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من القلب

من  الأر�ض  يف  ما  كل  عنها  يجيب  ل  ومكانة،  موقعًا  لل�شهادة  اإن 

م�شطلحات، بل اإن لها كربياء وا�شتعالء، ل يرقى اإليهما اإل من اتخذه 

وللحروب  رجالها،  للمعارك  اأن  كما  رجالها،  لها  فال�شهادة  �شهيدًا.  اهلل 

وقودها... اإذا ما حمحمت اخليل... ومتيز فر�شانها.

ا�شطفاها  وقد  الروح،  بن�شوة  الأجل  وانق�شاء  النف�ض،  خال�ض  اإنها 

اهلل بزينة الدماء، تاأتي يوم القيامة بريح امل�شك، وجراحات اجل�شد... 

حتت ظالل ال�شيوف اإىل الفردو�ض الأعلى، حيث الأحبة حممد و�شحبه.

واإن الأمة التي ل تن�شجم اإرادتها مع عقيدتها، اأمة غثائية، تعي�ض 

بال هيبة، وتعي�ض حالة النف�شام ما بني ما�شيها وحا�رضها، وتتخبط يف 

َّى لها اأن تنطلق من جديد، ما مل تن�شجم مع  الطريق اإىل م�شتقبلها، بل واأن

�شنن اهلل يف التدافع والتغيري!

اأبو م�شعب

حممد اأبو طري
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الإهداء

الإهداء

�إىل روح �أمي و�أبي رحمهما �هلل... �أمي �لتي وقَّعت على هذ� �لدرب بب�صماتها، و�لتي 

�الأيام  منذ  فيه  و�صاركت  بل  ر�صو�نه،  �إىل  طريقاً  �هلل  �صبيل  يف  و�جلهاد  باملقاومة  �آمنت 

ُمْذ كنا  �إىل هذ� �ل�صبيل دفعاً، وقد غّذ�ين بلبانه  �الأوىل ما ��صتطاعت. و�أبي �لذي دفع بي 

�صغار�ً، وهو يحدثنا عن جتربة �الإخو�ن �مل�صلمني يف مقارعة �ل�صهاينة على ثرى �لقد�ص 

وقر�ها، وعلى �خل�صو�ص يف قريتنا “�أم طوبا”، وجار�تها �صور باهر، و�رشفات، وجبل 

�أبو غنيم، �ملطل على �ملغت�صبات �ل�صهيونية.

 ،
1
و�إىل �أرو�ح �ل�صهد�ء جميعاً يف كل ديار �الإ�صالم: �إىل روح �صيد قطب، ومرو�ن حديد

و�صعد �صايل، و�أحمد يا�صني، وح�صن �لقيق، و�إبر�هيم �ملقادمة، وعبد �لعزيز �لرنتي�صي، 

ويحيى  �هلل،  عو�ص  وعادل  من�صور،  وجمال  �صنب،  �أبو  و�إ�صماعيل  �صحادة،  و�صالح 

عيّا�ص، وحميي �لدين �ل�رشيف، وعمر �صعادة، و�صالح تالحمة، وعبد �ملنعم �أبو حميد، 

و�إ�صالم �أبو �رميلة، وزهري فّر�ح، ون�رش جر�ر.

وقد  يتحررو�،  مل  و�لذين  �ل�صجان،  قب�صة  من  حتررو�  �لذين  �الأ�رشى  �إخو�ين  و�إىل 

دفعو� �رشيبة �جلهاد من �أعمارهم و�أع�صابهم.

�ل�صورّي  �ل�صعب  ثورة  متنا... 
ُ
�أ حياة  يف  ثورة  و�أعظم  زماننا...  يف  ثورة  �أعظم  و�إىل 

�لبطل، �لذي عّمر �هلل قلبه باالإيان، على ح�صاب هذ� �خلر�ب و�لّدمار �لذي خلّفه �لنظام.

مٍة تريد �صياغة �لتاريخ من جديد، يف م�رش وتون�ص وليبيا و�ليمن، وتريد �أن 
ُ
�أ و�إىل 

تعود �إىل �صريتها �الأوىل، �إن �صاء �هلل تعاىل، رغم مكر �لليل و�لنهار، و�هلل غالب على �أمره، 

ولكن �أكرث �لنا�ص ال يعلمون.

)�أبي حممد( حممود  �لكريني  �الأ�صتاذين  �إىل  �لكتاب  �أهدي هذ�  �آخر�ً،  ولي�ص  و�أخري�ً 

م�صلح و)�أبي حممد( عماد �لرتتري، �لذين تولّيا مر�جعة هذ� �لن�ص لغوياً، و�إىل �الأ�صتاذ 

�نظر تعريف �صيد قطب ومرو�ن حديد يف هو�م�ص �ص 31.
 1
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بالل حممد حمرر �لن�ص مع �ل�صكر لهم، ولالأخ ر�مي �الأقرع، ولالأخت �لفا�صلة �أم عمرو 

مديرة مكتب نو�ب كتلة �لتغيري و�الإ�صالح.

�لقد�ص – �أم طوبا

6 جمادى �الأوىل 1434

�ملو�فق 2013/3/18م
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التقدمي

التقدمي

�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل وبعد،

ال �صّك �أن �لتاريخ هو ذ�كرة �جلن�ص �لب�رشي، ورمبا ت�صح مقولة بع�ص �لفال�صفة �أن 

تاريخ �لعامل هو جمموع تاريخ عظمائه.

من  كبرية   
ٍ
قامة مذكر�ت  عن  يتحدث  �لطر�ز،  هذ�  من  كتابٍ  �صطور  �أمام  �ليوم  نحن 

ق حبها، وهوى �إىل ماآذنها وحار�تها �لعتيقة  قامات فل�صطني، نبت يف �أطر�ف �لقد�ص وتع�صَّ

جولة  كل  بعد  م�صرت�حه  �الأق�صى  حمر�ب  وكان  �لدو�م،  على  بو�صلته  فكانت  فوؤ�ده، 

و�صولة.

�ل�صيخ حممد حممود �أبو طري غنّي عن �لتعريف، فقد �أ�صحى ملء �ل�صمع و�لب�رش، 

علماً جماهد�ً، ود�عية معلماً، و�صيا�صياً موجهاً.

ومثل هذ� �لنموذج من �لقادة ال يخّط مذكر�ته ليلقي مزيد�ً من �لتعريف عن نف�صه، فهو 

غنّي عن ذلك بكل تاأكيد، بيد �أنها �صهادته �لتي يخلدها �لتاريخ عن جمموعة من �الأحد�ث 

�ليوم  هو  وها  �صدهم.  �أو  معهم  �حلياة  جتارب  وخا�ص  عا�رشهم،  �لذين  و�الأ�صخا�ص 

بعد هذه �لرحلة �لطويلة على مدى ع�رش�ت �ل�صنني من �لعمل �لدوؤوب و�لعطاء �ملتو��صل، 

�لذي عّز نظريه بني �أتر�به، يقف مع نف�صه من جديد لري�جع حكاية �لعمر باأثر رجعي، 

على يزيد  ما  �ل�صجن  ق�صبان  وعلى  كثري�ً،  �لزناد  على  قب�صت  —�لتي  باأنامله   ويخط 

33 عاماً، وعلى قلم �لدعوة و�ل�صيا�صة ما يو�زي ذلك— �صهادته وحكايته؛ �صهادة وحكاية 

�صيخ بيت �ملقد�ص، �لذي مل ُتتعبه �حلروب، ومل َتفتَّ يف ع�صده �مل�صائب و�لكروب، فما 

فتئ  ُم�رشجاً للقد�ص خيله، وُمْوقد�ً لها قناديل عمره، وو�هباً لها �أنفا�صه. كذ� عا�ص لها 

�إال  �لليل و�لنهار  �ل�صنني وتد�ول  و�صيخاً �صلباً، مل يزده م�صاء  و�صاباً جلد�ً  يافعاً  فتى 

م�صاًء وعزية، وقوة و�صكيمة.

تكت�صب  حيّة  �صهادة  �هلل،  حفظه  �ملقد�ص(  بيت  )�صيخ  طري  �أبو  حممد  �ل�صيخ  �صطور 

�أهمية خا�صة لرجل عا�رش مر�حل متعددة من تاريخ �لق�صية �لفل�صطينية، ومن تاريخ 

�الأحد�ث،  �صناعة  من  جزء�ً  وكان  �الإ�صالمية،  �حلركة  تاريخ  ومن  �لفل�صطينية،  �لثورة 
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�صاحب  كان  �صاحبها  �أن  �أي�صاً  �ل�صطور  هذه  �أهمية  يزيد  ومما  م�صارها.  يف  و�لتاأثري 

�لع�صكري و�الأمني، ويف �ملجال  �لبناء  �لوطني و�الإ�صالمي، يف  �لعمل  جتارب متعددة يف 

�لتنظيمي و�الإد�ري، ويف �لعمل �لدعوي و�لرتبوي، وكذلك يف �لعمل �ل�صيا�صي و�لعام.

�أعرف �أن �صيكون لكل قارئ لهذه �ل�صطور تقييمه �خلا�ص. ورمبا تلقى عند �لبع�ص 

قبوالً وترحاباً، وعند �آخرين نقد�ً و��صتهجاناً. ومع �أين قد �أتفق مع �صاحبها يف �لكثري �أو 

�أختلف يف �لقليل، لكني �أقّدم له مذكر�ته، ملا له عندي وعند كثري من �إخو�ننا يف فل�صطني، 

�َصبْق  و�صاحب  قدوة  والأنه  �لرحيب،  وباعه  �لطويلة  ولتجربته  و�الحرت�م،  �لتقدير 

�لتجربة،  هذه  جو�نب  بع�ص  يف  م�صرتك  عمل  لذكرى  تقدير�ً  وكذلك  كثرية؛  جماالت  يف 

وذكرى معاناة م�صرتكة خلف ق�صبان �الأ�رش، و�إبر�ز�ً ل�صهادة حيّة على مر�حل متعددة 

من �أهم مر�حل �لعمل �لوطني و�الإ�صالمي يف تاريخ �صعبنا.

�ملجاهد لل�صيخ  بالن�صبة  �ملطاف  نهاية  لي�صت  كتبتها  �لتي  �ل�صطور  هذه  فاإن   ختاماً، 

�أبي م�صعب، فهو ما ز�ل كما كان يف �لعطاء و�لعمل و�لت�صحية، لكنها غي�ص من في�ص يف 

حياة هذ� �لرجل �لكبري.

بقلم �ل�صيخ �صالح �لعاروري

ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(
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التمهيد

قالت: “�أخاف عليَك �ل�صجَن” قلُت لها:

“من �أجل �صعبي ظالُم �ل�صجِن ُيلتَحُف
لو يْق�رشون �لذي يف �ل�صجن من غرفٍ 

على �لل�صو�ص لهّدْت نف�َصها �لُغرف

لكْن لها �أمٌل �أن ُي�صت�صاَف بها 

ُحرٌّ فيعبق يف �أنحائها �ل�رشف”...

قالت: “ب�صاتينُنا �أزهاُرها ُن�صفْت

متى تعود �الأز�هرُي �لتي ن�صفو�!؟”

قلُت: “�نظري! يف �َصمانا مل تزل �صحٌب  

غد�ً تزّخ �إىل �أن ُيزهَر �الأ�صف!”...

قالت: “حلمُت بطفٍل ال �أريد له  

�أباً �صجيناً!” فقلُت: “�حللُم يعتكف

�أحتلمني بطفٍل قلُب و�لدِه  

.
1
عبٌد؟ �أعيذِك من عبٍد له خلف!”...

�ملعا�رشة  لفل�صطني  �لتاأريخ  يف  مركزي  كم�صدر  �لذ�تية  و�ل�صري  �ملذكر�ت  تبز 

عموماً، وللحركة �الإ�صالمية خ�صو�صاً، ملا ت�صده من ثغر�ت بفعل غياب �مل�صادر �الأولية 

، ويف هذ� �لن�ص �لذي �صجله �ل�صيخ حممد �أبو طري 
2
�الأخرى، وتفتحه من �أفاق لفهم �أدق

لذكرياته عن م�صريته �لطويلة يف �ملقاومة مقاتالً، ومطارد�ً، ومعتقالً، تاأكيد لالفرت��ص 

�صعر �ل�صاعر �لفل�صطيني ر��صد ح�صني.  
1

�لزيتونة  �لذي ن�رش عن مركز  �لدكتور عدنان م�صودي  لن�ص ذكريات  للمحرر مناق�صة ذلك يف متهيده  �صبق   
2

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت. �نظر: بالل حممد )حمرر(، اإىل املواجهة: ذكريات د. عدنان م�شودي عن الإخوان 

 ،)2013 امل�شلمني يف ال�شفة الغربية وتاأ�شي�ش حما�ش )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 

�ص 15–23. 
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�ل�صابق، وفتح الأبو�ب ونو�فذ جديدة لد�ر�صي وموؤرخي �لق�صية �لفل�صطينية، وحركتها 

�الإ�صالمية، ُيفتح �لكثري منها الأول مرة.

ولد �ل�صيخ حممد حممود �أبو طري يف 16 ني�صان/ �أبريل 1951، الأ�رشة متو��صعة من 

من   1971/1970 �لدر��صي  �لعام  يف  �لثانوي  تعليمه  �أنهى  �لقد�ص،  جنوب  طوبا  �أم  قرية 

مدر�صة �الأق�صى �ل�رشعية. �لتحق بالعمل �إماماً، ومدر�صاً، وخطيباً للجمعة مل�صجد قرية 

�جليب �أو�خر 1972، بعد �أن قطع رحلته لالأردن من �أجل ��صتكمال تعليمه �جلامعي. �صافر 

�لتحرير  بحركة  ليلتحق  تعليمه،  با�صتكمال  متعلالً  بريوت  �إىل   1972 �صيف  يف  �ل�صيخ 

�لوطني �لفل�صطيني )فتح( ويبد�أ با�صمه �حلركي )طارق بن زياد( �الإعد�د لعمل ثوري يف 

كلها، وبعد رغبة 
ُ
�أ �أن تاأتي  منطقة �لقد�ص. تو��صلت رحالت �ل�صيخ �إىل بريوت من دون 

 ليبد�أ مرحلة جديدة من 
3
يف �ال�صتنكاف عن �لعمل يف �صفوف �لثورة، �لتقى ب�صعد �صايل

�لعمل �لع�صكري يف �صفوف فتح، �نتهت باعتقاله يوم 12 �أيلول/ �صبتمب 1974، و�حلكم 

عليه بال�صجن �لفعلي ملدة 13 عاماً.

“�جلماعة  وت�صكيل  فتح،  حركة  ملفارقة  دفعته  �لدينية  طري  �أبو  �ل�صيخ  خلفية 

�الإ�صالمية” يف �صجن �لرملة �أو�خر 1976، ليدخل يف �رش�ع مفتوح من �أجل تثبيت خياره 

يف وجه ف�صائل منظمة �لتحرير، يف م�صرية ��صتمرت �إىل �أن �أفرج عنه يف “عملية �جلليل” 

يوم 20 �أيار/ مايو 1985، �لتي كان �أحد م�رشفيها.

تر�فق خروج �ل�صيخ من �ل�صجن مع ت�صاعد وترية �لعمل �الإ�صالمي يف �ل�صفة �لغربية 

وقطاع غزة ود�خل فل�صطني �ملحتلة عام 1948، �الأمر �لذي توج بانطالقة حركة �ملقاومة 

لالإعد�د لعمل ع�صكري  �ل�صيخ مبكر�ً  �النتفا�صة، فعمل  �ندالع  �الإ�صالمية )حما�ص( مع 

“حم�صاوي” بالتن�صيق مع قيادة �جلبهة �ل�صعبية – �لقيادة �لعامة خارج فل�صطني، �إىل �أن 
�عتقل يف 1 �صباط/ فب�ير، 1989، وحكم بال�صجن ملدة 13 �صهر�ً.

�شعد �شايل �شلمان )1932–1982(: ولد يف قرية كفر قليل ق�صاء نابل�ص. �لتحق �صنة 1951 باجلي�ص �الأردين،   
3

وتزوج �صنة 1952 ورزق بت�صعة من �الأبناء. �لتحق بعدة دور�ت ع�صكرية، و�عتقل �صنة 1963 بتهمة حماولة 

�غتيال �مللك �الأردين ح�صني. بر�أته �ملحكمة وعاد للجي�ص �إىل �أن تركه �إثر �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب 1970. �لتحق 

ب�صفوف فتح و�نتقل �إىل بريوت ليتوىل �إد�رة غرفة �لعمليات �ملركزية للثورة �لفل�صطينية. �نتخب �صنة 1980 

1982. ��صت�صهد يف عملية �غتيال غام�صة  �إثر �جتياح  لع�صوية �للجنة �ملركزية لفتح، وقاد �لدفاع عن بريوت 

يوم �الإثنني 1982/9/27.
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خرج �ل�صيخ من �ل�صجن ليعود �إليه للمرة �لثالثة يف 30 �آب/ �أغ�صط�ص 1990، معتقالً 

�ملخابر�ت  له  ن�صبته  كمني  يف  �عتقاله  بعد  �لر�بعة  للمرة  ثّم  �أ�صهر،  �صتة  ملدة  �إد�رياً 

�لع�صكري حلركة حما�ص، وحكم  �أ�صلحة ل�صالح �جلناح  �إمتام �صفقة  �ل�صهيونية، بعد 

�لعمل  �ل�صيخ على عدد كبري من كو�در  بال�صجن ل�صت �صنو�ت. يف هذ� �العتقال تعرف 

من �تخذ  �لذي  طري،  �أبو  �ل�صيخ  وبد�أ   ، )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حلركة   �لع�صكري 

�إخو�نه(، وجمموعة من كو�در هذ�  )�أو �ِصيدي ُعَمر كما �صماه  عمر �ملختار ��صماً حركياً 

�لعمل بتاأ�صي�ص جهاز ع�صكري مركزي، �حت�صن �ل�صجن هيئة �أركانه. عمل على �لتخطيط 

و�لتنفيذ للع�رش�ت من �لعمليات، �لتي قادها من خارج �ل�صجن �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل 

�إال  �لق�صام،  �ل�رشيف، وعدد من مهند�صي وكو�در  �لدين  و�أخوه عماد، و�ل�صهيد حميي 

الكت�صاف  �أدى   ،1998 �صبتمب  �أيلول/  يف  عادل  و�صقيقه  �هلل  عو�ص  عادل  ��صت�صهاد  �أن 

�ل�صجن حديثاً— لدوره  —�لذي خرج من  �أبو طري  �ل�صيخ  �لتنظيم، و�إعادة �عتقال  �أمر 

�لقيادي يف هذ� �لتنظيم. و�حلكم عليه بال�صجن ملدة �صبع �صنو�ت. 

بعد خروج �ل�صيخ من �ل�صجن، ويف 25 كانون �لثاين/ يناير 2006، وحتت �صعار “يٌد 

حجز  �لتي  و�الإ�صالح”،  �لتغيري  “قائمة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �نتخب  تقاوم”،  ويٌد  تبني 

مل  �جلديد  �ل�صيخ  من�صب  �لفل�صطيني.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لقيادة  �لثاين  مقعدها  �ل�صيخ 

2006، �صمن  30 حزير�ن/ يونيو  ينع قو�ت �الحتالل من �عتقاله، فاأعيد �عتقاله يوم 

�لتغيري  وكتلة  )حما�ص(،  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  ونو�ب  وزر�ء  ��صتهدفت  حملة 

لـ“�أر�ص  مت�صلالً  وعّدته  �لقد�ص،  يف  بيته  عن  �الحتالل  �صلطات  �أبعدته  ثّم  و�الإ�صالح، 

قو�ت �الحتالل  2010، ومل تكتفِ  �الأول/ دي�صمب  8 كانون  �إ�رش�ئيل”، وطبق هذ� يوم 

 ،2012/9/5 2011/9/6، و�أطلق �رش�حه يوم  �أهله وبيته، فاأعادت �عتقاله يف  باإبعاده عن 

.
4
ليعاد �عتقاله من جديد يوم 2013/7/2، ليق�صي 25 �صهر�ً يف �صجون �الحتالل

جندياً  �لطويلة،  �مل�صرية  هذه  عن  ذكرياته  طري  �أبو  �ل�صيخ  ُيدّون  �لن�ص  هذ�  يف 

لل�صخ�ص  �لتاأريخ  وتتجاوز  �لعام،  مع  �خلا�ص  فيها  يتماهى  �صرية  يف  و�أ�صري�ً،  وقائد�ً 

�أعيد �عتقال �ل�صيخ �أبو طري من جديد يوم 2016/1/28 وما ز�ل موقوفاً بانتظار �ملحاكمة.  
4
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�ملقاومة  وتاأريخ  �الإ�صالمي،  �لعمل  لد�ر�صي  مهمة  �إ�صافات  لتقدم   ،
5

�ملجموع ل�صالح 

�لفل�صطينية، من ذلك:

- �الإ�صاءة على �لتحوالت �لتي �صهدتها �لثورة �لفل�صطينية، فال�صيخ �أبو طري ي�صكل 

�لوطني  �لتحرير  حركة  �صفوف  يف  �ملقاوم  عمله  بد�أ  �إنه  �إذ  �لتحوالت،  لهذه  منوذجاً 

�جلماعة  موؤ�ص�صي  من  كان  ثم   ،1967 عام  �حتالل  على  فعل  كرد   ، )فتح(  �لفل�صطيني 

�الإ�صالمية يف �ل�صجون، فقيادي يف �جلناح �لع�صكري حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، 

وت�صجل هذه �لذكريات هذ� �لتحول وتقر�أ �أ�صبابه.

- �لتاأريخ للجماعة �الإ�صالمية يف �ل�صجون، ولرجالها، وبيان دورها يف تاأ�صي�ص �لعمل 

، و�رش�عها مع ف�صائل منظمة �لتحرير. فال�صيخ �أبو طري 
6
�الإ�صالمي �لوطني يف فل�صطني

“�جلماعة”، و�أبرز رموزها، و�صتكون ذكرياته عن هذه �جلماعة، و�لتي  �أحد موؤ�ص�صي 

.
7
�صجلها يف باب من �أكرث �أبو�ب �لن�ص تف�صيالً، من �أبرز ما كتب عن هذ� �لتاريخ

- تاأريخ �لعمل �لع�صكري حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( ، ففي �لن�ص ت�صجيل 

مل�صرية هذ� �لعمل، من خالل م�صرية �ل�صيخ �أبو طري، �لذي ر�فقه من حلظة �لتاأ�صي�ص �إىل 

كتفا�صيل  �لتاريخ،  هذ�  يف  ح�صا�صة  ق�صايا  يف  جديدة  �آر�ء  �لن�ص  ويورد  �لذروة،  حلظة 

�جلهاز �لع�صكري، �لذي �أ�ص�ص �أو��صط �لت�صعينيات ]من �لقرن �ملا�صي[ يف �ل�صفة، ودور 

�ملهند�ص  ��صت�صهاد  مالب�صات  عن  ورو�يته  وتطويره،  �لعمل  لهذ�  �لتاأ�صي�ص  يف  �الأ�رشى 

حميي �لدين �ل�رشيف.

- �لتاأريخ للحركة �لفل�صطينية �الأ�صرية بعني جديدة، فالن�ص يفتح �أفقاً جديد�ً يف هذ� 

لتفا�صيل  نظرته  ويبني  �الإ�صالمية،  �حلركة  �أ�رشى  �أقدم  �أحد  روؤية  بت�صجيله  �لتاريخ، 

�حلياة �لد�خلية ملجتمع �الأ�رشى يف فرت�ت زمنية خمتلفة، كما يبز دور �أ�رشى �حلركة 

يتقل�ص يف هذه �ل�صرية �حلديث عن �جلانب �ل�صخ�صي ل�صالح �جلانب �لعام، خ�صو�صاً و�أن �ل�صيخ �أبو طري منذ   
5

�أن �عتقل الأول مرة �متزجت حياته �ل�صخ�صية باجلانب �لعام، ومل يبَق له من حياة خا�صة �إال �صهور معدودة 

ق�صاها بعيد�ً عن �العتقال و�ملطاردة.

�صيت�صح من خالل �لن�ص �حت�صان “�جلماعة �الإ�صالمية” ملن �صار من �لكو�در �الأ�صا�صيني يف �لعمل �لع�صكري   
6

حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( وبع�ص رموز �لعمل �لع�صكري حلركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني، ومن 

�أبرز هوؤالء �ل�صهيد �أحمد �جلعبي، قائد �أركان كتائب �لق�صام، و�لذي ��صت�صهد يف 2012/11/14 يف قطاع غزة، 

و�ل�صهيد م�صباح �ل�صوري �أحد رموز حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني.

“حم�صن ثابت” ون�رش يف  ل يف ذلك ن�ّص ُكتب با�صم حركي  �لتاريخ �لكثري، و�أبرز ن�ّص �ُصجِّ مل يكتب عن هذ�   
7

الإ�شالمية يف �شجون  ن�شاأة اجلماعة  �نظر: حم�صن ثابت،  �لنا�رش و�لتاريخ.  �لعدد، جمهولة  طبعة حمدودة 

الحتالل الإ�رشائيلي )]فل�صطني[: ]من�صور�ت حم�صن ثابت[ ، د.ت(.
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�ل�صيخ خا�ص  �لتي  “�الإ�رش�بات”،  يف  خ�صو�صاً  �ل�صجان،  مع  �ل�رش�ع  يف   �الإ�صالمية 

.
8
�أبو طري �أبرزها، و�صاهم يف قيادة بع�صها

ظروف  ب�صبب  �أدو�رهم  �ختفت  ون�صاء،  لرجال  و�لتاأريخ  �أدو�رٍ،  عن  �لك�صف   -

�لعمل �ملقاوم و�رشيته، �أو لتطاول �لزمن وعدم حفظ �ِصرَيِهم وتدوينها يف كتب �لتاريخ، 

كو�لدته، و�ملهند�ص ح�صن �لقيق.

بد�أ �ملحرر عمله يف هذ� �لن�ص �أو��صط عام 2011، �لذي بد�أت نو�ته بتدوين حما�رش�ت 

جمدو �صجن  يف  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  الأ�رشى  قدمها  �ل�صيخ  جتربة   عن 

�صنة 2004. ثّم عكف �ل�صيخ على تنقيح �لن�ص و�الإ�صافة �إليه من �أجل ن�رشه �صنة 2011. 

لكن �عتقال �ل�صيخ يف 6 �أيلول/ �صبتمب 2011 �أدى لوقف �لعمل يف �لن�ص، �إىل �أن خرج �ل�صيخ 

�عتقل  �لن�ص. وخالل حتريرها  �الأوىل من  �لن�صخة  2012، فاكتملت  �أيلول/ �صبتمب   5 يف 

�ل�صيخ من جديد يف 2 متوز/ يوليو 2013، وعندما خرج �ل�صيخ من �عتقاله، �أحلق يف �لن�ص 

جمموعة جديدة، ُت�صجل ذكرياته وخو�طره يف �أثناء �عتقاله �لتا�صع. وتتميز هذه �ملجموعة 

باأنها �صيغت يف �ل�صجن، وت�صم بني ثناياها ذكريات وخو�طر يومية، توثق ن�صاط وهموم 

�الإد�ريني،  للمعتقلني  �لعام  �الإ�رش�ب  لتجربة  توؤرخ  �أنها  كما  �ليومي.  �الأ�رشى  جمتمع 

�إ�صافة  �لن�ص  �لتي د�رت قبيل �الإ�رش�ب وخالله. و�صي�صكل هذ� �جلزء من  و�ل�صجاالت 

نوعية خل�صو�صية �الإ�رش�ب، ومتايزه عن �إ�رش�بات �حلركة �الأ�صرية �ل�صابقة.

�إعادة ترتيبه، حتت ف�صول تر�عي �لتق�صيم  �قت�رش عمل �ملحرر يف منت �لن�ص على 

�ملحرر  و�رتاأى  �لفرعية.  �لعناوين  بع�ص  وو�صع  �الإمكان،  قدر  و�ملو�صوعي  �لزمني 

�أن ال يتدخل يف لغة �لن�ص، و�أن ال ي�صبغ عليه روؤيته �ل�صخ�صية، الأن �لن�ص يف �لنهاية 

. وعمل على تخريج 
9

لغًة وفكر�ً، و�نعكا�ص لتجربته ومعاي�صته للحدث مر�آة ل�صاحبه 

نظر  وجهة  توؤّرخ  �لتي  �لن�صو�ص  لكن  �العتقالية،  جتربتهم  �لوطنية  �حلركة  �أ�رشى  من  كبري  عدد  ن  دوَّ  
8

�الأ�رشى  �ألفها  �لتي  للعناوين  ببليوغر�فية  قائمة  على  لالطالع  مفقودة.  �الإ�صالمية  �لوطنية  �حلركة  �أ�رشى 

و�لعرب  �لفل�صطينيون  �الأ�رشى  كتبها  �لتي  و�لدر��صات  �لكتب  باأ�صماء  “ثبت  �نظر:  و�لعرب  �لفل�صطينيون 

وتلك �لتي كتبت عن �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية �الأ�صرية”، فهد �أبو �حلاج )م�رشف عام(، مو�شوعة جتارب 

 ،)2014 �لقد�ص،  �الأ�صرية؛ جامعة  ل�صوؤون �حلركة  �أبو جهاد  )�لقد�ص: مركز  الفل�شطينيني والعرب  الأ�رشى 

�جلزء �الأول، �ص 123–137.

�عتقد �ملحرر ب�رشورة �أن ال يوؤثر على �صاحب �لن�ص يف لغته و�إن كان فيها حدة �أو تاأجج لعاطفة، لالأ�صباب   
9

�ل�صالفة، ولتقديره �أن هذ� �لن�ص ت�صجيل حلو�دث عا�صها �صاحبها ودفع ثمنها من حريته وحياته ودم �إخو�نه 

�لكثري، فوجب �حلفاظ على هذه �للغة الأنها �صتكون �الأكرث تعبري�ً وم�صد�قية.

التمهيد
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�أخرى، و�رشح  �ملقتب�صة من م�صادر  �لن�صو�ص  �لقر�آنية، وتوثيق  �الأحاديث، و�الآيات 

. و�لرتجمة �ملخت�رشة 
10

بع�ص �مل�صطلحات �ملتعلقة بحياة �ملعتقلني يف �صجون �الحتالل

توفري باالإمكان  وكان  �ل�صيخ،  مع  ذكريات  لهم  كان  �لذين  و�ل�صهد�ء   لالأ�رشى 

.
11

�صريهم

لعدد  �لن�ص  ين�صبها  �لتي  �لتاريخية،  و�لوقائع  �لت�رشيحات  �ملحرر حتقيق  وجتاوز 

من �لقادة �لعرب و�ل�صهاينة، وذلك العتقاد �ملحرر باأن ت�صجيل مثل هذه �لت�رشيحات 

�لذ�كرة  يف  وحتفظ  �ليومية،  �حلو�ر�ت  يف  ُتتدو�ل  و�لتي  بع�صها—  ي�صح  مل  —و�إن 

لكونها  �لن�ص،  هذ�  يف  عليها  �حلفاظ  وجب  و�ملذكر�ت،  �ل�صري  مز�يا  من  ميزة  �جلمعية، 

ت�صكل �نعكا�صاً للتاريخ، �لذي يوؤمن ب�صحته عموم �لنا�ص، وكما قيل “�لتاريخ ما �آمنت 

به �لنا�ص”.

ويف نهاية �لن�ص �أثبت عدد من �ملالحق �أعدها �ملحرر، �أولها ملحق وثائقي، غطى �أوالً 

�أبو طري يف �الأ�رش، وقدم مناذج ملر��صالته مع �الأ�رشى، ثّم غطى م�صاركة  �ل�صيخ  حياة 

�ل�صيخ يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي لعام 2006، وغطى �أخري�ً حادثة ��صت�صهاد حميي 

 ،
13

�لرحمن زيد�ن �لدكتور عبد  ، كتبه 
“�لبو�صطة”12 �ل�رشيف. وثانيها ملحق عن  �لدين 

 لبيان هذه �مل�صطلحات باالإ�صافة ل�رشح �ل�صيخ �أبو طري وعدد من �الأ�رشى �ملحررين، مّت �لعودة �إىل: فهد �أبو 
10

�حلاج )�مل�رشف �لعام(، مرجع �شابق، �ص 43–73.

و�جه �ملحرر �صعوبة كبرية يف �لرتجمة لالأ�صماء �لو�ردة يف هذ� �مللحق، ويف هذ� موؤ�رش على �صعف �الهتمام   
11

م�صدر  وكان  توثيقي؛  بعمل  �جلانب  بهذ�  �الهتمام  ل�رشورة  �إنذ�ر  و�صوء  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  بذ�كرة 

على:  �ملن�صورة  �ملو�د  لبع�ص  باالإ�صافة  �ل�صخ�صي،  �لتو��صل  �ملخت�رشة  �ل�صري  لهذه  �الأ�صا�صي  �ملعلومات 

�أر�صيف موقع �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، وموقع �ملكتب �الإعالمي لكتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام، وموقع 

مركز �أحر�ر لدر��صات �الأ�رشى، وموقع “�أحر�ر ولدنا”. و�لباعث لهذ� �مللحق �أن ال يكون مرور �لقارئ على 

�حلرية  وبذل  و�لت�صحية  باجلهاد  حافلة  م�صرية  ��صم،  كل  خلف  فاإن  �صيت�صح  فكما  عادياً.  مرور�ً  �أ�صمائهم 

و�لدم. ومن ذلك �أي�صاً خروج عدد كبري جد�ً من �الأ�رشى، �لذين وردت �أ�صماءهم يف �ملنت، من �صجون �الحتالل 

�ل�صهيوين بعد �إمتام �صفقة وفاء �الأحر�ر يف 2011/10/18، ويف هذ� وم�صة �أمل.

 �نظر: ملحق حول عملية نقل �الأ�رشى “�لبو�صطة”، �ص 560–566 .
12

عبد الرحمن فهمي زيدان )1961– (: ولد يف بلدة دير �لغ�صون ق�صاء طولكرم لعائلة هجرت من خرب ّيا.   
13

يحمل �صهادة بكالوريو�ص هند�صة مدنية من جامعة �إلباما/ �أمريكا، وماج�صتري يف هند�صة �لطرق و�ملو��صالت 

�ملعروفة  �لع�صكرية حلركة حما�ص  �ملجموعات  1993 مل�صوؤوليته عن  �عتقل �صنة  �لوطنية.  �لنجاح  من جامعة 

م�صاريع  على  م�رشفاً  عمل  و�جلمعيات.  �ملوؤ�ص�صات  من  عدد  ع�صوية  �صغل  عز�م.  �هلل  عبد  �ل�صهيد  بكتائب 

2006 عن منطقة طولكرم،  �لفل�صطيني �صنة  “بكد�ر” يف �ل�صفة �لغربية. �نتخب لع�صوية �ملجل�ص �لت�رشيعي 
و�صغل وز�رة �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان يف �حلكومة �لفل�صطينية �لعا�رشة �صنة 2006، و�عتقل لذلك يف �صجون 

�الحتالل �ل�صهيوين.
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موجز�ً  تاأريخاً  يقدم  “تو�ريخ”،  مبلحق  وختمت  طري،  �أبو  �ل�صيخ  من  طلب  على  بناء 

حلو�دث �لن�ص، وم�صرية �صاحبه. 

وعلى  ون�رشها،  ذكرياته  بتدوين  قر�ره  على  طري  �أبو  �ل�صيخ  �صكر  من  بّد  ال  ختاماً 

�أثناء فرتة عمل �ملحرر، و�صكر كل من �صاهم يف �إعد�د  �صبه ودماثة خلقه، �لتي جتلت 

هذ� �لن�ص.

و�هلل ويل �لتوفيق

بالل حممد

التمهيد
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نَي(1 احِلِ َيتََوىلَّ �ل�صَّ �لِْكتَاَب وُهَو  ل  َنزَّ �لَِّذي  َولِيَِّي �هللُ  )�إِنَّ 

بعد �أن م�صت بي �ل�صنون مبا حملت من �أثقال، وقا�صيت من �ل�رّش ما تنوء عن حمله 

�جلبال، و�نتهت �إىل �ل�صطاآن �أمو�جها، و��صتوى على ظهور �خليل فر�صانها، فقد جلاأت �إىل 

�هلل �صبحانه وتعاىل، وباأكف �ل�رش�عة، وبل�صان عربي مبني، �أن يفتح علي فتوح �لعارفني، 

�الأحد�ث ما هو  �الأيام كثري�ً، وطوت من  تباعدت  و�أن يعينني على ما عزمت عليه، فقد 

�ل�صجون  د�خل  �لرو�د  لها  يتعر�ص  �لتي  �مل�صبوبة،  �حلرب  ب�صبب  �صياعه،  عليَّ  عزيٌز 

وخارجها.

وقد  �البتالء،  مر�حل  على  توقِّع  �أن  لالأنفا�ص  َوُحقَّ  �ل�صنون،  بي  م�صت 

حمن، من  حملت  مبا  بلياليها  �الأيام  عليَّ  و�أتت  جر�حاتها،  ومللمت  قو�ها،   ��صتجمعت 

�صفحات  على  من  ملكت  مبا  �لتجربة  هذه  �أطوي  �أن  تعاىل—  �هلل  �صاء  —�إن  وعزمت 

نف�صي، �لتي �أدماها �لقيد، �إىل َمْن يع�صق حرية قومه، وخال�ص �أر�صه، وحترير �أوطانه 

باأبنائها، وقد ��صتباحها �ملحتل، وعربد من فوق ثر�ها، و�نتهك �حلرمات، بل و�ملقد�صات، 

ومعتقالته،  �صجونه  يف  و�الأطفال،  �لن�صاء  حتى  �ل�صعب،  هذ�  �أبناء  من  باخلرية  و�ألقى 

 �لتي تفنن يف جعلها مقابر لالأحياء، بعدما تفنن يف قهر �لرجال، من خالل �أقبية �لتحقيق

و�لزنازين.

ومن خالل هذه �لتجربة، لقد زرعنا، وبارك �هلل يف زرعنا، حتى �طماأنت نفو�صنا ملا 

�لكهف  و�ت�صع  �لبالء،  على  �صبنا  ملّا  و�ل�صماء  �الأر�ص  و�نت�رشت  هلل.  و�حلمد  زرعناه 

علينا برحمة من �هلل. و�صاقت �الأر�ص على من حاربنا، و�صاقت عليه نف�صه، حتى �أ�صبح 

ولن  زو�ل،  �إىل  �الحتالل  ودولة  قادم،  فالطوفان  قليل،  وعّما  �خلياط،  �َصمِّ  من  يتنف�ص 

يبقى على �أر�صنا غرباء، فلن تعي�صو� بقية �أعماركم يا مع�رش �ل�صهاينة. وما كان لكم �أن 

تعي�صو� حلظة من �لطماأنينة يف حمى قوتكم، وظالل جبوتكم، منذ �أن قامت دولتكم، مبا 

ك�صبت �أيديكم، من جر�ئم. والأن �ل�صارق، مهما متّر�ص يف �الحرت�ف، فاخلوف ال يفارقه، 

الكرمي، �صورة �الأعر�ف، �آية 196.
 
القراآن  

1
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من  وهيهات  �ل�صبل،  بكم  و�صتتقطع  �أر�صنا،  على  �أعماركم  بقية  تعي�صو�  لن  هذ�  الأجل 

�صبيل. و�صتتقطع نياط قلوبكم ح�رشة، و�أنتم ت�صاهدون ما �صيّدمت من م�صاريع، وهي 

�أو  �أتاها �هلل من �لقو�عد. وعندها لن جتدو� يف �الأر�ص من ُيجريكم،  تنهار وترتنح، وقد 

ت�صتجريون به، وعند ذلك كل َمْن يف �الأر�ص له ح�صانة، �إال �أنتم، وقد �نتهى بكم �ل�صلف 

و�لغرور �إىل هذه �لنهاية �لتعي�صة.

على كل حال، جتربة �حلياة غنية ملن عا�ص همومها، وجعل من عمره حقاً لدعوته، 

وجعل  �صو�ها،  ما  على  بالهموم  �ملمزوجة  �ملعاين  وغلَّب  منها،  �أخذ  مما  �أكرث  و�أعطاها 

من �رشيبة �الأيام حقاً وج�رش�ً ملن �كتوى بنار �لعد�؛ الأن لها يف �لنف�ص طغياناً على قليل 

�أخذ منا  من حالوة �لدنيا، و�لذي ق�صيناه من �لعمر يف مو�جهة �لبغي و�رش�ع �لظلمة، 

�لكثري، حتى �إنه ما ��صتبقى لنا ظالالً نتفياأها ون�صرتوح بها مع �أهلنا، �إال ظالل �الإيان 

�أخذ منا حلظات �لر�حة من على فر�صنا و�حلمد هلل،  �إنه  �إىل �الآخرة، بل  �لتي هي �صبيلنا 

فكانت همومنا هي �لو�صائد، وما ندمنا، وما ينبغي لنا �أن نندم على �صنيع �أردنا به وجه 

�هلل، ال، ولن نندم على َبيْع وّثقناه، وال على عهد �أم�صيناه. فاأن تنت�رش للمظلوم، وترفع 

عنه حرج �الأيام، خري لك من �لدنيا وما فيها، و�أن تاأخذ �لنا�ص �إىل �لعفة، و�لطهارة، فذلك 

و�أن يكون  للر�صالة دورها وح�صورها؟  �أن تعيد  �إذ� كان همك  بالك؟  جماع �خلري، فما 

همك من�صبّاً على ��صتئناف �حلياة يف ظّل �رشيعة �الإ�صالم، و�أن تاأخذ بالنف�ص من قارعة 

�لطريق، �إىل ر�ئعة �لنهار، حتى ياألف �لنا�ص �صم�ص �حلقيقة بال ك�صوف.

�إنه على �أثر َمْن م�صى على �حلق من�صي، ونتعلم �جلود مبا عندنا من �خلري، ونرثي 

�لتي  �حلقيقة،  مع  يتناغم  مبا  عليها  يوقِّعو�  كي  جتربتنا،  �نتظرو�  لنا،  الأحباب  �أنف�صاً 

عا�صوها، و�صاركو� يف �صياغة �أحد�ثها. فهم، و�هلل، َمْن ع�صنا و�إياهم �أكرث من �لعي�ص يف 

لدفع  �حلنايا  بهم  وتهيج  تفور  عنفو�نهم،  �أمام  نف�صه  �لتمرد  يحتقر  جيل  وهم  بيوتنا، 

�لظلم عن �الأق�صى، وقد ملك من نفو�صهم �حل�صا�صة، فو�هلل �إنهم جيٌل ال تتجمجم همُمهم، 

وتفور نفو�صهم لدين عظم �أمره يف قلوبهم، وقد �أر�دو� بيانه ليتفيوؤو� بظالله، ول�صعٍب قد 

�أر�دو� له �خلال�ص، وقد حلق به �ل�صيم، وطال عليه �لبالء، ولعدٍو قد �أر�دو� هالكه، وقد 

عال وعربد. وعلى �أثر َمْن م�صى على �حلق من�صي، لعلنا نحظى بدعوة من ولدٍ �صالح، 

�أو �أخ حبيب، عنده �صهام �لليل نافذة، �أو كرمي، �أخذت به نف�صه �إىل مو�طن �لنبل، فهو ال 

يطيق �لبخل. و�إن خو�طرنا هذه �أحد�ث نكتبها ممهورة باأمل �ل�صنني، وجر�حات �الأيام، 
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وممزوجة باأنفا�ص حبي�صة وطليقة. �حلبي�ص منها ما �آن له �أن ينطلق، حتى يتك�صف عن 

حقائق خمبوءة يف �رش�عنا مع �أعد�ئنا، كما قالت يل �أمي رحمها �هلل، ملا كانت �لزيارة �الأوىل 

بعد �حلكم ملدة �صتة ع�رش عاماً كان ذلك عام 1975، قالت، رحمها �هلل: “�ُصم يا ولدي”، 

�أمي، وهي رفيقة  والأكرث من مرة ردَّدتها �ُصم. و�ملق�صود هو �ل�صيام عن �لكالم؛ الأن 

دربي وموطن �رشي، كانت تعلم عني ورفاقي ما مل يرد ذكره يف �لتحقيق، وقد غبت عنها 

وعن �لبيت ليلة، بعد حادث تعر�صت فيه لالإ�صابة يف ج�صدي، وقد �آثرت �أمي �أن تعاجلني 

و�الأع�صاب  و�ل�صهادة،  بال�صجن  رجالنا  على  �أتى  فقد  �لطليق  و�أما  �لطبيب.  علم  دون 

و�الإعاقات حتى قلت من �ل�صعر يف ذلك: 

مكـــوث ومهـــري �صــبـــوق �لهـــوى                                لنــــا يف �لـــوغـــى عــزمـــة ال ُتَفـــّل

ويف �صبابنا يقال: 

ول�صنا على �الأعقاب َتدمى كلومنا                                ولكن على �أعقابنا تقطر �لدِّماء

�لتاثت  فقد  عجب،  وال  عروقنا،  يف  �لدماء  جرت  ما  بقدر  منا  �أخذت  �رشيبة  �إنها 

�خلطوب من حولنا، وعربدت �الأمزجة على ح�صاب �حل�ص �لوطني، و�ختلطت �الأور�ق 

بعيد�ً عن �حلكمة، �لتي هي بو�صلة �لطريق لكل م�رشوع وطني، والأنها جتمع �الأحالم 

على �ل�صو�ب.

وعلى هذ�، فاإنه من يحيط نف�صه باحلكمة ومن حوله �أقطارها مبا تقر�أ من كتاب �هلل، 

] ومع كل بيت من �ل�صعر يخطر ببالك،  ومبا متالأ به نف�صك مع كل حديث قاله نبيك 

تبقى  فاإن �حلياة  �لب�رش،  �أمزجة  �أمر ح�صل، ومع كل مز�ج من  به على  ُمَوَقعاً  وتردده 

�صجينة ما مل ينت�رش جهاز �لردع يف نفو�صنا، فالدنيا �صجن، و�ل�صجن ف�صل من ف�صول 

�حلياة، وال تنقطع همومك �إال بانقطاع �أنفا�صك. لكن لك يف �هلل عز�ء، فبقدر ما تعي�ص هذه 

�إن �نتهى هنا، فقد �بتد�أ هناك حيث  �لهموم، بقدر ما تت�صاقط عنك �الأوز�ر، الأن �صبيلك 

“روح وريحان وجنة نعيم”، عند من ال يظلم مثقال ذرة، وال ت�صيع عنده  يف �نتظارك 

�لود�ئع و�الأعمال.

دعوته  على  وحملني  دينه،  �إىل  هد�ين  فقد  علّي  ف�صله  �صابغ  ومن  �هلل،  ِنَعم  ومن 

�أن  �أريد  �لدعوة، وال  �أنا بال هذه  �ملباركة، وَمْن  �لدعوة  �ل�صري يف ركب هذه  �إىل  و�إخو�ين 

�أكون �إن مل �أركب هذه �ل�صفينة �ملباركة.
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“ذنب يف  �ل�صالح:  �ل�صلف  �لدعوة تعلمت من  �بتد�أت طريقي مع هذه  �أول يوم  ومن 

�حلق، وال ر�أ�ص يف �لباطل”، و�حلمد هلل ما كنت ذنباً يف يوم من �الأيام، بل لنا �ل�صدر دون 

�لعاملني �أو �لقُب. 

وهذ� ما لزم و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رّب �لعاملني

الفقري اإىل اهلل

حممد بن حممود ح�شن اأبو طري

القد�ش - اأم طوبا




