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بدايتي مع الق�صام واعتقال جديد

البحث من أجل عمل مقاوم:

تطّور �لعمل �ملقاوم خالل هذه �لفرتة كثري�ً، وظهر �لعمل �لع�صكري بعد هذه �ل�صنني 

هذه  �صغلت  وقد  �ملرحلة.  هذه  لدعم  م�صادر  عن  �أبحث  وكنت  �ل�صعبية،  �النتفا�صة  من 

�ل�صاحة عاملنا �لعربي و�الإ�صالمي، وكانت هماً من هموم �ل�صيخ �ل�صهيد عبد �هلل عز�م، 

يف  �الإ�صالمي  �لعمل  على  �لقائمون  و�أما  �ل�صجن.  يف  يا�صني  �أحمد  و�ل�صيخ  �هلل،  رحمه 

من  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  جتربة  مثل  لتجربة  م�صتعدين  غري  كانو�  فقد  �لغربية،  �ل�صفة 

�لعمل �لع�صكري و�صاقت بي �حلال، ومن حويل �صبان ينتظرون �إجابات، وجاءين �صاب 

كان مع �ل�صيخ عبد �هلل عز�م، على جبهة خو�صت يف �أفغان�صتان، لكن ما يف جعبته ال ي�صبع 

جائعاً وال يروي ظماأ عط�صان. ومن خالل عالقة �أخويه طيبه مع �الأخ معني �صبيب، من 

برقة نابل�ص، وقد تخرج من جامعة بريزيت و�صاحب ح�صور ون�صاط خالل �النتفا�صة، 

�إىل  �جتمعت و�إياه على �صطح بيتي ود�ر �حلديث بيننا حول هذه �حلالة، تبع للذهاب 

عّمان، ومبعرفة منه �صيتدبر �الأمر.

من  ر�صول  وجاءنا  �الأمر،  يعنيه  َمْن  �إىل  �لر�صالة  وو�صلت  عّمان،  �إىل  معني  و�نطلق 

�الإخوة �ملتابعني و�ملهتمني باإن�صاج �لتجربة، ونزل �صاحبُنا على بيت و�لد �أحمد عطون، 

وتناولنا طعام �لغد�ء، ثّم ��صتاأذنا، فذهبت ب�صاحبي �إىل بيتي، ويف �لبيت د�ر �حلديث عن 

�ملطلوب، وعن �إمكانيات �لدعم وعن �صدق �لنو�يا و�جلدية يف هذ� �الأمر، لكن �صاحبنا �أكد 

جدية �الأمر، و�أن من ور�ء ذلك قر�ر ��صرت�تيجي.

�لذين فا�ص بهم  �ل�صبان،  لهوؤالء  �أن يكون ور�ء ذلك تخدير  لقد كنا على خوف من 

يف  ير�فقنا  �أن  �صاحبي  ِمْن  وطلبت  �لت�صويف.  وال  �لتعليل  يقبلون  ال  و�أ�صبحو�  �لكيل، 

�حلديث و�للقاء�ت �الأخ عادل عو�ص �هلل )�أبو �لفد�ء(، وي�صهد على ما يدور بيننا ويحتاط 

ملطالبنا، وي�صاعد ح�صوره على ��صتيعاب ما يدور بيننا، وكان ممن وقع عليه �الختيار 

وذكر ��صمه يف جل�صتنا لهذ� �الأمر، �الأخ �حلبيب �ل�صيخ �صالح �لعاروري. وقلت ل�صاحبي: 

�ذهب �إليه �أنت يف جامعة �خلليل، حتى نتاأكد �أن �مل�رشوع جّدّي، وذهب �صاحبنا وثبت مع 

�الأيام �أن �الأمر جّد، و�أن �لقر�ر �أخذ طريقه �إىل �مليد�ن، وال رجعة عن ذلك.



198

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

جاءين �الأخ عادل مبدياً خوفه من �أن ينعني زو�جي �لثاين عن ميد�ن �لعمل، فطماأنته 

وقلت له: �الآن �بتد�أ �مل�صو�ر، و�الآية من كتاب �هلل حا�رشة يف جو�بها: )ُقْل �إِْن َكاَن �آَباوؤُُكْم 

َتْخ�َصْوَن  اَرٌة  َوجِتَ �ْقرَتَْفتُُموَها  ْمَو�ٌل 
َ
َو�أ َوَع�ِصرَيُتُكْم  ْزَو�ُجُكْم 

َ
َو�أ َو�إِْخَو�ُنُكْم  ْبنَاوؤُُكْم 

َ
َو�أ

َفرَتَبَّ�ُصو�  �َصبِيلِِه  يِف  َوِجَهاٍد  َوَر�ُصولِِه  �هللِ  ِمَن  �إِلَيُْكْم  َحبَّ 
َ
�أ َتْر�َصْوَنَها  َوَم�َصاِكُن  َك�َصاَدَها 

 �صدق �هلل �لعظيم، فارتاحت نف�صه، 
1

ْمِرِه َو�هللُ اَل َيْهِدي �لَْقْوَم �لَْفا�ِصِقني( 
َ
َحتَّى َياأِْتَي �هللُ ِباأ

وفرح للذي �صمع.

ويف جل�صة ثانية مع �لر�صول �لقادم من عّمان، حيث كنا �صيوفاً على �الأخ عادل يف بيته 

�ملقابل ملع�صكر بيت �إيل يف مدينة �لبرية، ومننا ليلتها عنده يف �لبيت. ويف �صباح �ليوم �لثاين 

�نطلقنا جميعاً �إىل مدينة �لنا�رشة، عند �أخ من قرية �لرينة، وطلبنا منه �أن يرتكنا وحدنا، 

 و�أال ياأتينا �إال مع طعام �لغد�ء يف �صاعة متاأخرة، وكان لنا ذلك. و�تفقنا على ��صرت�تيجية

�لعمل، وعلى �لدعم و�لتمويل، وحاجتنا �إىل �صيارة نق�صي من خاللها حو�ئجنا وعملنا 

�لتنظيمي. فزودنا ر�صولنا مببلغ وقدره ع�رشة �آالف دينار �أردين )نحو 14 �ألف دوالر 

قيام  �إىل  �نطلقت  ثّم  كثري�ً،  مكانها  ر�وحت  �لتي  للجدية  نفو�صنا  و�طماأنت  �أمريكي(، 

�ل�صاعة �إن �صاء �هلل.

الوقوع في فّخ المخابرات:
ال  �إخوة  يدي  بني  م�صد�صات،  جمموعة  قبل  من  عندي  وكان  �صيارة،  ب�رش�ء  قمنا 

يعرف �أحدهم عن �الآخر، وم�صدرها و�حد. وجددت ل�صفقة �أخرى تتميز عن �صابقتها 

كّماً وكيفاً، عن طريق �صاحبنا �لبدوي �صامل �أبو جابر، فيها بنادق �رشيعة وقنابل يدوية 

.T.N.T ومادة تي �أن تي

َخو�ن نبيل دعنا و�صقيقي ر��صي �أبو طري �ل�صالح، وكنت معهما عند �ال�صتالم، 
َ
��صتلم �الأ

و�نطلقا يف طريق �لعودة �إىل �لقد�ص، و�إذ� بحاجز ع�صكري �إىل �جلنوب من بيت حلم عند 

بو�بة �خل�رش، فا�صتوقفنا �حلاجز، وكنت من خلفهم يف �صيارة �أخرى، وفت�صت �ل�صيارة 

و�عتقل من فيها، وجاء �لدور على �صيارتنا و�أمرنا �جلنود بالنزول منها، وجاءت �صيارة 

ع�صكرية فحملتني �إىل مقاطعة بيت حلم. �أما �صاحبي، فاأطلق �رش�حه بعد حتقيق ميد�ين، 

وهو �الأخ �أنور دحدول من �لبرية ويحمل جن�صية �أمريكية. هرول �إىل �أمي لتكون يف �صورة 

�حلدث و�العتقال، فقالت له �أمي بالعامية: “�نفد بري�صك”، و�ملكتوب ما منه مهروب.

القراآن الكرمي، �صورة �لتوبة، �آية 24.  
1
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�خلليل  �صجن  �إىل  و�صبقني  �عتقالنا،  كان  رم�صان  من  �لثامن   ،1992/3/3 بتاريخ 

�أبو طري )�أبو زيد(، وحلقت بهما م�صاء ذلك  �الأخو�ن نبيل دعنا )�أبو عبد �هلل(، ور��صي 

�ليوم، وبد�أ �لتحقيق معنا، وتبني لنا �أننا وقعنا يف فّخ �ملخابر�ت، و�أن ما ُبيّت يل هو �لقتل، 

لو كنت من ت�صلّم �ل�صالح، فقد �أعدو� يل قنبلة مفخخة، وقالو� لالأخ �أبي زيد: كانت هدية 

لل�صيخ، لكنه “مل�ص” كما قالو�، ويا ليتها كانت �ل�صهادة.

ويف �ملنا�صبات �لتي كان �صاحبنا �لبدوي �صامل يرتدد علينا، ومعه �صاحٌب له، قالت 

�لزيار�ت، وقالت: يا  �أنا غري مرتاحة لهذه  �أمي، رحمها �هلل، وكانت �صاحبة فر��صة:  يل 

�أبا م�صعب “نام على بطون �جلبال، وال تنام على بطون �لرجال”، هذ� من �الأمثلة �لتي 

�صمعتها من �أمي، و�صدق حد�ص �أمي.

التحقيق في سجن الخليل:
كانت �صبكتنا و��صعة، وقاعدتنا �لتنظيمية عري�صة يف �لقد�ص و�ل�صفة �لغربية، وكان 

لل�صجون دوٌر �إيجابيٌّ يف �ختيار �لعنا�رش �لتي عندها قابلية للعمل �لع�صكري. وملا �بتد�أ 

�لتحقيق معي يف �صجن �خلليل كان يدور عن �ل�صالح ودو�فع �ل�رش�ء و�القتناء، فتحملت 

�أنا  �أين  يعلمون  و�ملحققون  �لورطة،  هذه  من  ور��صي  نبيل  �الأخو�ن  ليخرج  �مل�صوؤولية 

�ملعني يف هذ� �ملو�صوع. وفعالً خرج �الأخو�ن من هذه �لورطة، و�نتهى �لتحقيق معهما 

ليبد�أ معي، وباإجابة �رشيحة قلت لهم: جئت بهذ� �ل�صالح حلربكم، و�أر�ين قائد �لتحقيق 

�لقنبلة �لتي �أعدها لتتفجر بي.

كان �لتحقيق قا�صياً، وبرودة �جلو ورطوبة �لزنازين، وجبال �خلليل على �خل�صو�ص، 

قد نالت من عافيتنا كذلك، و�أ�صاليب �لتحقيق و�ل�صبح، وما علينا �إال ما ي�صرت �لعورة يف 

هذ� �ل�صقيع و�جلو �لبارد. كان ُي�صيق علينا �خلناق من ناحية، وُيربط على قلوبنا من 

ناحية �أخرى، فيت�صع �الأمل ويبدو �أّن للظلم نهاية، و�أن �الحتالل وموؤ�ص�صاته �إىل زو�ل، 

يطمعون  هم  بل  معلومات،  من  �أيديهم  بني  ومبا  لو�  ح�صَّ مبا  يكتفون  ال  �ملحققني  لكن 

بالنيل من �ملجاهد، وحتطيمه وقتل ما بد�خله.

ثالثة �أ�صهر ما بني �خلليل وبتاح تكفا، وقد دخل �صباب يافا على �خلط، بعدما تبني 

�أن م�صد�صاً كان ل�صخ�صية �صهيونية �عتبارية من �صكان تل �أبيب، ومن قريب فقده وقد 

—وقد ح�صلت  �إياه  �أين م�صدر هذ� �مل�صد�ص؟ َمْن �لذي �أعطاك  �رُشَِق وبيع. فقالو�: من 
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عليه من �ل�صهيد علي ريحان—، فقلت لهم: هذ� من خمي�ص عا�صور ]قتل غدر�ً يف يافا[، 

و��صتفز�زي  �بتز�زي  وحاولو�  عندي.  ما  هذ�  لهم:  فقلت  �لقب،  من  �إياه  �أعطاك  قالو�: 

قرَّ لهم باأن م�صدر �مل�صد�ص غري خمي�ص، 
ُ
بكل ما �أوتو� من �أ�صاليب �ملكر و�اللتفاف، �أن �أ

�صامل طريق  وعن  �مل�صد�صات،  هذه  طريق  وعن  �لنهاية.  حتى  عندي  ما  هذ�   فقلت 

�أبو جابر، �عتقل بقية �الإخوة من �ملجموعة، وهم �ملجاهد عادل عو�ص �هلل، و�صلمان �أبو عيد، 

ومازن �حلجة، و�إبر�هيم �حلزيبي؛ الأن �مل�صد�صات وّزعت عليهم، و�أتى �صامل �أبو جابر 

على كل هذه �ل�صفقة، وما �أبقى على �صيء، فاعرتفت باأن �مل�صد�صات موجودة عند من 

ذكرت. و�عتقل �الإخوة جميعاً، �إال �إبر�هيم �عتقل على ق�صية �أخرى، وهي حماولة �غتيال 

بامل�صد�ص  �لرطا�صي  مو�صى  �ل�صم�صار  قتل  يف  هنية  �أبو  خليل  مع  وم�صاركة  جا�صو�ص، 

�لذي �أعطيته �إياه، و�عرتف �أنه �ألقى بقنابل على حافالت للم�صتوطنني... و�عرتف �صلمان 

م�صد�صه،  ي�صلم  ومل  �لق�صوة،  هذه  على  �صب  فقد  عادل،  �أما  م�صد�صيهما،  على  ومازن 

 و�أوذي كثري�ً، وذهب بعدها لالإد�ري، وبقي م�صد�صي عندي دون علمهم ودون �العرت�ف

عليه.

يف  يعملون  �حلزيبي،  و�إبر�هيم  ر��صي  �الإخوة  هوؤالء  وكان  قوياً،  تنظيمنا  كان 

تنظيم عن  يدري  منهم  �أحد  وال  �أختي،  وزوج  لنا  �صهر  و�صلمان  و�حدة،  عمل   ور�صة 

�الآخر.

�لتحقيق يف �صجن �خلليل كان �صجان درزي ��صمه ع�صام يعلو �صوته  ويف زنازين 

بال�صتيمة و�ل�صباب على َمْن يف �لزنازين من �ملعتقلني، ويف جل�صة حتقيق قلت للمحقق: 

عليه،  ثورة  �لزنازين  من  ف�صاأجعل  و�ل�صباب،  �ل�صتيمة  عن  �ل�صجان  هذ�  يتوقف  مل  �إذ� 

بل و�لرد عليه بال�رشب، فقال �ملحقق: يا �صيخ، هذ� و�أمثاله، لوال هذ� �لعمل لر�أيتهم يف 

�ل�صو�رع يت�صكعون، ثّم �أح�رشوه عندهم وحذروه من ل�صانه، فرجع �إىل �لزنازين يقول 

ل�صجان �آخر، مايل ولل�صيخ، �أنا مل �آت به.

ويف زنازين �لتحقيق، �صمعت �لنا�ص يكبون يف �صاحة �ل�صجن، وبعد حني، علمت �أن 

�أبا عمار �صقطت به طائرته يف �ل�صحر�ء �لليبية، ثّم جنا عن طريق �الأقمار �ل�صناعية �لتي 

دلّت على مكان طائرته يف �ل�صحر�ء.
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الحياة في سجن الخليل:
ويف �صجن �خلليل، �لتقيت �صاباً من �جلبهة �ل�صعبية ��صمه نايف عا�صي من بيت لقيا، 

وبعد حديث د�ر بيننا قرر �أنه �إْن خرج من هنا وو�صل �إىل �ملعتقل، ف�صيكون مع حما�ص 

ويلحق بركبها، وم�صى على ما �تفقنا عليه، و�لتزم معنا �إىل يومنا هذ�.

�خلليل،  �صجن  �إىل  نزلت  �أ�صهر،  ثالثة  ��صتمرت  وقد  �لتحقيق،  فرتة  �نتهت  �أن  وبعد 

على  زور”  “�صاهدة  �الأخرى  و�لف�صائل  فتح،  تقوده  ف�صائلي،  ن�صيج  على  قائم  وهو 

�صيا�صة فتح يف تلك �لفرتة يف �ل�صجن، �لتي تتعامل مع حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي كغرباء، 

بل �إنها �خل�صُم و�حلكُم جتاه حما�ص.

��صتقبلني �ل�صجن، ونزلت على غرفة رقم 1 يف ق�صم )هـ(، حيث �صباب حما�ص، وفيها من 

�الإخوة جالل �لب�غيت من بيت �أمر، و�إ�صماعيل �ل�صويطي من بيت عو�، وحممد �لبطر�ن 

من �إذنا، و�آخرون منهم �الأخ يو�صف كفاية ونبيل دعنا و�أخي ر��صي، و�أبو �صالمة �لعبيات 

ومازن �حلجة و�صلمان �أبو عيد و�إبر�هيم �حلزيبي. والأن هذه �لغرفة مّر عليها يف �ل�صكن 

،
3
�أبو �رميلة ، و�إ�صالم 

2
�أبو حميد  و�لعي�ص ع�رشة �صارو� من �ل�صهد�ء، وهم: عبد �ملنعم 

�هلل،  عو�ص  وعادل   ،
5
حريز�ت �ل�صمد  وعبد  �ل�رشيف،  �لدين  وحميي   ،

4
�صعادة وعمر 

عبد املنعم حممد اأبو حميد )1970–1994(: ولد يف خميم �الأمعري لعائلة مهجرة من بلدة �ل�صو�فري �ل�صمالية.   
2

�عتقل �صنة 1987. ن�صط يف �صفوف �لكتلة �الإ�صالمية يف جامعة بريزيت. ن�صط يف كتائب �لق�صام، ولقب بـ“�صائد 

 Israel Security Agency—ISA �أحد قادة جهاز �ل�صاباك  �ل�صاباك” لتنفيذه عملية نوعية ��صتهدفت �غتيال 

قوة  هاجمتهم  �أن  بعد   1994/5/31 يف  فر�ح  زهري  ب�صحبة  ��صت�صهد   .1994/2/13 يف  �ل�صهيوين   ((Shabak

�صهيونية خا�صة يف بلدة �لر�م.

اإ�شالم فوزي اأبو ارميله )1965–1994(: �صهيد مقد�صي لعائلة �أ�صولها خليلية من �صكان �لعيزرية. تزوج من   
3

�صقيقة �ل�صهيد جهاد فايز غلمة وله ولدين وبنتني. �عتقل مرتني يف �صجون �الحتالل، ن�صط يف كتائب �لق�صام 

 Erez �إيريز  حاجز  على  ��صت�صهد  غزة.  وقطاع  وقر�ها  �ل�صفة  مدن  بني  و�ملطاردين  �ل�صالح  نقل  يف  و�أ�صهم 

�ل�صهيوين �صمال قطاع غزة، بعد ��صتباك م�صلح ب�صحبة �ل�صهيد �إبر�هيم �صالمة من خانيون�ص يف 1994/3/7.

�لتزم يف �صفوف جماعة �الإخو�ن  �بناً.   11 اأحمد �شعادة )1956–2001(: ولد يف بيت حلم، متزوج وله  عمر   
4

�ل�صفة  جنوب  يف  �لق�صام  كتائب  موؤ�ص�صي  من  �الحتالل.  �صجون  يف  مر�ت  عدة  و�عتقل  مبكر�ً،  �مل�صلمني 

�لغربية وقاد جمموعة �أدمت �الحتالل بعدد من �لعمليات �لنوعية حتى �صنة 1992. �عتقل يف �صجون �ل�صلطة 

�لفل�صطينية مرتني مل�صوؤوليته يف كتائب �لق�صام، حيث كان �أحد �أكب قادة �ملجموعات �لتي ت�صكلت بقيادة �ل�صهيد 

 عادل عو�ص �هلل. �أعاد تاأ�صي�ص كتائب �لق�صام يف منطقة بيت حلم بعد خروجه من �صجون �ل�صلطة �إثر �ندالع

�نتفا�صة �الأق�صى. �غتيل يف 2001/7/17 وم�صاعده طه عروج، وعدد من �أقاربه بق�صف من طائرة �صهيونية.

عبد ال�شمد �شلمان حريزات )...–1995(: من مو�ليد بلدة يطا ق�صاء �خلليل. ن�صط يف �صفوف حركة �ملقاومة   
5

�الإ�صالمية )حما�ص( يف �أثناء �النتفا�صة و�عتقل �إثر ذلك. �أ�صهم يف �إيو�ء مطاردي كتائب �لق�صام وعلى ر�أ�صهم 

�ل�صهيد عماد عقل و�ل�صهيد حممد عزيز. �عتقل يف 1995/4/21 و��صت�صهد بعد تعر�صه للتعذيب بالهز يف “مركز 

�مل�صكوبية للتحقيق” يوم 25 ني�صان/ �أبريل.
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 .
8
 وجاد �هلل �صوكة

7
، وب�صام م�صاملة، و�ل�صيخ عبد �هلل �لقو��صمي )�أبو �أين(

6
و�أجمد �صبانة

فقد كانت هذه �لغرفة حبيبة �إىل قلبي، وقد حّل بها من قبلي، �الإخوة �ل�صيخ فتحي عمرو 

رحمه �هلل، و�ل�صيخ نايف �لرجوب، و�ل�صيخ ح�صن يو�صف، و�الأ�صتاذ علي �أبو ر��ص.

ومن مكر �لتنظيمات، وفتح هي من مت�صك بزمام �الأمور، �أعطت �إخو�ننا �لذين بد�أت 

للجو��صي�ص،  �صكناً  كانت  الأنها  �لغرفة؛  هذه  �أعطتهم  �خلليل...  �صجن  �إىل  تفد  طالئعهم 

، يف تعبئة لعنا�رشها وعملية �صحن قائمة على 
“�لع�صافري”9 �إليها بغرفة  وحتى ي�صار 

�لكر�هية �صّد حما�ص وعنا�رشها. وكان حمجور�ً على حما�ص �أن متتد من هذه �لغرفة �إىل 

غرف �أخرى، �إال حتت �ل�صغط، ومّت �تفاق مع �إد�رة �ل�صجن تقوده فتح، �أال يزيد ح�صور 

حما�ص على 90 حم�صاوياً من بني 500 عن�رش، هم جمموع ما يف �ل�صجن، و�لغالبية فيهم 

ومع  غرفتني.  على  ح�صلنا  �آخر  ق�صم  ويف  �أخرى،  غرفة  على  بعد  فيما  وح�صلنا  لفتح. 

��صتثنيت حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي منها، و�صملت فقط ف�صائل  �لتي  �أو�صلو  �إفر�جات 

منظمة �لتحرير، بد�أ ح�صورنا يزد�د مع كل يوم، ولي�ص باإمكان �لف�صائل �أن حتجم هذه 

�لظاهرة، وقد كرثت يف �صفوف حما�ص �العتقاالت من �صمال �ل�صفة �إىل جنوبها، ب�صبب 

�لنهج �لذي �تخذته حما�ص يف �ملقاومة ومعار�صة �أو�صلو.

اأجمد �شليم �شبانة )1974–1994(: من مو�ليد مدينة �خلليل. ن�صط يف كتائب �لق�صام �صمن “جمموعة �صهد�ء   
6

�الأق�صى”. �عتقل لن�صاطه �لع�صكري، وفّر من �صجن �لظاهرية و�ل�صهيد�ن طاهر قفي�صة وجهاد غلمة. ��صت�صهد 

و�لق�صاميون �أجمد �أبو خلف، وحممد �صالح كميل، وفريد �جلعبة، بعد معركة طويلة ق�صف يف نهايتها �لبيت 

�لذي حت�صنو� فيه يف و�دي �أبو كتيلة يف مدينة �خلليل يوم 1994/1/14.

عبد اهلل عبد القادر القوا�شمي )1960–2003(: ولد يف مدينة �خلليل. متزوج وله �صتة من �الأبناء و�لبنات. �عتقل   
7

عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل، و�أبعد �إىل مرج �لزهور �صنة 1992، و�عتقل يف �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية. بعد 

�الإفر�ج عنه �إثر �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى، �أ�صهم يف �إعادة تاأ�صي�ص وقيادة كتائب �لق�صام يف منطقة جنوب �ل�صفة 

�لغربية. وبعد رحلة مطاردة طويلة نفذ فيها تالميذه و�أبناء جمموعاته عدد�ً كبري�ً من �لعمليات �صّد �ل�صهاينة. 

�غتالته وحدة �صهيونية خا�صة �أمام م�صجد �الأن�صار يف 2003/6/21.

�صجون  يف  �عتقل  �أوالد.  �أربعة  وله  متزوج  حلم،  بيت  يف  ولد   :)2002–1969( �شوكة  مو�شى  اهلل  جاد   
8

 �الحتالل �ل�صهيوين �صنة 1992، لن�صاطه يف �صفوف حركة حما�ص. من ن�صطاء كتائب �لق�صام �الأو�ئل. �أ�ص�ص

 2002 �أ�صهمت �ملجموعة يف �لت�صدي لالجتياح �ل�صهيوين لبيت حلم �صنة  “ع�صاق �ل�صهادة”؛  وقاد جمموعة 

ونفذت عدد�ً من �لعمليات. ��صت�صهد بعد مطاردة طويلة حيث حو�رش وجمموعة من �ملطاردين من قبل قو�ت 

�الحتالل فا�صتبكو� معها حتى �ل�صهادة.

�لعمالة  وحل  يف  �صقط  من  ويقال  لالحتالل،  �لعمالء  �الأ�رشى  على  يطلق  ��صم  ع�صفور،  مفردها  �لَع�صافري:   
9

�لتحقيق،  معتقالت  يف  بهم  خا�صة  غرف  �لعمالء  لهوؤالء  يخ�ص�ص  �صنو�ت  ومنذ  “َع�ْصَفر”،  �ل�صجن  يف  وهو 

باأنهم  �دعائهم  خالل  من  باعرت�فات  �الإدالء  على  �الأ�رشى  الإجبار  ت�صتخدمهم  �لتي  �ملخابر�ت  �إ�رش�ف  حتت 

مقاومني و��صتدر�جهم للحديث. كما يتم زرع بع�صهم يف غرف �الأ�رشى للتج�ص�ص عليهم ل�صالح �إد�رة �ل�صجن 

وخمابر�ته. وي�صري �ل�صيخ �أبو طري، يف بع�ص �ملو��صع، �إىل �ل�صخو�ص ذ�تها بلفظ “خربان”. ]�ملحرر[
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ومع �أيام �الإفر�جات �صنة 1993 مل يبق من فتح و�لف�صائل كلها يف �صجن �خلليل �إال 

حما�ص،  على  �ملح�صوبني  من  و�لبقية  كذلك،  �أربعني  �جلهاد  يف  و�الإخوة  فرد�ً،  �أربعون 

وقد جاءت �لفر�صة لن�صتلم �لتمثيل �العتقايل يف �ل�صجن. فجاءت ر�صالة من تنظيم فتح 

�لتوبيخ: كيف تقبلون على  �إىل حّد  يف �صجن ع�صقالن، يلومون على من تبقى من فتح، 

�أنف�صكم �أن يذهب �لتمثيل �العتقايل �إىل حما�ص؟ كيف ت�صلّمون بذلك؟ جاء ذلك يف ر�صالة 

َعة من “�ص. �أبو �ص.” �لناطق با�صم �لف�صائل  و�صلتنا عن طريق �خلطاأ وقر�أناها، وُمَوقَّ

يف ع�صقالن، ومن �أع�صاء �للجنة �ملركزية عندهم، وكاأّن �الأمور بيد �أبي �ص.، �أو حتى من 

ح�صور�ً  �الأكرث  �لتنظيم  �أن  يقت�صي  �العتقايل  فالعرف  �خلليل.  �صجن  يف  فتح  من  تبقى 

ومغ�صلة  مطبخ  من  باإمرته،  تكون  �لعمل  مر�فق  ومعظم  �لتمثيل،  �صاحب  هو  و�أفر�د�ً، 

ومكتبة وعمال يف �الأق�صام، وفق مبد�أ �لتمثيل �لن�صبي.

يف �لبد�ية، حتى ونحن �الأكرثية، �آثرنا �أن يبقى �لناطق با�صم �ملعتقلني �أو �ملمثل للمعتقل 

ل�صاحلنا؛  �ملوقف  ح�صمنا  حني،  بعد  لكن  �لزمن،  من  لفرتة  ذلك  على  و�رشنا  فتح،  من 

والأن �لناطق �لفتحاوي ال يعمل على �الأقل ب�صيا�صتنا كمجموع �عتقايل، و�صجن �خلليل 

هو �أول �صجن ��صتلمته حما�ص بعد هذ� �ل�رش�ع �ملرير. وي�صهد �هلل، �أننا تعاملنا معهم، ال 

كما تعاملو� معنا، تعاملنا من منطلق ديننا، ومن حر�صنا على �لوحدة �لوطنية، و�أذكر �أنه 

كان عن�رش�ن لتنظيم �أبي مو�صى )فتح �النتفا�صة( يف �صجن �خلليل، مل ت�صمح فتح لعامل 

منهما �أن يخرج للعمل يف مر�فق �ل�صجن، بينما ملا ��صتلمنا نحن �أخذ� �لفر�صة يف �لعمل، 

�أربعة عمال، و�ثنان منهما للتنظيم  �ملكتبة، كان لها  �أحد. وعلى �صعيد  ومل نحجر على 

�تهمونا كما  بالت�صلط  ن�صعرهم  ال  حتى  �آخر،  تنظيم  ل�صالح  عامل  عن  تنازلنا   �الأكب، 

فيما بعد.

�ل�صجن  �إد�رة  �أّن  �لتمثيل،  يف  حقنا  على  ن�صب  جعلتنا  �لتي  �الأخرى  �الأ�صباب  ومن 

كانت خائفة من �صيا�صتنا، فلما ��صتلمنا تبددت خماوفها، ووجدتنا �أ�صحاب كلمة، و�أننا 

نحرتم عهودنا، و�أن تربيتنا ال تقوم على �اللتفاف، و�إمنا على �ل�صبط و�لربط. وكنت 

ْحِرج �صابط �أمن �ل�صجن، و�أجعله عاجز�ً عن �حلل، فيقول �ملدير: 
ُ
�أفتعل �مل�صكلة، حتى �أ

�ذهبو� لل�صيخ فاحلل عنده.

تلعب على  �أن  يف كل مكان  �ل�صجن جماالً  �إد�رة  �أعطت  �لد�خلية،  �إن فتح مب�صكالتها 

ل�صالح  �ملعتقلني  ويرهن  �ل�صجن،  ُيجريِّ  �ملعتقل  ممثل  كان  وغالباً  عندها.  �لتناق�صات 
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عالقته مع �إد�رة �ل�صجن، بل كانت لهم جتارة مع كانتينا �ل�صجن. فامل�صوؤول عن �لكانتينا 

من �الإد�رة �صجان �صهيوين، و��صمه ِمنَ�ّصيه، وباتفاق مع �مل�صوؤول �ملايل للتنظيم يتاجر�ن 

على ح�صاب �الأ�رشى، فاأبو ماهر يف �صجن ع�صقالن، و�أبو �ص.، ومعهم كذلك �رشكاء، 

�أ�صاور من ذهب،  �أمو�ل من �ل�صجن. ور�أيت باأم عيني �ل�صجان يلب�ص  خرجو� بروؤو�ص 

�صوى ما �صمعت عن بيت فخم، بعد �أن جاء من رو�صيا جائعاً؛ كل ذلك على ح�صاب �أمو�ل 

�الأ�رشى. 

التفتيش ومشكلة اإلكراه على التعري “العيروم”:
ومع �أننا �صكتنا عن �أن يكون �لتمثيل �العتقايل من م�صوؤوليتنا، �إالّ �أّن م�صكلًة حدثت 

�لغالب  هو  ح�صورها  وكان  فتح،  مع  �لتمثيل  وكان  لهم،  حمكمة  يوم  يف  عنا�رشنا  مع 

علنت حالة 
ُ
وقتذ�ك، وكان يجب �أن يتحرك ممثل �ملعتقل �إز�ء هذه �مل�صكلة، لكنه مل يفعل. و�أ

للتفتي�ص،  �لتعري  رف�صو�  الأنهم  عنا�رشنا،  على  �الإد�رة  و�عتدت  �ل�صجن،  يف  �لطو�رئ 

وكنا قد �تخذنا قر�ر�ً على �صعيد �لتنظيم �أنه ممنوع على عنا�رشنا �أن يقبلو� �لتعري، ولو 

�أدى �إىل �ل�صد�م و�ل�رشب. وكان ذلك �لرف�ص للتعري من عنا�رشنا، وح�صلت �مل�صكلة، 

وتاأزم �ملوقف. و�ملدير �لقادم جديد على �ل�صجن، فطلبت من �ل�صجان �أن ياأتي ب�صابط 

�لعدد، ولكنه تاأخر، وت�صايقت فتح الأين �عتديت على �صالحياتها، فقلت: ملاذ� �صكتم عن 

�أم هو �لعجز يف مو�جهة �الإد�رة؟ وما من جميب. ثّم  �أالأنها مع عنا�رشنا؟  هذه �مل�صكلة، 

جاء �صابط �لعدد، وما يز�ل �ل�صجن على حاله مغلقاً، ففتح يل �لباب ونزلت �إىل �الإد�رة، 

�نتظاري. فجل�صت،  ��صتعالماته يف  �ل�صجن و�صابط  �أمن �جلنوب، ومدير  و�إذ� ب�صابط 

�لرتبة  �إىل  م�صري�ً  عندي،  �أنا  �ملدير:  من  رتبة  �أعلى  وهو  �جلنوب،  �أمن  �صابط  يل  وقال 

�أنا عندَي �هلل،  من على كتفيه، وهذ� �جلي�ص من �ل�صجانيني، فماذ� عندك؟ فقلت له بثقة: 

ومعَي �هلل. فو�هللِ ملّا �صمع مني ذلك تر�خى، وبد�أ �حلديث ياأخذ طابعاً جديد�ً، وجميعهم 

هذه  على  يتمرد  �أن  الأحد  يجوز  وال  �صجن،  قو�نني  وهذه  للتعري،  �لتعليل  يحاولون 

�لقو�نني. فقلت لهم: نحن متدينون، وال يجوز يف ديننا وال يف دينكم �أن نتعرى، ولن يكون 

جنيد،  �صجن  �إىل  �الأخبار  وو�صلت  �ملعادلة.  هذه  فر�ص  يف  جنحنا  وفعالً  علينا.  مقبوالً 

�ل�صجون،  �ل�صجن، وز�رهم مدير م�صلحة  با�صم  فار�ص متحدثاً  �الأخ قدورة  فيه  وكان 

وطلبو� منه �أن يعامل �صجن جنيد كما يعامل �صجن �خلليل يف �لتفتي�ص، فقال لهم مدير 

�لتي  �مل�صكلة  و�نتهت  �ل�صجون.  بقية  على  يقا�ص  ال  �خلليل  �صجن  �ل�صجون:  م�صلحة 
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ذكرت باحرت�م خ�صو�صياتنا، وكان فيها عبد �ل�صمد حريز�ت، و�لذي ��صت�صهد �صب�ً يف 

زنازين �مل�صكوبية فيما بعد، و�آثر �ل�صهادة، وال �أْن ُيوؤتى على �إخو�نه �ملطاردين من قبله.

كان من �مل�صوؤولني يف �ل�صجن لفتح �الإخوة: نا�رش عمرو من دور�، وجهاد جر�د�ت، 

�حلدث،  هذ�  خالل  ومن  �لظاهرية.  من  �لبدوي  وحممد  �صعري،  من  جر�د�ت  ومو�صى 

فر�صنا �حرت�منا على �لكل: �الإد�رة و�لف�صائل.

إضراب 1992:
�صعيد  على  �لزنازين  منّا  نالت  وقد  �لر�حة،  من  قليل  وبعد  �إخو�ين،  على  دخلت  ملا 

�ل�صحة و�لنظافة و�ملالب�ص، وخلعت ما عليَّ من بقايا �لزنازين من �لثياب، تقدم �إيلّ �الأخ 

و�البن جالل �لب�غيت، وبا�صم �إخو�نه يف �لتنظيم، �أن �أتوىل �الأمور، و�أن �أقعد للم�صكالت 

د�خل  �أبنائنا  بحياة  يتعلق  فيما  �لد�خلي  �ل�صاأن  يف  و�خلارجي.  �لد�خلي  �ل�صعيد  على 

�ل�صجن، من تربية وتعليم وريا�صة. و�أذكر �أنني كنت بعد �صالة �ل�صبح �أجل�ص ملوعظة، 

�أو حديث، �أو جل�صة قر�آنية، بعد جولة من �لريا�صة د�خل �لغرفة، حتى يتن�صط �جلميع 

وي�صت�صعرون بالدفء؛ الأن �صجن �خلليل على جبل، ويف �ل�صيف ال ن�صتغني عن �لغطاء 

باحلر�مات، فكيف يف �ل�صتاء؟

حالة  تطيق  ال  وهي  جهة،  من  �الإد�رة  جبهتني،  على  فنحن  �خلارجي،  �ل�صاأن  يف  �أما 

من  �الأوىل  �الأيام  يف  و�أذكر  ي�صتقر.  �أن  �ل�صجني  على  وممنوع  �ل�صجن،  يف  �ال�صتقر�ر 

�ل�صجن �صنة 1975، وقبله كان حمظور�ً علينا �لنوم بعد عدد �ل�صباح يف �ل�صاعة �ل�صاد�صة 

ع�صكرية،  بطريقة  بطاطينك  ترتب  �أن  فعليك  ُفُر�ِصنَا؛  ترتيب  منا  �ملطلوب  بل  �صباحاً، 

ق على �لفر��ص... وكم من جوالت  وملعقتك وكاأ�صك و�صحنك تاأخذ مكانها ب�صكل ُمن�صَّ

غاز تعر�ص لها �الأ�رشى يف جميع �ل�صجون ليك�رشو� هذه �الإجر�ء�ت �ل�صارمة؟ وكم من 

ذلك  كل  �ال�صتفز�ز�ت؟  هذه  مثل  تنتهي  حتى  �مل�صاجني  لها  تعر�ص  بال�رشب  �عتد�ء�ت 

ليقاومو� هذه �ملمار�صات، ولتنثني �الإد�رة عن �فتعال هذه �الأزمات.

و�أما من �جلهة �لثانية، ف�صيا�صة �لف�صائل �لعد�ئية نحونا، فهم و�هلل يتمنون �أن تن�صق 

�الأر�ص وتبتلعنا. ورمبا مع �لزمن تر�خت هذه �ل�صيا�صة، وبعد �أن جمعتنا معركة �الأمعاء 

�خلاوية. قلت من قبل: �أنَّ �الأخ جالل عر�ص عليَّ �أن �أتوىل م�صوؤولية �لتنظيم، فرف�صت 

�إال �الإ�رش�ر،  ذلك ب�صدة، وقلت له: �تركوين و�صاأين، فاأنتم فيكم �لبكة. فما كان منهم 
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وقلت كلمة �صعبة م�صفوعة بالق�صم: �إذ� كنت �أحب �لفاح�صة الأهلي، �أحب عمل �لتنظيم؛ 

الأن �لعمل �لتنظيمي يق�صي �لقلب، وال يرتك لك �صاحباً.

كانت يف �صجن �خلليل �صيا�صة خاطئة، وكذلك يف �ل�صجون �الأخرى، تقوم على حرمان 

�الأهل من �لزيارة بقر�ر من �لتنظيمات، بل ويعاقبون �أنف�صهم، وكاأنهم يعاقبون �أهاليهم؟ 

�أن �الأهايل  �أدري كيف يفكرون؟ لقد كانت �ل�صجون ت�رشب عن زيار�ت �الأهل، مع  وال 

كانو� يبذلون جهد�ً م�صنياً لزيارة �أقاربهم... فكم من و�لد يتوق لروؤية ولده، وخا�صة 

من  وكم  كبدها؟  وفلذة  ولدها،  روؤية  �أجل  من  تتلوى  �أم  من  وكم  كبري�ً؟  �صيخاً  كان  �إْن 

زوجة و�أخت وولد و�بنة ينتظرون هذه �لزيارة؟ فقلت لهم و�أنا يف �صجن �خلليل: ��رشبو� 

عن كل �صيء �إال زيار�ت �الأهل؛ لتلك �الأ�صباب �لتي ذكرت، والأن �ل�صجني بالن�صبة الأهله 

�لزيارة  فاإن  �آخر،  ول�صبب  و�إخو�نه،  �أبنائه  ومتابعة  م�صكالتهم  حّل  يف  ي�صاعد  �أن  يلك 

على  �لنا�صطني  مع  وخا�صة  �خلارج،  مع  لنا  نافذة  كانت  �ملحمولة  �لهو�تف  دخول  قبل 

�صعيد �لعمل �الأمني و�لع�صكري. وكان �حلديث يدور مع �الأخ زياد �لرجوب، م�صوؤول 

فتح يومها يف �صجن �خلليل، و�تفقنا على ذلك، �إىل �أن ��صتلمنا نحن متثيل �ل�صجن، و�نتهت 

هذه �لظاهرة، حتى �إن �الإد�رة فيما بعد جعلت من منع �لزيارة عقوبة �صّد �ملعتقلني، فاإذ� 

ما �أ�رشبنا يوماً عن �لطعام، فاالإجر�ء �لعقابي من �إد�رة �ل�صجن هو منع �لزيارة.

�إد�ر�ت  من  لظلم  وتتعر�ص  �حتياجاتها،  يف  نق�صاً  تعاين  معا�صها  يف  �ل�صجون  كانت 

�لغرف...  يف  �الكتظاظ  من  تعاين  كانت  وكذلك  �صيا�صته.  له  �صجن  وكل  �ل�صجون، 

فاحلجر�ت ال ت�صلح للعي�ص، وال تت�صع �إال ل�صتة �أفر�د، و�الإد�رة قررت �أن تكون لع�رشة 

�أفر�د، و�حلجر�ت �لتي ال ت�صلح �إال لع�رشة ح�رشو� فيها ع�رشين فرد�ً. و�صوء �لتغذية، 

�لذي كانت تعاين منه بع�ص �ل�صجون، ال يعو�صه �إال دعم �جلمعيات �خلريية عن طريق 

�حلاكم �لع�صكري و�الإد�رة �ملدنية، كما هي �حلال يف �صجن �خلليل. وكانت �ل�صجون يف 

و�أموٍر  للدر��صة  جيدة  و�إنارة  “بالطات”،  للطبيخ  ومو�قد  مر�وح،  �إىل  حتتاج  �ل�صيف 

�إ�رش�ب  يف  و�حد  بتوقيت  تدخل  و�أن  بينها،  فيما  تن�صق  �أن  بال�صجون  دفع  ما  �أخرى. 

�لتي تنتهجها  عن �لطعام، لتح�صني ظروف �حلياة �ملعي�صية، و�أن تنتهي �صيا�صة �لعزل 

م�صلحة �ل�صجون، و�ل�صعار هو “نعم للجوع وال للركوع”.

��صتعدت �ل�صجون لهذه �ملعركة، وقامت بتعبئة �جلدد من �الأ�رشى، الأنهم جدد على 

�لتجربة، وكنت �أقول الإخو�ننا: �إمنا هما يومان �الأول و�لثاين، وبعدها تعتاد على �الأمر، 
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وفعالً ما هو �إال �ليوم �الأول وحالة �صد�ع قوية متتد �إىل �ليوم �لثاين... ومع �ملاء، و�ملاء 

�ملعدة.  قرحة  من  تعافو�  �ملر�صى  بع�ص  �إن  حتى  �الأعر��ص،  هذه  كل  تذهب  �رشوري، 

مع  يوماً  ثالثني  �أ�رشب   1976 �صنة  �إ�رش�ب  يف  عي�صة  �أبو  جميل  ��صمه  لنا  �أخاً  و�أعرف 

�إخو�نه، وكان قبل ذلك ال ي�صتطيع �أن ياأكل �رشحة من �ل�صمام، �أو �لبطيخ، وبعد �الإ�رش�ب 

ال ياأتي على �صيء من �لطيبات �إال �أكله.

على  وقام  �الإ�رش�ب،  مع  �لعام  �لر�أي  وبتجاوب   ،1992 �صيف  يف  �ملعركة  و�بتد�أت 

خدمته �إعالم موفق، جنحت �ل�صجون يف حتقيق مطالبها، وخا�صة �أن مباحثات �أو�صلو 

على �لطريق، و�أن �الحتالل معنّي بالتهدئة، ويف �ليوم �خلام�ص ع�رش توقف �الإ�رش�ب، 

وجاءت  �لعزل،  و�نتهى  غريهم.  على  زيادة  وحققو�  خر، 
ُ
�أ �أيام  لثالثة  نفحة  يف  �إال 

�ملروحة و“�لبالطة”، وخفف من �الكتظاظ يف �لغرف، وقال ر�بني وقتها ملدير م�صلحة 

�ذهبا   ،Moshe Shahal �صاحال  ملو�صيه  وكذلك   ،David Levy ليفي  ديفيد  �ل�صجون 

من  وجلميع  �لف�صائل،  جلميع  ي�صجل  موقف  وهذ�  يريدون.  ما  و�أعطوهم  نفحة،  �إىل 

�ملر�صى، الأنهم معذورون، وي�صجل حلركتي  �لطعام، ومن مل ي�رشب من  �أ�رشب عن 

هذه يف  قوياً  ح�صور�ً  لهما  الأن  �خل�صو�ص؛  وجه  على  �الإ�صالمي  و�جلهاد   حما�ص 

�مليادين.

و�الإ�رش�ب معركة قا�صية بني �إر�دتني، ت�صتعمل كل �إر�دة �إمكانياتها على توظيف هذه 

�لعزية،  وعلى  �ل�صب  على  قائمة  �الأ�رشى  فاإر�دة  �ملعركة؛  ك�صب  �صبيل  يف  �الإمكانيات 

وعلى هدوء �الأع�صاب وعلى �لنف�ص �لطويل، وعلى �ملاء �لذي هو �رشوري �أكرث من كل 

�صيء، و�لذي يحافظ على �جل�صم من فقد �ملناعة، وعلى جناعة �الإعالم وت�صامن �الأهايل 

وجموع �ل�صعب.

لت�صويه  �الإعالم  على  تعتمد  فكانت  �ل�صجون،  م�صلحة  يف  ممثلة  �لعدو،  �إر�دة  �أما 

�الإ�رش�ب. فاالإ�رش�ب بالن�صبة لالأ�رشى معركة �إن�صانية، ال يلجاأ �إليها �ل�صجني �إال عندما 

ي�صتنفذ كل �صيء، �أما �لعدو، فيتهم �الإ�رش�ب �أن له طابعاً �صيا�صياً، وهذ� من كذب �الحتالل 

و�فرت�ء�ته، وله �أ�صاليب رخي�صة، يحاول بها �أن يفت يف ع�صد �مل�رشبني، فيوقدون �جلمر 

وي�صوون �للحم حتت �صبابيك �لغرف حتى يثريو� �صهية �مل�رشبني، وبحركات رخي�صة 

�إىل  �صجن  من  �الإ�رش�ب،  وقادة  �مل�رشبني  وينقلون  �مل�رشبني،  �أمام  �لطعام  يتناولون 

�صجن، يف عملية �إرهاق مع ما ي�صاحبها من جوع و�آالم.
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و�الحتالل يتفنن يف �أذى �لنا�ص، ويف قهر �الأ�رشى، وي�صتغل حاالتهم �الإن�صانية، وهو 

من �ل�صفالة مبكان يف ��صتثمار هذه �الأو�صاع.

�نتهى �الإ�رش�ب وحقق جناحاً متميز�ً على �صعيد �ل�صجون كلها، ودبت �حلياة من 

جديد يف عامل �الأ�رشى، و�صيئاً ف�صيئاً حتى خرجو� من هذه �حلالة �إىل و�صعهم �لطبيعي.

وقبل �الإ�رش�ب، وبعد نزويل من زنازين �لتحقيق باأقل من �صهرين، ح�رش �إلينا من 

،
11

 وهارون نا�رش �لدين
10

 �لزنازين �ل�صيخ �صالح �لعاروري، و�الإخوة مو�صى دودين

�هلل عبد  و�ل�صهيد  �لعو�ودة  ومو�صى  بعد،  فيما   
12

زيد( )�أبو  �جلعبة  ماجد   و�حلاج 

من  غريه  دون  حما�ص،  �أبناء  ��صتيعاب  يف  و�فر  حّظ  �خلليل  ل�صجن  وكان  �لقو��صمي. 

�ل�صجون، ثّم �نتقلت �لعدوى �إىل �ل�صجون �الأخرى. وكان ممن نزل عندنا من �لتحقيق، 

�لدكتور حممود �لرحمي )�أبو حممد(، وجمموعة من نعلني، يقودها �صالح �خلو�جا ومعه 

�لدكتور حممود �لرحمي،  )�أبو �صاجدة(. وكان �الأخ �صالح فاكهة عند  �صكري �خلو�جا 

و�لذي يتميز بالنكتة �ل�رشيعة، و�جلو �ملرح �لذي وجده عند جنون �صالح �خلو�جا، فال 

�الأجو�ء �حلياة  �إخو�نه، وي�صفي على  �ل�رشور على  �إال ويدخل  �أبا حممد،  �لدكتور  جتد 

�خلالية من �لتعقيد. و�صالح مثَّل حالة من �جلنون عجيبة، وجنح يف �لتمويه على �إد�رة 

�ل�صجن، وعلى �ملحكمة �لع�صكرية حتى يخفف من حكمه. وكان ببع�ص ت�رشفاته ينع 

مّرًة يف ق�صاء حاجته، فقرع  به �حلال  �أنه �صاقت  ذلك  �ل�صجن، ومن  �صاحة  �لتجول يف 

له  ويفتح  غرفته،  �إىل  ليعود  �الأبو�ب  له  تفتح  حتى  �ل�صاحة  و��صتنفرت  �الأبو�ب،  على 

ولد يف بلدة دور� ق�صاء �خلليل، �لتحق بق�صم �لكيمياء يف جامعة �خلليل يف  مو�شى حممد دودين )1972– (:   
10

“جمموعة �صهد�ء �الأق�صى” بال�صالح. �عتقل من  1992، ن�صط يف كتائب �لق�صام يف منطقة �خلليل وزود  �صنة 

قبل �الحتالل �ل�صهيوين يف كانون �الأول/ دي�صمب 1992، وحكم عليه بال�صجن �ملوؤبد؛ ق�صى منها �صّت �صنو�ت 

�لت�صعينيات من د�خل �ل�صجن. ��صتكمل تعليمه  �أو��صط  �لق�صام  �إعادة بناء وقيادة كتائب  يف �لعزل. �صارك يف 

�جلامعي يف �ل�صجن، وخرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18 و�أبعد �إىل قطر.

هارون من�شور نا�رش الدين )1970– (: ولد يف مدينة �خلليل. در�ص يف جامعة �خلليل، و�لتحق يف �صفوف   
11

يف  �الإبر�هيمي  �حلرم  عملية  �أبرزها  �لعمليات  من  عدد  نفذ  �الأق�صى”.  �صهد�ء  “جمموعة  �لق�صام  كتائب 

1992/12/5، وحكم عليه بال�صجن �ملوؤبد. ��صتكمل تعليمه  1992/10/25 ب�صحبة �ل�صهيد عماد عقل. �عتقل يف 

يف �ل�صجن، و�صارك يف �إعادة بناء وقيادة كتائب �لق�صام �أو��صط �لت�صعينيات من د�خل �ل�صجن. خرج يف �صفقة 

وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18، و�أبعد �إىل تركيا.

�صجون  يف  مر�ت  عدة  �عتقل  طفالن.  وله  متزوج  �خلليل،  مدينة  يف  ولد   :)  –]1969[( اجلعبة  حممد  ماجد   
12

�الحتالل �ل�صهيوين بدء�ً من 1989/3/31، و�أبعد �إىل مرج �لزهور �صنة 1992. ن�صط يف كتائب �لق�صام. �عتقل 

�إعادة بناء وقيادة كتائب �لق�صام  1995/4/16، وحكم عليه بال�صجن مدى �حلياة. �صارك يف  �عتقاله �لتا�صع يف 

�أو��صط �لت�صعينيات من د�خل �ل�صجن. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18 و�أبعد �إىل قطاع غزة.
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�صالح،  وي�صعد  فتح،  من  وهو  جويل�ص،  �الأخ  �لق�صم  با�صم  �لناطق  ب�صحبة  �ل�صجان 

و�الأخ جويل�ص �إىل �لق�صم، ويف �أول �لق�صم غرفة لل�صجان ومعه مفاتيح �لغرف، ويهرول 

�ل�صجان �لهندي، و�الأخ جويل�ص ليفتحا �لغرفة لالأخ �صالح �ملتاأزم. فما كان من �صالح 

�إىل غرفته وهم  �نطلق  ثّم  �ل�صجان  �ل�صجان؛ لقد تغوط يف غرفة  �أن و�صعها يف غرفة  �إال 

ينتظرونه على بابها، وملا فرغا ورجعا �إىل غرفة �ل�صجان، و�إذ� ب�صالح قد فعلها يف �صاحة 

مكره  طريقة  وعلى  �أمامهما.  �لكارثة  ر�أو�  ملا  و�ل�صجان  جويل�ص  جنون  وجّن  �لغرفة، 

 �أخاك ال بطل، قاما بتنظيف �ملكان. �أما �صالح فله �ملو�ويل يف �لليل و�لنهار، و)�أبو �صالمة(

حممد �صالمة �لعبيات من بيت حلم يطرب على مو�ويل �صالح، و�الآن �الأخ �صالح يقود 

�حلملة �صّد جد�ر �لعزل �لعن�رشي يف نعلني.

اإلبعاد إلى مرج الزهور:
من   

13
عي�صى حممود  �ملجاهد  �الأخ  بقيادة  �لقد�ص،  من  مميزة  جمموعة  هناك  كانت 

باهر،  �صور  من  عطون  حممود  و�الأخ  �صعفاط،  من   
14

قطي�ص �أبو  ماجد  و�الأخ  عناتا، 

يتمتع  قائد  عنا�رشها  من  عن�رش  وكل  �صعفاط.  خميم  من   
15

�لعكاري مو�صى  و�الأخ 

 ب�صفات �لقيادة، فاالأخ مو�صى �لعكاري، ربيناه �صبالً يف �عتقاله �الأول يف �صجن ع�صقالن

�أ�صري مقد�صي من عناتا، حا�صل على دبلوم خمتب�ت طبية، وقيادي يف  حممود مو�شى عي�شى )1968– (:   
13

 Nissim Toledano توليد�نو  ن�صيم  �ل�صهيوين  �جلندي  خطفت  �لتي  �لق�صامية  �لوحدة  وقائد  �لق�صام  كتائب 

�ل�صهيوين.  �لعمليات �صّد �الحتالل  �أ�صهم يف عدد من  يا�صني.  �أحمد  بال�صيخ  1992/12/13 بهدف مبادلته  يف 

�عتقل يف 1993/6/3، وحكم عليه بال�صجن ملدة ثالثة موؤبد�ت و46 عاماً. �أم�صى مدة طويلة من �صجنه يف �لعزل، 

�ل�صجن.  يف  وهو  �لق�صام  لكتائب  ع�صكرية  خاليا  عن  مل�صوؤوليته  جديد  كحكم  �أعو�م  �صتة  حكمه  �إىل  و�أ�صيف 

�نتخب لع�صوية �لهيئة �لقيادية �لعليا الأ�رشى حما�ص يف �ل�صجون �ل�صهيونية. له عدد من �ملوؤلفات �لتي دونها 

لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز  �هلل:  )ر�م  والتطبيق  النظرية  بني  املقاومة  عي�صى،  حممود  �نظر:  حمب�صه.  يف 

2001(؛ وحممود عي�صى، حكاية �شابر )دم�صق: موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة، 2012(.

�أحد منفذي عملية  �أ�صري مقد�صي ولد يف عناتا. ن�صط يف كتائب �لق�صام.  اأبو قطي�ش )1970– (:  ماجد ح�شن   
14

خطف �جلندي �ل�صهيوين ن�صيم توليد�نو يف 1992/12/13 بهدف مبادلته بال�صيخ �أحمد يا�صني. �أ�صهم يف عدد 

من �لعمليات �صّد �الحتالل �ل�صهيوين. �عتقل يف 1993/6/6، وحكم عليه بال�صجن ملدة ثالثة موؤبد�ت و�أربعني 

يوم  �الأحر�ر  وفاء  �صفقة  يف  خرج  حما�ص.  الأ�رشى  �لعليا  �لقيادية  �لهيئة  لع�صوية  �ل�صجن  يف  �نتخب  عاماً. 

2011/10/18، و�أبعد �إىل قطر.

مو�شى حممد العكاري )1971– (: �أ�صري مقد�صي من خميم �صعفاط. ن�صط يف كتائب �لق�صام، وهو �أحد منفذي   
15

عملية خطف �جلندي �ل�صهيوين ن�صيم توليد�نو يف 1992/12/13، بهدف مبادلته بال�صيخ �أحمد يا�صني. �أ�صهم يف 

عدد من �لعمليات �صّد �الحتالل �ل�صهيوين. �عتقل يف 1993/6/5، وحكم عليه بال�صجن مدى �حلياة، و��صتكمل 

تعليمه �جلامعي يف �ل�صجن. �صغل ع�صوية جمل�ص �ل�صورى �لعام الأ�رشى حركة حما�ص، وخرج يف �صفقة وفاء 

�الأحر�ر يوم 2011/10/18 و�أبعد �إىل تركيا.
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ينفتح ومن  �أال  و�أو�صيته  �ل�صالح،  �الأخ حممود عطون على  و�أنا من دّرب   ،1989 �صنة 

خو�ن حممود عي�صى وماجد طالبان 
َ
�أحٍد من �لنا�ص، مهما �قت�صى �الأمر. و�الأ معه على 

للقيادة.  يوؤهلهما  ما  و�ملناعة  �جلر�أة  من  وعندهما  �لدعوة،  وكلية  �ل�رشعية  �ملدر�صة  يف 

�أنها قامت بخطف �جلندي �الإ�رش�ئيلي ن�صيم توليد�نو  ومن �أول عمليات هذه �ملجموعة 

Nissim Toledano، ملبادلته بال�صيخ �أحمد يا�صني، و�صميت هذه �لعملية، “عملية �لوفاء 

لل�صيخ �أحمد يا�صني”.

فا�صتنفر  بعد،  فيما  مقتوالً  �الحتالل  �صلطات  ووجدته  توليد�نو،  �ملجموعة  خطفت 

ر�بني، و��صتنفرت هيئة �أركانه، ويف ليلة ظلماء ومع برد كانون ]�الأول/ دي�صمب 1992[، 

�أقدم ر�بني و�صلطات �الحتالل على �إبعاد 415 من كو�در حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي �إىل 

�أنهم قادرون على �جتثاث  �للبناين، ويف ظّن ر�بني وحكومته،  �لزهور يف �جلنوب  مرج 

حما�ص و�لق�صاء عليها. �أما ما كان فهو �لعك�ص متاماً، وها هي حما�ص يف طريقها للق�صاء 

عليهم بعون �هلل، و�هلل ويلُّ ذلك و�لقادر عليه.

بعد ِمْن عندنا ِمَن �ل�صجن �الأخ �ل�صهيد )�أبو �أين( عبد �هلل �لقو��صمي، و�الأخ 
ُ
كان ممن �أ

�لذين �فرت�صو�  �أخبار  �الإبعاد وتابعنا  �أبو كويك، وتفاعلنا مع  ماجد �صقر، و�الأخ ماهر 

ْن 
َ
�أ َح�ِصبْتُْم  ْم 

َ
)�أ �لعظيم:  �هلل  بثلوجهما و�صقيعهما. و�صدق  �ل�صماء  و�لتحفو�  �الأر�ص، 

ْن 
َ
َح�ِصَب �لنَّا�ُص �أ

َ
، )�أ

اِبِريَن(16 ُ �لَِّذيَن َجاَهُدو� ِمنُْكْم َوَيْعلََم �ل�صَّ ِ �هللَّ َّا َيْعلَم نََّة َومَل َتْدُخلُو� �جْلَ

�لَِّذيَن   ُ # َولََقْد َفتَنَّا �لَِّذيَن ِمْن َقبْلِِهْم َفلَيَْعلََمنَّ �هللَّ �آَمنَّا َوُهْم اَل ُيْفتَنُوَن  ْن َيُقولُو� 
َ
�أ ُيرْتَُكو� 

.
�َصَدُقو� َولَيَْعلََمنَّ �لَْكاِذِبني(17

و�أن  يا�صني،  �أحمد  �ل�صيخ  �ملوؤ�ص�ص  لها  تنباأ  كما  تتعاظم  �أن  �حلركة  لهذه  �هلل  ويريد 

ت�صبح يف جنوب لبنان حديث �ل�صاعة، و�أن يتعاطف معها �لر�أي �لعام �لعاملي، و�أن تبيّ�ص 

�جلنوب  يف   1982 �صنة  قبل  كانو�  من  بع�ص  لوثها  �أن  بعد  �لفل�صطينية،  �لق�صية  وجه 

�للبناين، وبعد �أن �عتدو� على �أعر��ص �لنا�ص وعلى زروعهم وحما�صيلهم، �أيام �لعرقوب 

و“فتح الند”، فجاء �الإبعاد الإخو�ننا هوؤالء، من �أجل �أن يبينو� �لوجه �حلقيقي لفل�صطني، 

و�أن يعيدو� �لثقة �لتي قتلها بع�ص �لثو�ر �أيام �لثورة �لفل�صطينية، حتى قال فار�ص بويز، 

وزير خارجية لبنان وقتذ�ك: �جلنوب لي�ص مكباً للنفايات، ثّم �عتذر بعد ذلك الإخو�ننا.

القراآن الكرمي، �صورة �آل عمر�ن، �آية 142.  
16

القراآن الكرمي، �صورة �لعنكبوت، �آية 1–2.  
17
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وعاد �ملبعدون عودة مظفرة، وملا رجع �لدكتور عبد �لعزيز �لرنتي�صي، وكان �لناطق 

�ل�صمالية، وقتذ�ك غابي  �ملنطقة  قائد  للمبعدين، و��صتقبله على حاجز زمارية  �لر�صمي 

الأهدم  رجعت  �لدكتور:  فاأجابه  رجعت؟  ملاذ�  و�صاأله:   ،Gabi Ashkenazi �أ�صكنازي 

�أو�صلو.

 ويقول �ل�صيخ �لد�عية ر��صد �لغنو�صي: كنا على ��صتعد�د �أن ندفع مبلغ 30 �ألف دوالر،

�صي(  بي  )بي  �لبيطانية  �الإذ�عة  هيئة  خالل  من  �الإ�صالم،  عن  دقائق  خلم�ص  لنتحدث 

علينا  وفتح  جماناً،  �الإ�صالم  عن  �حلديث  �الإبعاد  لنا  حقق  بينما  يقبلون...  وال   ،BBC

�الأبو�ب من كل �صوب، و�أ�صبح �هتمام �الإعالم بحما�ص، تتناقله و�صائل �الإعالم يومياً.

قلعة خليل الرحمن:
�إبر�هيم ب�صيدنا  تيمناً  �خلليل،  �صجن  على  �أطلقناه  ��صم  �لرحمن  خليل   قلعة 

�خلليل \ وهو �أبو �الأ�صياف، وكما هي �حلال يف باقي قالع �الأ�رش على �أر�ص �لوطن، 

�لذي تقوم عليه دولة �لظلم و�الحتالل؛ فقد �أطلقنا عليها �أ�صماء حركية، ف�صجن ع�صقالن 

“ع�صقالن �لرباط”، و�صجن �صطة “عني جالوت”، و�صجن جمدو “حطني”، وما �إىل ذلك، 
وبقية �لف�صائل لها م�صميات �أخرى، تتعلق ب�صهد�ئها.

من  وحمطة  للظلم،  مرتعاً  �لبيطاين  �النتد�ب  �أيام  منذ  كانت  فقد  �لقلعة،  هذه  �أما 

�أو  “�لعمارة” كما ي�صمونها،  حمطاته. وحتى ملا رحل �النتد�ب �لبيطاين، مل ينته دور 

�خلوف  ظالل  وبقيت  وحقوقه،  �الإن�صان  على  و�العتد�ء  �لظلم،  ممار�صة  عن  �ملقاطعة، 

و�لريبة تخيم على ذلك �ملكان.

و�أتى  �لتاريخية،  فل�صطني  من  تبقى  ما  على  و�أتى  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  وجاء 

حلكمه  مقر�ً  و�تخذها  �خلليل،  �أهل  من  �إخو�ننا  عنها  يقول  كما  “�لعمارة”  على 

�عتد�ء�تهم،  �زد�دت  �الأيام  �لعدو�نية. ومع  للممار�صات  �لع�صكري، وجعل منها مقر�ً 

�إىل كني�ص، وجعلو� من �لبلدة �لقدية يف �خلليل بوؤر�ً  حتى حولو� �مل�صجد �الإبر�هيمي 

“�لعمارة”  �أما  كذلك.  �مل�صتعمر�ت  قامت  وجنوبها  �خلليل  �رشقي  ومن  ��صتيطانية، 

فذ�ت موقع ��صرت�تيجي، فهي ُتطُل على �ملدينة بكاملها، وي�صمى موقعها قرن �لثور، 

ولل�رشطة  �الإ�رش�ئيلية،  وللمخابر�ت  �ملدنية،  ولالإد�رة  �لع�صكري،  للحكم  مقر  وهي 

فجعلو�  �الأوفر،  فيها  �ل�صاباك  وحّظ  حتقيق.  ومركز  �صجن  وهي  �الإ�رش�ئيلية، 
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و�صاحات  وزنازين  للمحققني،  وُحجر  للتحقيق  مكاتب  فيها  كبريين  طابقني  من 

للممار�صات �لقمعية، وغرف عار ي�صكنها �جلو��صي�ص.

و�ملهم �أن “�لعمارة” ��صم يدل على �ملمار�صات �خلاطئة، وعلى �لظلم و�لرعب، وعلى 

مكر �لليل و�لنهار �صّد �إر�دة هذ� �ل�صعب، ليم�صي يف حياته وهو ي�صعر باملالحقة و�خلوف 

جي�ص  رحل  عندما  وحتى  حوله،  من  يدندن  بالهزية  �ل�صعور  ويبقى  �ملجهول...  من 

�الحتالل مع �تفاقية �أو�صلو، بقي على �لعمالء مهمات ال تقل عن دور جي�ص �الحتالل، 

فاإن عمالءه مل يرحلو�، بل بقي ور�ءهم عمالء، يقومون على  فلو رحل �الحتالل حقاً 

�ملدينة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ��صتلمت  وملا  م�رشوطة.  ح�صانة  �صمن  �أ�صيادهم،  خدمة 

و“�لعمارة”، ولتلك �للحظة كنت يف �صجن �خلليل، �أعادو� لها ��صم �ملقاطعة، و�أبقو� على 

�صجنها، ومقر�ت �الأجهزة �الأمنية، بعد �أن طمع �لنا�ص برحيل هذه �حلقبة من �لظلم. و�إذ� 

بالظلم يحن �إىل جذوره، وله بقية وخلوف َحَذْو� على �صنة َمْن قبلهم، حذو �لنعل بالنعل، 

ودعو� “�لعمارة” من جديد، لكن على يد َمْن 
ُ
فد�رت �لد�ئرة من جديد على �ملجاهدين، و�أ

هذه �ملرة؟ على يد �إخو�نهم �لفل�صطينيني، ممن كانو� و�إياهم يف �ل�صجن نف�صه يعانون من 

َحرِّ �لقيد.

عندهم  �نقلب  �آخرون،  مار�صه  حتى  رحل  وما  �الحتالل،  برحيل  �لظلم  �نتهى  فما 

“�لعمارة” ر�صماً وعالمة  �صعور �ملظلوم فيهم، من ظامل لنف�صه �إىل ظامل لغريه. وبقيت 

وداللة على بيت �لظاملني، �إىل �أن �أ�صبحت خر�باً وركاماً بعد �أن ن�صفها �الحتالل بقيادة 

�صاوؤول موفاز Shaul Mofaz، بعد �أن �جتاحها يف �النتفا�صة �لثانية، و�أعاد �حتالل مدن 

�ل�صفة �لغربية، بل قل مناطق �أ؛ الأن �ل�صفة �لغربية باملدن و�لقرى و�لريف و�حل�رش، مل 

يرحل عنها �الحتالل يوماً.

�أبيها  بكرة  على  ن�صفها  ركاماً،  ليجعلها  “�لعمارة”  �إىل  �الحتالل  جي�ص  رجع  لقد 

 وجعلها قاعاً �صف�صفاً، كاأن مل تْغَن باالأم�ص، وقد ُقدر ُركامها على ل�صان �أحد �ملقاولني

بـ 400 �صيارة �صحن كبرية.

و�ملهم مرة �أخرى، �أن “�لعمارة” كانت مرتعاً للعزة �لكاذبة �لباهتة، وحقالً للتجربة 

ظلم  من  �هلل  �إىل  وجتاأر  ت�رشخ  كانت  مظلومة،  موجوعة  �أ�صو�ت  من  فكم  �خلاطئة، 

�آهات تزلزل �جلبال، و�أنَّات توجع �الأكباد؟ خرجت من زنازين  “�خلربانني”؟ وكم من 
“�لعمارة”، حتى ت�صدعت جدر�ن �لزنازين من �الأنفا�ص �ملكلومة و�لنفو�ص �ملجروحة، 
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وزفر�ت يطغى ما فيها من �أمل، على كل معاين �حلياة، حتى لكاأنها �لب�كني، فكم �صمت 

هذه �لزنازين بني جدر�نها، من �أج�صاد طاهرة �أكلت منها �صياط �جلالدين؟

خرجت  �لتي  �لبطولة،  مالحم  مع  �لطويلة  حكايته  له  �لعمارة،  �أو  �خلليل  �صجن 

�الإ�رش�ئيلي، فقد هزم رجالنا  �ل�صاباك  �إمكانيات  ف�صولُها من خالل جدر�نها، ومع كل 

هذه �ملوؤ�ص�صة، ب�صبهم وثباتهم. فال�صهيد �لقائد عادل عو�ص �هلل )�أبو �لفد�ء(، �رشب 

�أروع �الأمثلة يف �لثبات وهزمهم يف عقر قياد�تهم، و�أذكر �أين طلبت �لدخول عليه ل�صدة ما 

ُ �لَِّذيَن �آَمنُو�  هو فيه، فما وجدت منه �إال �ل�صالبة، و�أ�صمعته ما يعزز �صموده بـ)ُيثَبُِّت �هللَّ

�لق�صامي مو�صى دودين،  �لقائد  . وكذلك 
�اْلآِخَرِة(18 َويِف  ْنيَا  �لدُّ يَاِة  �حْلَ يِف  �لثَّاِبِت  ِبالَْقْوِل 

�إىل  �لتحقيق، ومن مركز  �أ�صهر وهو يف زنازين  ل�صبعة  �لعاروري،  �ل�صيخ �صالح  تلميذ 

عزيته.  من  نالو�  وما  و�جللمة،  تكفا  وبتاح  و�مل�صكوبية  �خلليل  بني  تنقل  حتى  مركز، 

�ل�صيخ �صالح هزمهم و�أوجعهم، و�صب على �ملحنة و�ل�صبح و�لتحقيق، حتى  و�صيخه 

�أنه حدثني عن روؤيا ر�آها، وهو يعاين من �ل�صبح ويف عزلة  خرج منها منت�رش�ً. و�أذكر 

تامة �إال من �هلل، حدثني عنها ملا نزل من �لتحقيق �إىل �ل�صجن فقال:

] و�إذ�  �لنبي حممد  �أين م�صيت قا�صد�ً غرفة فيها  �لنائم،  ر�أيت فيما يرى 

 ب�صيدنا عمر بن �خلطاب [ و�قف بالباب، فا�صتاأذنته بالدخول على �لنبي ]،

له:  \ وقل  �إىل نوح  �رجع  لك:  ] يقول  �لر�صول  �إن  لل�صيخ:  �لفاروق  فقال 

�إىل فرجعت  �صالح:  �ل�صيخ  ويقول  �ل�صفينة.  جهز  لك:  يقول  �هلل  ر�صول   �إن 

وقلت  باحلناء.  �ملخ�صبة  �حلمر�ء  حليته  يف  طري،  �أبو  �ل�صيخ  به  و�إذ�   \ نوح 

 له: �إن �لر�صول ] يقول لك: جهز �ل�صفينة، فكان �جلو�ب من �ل�صيخ: �أعلم ذلك

يا بني.

و�أذكر �أنه حدثني باأخرى تخ�صه فقال �إنه ر�أى ر�صول �هلل ] يناوله �ل�صيف.

وتربية،  ومدر�صة  جامعة  �صكل   ،1996–1993 بني  ما  �أيامه  يف  �خلليل  �صجن  �إن 

�الإيجابي  �لدور  لهم  �ل�صفة، كان  �مل�صميات. فمعظم كو�در �حلركة يف  لكل هذه  و�إعد�د�ً 

40 من  يف �لعطاء، وجمعتهم �صاحات �صجن �خلليل. وقد �جتمع يف ق�صم و�حد �أكرث من 

حملة �للي�صان�ص و�ملاج�صتري و�لدكتور�ه، منهم: �ملجاهد و�لقائد �لق�صامي عبا�ص �ل�صيد، 

و�لدكتور �أين در�غمة، و�لدكتور حممود �لرحمي، و�ل�صهيد عادل عو�ص �هلل، و�ل�صيخ 

القراآن الكرمي، �صورة �إبر�هيم، �آية 27.  
18
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�أحمد(،  )�أبو  �لنائب ريا�ص رد�د  �أبو عرة، و�الأخ  �لعاروري، و�الأ�صتاذ م�صطفى  �صالح 

و�حلبيب ب�صار �لكرمي، ومن قبل �صبقنا �ل�صيخ فتحي عمرو، و�ل�صيخ نايف �لرجوب، 

�ل�صويطي،  م�صعب  و�أبو  دي�ص،  �أبو  يف  �لعربي  �ملعهد  مدير  ر��ص،  �أبو  علي  و�الأ�صتاذ 

و�ل�صهيد ب�صام م�صاملة، و�ل�صيخ ح�صن يو�صف ويو�صف كفاية...

وكنت طو�ل هذه �لفرتة و�لَدهم و�صيَخهم... ال �أمريهم، وقد وفقنا �هلل يف هذه �ملرحلة، 

�أن جنبنا �لهو�ص �الأمني �لذي وقعت فيه �ملعتقالت. فتجربتنا و�الأخ نبيل دعنا من �ل�صنني 

�ملا�صية، علمتنا �أال نقع فري�صة ملخططات �إد�رة �ل�صجن و�ل�صاباك، ف�َصلِم �صجن �خلليل 

من �الأزمات �لتي مرت بها �ل�صجون �الأخرى.

كنت ملا �لتقيت �ل�صيخ �صالح �لعاروري يف �صجن �خلليل، وجاءين من ر�صي �هلل عنه 

، وقلت له بعد هذه �ملحنة: �أب�رش بخم�ص �صنو�ت قادمات،  خالل طالّقة �لباب، و�صلّم عليَّ

و�إذ� بال�صفة و�لقطاع جي�ص لنا، قلت بهذه �لعبارة: �إْن هي �إال خم�ص �صنو�ت، فكان حكمه 

كذلك فيما بعد خم�ص �صنو�ت.

ويجمعهم  عيد،  �أبو  و�صلمان  كويك،  �أبو  ماهر  و�ل�صيخ  �صعادة،  عمر  �ل�صهيد  كان 

رقم  ما  �أدري  ال  �صعادة:  �أحمد  �أبو  �ل�صهيد  ويقول  ياأكلون،  ما  لكرثة  �حليتان  م�صطلح 

 ب�صاروخني. 
19

�ل�صاروخ �لذي هو ُمَعٌد يل، وكان �أنه ��صت�صهد و�لقائد �ل�صهيد طه �لعروج

كاأنه كان يعلم، �أو يقر�أ ما ينتظره، وكانت �أمي تذكره كثري�ً وحتبه، الأنها كانت �لر�صوَل 

بيننا وبينه، رحمها �هلل.

ويف زنازين �خلليل، ��صت�صهد �صامل �صايف من خر�صة )دور� �خلليل( قتلوه يف �لتحقيق، 

و��صتطاع �الأخ �ل�صهيد �صادي دروي�ص �أن يهرب من �صجن �خلليل، وهو قائد فتحاوي، 

وهرب �لق�صامي جهاد حجة كذلك... وحّدث عن �صجن �خلليل وال حرج.

�لنف�ص  يف  وتوؤجج  و�الأمل،  باحل�رشة  تطفح  موجعة،  لذكريات  و�إنها  �ملعاناة،  �إنها 

�أن  �إال  تنطفئ  �أن  لها  كان  ما  �ل�صماء.  مبطر  �أتيت  ولو  ينطفئ  �أن  يكن  ال  ولهيباً،  جمر�ً 

يرحل �الحتالل، وتعلو ر�ية �لتوحيد؛ الأن هذه �لذكريات خبيئة يف �لنفو�ص وحبي�صة يف 

طه عي�شى العروج )1966–2001(: ولد يف قرية �لعروج بالقرب من بيت حلم، و�عتقل يف �صجون �الحتالل   
19

عدة مر�ت لن�صاطه يف حركة حما�ص. طورد من قو�ت �الحتالل �صنة 1997 لن�صاطه يف كتائب �لق�صام، و�غتيل يف 

2001/7/17 و�ل�صهيد عمر �صعادة بق�صف من طائرة �صهيونية.
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 ِ �ل�صدور... وهيهات �أن تخرج �إال مع �لن�رش: )َوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُح �مْلُوؤِْمنُوَن 5 ِبنَ�رْشِ �هللَّ

.
ِحيُم(20 َينْ�رُشُ َمْن َي�َصاُء َوُهَو �لَْعِزيُز �لرَّ

تتالطم  �ملعتقلني،  ُعْرف  يف  هو  وكما  �مل�صاجني،  ذ�كرة  يف  هو  كما  �خلليل  �صجن  �إنه 

فيه �الأفكار وتتز�حم فيه �لقوى، كٌل يديل بدلوه، و�ال�صتقطاب �صيد �ملوقف يف �ل�صجن، 

وميد�ن �لتحدي، بالرغم من �صيق جدر�نه، وبالرغم من �الأ�صالك �ل�صائكة �مل�رشوبة من 

حوله، وبالرغم من �صطوة �ل�صجان فهو ميد�ن للتفاعالت، وهو حقل للرتبية. وبقدر ما 

هو حم�صور و�صيق، بقدر ما لالآمال فيه من رحاب و��صعة، وللخيال ف�صاء خ�صيب. 

وبالرغم من �لقيد، فاالإر�دة هي �صاحبة �لقر�ر، و�ملعاين يف �ل�صجن تختلف من �صجني 

الآخر، وكثرٌي منهم مز�جيون، لكن �أ�صحاب �الهتمامات �لكبرية ال تقبل �لرتخ�ص.

الهروب من سجن الخليل:

�أ�صحاب  وخا�صة  �مل�صاجني،  بني  يكرث  �ل�صجن  يف  �لهرب  حماوالت  عن  �حلديث 

�صجينان،  خال  ما  �إذ�  حتى  �الأ�رش�ر،  بطانة  وهو  �لنفو�ص،  حديث  فهو  �لعالية.  �الأحكام 

بني  �لظن  ويتز�حم  حولهم،  من  ترت�ق�ص  �أو  ترمقهم  �لعيون  ترى  ثالث،  بهما  حلق  �أو 

�لع�صافري  فاإن  ت�صتغرب،  وال  �ل�صجن.  من  للهرب  تخطيط  فيها  ُخلوتهم  �أن  �ملجموع 

خارج نو�فذ �ل�صجن بزقزقتها، وحركاتها ت�صتفزهم، وتد�عب خو�طرهم. وهذه �حلالة 

�إعد�د وتخطيط، وُينْتَقى �ملكان  �إىل  �إىل �ل�رشية بالرغم من كرثة �لعيون، وحتتاج  حتتاج 

و�لتمويه  وللتورية  �لعملية.  تتعرث  ال  حتى  �الحتياطات  وتوؤخذ  �الأمر،  لهذ�  �ملنا�صب 

دورهما، حتى ُيعمَّى على �إد�رة �ل�صجن وعلى �مل�صاجني، وذ�ت يوم خرج علينا �الإخوة 

وهو  �لهريي،  �صالح  و�ملجاهد   ،
21

جمجوم و�صفيان  �لعويوي،  وح�صن  م�صك،  جميل 

�أعدو� لها، و�أتو� باالإمكانيات  �أتى باملنا�صري، خرجو� علينا بفكرة �لهرب، وكانو� قد  من 

القراآن الكرمي، �صورة �لروم، �آية 4–5.  
20

حركة  فعاليات  يف  مل�صاركته   1989/3/6 يف  و�عتقل  �خلليل،  مدينة  يف  ولد   :)  –1971( جمجوم  ها�شم  �شفيان   
21

حما�ص يف �النتفا�صة �الأوىل. �لتحق يف كلية �ل�رشيعة بجامعة �خلليل، و�عتقل للتحقيق مرة ثانية يف 1991/10/23. 

�أ�ص�ص “جمموعة �صهد�ء �الأق�صى” حتت قيادة �ل�صهيد عماد عقل. �عتقل يف 1992/12/15 ليحكم بال�صجن 13 

2007/5/23، وزرق بطفلته وهو يف  2006 وتزوج لكنه �عتقل جمدد�ً يف  عاماً ون�صف. خرج من �ل�صجن �صنة 

�الأ�رش. خرج من �ل�صجن بعد 13 �صهر�ً من �العتقال �الإد�ري، ورزق بطفلته �لثانية لكنه �رشعان ما �عتقل يف 

2010/9/17 ليحول من جديد لالعتقال �الإد�ري. 
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و�لو�صائل �لتي �صت�صاعدهم يف جتاوز �لتحديات من منا�صري وما يلزم، و�ختارو� �لغرفة 

1 غرفة  على  �الختيار  ووقع  �خلارج.  �إىل  و�لطريق  �لعمل  خطة  وو�صعو�   �ملنا�صبة، 

�لعبيات،  �صالمة  حممد  �صالمة،  �أبا  ُيكنى  �أّمي  �صيٌخ  معهم،  �لغرفة  يف  وكان  )هـ(،  ق�صم 

.1994 �صنة  ذلك  وكان  عمره،  من  �خلم�صني  يف  كان  و�أظنه  حلم،  بيت  من   تعمري 

و�أبو �صالمة هذ� رجل فا�صل و�أحبه... وهو من �لرجولة و�ل�صالبة مبكان، وكان يتغنى 

ْح�رِشَت، و�ْعرُتِف 
ُ
د�ئماً ببندقية �إجنليزية يع�صقها ويحبها، ويتوجع العتقالها معه، وقد �أ

عليها عن غري طريقه. و�أبو �صالمة ر�صي �هلل عنه كان يجل�ص �إيلَّ ويدور �حلديث بيننا، 

وخا�صة �أنه ال يكتب وال يقر�أ، فما �أثقل �لزمن على َمْن مثل �أبي �صالمة، فكنت �أعطيه من 

وقتي ما ي�صاعده على هذه �ملحنة، وكان يقول يل: ب�ص معك يا �أبا م�صعب �أعمل، وال �أعمل 

�إال معك. وقد قالها من قبل �ل�صهيد عبد �ملنعم �أبو حميد، يف �لغرفة نف�صها، قالها يل: �أنا ال 

�أعرتف باأمري عليَّ �إال �أنت، رحمه �هلل.

�أمر  على  و�لقائمون  �لهروب،  غرفة  يف  معنا  ي�صكن  كان  �لفا�صل،  �أخونا  �صالمة  �أبو 

�لهرب ��صتثنو� �أبا �صالمة، لالعتبار�ت �لتي ذكرت. فمكرو� مكر�ً، لكن مكرهم مل يفلح. 

�أتو� بحبوب منومة ليلة �لهروب، وقدموها له مع �ل�صاي مرًة، ومع �ملاء مرًة، ومع �لع�صري 

�أن  مرًة، ولكنه مل ينم، فكل ما فيه ظّل م�صتيقظاً ومتحفز�ً، وهيهات جلبال من �لنعا�ص 

جتعله ينام؟ فهذه فر�صته. وعيناه ترقبان و�أذناه ت�صمعان، وقد �أ�صبح �أقرب �إىل �حلرية 

منه �إىل �ل�صجن، هيهات ثّم �ألف هيهات، فكل �ملنّوم ما نّوم �أبا �صالمة. فاأبو �صالمة يريد 

�أن يهرب، يريد �أن ي�صحبهم، وهو و�هلل �أهل لذلك، و�أنا كلما تذكرت ذلك يغلبني �ل�صحك 

من �أمر �أبي �صالمة، �لذي هجر �لنوم من �أجل هذه �للحظة.

�إيلَّ  وحتدثو�  جاءوين  فيه،  �لهرب  على  �الإخوة  عزم  �لذي  �ليوم  ففي  حال،  كل  على 

باالأمر لهرب �آخر، ومن موقع �آخر، ف�صاأن غرفة 1 �نتهى �إىل �لف�صل. وبعد �أن جنحو� يف 

باإد�رة  و�ت�صل  فتابع  �الأمر،  يف  �صّك  �صجان  ك�صفه  �أمرهم،  �كتُ�صف  �لغرفة  �صباك  ن�رش 

ونقل  ُعزل،  َمْن  وُعزل  �لو�صع،  على  �ل�صيطرة  ومتت  �لطو�رئ،  حالة  ْعلِنت 
ُ
و�أ �ل�صجن، 

�آخرون �إىل �صجون �أخرى. وعملت �إد�رة �ل�صجن على تقوية وزيادة يف حماية �ل�صبابيك. 

وكان لهذ� �لف�صل دو�عيه، وهو �ت�صاع د�ئرة �ملعارف، ويف �لعمل �الأمني �لقاعدة تقول: 

�ملعرفة على قدر �حلاجة.
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وكان ممن �صكن هذه �لغرفة �ل�صهيد �أجمد �صبانة، وجاء ��صمه ِمْن َقبُْل منقوالً �إىل معتقل 

، ومعهم �ل�صهيد �أجمد �أبو خلف، 
22

�لظاهرية، وهناك خطط مع �لقائد �لق�صامي جهاد غلمة

للهرب وجنحو� يف ذلك وطاردو� �لعدو وطاردهم حتى ��صت�صهدو�، رحمهم �هلل.

�إن هوؤالء �ل�صبان كانو� يلتم�صون حلظة �صاخنة، ينالون فيها من عدوهم، ويوقعون 

.
به )َواَل َينَالُوَن ِمْن َعُدوٍّ َنياْلً �إِالَّ ُكتَِب لَُهْم ِبِه َعَمٌل �َصالٌِح(23

الحديث عن أوسلو:
�لفل�صطيني،  �ل�صعب  �إر�دة  غري  على  الأنه  �لعلقم؛  من  َمرُّ 

َ
و�أ  ، ُمرٌّ �أو�صلو  عن  �حلديث 

�إىل �لوطنية ب�صيء، بل هو م�رشوع ت�صفية للق�صية �لفل�صطينية،  وهو م�رشوع ال يت 

“�إ�رش�ئيل” باأي م�رشوع ال يكون  “�إ�رش�ئيل”. ولن تقبل  ولو مل يكن هكذ�، ما قبلت به 

حتت �صيطرتها، �أو تر�ه خطر�ً على �أمنها، و�إال ما معنى �أن تعرتف �ملنظمة بـ“�إ�رش�ئيل”، 

“�إ�رش�ئيل” باملنظمة، فهل قامت  “�إ�رش�ئيل” باملنظمة؟! وحتى مع �عرت�ف  و�أن تعرتف 

�لدولة �لفل�صطينية؟ هذ� كالم ال ُيطعم خبز�ً وال ي�صقي ماًء، و�صياع هذه �ل�صنني جاء على 

ح�صاب �لق�صية و�ل�صعب �لفل�صطيني.

�أو�صلو كوليد غري �رشعي،  �إطار دويل، وملا جاءت  كان م�صار مدريد ي�صي �صمن 

وتفاجاأ �لعامل باإخر�جه، �أتى على حمادثات مدريد فقتلها، و�صكب عليها ماًء، و�إن كانت 

�لدويل  �لغطاء  وُغيِّب  �أمكم”.  على  و�للعبة  �أوالد،  يا  “�لعبو�  �هلل:  رحمها  �أمي،  قالت  كما 

جهاد فايز غلمة )1973–1995(: من مو�ليد �خلليل و�ن�صم مبكر�ً ل�صفوف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني. �صارك   
22

�إىل   1991 �صنة  �ن�صّم  �ل�صهيوين.  �الحتالل  �صجون  يف   1988 �صنة  يف  و�عتقل  �الأوىل  �النتفا�صة  فعاليات  يف 

فّر  لذلك.  و�عتقل  عقل،  عماد  �ل�صهيد  قائدها  كان  و�لتي  �لق�صام  لكتائب  �لتابعة  �الأق�صى”  �صهد�ء  “جمموعة 
من �صجن �لظاهرية ب�صحبة �ل�صهيد �أجمد �صبانة و�ل�صهيد طاهر قفي�صة. قاد �ل�صهيد غلمة، نهاية �صنة 1993، 

“وحدة �لدفاع عن �ملدنيني �لفل�صطينيني” و�لتي عرفت الحقاً بـ“وحدة �الأهو�ل”، ونفذت هذه �ملجموعة �لعديد 
�إطالق  عملياتها  و�أبرز  وم�صتوطنيه،  �الحتالل  جنود  من  عدد  و�إ�صابة  مقتل  عن  �أ�صفرت  �لتي  �لعمليات  من 

“�جلرن�ل” و�لق�صاميان عادل �لفالح  “�حلاكم �لع�صكري”. ��صت�صهد  “�لدبوية” ثم مبنى  �صاروخ على مبنى 

وطارق �لنت�صة على يد وحد�ت �مل�صتعربني �ل�صهاينة يف �لبلدة �لقدية يف مدينة �خلليل يوم 1995/5/16.

لعدد  �للوجيت�صي  �لدعم  توفري  على  عمل  �خلليل،  مدينة  يف  ولد   :)1995–1971( قفي�شة  �شحدة  طاهر 

�ل�صهيدين ب�صحبة  �ل�صجن  من  فّر   .1992/1/11 يوم  العتقاله  �صبباً  ذلك  فكان  �لق�صام  كتائب  مطاردي   من 

�أجمد �صبانة وجهاد غلمة يوم 1993/11/12. ن�صط يف �لكتائب “وحدة �الأهو�ل” ولقب بالعقيد �ملرعب و�صارك 

يف عدد من عملياتها. ��صت�صهد يف معركة طويلة بعد حما�رشة �الحتالل ملنزل يف مدينة �خلليل وقتل فيها �صابط 

�لوحدة �ملهاجمة، يوم 1995/6/29. 

القراآن الكرمي، �صورة �لتوبة، �آية 120.  
23
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ل�صالح  �الأر�ص،  على  يقوم  �أن  �مل�صتحيل  من  �أو�صلو  و�تفاق  �لفل�صطينية،  �لق�صية  عن 

�لفل�صطينيني �أبد�ً، وال يقوم على حّل �صيا�صي، و�إمنا هو م�رشوع �أمني خلدمة �الحتالل، 

على  تلتف  �لتي  بامل�صاريع  و�إغر�قه  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  الإلهاء  �قت�صادي  وم�رشوع 

ق�صيته �لوطنية. و�أو�صلو هو من �أجه�ص �النتفا�صة �ملباركة �الأوىل، وجعل من �لعائدين 

من  غريهم  �صجعو�  بل  و�ل�صهد�ء؛  �لدماء  ح�صاب  على  م�صتثمرين  �لوطني،  بالرقم 

�ملنا�صلني، �أن يحذو� حذوهم حتى ��صت�رشى �لف�صاد و�خلر�ب.

�أقول: �إمنا جاء �أو�صلو الإنقاذ حالة �إ�رش�ئيلية، �أربكتها �النتفا�صة، والإنقاذ معنويات 

جي�صها �لذي فقد هيبته �لع�صكرية، وهو يطارد �صعباً �أعزَل، و�أطفاالً �صغار�ً.

وجاء �أو�صلو ليوقف �لزحف �الإ�صالمي، �لذي متكن من �ل�صاحة �لفل�صطينية، ولينقذ 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، وينقذ حركة فتح حتديد�ً، من �لغياب و�النتهاء. ولقد جاء 

�إما  له:  وقالو�  تون�ص،  يف  عرفات  �لرئي�ص  �إىل   ،1989 �صنة  �الأمريكية  �خلارجية  من  وفد 

�أنت و�إما �أ�صحاب �للحى. فا�صتبدل �لذي هو �أدنى بالذي هو خري، ��صتبدل �أو�صلو بخيار 

�صعبِه، ومب�صري ق�صيته.

من  وف�صل  ك�صيحاً،  ُولِد  م�رشوع  هذ�  وقلت  �أو�صلو،  عن  �جلمعة  خطبت  �أنني  �أذكر 

ف�صول �ملوؤ�مر�ت على �ل�صعب �لفل�صطيني، ومن قام عليه غيَّب �صعباً كامالً. وحتى من 

بل  عليه،  وحتفظو�  �التفاق،  هذ�  من  موقف  لبع�صهم  كان  فتح،  ومن  نف�صها،  �ملنظمة 

من  فل�صطني،  يحرر  باأن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وعد  عرفات  �لرئي�ص  �إن  وقلت:  رف�صوه. 

�لبحر �إىل �لنهر، وقد حتقق وعده مب�رشوع غزة - �أريحا �أوالً و�آخر�ً؛ الأن غزة على �لبحر، 

�لذي  �لقذر  �لدور  تناولُت  ثّم  �لبحر و�لنهر... و�كتفى!!.  �لنهر، فجمع بني  و�أريحا على 

�ملعتمد �صرية  يعيد  َمْن  �لُعربان  يف  هل  وقلت:  �ل�صعب،  هذ�  �إذالل  يف  �الحتالل،   يار�صه 

منظمة  تنازلت  ملا  وقلت:  �خلنازير؟  رعي  من  �إيلَّ  �أحُب  �جِلمال  َرعُي  قال:  ملا  عباد،  بن 

هو  فال�صقوط  �لبندقية  خيار  عن  يتنازل  من  وكل  �صقطت،  �لبندقية  خيار  عن  �لتحرير 

م�صريه ونهايته.

وجاءين غابزون مدير �صجن �خلليل، كان ذلك �صنة 1994، وجل�ص عندي يف �لغرفة، 

وقال يل: �أنت يف خطبك حتر�ص علينا، فقلت له: ال، و�إمنا �أحتدث من وحي هذ� �لقر�آن، ويف 

�لقر�آن �آيات يطول حديثُها عن بني �إ�رش�ئيل.
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و�أعلق على �خلر�ب �لذي �أحدثه �أو�صلو، فاأقول: �إنه ما ��صتفحل �ال�صتيطان �إال يف ظّل 

�أو�صلو ما قام جد�ر  �أعطى �رشعية لكل �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية، ولوال  �أو�صلو، فاأو�صلو 

�أو�صلو ما  �لغربية، ولوال  �ل�صفة  �لقد�ص عن  �أو�صلو ما ُعزلت  �لعن�رشي، ولوال  �لف�صل 

�أتى �الحتالل على �ملوؤ�ص�صات �لوطنية يف �لقد�ص.

المحاكمة:
تقدمي  على  قائمة  حيثياتها  الأن  �لع�صكرية؛  �خلليل  حمكمة  يف  �الأوىل  �جلل�صة  كانت 

�أمام �لق�صاء �لع�صكري، وبح�صور �ملحامي �الأ�صتاذ عبد �ملالك  �لنيابة  الئحة �تهام، من 

عن  �الإ�رش�ئيلي   Knesset �لكني�صت  يف  ونائباً  ع�صو�ً  بعد  فيما  �أ�صبح  و�لذي  دهام�صة، 

فل�صطينيي �لد�خل، وطلبت يل �لنيابة بادئ �الأمر �أربع �صنو�ت. ثّم �نتقل �مللف �إىل �ملحكمة 

�إىل �ملحامي جو�د بول�ص، و�لذي هو تاجر �أكرث منه  �لع�صكرية يف ر�م �هلل، و�نتقل �مللف 

�لنوم  �للهجة الأنه تاجر، وقلت: و�هلل الأحرمنه  حماٍم، ولقد و�صلته مني ر�صالٌة �صديدُة 

مع زوجته، فجاءين �إىل �صجن �خلليل مهروالً يتلطف، و�صدر �لقر�ر بعد ثالث جل�صات 

.
24

�نتهت بحكم �صّت �صنو�ت

من خالل �ملحكمة كنت �أتردد على �صجن ر�م �هلل، و�لذي �أ�صبحت حما�ص متثله من 

�إليه �الإخوة عادل عو�ص �هلل و�ل�صيخ  �نتقل  �إد�رته. وقد  بعد �صجن �خلليل، وجنحت يف 

�حلبيب و�الأخ  عا�صي،  نايف  و�الأخ  �لرحمي  حممود  و�لدكتور  �لعاروري،   �صالح 

�أبو �الأمري �أن�ص ر�رش�ص، و�الأخ �ملجاهد معز �لدين �لطويل.

وح�صناً  منهم  تف�صالً  هذ�  وكان  كثري�ً،  بي  يحتفون  عنهم  �هلل  ر�صي  �إخو�ين  وكان 

من  بيننا  وما  يل،  بالن�صبة  �جلناحني  ي�صكالن  وعادل  �صالح  �ل�صيخان  وكان  �أدبهم.  يف 

�لعاطفة، هيهات الأحد �أن يلحق مبا نحن فيه على �أعنّة �خليل!! و�إذ� ما تاأخرت �لر�صائل 

ِمَن �لوفاء هذ� �جلفاء يا �أبا �لفد�ء؟ وكان 
َ
بيننا، ف�رشعان ما �أكتب �إليهما بتوقيع هذ� ن�صه: �أ

ومتّقد  للتاريخ  قارئاً  �صالح  �ل�صيخ  وكان  نا�صجة.  روؤية  جانب  �إىل  قلم،  �صاحب  عادل 

�لذكاء، و�إن كان مز�جه حاد�ً، لكنه عملي وميد�ين، و�إذ� ما غ�صب فهو بركان، و�أح�صب 

�أن غ�صبه هلل �أوالً ثّم للم�صلحة �لعامة، وال ينت�رش لنف�صه، فر�صي �هلل عنهما و�أر�صاهما.

واحلرية، احلق  �شوت  �صحيفة   ،)3( رقم  �لوثيقة  �لوثائق،  ملحق  يف:  �ملحكمة  خلب  �صحفية  تغطية  �نظر   
24 

�لعدد 1412/12/25هـ �ملو�فق 1992/6/26م، �ص 495.
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العالقات الداخلية في السجن:
�أن  �ملروءة  من  لي�ص  ان،  �ل�صجَّ جانب  �إىل  �صّده  تقف  �أن  �لعيب  ِمَن  كان،  �أياً  �ل�صجني 

�أحد  �أثارها  من  كان  عندنا،  م�صكلة  ح�صلت  �الآخرين.  ك�رش  يف  وقوتك  حجمك  ت�صتغلَّ 

ع�صبية،  يجعلها  �أن  ويريد  للقر�آن،  وحافظ  جامعي،  �صاب  وهو  حلم،  بيت  من  �الإخوة 

يريد �أن يزق �لتنظيم بني ر�م �هلل، وبيت حلم و�خلليل وما �إىل ذلك، فكان لنا منه موقف. 

من  �أكرث  �هلل  ر�م  على  وحم�صوب  �لقد�ص،  �صمال  قرى  من  �آخر،  �أٌخ  �خلط  على  ودخل 

�أن  �لرحمي  حممود  �لدكتور  و�أر�د  خطوؤه،  ر�ئد  لالأخ  كان  قا�صم،  ر�ئد  و��صمه  �لقد�ص، 

�أن  �أتريد  �صائالً:  �هلل،  �ل�صهيد عادل عو�ص  �الأخ  �إيلَّ  �أن حتدد، فتكلم  يعاقبه عقوبة دون 

تعاقبه كما يطلب �لدكتور �لرحمي؟ فاأجبته قائالً: ال، لن �أك�رش نف�صية �أخي، فطابت نف�ص 

عادل رحمه �هلل... ونعم، لن �أك�رش نف�صية �أخي.

و�أذكر كذلك �أنه يف يوم و�صلت �الأنباء �إىل رفاق �ل�صعبية يف �صجن بئر �ل�صبع، وحتديد�ً 

�إىل �لرفيق خمل�ص برغال، باأن: حما�ص تفر�ص �صيا�صتها علينا، وتريد �أن تفر�ص دينها 

�إنها بدلت �صيا�صة �ملطبخ، وتريد �أن تطعمنا  علينا، و�أن حقوقنا مه�صومة عندها، حتى 

على مز�جها، و�أن ن�صوم معها يومي �الإثنني و�خلمي�ص. وملا قر�أ �لرفيق خمل�ص �لر�صالة، 

عر�صها على �الأخ توفيق �أبو نعيم، ممثل حما�ص ووْجُهها �أينما حّل، وقال له: هكذ� تتعامل 

حما�ص مع �لرفاق، وعلى �خل�صو�ص �ل�صيخ �أبو طري؟! فقال له �الأخ توفيق نا�صحاً: �بعث 

�أظن �ل�صيخ ينتهج هذه �ل�صيا�صة.  �أبو طري، و��صتو�صح منه �خلب، وال  بر�صالة لل�صيخ 

وفعالً و�صلتني ر�صالة من �لرفيق خمل�ص، و�أنا �أكّن له �الحرت�م، وهو �صادق يف وطنيته. 

وملا قر�أتها، و�إذ� باتهامات باطلة، وجتنٍّ على �حلقيقة، وما نقل عن �لرفاق، ما هو �إال زور 

�أن�صفتهم  �أكرث مما  �أن�صفناهم  بل  �أبد�ً،  �صيا�صتنا  وبهتان وكذب و�فرت�ء، ومل تكن هذه 

فتح يف �أيامها. وبعد �أن قر�أنا �لر�صالة يف �لتنظيم، �جتمعت مع م�صوؤويل �لتنظيمات جميعاً، 

عليهم  قر�ءتها  وبعد  ر�صالة،  و�صلتنا  لهم:  وقلت  �الإ�صالمي،  �جلهاد  يف  �إخو�ننا  كذلك 

�صاألتهم: هل هذ� �صحيح، قالو�: ال، قلت: فمن بعث �لر�صالة ونقل هذه �ل�صورة؟ قالت 

�لديقر�طية: نحن بعثنا ر�صالة، لكن لي�ص بهذه �ل�صورة. قلت لهم: دخل علينا رم�صان، 

ت�صومون،  ال  و�أنتم  ن�صوم  الأننا  طعامكم؛  على  وقومو�  �ملطبخ  �إىل  �نزلو�  لكم،  وقلنا 

فرف�صتم. و�ملتعارف عليه يف �ل�صجون وحتى يف �أيام فتح، �أن �لطعام يف رم�صان ياأتي على 

�لدو�م. و�الأمر  وجبتني؛ وجبة �ل�صباح ووجبة �مل�صاء، وهكذ� كان حالكم مع فتح على 

�الآخر، قلتم �إننا جنبكم على �صيام يومي �الإثنني و�خلمي�ص، فكيف؟ نحن ناأتي بالدجاج 



221

بدايتي مع الق�شام واعتقال جديد

على ح�صاب �إخو�ننا يف �خلليل، هم يتبعون لكل �صجني بن�صف دجاجة، ونحن نوزعها 

على �الأيام، فيوم �جلمعة ياأتينا �لدجاج من �إد�رة �ل�صجن، ون�صف �لدجاجة �الآخر يوم 

�الإثنني؛ الأننا ن�صوم، ويوم �خلمي�ص كذلك، ونحن نختار يوماً فاختارو� �أنتم يوماً �آخر.

يف  �أر�صاً  وطرحتموه  �صائمون  ونحن  �ل�صباح،  وجبة  وهو  �لفول،  على  �أتيتم  �أنتم 

“كيف تتعاملون هكذ� مع  “�ملردو�ن”، وح�رش مدير �ل�صجن و�صاهد ذلك، وقال:  باحة 

�لطعام؟ نحن يهود ونحرتم �لطعام، وال ن�صمح الأنف�صنا باأن نلقيه هكذ�”. لكن �لرفاق، 

مز�جهم غري نابع من �حلالل و�حلر�م، و�حرت�م �لنعمة.

ن�صبتكم  وال  �ملكتبة،  يف  عامالً  ت�صتحقون  ال  �ل�صجن،  �أعر�ف  ح�صب  �أنتم  لهم:  قلت 

�ملئوية ت�صمح بذلك، وما تعاملنا معكم بح�صب حجمكم، بل بالتو�فق و�لرت��صي، وعلى 

ح�صابنا، حتى ال ن�صل �إىل هذه �للحظة وتقولون: ظلمونا، �أن�صفناكم عن قناعاتنا، وحتى 

نحافظ على �لوحدة �لوطنية. و�نتهى �الإ�صكال بحمد �هلل بالت�صامح.

�الأ�صري  لـ“نادي  �لتنفيذي  �ملدير  فار�ص،  قدورة  �الأخ  من  ر�صالة  جاءتني  ومرة 

تقيم  �أن  �أتريد  فيها:  يل  يقول  نابل�ص،  يف  جنيد  �صجن  يف  �ملعتقلني  وممثل  �لفل�صطيني”، 

عندنا،  د�خلية  م�صكلة  حول  �أخبار  و�صلته  �أنه  وذلك  �خلليل؟  �صجن  يف  �إ�صالمية  �إمارة 

مع  و�الإ�صكال  عرثتنا،  ينتظر  �لكل  �هلل،  �صبحان  يا  فقلت:  جمل،  وال  ناقة  فيها  له  لي�ص 

�أر�صعته،  �لتي  �أمه  �أن  �أظن  وال  �الإ�صالمي،  �جلهاد  يف  �الإخوة  �إىل  �صفوفنا  من  خرج  �أخ 

حتملته كما حتملناه. وعوقب على ت�رشفات ال تليق به، فاأحدث جلبة يف �ل�صاحة، ما جلب 

�نتباه �ل�صجان، فاأخذته �إد�رة �ل�صجن، ورمته يف �لزنازين. ولوال �هلل �أوالً، ثّم لوال طلبنا 

من مدير �ل�صجن �أن يعود �إلينا، وبكفالتنا، لعا�ص بقية مدة �صجنه مع �جلو��صي�ص، �أو يف 

�لعزل �النفر�دي. وبعد حني، قال يل �الأخ �أبو علي �صلمة، �مل�صوؤول عن �جلهاد حينها، من 

كرثة ما غلَّبَُهم: يا ليتكم �رشبتموه وك�رشمتوه، �إنه يعي�ص على �مل�صكالت ويثريها طو�ل 

�لوقت. هذه هي �الإمارة �لتي عناها �الأخ قدورة فار�ص. �أما هم يف �لعقوبات، فا�صاأل تاريخ 

يخرج  عن�رش  لكل  و�التهام،  و�لطرد  �جللد  وحتى  ولكمات،  عقوبات  من  كم  �ل�صجون، 

على �صيا�صة �لتنظيم عندهم، ويف كثري من �الأحيان تكون هذه �لعقوبات ظلماً وعدو�ناً.

و�حرت�م  �الحرت�م،  على  تقوم  كانت  �جلهاد،  يف  و�الإخوة  �لتنظيمات  مع  وعالقاتنا 

وهد�ن،  �ملنعم  عبد  �لكر�م  �الإخوة  �خلليل.  �صجن  يف  هناك  فتح  من  �الإخوة  مع  متميز 

خليل  �لفتاح  وعبد  جر�د�ت،  وجهاد  عمرو،  ونا�رش  ز�يد،  �أبو  وفاخر  �ل�صايب،  وجهاد 
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وخالد �الأزرق، و�الأخ �أحمد �لع�صا �أبو �أن�ص من �جلهاد �الإ�صالمي، وكثري من �أبناء �جلهاد 

�أنا�ص �لعالقات  هذه  يعكر  من  كان  لكن  و�أحبهم،  �إخو�ين  ذكرتهم  ومن  �إخو�ين،   هم 

وتنظيمية،  مالية،  مل�صكالت  طردوه  و�أخري�ً  �الإ�صالمي،  �جلهاد  من  وكان  �ص.”،  كـ“خ. 

�أبد�ً،  تتفقا  �أن  للحركتني حما�ص و�جلهاد  يريد  “حمر�ك �رّش”، ال  �أنه  �ملعروف عنه  لكن 

ود�ئماً يعمل على �إثارة �لفنت، ولقد كان ��صتفز�زياً �أينما حّل، حتى �أن �صيماء �مل�صكالت يف 

وجهه، وبلغ من �لغيظ عليه �أن �أوجعوه �رشباً يف جمدو.

مجزرة الحرم اإلبراهيمي:
نحن يف �صجن �خلليل نتو�صط �ملدينة ونعلو جبلها، ون�صمع �الأذ�ن يعلو ويرتدد من 

�ل�صجن  �صبابيك  ومن  �مل�صاجد،  من  تكبري�ُتها  �إلينا  ت�صل  �لعيد  �صالة  �إن  حتى  ماآذنها، 

حتيط  �لتي  باالإنارة،  �أهله  مع  يعي�ص  من  �الأ�رشى  ومن  وتاللها.  �ملدينة  �أطر�ف  ن�صاهد 

ببيته �ملقابل لل�صجن يف �صاعة معينة، كاالأخ �ملجاهد �صامر �لنت�صة، �بن �حلاجة ُي�رَشى؛ 

الأنه كان ُينادى با�صم �أمه، وهي �أخٌت جليلة �لقدر، وكانت تقوم على توفري �حتياجاتنا 

من خالل �لزيارة �إذ� لزم �الأمر، فما يجري يف �خلليل من �أحد�ث �رشعان ما ي�صل �إلينا.

ويف �صبيحة يوم �جلمعة، �خلام�ص ع�رش من رم�صان، �ملو�فق 1994/2/25، و�لنا�ص 

يف �صالة �ل�صبح، ويف �صجود �لتالوة، من �لركعة �الأوىل من �صورة �ل�صجدة؛ و�إذ� باملجرم 

Baruch Goldstein، يقتحم على  �لقاتل، �بن �ل�صهيونية �حلاقدة باروخ جولد�صتاين 

وهم  �لر�صا�ص  من  زخات  عليهم  ويطلق  �الإبر�هيمي،  �مل�صجد  يف  �صالتهم  �مل�صلني 

�صاجدون، فكانت �ل�صهادة مع �أقرب حلظة من �هلل، ما �أعظم هذه �للحظات، وما �أغناها!! 

ويا ليتني كنت مع �لركب، وكان يل مع �ل�صهادة ن�صيب.

هزت  �لتي  �لب�صعة،  �جلرية  هذه  وقع  على  حولنا،  من  و�لعامل  �خلليل  �َصَحت  لقد 

�لنا�ص هنا وهناك، فذلك معروف عند �الحتالل،  �لب�رش يف كل مكان، و�أن يقتل  م�صاعر 

ومعروف عنه قتل �الأطفال، وحتى �الأطفال يف بطون �أمهاتهم، �أما �أن يقتل �لنا�ص يف دور 

�لعبادة... يف �صلو�تهم... يف �صجودهم... فهذ� يف �أيام �الإحلاد مل يح�صل، �إال عندما ق�صف 

حزب �لبعث، بقيادة حافظ �الأ�صد م�صاجد حماة.

ومن  �حلرم  جو�ر  ومن  �حلرم،  �أهل  من  �صهيد�ً   29 �ملجزرة  هذه  يف  ��صت�صهد  لقد 

حتقيق  جلنة  و�صكلت  �حلرم،  �أر�ص  على  �الأرو�ح  و�أزهقت  �لدماء  و�صالت  �خلليل.  �أهل 
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تق�ّصم  باللجنة  و�إذ�  و�عتد�ء�تهم،  �ل�صهاينة  على  ت�صيّق  �أن  �لنا�ص  �نتظرها  �صهيونية، 

�حلرم، وتعطي �ل�صهاينة ثلثي �حلرم، بعد �أن كان �أقل من ن�صفه حتت �صيطرتهم.

وملا بلغتنا �الأخبار يف �ل�صجن، وتناقل �لنا�ص �أ�صماء �ل�صهد�ء، وكان من بينهم �ل�صهيد 

و�ئل �ملحت�صب رحمه �هلل، وله بيننا �أخ كرمي، وولد حبيب، هو نائل �ملحت�صب، هذ� �لفتى 

وقدم  جابزون  و��صمه  �ل�صجن،  مدير  فجاءين  �لفعل،  ردة  من  عليه  �أخ�صى  كنت  �لذي 

و�جب �لعز�ء، وقال عن �لقاتل: هذ� مرفو�ص عندنا، كما هو مرفو�ص عندكم. وقبلُت منه 

زيارته، وقلت له: لنا �أٌخ يف ق�صم )�أ(، و�أخوه من �لذين ��صت�صهدو� يف هذه �ملجزرة، فاعمل 

على نقله حاالً عندنا، حتى ال يخرج عن �ملاألوف. وفعالً �أمر بنقله، و�أقبل علينا ولدنا نائل 

وهو ي�صحك، ويقول: �أخي �صهيد، �أخي �صهيد، وكان فرحاً ب�صهادة �أخيه، ويثني على 

�هلل باحلمد. و�رشين من نائل هذ� �ملوقف، وقد �صبق �أن ��صت�صهد من �أبناء عمومته، �ل�صيخ 

، يف و�د �أبو �كتيلة من �أر�ص 
26

، و��صت�صهد معه �ملجاهد يعقوب مطاوع
25

حامت �ملحت�صب

�إىل �صطح  ليلة، و�لثلوج قد ك�صت مدينة �خلليل،  �خلليل. ويعقوب هذ� كان ي�صعد ذ�ت 

�أثره  �لبيت، ويقف بني يدي ربه يف ركعات من �لليل ت�صهد له يوم �لقيامة، فم�صى على 

�أبوه لريى من �أمر ولده، و�إذ� به قائم ي�صلي، فقال �أبوه: �ذهب يا ولدي، �أنت ل�صت من 

�أهل �لدنيا... ورحم �هلل �صهد�ءنا.

عن  حتدثت  تلدين،  مل  �أمي  ليت  يا  �ل�صهد�ء؟  يف  يقول  ماذ�  ومثلي  �جلمعة،  وخطبت 

�ل�صحابة  �أيام  هناك  �صاجدة،  وهي  �خل�رش  �لطيور  حو��صل  �إىل  ت�صعد  وهي  �الأرو�ح 

لهم فانت�رش   ،[ بالر�صول  فا�صتن�رشو�  �ُصجد�ً،  ركعاً  بالوتري  قتلوهم   �الأو�ئل، 

لهم  و�إنه  لنا،  �صينت�رش  �هلل  ولكن  �ُصجد�ً...  ركعاً  قتلونا  فقد  هنا  �أما   ،[ �هلل  ر�صول 

لباملر�صاد. خطبت �جلمعة وقلت: نحن يف �صيافة �صيدنا �إبر�هيم، َوَمْن ي�صكن هذه �ملدينة 

حامت يقني املحت�شب )...–1993(: ولد يف مدينة �خلليل، وعمل يف �لدباغة. ن�صط يف �النتفا�صة �الأوىل و�عتقل   
25

�لع�صكري حلركة حما�ص  �لعمل  تاأ�صي�ص  �أ�صهم يف  �لثمانينيات لعامني يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين.  نهاية 

“جمموعة �صهد�ء �الأق�صى”. �صارك يف عدد من  �أو�ئل  �ل�صهيد عماد عقل وكان من  يف منطقة �خلليل ب�صحبة 

1993/5/19، بعد معركة طويلة كانت طليعة معارك  عمليات �ملجموعة و��صت�صهد و�ل�صهيد يعقوب مطاوع يف 

�ال�صتباك حتى �ل�صهادة �لتي �صطرها مطاردو كتائب �لق�صام يف �خلليل.

يعقوب يو�شف مطاوع )1973–1993(: ولد يف مدينة �خلليل. �لتحق بجامعة �لقد�ص �ملفتوحة كلية �ل�رشيعة   
26

�صجون  يف  لهذ�  و�عتقل  حما�ص،  حركة  تنظمها  كانت  �لتي  �الأوىل  �النتفا�صة  فعاليات  يف  ن�صط  �الإ�صالمية. 

�الحتالل �ل�صهيوين. كان من �أو�ئل �مل�صاركني يف �لعمل �لع�صكري حلركة حما�ص و��صتقبل �ل�صهيد عماد عقل 

1993/5/19، بعد معركة طويلة، كانت طليعة معارك �ال�صتباك  ��صت�صهد و�ل�صهيد حامت �ملحت�صب يف  يف بيته. 

حتى �ل�صهادة �لتي �صطرها مطاردو كتائب �لق�صام يف �خلليل.
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فهو يف �صيافة �صيدنا �إبر�هيم، و�أهل �خلليل بارك �هلل يف �أرز�قهم، وهم كرماء وقد غمرونا 

�أو عن طريق  بكرمهم، على �صعيد �الأهل، وما يلزم من �حتياجات، عن طريق �لزيارة، 

�جلمعيات �خلريية، فجزى �هلل �أهل �خلليل خري �جلز�ء. 

نعيم  و�أبو   ،
27

�لنت�صة جمال  حممد  �لنائب  �الأجالء  �مل�صايخ  ومنهم  ال  وكيف 

�لدين،  نا�رش  هارون  و�ملجاهد  �جلعبة،  ماجد  و�حلاج  �لنت�صة،  جبري  و�أبو  �لنت�صة، 

، و�لنائب 
29

، و�لدكتور م�صطفى �صاور، و�لدكتور �لنائب عز�م �صلهب
28

و�صادي غلمة

،
31

بدر ماهر  حممد  �لدكتور  و�لنائب  �لعويوي،  عبا�ص  و�ل�صهيد   ،
30

رم�صان  نز�ر 

و�أبو ر�صو�ن زكريا �لديك. ومن كرم �أهل �خلليل وتكافلهم �الجتماعي �أنه ما من بيت 

ببنائه  �خلليل  �أهل  وتبع  �إال  جماهدين،  �إيو�ء  خلفية  على  �الحتالل  �صلطات  هدمته 

�الأخرى وعلى هذه  �ملدن و�لقرى  �أح�صن مما كان. بينما ال يوجد مثل هذ� يف  وعودته 

بها  قام  �لتي  �لثاأر  عملية  جر�ء  ُهدمت  �لتي  للبيوت  جمعو�  و�حدة  ليلة  ويف  �ل�صورة. 

حممد جمال النت�شة )1958– (: ولد يف مدينة �خلليل، حا�صل على �صهادة �لبكالوريو�ص يف �ل�رشيعة �الإ�صالمية   
27

من �جلامعة �الأردنية. عمل يف �لتدري�ص ويف �أعمال جتارية حرة، و�صغل ع�صوية عدد من �للجان و�ملوؤ�ص�صات 

�خلريية. �عتقل �أكرث من مرة يف �صجون �الحتالل وحكم عليه ثماين �صنو�ت لدوره �لقيادي يف �جلناح �لع�صكري 

حلركة حما�ص، كتائب �لق�صام. �عتقل يف �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية. فاز يف �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006 

عن مدينة �خلليل �صمن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، وهو معتقل يف �صجون �الحتالل.

�شادي فايز غلمة )1979– (: ولد يف مدينة �خلليل، �صقيق �لقائد �لق�صامي �ل�صهيد جهاد غلمة. �نتظم يف �صفوف   
28

كتائب �لق�صام يف خلية خلطف �جلنود �ل�صهاينة بقيادة �الأ�صري �ملحرر موؤ�ب جبارة. �عتقل يوم 1997/11/25 

بعد ف�صله و�إخو�نه يف حماولة �ختطاف �أحد �ل�صهاينة يف �لقد�ص. وبعد مطاردة ل�صيارتهم مّت �عتقالهم بالقرب 

من ر�م �هلل. حكم ملدة 23 عاماً.

ولد يف مدينة �خلليل. حا�صل على �صهادة �لدكتور�ه يف �ل�رشيعة �الإ�صالمية  عزام نعمان �شلهب )1956– (:   
29

من �جلامعة �الإ�صالمية يف �ملدينة �ملنورة، وحما�رش يف كلية �ل�رشيعة يف جامعة �خلليل. �صغل ع�صوية عدد من 

�ملوؤ�ص�صات �الجتماعية و�خلريية، و�عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين لن�صاطه �لقيادي يف حركة 

�لفل�صطيني عن مدينة �خلليل  �لت�رشيعي  �نتخب لع�صوية �ملجل�ص   .1992 �لزهور �صنة  �إىل مرج  �أبعد  حما�ص. 

�صنة 2006، و�عتقل لذلك يف �صجون �الحتالل.

حا�صل   .1949 �صنة  �لفالوجة  من  و�لده  هاجر  �خلليل.  مدينة  يف  ولد   :)  –1960( رم�شان  العزيز  عبد  نزار   
30

للكتلة �الإ�صالمية يف �جلامعة. عمل يف  على درجة �ملاج�صتري يف �لدر��صات �الإ�صالمية �ملعا�رشة، وكان رئي�صاً 

 جمال �ل�صحافة و�لن�رش، و�صغل ع�صوية عدد من �ملنظمات و�للجان. �عتقل عدة مر�ت، و�ألف كتاباً عن �إبعاد

مرج �لزهور. �نظر: نز�ر رم�صان، على م�شارف الوطن )بريوت: د�ر �لر�صاد �الإ�صالمية، 1993(.

من  �لفقه  �أ�صول  تخ�ص�ص  يف  �ملاج�صتري  على  وح�صل  �ملنورة  �ملدينة  يف  در�ص   :)  –1956( بدر  ماهر  حممد   
31

�جلامعة �الأردنية، وعمل حما�رش�ً يف جامعة �خلليل. ع�صو يف عدد من �ملوؤ�ص�صات �خلريية و�لرتبوية. �عتقل 

�لتغيري  2006 عن كتلة  �لت�رشيعي �صنة  �نتخب لع�صوية �ملجل�ص  �ل�صهيوين.  عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل 

و�الإ�صالح.
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، مبلغ 
33

، وعايد �الأطر�ص
32

�ملجاهدون مرو�ن حممد �صعيد �أبو �رميلة، و�إياد �أبو حديد

مئه �ألف دينار �أردين )نحو 141 �ألف دوالر �أمريكي(... فبارك �هلل يف �أهل �خلليل.

الثأر:
“�النتقام  باالنتقام،  �لنا�ص  وتنادى  م�صحونة،  �الأجو�ء  �أ�صبحت  �ملجزرة،  هذه  بعد 

�لعطاء، وهي من  �ل�صهد�ء... ومدينة  �لق�صام”، ومدينة �خلليل مدينة  يا كتائب  �النتقام 

على  ر�صم  �خلليل،  تدخل  عندما  ت�صاهده  ما  و�أول  حما�ص،  على  حم�صوبة  بعيد  زمن 

و�جهة بيت كبري، “مدينة حما�ص ترحب بكم”، وبقي �إىل �أن �أز�حته �ل�صلطة �لفل�صطينية 

بعد �حل�صم يف غزة.

�لذي  وللهدف  للعملية...  طريقهم  يف  هم  وبينما  للثاأر،  طلباً  رجالنا  من  ثالثة  خرج 

حددوه، حو�رشو� يف بيت قريب من و�دي �لقا�صي، �أو هو �أقرب �إىل جبل جوهر، وحاول 

�صعيد حممد  مرو�ن  وهم:  �لرجال،  و��صتبك  جدوى.  دون  لكن  �إليهم  ي�صل  �أن   �لعدو 

�أن تهدم  للعدو، تريد  ��صتبكو� مع جر�فة  �الأطر�ص،  �أبو حديد، وعايد  و�إياد  �رميلة،  �أبو 

�أيام. وقد جاءهم  ��صتباك ال�صتباك، ولثالثة  �لبيت، وهو من ثالثة طو�بق، ومن  عليهم 

وفد من �أهل �خلليل حتى ي�صلمو� �أنف�صهم، وبعر�ص من �حلاكم �لع�صكري، فكان جو�بهم 

و��صت�صهدو�  �لبيت  عليهم  وُهدم  �لز�ئل.  �لعر�ص  هذ�  من  �هلل  �إىل  �أقرب  فاإنا  عنا،  �رحلو� 

�ل�صهيوين  �حلرب  )وزير  موفاز  �صاوؤول  �ملعركة  هذه  يف  �أ�صيب  وقيل:  �هلل،  رحمهم 

فيما بعد(. و�جتمع �أهل �خلليل على �ل�صهد�ء فدفنوهم، و�جتمعو� كذلك لبناء ما �نهدم، 

كان... مما  �أح�صن  الأهله  �لبيت  و�أعادو�  �أردين،  دينار  �ألف  مئة  و�حدة  ليلة  يف   فجمعو� 

وحيا �هلل �أهل �خلليل.

قو�ت  هدمت  �الأق�صى،  �نتفا�صة  ففي  �الحتالل،  على  بجديدة  لي�صت  �صيا�صة  وهذه 

�أن قتل منهم �ثنني  �الحتالل على �لق�صامي حممد �حلنبلي يف نابل�ص عمارة �لوفاء، بعد 

اإياد ح�شني اأبو حديد )...–1994(: من مو�ليد مدينة �خلليل. ن�صط يف كتائب �لق�صام و�ن�صم لـ“جمموعة �صهد�ء   
32

�الأق�صى” �لتي خططت خلطف جنود �صهاينة. ��صت�صهد و�ل�صهيد�ن مرو�ن �أبو �رميلة وحممد �الأطر�ص، يوم 

1994/3/22، بعد ح�صار ��صتمر الأيام يف �أحد بيوت و�دي �لقا�صي يف مدينة �خلليل، تخلله ��صتباك �أدى ملقتل 

عدد من قادة وجنود �ل�صهاينة.

حممد عايد الأطر�ش )...–1994(: ولد يف مدينة �خلليل. ن�صط يف كتائب �لق�صام “وحدة �الأهو�ل” و�صارك يف   
33

تنفيذ عدد من �لعمليات �مل�صلحة. ��صت�صهد و�ل�صهيد �إياد �أبو حديد ومرو�ن �أبو �رميلة، يوم 1994/3/22، بعد 

ح�صار ��صتمر الأيام يف �أحد بيوت �خلليل، تخلله ��صتباك �أدى ملقتل عدد من قادة وجنود �ل�صهاينة.
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و�أ�صاب ثالثة. وكذلك ��صتخدمها �الحتالل يف �خلليل، بعد ��صتباك عنيف مع �لق�صاميني 

�أن هدمو�  �أحمد بدر، وعز �لدين م�صك، وحامت �لقو��صمي، ورحلو� �صهد�ء بعد  �الأبطال 

عمارة كبرية عليهم.

ل�صهد�ء  ثاأر�ً  �خلما�صي  بالرد   ،
34

عيا�ص يحيى  �لق�صامي  �لقائد  توعد  �ملجزرة  بعد 

�حلرم �الإبر�هيمي، فكان له ما �أر�د، وجنح يف �إعادة �لب�صمة على �لنا�ص بعمليات �بتد�أت 

بر�ئد زكارنة يف �لعفولة، و�نتهت بعملية �صالح �صوي يف تل �أبيب، َوَعلَّمت حما�ص �الأمة 

�أن �ملقاومة عزيزة، و�أن حما�ص �إذ� قالت فعلت.

وقبل �لرحيل عن مدينة �خلليل، كان يف �لبلدة �لقدية من �ملدينة �صوق قدية تنبعث 

منها ر�ئحة �لتاريخ، وكانت هذه �ل�صوق على �لدو�م، ياأتيه �لنا�ص من �ملدينة ومن �لقرى 

خان  كباب  �صهرة  لها  م�صهورة،  �صوق  وقر�ها...  �الأخرى  �ملدن  من  وحتى  �ملجاورة، 

وللخ�صار  لِلَّحم،  و�صوق  للحد�دة،  و�صوق  لِلََّبْ،  �صوق  ففيها  �لقد�ص،  يف  عندنا  �لزيت 

و�لفو�كه، وفيها منطقة يقال لها “خزق �لفار”، وم�صهور ذلك عند �أهل �خلليل، و�لقرى. 

قلت  �لزرو،  بهاء  �حلبيب  �الأخ  منا  مقربة  وعلى  �لنت�صة،  �صفيان  �حلبيب  لالأخ  فقلت 

حقاً  الأين  يقع؟  �أين  �أعرف  �أن  �أريد  فعالً  و�أنا  �لفار؟  خزق  يقع  �أين  �صفيان،  يا  ممازحاً: 

�أجهله. فاأجاب بابت�صامة تعلو وجهه، وبنكتة �رشيعة، خزق �لفار، قلت: نعم، قال: حتت 

ذنبه، مما �أ�صحكني، و�أ�صحك �ل�صامعني.

انطالقة حماس في السجن:
لكل تنظيم �حتفاله يف ذكرى �نطالقته، يف �ل�صجن وخارج �ل�صجن، ويف ذكرى �نطالقتنا 

هي  �ل�صاحات،  كانت  �صنو�ت  �الأ�رشى  على  و�أتت  �ملعتقل،  �صاحة  يف  حلفل  �الإعد�د  يبد�أ 

يتوىل  �لتي  �ل�رشو�ص،  و�حلرب  �لت�صديد  ومع  �ليوم  لكن  �النطالقة،  �حتفاالت  ميادين 

هتافات  وبال  �لغرف،  على  �الأمر  يقت�رش  �ل�صجون،  وم�صلحة  �ل�صهيوين  �لعدو  كبها 

حتى يبقى حم�صور�ً يف �لغرف.

يحيى عبد اللطيف عيا�ش )1966–1996(: ولد يف قرية ر�فات جنوب غرب نابل�ص. حا�صل على بكالوريو�ص   
34

�إىل �لوجود  هند�صة كهربائية من جامعة بريزيت، متزوج وله ولد�ن. �لتحق ب�صفوف كتائب �لق�صام و�أدخل 

جمزرة ل�صهد�ء  بثاأره  و��صتهر  باملهند�ص،  فلقب  �ملفخخة  و�ل�صيار�ت  باالأحزمة  �ال�صت�صهادية   �لعمليات 

�حلرم �الإبر�هيمي. �غتيل يف بيت الهيا �صمال قطاع غزة يف 1996/1/5، با�صتخد�م عبوة مفخخة زرعت يف هاتف 

نقال ��صتخدمه �ل�صهيد.
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�ملجاهد �الأخ  و�فتتحه  �ل�صجن،  �صاحة  يف  �حتفالنا  جرى  �الأيام،  تلك  يف  �خلليل   يف 

، وكتبُت كلمة �صارك فيها �الأخ 
ُعوُذ ِبَربِّ �لَْفلَِق(35

َ
بالل ��صتيه قارئاً �صورة �لفلق: )ُقْل �أ

عادل عو�ص �هلل، قلت فيها بعد �حلمد و�لثناء على �هلل، و�ل�صالة على نبيه، وباآيات من 

َنا 
َ
ْغلَِبَّ �أ

َ
َذلِّنَي k َكتََب �هللُ اَلأ

َ
وَن �هللَ َوَر�ُصولَُه �أُولَئَِك يِف �اْلأ �صورة �ملجادلة: )�إِنَّ �لَِّذيَن ُيَحادُّ

.
َوُر�ُصلِي �إِنَّ �هللَ َقِويٌّ َعِزيٌز(36

فل�صطني،  يا  نلبي  قدر  على  جئنا  غز�ل،  ربحي  �ملجاهد  �الأخ  �ألقاها  وقد  فيها،  وقلت 

ل�صيخ  بتحية  وتابعت  دمعة،  �لق�صام  عيني  عن  ومن�صح  ب�صمة،  �لبنا  �صفتي  على  لنطبع 

�النتفا�صة، �ل�صيخ �أحمد يا�صني، و�ل�صهد�ء و�الأ�رشى، وم�صتقبل هذ� �ل�رش�ع، و�نتهت 

�الأمور على خري.

اإلضراب مرة ثانية:
خالل  ومن  �ل�رش�ع،  هذ�  يف  قوي  ح�صور  لها  كان  �لفل�صطينية،  �ملر�أة  �أن  معروف 

ثورة �ل�صعب �لفل�صطيني و�نتفا�صته، �صنعت �ملر�أة �أحد�ثاً و�صاركت �لرجال يف همومهم، 

وقاتلت مع �لرجال، وكفاها فخر�ً �أنها �أجنبت �لرجال. وكنت �أقول �إن معاناة �الأهل خارج 

�ل�صجون، ال تقل عن معاناة �الأ�رشى د�خل �ل�صجون. �صنو�ت طويلة و�الأمهات و�الأخو�ت 

�الأ�رشى،  مع  لالأ�رشى، و�عت�صامات ت�صامناً  �إىل �صجن يف زيار�ت  و�لبنات، من �صجن 

و�هتمامات يعجز �لرجال عن حتقيقها �أمام �إ�رش�ر �ملر�أة.

�صعبنا  يف  َمْن  و�أقول:  �الأجيال.  تناقلته  ح�صور�ً  �صكلن  �أمهاتنا،  كلُّ  فاأمهاتنا... 

�لفل�صطيني ين�صى �أو يجهل �حلاجة فرحة �لبغوثي، و�لدُة �ملجاِهَدْين �ل�صاِبَرْين �لبطلني: 

�الحتالل �صجون  يف  �الأ�رشى  عميد  �لبغوثي  ونائل  عا�صف(،  )�أبو  �لبغوثي   عمر 

)�أبو �لنور(؟ هذه �ملر�أة �لتي طرقت كل �الأبو�ب من �أجل �الأ�رشى وحتريرهم. ذهبت �إىل 

�الأردن ف�صورية فلبنان، و�لتقت قادة �لثورة، من �أجل �لق�صية ومن �أجل حترير �الأ�رشى، 

ل�صانها يف �حلق،  لقاءها من �صالطة  �لرئي�ص عرفات مر�ر�ً، وكان يتحا�صى  دخلت على 

ودخلت على جورج حب�ص، وما جاملته يف حديثها، وقالت له: ملاذ� جتامل عرفات على 

ح�صاب �حلق؟ ملاذ� جتعله ينفرد بالق�صية وم�صريها؟ هذ� ما �صمعته بنف�صي منها وعنها.

القراآن الكرمي، �صورة �لفلق، �آية 1.  
35

القراآن الكرمي، �صورة �ملجادلة، �آية 20–21.  
36



228

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

يف  معنا  وخرجت  �لفل�صطينية،  للثورة  �الأوىل  �الأيام  منذ  �ل�صجون  بناتنا  ودخلت 

وما  �لعالية.  �الأحكام  ذو�ت  من  �أ�صرية،  وع�رشون  �ثنتان   1985 �صنة  �الأ�رشى  تبادل 

�لتميمي  �أحالم  �ملجاهدة  و�البنة  كاالأخت  �لفل�صطينيات،  �ملنا�صالت  من  �ل�صجون  خلت 

وزميالتها يف �ل�صجون، �للو�تي �رشبن �ملثل �الأعلى يف �لعطاء و�ل�صمود، حتى �إن قا�صي 

�ملحكمة �لع�صكرية، بعد �أن حكم على �الأخت �أحالم باملوؤبد�ت، �أو�صى يف قر�ر �حلكم �أال 

تخرج من �ل�صجن �أبد�ً. لكن �إر�دة �هلل كانت غالبة فخرجت يف �صفقة وفاء �الأحر�ر. و�الأخت 

عطاف عليان �صكلت قدوة ح�صنة يف �لت�صحية و�لعطاء، و�ل�صب وحتدي �الحتالل.

�ملنا�صل و�ملجاهد توفيق  �إبر�هيم(، زوجة  )�أم  �هلل  �لعبد  �الأخت ملياء  ومن قبل كانت 

�ل�صجون  �أ�رشبت  �أهل �ل�صب و�لعطاء، حتى خرجت يف �الإفر�جات. وقد  �لعبد �هلل، من 

جميعها �إ�رش�باً مفتوحاً من �أجل �لت�صامن معهن، ومن �أجلها هي و�أخو�تها يف �ل�صجون، 

وقد دخلن �الإ�رش�ب عن �لطعام من �أجل حريتهن.

مطلب  من  �أكرث  حتت  �لطعام،  عن  مفتوحاً  �إ�رش�باً  �ل�صجون  دخلت   1995 �صنة  يف 

و�أ�رشى  �صيا�صيون  �أنهم  باالأ�رشى  �العرت�ف  �أجل  ومن  لالأ�صري�ت،  ن�رشة  و�صعار، 

�أن  �عتقايل،  عرف  وهو  عليه،  �ملعتاد  ومن  �أو�صاعهم،  حت�صني  �أجل  من  وكذلك  حرب، 

�صاحبا  وهما  ��صرت�تيجية،  خطوة  ّي 
َ
�أ على  يوقعان  َمْن  هما  وجنيد،  ع�صقالن  �صجني 

�لقر�ر باتفاق مع جميع �ل�صجون، يف دخول �الإ�رش�ب �أو فكه.

كنا يف �صجن �خلليل، وت�صامناً مع هذ� �الإ�رش�ب، بالرغم من �أن �أيامه مل تطل، ت�صامنا 

كان  ع�صقالن  �أن  مع  جنيد،  �صجن  يف  �الإ�رش�ب  �نتهاء  مع  �إ�رش�بنا  و�نتهى  �أيام،  ثالثة 

يرف�ص �أن يفك �الإ�رش�ب. وذهبت �إىل �صجن ع�صقالن، و�صجن �خلليل ال يز�ل م�رشباً، 

و�لتقيت هناك �ملهند�ص �إ�صماعيل �أبو �صنب رحمه �هلل، وع�صقالن ي�رّش على �إ�رش�به، لكن 

كله، وما حتقق له ما يريد.
ُ
يف �لنهاية مل يوؤت �الإ�رش�ب �أ

وكان ل�صجن جنيد روؤيته يف فّك �الإ�رش�ب، دون �لتن�صيق مع ع�صقالن، و�صمعت �أنه 

َل َمْن يف �صجن  تعر�ص ل�صغوط من �لرئي�ص عرفات، عندها �صكت �لكالم. وفيما بعد ُرحِّ

�تفاقية  ح�صب  �إليه،  طريقها  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  الأن  �لد�خلية،  �ل�صجون  �إىل  جنيد، 

�أو�صلو، وحلق به فيما بعد �صجن �خلليل.
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قضية األسرى واتفاق أوسلو:
�لتي  لالأ�ص�ص  �حللول  ي�صمل  ق�صاياه  على  ترتب  ما  �أن  �تفاق  �أي  �أمام  �ملعروف  من 

�أدت �إىل هذ� �التفاق. فجموع �الأ�رشى بت�صحياتهم، هم من �أو�صلو� �لثورة �لفل�صطينية 

�الأ�رشى،  �أما  ربهم،  �إىل  رحلو�  فال�صهد�ء  �ل�صهد�ء.  قو�فل  مع  �لدولية،  �ملنابر  جميع  �إىل 

فهم �ل�صاهد على جميع مر�حل �لثورة، وهم �جل�صور و�لوقود �ملتجدد ال�صتمر�ر �لثورة. 

وكان لالأ�رشى دورهم �لقوي و�لفاعل، على �صعيد �ل�صارع �لفل�صطيني و�جلامعات، بل 

هم بالن�صبة لفتح وف�صائل �ملنظمة من �أوجدو� حركة �ل�صبيبة �لفتحاوية و�لكتل �لطالبية 

يف �جلامعات و�ملد�ر�ص، و�لنقابات �لعمالية وما �إىل ذلك.

�أن  يعني  باالآخر،  �لطرفني  و�عرت�ف  �الحتالل،  مع  �تفاق  �إىل  �ملنظمة  ت�صل  و�أن 

ق�صية �الأ�رشى يجب �أن تكون من �الأولويات يف �أي �تفاق. ولكن لالأ�صف، فاإن �ملفاو�ص 

�لفل�صطيني �لغائب عن ق�صية �الأ�رشى، وّقع �التفاق، وجتاهل ق�صية �الأ�رشى؛ الأنها ما 

يف  �أولوية  لها  كانت  فلو  �تفاقهم.  يف  حا�رشة  تكون  �أن  قبل  نفو�صهم،  يف  حا�رشة  كانت 

نفو�ص �ملفاو�صني، جلعلوها �أوالً، ومع �لتوقيع يخرج من يف �ل�صجون، وينتهي هذ� �جلرح 

�لنازف، لكن مفاو�صنا �لفل�صطيني بعدما فات �الأو�ن، �أدرك �أنه توجد ق�صية �أ�رشى. وكل 

�لعامل �صمع �صمعون برييز Shimon Peres يف �تفاق �لقاهرة، برعاية �لرئي�ص �مل�رشي 

�ل�صابق ح�صني مبارك، ملا ح�رش عرفات ور�بني وبرييز، وح�صلت �إ�صكالية، وقال مبارك 

لعرفات، �صتوقع و�أنت مثل “�لك...”، و�لعامل من على �لف�صائيات، ي�صاهد �الإرباك �لذي 

�الإ�رش�ئيليون، وقال برييز:  �أر�دها  �لنهاية وقع عرفات على �خلر�ئط، كما  ح�صل. ويف 

�ملفاو�ص  بابه، لكن  �أن يطرق  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص  �الأ�رشى، و�نتظرت من  جئت مبلف 

�لفل�صطيني مل ُيعره �نتباهاً. نعم �ملفاو�ص �لفل�صطيني مل ي�صبق له �أن عانى من �ل�صجن، 

فما فتح هذ� �مللف، وتركه حل�صن نو�يا “�إ�رش�ئيل”، حتى �بتزوه �بتز�ز�ً مرهقاً ومذالً.

هذ� �ملفاو�ص، لو ��صتغل مبنطق علمي وم�صوؤول، وجعل لكل ق�صية فريقها وملفها، 

و�أعطى �أ�صحاب �الخت�صا�ص جمالهم يف �لعمل، بدالً من �أن يذهب على �صاكلة �ملخاتري عند 

�حلاكم �لع�صكري... الأنتج، وملا �أبقى هذه �لق�صايا عالقة، حتى بد� �صعيفاً �أمام كل موقف، 

ي�صتجدي ��صتحقاقات هذ� �مللف على مائدة �ملفاو�صات مع دولة �الحتالل ِبِذلَّة. و�حلديث 

عن هذه �لق�صية طويل وموؤمل؛ الأنها �أخذت طابعاً �آخر، طابع �لت�صّول على �صيت �الأ�رشى 

و�صمعتهم، فا�صتغلت دولة �الحتالل هذه �حلالة �الإن�صانية ��صتغالالً ب�صعاً.
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األيام األخيرة في سجن الخليل:
وعلى  م�صبوق،  غري  نحو  على  �العتقاالت،  فيها  دبت  حما�ص  �أن  قبل،  من  ذكرت 

حممد  �أن�ص  �أبو  فاالإخوة  �خلارج.  من  وحتى  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  ِمن  �ت�صاع 

جر�د، و�أبو �أحمد حممد �صالح، و�أبو �صامل جميل �رش�صور، �لذي كنت �صبباً يف �عتقاله، 

هوؤالء يحملون �جلن�صية �الأمريكية، و�عتقالهم جاء على خلفية �لدعم و�لتمويل �حلركي 

حلما�ص. و�إخوة �آخرون جاوؤو� من �خلارج، و�صدرت �صدهم �أحكاٌم قا�صية، و�نتهى بهم 

فاإمنا يدل على قوة  دّل هذ� على �صيء،  و�إْن  �إىل ديارهم،  �لعودة  �أن ُحرمو� من  �ملطاف 

�حلركة �ل�صامتة و�لنافذة، يف ن�صيج حما�ص �ملحلي و�الإقليمي و�لدويل.

�أما على �صعيد مدينة �خلليل، فكان لها ن�صيبها �لو�فر من هذه �العتقاالت. فاإخو�ننا 

يف �خلليل بعدما تاأخرو� عن �النتفا�صة �ِصتة �أ�صهر، �أتو� مبا مل ياأِت به �الأو�ئل، و�صكلو� 

�لع�صكري،  �لعمل  �صعيد  على  متقدمٌة،  جمموعة  لهم  و�عتقلت  �لعطاء،  يف  عجيباً  زخماً 

بقيادة �الأخ ناجي �صنقرط، وع�صوية �الأخ �أبو يحيى جو�د �جلعبي، و�الأخ عبد �لقادر 

�إدري�ص و�آخرين، وحوكمت هذه �ملجموعة، وجمعتنا بها �الأيام.

وكانت هذه �ملجموعة من �لو�فدين على �صجن �خلليل، وبح�صورهم ُحقَّ يل �أن �أتفرغ 

م�صتوى  على  و�لن�صج  �لوعي  من  وهم  دورهم،  ياأخذو�  �أن  لهم  وُحقَّ  �مل�صوؤولية،  من 

وبع�ص  لهمومي  �أتفرغ  �أن  هوؤالء  بوجود  فاآثرت  �عتقالية،  جتربة  و�أ�صحاب  متقدم، 

وفريقه  ناجي  �الأخ  ت�صلم  و�الألفة.  �لثقة  من  بيننا  ملا  �نتخابات  جتري  �أن  ودون  �صاأين، 

ع�صقالن،  �صجن  �إىل  رحلنا  �أن  �إىل  حيويته،  على  حمافظاً  �لتنظيم  وبقي  �الأمور،  مقاليد 

ب�صبب �أو�صلو �لقادم �إىل �خلليل.

وتعليقاً على �صجن �خلليل �أقول: �إنه من �أهم �ملحطات يف حياتي، فقد نلُْت �رشفاً بلقاء 

هذه �جلموع من �الأ�رشى وهذه �لنخبة من �لقياد�ت، وعلى ر�أ�صها �ل�صهيد �لقائد جمال 

 بعد عودته من مرج �لزهور. وكانت �لبكة يف طيات 
37

عبد �لرحمن من�صور )�أبو بكر(

جمال عبد الرحمن من�شور )1960–2001(: ولد يف خميم بالطة بنابل�ص الأ�رشة هجرت من قرية �صلمة �صنة   
37

1948. حا�صل على �صهادة �لبكالوريو�ص يف �ملحا�صبة و�إد�رة �الأعمال من جامعة �لنجاح �لوطنية. كان رئي�صاً 

للكتلة �الإ�صالمية يف جامعة �لنجاح و�أحد موؤ�ص�صيها، و�صغل موقع �ملتحدث �لر�صمي با�صم حما�ص يف �ل�صفة 

�لفل�صطينية. �غتيل بق�صف ��صتهدف  �ل�صلطة  �أكرث من مرة يف �صجون �الحتالل، ويف �صجون  �لغربية. �عتقل 

مكتبه يف 2001/7/31، و�تهمه �الحتالل بامل�صوؤولية عن �جلهاز �لع�صكري حلما�ص يف �صمال �ل�صفة �لغربية.
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هذه �لتجربة، وكان له من �لعطاء �ملبارك، مع ح�صور هذ� �لكم من �لكو�در، �لتي تفجرت 

طاقاتها تعليماً، وتثقيفاً، وتربية وخدمة. وكانت عو�مل �لرتبية متميزة، وفيها من �لعز 

ما حافظ على �صالبة �لنو�ة، د�خل �ل�صجن وخارجه. 

قيادة  يف  جنحو�  عظاماً  رجاالً  وح�رُشها  ريُفها  وجبالُها،  �خلليل  ح�صنت  ولقد 

�لكتلة  �لذي تخرج يف جامعة �خلليل، و�لذي تر�أ�ص  �لعاروري،  �ملرحلة، فال�صيخ �صالح 

�ليمني،  على  بال�صامي  و�أتى  �جلهادي،  للعمل  �لرجال  تفريغ  يف  جنح  فيها،  �الإ�صالمية 

و�ليمني على �ملغربي. و�ل�صيخ �صالح من عارورة ق�صاء ر�م �هلل. وِمْن على �أر�ص �خلليل، 

 من 
38

�جتمعو� من غزة ومن �ل�صفة، وحملو� �للو�ء، فاالإخوة عماد عقل، وحممد دخان

 ،
40

�لعو�ودة و�صالح  �لدين،  نا�رش  وهارون   ،
39

�صبانة وعبا�ص  دودين،  ومو�صى  غزة، 

 من �خلليل. 
41

ومو�صى عمرو، و�صفيان جمجوم، و�أبو عا�صم �الأخ �حلبيب جميل �لنت�صة

وهوؤالء جميعاً �صكلو� ر�فعة للعمل �جلهادي، وكانت �خلليل بريفها ح�صناً د�فئاً حلر�ك 

هوؤالء �ملجاهدين. وكلما دبت بينهم �العتقاالت، دبت فيهم �حلياة، وجتدد فيهم �لعطاء. 

و�لتي  �لقو��صمي؛  �ملعلّى، من ن�صيب عائلة  و�لَقَدح  �لو�يف  �حَلظ  �لدرب، كان  وعلى هذ� 

على  �لتنظيم  م�صطلح  �ل�صهاينة  عند  �صاع  �إْذ  حلما�ص.  وقاعدة  تنظيماً،  �صكلت  وحدها 

ولد يف خميم �لن�صري�ت و�صط قطاع غزة. و�لده من كبار قادة جماعة  حممد عبد الفتاح دخان )1972– (:   
38

�لقد�ص. �صارك  �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني وموؤ�ص�صي حركة حما�ص. �لتحق باملدر�صة �ل�صناعية يف مدينة 

عدد  يف  و�صارك  عقل  عماد  �ل�صهيد  ب�صحبة  �لق�صام  كتائب  �صفوف  يف  و�نتظم  �الأوىل،  �النتفا�صة  فعاليات  يف 

من عملياتها. ��صت�صهد �صقيقه طارق �لقيادي يف كتائب �لق�صام �صنة 1992. �عتقل جريحاً بعد معركة يف خميم 

وفاء  �صفقة  يف  خرج  عاماً.  وع�رشين  مر�ت  ثالث  �ملوؤبد  بال�صجن  عليه  وحكم   1993/4/11 يوم  �لن�صري�ت 

�الأحر�ر يوم 2011/10/18.

عبا�ش عبد اهلل �شبانة )1971– (: ولد يف مدينة �خلليل، و�عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل لن�صاطه يف   
39

�صفوف حركة حما�ص يف �أثناء �النتفا�صة �الأوىل. �لتحق بفرقة �الأهو�ل �إحدى جمموعات كتائب �لق�صام �الأوىل. 

بال�صهيد  له �صلة  �لق�صام، وكان  �لعمليات بني مدينة �خلليل وقطاع غزة يف كتائب  عمل م�صوؤوالً عن تن�صيق 

يوم  �الأحر�ر  وفاء  �صفقة  يف  خرج  عاماً.   23 ملدة  بال�صجن  وحكم   ،1992/12/26 يوم  لذلك  �عتقل  عقل.  عماد 

.2011/10/18

�شالح الدين طالب العواودة )1970– (: ولد يف قرية كرمة جنوب مدينة دور� مبحافظة �خلليل، �لتحق يف   
40

جامعة �خلليل لدر��صة �لتاريخ، �ن�صم لـ“جمموعة �صهد�ء �الأق�صى” �إحدى �ملجموعات �الأوىل لكتائب �لق�صام 

يف منطقة �خلليل و�صارك يف عملية “�حلاوز”. �عتقل يوم 1993/4/14 وحكم بال�صجن �ملوؤبد. ��صتكمل تعليمه يف 

�ل�صجن. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18 و�أبعد �إىل قطاع غزة.

جميل عبد الوهاب النت�شة )]1963[– (: ولد يف مدينة �خلليل. �نتمى الإحدى �ملجموعات �الأوىل لكتائب �لق�صام   
41

خلفه  تاركاً  عاماً   21 بال�صجن  وحكم   ،1992/12/15 يف  �عتقل  �الأق�صى”.  �صهد�ء  “جمموعة  �خلليل  مدينة  يف 

زوجته و�أبناءه. 
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عائلة �لقو��صمي. وهذه �لعائلة قدمت قافلة من �ل�صهد�ء، وجموعاً من �الأ�رشى، بل ومن 

�هلل، كتاب  يحفظون  �أربعة  منهم  و�حد،  �صجن  يف  �الإخوة  من  خم�صة  �جتمع  و�حد   بيت 

 �صقيقهم، وكان 
42

وهم: زياد وحممود َوح�صني وحجازي، و�ل�صهيد مر�د علي �لقو��صمي

معهم. ومن قبل يف �النتفا�صة �الأوىل، �جتمع ح�صام وح�صني يف ق�صية و�حدة.

االنتقال إلى عسقالن:

لهذ� ذن 
ُ
�أ �أوالً،   - �أريحا  غزة  مرحلة  �نتهت  بعدما  باأو�صلو،  �الأيام  تقدمت   ملا 

�لك�صيح —�أو�صلو— �أن يزحف �أر�صاً، على مدن �ل�صفة �لغربية، َزَحَف َزْحَف �لك�صيح، 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  كيان  ويبقى  �جلناح.  مهي�ص  فهو  �لقوة،  �أ�صباب  من  �أوتي  ومهما 

�صعيفاً وعالًة، حتى يف لقمة �لعي�ص، على �الحتالل، و�إال ما �مل�صلحة من ور�ء هذ� �لدعم 

�ملايل، من دولة �الحتالل ومن �لدول �ملانحة؟!

�أو�صلو له ��صتحقاقاته بالن�صبة للطرفني، وهي ��صتحقاقات ظاملة، ظاهرها فيه �لدولة، 

وباطنها فيه �لعذ�ب و�خلر�ب، و�أال تقوم دولة، ولن تقوم يف ظّل هذه �ال�صتحقاقات. ومن 

��صتحقاقات �أو�صلو �لعودة “�ملظفرة” للمحاربني، وقد �نتهت �لعد�وة، ورفعت �لكلفة بني 

�أعد�ء �الأم�ص، ودخلت ثقافة �لغالب على �ملغلوب على ل�صان عرفات لر�بني: “�أنا م�صتاق 

�صيدنا  نعم  �ل�صعبني.  �أبو  هو   \ �إبر�هيم  و�أن  الإ�صماعيل،  �أخ  �الآن  �إ�صحق  و�أن  لك”، 

َواَل  َيُهوِدّياً  ْبَر�ِهيُم  �إِ َكاَن  )َما  �لقر�آن:  قال  كما  لكن  و�إ�صحق،  الإ�صماعيل  و�لد  �إبر�هيم 

 �صدق �هلل �لعظيم.
�ِنيّاً َولَِكْن َكاَن َحنِيفاً ُم�ْصلِماً َوَما َكاَن ِمَن �مْلُ�رْشِِكنَي(43 َن�رْشَ

نعم، لقد فرح �لنا�ص، وفرحنا بعودة �ملحاربني، �لذين ر�صيت “�إ�رش�ئيل” عنهم، بعد 

�أن قدمت لها �لك�صوف باأ�صمائهم، وهي من ت�صدقت عليهم باالأرقام �لوطنية، و�صمحت 

الأ�صلحتهم بالدخول معهم، بعد �أن رقمتها. وما كان لـ“�إ�رش�ئيل” �أن ت�صمح بعودتهم �إن 

مل يكونو� حماًة الأ�صلو، وعلى �خل�صو�ص �التفاقيات �الأمنية �لتي وقعها �جلانبان.

مراد علي القوا�شمي )1979– (: ولد يف مدينة �خلليل وعمل يف جمال �لكهرباء. تزوج يف حزير�ن/ يونيو 2000   
42

ورزق باأحمد. �عتقل يف 2003/4/15 لع�صويته يف كتائب �لق�صام �صمن خاليا �ل�صهيد عبد �هلل �لقو��صمي. خرج 

من �ل�صجن يف 2004/4/15 ليو��صل مع كتائب �لق�صام. ��صت�صهد بعد معركة خا�صها و�ل�صهيد عمر �لهيموين 

و�الأ�صري �إياد �أبو ��صخيدم مع �لقو�ت �ل�صهيونية �لتي حا�رشتهم يف منزل، يف مدينة �خلليل يف 2004/11/25.

القراآن الكرمي، �صورة �آل عمر�ن، �آية 67.  
43
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وكم متنيت �أن يعود هوؤالء �لثو�ر �إىل فل�صطني؛ لت�صقط عنهم هذه �لهالة �لتي قّد�صها 

فيهم �صعبنا يف �الأر��صي �ملحتلة، وما علم �أهل فل�صطني �أنهم هم من �صنعوهم... و�أنهم 

باملو�صاد،  �صلة  له  َمْن  ومنهم  �أطفالهم...  ودماء  بت�صحياتهم  �لرمزية،  �أعطاهم  من  هم 

وعدنان  ِق�ْص.  هذ�  وعلى  روما؟  يف  �رش�ر  �أبو  ماجد  قتل  �إىل  �ملو�صاد  تو�صل  كيف  و�إال 

يا�صني مثالً كان ير�صل كّل حم�رش لديه لقادة �لثورة، �إىل �ملو�صاد �أوالً باأول.

لقد كانت لهم من بعيد هالة �لثورة، وكانت لهم قد�صية عند كثري من �لنا�ص. و�أحمد �هلل 

على رجوعهم حيث �نك�صفت حقيقتهم، وكل ما كان م�صتور�ً منها.

نعم، من حّق هوؤالء �أن يعودو� �إىل ديارهم، وهذ� حّق لكل فل�صطيني. لكن عودة هوؤالء 

على ح�صاب �حلق �لعام، وعودة هوؤالء مبا وقعو� عليه من �تفاقيات، و�العرت�ف بدولة 

�آبائنا  يف  به  ن�صمع  مل  ما  هذ�  �لتاريخية...  فل�صطني  �أر�ص  من   %78 و�صياع  �الحتالل، 

�الأولني، وهذ� ما يرف�صه �ل�صعب �لفل�صطيني �أينما وجد.

ومرة �أخرى نعم لعودة �لعائدين، وال ن�صك يف �أن كثري�ً منهم فيه �لوطنية �ل�صادقة، 

�الحتالل،  مع  مو�جهة  �أول  يف  غ�صبه  جام  فرغ  َمْن  �ملنا�صبة  �للحظة  وعند  منهم  و�أن 

ومن  جنني.  خميم  معركة  يف  نري�نها  �ألهب  �صنحت  فر�صة  �أول  مع  جندل  �أبو  فال�صهيد 

به  �أتى  ما  لكن  �ملقاومة.  �صفوف  يف  �نتظم  من  ومنهم  �أبناوؤهم،  ��صت�صهد  من  �لعائدين 

فـ“�إ�رش�ئيل” مل ت�صمح بالكازينو عندها، ولكنها �صمحت   ، َعمَّ وَطمَّ �أو�صلو من �خلر�ب 

�أنها  غطاء  حتت  �أدو�ته  بتهريب  و�صمحت  �ل�صلطة،  �إ�رش�ف  حتت  �أريحا  يف  يقام  �أن  به 

�ألعاب لالأطفال. وكذلك �لف�صاد �ملايل �لذي و�صل غباره �إىل �ل�صجون؛ و�ل�صقوط �الأخالقي 

�لذي �أتى بال�صاليهات و�أحيا ليايل �ملجون؛ وهذه من ِنَعم �أو�صلو على �لق�صية!! حتى قال 

�صمعون برييز، يف جل�صة للكني�صت �الإ�رش�ئيلي يرد على من �نتقد �أو�صلو من �ملعار�صة 

بني  �الختالط  يف  �حلرية  هذه  �صاهدمت  �أن  �صبق  هل  غزة،  �صو�طئ  �إىل  �نظرو�  عندهم: 

�لرجال و�لن�صاء؟ و�لروؤو�ص �حلا�رشة عند �لن�صاء؟! بالطبع هذ� هو �ملطلوب عند دهاقنة 

�لدين  �لنا�ص ملهاًة عن و�جبهم �لوطني، و�أن يبهت �ل�رش�ع بهزية  �أن يجد  �الحتالل، 

و�أتباعه.

�ملهم �أننا رحلنا �إىل ع�صقالن، بعد �أن فر�صت �ل�صلطة ح�صورها يف ر�م �هلل ونابل�ص، 

وجنني وطولكرم و�خلليل، و�نتقل من كان يف �صجن جنيد ور�م �هلل و�خلليل من �الأ�رشى، 

�إىل �صجون �الحتالل يف �لد�خل �لفل�صطيني... فا�صتوعب �لنقب جزء�ً من �الأ�رشى، وبقية 
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�لتي قدمت من  ��صتوعبت من تبقى منهم. و��صتوعب �صجن ع�صقالن دفعتنا  �ل�صجون 

�لدين،  نا�رش  وهارون  �جلعبة،  وماجد  دودين،  مو�صى  �الإخوة  وفينا  �خلليل،  �صجن 

و�ل�صهيد �صالح دروزة، و��صتقبلتنا �إد�رة �ل�صجن بالتفتي�ص. وفجاأة ��صتنفرت �الإد�رة، 

�صاألني مدير �صجن �خلليل عنها من  لق�ّص �حلديد، وقد  لها وجود منا�صري  عندما تبني 

قبل، فنفيت علمي بذلك، وقلت له: �أنا ال �أعمل عندك، حتى ت�صاألني عن هذ� �الأمر، فما حار 

جو�باً. ثّم �إن �الأخ ماجد �جلعبة حملها معه، وهو يطمع يف تهريبها لعلها تكون فر�صة.

حاولت �الإد�رة �أن حتقق يف ذلك، لكن �ملنا�صري كانت يف �الأغر��ص �لعامة، ما جعل �الأمر 

�لتفتي�ص بعد م�صادة بيني وبني  �إىل �صاحبها. و�نتهى  عائماً، ولي�ص باالإمكان �لو�صول 

�صابط، �أخذ على عاتقه �لتحقيق، ورف�صت �أن �أتعاون معه ولو بكلمة، فجاء مدير �ل�صجن 

�لُرتب  �أن تذهب بهوؤالء عن كتفي، )يعني  �أتريد  يا �صيخ،  وهو يعرفني و�أعرفه، وقال: 

�ملنا�صري،  �إىل  �لو�صول  �الأمر بهذه �حل�صا�صية، جنحت يف  تاأخذ  له: ال  و�لرتقيات( فقلت 

وهذ� يعزز موقعك.

هوس أمني:
و�مل�صهور  �صنب،  �أبو  �إ�صماعيل  �ملهند�ص  �أمريهم  فيهم  وكان  �إخو�ننا،  على  دخلنا 

بني �إخو�نه باحلاج، و��صتقبلني يف غرفته، رحمه �هلل، وكانت �الأو�صاع عندهم �صاخنة، 

و�لتحقيقات �الأمنية �لد�خلية على �أ�صدها، فر�قبت �لو�صع فرتة من �لزمن، خا�صة و�أن 

�لهو�ص �الأمني ��صتحكم يف �لنفو�ص، وحالة من �لرعب حلت على قو�عد �الأ�رشى، ما جعل 

على  �أَثرت  كما  �لتنظيمية،  �حلياة  وعلى  �الأخرى،  �لب�مج  على  تطغى  �حلالة  هذه  من 

�لعالقات مع بقية �لف�صائل.

�الأخوية،  �لكتلة  هذه  مع  �أندمج  �أن  عليَّ  و�صهٌل  �إخو�ين،  على  �صيف  �الآن  حتى  �أنا 

وما بيني وبني �إخو�ين من �لعاطفة يذيب �لتحفظ، ويرفع �لتكليف. فكان من �ل�صهولة، 

�لتفاعل مع �لقاعدة �لتنظيمية و�لقادمني �جلدد من �ل�صجون �الأخرى، و�لذين تفرغو� على 

�لغرف. لكن يف ع�صقالن م�صكلة، وقدمُت �إليه، وقد طارت يف �لبالد وبني �ل�صجون �صمعة 

�لتحقيق فالن، و�أن ُت�صخم حالة فالن،  ُيقتل يف  �لتحقيقات، وهي �صمعة مزعجة، و�أن 

ويكتب عنها كر��ص �أمني، و�لكر��ص و�صاحبه ال ي�صتحقان �أن يذكر� وكاأنهما �إجناز، و�أن 

�أتيت  يل:  فر�صة  �أول  مع  ولكن  �الإ�رش�ئيلية،  �خلا�صة  �لقو�ت  مع  عمل  �لكر��ص  �صاحب 

على �لكّر��ص، وقلت لالأخ هارون نا�رش �لدين، مزقه وال تبق منه �أثر�ً.
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هذه �ل�صمعة �ل�صيئة للتحقيقات، جعلتني �أتاأّنى يف �حلكم على �الأ�صياء، فما تر�ه عيناي 

�لنف�ص، ويوجد خوف تنهار منه  �إليه  �لر�حة، وال ترتاح  �أذناي، ال يبعث على  وت�صمعه 

�الأع�صاب، ومرة يف غرفة 9، و�أمامي �صاب �نهارت �أع�صابه، وب�صفرته �رشب �صجاناً يف 

وجهه، حتى يخرج من �لغرفة، وفعالً �صحبته �إد�رة �ل�صجن �إىل �لزنازين، ورجع �ل�صاب 

من بعد ذلك �إىل �صفوف �إخو�نه، بعد �أن �نتهت هذه �حلالة، وتعافى �لتنظيم من هذ� �ل�رش، 

وهو من خرية �ل�صباب.

بني  �لثقة  وتقتل  �حلقيقة،  ت�صيع  ظلهما  ويف  �أمنية،  وهو�ج�ص  خوف  يوجد  نعم، 

وي�صل  حوله،  من  يلتِفت  �لنظيف  �لطاهر  حتى  �إخو�نك،  بني  �ل�صك  وتزرع  �ملجاهدين، 

�أ�صوله، ونعم للتحقيق،  �أن يقوم على  �إىل نف�صه. ونعم للعمل �الأمني، ولكن على  �ل�صك 

�لكر�هية تو�صل  �لظن، ورمبا  �ل�صك وعن  بّد من معلومات دقيقة، وبعيدة عن  ولكن ال 

رة”، �أما �أن ي�صل �لتحقيق �إىل قتل، فهذه جرية. بل قال عادل  �ملعلومة مبالغاً فيها “وُمبَهَّ

�إْن مّت فو�هلل �إين �صهيد، و�أقتل مظلوماً،  �أنا  �ل�صحاتيت يف جمدو، وهو خا�صع للتحقيق 

وعبد �لفتاح �لرنتي�صي يف ع�صقالن قتل مظلوماً. و�لذي �دعى �أن عادل �ل�صحاتيت �عرتف 

باجلا�صو�صية هو كاذب، وهو َمْن كتب �عرت�فاً كاذباً بعد موِته لي�صوِّغ غلطته، ون�صي �أن 

�هلل له باملر�صاد.

و�ملع�صوم  فر�صة،  يفّوت  وال  �لنا�ص،  �إ�صقاط  على  جاهد�ً  ويعمل  وقح،  �لعدو  نعم، 

من ع�صمه �هلل، لكن كما تعلمنا عن �ل�صلف �ل�صالح، ولعله قول لالإمام �حل�صن �لب�رشي: 

“الأن يخطئ �الإمام يف �لعفو، خري من �أن يخطئ يف �لعقوبة”.

�إن هذه �حلالة مع �الأيام مزقت �لنفو�ص، وكان الإ�صبع �ل�صيطان فيها ن�صيب، وكان 

حال  عنا�رشها  تاأمر  �لتي  وهي  �لفو�صى،  �إ�صاعة  يف  �لقذر  دورها  �ل�صجن  ملخابر�ت 

ف�صيحتهم، �أن يعرتفو� على �أ�صماء طاهرة ونظيفة، حتى تثري �لبلبلة و�ل�صكوك، وتثري 

�ل�صبهات من هنا وهناك.

�أن يعفيني ِمَن  �أبو �صنب  �إىل �لور�ء قليالً، كنت طلبت من �حلاج )�أبو ح�صن(  وعودة 

�لعمل �لتنظيمي، فرف�ص ذلك، وقال: هذ� �لعر�ص غري مقبول علينا، و�أمام �إ�رش�ر �حلاج 

ر�صي �هلل عنه ال �أملك من �أمري �صيئاً، ور�صيت بالذي ير�صى به �حلاج.

وجرت �النتخابات، وهي دورية كل �صتة �أ�صهر، وهي عملية متار�صها كل �لتنظيمات، 

وهي حّق لكل �الأفر�د، ولها الئحة د�خلية، تقوم على �صوؤون �لنا�ص، وتنظيم حياتهم �صمن 
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�إد�رية،  وم�صوؤول  مالية،  وم�صوؤول  خارجية،  م�صوؤول  له  تنظيم  وكل  �لالئحة،  قو�نني 

كما  �ملنتخب.  �ملكتب  من  ع�صو  عنها  وم�صوؤول  �أمنية،  جلنة  ويوجد  ثقافية،  وم�صوؤول 

 �للجان �الأخرى، جرت �النتخابات، وقلت يف نف�صي ما قاله �لفاروق عمر بن �خلطاب [

فيهم  قوٍم  على  �أتاأمر  �أن  وال  عنقي،  ت�رشب  “الأن   :] �ل�صديق  بكر  �أبي  حّق  يف 

�صنب، �أبو  �إ�صماعيل  �حلاج  فيهم  قوٍم  على  �أتاأمر  وال  عنقي  ت�رشب  ولئن  بكر”،   �أبو 

رحمه �هلل.

ووقع �الختيار على �حلاج �أبو ح�صن رحمه �هلل، �أمري�ً علينا... وِنعم �الأمري. وقد بكيته 

ملا ��صت�صهد، وما بكيت �أحد�ً �صو�ه �إال �أمي وزوج �بنتي فل�صطني، وكتبت فيه نعياً وبعثته 

على  معاً  وعملنا  عنده.  جندياً  �أكون  �أن  يل  و�رشف  نعم،  لالأمري،  نائباً  �أنا  وكنت  الأهله، 

�صعيد �لعمل �لتنظيمي، و�حلاج مهند�ص، و�ملهند�ص مرتب، وحتى فهمه للعقيدة نابع من 

هند�صة نف�صه، وهو �صاحب قدرة على �لتخطيط. ولكن مل يعجبني فيهم جميعاً فهمهم 

لالأمن، و�أدرك �حلاج فيما بعد فد�حة ذلك، وتعب ومر�ص، وذهب �إىل �مل�صت�صفى، وكانت 

تلك فر�صتي يف �حلّد من هذه �لظاهرة، وفرملة كّل �لفر�مل، و�صاآتي على ذكر ذلك.

وكان �حلاج من �الأدب مبكان، و�ختلفت و�إياه على �صعيد �لتحقيقات، وما �صو�ها، 

�لتن�ص، لكن على  �ل�صاحة على طاولة  لكل �صيء، ويف كل �صيء، وجمعتنا  فهو مهند�ص 

�لريا�صة. وذ�ت مرة  �أقبل �خل�صارة، حتى ولو يف  �رشط ال غالب وال مغلوب، والأين ال 

طلبت من �أحد �الإخوة �ملتنفذين �أمر�ً، فعرج على �حلاج ي�صت�صريه، ومن �أدب �حلاج �أنه 

على  وفار�ص  خيَّال،  �إ�صماعيل،  حاج  يا  �إيه  �أو�مر.  يقوله  وما  �ل�صيخ  يطلبه  ما  له:  قال 

فر�صه، ال يلحق به �أحٌد، و�إن كان ما�صياً.

بقي �حلاج �أبو �حل�صن بيننا وظّل �أمري�ً علينا، �إىل �أن حان يوم �الإفر�ج عنه، وال �أدري 

�للهم  عليني،  يف  درجاته  ورفع  دربه  �هلل  و�صّهل  ذلك،  كان   ،1997 ل�صنة  �ل�صهور  �أي  يف 

�آمني. وتوليُّت �الإمارة ِمْن بعده. لكن عندي ��صتدر�كاً، فقبل �أن يغادرنا �حلاج �إىل �لبيت، 

�ل�صالة... و�صالة  �إمامهم يف  و�إياه يف غرفة و�حدة، و�صمنا رم�صان معاً، وكنت  كنت 

للقر�آن،  �لرت�ويح على �خل�صو�ص، وكان �رشوره بي عظيماً، حلفظي و�رشعة قر�ءتي 

يف �صالة �لرت�ويح. ووقع �ختياره على �الأخ مو�صى دودين، ل�صعبة �الأمن، وهو �ختيار 

وفيها   ،9 رقم  غرفة  يف  �أفا�صل  �آخرون  و�إخوة  �صحادة،  �صالح  �ل�صيخ  وكان  موفق، 
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و�الأخ  عقل،  عماد  �ل�صهيد  جمموعة  �بن   
44

زقوت ماهر  �الإخوة  وهوؤالء  حتقيق،  زو�يا 

، وهارون نا�رش �لدين و�حلاج حممد ح�صن �أبو هدو�ن
45

 حازم �لعايدي و�أين �أبو خليل

وحازم ع�صيلة، و�آخرون؛ الأن �لغرفة تت�صع لع�رشين رجالً. ويف �إ�صكالية وقعت �صمن 

لْت �إد�رة �ل�صجن معظم كو�در �حلركة يف غرفة 9، فرحلو� �ل�صيخ �صالح،  �لتحقيقات، َرحَّ

�إال  �لع�رشين  من  يبق  ومل  و�آخرين،  ع�صيلة  وحازم  �لعايدي،  وحازم  زقوت،  وماهر 

�إىل  �أنتقل  �أن  ح�صن،  �أبو  �حلاج  مني  فطلب  للتنظيم،  �رشبة  �صّكل  �الأمر  وهذ�  ع�رشة، 

�إىل �لغرفة �لتي طاف عليها طائف من �لرحمن،  9، فقلت: �صمعاً وطاعة. و�نتقلت  غرفة 

و�صالمة   ،
46

�لنت�صة عرفات  وهم  نفحة،  �صجن  من  �جلدد  بالقادمني  �لغرفة  �متالأت  ثّم 

، ومو�صى �لعكاري، وحممود عطون، 
49

، وفيها ز�هر جبين
48

، وحممد �لر�صق
47
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48

و�الإعد�د و�لدعم �للوجي�صتي لال�صت�صهادي ر�ئد زكارنة منفذ عملية �لعفولة �ال�صت�صهادية، �أوىل عمليات “�لرد 

�خلما�صي” �صّد جمزرة �حلرم �الإبر�هيم �صنة 1994. �عتقل لدوره هذ� �أو�خر �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 1994، وحكم 

 .2011/10/18 يوم  �الأحر�ر  وفاء  �صفقة  يف  وخرج  �ل�صجن،  يف  تعليمه  �أكمل  �أعو�م.  وع�رشة  �ملوؤبدة  بال�صجن 

متزوج وله طفل.

زاهر علي جربين )1968– (: ولد يف �صلفيت و�لتحق يف جامعة �لنجاح بنابل�ص. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون   
49

�ملوؤبد  بال�صجن  وحكم   ،1993 �صنة  �عتقل  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �لق�صام  كتائب  موؤ�ص�صي  �أحد  وهو  �الحتالل، 

و�أربعني عاماً. �صارك يف �إعادة بناء وقيادة كتائب �لق�صام �أو��صط �لت�صعينيات من د�خل �ل�صجن. خرج يف �صفقة 

وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18، و�أبعد �إىل دم�صق. �نظر: ز�هر علي جبين، حكاية الدم من �رشايني الق�شام 

�شهادة للع�رش والتاريخ )دم�صق: موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة، 2012(.
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، وغريهم و�أين �أبو خليل وم�صطفى رم�صان من 
50

وحممود عي�صى، و�إياد �أبو ح�صنة

 من رفح. وبع�ص من ُحقق معهم من �لذين نزلو� يف زو�يا 
51

خانيون�ص، ومازن �لنحال

�لتحقيق، و�عرتفو� بجا�صو�صيتهم.

وملا ذهب �حلاج �إىل �مل�صت�صفى، وطال غيابه ما يقارب ثالثة �أ�صهر، عملت على تهدئة 

�الأمن،  �صعبة  من  �لقيامة  �صدي  وقامت  �لتحقيقات،  �أوقفت  ف�صيئاً  و�صيئاً  �الأو�صاع، 

و�لقائمني عليها، وخ�صو�صاً �أهل غزة، وقالو�: هذ� لي�ص �صحيحاً، وهذ� �تفاق مع �إد�رة 

�ل�صجن، وما �إىل ذلك. فم�صيت على هذ� �الأمر بحزم، و�أح�رشت مو�صى وهارون، وقلت 

لهما: �جمعو� يل جميع �مللفات، و�عملو� من خالل جلنة عمل على ت�صفيتها من �لغث، وما 

هو قائم على �لظن، وكل ما ي�صتحق �الإتالف �أتلفوه؛ الأن فيها �أعر��صاً الأنا�ص من �أخو�ت 

و�أمهات، وجنحت يف �ل�صيطرة على �ملوقف. و�صبّهت �صعبة �الأمن كاأجهزة �الأمن يف �لدول 

�لعربية.

من  وغريه  ع�صقالن  يف  �الأمنية،  �ملمار�صة  خطاأ  على  وللداللة  ثقيالً،  �حلمل  كان 

�ل�صجون، �أن �الأخ �أبا �إبر�هيم �ل�صنو�ر، وهو قائد، ومنوذج يف �لقيادة، وهو من �أحبابي، 

يف  بل  �ل�صبع،  بئر  ويف  مطبات.  فله  �الأمني،  �جلانب  �إال  �صيء  كل  يف  و�أزكيه  كثري�ً  �أحبه 

�إال  ُظلمت  �أنها  جازماً،  �عتقاد�ً  و�أعتقد  للتحقيق،  جمموعة  �أخ�صع  �ل�صبع،  بئر  “معبار” 
و�حد�ً، بعد در��صة ملفه ح�صب �الأدلة و�ل�صو�هد، ح�صل على �لب�ءة، لكني ال �أرتاح �إليه 

�ل�صبع  بئر  ��صمه ز�هر، ُرحل من  �لبقية، فوقع عليهم ظلم، ومنهم �صاب  �أما  ما حييت. 

�أبو ح�صن ومو�صى دودين  �ل�صاحة، جمعت �حلاج  ��صتماع يف  �إىل ع�صقالن، ويف جل�صة 

يطاق  ال  �أخالقيات  وعن  �لعدو،  خمابر�ت  مع  �رتباطه  عن  ز�هر  فيها  حتدث  وز�هر، 

للعمالة،  ي�صلح  ال  غنم  ر�عي  وز�هر  ز�هر،  �إىل  �ال�صتماع  يف  �صبعو� 
ُ
�أ �أن  وبعد  �صماُعها. 

لكن حتطمت نف�صيته مع جهله وتوريط غريه؛ ثّم قذف �صاباً ِمْن �أزكى �ل�صباب، فدعاين 

�إىل �صماع ز�هر ِمْن جديد. فبد�أ ز�هر برو�يته يعيدها على م�صمعي، وما حتملت  �حلاج 

قيامه  �إثر   ،1989/3/15 يف  �عتقل  غزة.  قطاع  جنوب  رفح  مدينة  يف  ولد   :)  –]1974[( ح�شنة  اأبو  اأحمد  اإياد   
50

باقتحام موقع ع�صكري �صهيوين على �حلدود بني قطاع غزة و�الأر��صي �مل�رشية. حكم عليه بال�صجن ملدة 30 

عاماً. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.

ن�صط  �الإ�صالمية.  �جلامعة  يف  �لعلوم  بكلية  �لتحق  رفح.  مدينة  مو�ليد  من   :)  –1974( النحال  حممد  مازن   
51

 1992/6/7 يف  �عتقل  غزة.  قطاع  يف  وعمالئهم  �ل�صهاينة  �صّد  عملياتها  من  عدد  يف  و�صارك  �لق�صام  كتائب  يف 

و�لق�صامي خمي�ص عقل، �إثر �إ�صابتهما يف ��صتباك مع �جلنود �ل�صهاينة، وحكم عليه بال�صجن �ملوؤبد �أربع مر�ت 

وع�رشين عاماً. ��صتكمل تعليمه �جلامعي يف �ل�صجن، وخرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.
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�حلاج،  من  فا�صتاأذنت  �صادق،  غري  �أنه  لفر��صتي  �صوطاً،  قطع  �أن  بعد  �ل�صمع  مو��صلة 

وقلت: �أتاأذن يل �أن �أرّد عليه، و�أن �أناق�صه فيما قال، فقال �حلاج: تف�صل، وملاذ� دعوناك؟ 

من  بطريقتني  �إليه  وتوجهت  �ملاألوف،  عن  وخرجت  بح�صورهما،  ز�هر  مع  فابتد�أت 

�لكالم، مرة: ز�هر، يا “�رشيطة”، ويا “خربان”، ويا “نذل”، ويا “جبان”، �أنت ر�جل؟ 

�أنت لك �أم؟ لك �أخو�ت؟ “ولك” ملاذ� �أنت على قيد �حلياة؟ �نظر يا ز�هر �إىل �حلاج �إ�صماعيل 

يا ز�هر، وقل �حلقيقة و�أظهر  ��صمع  �إليهما، هما ب�رش مثلك.  �نظر  و�إىل مو�صى دودين، 

�لذي قلته للحاج �أخرى، هل  �إياك و�خلوف، فهوؤالء ب�رش مثلك، و��صمع مرة   رجولتك، 

له:  فقلت  ب�صحيح.  هو  ما  و�هلل  ال  فاأجاب:  تخف،  وال  �آدمي  يا  قل  �صحيح؟  ح�صن  �أبي 

يكفي؟  �أال  حاج،  يا  حاج،  يا  ح�صن:  الأبي  وقلت  حلاله،  ورثيت  �خلوف؟  هذ�  كل  وملاذ� 

�أن  �أخي، و�نف�ص �ملجل�ص. وبعد حني، وبعد  و�أن ن�صبح م�صحكة لهوؤالء؟ حر�م هذ� يا 

�أمرت  للقوم،  �أمري�ً  و�أ�صبحت  �ل�صجن،  من  بتحريره  �حل�صن  �أبي  �حلاج  كرب  �هلل  فرج 

بالًء  ترفع  و�أن  وغريهم.  فوؤ�د  و�أبو  ز�هر  وُبرَِّئ  �حلاالت،  هذه  لدر��صة  جلنة  بت�صكيل 

 وتنت�رش للمظلوم، خري من �لدنيا وما فيها، وجاء يوم على �ل�صيخ �صالح �صحادة، وعلى

�أبي ح�صن تّب�آ فيه من هذ� �لفعل.

االنطالقة بصحبة الشيخ صالح شحادة:
�أخرى  رجعة  يف  م�صطفى(،  )�أبو  �صحادة  �صالح  �ل�صيخ  �إلينا  ح�رش  �أيام  وبعد 

لع�صقالن، وجمع �هلل �صملنا، وتالقت �أرو�حنا وكما قال �ل�صاعر:

�أولئك �آبائي فجئني مبثلهم                                                  �إذ� جمعتنا يا جرير �ملجامُع

�إّنه �ل�صيخ �صالح... �صاحب �لهمة. وعلى �لرغم من �أين ريا�صي من �لطر�ز �الأول، 

وكنت �أرك�ص ل�صاعتني، و�أمار�ص �للعب على �حلبل، بلياقة قّل نظريها، حتى قالو� عني 

ملك �حلبل، لكن �ل�صيخ �صالح �أ�صتاذ �لكل يف �لريا�صة. ويوم �نطالقة حما�ص �صنة 1996، 

و�حلاج �أبو ح�صن �أمرينا، خرجنا جميعاً باأمر من �ل�صيخ �صالح، يف لبا�ص موحد لل�صاحة 

بعد عدد �ل�صباح، وقادنا �ل�صيخ �صالح يف طابور ريا�صي ومار�ص ع�صكري، يقوم عليه 

�ل�صهيد �أبو رزق �لعرعري، وهتافات �ل�صاعقة، من �ملجاهد خالد �أبو غليون من �الأردن، 

ول�صاعة �صباحية، ونحن على �أعني �الإد�رة، نحيي �نطالقتنا يف ريا�صة �ل�صباح. وبعد 

�لع�رش، حتتفل �ل�صاحة بانطالقة حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، وجميع �لف�صائل 

وقد  �الأ�رشى،  �صنع  من  بو�صرت�ت  وكذلك  �صعار�ته،  وترفع  �حلفل،  فقر�ت  يف  ت�صارك 
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�لرتتيب،  وهذ�  �الإعد�د،  بهذ�  و�حلا�رشين  �ل�صجن  �إد�رة  وفاجاأو�  �إخر�جها،  يف  تفننو� 

��صتطاع  �إخر�جه، ول�صان حال �جلميع يقول: كيف  �لذي جنحو� يف  �مل�رشحي  وبالعمل 

�إىل  يخرجون  و�حدة  حلظة  ويف  �لن�صاط؟  هذ�  كل  �الإد�رة  على  يعّمو�  �أن  �ل�صبان  هوؤالء 

�ل�صاحة؟ وعريف �حلفل يرحب باحلا�رشين، و�ملقرئ ي�صدح باالآيات و�لذكر �حلكيم، 

وكلمة حلما�ص، وكلمة للف�صائل، و�أنا�صيد حم�صاوية، و�صجل يا تاريخ �الأمة.

ُأمُه صالحة، والرسالة مع ذي اللحية الحمراء:
ويف يوم من �الأيام، كان يعي�ص معنا �صاب ��صمه با�صل �لنت�صة من بيت حلم، وتنظيمه 

�جلبهة �ل�صعبية، لكنه �آثر �لعي�ص معنا. وكان ِمْن �صمن �صالحيات �الأمن، �أن يوزع على 

�لعنا�رش كب�صوالت، حتتوي على �أ�رش�ر ومعلومات، و�مل�صوؤول عن �أمنها �الأخ �ملجاهد 

مازن �لنحال، فاأعطى جمموعة من �لكب�صوالت لالأخ با�صل �لنت�صة... ومع خروج �لنزهة 

�أو “�لفورة” تخرج هذه �لكب�صوالت لل�صاحة، خوفاً من تفتي�ص مفاجئ للغرف. ويف هذ� 

�ليوم بعد �لع�رش، و�ل�صباب يف �ل�صاحة، ولي�ص يف �لغرفة �إال �أنا، و�إذ� باالأخ با�صل يدخل 

عليَّ �لغرفة وقد جاءه �لفرج، فاأخذ يغري مالب�صه، ويح�رش �أغر��صه و�الإد�رة ت�صتعجله؛ 

خلعه،  �لذي  �رشو�له  فت�ص  وعندما  �لغروب.  من  وقريب  ويد�همها،  يد�همه  �لوقت  الأن 

و�إذ� بالكب�صوالت من�صيّة يف جيبه، فاأعطانيها، و�حتفظت بها. و�نطلق يف �صبيله، وودع 

�لنا�ص َوَمْن يف �ل�صاحة، ون�صي �أن يقول لهم عن �لكب�صوالت، ون�صو� بدورهم �أنهم �أعطوه 

ذلك، ففطن �الأخ مازن �لنحال لذلك، و�إذ� به ب�صوٍت عاٍل ينادي: قولو� لل�صيخ �أن يطلب 

�لكب�صوالت، فكان  �أنهم مل يودعوه، حتى ي�صاألوه عن  �إرجاع با�صل، بحجة  من �الإد�رة 

�جلو�ب مني: با�صل غادر �ل�صجن، و�الإد�رة ال يكن �أن ترجعه حتى لو مل يغادر. وطا�ص 

�لرجل،  ي�صوهو�  �أن  وحاولو�  رم�صان.  م�صطفى  ومنهم  �الأمن،  و�صعبة  مازن  �صهم 

و�لكب�صوالت  �أع�صابهم،  �صاأتعُب  له:  وقلت  ح�صن،  �أبا  �حلاج  فاأتيت  �لظنون.  به  وظنو� 

�إىل قيل وقال عندهم. وعا�صو�  �أعطانيها قبل خروجه، فا�صمع و�نظر  عندي؛ الأن با�صل 

على �أع�صابهم �أربع لياٍل وقد تعبت نف�صياتهم.

من ونح�صبها  ه،  مَّ
ُ
�أ �ملنام  يف  يرى  رم�صان  مب�صطفى  و�إذ�  �لليايل،  من  ليلة   ويف 

�حلرية،  من  دعك  ولدي  يا  مل�صطفى:  فقالت  بي�صاً،  ثياباً  تلب�ص  وكانت  �ل�صاحلات، 

وغر�صكم عند �صاحبك ذي �للحية �حلمر�ء �ملخ�صبة باحلناء، و�صاحب �ل�رشير �الأبي�ص. 

فجاءين م�صطفى وق�ّص عليَّ �لروؤيا، فوعظته، وقلت له: ال يجوز �أن ُن�صيء �لظن، و�أن 
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وهو  �الأر�صيف.  عن  �ملبا�رش  �مل�صوؤول  م�صطفى  �أخ  يا  و�أنت  عو�هنه،  على  �لكالم  نلقي 

يتجدد  وحتى  �ل�صاحة،  ت�صرتيح  حتى  �الأمني،  �مللف  ت�صلمت  �لرتحيالت  بعد  �أين  يعلم 

�لعمل بروح ملتزمة، وفعالً �رتاح َمْن يف �ل�صاحة �إال يف ق�صم )12(؛ النقطاعهم عنا. وكان 

�الأخ �حلبيب �أبو �لف�صل عبد �لرحمن �لقيق، وهو من غزة، �أمري�ً على �لق�صم، فت�رشع هو 

وجلنة �الأمن عندهم، و�رتكبو� خمالفة، وت�رشفو� على عاتقهم بحق �ثنني من �الإخوة، 

خولكم؟  َمْن  وقلت:  �إليهم  فهرولت  لز�وية،  ملفهما  و�  وح�رشَّ �صديد�ً،  �إيذ�ًء  و�آذوهما 

وكيف تت�رشفون بال توجيهات مني؟ وِمَن �للجنة �الأمنية على �خل�صو�ص؟ لكن �لطلقة 

(. وقالو�: �إن هذه �مللفات كانت جاهزة... و�تخذ فيها  �لتي ال تقتل بتْدِو�ْص )يكون لها َدِويٌّ

للكب�صوالت  وعودة  �الإجر�ء.  هذ�  عن  و�أثنيتهم  �ملوقف،  ��صتدركت  لكني  قبل،  من  قر�ر 

الأمه،  م�صطفى  روؤيا  بعد  و��صتاأذنته  �حل�صن،  �أبي  لالأمري  �أعطيتها  بل  بها،  �أحتفظ  فلم 

�أع�صابهم،  وهد�أت  بالكب�صوالت،  و�أتيتهم  يل،  فاأذن  ح�صل،  ما  حقيقة  يف  �أ�صعهم  �أن 

و��صتقامت �حلال، و�حلمد هلل.

رسالة من الشيخ صالح العاروري:

عند  �لبد�يات  وكانت  حطني.  قلعة  “جمدو”  على  وُنطلق  “جمدو”،  يف  �صالح  �ل�صيخ 

�ل�صيخ �صالح يف معتقل �لنقب، تن�صجم مع �لظاهرة �ل�صلبية، �لتي يتبعها �لتنظيم يف �صاأن 

ما  بل  م�رشوعنا،  �إىل  لالإ�صاءة  طريقها  يف  �ملمار�صات  هذه  �أن  �أدرك  و�أخري�ً  �لتحقيقات، 

يجري ظلم يغطيه �لهو�ص �الأمني، وما يح�صل يف زو�يا �لتحقيق تق�صعر له �الأبد�ن، حتى 

قال يل �لدكتور �إبر�هيم �أبو �صامل، عن زو�يا جمدو: و�هلل لو تعر�صت ملثل ما تعر�ص له َمْن 

يف �لزو�يا، لكتبت �ألف ورقة �عرت�فات. وحقاً �أ�صاءت، وجميع �لتنظيمات جتاوزت حدها 

يف هذ� �ل�صاأن، من خلع �الأظافر و�إدخال �الإبر �ملحماة حتت �الأظافر، و�إطفاء �ل�صجائر على 

�جللد، وو�صع كتٍل من �مللح يف �لفم، ما يدعو �إىل �رشورة طلب �ملاء، �أو �لتعر�ص للموت، 

كما ح�صل عند �إخو�ننا يف فتح. وكذلك َثنُْي �الأرجل باخل�صب، وو�صع �لكتل �خل�صبية بني 

�أ�صابع �الأرجل، و�ل�صغط عليها، وقد ي�صتمر هذ� ن�صف �صهر، مع قابلية �لتمديد لن�صف 

�صهر �آخر، وهذ� جرى عند حما�ص.

طو�ل  �الأعني  تع�صيب  �إىل  وباالإ�صافة  �لف�صائل،  جميع  بني  م�صرتكة  �ل�صورة  هذه 

�ل�صعيد  على  �رشر  من  �حلالة،  هذه  على  يرتتب  وما  و�الإرهاق،  �لنوم  وعدم  �لوقت، 
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�لذ�تي، وعلى �صعيد �لعائالت. فكم من �أذى حلق بهوؤالء، ومنهم من هو مظلوم، وُظلَِمْت 

بناته و�أخو�ته، �إذ عزف �لنا�ص عن م�صاهرة هوؤالء. فباأي ذنب قتلت هذه �لنف�صيات؟ 

�نتقل �ل�صيخ �صالح �إىل �صجن جمدو، وهناك ر�أى �مل�صائب، وال بّد من �حلد من هذه 

كيف  �أدري  ال  نهج  وهذ�  �الأعر��ص،  مل�صتقبل  وقتل  للحرمات،  �نتهاك  ففيها  �لظاهرة، 

عادل  وق�صة  معقول،  غري  يجري  وما  ب�صطوته،  �لتنظيم  �حتوى  حتى  بنا،  �نحرف 

�ل�صحاتيت ذكرتها من قبل.

على كل حال، كتب �إيلَّ �ل�صيخ �صالح من جمدو بر�صالة، و�أخرى كتبها للخارج، ملن 

يعنيهم �الأمر، من قياد�ت �لعمل يف �خلليل و�ل�صفة، ي�رشح فيها ما يجري من جتاوز�ت 

خاطئة، وال بّد من وقفها وت�صحيح �مل�صار، ويطلب مني ر�صي �هلل عنه �مل�صاعدة من حيث 

كنت، ومن �خلارج لو�صع حّد لكل هذه �لتجاوز�ت، و�خلروج من هذه �حلالة �ملرفو�صة.

و�حلمد هلل، جرت حركة يف هذ� �ل�صاأن، وجنح ر�صي �هلل عنه يف �ل�صيطرة على �ملوقف، 

و�صكَّل جلنة تق�صي حقائق، ودر��صة للملفات، و�أنهى حالة ��صت�رشى خر�ُبها. وكان من 

�لذين عملو� معه �الأخو�ن )�أبو بالل( �ل�صيخ طه من قرية مر�ح رباح، و�الأخ �ملجاهد جالل 

�لب�غيث من بيت �أمر. وبعث �إيلَّ بعدما خرجت من �ل�صجن �أن �أتوىل تبئة �أخ من �إخو�ننا 

من مدينة �خلليل، وهناك وب�صحبة �الأخ �حلبيب �لنائب �أحمد عطون، وح�صور �الأحباب 

�لنت�صة،  جمال  حممد  همام(  )�أبو  �حلبيب  و�الأخ  جبري،  �أبو  �حلبيب  �الأخ  بيت  يف  �لكر�م 

علنت بر�ءته على �ملالأ. وهذه 
ُ
وعائلة �الأخ �لذي وقع عليه �لظلم، متت �الأمور بحمد �هلل، و�أ

م�صوؤولية  �أي  �لعمل،  هذ�  يف  حماقات  �رتكبو�  �لذين  لالأفر�د  ولي�ص  تنظيمية،  م�صوؤولية 

هذه  من  جمدو  وخرج  �هلل،  عند  ذلك  و�حت�صبو�  كر�م،  وهم  �إخو�ننا  ور�صي  للمالحقة، 

�أن  يعني  ال  هذ�  لكن  �ملر�ص،  هذ�  من  تعافت  جميعها  و�ل�صجون  رجعة.  غري  �إىل  �حلالة 

ينام �لتنظيم عن متابعة �ل�صوؤون �الأمنية، فال بّد من تر�صيده، و�ختيار �لعنا�رش �الأمنية، 

و�ملنهج �لعلمي �ل�صحيح يف عمله، �إن �أر�د �حلفاظ على �لتنظيم.

النسيج الفصائلي لعسقالن:
عنا�رشها  معظم  ح�صابات  يف  و�لدين  �لف�صائل،  جميع  فيه  جتتمع  ع�صقالن  �صجن 

ثانوي وعادة، فهو عند فتح �صعائر تعبدية، وقليل جد�ً َمْن يعطي هذه �ل�صعائر روحها، 

�أدرك  �أفهامهم، ورمبا  �أما �جلانب �العتقادي، فهو غائب عن  �أوقاتها.  ويحافظ عليها يف 

يهتمون  وال  علمانيون،  لكنهم  و�لب�ء،  �لوالء  وق�صية  �لعقائدي،  �لبعد  �أفر�دهم  بع�ص 
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باحلو�ر �لفكري. و�أما �جلبهتان، بعد هذ� �مل�صو�ر �لطويل، من �صقوط �ملارك�صية ككيان، 

وغيابها كالعب يف �ل�صيا�صة �لدولية، على �صعيد كل �الأنظمة �لتي �صكلت قوًة للي�صار... 

�لوالء  �لفر�غ من  بعد هذ�  �لتقوقع و�ال�صمحالل، وتوجهتا  �إىل  �ملطاف  بهما  �نتهى  فقد 

�لعقائدي لل�رشق، �إىل منظمات �ملجتمع �ملدين، لدعم م�صاريعهما وللحفاظ على كيانهما، 

�أفل�صتا على �ل�صعيد �لفكري، و�نح�رش ن�صاطهما  من خالل �الحتو�ء �ملايل، و�إال فاإنهما 

يف �جرت�ر �ملا�صي، حتى قيل عن هذه �لف�صائل �لي�صارية �إنها “تنظيمات �لـ NGOs” �أو 

“تنظيمات �ملوؤ�ص�صات غري �حلكومية”. 

و�أما حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، فاإن �الإ�صالم هو �حلا�رش �لقوي يف حياتهما، وهو 

�متد�د�ً  و�صكل  �ملارك�صي،  �لفكر  َحملة  من  مهمة،  كو�در  ي�صتقطب  �أن  ��صتطاع  �لذي 

قدمته  �لذي  �لر�ئع  وباالأد�ء  �لعقائدي،  بعمقه  �لتنظيمات  جميع  حا�رش  ديوغر�فياً، 

�ملقاومة، من خالل �ل�رشبات �ملوجعة للعدو �ل�صهيوين، فميد�ن �ملز�يدة غيبته �الأفعال، 

و�لعمل �ال�صت�صهادي ترك ب�صماته، من خالل �لدماء و�الأ�صالء.

م�صدودة،  حبالُها  �لف�صائل  بني  عالقات  على  �أبقى  هذ�  بن�صيجه  ع�صقالن  �صجن 

خا�صة فيما بني حما�ص وفتح. ففتح على �صعيد قيادة �ل�صجن، مل تكن حُت�صن �أن ُتغلِّب 

�مل�صلحة �لوطنية على م�صاحلها �لذ�تية؛ الأن �ملنتفعني من م�رشوع �أو�صلو، �أ�صبحت لهم 

كرو�ص منتفخة، و��صتثمرو� �أمو�ل �لكانتينا و�جلامعات، حل�صاباتهم �خلا�صة، فما لهم 

وما لل�صالح �لعام؟

على كل حال، نزلنا �صاحة ع�صقالن، وقليل َمْن تفاعل معنا، وبقيت �الأجو�ء غائمة، 

�إىل �أن ح�رش َمْن يف �صجن جنيد من جميع �لتنظيمات، فتح�صنت �الأجو�ء؛ �إذ �إّن �لقادمني 

كانو� يف طينتهم وتربيتهم، ال تظهر على �صيماء وجوههم عنجهية “�ص. �أبو �ص.”، ومن 

هم على �صاكلته، ممن مل ي�صتوعبو� غريهم، يف ميد�ن �لعمل �لوطني.

نزلنا �صاحة ع�صقالن، وال عامل لنا يف �ل�صاحة؛ فالعمال يف �ملطبخ و�ملغ�صلة و�ل�صاحات 

لف�صائل منظمة �لتحرير، عمال �ل�صاحات حكٌر على فتح، �إىل �أن جاء مدير جديد لل�صجن، 

�إ�صحق غباي، و�لعالقة بيننا وبينه  �أن كنا هناك، و��صمه  كان مدير�ً ل�صجن �خلليل يوم 

�أبو �ص.،  قائمة على �الحرت�م. و�أول ما ت�صلّم �الإد�رة قام بزيارة لالأق�صام، وب�صحبته 

على  بتعريفه  وقمت  �لقهوة،  له  وقدمنا  علينا  ف�صلم  غرفتنا  علينا  ودخل  �ملعتقل،  ممثل 

�ل�صجن،  �إد�رة  �أمام  �إخو�ين  �أبجل  �أنني  �لعادة  ويف  �صنب.  �أبو  �إ�صماعيل  �ملهند�ص  �أمرينا 



244

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

�أبي �حل�صن، هذ� مهند�ص كبري، ورئي�ص ق�صم  وهم كذلك، وقلت ملدير �ل�صجن عن �أخي 

�الإ�صالمية، وكلمة طيبة من هنا، وكلمة طيبة من هناك، حتى قال  �لهند�صة يف �جلامعة 

�أبو �ص.: “كمان �صوية جتعل �ملدير يقر�أ �ملاأثور�ت” قلت: ومل ال؟. كان �أبو �ص. يريد �أن 

ي�صتاأثر باملدير دون �أن تكون له عالقة معنا، و�ملدير جربنا يف �صجن �خلليل، و�آمن �أن لنا 

عهد�ً نحافظ عليه، وكلمة ال نك�رشها.

على كل حال، طلبت من �ملدير عامل �صاحٍة حلما�ص فو�فق، وهذ� ما ال يريده �أبو �ص.، 

ويعّده خرقاً للتفاهم �لف�صائلي. وثّمة �أموٌر �أخرى جتاوب معها �ملدير. و�ل�صجن متحرك 

غياب ومنها  �ل�صجن،  من  نقليات  وحت�صل  �إفر�جات،  فيه  و�آخر  يوم  وبني  يهد�أ،   وال 

�أبي �ص. عن �صاحة ع�صقالن، و�أ�صبح �حل�صور �لقوي الأهل �ل�صفة، و�رتاحت �ل�صاحة 

�ل�صاحة بعد غياب طويل.  �لتفاهم يف  �أفئدتهم هو�ء، وحلَّ  �أنا�ص،  �نتفاخة  �العتقالية من 

من  ومعه  �لعالقات،  تعزيز  يف  �الإيجابي  �لدور  �صلفيت،  من  جبين  ز�هر  لالأخ  وكان 

�أما من جانب �الإخوة يف 
 
،
52

جانبنا �الأخو�ن �ملجاهد�ن حممود مرد�وي، وخالد مرد�وي

فتح، فكان لالأخوين عثمان م�صلح )�أبي �لناجي(، وتوفيق �لعبد �هلل )�أبي �إبر�هيم(، �لدور 

�لذي يقدر لهما، وهو دور حمرتم و�إيجابي... بل �إن �أبا �إبر�هيم توفيق توطدت عالقتنا 

به، وهو لنا �أكرث منه لفتح، وما ترك كتاباً ل�صيد قطب، وعلى �خل�صو�ص �لظالل �إال قر�أه..

محاولة الهرب:
وحممود  قطي�ص،  �أبو  ماجد  باالأخوين  و�إذ�  �ل�صباح،  فورة  يف  �ل�صاحة  يف  �أنا  بينما 

عي�صى، يحيطانني عن �ليمني وعن �ل�صمال، وقاال يل: ِمْن �أين نبد�أ �حلديث معك؟ فقلت: 

ال ويومها كنت �الأمري، وباأريحية حتدثا، فاأنا مبقام �لو�لد لكما. ومن ح�صن �أدبهما،  َتَف�صَّ

�أي و�هلل، وال جماملة يف هذ� �الأمر، ويكررها ماجد: �أنت �أعز علينا من �أبوينا. �هلل �أكب فهذ� 

—حفظهما �هلل وفرج كرب حممود— قال ماجد و�لب�صمة تالزمه: نريد  �أدب ال يبارى 

 ،4 نريد غرفة  قاال:  نعم، وكيف؟  قاال:  �لب�صاطة،  �ل�صجن، قلت: بكل هذه  �أن نهرب من 

ومن د�خل دورة �ملياه نحفر نفقاً يف �الأر�ص، يوؤدي بنا �إىل خارج �صور �ل�صجن. فكرت 

يف �الأمر ملياً، وقلت يف نف�صي هذ� من حقهما، وحّق جميع �ملوؤبد�ت، وال جديد يلوح يف 

خالد عبد الرحمن مرداوي )1965– (: ولد يف قرية حبلة جنوب قلقيلية. �عتقل يف 1992/8/28، وحكم بال�صجن   
52

�ملوؤبد ثالث مر�ت و�أربعني عاماً. متزوج و�أب لبنت. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18 و�أبعد �إىل 

قطاع غزة.
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مني  ��صمعا  لهما:  فقلت  ونا�صح،  موؤمتن  فامل�صت�صار  �أمري�ً،  �أكون  �أن  يكفي  وال  �الأفق، 

�أو  4 ال ت�صلح؛ الأنها قريبة من �لباب �لرئي�ص لل�صجن، لكن متهال الأ�صبوع  جيد�ً، غرفة 

تفرغها  �أن  �ل�صعبية  من  طلبنا  وقد   ،2 غرفة  �إىل  �لطريق  يف  الأننا  حّد؛  الأق�صى  �أ�صبوعني 

لنا، و�أبدو� مو�فقتهم، عندها �أ�صهل لكم يف �ختيار عنا�رش �لغرفة، ومن تريدونه معكم، 

ودون �أن يكون هناك �نتباه، �أو لفت نظر، فقاال: هذ� يف �ل�صليم، لكن ��صتعجل لنا �الأمر، 

فقلت: �صبمت كثري�ً، فا�صبو� قليالً.

لنزالء  �الختيار  ووقع  �لغرفة،  من  �ل�صعبية  عنا�رش  فيه  خرجت  �لذي  �ليوم  وجاء 

هذه �لغرفة على �أهم �لرجال، �لذين دوخو� �لعدو و�أوجعوه، و�أحكامهم باملوؤبد�ت، ونزل 

وقبل  �جلهد.  يف  ي�صاركو�  حتى  �خلفيفة،  �الأحكام  ذوي  من  �لكر�م،  �الإخوة  من  �ثنان 

�صاعة �ل�صفر، يحل مكانهما �أخو�ن من ذوي �الأحكام �لعالية، وهما عبد �ملعني �مل�صلماين 

)�أبو �آدم(، وهو من �أ�صد �لرجال، و�حلبيب �ملجاهد ب�صار �لكرمي، �صقيق �ل�صهيد ن�صاأت 

�لكرمي. نعم وقع �الختيار على حممود عي�صى، وماجد �أبو قطي�ص، ومو�صى �لعكاري، 

دودين،  ومو�صى  �ملبوك،  �ل�صغري  وخليفة   ،
53

�رميلة �أبو  ومرو�ن  عطون،  وحممود 

�لنا�رش عي�صى، و�صالمة مرعي، وهارون  �أبو خليل، وعبد  ، و�أين 
54

وتي�صري �صليمان

نا�رش �لدين �لذي �أخرنا نزوله، وهو بديل عن �الأخ ب�صار، و�الأخ جميل م�صك. و��صتثنينا 

�الأخ ز�هر جبين �لناطق با�صم حما�ص، �إىل �أن حتني �صاعة �ل�صفر، وحجبنا عنه �لعملية 

حتى ال ي�صغله هذ� عن و�جبه، �أو خوفاً عليه من كلمة غري حم�صوبة، ال يلقي لها باالً... 

تخرج منه لالأخ �أبي �لناجي، ممثل �ملعتقل ووجه فتح يف �ل�صاحة؛ والأن بينهما عاطفة من 

�ل�صد�قة قد تدفعه للبوح �إن علم باالأمر، فبقي ذلك خفياً عليه. وقد تفاجاأ الحقاً ملا ف�صلت 

مروان حممد اأبو ارميلة )1971– (: �أ�صري مقد�صي من �صكان بلدة �لر�م �صمال �لقد�ص، متزوج وله ولد. ن�صط   
53

يف كتائب �لق�صام منذ مطلع �صنة 1993 حيث �ن�صم ملجموعة �لقد�ص و�صارك يف عملياتها. يف 1993/9/12 حاول 

�أن يفجر نف�صه من خالل تفجري عبوة نا�صفة يف حافلة �صهيونية، لكنها مل تنفجر ب�صبب خلل فني وعاد �صاملاً. 

�مل�صاركة يف خطف جندي �صهيوين  بتهمة  �ملوؤبد وع�رشين عاماً  1993/9/30، وحكم عليه بال�صجن  �عتقل يف 

وقتله. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18، و�أبعد �إىل تركيا.

�أ�صري مقد�صي ولد يف بيت حنينا. �نت�صب للجهاز �الأمني حلركة حما�ص  تي�شري حمدان �شليمان )1973– (:   
54

)جمد( والحق عدد�ً من �لعمالء خالل عمله يف �جلهاز. قيادي يف كتائب �لق�صام و�ملن�صق بني جمموعات �لق�صام 

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. قاد جمموعة �لقد�ص �لتي �صاركت يف عدد من من عمليات �إطالق �لنار و�خلطف 

وحكم  �رميلة،  �أبو  ومرو�ن  �ل�صلودي،  فهد  جمموعته  و�أفر�د   ،1993/9/29 يف  �عتقل  �مل�صتوطنات،  و�قتحام 

�أو��صط �لت�صعينيات من د�خل �ل�صجن،  �إعادة بناء وقيادة كتائب �لق�صام  بال�صجن �ملوؤبد و60 عاماً. �صارك يف 

و�صغل ع�صوية جمل�ص �ل�صورى �لعام الأ�رشى حركة حما�ص. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18، 

و�أبعد �إىل تركيا.
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�لعملية، وعتب علينا، فقلنا له: �أنت من �لقوم ون�صيبك موفور و�أنت حم�صوب على ذلك، 

لكن ظروف عملك ال ت�صمح �أن تكون على بيّنة و�طالع.

توجه �إيلَّ �الأخ مو�صى دودين، وقال: خذ �لبيعة من �جلميع، قبل �أن ينطلقو�، فقلت له: 

�ملهم �أن تنجح �الأمور، و�أن يوفق �هلل �إخو�ننا.

فنزلو� �لغرفة، و�ختارو� دورة �ملياه، وخلعو� بالطة )30 �صم×30 �صم( دون �مل�صا�ص 

كثري،  و�لرت�ب  مرت�ً..  ع�رش  ل�صتة  �حلفر  من  ومتكنو�  �أر�صاً،  ونزلو�  �حلفر،  وبد�أ  بها، 

و��صتعانو� باأكيا�ص من وجوه �لفر�صات، لتخبئة �لرت�ب خوفاً من �لتفتي�ص، وفيهم كذلك 

�لوقت  “�خلليل”. و�أخذت عليهم: كم من  �حلوت جميل م�صك، و�لذي �صارك يف هروب 

ي�صتغرق هذ� �ل�صغل؟ فقالو�: من �أ�صبوعني �إىل ثالثة �أ�صابيع، وحتملنا ذلك على �أع�صابنا، 

وكان يف تخطيطي �إن جنح �الأمر، �أن �أفتح �صباكاً ما بني �لغرفتني 2و3، الأنهما يف �الأ�صا�ص 

كي  �خلطة،  �صمن  ويكون  م�صكلة،  بحجة   ،)12( ق�صم  من   
55

�صالمة بح�صن  و�آتي  لنا، 

�أنه  ولو  م�صكلة،  �لرت�ب  ت�رشيف  لكن  �حلدث،  هذ�  جناح  بعد  �الحتالل  حكومة  تنهار 

رمل ل�رُشّف مع �ملاء، �أما �لرت�ب فقد حاولو� �إذ�بته من خالل دورة �ملياه، و�إذ� باملجاري 

�كت�صفت  �لبحث  وبعد  �أغلقها،  قد  �لرت�ب  �أن  تبني  �لفح�ص  وبعد  باملاء،  تطفح  �خلارجية 

ق�صة  و�نتهت  �لغرفة.  ورّحلت  �لطو�رئ،  حالة  و�أعلنت  و��صتنفرت  �مل�رشوع،  �الإد�رة 

�ملجاهد �الأخ  بعد  من  جددها  وقد  �أخرى،  هروب  عملية  يف  �لتفكري  ينته  مل  لكن   �لهرب، 

عن  �مل�صوؤول  هو  وز�هر  جبين،  ز�هر  عن  و�لقائد  �مل�صوؤول  وهو  حنيني،  �حلكيم  عبد 

�صطة �صجن  يف  و�إخو�نه  جنح  �حلكيم،  عبد  حذيفة  �أبو  فاالأخ  عيا�ص،  يحيى   �ل�صهيد 

�إىل و�صلو�  حتى   ،)17( ق�صم   16 غرفة  حتت  من  ونفق  خندق  حفر  من   ،1998  �صنة 

�ل�صارع �لعام، ولوال �لكالب �لتي نبّهت �حلار�ص �لبدوي بنباحها، ما �كت�صف �أمرهم. وقد 

خرج �أولهم و�أظنه �ملجاهد عبا�ص �صبانة، لكن ف�صلت �لعملية بعدما و�صلت �للقمة للفم، 

وهي عملية ت�صلح �أن تكون فيلماً �صينمائياً.

 ،1948 بلدة �خليمة �صنة  لعائلة هجرت من  (: ولد يف خميم خانيون�ص  الرحمن �شالمة )1971–  ح�شن عبد   
55

بعد  جديد  من  عاد  لكنه  �الحتالل  قبل  من  مطاردته  بعد  مل�رش  غادر  �الأو�ئل.  �لق�صام  كتائب  ن�صطاء  �أحد 

�لقائد  �ل�صهيد يحيى عيا�ص وكلف من قبل  �عتقل فور�ً. ر�فق  �أن  �لفل�صطينية فكان م�صريه  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص 

�لعام حممد �ل�صيف مبهمة �لثاأر ال�صت�صهاده. �نتقل لل�صفة �لغربية فخطط وجهز لثالث عمليات ��صت�صهادية 

�صخمة عرفت بعمليات “�لثاأر �ملقد�ص”. �أ�ص�ص و�ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف خلية ع�صكرية الختطاف جنود 

1996/5/17، وحكم  �صهيونية. �عتقل م�صاباً بعد ��صتباكه مع حاجز �صهيوين مفاجئ يف مدينة �خلليل يوم 

بال�صجن ملدة 48 موؤبد�ً وع�رشين عاماً. يعي�ص معظم حياته يف �ل�صجن يف �لعزل �النفر�دي.
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، من ِتل ق�صاء نابل�ص 
56

وجددها كذلك ولد�ي �حلبيبان حممد �لر�صق، ونز�ر رم�صان

هذه  لكن  �صينمائي...  �إخر�ج  �إىل  حتتاج  جريئة  عملية  يف  �لفر�ر  يف  وجنحا  �أخرى،  مرة 

�ل�صجن وربطا بها  �الأر�ص... و�إمنا هي باحلبال، بعدما جدالها د�خل  لي�صت من حتت 

خطافاً، ورميا بها �إىل �صور �ل�صجن مع �صاعة �الإفطار، يف رم�صان �صنة 2002، و�نطلقا 

ب�رشعة م�صياً على �حلبال، و�كت�صف �الأمر وطورد� حتى و�صال �إىل �صاطئ �لبحر، حيث 

�عتقال وُعزال، وهما من خرية من �أحببت من �إخو�ين.

استشهاد المهندس األول:
بتاريخ 1995/11/4 ُقتل ر�بني، وكانت �أمنيته �أن يغتال �ملجاهد �ملهند�ص )�أبا �لب�ء( يحيى 

عيا�ص ر�صي �هلل عنه ُقتل ر�بني وبخاطره قتل يحيى. ولكن هيهات، فيحيى �لذي َدوخهم 

بعملياته وزعزع �أمنهم، ودّب �لذعر يف جمتمعاتهم، وحرم عليهم �أن يركبو� �حلافالت... 

فر�ص عليهم منع �لتجول، وينام �أحدهم وهو فزع، وي�صي وهو فزع، ويركب �حلافلة 

وهو فزع، وخيّم عليهم �ملوت قبل �أن يوتو�، وهم �أحر�ص �لنا�ص على حياة.

وبعد مقتل ر�بني ب�صهرين على �لتمام، ��صت�صهد يحيى عيا�ص بتاريخ 1996/1/5، بعد 

 مطاردة طويلة؛ �بتد�أت من قريته ر�فات ق�صاء �صلفيت، وحميطها، فنابل�ص وقر�ها، ور�م �هلل

و�حت�صنته  غزة.  �إىل  �لو�صول  يف  وجنح  وقر�ها،  و�خلليل  وقر�ها،  حلم  وبيت  وقر�ها، 

�لنا�رش عي�صى، وح�صني  غزة من �صمالها جلنوبها، وتتلمذ على يديه رجال منهم عبد 

، و�آخرون ال �أعرفهم.
58

، وح�صنني رمانة
57

هاين �ل�رشطاوي، و�ل�صهيد�ن �صالح تالحمة

نزار حممد رم�شان )1975– (: ولد يف قرية ِتل ق�صاء نابل�ص. حا�صل على دبلوم �ل�رشيعة من �لكلية �لتطبيقية   
56

 1998/10/20 يف  �عتقل   .1998 �صبتمب  �أيلول/  يف  يت�صهار  م�صتوطنة  قرب  عملية  نفذ  ق�صامي  نا�صط  غزة.  يف 

وحكم عليه بال�صجن موؤَبدين وع�رشين عاماً. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18 و�أبعد �إىل قطر.

�شالح حممود التالحمة )1966–2003(: ولد يف قرية �لبج �أحد قرى ق�صاء �خلليل، تخرج من كلية �لهند�صة   
57

�عتقل يف �صجون  �أبناء.  �ل�صهيد يحيى عيا�ص. متزوج وله خم�صة  1993 وز�مل فيها  يف جامعة بريزيت �صنة 

�الحتالل �ل�صهيوين �صنة 1993، ويف �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1996. خرج من �صجون �ل�صلطة بعد 

�نطالق �نتفا�صة �الأق�صى، ون�صط يف كتائب �لق�صام وعمل مع �ل�صهد�ء يحيى عيا�ص وعادل وعماد عو�ص �هلل. 

�أر�ص على  م�صلح  ��صتباك  يف  قا�صم  �ل�صيخ  �صيد  و�أخوه  ��صت�صهد  عملياتها،  من  عدد  و�إعد�د  جتهيز  يف   �أ�صهم 

ر�م �هلل فجر 2003/12/1.

ح�شنني حمدي رمانة )1969–2003(: ولد يف خميم �الأمعري ق�صاء ر�م �هلل، متزوج و�أب خلم�صة �أبناء. �إمام   
58

وخطيب م�صجد �أبو عبيدة يف �لبرية. �صارك يف فعاليات �النتفا�صة �الأوىل و�أ�صيب فيها. �نتمى حلركة حما�ص 

�عتقل  �ل�صهيوين،  �الحتالل  �صّد  �لعمليات  من  عدد  عن  وم�صوؤول  �لق�صام،  كتائب  يف  قيادي  دور  له  وكان 

�الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  بعد  هذ�.  لن�صاطه  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صجون  ويف  �الحتالل  �صجون  يف  مر�ت  عدة 

وخروجه من �صجن �ل�صلطة طورد لالحتالل �إىل �أن ��صت�صهد يف 2003/12/1، بعد معركة مع قو�ت �صهيونية 

حا�رشت �ملبنى �لذي تو�جد فيه يف مدينة ر�م �هلل و�نتهت بن�صف �ملبنى.
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�إنها مدر�صة �لعيا�ص ور�ئدها يحيى، �لذي َمرَّغ �أنف �لعدو يف �لوحل، وحطم كبياءه، 

وزلزل �الأر�ص من حتت �أقد�مه. ولئن ظّن �لعدو �أنه قد �أتى على �ملقاومة با�صت�صهاد يحيى، 

�أو �أوقف زحفها، فهو و�هم، حتى و�إن كانت �رشبة موجعة؛ الأن هذه �الأمة ن�صجت فال 

تعرف �إال �لعطاء، والأن هذه �الأمة يف �أ�صو�أ ظروفها ما عقمت، فالعطاء ديدنها، و�لدماء يف 

�صبيل �هلل ما �أرخ�صها، وبها يعلو �لبناء، وحتيا �ل�صعوب.

�لدماء من يحيى هي �ملحيا،  �أبنائها، و�إن  �إال بدماء  �ل�صعوب ال تبعث فيها �حلياة  �إن 

ومزلزالً.  موجعاً  و�صيكون  �الأبو�ب،  على  فالثاأر  عقاب،  بال  متر  لن  �ل�رشبة  هذه  و�إن 

وجاء �لثاأر من �ملجاهد �لق�صامي ح�صن �صالمة، جاء �لرد و�لثاأر مزلزالً وجملجالً. وجنح 

�ملحتلة باالأر�ص  مرور�ً  �لغربية،  و�ل�صفة  غزة  قطاع  بني  ما  �حلدود،  �جتياز  يف   ح�صن 

على  وقام  �لنا�صفة،  و�لعبو�ت  �ملتفجر�ت  من  ��صتطاع  ما  معه  هرَّب  وقد   ،1948 �صنة 

و�حت�صنه  �لغربية،  �ل�صفة  وكل  و�خلليل  �لقد�ص  به  ورحبت  و�خلليل.  �لقد�ص  �إىل  نقلها 

عادل  �ملجاهد  �ل�صهيد  بقيادة  �أمان  �صبكة  له  و�صّكلو�  بغيتهم،  فيه  ووجدو�  �لق�صاميون 

�صالمة  ح�صن  �صالمة  على  يل،  ذكر  كما  �حلر�ص،  كل  حري�صاً  عادل  وكان  �هلل.  عو�ص 

�ملجاهد،  ِنعم  وهو  �لرجوب،  رزق  �حلاج  و�إيو�ئه  �أمنه  على  قامو�  �لذين  ومن  و�أمنه. 

ونّو�رة �آل �لرجوب، كما �صبق �أن قلت ذلك لل�صيخ نايف �لرجوب.

و�أكرم   ،
59

�لر�زم �أين  �لق�صام  كتائب  من  �ملجاهدين  و�لتقى  �لقد�ص،  �إىل  ح�صن  جاء 

دعماً  �صكلو�  جميعاً  هوؤالء  �لر�زم؛  وماأمون  �حلالوة،  �أبو  و�صامي   ،
60

�لقو��صمي

 
61

لوج�صتياً للمجاهد ح�صن، ور�صدو� له �ملو�قع، و�ختار لهم �لق�صامي حممد �أبو وردة

حممد اأمين نظمي الرازم )1972– (: ولد يف �لقد�ص. جتند و�أكرم �لقو��صمي يف كتائب �لق�صام كـ“خلية نائمة”.   
59

مّت تفعيلها �إثر �لقر�ر مبغادرة �الأ�صري ح�صن �صالمة قطاع غزة للرد على �غتيال �ملهند�ص يحيى عيا�ص، وقدمت 

�أبو وردة  �أو�صل �ال�صت�صهادي جمدي  �ملقد�ص” وهو من  “�لثاأر  للمجاهد �صالمة يف عمليات  لوجي�صتياً  دعماً 

لهدفه يف �لبا�ص رقم 18 يف �لقد�ص �ملحتلة. �عتقل يوم 1996/3/26، وحكم عليه بال�صجن �ملوؤبد مرتني. خرج يف 

�صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18، و�أبعد �إىل دم�صق.

اأكرم اإبراهيم القوا�شمي )1974– (: ولد يف �لقد�ص، جتند و�أين �لر�زم يف كتائب �لق�صام كـ“خلية نائمة”. مّت   
60

تفعيلها �إثر �لقر�ر مبغادرة �الأ�صري ح�صن �صالمة قطاع غزة للرد على �غتيال �ملهند�ص يحيى عيا�ص، وقدمت 

دعـمـاً لوج�صتياً للمجاهد �صالمة يف عمليات “�لثاأر �ملقد�ص”، وهو من �أو�صل �ال�صت�صهادي �إبر�هيم �ل�رش�حنة 

�إىل هدفه يف ع�صقالن. �عتقل يف 1996/3/28، وحكم عليه بال�صجن �ملوؤبد مرتني.

قرية  من   1948 �صنة  هجرت  لعائلة  �خلليل  جنوب  �لفو�ر  خميم  يف  ولد   :)  –1976( وردة  اأبو  عطية  حممد   
61

�ملعهد.  يف  �الإ�صالمية  �لكتلة  وتر�أ�ص  �هلل،  ر�م  مدينة  يف  �ملعلمني  مبعهد  �لرتبية  كلية  يف  �لتحق  �ملن�صية.  عر�ق 

�عتقل يف �صجون  �ل�صغنوبي.  �ل�رش�حنة، ور�ئد  و�إبر�هيم  �أبو وردة،  �ملقد�ص” حممد  “�لثاأر  ��صت�صهاديو  جند 

�ل�صلطة �إثر عملية �ل�صهيد ر�ئد، وكان ذلك يوم 1996/3/4. وبعد �لتحقيق ق�صى ما يزيد على �خلم�ص �صنو�ت يف 

�صجونها �إىل �أن خرج مطلع �نتفا�صة �الأق�صى. تزوج يف �صنة 2002 وعا�ص وزوجته مطاردين �إىل �أن �عتقل يوم 

2002/11/4، وحكم بال�صجن �ملوؤبد 48 مرة. ولد �بنه حمزة بعد �عتقال و�لده. �عتقلت زوجته نورة �جلعبي يف 
2012/10/13، و�أطلق �رش�حها يف 2013/12/28.
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�ال�ص�صهاديني �لذين �نتظرو� هذه �للحظة طويالً، وحتققت لهم �أمانيهم، ففازو� بال�صهادة، 

 .
65

، ومو�صى غنيمات
64

، ور�ئد �ل�صغنوبي
63

، و�إبر�هيم �ل�رش�حنة
62

وهم جمدي �أبو وردة

�لعامل  برييز  �صمعون  و�ألّب  �ل�صهاينة،  قيامة  قامت  �ملوجعة،  �ل�رشبات  هذه  �أثر  وعلى 

على حربنا، و�جتمع يف �رشم �ل�صيخ �أكرث من 30 دولة يف مو�جهة مع حما�ص، لتجفيف 

مو�ردها �ملالية، و�صنو� حرباً على كل �لبنوك �لتي تتعامل معها. وقامو� بحملة �عتقاالت 

مبا للتعذيب  رجالنا  وتعر�ص  �لفل�صطينية.  �أو�صلو  �صلطة  فيها  �صاركت  �صفوفها   يف 

ال يطاق، و�أقعدوهم على “�لقناين” ونتفو� منهم �حلو�جب و�للحى. وكان يقود جهازي 

�الأمن �لوقائي يف �ل�صفة و�لقطاع حينذ�ك: جبيل �لرجوب وحممد دحالن.

يقول �ملجاهد �لق�صامي �أين �لر�زم )فرج �هلل كربه يف �صفقة وفاء �الأحر�ر(: ملّا قررنا 

�لهدف؟  �أين  �النتقام لل�صهيد �ملهند�ص يحيى عيا�ص، قال �الإخوة ومنهم ح�صن �صالمة: 

طريقهم  يف  �جلنود  يكون  حيث  �صباحاً،  �ل�صاد�صة  �ل�صاعة  يف   12 رقم  با�ص  لهم:  قلت 

لهم:  قلت  �أين؟  قالو�:  �لثانية،  للعملية  جهزنا  وملا  بالغاً.  �لثاأر  وكان  فكان،  ثكناتهم،  �إىل 

باإ�رش�ر وحتدٍّ بالغني يف �لبا�ص نف�صه، وعلى �خلط نف�صه، و�أخذت �ال�صت�صهادي حتى 

ركب يف �لبا�ص، وكان �لرد مدوياً وموجعاً و�صاعقاً.

�صجن  من  بالقرب  للجنود،  حمطة  يف  عمليته  �ل�رش�حنة  �إبر�هيم  �ل�صهيد  نفذ  وملا 

ع�صقالن، وقد �صمعنا �صوت �النفجار من بعيد، يقول �ملجاهد �لق�صامي �أكرم �لقو��صمي: 

جمدي حممد اأبو وردة )1977–1996(: ولد يف خميم �لفو�ر جنوب �خلليل لعائلة هجرت �صنة 1948 من قرية   
62

عر�ق �ملن�صية. فجر نف�صه يف عملية ��صت�صهادية ��صتهدفت �لبا�ص رقم 18 يف �لقد�ص �ملحتلة، جاءت �صمن �صل�صلة 

من �لعمليات �لتي جاءت للرد على ��صت�صهاد �ملهند�ص يحيى عيا�ص “�لثاأر �ملقد�ص”، وكان ذلك يوم 1996/2/25.

اإبراهيم اأحمد ال�رشاحنة )1971–1996(: ولد يف خميم �لفو�ر جنوب �خلليل، �عتقل لن�صاطه يف حركة حما�ص،   
63

فجر نف�صه يف عملية ��صتهدفت جتمعاً جلنود �صهاينة يف ع�صقالن �صمن �صل�صلة من �لعمليات جاءت للرد على 

��صت�صهاد �ملهند�ص يحيى عيا�ص “�لثاأر �ملقد�ص”، وكان ذلك يوم 1996/2/25.

رائد عبد الكرمي �شغنوبي )1979–1996(: ولد يف قرية برقة �صمال مدينة نابل�ص، و�لتحق بد�ر �ملعلمني يف   
64

مدينة ر�م �هلل ون�صط يف كتلتها �الإ�صالمية. فجر نف�صه يف عملية ��صت�صهادية ��صتهدفت �لبا�ص رقم 18 يف �لقد�ص 

�ملحتلة �لذي �صبق للكتائب �أن ��صتهدفته بتفجري �آخر قبل �أ�صبوع. وجاءت �لعملية �صمن �صل�صلة من �لعمليات 

جاءت للرد على ��صت�صهاد �ملهند�ص يحيى عيا�ص “�لثاأر �ملقد�ص”، وكان ذلك يوم 1996/3/3.

�أربعة �أوالد.  مو�شى عبد القادر غنيمات )1969–1997(: ولد يف قرية �صوريف ق�صاء �خلليل، متزوج وله   
65

�نتمى �إىل خليـة �صـوريف، �إحـدى خاليـا كتائب �لق�صام، و�صارك يف عدد من عمليات �خللية و�أبرزها �ختطاف 

�جلندي �صارون �إدري Sharon Edri، �لذي �أُخفيت جثته �صهور�ً طويلة، �إىل �أن ��صتطاع جهاز �الأمن �لوقائي 

�لفل�صطيني �لك�صف عن مكان تو�جده وت�صليمه لالحتالل جماناً. ��صت�صهد بعد �نفجار عبوة �أر�د تفجريها يف 

مطعم �صهيوين يف تل �أبيب، وجرح عدد كبري من �ل�صهاينة نتيجة �النفجار يوم 1997/3/21.
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جمدي لل�صهيد  �أريد  ال  �أ�رشع  يل:  يقول  و�إبر�هيم  �لعملية،  مكان  �إىل  �لطريق  يف   ونحن 

�أبو وردة �أن ي�صبقني �إىل �جلنة؛ والأن ميعادها يف �ل�صاعة نف�صها من �ل�صباح.

اإلفراج عن الشيخ أحمد ياسين سنة 1997:
بعد �صالة �ل�صبح بقليل، و�إذ� باالأخ �أبو دروي�ص �الأ�صطة ينادي من غرفة 8 �ملجاورة 

يا�صني،  �أحمد  �ل�صيخ  عن  �الإفر�ج  مّت  لقد  حديثه:  وو��صل  �خلب؟  �صمعتم  هل  علينا: 

�أحد�ث  �لنا�ص لالأخبار، وتابعو�  �إنذ�ر. وتوجه  �حلمد هلل. وكيف مّت ذلك؟ وبدون �صابق 

�ملجاهد �ملو�صاد الغتيال  بها  قام  فا�صلة  �أن حماولة  �الأ�رشى   �ل�صفقة خب�ً خب�ً، وعلم 

خالد م�صعل، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص، و�أن �ملحاولة عن طريق حقنه مبادة �صامة 

من خالل جهاز خا�ص. وجنح �حلار�ص �ل�صخ�صي الأبي �لوليد �أن يلحق باثنني من رجال 

�ملو�صاد وي�صتبك معهما، ومع ح�صور �رشطة من �الأمن �الأردين، �عتقل �جلميع، وتبني 

�الأر��صي  �الأمور، و�أن ما جرى على  �مللك ح�صني بحقيقة  �ملو�صاد يف ذلك. وعلم  تورط 

�حرتمت  ومتى  “�إ�رش�ئيل”،  حترتمه  مل  �لدولتني،  بني  مّت  �لذي  �ل�صلح  بعد  �الأردنية، 

“�إ�رش�ئيل” عهد�ً؟ فقامت قيامة �مللك، وجلاأ �الأفر�د �لباقون من خلية �ملو�صاد �إىل �ل�صفارة 
باأمر   ،Ariel Sharon �صارون  �أريل  �خلط  على  ودخل  هناك.  وحو�رشو�  �الإ�رش�ئيلية 

�مللكي  للبالط  وجاء   ،Benjamin Netanyahu نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  من 

“�إ�رش�ئيل”، بعر�ص منها، مقابل �الإفر�ج عن رجال �ملو�صاد �أن  حلل �الأزمة. و��صتعدت 

تفرج عن �ل�صيخ �أحمد يا�صني، لكن �أ�رش �مللك �إىل جانب ذلك �أن يح�رش �لرتياق �أو �مل�صاد 

�حليوي لل�صم، وفعالً ح�صل �مللك على ما يريد.

�ملهم خرج �ل�صيخ يا�صني من �ل�صجن بطريقة م�رشفة، الأنه قال من قبل: لو �صاوموين 

على �أكل �رشيحة من �لبطيخ مقابل �أن �أخرج ملا قبلت، و�حلمد هلل �لذي �أعزه.

�ملجاهد مر�فقه  وب�صحبته  �أردنية،  ع�صكرية  طائرة  منت  على  �ل�صيخ   خرج 

ر�ئد �لبلبول، من بيت حلم. و��صتقبله �مللك ح�صني يف �ملطار، ونقل �إىل م�صت�صفى �ملدينة 

�لطبية �مللكية، وعولج هناك، وعلى �رشير �آخر كان يعالج �أبو �لوليد خالد م�صعل، وخرج 

ب�صالمته.  ومهنئاً  ز�ئر�ً  عرفات  �لرئي�ص  وجاءه  �لعظيم.  �هلل  و�صبحان  هذ�،  ب�صبب  هذ� 

�إىل  �الأردن  وغادر  لل�صفاء،  ومتاثل  �لطبية  �لفحو�ص  يا�صني  لل�صيخ  جريت 
ُ
�أ �أن  وبعد 

�أكرث من عا�صمة عربية و�إىل �إير�ن، و��صتقبل �لعامل �جلليل، و�ملجاهد �لكبري، و�ملوؤ�ص�ص 
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حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، ��صتقباالً يليق مبقامه، وحظي �ملجاهد، �لذي �صخر 

من �الحتالل و��صتعلى عليه، باحرت�م كبري يف جميع �لدول �لتي ز�رها.

يف  ع�صو�ً  و�أ�صبح  �صابقاً،  �ملو�صاد  ر�أ�ص  �لذي   Danny Yatom ياتوم  د�ين  ويقول 

�لكني�صت �الإ�رش�ئيلي عن حزب �لعمل Labor Party، لو �أن �مللك ح�صني �أ�رش على جميع 

“ح�صابات  يقولون:  كما  ولكن  لطلبه.  خل�صعنا  �ملو�صاد  رجال  مقابل  �ل�صجون،  يف  َمْن 

�لقر�يا ِم�ْص َزّي ]لي�صت مثل[ ح�صابات �ل�رش�يا”، وكان د�ين ياتوم هذ� قد ��صوّد وجهه 

ب�صبب عملته هذه، ورف�ص �مللك ��صتقباله طيلة تلك �لفرتة.

مشكلة عند فتح:
يتاأقلم  �لطويلة  �الأيام  خالل  من  ولكن  �مل�صكالت،  من  تخلو  ال  �العتقالية  �ل�صاحة 

�ل�صجناء، وترتو�ص �لنفو�ص على ��صتيعاب بع�صها بع�صاً، ومع وجود نظام �لعقوبات، 

�مل�صكالت  تبقى  �الإد�رية،  �ملتابعة  خالل  ومن  �لعالقات.  حتكم  �لتي  �لد�خلية  و�لالئحة 

�أهم  �لزمن  مع  و�ل�صجني  �الأع�صاب،  تتعب  �ل�صجن  يف  �مل�صكالت  كرثة  الأن  حما�رشة؛ 

�رشورياته �لهدوء.

�لقر�بة  جتمعهم  �ملناطق  و�أبناء  �لوطن،  �أبناء  من  مزيج  �ل�صجن  د�خل  و�لتنظيمات 

و�لبلديات، وكٌل يحن �إىل حميطه؛ فاأبناء �لقد�ص جتمعهم عاطفة �لقد�ص، وعلى �خل�صو�ص 

�أبناء �لتنظيم �لو�حد. والأبناء �لقد�ص، برمزيتها، خ�صو�صية مع عاطفة �النتماء للقد�ص، 

مل �أجدها بني �أبناء �ملناطق �الأخرى.

للقد�ص،  و�النتماء  �الإيانية  �الأخوة  بد�فع  بينهم،  �لتي  �لعاطفة  مع  حما�ص  �صباب 

فتح،  فاأبناء  �الن�صجام،  يظللها  �الأخرى،  �لتنظيمات  من  �لقد�ص  �أبناء  مع  عالقتهم 

وحما�ص، و�جلبهة �ل�صعبية، و�لديقر�طية، من �أبناء �لقد�ص، يتفاعلون فيما بينهم كاأنهم 

�أبناء تنظيم و�حد... فعالً هو تنظيم �لقد�ص... وبينهم عاطفة تقوم على �الحرت�م. هذ� ما 

ع�صته، و�أبناء فتح من �لقد�ص ينظرون �إيَلّ كو�لد لهم، وما �نقطع �لتفاعل بيننا يف معظم 

�الأحيان، نحن ن�صكل عامل تهدئة يف �ل�صجن.

ونابل�ص،  وجنني،  و�خلليل،  �هلل،  ر�م  �الأخرى:  �ملناطق  من  �لبقية  ن�صف 
ُ
�أ وحتى 

فاالحرت�م موجود و�لعمل من �أجل �جلميع يقدره �ل�صجناء. وقد ن�صجت �ل�صجون بعد 

عهد من �لتعبئة �خلاطئة، وز�لت �حلو�جز �لتي �فتعلتها �جلاهلية �لتنظيمية، و�لتع�صب 

�لتنظيمي �ملمقوت.
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�أن يرتك �لعي�ص مع تنظيمه  �آخر،  �أّي ف�صيل  �أو  فيما �صبق، ال يكن ل�صاب من فتح، 

�إىل �لعي�ص عند حما�ص على �خل�صو�ص، �إال بعد م�صكالت ت�صل �إىل �لعر�ك و�ل�رشب، �أما 

�ل�صنو�ت �الأخرية من  �ليوم، فاحلرية يف �الختيار قائمة على �الحرت�م. ومن حما�ص يف 

تركها وذهب �إىل فتح، و�لنا�ص �أحر�ر يف هذ�، و�تركوهم لفطرتهم، وقد قال �هلل �صبحانه 

، وال ي�صبط هذ� �ملز�ج 
�ْصُد ِمَن �لَْغّي(66 َ �لرُّ يف حرية �العتقاد: )اَل �إِْكَر�َه يِف �لدِّيِن َقْد َتبنَيَّ

�إال �لوالء.

�أتيت بهذه �ملقدمة؛ الأن ظروف �ل�صجن عجيبة وتقلباته مز�جية، ويف �ل�صجن “�صللية” 

د�خل  تنظيماً  ي�صكلون  وقد  بال�صللية،  يتميزون  �ل�صجون  د�خل  نابل�ص  فاأهل  وبلديات. 

�لتنظيم، هذ� عند �الإخوة يف فتح، وتثور �مل�صكالت على هذه �خللفية. حتى خارج �ل�صجن 

�أيام �لثورة �لفل�صطينية يف �صورية ولبنان، ثارت �لنعرة بني خليلي ونابل�صي، و�حتكمو� 

لل�صالح يف مع�صكر�ت �لثورة.

يف  عندنا  �لعك�ص  هو  كما  �أ�صولها،  على  �لنا�ص  جتمع  الأيديولوجية،  فتح  والفتقار 

�ملارك�صي  �لفكر  على  تقوم  �لتي  �ل�صعبية  �جلبهة  وعند  �الإ�صالمية،  �لعقيدة  على  بنياننا 

فقلما جتد م�صكالت؛ الأن لكال �لفكرتني �أثر�ً يف تربية �لنفو�ص و�صبط �ل�صلوك.

�لبلديات،  �ل�صجن يف ع�صقالن بني ثالث من  �أما فتح، فقد ح�صلت م�صكلة يف �صاحة 

�ل�صجن،  مكتبة  �إىل  �للو،  و��صف  و��صمه  �لقد�ص،  من  �صاباً  ��صتدعى  �لتنظيم  �أن  �صببها 

ملر�جعته على خلفية م�صكالت د�خلية، من ور�ئها �ملز�ج �لبلدي. ويف �ملكتبة، �جتمع عليه 

�أفر�د با�صم �لتنظيم من ر�م �هلل وجنني، فاعتدو� عليه بدالً من �ملر�جعة، و�أوجعوه �رشباً، 

ر�صالة �إىل �صباب �لقد�ص يف �لتنظيم �أن كل من يخرج على �لتنظيم فهذ� هو م�صريه.

وملا خرج �الأخ و��صف من �ملكتبة م�رشوباً، �نت�رش له �صباب �لقد�ص من فتح كذلك، 

�ملر�جعة  يتعدى  ال  �الأمر  �أن  ظنهم  ويف  �لتنظيم،  �إىل  يجل�ص  �أن  بو��صف  دفعو�  من  وهم 

�ل�صاحة،  يف  �الأ�صو�ت  فعلت  بذلك،  فتفاجاأو�  �ل�رشب.  �إىل  يخرج  لن  و�أنه  �لكالمية، 

ك�رش  ومنهم  يده،  ك�رشت  من  فمنهم  باالأيدي،  �لفريقان  وت�صابك  �الأور�ق،  و�ختلطت 

فكه، بقب�صة يد من )�أبي �إياد( �صب لب، و��صتمر �لعر�ك نحو ربع �صاعة، و�إد�رة �ل�صجن 

�ل�صاحة  يف  َمْن  فنادى  �لطو�رئ.  حالة  تعلن  �أو  �الإنذ�ر،  �صفار�ت  تطلق  �أن  دون  تتفرج 

يف  وَمْن  لل�صاحة.  غرفتي  من  �أنزل  �أن  �ل�صجن  �إد�رة  من  فطلبُت  ينزل،  �أن  �ل�صيخ  على 

القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 256.  
66
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�ل�صاحة طلبو� من �ملدير �أن �أنزل �إليهم. وفعالً نزلت �إىل �ل�صاحة، وطلبُت من مدير �ل�صجن 

�نحاز  وقد  �لنا�ص،  روع  من  وهد�أنا  و�الأق�صام،  �لغرف  بني  للتحرك  فر�صة  يعطيني  �أن 

�لقد�ص موزعون يف �صكنهم على عدة غرف،  �أن �صباب  �مل�صكلة  �لهدوء. لكن  �إىل  �جلميع 

فيها �إخوة من ر�م �هلل وجنني. فذهبت �إىل �الأخ )�أبي �لناجي( عثمان م�صلح، وهو ممثل 

�أن يرتكو� يل  و�أخذت عليهم  �لتنظيم،  قيادة  َمْن معه من  و�إىل  �ملعتقل وموجه عام فتح، 

فر�صة للحل و�ل�صلح، فو�فق �الإخوة م�صكورين. وقد �صممو� على رحيل �صباب �لقد�ص 

من �ل�صجن، وبالطبع بطلب من �إد�رة �ل�صجن، لكن قلت لهم: حّل �مل�صكلة �أوالً، وطردهم 

�صجون  يف  �الأو�صاع  و�صتُفجر  للم�صكلة،  ترحيل  الأنها  �مل�صكلة؛  يحل  ال  �ل�صجن  من 

�أن  بعد   ،2 رقم  غرفة  �إىل  فتح  من  �لقد�ص  ب�صباب  و�أتيت  ذلك،  يف  تروو�  وفعالً،  �أخرى. 

�أخليتها من �صباب حما�ص، �إىل حني �نتهاء �مل�صكلة، حتى ال يبقى �حتكاك د�خل �لغرف. 

مو�فقتهم  �لقد�ص  �صباب  و�أبدى  عقابهم،  على  فتح  تنظيم  و�أ�رش  حتكيم،  جلنة  و�صكلنا 

على �أي �إجر�ء تنظيمي، وقبلو� �لعقوبة. ويف تقديري �أن من ور�ء �لعقوبة ك�رش�ً ملعنويات 

�خلال�ص، يو�صف  منهم:  وموؤبد�ت،  عالية  �أحكام  فيهم  رجال  وهم  �ل�صباب،   هوؤالء 

و�أبو �إياد �صب لب، ومازن علوي، وفو�ز بختان، و�نتماوؤهم للقد�ص ووطنيتهم ال يز�يد 

�أحٌد عليها. ومل يكتفو� بعقوبة �جللد، بل �أخرجوهم من �صاحة �ل�صجن �إىل غرفة خارجية، 

�أزورهم  كنت  �أنني  ولوال  بالقطيعة.  معهم  وتعاملو�  �ل�صجن،  من  �لرتحيل  طريق  على 

وقد  لو�،  ُرحِّ و�أخري�ً  قا�صية.  ظروفهم  لكانت  هذه،  عزلتهم  يف  معهم  و�أت�صامن  يومياً، 

فتح،  من  وهو  �ملطبخ،  م�صوؤول  يل:  فقالو�  �صبابنا  من  مطبخ  عمال  �لرحيل  قبل  جاءين 

يريد �أن يعاملهم كاملدنيني يف �لطعام، و�أن يحرمهم من حقهم يف �للحوم و�لدجاج، فقلت 

�إليه وقل له: �إن ح�صتنا يف �لدجاج لهوؤالء �ل�صبان، وملا و�صلت �لر�صالة،  لعاملنا: �ذهب 

تر�جع م�صوؤول �ملطبخ.

صيام رمضان:
و�أبنائك  �أهلك  مع  الأنك  �ل�صجن؛  خارج  �ألذ  لكنه  لذيذ،  خارجه  �أو  �ل�صجن  يف  �ل�صيام 

وذويك من �لقربى و�لرحم. كما تعودنا على �صيام رم�صان مع �آبائنا و�أمهاتنا، فهذ� جّو 

ي�صفي �صعور�ً من �الألفة و�لرت�حم. �أما �ل�صيام د�خل �ل�صجن، فمن �لنا�ص من ينتظرونه 

ب�صوق، ومنهم من هو ثقيل عليهم، ويودون لو ي�صومون رم�صان خارج �ل�صجن، لكن 

هذ� هو �ملوجود، من �أين ناأتيك برم�صان خارج �ل�صجن؟



254

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

�ل�صجناء  ويقوم  و�ل�صكينة،  �لهدوء  من  جّو  ويخيم  �حلياة،  فيه  تنتظم  �ل�صيام 

ل�صحورهم، ومنهم من تكفيه متر�ت مع �ملاء، ومنهم من ال تكفيه متر�ت وال “قعر�ت” 

و�لذكر  �لقر�آن  بقر�ءة  عامرة  �أيام  لكنها  كذلك.  �الإفطار  وعند  �مل�صاجني،  م�صطلح  يف 

�لدعاء  ويتناول  �الإفطار،  قبل  �ملاأثور�ت  لقر�ءة  �لغرف  يف  �لنا�ص  ويجل�ص  و�ال�صتغفار، 

رم�صان  من  �الأو�خر  �لع�رش  وتتميز  �لدور.  على  �لغرفة  يف  َمْن  كل  �ل�صهر  مد�ر  على 

باإقبال �صديد على �لنو�فل، يف �ل�صلو�ت، و�الأدعية، وحتى �العتكاف، فمنهم من يعتكف 

. ويحيون 
�إِْن�ِصيّاً(67 �لْيَْوَم  َكلَِّم 

ُ
�أ َفلَْن  ْحَمِن �َصْوماً  لِلرَّ َنَذْرُت  )�إِينِّ  يف �رشيره، و�صعاره: 

ليلة �ل�صابع و�لع�رشين، وهي ليلة �لقدر، ومن �لنا�ص من يحيي �لليايل �لوتر من �لع�رش 

�ل�صابع و�لع�رشين وحدها،  ليلة  �لقر�آن عن ظهر قلب  �لنا�ص من يختم  �الأو�خر... ومن 

وقد تعّود على ذلك.

و�لعيد  طاعتكم،  �هلل  تقبل  بينهم:  فيما  و�لدعاء  بالعيد،  �ل�صجناء  ويفرح  �لعيد  ياأتي 

�الإمام،  �لعيد، ويخطبهم  �لنا�ص �صالة  بيتك وبني ذويك. وي�صلي  �أهلك ويف  �لقادم عند 

�لنا�ص،  على  و�ل�رشور  �لفرح  ويدخل  �الأجو�ء،  يرطب  من  فمنهم  خطيب،  كل  وح�صب 

ومنهم َمْن ُيذيقهم �أمل �لفر�ق، ويثري فيهم �الأحز�ن. وكان �الأجدر به �أن يبقي على �لعيد 

بهجته، حتى ولو كان د�خل �ل�صجن.

�إال  �لفطر، وجاء دور �صيامها يف غرٍف كاملة،  �ل�صتة من �صو�ل بعد عيد  �الأيام  �أتت 

كاالأخ �لنا�ص  ومن  و�خلمي�ص،  �الإثنني  �صيام  على  يق�رشونها  كانو�  �لغرف  بع�ص   �أن 

حافظ �لدبل من غزة، و�أ�صوله تعود ليافا يقول: رم�صان وعرفة وال �أزيد.

يف رم�صان يقل �لتفتي�ص )تفتي�ص �إد�رة �ل�صجن للغرف كاإجر�ء يومي �أو �أ�صبوعي(، 

و�الإد�رة �أحياناً ُتر�عي فري�صة �ل�صيام، ومنهم من يحرتمها... و�لتقيت مدير �ل�صجن، 

وبيني وبينه �حرت�م، كان ي�صوم �الإثنني �أو �خلمي�ص، و��صمه �صمحون.

�أما بعد رم�صان، فتعود �ملمار�صة �ل�رش�صة من �الإد�رة �إىل �صريتها �الأوىل، من �لتفتي�ص 

وقلة �ملر�عاة. ومرة دخلو� علينا ونحن �صيام يف �الأيام �ل�صتة، وقاد �حلملة �صابط برتبة 

9 ق�صم )2( فقلت  ر�ئد و��صمه خطيبي، وفوجئنا به مع �ل�صباح يف �لغرفة، وهي غرفة 

له: نعم يا خطيبي، فقال: تفتي�ص، فقلت له: �رجع من حيث �أتيت، فنحن �صائمون، فقال: 

القراآن الكرمي، �صورة مرمي، �آية 26.  
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�نتهى رم�صان، قلت: نعم، ولكن هذه �الأيام تابعة لرم�صان، ومتى �نتهينا من �صيامها 

تاأتي للتفتي�ص، وُغلب على �أمره ورجع.

سلطان وأبو الحسن هدوان:
ويف هذه �لغرفة، كان معنا من نح�صبُه �صهيد�ً عند �هلل �حلاج حممد ح�صن �أبو هدو�ن، 

جمموعته،  �أبناء  �أما  بنا.  وحلق  فرتكها  فتحاوياً  كان  فقد  �لقد�ص،  من  وهو  �هلل،  رحمه 

يحالفه  فلم  هو،  و�أما  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  “�إ�رش�ئيل”  نو�يا  ُح�صن  مع  عنهم  �أفرج  فقد 

�حلظ عقاباً له؛ الأنه �ختار حما�ص، فلبث يف �ل�صجن �إىل �أن ق�صى �صهيد�ً، �إثر نوبة قلبية 

يف م�صت�صفى �صجن �لرملة، وما هو مب�صت�صفى، بل �لد�خل �إليه �إن كان معافى ير�ص، 

فما بالك باملري�ص. وهذ� ما ح�صل مع �حلاج �أبو هدو�ن، ذهب �إىل �مل�صت�صفى ومعه �صيق 

يف �لتنف�ص، رحمه �هلل، وهو حمبوب ومرح و�صاحب نكتة، وكان يحب زوجته �أم ح�صن 

�مل�صت�صفى،  يف  �لعجلوين  �صلطان  مع  �لتقى  ما  و�إذ�  �الأ�صعار.  فيها  ويكتب  عجيباً،  حباً 

�ملجاهد  و�حلبيب  “�ملكر”.  من  �أرطاالً  منك  الأخرجت  �صلطان،  يا  ع�رشتك  لو  له:  يقول 

�صلطان دخل دورية، وهو يف �ل�صاد�صة ع�رشة من عمره، من �الأردن �إىل فل�صطني، وقتل 

لقَي 
ُ
مب�صد�صه جندياً �إ�رش�ئيلياً يف خندقه، و�أخذ بندقيته، وهو يجهل كيفية ��صتعمالها. و�أ

�لقب�ص عليه، و�أودع �ل�صجن ليق�صي حكماً موؤبد�ً، ثّم ي�صاء �هلل �أن يخرج يف �إطار �صفقة 

مع �حلكومة �الأردنية، ويودع يف �ل�صجون �الأردنية �إىل حني، وهو عند كتابة هذه �ل�صطور 

يقدم برناجماً عن �الأ�رشى على ف�صائية “�لقد�ص”، و��صتفاد من ظروف �ل�صجن، وتعلم 

يف �جلامعة �لعبية، وح�صل على �ملاج�صتري يف �لعلوم �ل�صيا�صية.

حتت  �ل�صجن  من  خرج  بيان  يف  وردت  كما  فهي  فتح  مع  هدو�ن  �أبو  �حلاج  وق�صة 

 وكان ذلك بتاريخ 
ِميِد(68 �لَْعِزيِز �حْلَ  ِ ْن ُيوؤِْمنُو� ِباهللَّ

َ
�أ �إِالَّ  �صعار �الآية: )َوَما َنَقُمو� ِمنُْهْم 

1990/5/1، وجاء بعد مقدمة �لبيان ما يلي:

يف  �ملت�صلطة  �لباغية  للزمرة  ترق  مل  �الإ�صالمية،  �جلهادية  �ملو�قف  وهذه 

�أحكامنا،  فيه  من�صي  كنّا  �لذي  �ل�صحر�وي،  نفحة  معتقل  يف  “فتح”،  تنظيم 

فبد�أت ت�صيق �خلناق  �لظاملة،  �لزمرة  لهذه  �ل�صاغل  �ل�صغل  �الأمر  و�أ�صحى هذ� 

ديننا  عن  فتنتنا  �خل�صي�صة،  و�لو�صائل  �لطرق  ب�صتى  حماولة  رقابنا،  حول 

�ملجرمة،  �لزمرة  �أن قامت هذه  �ملمار�صات �حلاقدة:  �آخر هذه  ومنهاجنا. وكان 

القراآن الكرمي، �صورة �لبوج، �آية 8.  
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بال�صجن  حكماً  ي�صي  �لذي  هدو�ن،  �أبو  ح�صن  حممد  �ملجاهد  �الأخ  باإخ�صاع 

�الإ�صالم  �صوكة  ك�رش  بهدف  حقرية،  عملية  �إىل  �لبطولية،  الأعماله  �حلياة  مدى 

وجماهديه يف معتقل نفحة. وكان هدفهم كذلك، معرفة قيادة و�أع�صاء �لُع�صبة 

وقد  و�لعار.  و�لذل  �ال�صت�صالم  لنهج  �ملقاومة  �ل�صابرة،  �ملجاهدة  �ملوؤمنة 

��صتخدمت هذه �لزمرة كل �الأ�صاليب �خل�صي�صة، مع �الأخ �ملجاهد، وهددو� بقتله 

وت�صويه �صمعته و�تهامه باخليانة، �إذ� مل يعطهم �ملعلومات �لكاملة عن �ملجموعة 

�الإ�صالمية يف �ملعتقل، )د�خل �لتنظيم/ فتح(. و�أمام هذ� كلّه، ف�صل �الأخ �ملجاهد 

�لوطنية  �أدعياء  �لقربى  �لقذرة، ومل يتحمل ظلم ذوي  �أنيابهم  �خلروج من بني 

كافة  ��صتنفدنا  �أن  بعد  و�حد،  خيار  �صوى  جميعاً  �أمامنا  يكن  ومل  و�لثورية، 

كاجلبهة  �ملعتقل،  يف  �ملوجودة  �الأخرى  �لف�صائل  تو�صيط  ومنها  �خليار�ت، 

ُت�صكر عليه، ولكن لالأ�صف  �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، و�لتي قامت بدور ر�ئع 

لكنّه  �لزمرة �ملتغطر�صة من فتح. وكان �خليار �صعباً  �أمام �صلف  دون جدوى 

�أهون �ل�رشين، �أال وهو �خلروج من هذه �لقرية �لظامل �أهلها، مت�صامنني مع �الأخ 

�أبو هدو�ن، ر�فعني روؤو�صنا عالياً، مف�صلني �ملو�جهة مع  �ملجاهد حممد ح�صن 

�أعد�ء �هلل �ل�صهاينة، على �ملو�جهة �لتي تريد �لزمرة �حلاقدة من فتح جرنا �إليها، 

وكان ذلك يوم �ل�صبت 26 رم�صان 1410هـ �ملو�فق 21 ني�صان/ �أبريل 1990م. 

�لدين  )عالء  �النتفا�صة  فتح  حركة  يف  �الإخوة  �خلروج  يف  معنا  ت�صامن  وقد 

�لبازيان، ومنذر �لبازيان، وع�صام جندل، وخالد �أبو زيد(، ومل تنته معاناتنا، 

بل بد�أت معركتنا مع �إد�رة �ل�صجون �ملتو�طئة، مع هذه �لزمرة �أو �ملنفذة لرغبة 

�النفر�دي  �لعزل  زنازين  �إىل  فنقلنا  �ل�صجون،  يف  �أكرثية  لكونها  �لزمرة؛  هذه 

�ل�صهيونية.  �لقمع  ��صتفز�زي مهني، من قو�ت  �ل�صبع”، ب�صكل  بئر  “�صجن  يف 

�إىل  �أخري�ً  نقلنا  حتى  �أيام،  لعدة  �ل�صيئة  �لظروف  هذه  �صّد  باإ�رش�بنا  وبد�أنا 

غرف  من  غرفة  يف  �لعزلة  نعاين  زلنا  وال  1990/4/29م،  يف  ع�صقالن”  “�صجن 
�أق�صامه... �لعزلة �لتامة عن �إخو�ننا �ملنا�صلني.

يا �أبناء �صعبنا �مل�صلم �ملر�بط �ملجاهد: نعاهد �هلل عز وجل، ونعاهدكم �أن نبقى 

�أوفياء لعهودنا ووالئنا هلل، جماهدين يف �صبيله، غايتنا �لن�رش �أو �ل�صهادة.

�لتوقيع: �إخوتكم:

1- �إبر�هيم م�صطفى بارود �حلكم 27 �صنة.

2- �صامل �صالمة �لعجرمي �حلكم 14 �صنة.
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3- منذر يو�صف �لنمري �حلكم 13 �صنة.

4- ح�صن علي �صلمة �حلكم موؤبد.

5- حممد ح�صن �أبو هدو�ن �حلكم موؤبد.

6- �صفيان عي�صى �ملغربي �حلكم 15 �صنة.

7- عماد طه �لنمري �حلكم 10 �صنو�ت.

8- هاين بدوي جابر �حلكم موؤبد.

9- حممد عبد �حلميد �جلوالين �حلكم 13 �صنة.

10- حممود علي عوي�صات �حلكم 12 �صنة.

11- خليفة �ل�صغري �ملبوك �حلكم 20 �صنة.

12- جهاد عو�د �أبو جريدة �حلكم 9 �صنو�ت.

13- خالد عمر �أبو زيد �حلكم 7 �صنو�ت.

14- عالء �لدين �لبازيان �حلكم موؤبد.

15- ع�صام د�ود جندل �حلكم موؤبد.

16- بالل �رشيف �ل�صيد �حلكم 30 �صنة.

ْكرَثَ �لنَّا�ِص اَل َيْعلَُموَن(69
َ
ْمِرِه َولَِكنَّ �أ

َ
ُ َغالٌِب َعلَى �أ )َو�هللَّ

عبّاً،  �لدخان  يعّب  وكان  �لغرفة،  يف  معنا  كان  هدو�ن،  ح�صن  �أبو  �حلاج  �إىل  وعودة 

�لتنف�ص؟ رحم �هلل  �ل�صليم، فكيف مبن يعاين من �صيق يف  وهذ� بحد ذ�ته ي�رش ب�صحة 

 �حلاج، ن�صحناه لكن دون جدوى. ففي ليلة من �لليايل، ونحن نيام و�لغرفة كبرية، وفيها

20 رجالً، و�إذ� باحلاج عند �ل�صاعة �لو�حدة ليالً، يدخل �إىل دورة �ملياه وي�صعل �صيجارة... 

وهذ� ممنوع عليه وعلى غريه، من �لعا�رشة م�صاًء وحتى �ل�صابعة �صباحاً. وما �إن قدح 

�ملياه،  دورة  يف  وهو  �إليه  فذهبت  نومي  من  ��صتيقظت  حتى  �صيجارته،  و�أ�صعل  قد�حته 

وقلت له مع �ملفاجاأة: �أطفئها، فاأطفاأها، رحمه �هلل.

قائدي.  �أنت  يرددها  وكان  كثري�ً،  ويحبني  �أحبه  لكنني  �ل�صن،  بحكم  �أبنائه  من  �أنا 

وكنت �أالعبه �ل�صطرجن، وي�صيق �صدر�ً �إذ� �أخذت فر�صتي يف �لتفكري، �أنا �أحب �أن �أ�صتمتع 

وهو يريد �أن يك�رشها ك�رش�ً، رحمه �هلل. وكانت �أمنيته �أن يجتمع باأم �حل�صن خارج هذه 

�الأ�صو�ر �لظاملة.
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