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

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



الف�صل الأول

بداية احلكاية
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بداية احلكاية

ْن َتْكَرُهو� �َصيْئاً َوُهَو َخرْيٌ لَُكْم 
َ
قال تعاىل )ُكتَِب َعلَيُْكم �لِْقتَال َوُهَو ُكْرٌه لَُكْم َوَع�َصى �أ

.
ْنتُْم اَل َتْعلَُموَن(1

َ
بُّو� �َصيْئاً َوُهَو �رَشٌّ لَُكْم َو�هللُ َيْعلَُم َو�أ ْن حُتِ

َ
َوَع�َصى �أ

�أن �أعي�ص حر�ً على �أر�صي، و�أن  �أبتدئ هذه �لرحلة، حيث كان �ختياري  بهذ� �لبيان 

تلفظ  عربية،  حرة  فل�صطني  تعي�ص  و�أن  حرًة،  ُقْد�صي  تعي�ص  و�أن  حرة،  �أر�صي  تعي�ص 

�لغرباء، وال تقبل �لدخالء �أياً كانو�.

وما �إن وقعت �لقد�ص، وبقية فل�صطني، و�صيناء و�جلوالن �صنة 1967، حتت �الحتالل، 

ومقارعته،  مقاومته  يف  �لنف�ص  حديث  فعلي  و�صبق  �لدخيل،  بهذ�  نف�صي  �صاقت  حتى 

كنت يف بد�ية �لثانوية �لعامة �أتلقى علومي يف ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية يف باب �ل�صل�صلة، 

وكان يل �أبناء عمومة �لتحقو� بركب �لثورة �لفل�صطينية، ومنهم من ق�صى نحبه �صهيد�ً يف 

معركة �لكر�مة يف 1968/3/21، �ل�صهيد فوزي مو�صى �أبو طري، ومنهم من وقع �أ�صري�ً، 

�ملجاهد �ملنا�صل منري حممود �أبو طري، و�لذي يعي�ص حالياً يف �الأردن، ومل يطل به �الأ�رش، 

�الأيام  وجمعتنا  ن�صاطنا،  ��صتاأنفنا  حيث  �الأ�رش،  وبعد  �الأ�رش،  قبل  منري  �الأخ  مع  وكنت 

بعد �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب وخاللها عام 1970 يف �الأردن.. ثّم دفعت بي روح �لتحدي، 

وثورة نف�صي، �أن �ألقي بع�صا �لرتحال �إىل �صورية ولبنان، من �أجل �أن �أو��صل �مل�صرية، 

ما  على  و�لتدريب  �لعالية،  باملعنويات  نف�صي  ح�صنت  وقد  �لوطن،  �أر�ص  �إىل  �أعود  و�أن 

ي�صتطاع ويخدم يف حرب �لع�صابات �صّد �الحتالل وكان يل ذلك. وما بني �لقد�ص و�الأردن 

و�صورية ولبنان كانت رحلة �لذهاب و�الإياب، حتت غطاء �لدر��صة �جلامعية، حتى كان 

�عتقايل �الأول يف 1974/9/13.

بطاقة تعريف:
بني  و�مل�صهور  طري،  �أبو  ح�صن  بن  حممود  بن  حممد  �هلل  رحمة  �إىل  �لفقري  �لعبد  �أنا 

يف  وترعرعت  ون�صاأت  ولدت   .
2
عنها �صاأحتدث  ق�صة  ولها  طري،  �أبو  بال�صيخ  �لنا�ص، 

القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 216.  
1

�نظر: �صجرة عائلة �أبو طري، �لتي قام على �إعد�د�ها �أع�صاء مركز عبد �هلل بن م�صعود لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي:   
2

�ل�صيخ حامد حممد �أبو طري، �ملحامي علي حممد �أبو طري و�آخرون، 2007، �ص 491. ]�ملحرر[ 
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 قريتي �ملعروفة باأم طوبا، و�أم طوبا قرية و�دعة تعتلي بيوُتها �صفوح �جلبال بني �لقد�ص

�لقد�ص.  �إىل �جلنوب من مدينة  �ل�صهل، وتقع  �إىل  �لوعر منها  �إىل  �أقرب  وبيت حلم، وهي 

وهي �أقرب �إىل بيت حلم، وهي وجتاور بلدة �صور باهر، ومتتاز هذه �لقرية باأن جميع 

�صكانها من �آل �أبو طري.

ُولدُت يف هذه �لقرية بتاريخ 1951/4/16 لعائلة متو��صعة وحمافظة، وهي �أقرب �إىل 

�لفقر منها �إىل �لغنى. وتلقيت تعليمي �البتد�ئي و�الإعد�دي يف مدر�صة �صور باهر �لتابعة 

لوكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى )�الأونرو�( 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the

�ل�صيام، �صهر  �لدر��صية، ومع ح�صور �صهر  �الأيام  Near East (UNRWA). وخالل 

رم�صان، كنت كثري �لرتدد على م�صجد �صور باهر لل�صالة ولقر�ءة �لقر�آن، على يدي 

�أيام غربة، وكاأن  �ل�صيخ �صليمان �لعظمية رحمه �هلل، و�إن كان لتلك �الأيام و�صف، فهي 

ِمْن كبار �ل�صن َمْن كان يطردنا من  �إن  �إال لكبار �ل�صن، بل  �مل�صجد و�لتدين ال ي�صلحان 

�مل�صجد.

وقفة مع األسرة:
�ملجاهد و�البن  �الأخ  يل  قال  حتى  �ملربية،  وِنعم  مربية،  كانت  �هلل،  رحمها   �أمي 

 
،
4
جماهد( )�أبو  عطون  �أحمد  �حلبيب  �لنائب  �صقيق  باهر  �صور  من   ،

3
عطون حممود 

وهما من عائلة جماهدة، وبيتهما بحق عنو�ن للم�رشوع �جلهادي، قال ونحُن يف �صجن 

�لتي  �ملجاهدة،  �أمي  بتاريخ  علم  على  يكونو�  ومل  �الإخوة  من  م�صمع  وعلى  ع�صقالن، 

�لبنات  من  �أخو�تك  ربت  ك  مُّ
ُ
�أ حممود:  �الأخ  يل  قال  �هلل،  �صاء  �إن  جهادها  عن  �صاأحتدث 

كال�صباط. وهذه �صهادة �أفتخر بها.

�أ�صري مقد�صي من �صور باهر، كان طالباً يف كلية �لعلوم �الإ�صالمية. ن�صط  حممود اأحمد عطون )1970– (:   
3

يف   Nissim Toledano توليد�نو  ن�صيم  �ل�صهيوين  �جلندي  خطف  عملية  منفذي  �أحد  وهو  �لق�صام،  كتائب  يف 

�ل�صهيوين،  �الحتالل  �صّد  �لعمليات  من  عدد  يف  �أ�صـهم  يا�صـني.  �أحمد  بال�صـيخ  مبادلته  بهدف   1992/12/13

و�عتقل يف 1993/6/3، وحكم ملدة ثالثة موؤبد�ت و�أربعني عاماً. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.

اأحمد حممد عطون )1968– (: ولد يف قرية �صور باهر، وح�صل على درجة �لبكالوريو�ص من كلية �لدعوة   
4

�لقد�ص.  �لدر��صات �الإ�صالمية من جامعة  �لقد�ص، وح�صل على درجة �ملاج�صتري يف  �لدين يف جامعة  و�أ�صول 

�عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل لن�صاطه يف حركة حما�ص. �نتخب لع�صوية �ملجل�ص �لت�رشيعي عن مدينة 

�لقد�ص �صنة 2006، و�عتقل لذلك يف �صجون �الحتالل وتقرر �إبعاده وحرمانه من هويته �ملقد�صية.
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ت�رشبنا  �أن  �إىل  �حتاجت  �إذ�  �أمي  وكانت  جيد�ً،  تربيتنا  على  قامت  �هلل،  رحمها  �أمي 

روح  فينا  وكانت  �الأمر.  �قت�صى  �إذ�  �إالّ  ذلك  يف  يتدخل  �أن  الأبي  كان  وما  ذلك،  تفعل 

و�أيام  �الأغنام،  ورعي  و�خلالء،  و�لريف  �الأوالد  وم�صاكالت  �لقرى  حال  الأن  �لتمرد؛ 

�لنف�صية و�لقوة  �ل�صد�مية،  فينا  جتبل  كانت  و�ملتالحقة،  �ملتقلبة  و�الأعو�م   �حل�صاد، 

و�جل�صدية.

�أمي رحمها �هلل، كانت ر�جحة �لعقل، حتى �أن �ل�صيد �لو�لد رحمه �هلل، كان يقول عنها: 

�جلازية، )و�جلازية معروفة من خالل تغريبة بني هالل �أنها كانت �مل�صت�صارة الأبي زيد 

�لهاليل و�الأمري ح�صن(.

�أمي رحمها �هلل، رفيقة دربي، وموطن �رشي، وكانت و�لو�لد رحمهما �هلل، على در�ية 

وعلم بكل خطوة يف هذه �لطريق، وعلى هذ� �لدرب، درب �جلهاد و�لثورة �صّد �ملحتل؛ 

الأين كنت �أطلب ر�صاهما، وكانا على قناعة بهذ� �لدرب.

�أما �ل�صيد �لو�لد رحمه �هلل، فكان ع�صامياً حازماً، وال يعرف �التكالية، حتى ولو يف 

�أخي عن  �صاألني   ،1992 �صنة  يف  مرة  ذ�ت  �أنه  وحزمه  نف�صه  قوة  من  وكان  ماء.   �رشبة 

)�أبو زيد( و��صمه ر��صي، ملاذ� مل يذهب �أبو زيد للعمل؟ قلت له: الأمر ما مل يذهب، حتى �إذ� 

�صاأل ثانية فال بّد من �جلو�ب. فقلت له ب�رش�حة: عندنا مهمة جهادية، ذهب الإجنازها، 

والإح�صار �أدو�ت قتالية، و�أ�صلحة نارية، فما كان �إال �أن قال: “طريق �جلنة م�ص ببال�ص”، 

وكان متكئاً على ع�صاه على حائط �أمام �لبيت، ثّم دخل �إىل غرفة نومه.

كان  كما  يومه  قوت  على  ويح�صل  �ملحاجر،  يف  يعمل  كان  �هلل،  رحمه  �لو�لد  �ل�صيد 

يقول: من بني �حلديد و�ل�صو�ن، و�ل�صو�ن ��صم لنوع من �حلجارة �صديد �ل�صالبة. كان 

يعمل دقاقاً وبنّاًء للحجر، وكان يتفنن يف عمله ويحبه، حتى �أنه كان يح�صن حجر �لبناء 

لالأحد�ث  ومتابعاً  بال�صيا�صة،  مهتماً  كان  هذ�،  جانب  و�إىل  للبناء.  يعده  وهو  ولده،  كاأنه 

�ل�رشيبة  ودفع  لفل�صطني،  �حتاللني  وعا�ص  �ل�رش�ع،  �أبعاد  يعرف  كان  و�لتطور�ت، 

يف  و�صارك  فل�صطني،  على  �لبيطاين  �النتد�ب  كان  �الأول  و�أبنائه؛ فاالحتالل  عمره  من 

مو�جهته من خالل جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، �لتي جاءت للدفاع عن �لقد�ص وفل�صطني 

�أعو�م 1948 و49 و50، من م�رش و�ل�صود�ن و�صورية و�الأردن و�لعر�ق. ولقد حدثني 

�أن  طري  �أبو  �أحمد  منري(  )�أبو  �ل�صيخ  هو  �هلل،  كتاب  حفظة  ومن  قريتنا،  من  جليل  �صيخ 

للمجاهدين من  به  �لبيطاين وياأتي  �ل�صالح من مع�صكر�ت �جلي�ص  و�لدي كان ي�رشق 
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و�الأفاعي.  �حلن�ص  على  �َصليطاً  كان  �أنه  حتى  جر�أته،  يف  متميز�ً  وكان  �الإخو�ن،  جماعة 

وعاي�ص �حتالل �ل�صهاينة الأر�ص فل�صطني عام 1948، وعام �لهزية و�لنكبة 1967.

�صاحب �ل�صيد �لو�لد رحمه �هلل، �ملجاهد حممود عبده، من قادة �الإخو�ن �لذين قدمو� 

من م�رش للدفاع عن �لقد�ص وفل�صطني، وعرف كثري�ً منهم وباأ�صمائهم، منهم مالك من 

�إحدى  ظلمة  يف  �لثلوج  على  من  تدحرج  عبده  حممود  �إن  مرة:  ذ�ت  يل  وقال  �ل�صود�ن. 

�أن هذ� يف �صبيلك، وكان يقوم على حر��صة �خلنادق،  �أ�صهدك  �للهم  �لليايل، فكان يقول: 

نائماً  وجده  فمن  ليالً،  �حلر��صة  بو�جب  يقومون  �لذين  �لقرى،  و�أبناء  ع�صاكره  وياأتي 

�الأعر��ص،  وي�صتبيحو�  يفاجئوك  حتى  لل�صهاينة  ثغرك؟  ترتك  ملن  موبخاً،  �أيقظه 

ويرّوعو� �الأطفال و�لن�صاء؟

�أبي  ُحّب  ومن  عبده.  حممود  �ملجاهد  �لقائد  هذ�  عن  �هلل،  رحمه  �أبي  يل  ذكره  ما  هذ� 

�أبي لكن  م�رش،  �إىل  ير�فقه  �أن  �أبي  من  طلب  الأبي،  عبده  حممود  �لقائد  ُحّب  ومن   له، 

رف�ص ذلك.

وكان من �هتمام �أبي مبا حّل باالأمة، وما دهى فل�صطني، �أنه كان يتابع هموم �ل�صيا�صة، 

هيكل،  ح�صنني  ملحمد  �الأ�صبوعي  �ملقال  �ملذياع  “�لر�ديو”  خالل  من  معه  �أ�صمع  وكنت 

�ل�صحف �مل�رشية؛  �أحمد �صعيد، وعناوين  �لعرب، وتعليقات  �لقاهرة، و�صوت  و�أخبار 

�الأهر�م، و�جلمهورية، و�الأخبار.

�ل�صجن على  �أخو�ت(، منهم من دخل  و�أربع  �إخوة  �الأ�رشة، )فنحن خم�صة  بقية  �أما 

و�أخي  ق�صرية،  لفرت�ت  ولكن  مرة،  من  الأكرث  �صجن  عمر  فاأخي  �ل�رش�ع،  هذ�  خلفية 

�صنو�ت  لثالث   ،1992 �صنة  معي  و�صجن  مرة،  من  الأكرث  �صجن  زيد(  )�أبو  ر��صي 

�أتى على  �الإ�صالمية )حما�ص(، وكذلك  �ملقاومة  �ل�صالح، و�النتماء حلركة  بتهمة حيازة 

�صجن خالد(  )�أبو  عمر  �حلاج  و�أخي  هلل.  و�حلمد  �ل�صجن،  يف  جميعاً  ونحن  �أعياد   بيتنا 

�صنة 1976 ل�صتة �أ�صهر، وك�رش يد حمقق يف �لتحقيق، حيث كان يار�ص لعبة �لكر�تيه.

المدرسة ودورها في نشأتي:
كانت �ملدر�صة يف �أيامها �الأوىل، �أيام �البتد�ئية، قائمة على �الختالط. وهي تابعة لوكالة 

�الإعد�دية  باهر  �صور  مدر�صة  �إىل  �نتقلت  �البتد�ئية  �لر�بعة  �ل�صنة  كانت  وملا  �الأونرو�، 

للبنني، وهناك و��صلت ما تبقى من تعليمي �البتد�ئي و�الإعد�دي، وكنت من �ملتقدمني ال 
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من �ملتفوقني، حتى كان �لثاين �الإعد�دي و�لثالث �الإعد�دي فكنت من �ملتفوقني خا�صة يف 

�لريا�صيات ما عد� �حل�صاب، ويف �لطبيعيات ما عد� علم �الأحياء.

�لعربية؛  �للغة  �لدر��صة وخا�صة  َكرَّهنا يف  �أ�صاتذة، منهم من  �َصنا  درَّ �ملرحلة  يف هذه 

�لريا�صيات  �أ�صاتذة  وخا�صة  تعليمنا،  يف  موفقاً  كان  من  ومنهم  �لفا�صلة،  الأ�صاليبهم 

و�لعلوم و�للغة �الإجنليزية. وبقيت �للغة �لعربية ثقيلة وغريبة على فهمي وعاملي، حتى 

قي�ص �هلل يل ولبقية �لتالميذ يف �ملرحلة �لثانوية �أ�صتاذ�ً فا�صالً؛ كان له �لف�صل يف �إفهامنا 

�ملح�صن  عبد  �الأ�صتاذ  وهو  كلماتها،  وم�صغت  ع�صاقها،  من  �أ�صبحت  حتى  �لعرب،  لغة 

جابر. �أما مادة �لدين �الإ�صالمي، فكان �حلا�رش �لقوي هو �الأ�صتاذ فيا�ص حممد فيا�ص، 

من بيت �صاحور، وكان له ف�صل علينا، و�إن كانت �الأفهام قا�رشة عن �لتاألق و�لن�صج، 

�لقومي، وما جاءنا من زبد  �ملد  �لدعوة و�لدعاة، وطغيان  �لدين وقتذ�ك، ولغربة  لغربة 

�حل�صارة �لغربية.

من  طلب  �لقر�آن،  وحتفيظ  �لدين  مادة  فيا�ص  �أ�صتاذنا  من  نتلّقى  ونحن  يوم،  وذ�ت 

�الأذ�ن وقتذ�ك كان  �الأذ�ن، ومن كان يرفع  يتقدم و�حد منهم لريفع  �أن  �ل�صف  تالمذة 

بني  �صاع  يومها  ومن  �الأذ�ن،  ورفعت  فتقدمت  لذلك،  �أحٌد  ��صتجاب  فما  عليه،  ُي�صحك 

�أن  �هلل،  رحمها  الأمي  يطيب  وكان  عمري،  من  �الأوىل  �الأيام  منذ  بال�صيخ،  لقبي  �لنا�ص 

تناديني بال�صيخ.

يف �لفرتة �الإعد�دية، كما ذكرت من قبل، كنت �أحب �لهند�صة و�جلب... بل كنت �الأول 

�حل�صاب،  �أكره  هذ�  وليومنا  �حل�صاب،  �أكره  كنت  بينما  �صفي،  �أبناء  على  �ملادة  هذه  يف 

وكنت �أحب �لفيزياء، وعو�صني عن ذلك �أن �أ�صغر �إخوتي �صناً هو �ليوم �أ�صتاذ فيزياء، 

من )م�صيحي  بنوره  عي�صى  �الأ�صتاذ  �أن  و�أذكر  �لدكتور�ه.  �صهادة  على  ح�صل  �أن   بعد 

بيت �صاحور و�أتخول به؛ الأن جدتي الأمي من بيت �صاحور(... هذ� �الأ�صتاذ كان ي�صاأل 

عني ويقول: �أين حممد �أبو طري؟ الأين كنت بارعاً يف مادة �لهند�صة.

الدراسة بعد االحتالل:
بعد حرب 1967، فر�ص �الحتالل على مد�ر�ص �لقد�ص �ملنهج �لتابع لوز�رة �ملعارف 

�إىل  فذهبت  �الإ�رش�ئيلي”،  “�لبجروت  حلَّ  �الأردين،  �لتوجيهي  من  وبدالً  �الإ�رش�ئيلية. 

�لقد�ص  �بن  �لقدير  و�الأ�صتاذ  �لفا�صل  �ملربي  يومذ�ك  مديرها  وكان  �لر�صيدية،  مدر�صة 
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�ملدير  �إىل  ذهبت  �لر�صيدية،  يف  �لدر��صة  من  �أ�صبوع  وبعد  �لر�بي،  ر�تب  �الأ�صتاذ  �لبار 

وطلبت منه ورقة �نتقال �إىل ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية، فما �صاعدين يف ذلك، فذهبت دون 

�لدكتور عكرمة �صبي، و�ملعروف  �أو كتاب نقل، و��صتقبلني مديرها، وهو  ورقة نقل 

�لر�حل  �لقد�ص  قا�صي  و�بن  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  خطيب  وهو  وطنيته،  ب�صدق 

�صماحة �ل�صيخ �صعيد �صبي، رحمه �هلل.

وقد  �الأردين،  �ملنهج  ح�صب  علومي  تلقيت  �ل�رشعية،  ق�صى 
َ
�الأ ثانوية  مدر�صة  ويف 

�صاعت مني �صنة لرتددي بعد �الحتالل يف �أن �أتعلم، �أو �أن ال �أتعلم.

يف هذه �ملدر�صة علماء، ومو�د �لدر��صة كثرية، ومل ينح�رش �الأمر مبو�د �ل�صف �الأول 

�الإ�صالمي  �لفقه  در��صة  �إىل  ذلك  تعّدى  بل  �لثانوي،  و�لثالث  �لثانوي،  و�لثاين  �لثانوي، 

�لت�رشيع،  علم  وكذلك  �لثانوية،  �ملر�حل  خالل  من  كامالً،  حنيفة  �أبي  مذهب  على 

و�لتوحيد، و�لفل�صفة، و�ملري�ث، و�أ�صول �ملحاكمات، وعلم �حلديث، وم�صطلحه، وعلم 

�لرجال، ومو�د هي من �خت�صا�ص �لدر��صة �جلامعية، لكن بحمد �هلل ��صتفدنا من ذلك، 

 وجنحت يف �لتوجيهي �الأردين، و�لتوجيهي �ل�رشعي، وما بينهما �أ�صبوعان من �لوقت،

و�حلمد هلل.

كان ممن َدّر�صنا وتلقينا �لعلوم على �أيديهم، �لعامل �جلليل وخطيب �مل�صجد �الأق�صى 

�ملبارك ف�صيلة �ل�صيخ جميل �خلطيب، وف�صيلة �ل�صيخ عكرمة �صبي، و�الأ�صتاذ �لدكتور 

�أحمد فهيم جب، و�الأ�صتاذ �ل�صيخ �صحادة حمد�ن، و�الأ�صتاذ حممد �لكفر�وي، و�الأ�صتاذ 

معي  كان  كما  ��صمه.  يذكر  مل  ملن  وعذر�ً  دوف�ص،  عزت  و�الأ�صتاذ  جابر،  �ملح�صن  عبد 

، و�الأ�صتاذ يو�صف �أبو ع�صلة، و�ل�صيخ 
5
و�صبقني من �لطلبة ف�صيلة �ل�صيخ جميل حمامي

حممد ح�صني مفتي �لقد�ص، و�لدكتور �أحمد فو�قة، و�لدكتور مو�صى �لب�صيط، وكان معنا 

يف تلقي �لعلوم من غزة ها�صم ورفح وخانيون�ص. ومع حبي وتقديري الأ�صاتذتنا جميعاً، 

غائباً  و�حلركي  �لدعوي  �لفقه  كان  �الأخرى،  و�لعلوم  و�لت�رشيع،  �لفقه  علمونا  و�لذين 

جميل عبد الرحيم حمامي )1952– (: ولد يف معان باالأردن حيث كان يعمل و�لده �رشطياً. ��صتقرت عائلته   
5

�إماماً وخطيباً وو�عظاً متجوالً يف منطقة ر�م �هلل، ثم مدير�ً  يف �لقد�ص، و�أكمل تعليمه �جلامعي يف م�رش. عمل 

لد�ئرة �حلديث �ل�صـريف يف �مل�صـجد �الأق�صى ومدير�ً الأوقاف بيت حلم. �أ�صهم يف تاأ�صي�ص عدد من �ملوؤ�ص�صات 

و�ملنظمات �خلريية، ون�صط يف �صفوف �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني بفرتة مبكرة، و�أ�صهم يف تاأ�صي�ص حركة 

�ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(. �عتقل لدوره �ملوؤ�ص�ص يف �ل�رشبة �الأوىل �لتي وجهت حلركة حما�ص. نا�صط يف 

�لدفاع عن �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى.
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 رحمه �هلل، من خالل تف�صريه �لظالل 
6
عن ت�صورهم، ولوال قر�ء�تي لل�صهيد �صيد قطب

ومعامل يف �لطريق ما �ت�صحت �الأمور، ولبقيت �لظلمة و�جلهل يع�صع�صان يف نف�صي.

طوبا  و�أم  باهر  �صور  �أبناء  من  وع�رشون  تقدمت   1971/1970 �لدر��صي  �لعام  ويف 

للتوجيهي �الأردين و�ل�رشعي، فلم ينجح �صو�ي على ما �أذكر.

وقفة مع حرب 1967:
باهر  �صور  وجارتنا  حدودية،  قرية  كانت  و�إن  و�دعة،  قريتنا  كانت  �حلرب  قبل 

�الإخو�ن �صنة  �ملجاهدين من  ��صتقبلت جموع  �أن  لها باع يف �جلهاد، و�صيتها ذ�ئع يوم 

1948، ولكن خالط �خلرَي َدَخٌن، فلما دخل �جلي�ص �الأردين ليقوم بدوره بدالً من كتائب 

�إىل  غلوب  جاء  حنيك(،  )�أبو  �ملكنّى  با�صا  “غلوب”  �لبيطاين  �لقائد  وبقيادة  �ملجاهدين، 

�ملنطقة �حلدودية، وكانت مدر�صة �صور باهر �الإعد�دية هي مقر قيادة �ملجاهدين، فتقدم 

عبده،  حممود  �ملجاهد  �لقائد  �إىل  �لوجهاء،  من  ولي�صو�  �لبلدة،  �أهل  من  �ملخاتري  بع�ص 

ي�صريون عليه �أن ي�صتقبل غلوب، فجمع حممود عبده �لنا�ص يف مدر�صة �صور باهر، وقال 

ُدول  بالع�صي  لو  و�هلل  �ملتاآمر،  هذ�  �لكافر...  هذ�  �أ�صتقبل  �أن  مني  “�أتطلبون  للمخاتري: 

]هذه �لع�صي[، وكان يحمل ع�صاه �لع�صكرية، و�هلل لو بالع�صي دول، نقاتل �ليهود، وال 

ن�صمح لهم باحتالل �أر�صنا”. فجاء غلوب �إىل منطقة �حلدود مع �لعدو �ل�صهيوين، مار�ً 

باملدر�صة ومن فيها، وما ��صتقبله �أحد، وهذ� ما حدثني به �أبي رحمه �هلل، عن هذ� �ملوقف.

�شيد قطب )1906–1966(: من مو�ليد �أحد قرى حمافظة �أ�صيوط مب�رش، وهو من �أبرز مفكري جماعة �الإخو�ن   
6

وكتّابها بعد �إمامها ح�صن �لبنا. تخّرج من كلية د�ر �لعلوم بالقاهرة، و�صغل عدة منا�صب يف وز�رة �ملعارف. 

ن�رش �لع�رش�ت من �ملقاالت يف عدد من �ل�صحف و�ملجالت �مل�رشية، و�أ�صدر عدد�ً منها. �نت�صب للجماعة �صنة 

عاماً،   15 ملدة  بال�صجن  عليه  وحكم  �ملن�صية  حادثة  بعد  �عتقل  �لدعوة.  ن�رش  ق�صم  م�صوؤولية  و��صتلم   ،1953

تعر�ص خاللها لتعذيب �صديد وكتب �أبرز موؤلفاته، “يف ظالل �لقر�آن” و“معامل يف �لطريق”، و“�مل�صتقبل لهذ� 

�لدين”، وغريها. �أفرج عنه �صنة 1964 ليقب�ص عليه من جديد بعد �تهامه بقيادة تنظيم �إخو�ين يهدف لالنقالب 

على �حلـكم، و�أُعدم وعدد من �إخو�نه يف 1966/8/29.

مروان خالد حديد )1934–1976(: ولد يف مدينة حماة ب�صورية، ودر�ص �لهند�صة �لزر�عية يف م�رش. �صاعر، 

�نتظم يف �صفوف �الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش وتاأثر باأجو�ء �لقمع �ل�صيا�صي �لذي كانت تتعر�ص له �جلماعة. 

�عتقل و�آخرين يف �قتحام م�صجد �ل�صلطان يف حماة �صنة 1964 وحكم عليه باالإعد�م. �أ�صدر �لرئي�ص �ل�صوري 

�أمني �حلافظ عفو�ً عاماً عن �ملحكومـني بـاالإعد�م بعد و��صطة لل�صيخ حممد �حلامد. بد�أ �الإعد�د لعمل ع�صكري 

�صّد �لنظام �ل�صوري، فاأن�صاأ تنظيماً خا�صاً به بعيد�ً عن �الإخو�ن �مل�صلمني �لذين رف�صت قيادتهم فكرة �ل�صد�م 

�لع�صكري. �عتقل بعد فرتة من �ملطاردة يف 1975/6/30، وتعر�ص لتعذيب �صديد تويف على �إثره يف �صجن �ملزة 

�لع�صكري.
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ُيلهب م�صاعرها،  �مللتهب  �الأمة و�صعوبها خُمَدرة، و�خلطاب  1967 كانت  قبل حرب 

�لقاهر  و�صو�ريخ  �لنا�رش،  عبد  وجمال  �صعيد  �أحمد  ودياغوجية  عو�طفها،  ويدغدغ 

و�لظافر، �لتي �صمعنا بها وما �صاهدنا طحنها، قد �أثارت يف �لنا�ص حمية �لنز�ل و�ملر�غمة، 

وهذه �ل�صعار�ت �لطنانة �لرنانة، “من �ملحيط �لهادر �إىل �خلليج �لثائر لبيك عبد �لنا�رش”. 

�إىل  عامة،  �لعربية  و�ل�صعوب  �خل�صو�ص،  على  �لفل�صطيني  بال�صعب  �ألقت  جميعاً  هذه 

�لتو�كل، و��صتمر�ء �النتظار، مع عو�مل �الإحباط �لتي كان لالأنظمة جميعها دوٌر يف تردي 

�أن  �لت�صدي لالحتالل ومقاومته منذ  �لنا�ص و�أحو�لهم، وقلة �صبهم، بل عجزهم عن 

وطئت �أقد�مه �أر�صنا.

�لعدو،  من  �خلوف  و�إ�صاعة  وتروي�صها،  �صعوبها  قهر  يف  �صيئاً  دور�ً  لالأنظمة  �إن 

�لنا�ص  حا�رشت  �الأنظمة  فهذه  �لرباط.  وثقافة  و�جلهادية،  �لنف�صية،  �لتعبئة  من  بدالً 

لقمة  �أجل  من  �الأوطان  هجر  �إىل  ذلك  �أدى  ولو  �لرزق،  بطلب  يتلهو�  حتى  وجوَّعتهم، 

�لعي�ص، بل �الأنكى من ذلك كانو� يعتقلون وي�صجنون من يجدون عنده ر�صا�صة بندقية، 

يف  �لتخدير  الإذ�عات  ي�صتمعو�  �أن  �لنا�ص  على  ممنوعاً  وكان  بندقية؟  كانت  �إذ�  فكيف 

م�رش و�لدول �الأخرى، من �لقهر وكبت �حلريات، �لذي متار�صه هذه �لدول. فاالحتالل 

ب�صطوته، وباحلكم �لع�صكري الأهلنا �صنة 1948، مل ينع �لنا�ص من �ال�صتماع الإذ�عات 

قبل  وعاي�صوه  �لنا�ص  يعرفه  مما  قليل  عندي  وما  ذلك.  يف  جنحت  �الأنظمة  لكن  �لعرب، 

على  وتعي�ص  �مل�صاعر،  ملتهبة  مبحيطها  �ملنطقة  كانت  باأيام  �حلرب  فقبل   ،1967 �صنة 

�صفيح �صاخن؛ الأن �حلرب على �الأبو�ب وحترير فل�صطني قاب قو�صني �أو �أدنى. وجاء 

حتت  من  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  خرجت  �أن  بعد  �لقد�ص  �إىل  �هلل،  رحمه  �ل�صقريي، 

�الأنظمة  �أن عجزت  بعد  لتكون ملهاة  �لنا�رش،  بقيادة جمال عبد  �لعربية  �الأنظمة  عباءة 

�الأول �لرئي�ص  �ل�صقريي  �أحمد  �ل�صيد  �أغر��صه، فكان  �لتخدير  �لتحديات، و��صتنفد   �أمام 

لهذ�  وكان  �لفل�صطيني،  �لتحرير  جي�ص  با�صمها  جي�ص  لها  وت�صكل  �لتحرير،  ملنظمة 

�أر�ص غزة با�صم  1967، حيث عملت بقاياه، من على  �جلي�ص دوره بعد �الحتالل �صنة 

قو�ت �لتحرير �ل�صعبية. فقاومت �الحتالل وقارعته، وقدمت �ل�صهد�ء و�ل�صجناء، منهم 

، وهو 
�لقادة �الأبطال عبد �لقادر �أبو �لفحم، �لذي ��صت�صهد يف �صجن ع�صقالن �صنة 71970

��صت�صهد �الأ�صري عبد �لقادر جب �أحمد �أبو �لفحم يف �صجن ع�صقالن خالل م�صاركته يف �الإ�رش�ب عن �لطعام،   
7

وكان ذلك يوم 1970/5/11. ]�ملحرر[
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بدر�صاوي  عمار  علي  جب  �لعقيد  �ل�صابط  �جلي�ص  هذ�  قادة  ومن  �لطعام.  عن  م�رشب 

�إال �لعند�ء من �لرجال، طر�ز  من بيت دّر��ص، وهذه �لقرية من قرى �ملجدل، ما خرَّجت 

كما  عجيباً،  وخارجه  �ل�صجن  د�خل  عمار  جب  عناد  فكان  �لقرية...  هذه  �أبناء  عجيب، 

، وحممد ن�صار، ونبيل ن�صار، و�ل�صهيد
8
 هي �حلال يف �لدكتور �ل�صهيد �إبر�هيم �ملقادمة

ز�هر ن�صار، وحتى عبد �لعزيز �أبو �لقر�يا من �جلبهة �ل�صعبية، فقد كانو� جميعاً “نف�ص 

�لطينة، ومن نف�ص �لعجينة” كما يقال.

��صت�صهد  �لذي   ،
9
�حل�صيني زياد  �ل�صهيد  �لقطاع  يف  �لتحرير  جي�ص  �أبطال  من  وكان 

�لتحرير  قو�ت  �أبناء  من  �ل�صجون  يف  �لتقيتهم  ممن  وكثري�ً  �ل�صو�،  ر�صاد  �حلاج  بيت  يف 

فتح  حركة  قبل  �الحتالل،  ومقارعة  �حلرب  يف  حا�رش�ً  كان  من  �أكرث  وهم  �ل�صعبية، 

و�صو�ها، �للهم �إالّ �جلبهة �ل�صعبية، �لتي كانت حا�رشة، لكن لي�ص بزخم قو�ت �لتحرير 

�ل�صعبية.

باأيام، وحّطت به �لرحال يف فندق  �لقد�ص قبل �حلرب  �إىل  �ل�صقريي، رحمه �هلل،  جاء 

�الأردن، و�ل�صقريي  �إىل  �لقد�ص، وغادرها يوم �حلرب  �ل�صيخ جر�ح من  �الأمب�صادور يف 

خرٌي ممن جاء بعده. ومن قبله ز�ر �لقد�ص و�حلدود �لرئي�ص �لتون�صي �حلبيب بورقيبة، 

وعلق على �هتمام �لنا�ص بت�صييد �لق�صور، و�لتطاول يف �لبنيان يف بيت حنينا )�إىل �ل�صمال 

من �لقد�ص(، وقال: من يريد �أن يحرر �أر�صه، ال يتطاول يف �لبناء على هذ� �لنحو، و�ملنطقة 

خط �أمامي، ورمبا كان م�صيباً، فقد بنى �أهلنا من بيت حنينا )ومعظمهم يعمل يف �أمريكا 

مع  �ل�صلح  �إىل  دعا  بل  بالتعليق،  يكتِف  مل  بورقيبة  لكن  �لق�صور...  طويل(  زمن  منذ 

قرية من  ُهِجرت  الأ�رشة  غزة  قطاع  و�صط  �لبيج  خميم  يف  ولد   :)2003–1952( املقادمة  اأحمد  اإبراهيم   
8 

ع�صو  مبكر�ً.  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  يف  ن�صط  م�رش،  يف  �الأ�صنان  طب  در�ص  ع�صقالن.  ق�صاء  د�ر�ص  بيت 

�لنو�ة �الأوىل للجهاز �لع�صكري �لذي �صكله �ل�صيخ �أحمد يا�صني مطلع �لثمانينيات. �عتقل �صنة 1984 وحكم عليه 

بال�صجن لثمانية �أعو�م. و�عتقل �صنة 1996 يف �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية وُعذِّب عذ�باً �صديد�ً مل�صوؤوليته عن 

بناء تنظيم ع�صكري جديد حلما�ص يف �لقطاع. من �أبرز قادة حما�ص يف �نتفا�صة �الأق�صى، له عدٌد من �ملوؤلفات 

�أبرزها كتاب “معامل يف �لطريق �إىل حترير فل�صطني”. �غتيل ب�صو�ريخ طائر�ت �الحتالل يف 2003/3/8. �نظر: 

�مل�صتقبل،  �أبحاث  )غزة: مركز  املجاهد  والداعية  القائد  املقادمة:  اإبراهيم  الدكتور  ال�شهيد  عاطف عدو�ن، 

.)2004

زياد حممد احل�شيني )1943–1971(: ولد يف مدينة غزة. تخرج من �لكلية �لع�صكرية لل�صباط �الحتياط يف   
9

1969 من�صب قائد  �لفل�صطيني. توىل مطلع �صنة  �لتابعة جلي�ص �لتحرير  �لقاهرة و�لتحق بقو�ت عني جالوت 

قو�ت �لتحرير �ل�صعبية يف قطاع غزة، و�لتي قادت �ملعركة �صّد �الحتالل �إثر �حتالل �صنة 1967. قاد عدد�ً من 

�لعمليات �صّد �الحتالل. ��صت�صهد يف 1971/11/21 يف عملية �غتيال بعد �ختطافه من قبل عمالء �ل�صهاينة.
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لالجئني،  جب  عقبة  خميم  يف  وخا�صة  �صّده،  مظاهر�ت  يف  �لنا�ص  فخرج  “�إ�رش�ئيل”، 
.
10

ورددو�: يا �أبو رقيبة يا غد�ر، بعت بالدك بالدوالر

قبل حرب 1967 مل تتوقف �عتد�ء�ت �ل�صهاينة ودولتهم على �لقرى �لفل�صطينية، حيث 

��صتباح �ل�صهاينة قرى �حلدود، من قبيه غرب ر�م �هلل، و�لقريبة من �لرملة و�للطرون، 

�إىل بلدة �ل�صموع، وهي �إىل �جلنوب من مدينة �خلليل، وعلى �لتخوم �ل�صمالية لبئر �ل�صبع؛ 

 ،1966 قتلو� �لرجال وبقرو� بطون �لن�صاء، وهدمو� �لبيوت. و�آخر ذلك ما كان يف �صنة 

وقبل �حلرب ب�صهور، فخرج طلبة �ملد�ر�ص يف مظاهر�ت عارمة �صّد �حلكومة �الأردنية 

ن�رشة لل�صموع، كالر�صيدية ومد�ر�ص �لقد�ص ونابل�ص، خرجو� يف مظاهر�ت تعامل معها 

.
11

�لنظام بق�صوة

كانت “�إ�رش�ئيل” ُتعّد للحرب، وت�صتعد لالنق�صا�ص من على �أر��صينا، وكانت �الأنظمة 

فحزب  �صعوبها،  مع  �لد�خل  يف  �رش�عها  نن�صى  �أن  دون  �أخرى،  جبهات  على  حتارب 

حياتهم.  �لنا�ص  و�أف�صد على  �لبلد،  �جلي�ص وخرب  �أ�صعف  يف �صورية  �ل�صمال  �لبعث يف 

وهناك يف م�رش، �ن�صغل �لنظام بحربه يف �ليمن، كما �أقدم على مطاردة و�إعد�م قادة �لعمل 

�الإ�صالمي من رجال �الإخو�ن، �لذين حاربو� �ل�صهاينة يف فل�صطني، و�صهدت لهم ربوع 

�لقد�ص بذلك... وممن حاربو� �الإجنليز يف �لقناة يف مدينتي �ل�صوي�ص و�الإ�صماعيلية، فقام 

�لنظام باإعد�م �ل�صيخ حممد فرغلي، ويو�صف طلعت جز�ر �الإجنليز، كما �أعدم �صيد قطب 

يف 1966/8/29 )قبيل حرب حزير�ن/ يونيو 1967(. غري �أن �هلل �صبحانه ك�صفهم، فلحقهم 

.
امِلنَِي(12 عار �لهزية يف حزير�ن/ يونيو 1967. و�صدق �هلل )َوِقيَل ُبْعد�ً لِلَْقْوِم �لظَّ

�الإعد�دية، وطلب  �إعد�م �صيد قطب، رحمه �هلل، كنت يف  �لنظام �مل�رشي على  �أقدم  ملا 

�أقر�أ على �لطلبة يف �صاحة �ملدر�صة، �صاعة  �أن  �أبو قلبني، من �صلو�ن،  مني �الأ�صتاذ عو�د 

 عن زيارة �أبو رقيبة لل�صفة �لغربية يف �آذ�ر/ مار�ص 1965، وت�رشيحاته وردود �لفعل عليها، �نظر: اليوميات 
10

الفل�شطينية املجلد الأول من 1965/1/1 اإىل 1965/6/30 )بريوت: مركز �الأبحاث - منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، 

1966(، �ص 86–99. ]�ملحرر[

�صهدت �ل�صفة �لغربية �عتد�ء�ت �صهيونية متتالية تفاوتت يف حدتها، كان �أبرزها �لهجوم على بلدة قبية ليلة   
11

1953/10/15، و�لهجوم على بلدة �ل�صموع ليلة 1966/11/14. للمزيد عن هذه �العتد�ء�ت يكن مر�جعة: 

 Benny Morris, Israel’s Border Wars, 1949–1956: Arab Infiltration, Israeli Retaliation, and the

Countdown to the Suez War (Oxford: Clarendon Press, 1993).

مع �الإ�صارة �إىل �أن جّل م�صادر �لكتاب �صهيونية. ]�ملحرر[

القراآن الكرمي، �صورة هود، �آية 44.  
12
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�ل�صباح، ما تي�رش من �لقر�آن عن روح �ل�صهيد �صيد قطب، كان ذلك يف �ليوم �لذي �أعدم فيه، 

�أو بعده بيوم على ما �أذكر، وفعالً قر�أت، وال �أدري ملاذ� �خرتت �الآيات من �صورة �الأنعام، 

ْر�صِ َولِيَُكوَن ِمَن 
َ
َماَو�تِ َو�اْلأ من قوله تعاىل من �الآية )َوَكَذلَِك ُنِري �إِْبَر�ِهيَم َملَُكوَت �ل�صَّ

ْر�َص َحنِيفاً َوَما 
َ
َماَو�تِ َو�اْلأ ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر �ل�صَّ �مْلُوِقننَِي(، �إىل قوله تعاىل: )�إِينِّ َوجَّ

 .
َنا ِمَن �مْلُ�رْشِِكنَي(13

َ
�أ

هذ� عما �صبق �حلرب و�لعدو�ن �ل�صهيوين �صنة 1967، �أما عن �حلرب وما بعدها، فها 

هم �ل�صهاينة يوم دخول �لقد�ص، يعربدون ويتملكهم �ل�صلف و�لغرور، وهم يرق�صون 

رجاالً ون�صاًء يف �صاحة �لب�ق، وحناجرهم تلعلع: حّط �مل�صم�ص على �لتفاح... دين حممد 

وىل ور�ح. وكثري منهم �أل�صنتهم عربية؛ منهم �ملغربي و�ليمني و�لعر�قي، ومن �أتى من 

�لدول �لعربية منهم �صاطياً مغت�صباً الأر�ص فل�صطني.

�ل�صرييف،  حممد  ��صمه  جليل  �صيخ  عامل  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  كان  باأيام  �حلرب  قبل 

يدّر�ص �لنا�ص، ويعظهم، ويحذرهم من حرب قادمة، ومن �حتالٍل للقد�ص، و�أن �ل�صهاينة 

يعدون �لعدة، و�لعرب يف غفلة من هذ� �لذي يحاك ويدبر، فوقف له رجل من �حلا�رشين 

�صرندهم  هذه  وبال�رش�مي  حذ�وؤه...  يده  ويف  هذه،  باالأحذية  له:  وقال  �مل�صتمعني، 

ونت�صدى لهم. فانظرو� �إىل هذ� �مل�صتوى من �ال�صتهانة بالعدو، و�جلهل باحلال و�لو�قع 

بعد  �أما  �أخو�تها.  �أو  دم�صق  من  �ل�صام  من  �ل�صرييف  �صيخنا  �أن  و�أظن  �لهزية.  وثقافة 

�ل�صاد�صة ع�رشة من عمري، وكانت �لهزية مدوية، وغري مقبولة  �حلرب، فقد كنت يف 

لدى �جلماهري، مِلا َمنّتهم �صعار�ت �الأنظمة من �النت�صار�ت. و�حلق �أن �أبا جهل ملا خرج 

] كان قد  بجي�ص جر�ر، تعد�ده �ألف مقاتل من مكة �إىل مياه بدر، حلرب �صيدنا حممد 

�أعّد �لعدة، و�أخذ باالأ�صباب لتلك �ملو�جهة، بل كان مزهو�ً، وكان على ر�أ�ص �جلي�ص، ومل 

علينا  وتعزف  �خلمر،  ون�رشب  بدر�ً  نرد  قال:  وملا  �ملعركة،  من  هرب  �أنه  عليه  ي�صجل 

لكن  وكفره.  �صيطانه  خذله  و�إن  قوله،  من  ثقة  على  كان  �لعرب،  بنا  وت�صمع  �لقيان، 

�لذين طبلو� للحرب �صنة 1967 من �لعربان، و�أغلقو� م�صائق تري�ن، وقالو� من �ملحيط 

�إىل �خلليج �لثائر لبيك عبد �لنا�رش، و�أم كلثوم معكم يف �ملعركة، كانو� على غفلة  �لهادر 

من �أمرهم، ومل يعدو� �لعدة، �أو ياأخذو� باأ�صباب �حلرب، كانت جعجعة ال طائل حتتها، 

ودفعت �جلبهة �مل�رشية �رشيبة غالية، من خرية �أبنائها، بني �لقتل �مليد�ين وبني �الأ�رش، 

القراآن الكرمي، �صورة �الأنعام، �آية 75–79.  
13
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عد� عن �خل�صارة يف �ملعد�ت و�أدو�ت �لقتال. و�حلقيقة �أنهم ما �أح�صنو� يف �صيء، حتى �إن 

خطابهم �ل�صيا�صي كان عقيماً ال يرقى �إىل م�صتوى �الأحد�ث، وكانت �أفئدة �حلكام هو�ء. 

�أهكذ� ت�صقط وباقي �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة و�صيناء و�جلوالن دون مقاومة تذكر؟!! 

�أقول: و�هلل، لن يغفرها لهم �لتاريخ، و�صتبقى و�صمة عار يف جبني كل حاكم مل يد�فع عن 

�لقد�ص وفل�صطني و�لبالد �لعربية. وو�هلل كلما �أتذكر ذلك، فاأول خاطر يقع يف نف�صي، �أن 

.
اَل ُبْعد�ً مِلَْدَيَن َكَما َبِعَدْت َثُموُد(14

َ
ام؛ و�هلل �صبحانه وتعاىل يقول: )�أ �أقف و�ألعن �حلكَّ

وحتى بعد �أن و�صعت �حلرب �أوز�رها، بقي �لنا�ص يف حالة ذهول ملا �أ�صابهم وحّل 

بهم، وبقيت �الأنظمة على تعا�صتها، لوال �أن �جلماهري و�الأنظمة وجدت بغيتها يف �لثورة 

�لثورة  فكانت  �الأيام،  تلك  تردي  مع  قدر  على  جاء  �لذي  �لفد�ئي،  و�لعمل  �لفل�صطينية 

�لفل�صطينية هي �لر�فعة حلال �جلماهري، و�الأمل �جلديد �لذي يخفف عنهم �أثقالهم، ويفتح 

عليهم بو�بات حالت دونها �الأنظمة من قبل. و�الأنظمة كذلك، وجدت يف �لثورة �لفل�صطينية 

و�لعمل �لفد�ئي، ما يخفف عنها �صغط �جلماهري، فاأخذ كل نظام ي�صتقطب ف�صيالً من 

حتى  �لفد�ئي،  �لعمل  �صاحة  على  ف�صائل  لها  �أوجدت  �الأنظمة  وبع�ص  �ملنظمة،  ف�صائل 

�لفد�ئي  �لعمل  �مللك ح�صني قال )عندما كان  �أن  ُتنفذ �صيا�صتها، ويكون لها ذر�عاً، حتى 

موّجهٍ  كالم  يف  و�أظافركم،  باأ�صنانكم  �قتلوهم!  وقال:  فد�ئيون،  كلنا  �الأردن(:  يف  قوياً 

�لنا�ص، و��صتثمروها على  ما ركبها  للفل�صطينيني �صّد �ل�صهاينة، وكانت موجًة �رشيعاً 

�صعيد �الأنظمة و�جلماهري.

جاء �حتالل 1967 للقد�ص و�ل�صفة �لغربية، وخرجت �الأفاعي من جحورها، وعملت 

و�حلار�ت  �ملو�قع  وتغيري  �ملدينة،  معامل  طم�ص  على  �لقد�ص  يف  وبلديتها  �الحتالل  دولة 

حتت م�صميات جديدة، وتفريغ حار�ت من �أهلها، ومد�ر�ص من طالبها، وحتى �مل�صاجد 

مبدر�صتها  �لب�ق  فحارة  ماآذنها.  على  من  �الأذ�ن  رفع  ومنعو�  وعزلوها،  حا�رشوها 

�لتنكزية،  و�ملدر�صة  �لهدم،  حتت  مات  من  منهم  بل  �صكانها،  و�أخلي  بكاملها،  هدمت 

خرجنا منها 
ُ
و�لتي تلقينا فيها علومنا �ل�رشعية، حتت م�صمى ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية، �أ

بقر�ر ع�صكري من وزير دفاع �الحتالل �آنذ�ك مو�صيه ديان Moshe Dayan، كان ذلك 

�ملبكى،  �ل�صهاينة حائط  ي�صميه  �لذي  �لب�ق،  على حائط  �أنها مطلة  1968، بحجة  �صنة 

القراآن الكرمي، �صورة هود، �آية 95.  
14
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ويار�صون عبادتهم قبالته، لكن در��صتنا مل تتوقف، فا�صتوعبتنا د�ر �الأيتام �الإ�صالمية 

يف حجر�تها يف �صاعات �مل�صاء، ثّم �نتقلت �لثانوية �ل�رشعية �إىل باب �الأ�صباط �أحد �أبو�ب 

�مل�صجد �الأق�صى.

كل  وعلى  �لغائبني،  �أمالك  من  كثري  على  يده  وو�صع   1967 �صنة  �الحتالل  جاء 

�الأردنية  �ململكة  حلكومة  تابعة  كانت  �لتي  �ل�رشطة،  ومر�كز  �حلكومية،  �ملوؤ�ص�صات 

و�لنبي  �لعامود  ر�أ�ص  يف  �حلال  هي  )كما  �ملر�كز  هذه  فحّول  ذلك،  تعدى  بل  �لها�صمية، 

يعقوب( �إىل بوؤر ��صتيطانية. وما �إن وطئت �أقد�م �الحتالل �ملدينة، و�إىل يومنا هذ�، و�لتهويد 

قائم على قدم و�صاق، وحرب �لتفريغ و�لت�صييق، و�ل�رش�ئب �لباهظة �لتي ال تطاق وال 

ت�صتطاع، حتى يهجر �أهُل �ملدينة بيوتهم نتيجة هذه �ل�صيا�صة �ملجرمة. لقد حتولت �أحياٌء 

وحار�ت كاملة من �لعرب �إىل �ل�صهاينة، ما بني �رشقة، وبيع، و�رش�ء، و�صم�رشة، وخر�ب 

�صمري، وما �إىل ذلك. لكن كان هناك يف �لقد�ص من �آثر �ملوت و�لفقر، على �أن يفرط ببيته، 

�خلال�ص، مو�صى  �حلاج  ومنهم  بيوتهم،  يبحو�  ومل  �لهدم،  حتت  ماتو�  �أنا�ٌص   منهم 

رحمه �هلل، �لذي ر�ودوه كثري�ً، و�إغر�ء�ت ال مثيل لها، حتى يتنازل عن عقار من عقار�ته، 

لكنه رف�ص وباإ�رش�ر، وعزة، وكر�مة. فكل من يتابع �الأخبار �صمعه على �صا�صة �لتلفزيون 

يقول: �إنه ال يكن �أن يبيع بيته، حتى ياأخذ توكيالً من كل �أبناء �الأمة �الإ�صالمية، مبا يف 

ذلك �الأطفال �ل�صغار، لقد مات، رحمه �هلل، وبقي رمز�ً، و�أ�صطورة للرباط و�لثبات. لكن 

يف �ملقابل، هناك من رّخ�ص نف�صه، وباء بخزي �لدنيا و�الآخرة.

�لتي  فل�صطني  لتحرير  �أت�صوق  كنت  الأنني  �أتوقعها؛  كنت  وما   ،1967 حرب  جاءت 

�حتلها �ل�صهاينة �صنة 1948، كنت على ثقة باأن �لعرب يف طريقهم �إىل حترير فل�صطني، 

 ،1948 �أهلنا �صنة  �أتوجع و�أحترق على �لذي دهى  �آتية كالطوفان، وكنت  و�أن زحوفهم 

Ramat Rachel، �ملجاورة لبلدة �صور باهر، و�لتي  و�أنظر �إىل مغت�صبة ر�مات ر�حيل 

�أقيمت على �أر�ص بيت �صفافا و�صور باهر، و�أردد ما يغنيه فريد �الأطر�ص )ملن �أحبها( 

وما طالها )نالها(: “قد�م عينيّا، وبعيد عليّا، مق�صوم لغريي، وهو ليَّا”.

�حتلت �لقد�ص، ورفع �الحتالل علمه على قبة �ل�صخرة، ومل يتلك �أحد �جلر�أة على 

�ل�صفري  �أن جاء  �إىل  �لنا�ص مبلغها،  �لهزية من  بلغت  �لطاهر، وقد  �ملكان  �إنز�له من ذلك 

�لرتكي وطلب من قو�ت �الحتالل �إنز�له، فاأنزلوه.
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فاأهايل �لقليل،  �إال  وهاجرو�  قر�هم،  تركو�  �حلدودية  �لقرى  �أهايل  معظم  �أن   و�أذكر 

�أم طوبا و�صور باهر تركو� م�صاكنهم خوفاً من بط�ص �ل�صهاينة، وما يعرفه �لنا�ص من 

�أذ�هم، والأيام قليلة نزل �لنا�ص قريباً من قر�هم )فنحن و�أهل �صور باهر نزلنا على عرب 

�لتعامرة و�لعبيدية(، ثّم رجع �لنا�ص �إىل بيوتهم. وبالرغم من �صغر �صني وقتذ�ك، ومن 

هول �ل�صدمة وت�صنج �ملوقف، �إال �إنني، و�بن عم يل، قررنا �لعودة �إىل �لقرية قبل عودة 

�لنا�ص، حيث كانت طلقات �لر�صا�ص من جي�ص �الحتالل ترت��صق من على مئذنة م�صجد 

�صور باهر، �ملطل على �ملحيط كله، بل وعلى جبال �لكرك يف �الأردن. لقد عدنا �إىل بيوتنا 

ومننا ليلتنا، كٌل يف بيته دون �أهله، وتغطيت مبا يف “معزل” �لبيت من حلف، و�فرت�صت 

مبا يف �لبيت من فر�ص ومتكاآت.

باأي  و�إال  ظهرياً،  ور�ءهم  �هلل  كتاب  �لنا�ص  يتخذ  و�أن  �لقد�ص،  ت�صقط  �أن  جرية  �إنها 

ذنٍب قتلت رجاء ح�صن �أبو عما�صة وهي ُتنزل �لعلم �لبيطاين من على �صارية �لقن�صلية 

؟ 
�لبيطانية، يف مظاهر�ت كانون �الأول/ دي�صمب 151955

�أخذو�  �ملد�ر�ص  وطلبة  �لنا�ص  لكن  �لتحدي...  روح  �لنا�ص  يف  يقتلو�  حتى  ذلك  كل 

ُتفرغ  منطق  باأي  وكذلك  بالدي.  يل  �أنقذو�  تنادي  ح�صن  رجاء  �ملظاهر�ت:  يف  يرددون 

يف  وكان  ب�صنة؟  �الحتالل  قبل  �صعفاط  خميم  �إىل  ويرحلون  �أهلها،  من  �ل�رشف  حارُة 

�ليوم ما يقرب  500 عائلة، وهم  ُرّحل عنها  لقد  �لقدية،  �لبلدة  هذه �حلارة ربع �صكان 

فِرغت �حلارة لتاأخذ ��صماً جديد�ً بدالً من حارة �ل�رشف، 
ُ
�أ من ثالثني �ألف مو�طن. ولقد 

قرى من   ،1948 �صنة  هجرو�  �لذين  من  �صكانها  معظم  وكان  �ليهود”،  “حارة   هو 

�لدبابات  من  �ملو�جهة  وجبهة  �الأمامية  �خلطوط  تفرغ  ملاذ�  �أخرى  ومرة  �لقد�ص.  غربي 

و�ملعد�ت �لثقيلة قبل �صهر من �حلرب و�لعدو�ن؟ ملاذ� نقل عتاد �جلي�ص �الأردين من غربي 

�ل�صفة �إىل �رشقيها؟ وملاذ� �أتو� باالأغر�ر من �جلي�ص �لذين يجهلون �ملو�قع، وال يعرفون 

�ملناطق بدالً من �جلي�ص �لذي �أتته �الأو�مر باالن�صحاب، وهو �لذي �ألف �خلطوط �الأمامية 

طويالً يف �ل�صنو�ت �لعجاف، ومل يبَق من �جلي�ص �إال من مترد على �لقر�ر، و�آثر �ملو�جهة 

مع �لعدو على �لهرب؟ و�أذكر حادثة يف �أول يوم من �حلرب �أن جندياً �أردنياً، من معان، 

�حلزب  كو�در  �أحد  وهي   ،1955/12/17 يوم  �لقد�ص  يف  �صقطت  �أريحا،  الجئي  من  عما�صة،  �أبو  رجاء   قتلت 
15

رو�ية  �نظر  للمزيد  بغد�د.  حللف  �الأردن  بتوجه  تنديد�ً  خرجت  مظاهر�ت  يف  �لطالبية،  �الأردين  �ل�صيوعي 

�لقيادي �ل�صيوعي عبد �لعزيز �لعطي يف: عبد �لعزيز �لعطي، رحلة العمر من �شاطئ غزة اإىل �شحراء اجلفر 

)عّمان: ن�رش خا�ص، 2012(. �ص 126–127. ]�ملحرر[.
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�أتو� به �إىل �جلبهة، وهو يجهلها وال يعرفها، ففي يومه �الأول من �ملعارك توجه �إىل �لغرب 

لنا  �أقارب  ولوال  �ل�صهاينة،  مو�قع  �إىل  توجه  �ل�رشق،  �إىل  �لتوجه  من  بدالً  �ن�صحابه،  يف 

�أخذو� بيده �إىل طريق �ل�صالمة و�الأمان، لقتل �أو وقع �أ�صري�ً يف �أيدي �ل�صهاينة. و�صدقت 

�لعرب فيما قالت: “قتلت �أر�ٌص جاهلها، وقتل �أر�صاً عاملُها”.

وق�صة �جلامعة �لعبية، �لقائمة على �أر�ص �لعي�صوية، وما يحيط بها من م�صتوطنات، 

هذه �لبوؤرة كانت مزروعة يف حميط كلُُه عرب، وقو�فل �الإغاثة و�ملدد تغدو وتروح �إليها كل 

يوم �أحد وخمي�ص من �الأ�صبوع، وعلى �أعني �لنا�ص، و�لنظام �الأردين و�صٌي على حر��صتها، 

�صكوب�ص جبل  ��صم  حتت  قائماً  ��صتيطاناً  �أن  يعلمون  وال  يجهلون،  �لنا�ص  من   وكثري 

وهد��صا �ل�رشقية وعلى �أر�ص �لعي�صوية؟ وكثري من �ملو�قع، ومنها �لتلة �لفرن�صية وما 

ت�صمى عطروت، ُمنع �لنا�ص من �لبناء عليها، حتى �إذ� جاء �الحتالل، ��صتوىل عليها وبنى 

عليها منطقة �صناعية. و�أخذت هد��صا و�جلامعة �لعبية وم�صت�صفاها �لنف�ص �لعميق، ملا 

�جتاحت جيو�ص �الحتالل �لقد�ص و�لعي�صوية، وتو�صعت على ح�صابهما، وعلى ح�صاب 

�صقاء �لنا�ص وحياتهم.

العمل والزواج:
بعد �أن �نتهيت من �لدر��صة �لثانوية بنجاح، وم�صى على �الحتالل ما يقرب من �أربع 

�صنو�ت ثقيلة على �لنا�ص، وعلى مفا�صل حياتهم، وكلما طالت �أيام �الحتالل بال مقاومة 

و�ملقاومة  خطره،  و��صتفحل  تغوله  و��صت�رشى  �أقد�مه،  تر�صخت  �لوعي،  غياب  َمع 

وظروف �لعمل �لفد�ئي مل يكونا بامل�صتوى �ملطلوب من �لنجاعة يف �إيالم �لعدو، �أو �لنيل 

قدرتنا  فاقت  بنا،  �ملحيطة  �الأنظمة  و�صفوف  �صفوفنا،  �خرت�ق  يف  �لعدو  فتجربة  منه، 

�لفكري،  �لغزو  قبل  من  �ل�صاحة  ��صتبيحت  وقد  عندنا،  �ملناعة  ل�صعف  �لت�صدي  على 

�لذي ��صتثمر جهل �الأمة، ومل يتح ما عندنا من �ملناعة من �صدها... َو�صفوفنا من خالل 

جتربة �لثورة �لفل�صطينية كثري�ً ما �خرتقها �الأعد�ء... لي�ص بذكائهم بقدر ما هو �إهمال 

منا، وعدم ح�صانة يف قو�نا �لب�رشية، فاالإغر�ء�ت، يف ظّل غياب �لو�زع �لديني، و�لرتبية 

فل�صطني  تكون  �أن  من  بدالً  �لهزية،  ثقافة  يقبلو�  �أن  بالنا�ص  دفعت  �ل�صادقة،  �لوطنية 

تاأخذ  مل  حيث  �لتنظيمات.  با�صم  �ملح�صوبية  طغيان  من  �عتبار�ً  و�أهم  �أكب  وق�صيتها 

حظها عند �لرّو�د على �صعيد �لتعبئة، �لتي يف غيابها دفعت بالنا�ص �إىل جماملة �الحتالل، 

و�ل�صكوت عن ت�رشفاته على ح�صاب �لوطنية... �إالّ من رحم �هلل.
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لقد تغول �الحتالل مب�صاريعه، و��صتنزف ما عند �لنا�ص من قوة، و�أحكم من خالل 

�أو مدير  �الأجرة،  �صائق  �أن  �لعامة، حتى  �ملر�فق  �ل�صطوة على كثري من  �الأمنية  �أجهزته 

يف  يرتفع  �أو  رخ�صته،  على  يح�صل  حتى  �ملخابر�ت،  عنه  تر�صى  �أن  بّد  ال  �ملدر�صة، 

وظيفته، �إال من رحم �هلل، وعلى هذ� فِق�ص.

�أكملُت �لثانوية �لعامة، و�إىل جانبها �لثانوية �ل�رشعية، وكان باالإمكان �أن �أو��صل تلقي 

علومي �ل�رشعية من خالل كليات �ل�رشيعة، يف �جلامعة �الأردنية، �أو �جلامعة �الإ�صالمية 

يف �ملدينة �ملنورة )على �صيدنا ر�صول �هلل �ل�صالة و�ل�صالم(، �أو جامعة �الأزهر يف �لقاهرة. 

لكني �ُصغلت عن ذلك، و�آثرت �لعمل �حلر و�لبناء على �لدر��صة ل�صنة كاملة، حيث كانت 

ظروف �لثورة �لفل�صطينية ترت�جع يف �الأردن، بعد جناحات �أحاطت بال�صاحة �الأردنية، 

لكن �لنظام �صاق ذرعاً من �لوجود �لفد�ئي، و��صتغل ممار�صات و�أخطاء �أ�صاءت للعمل 

�صفوف  �خرت�ق  على  بنجاح  �لنظام  فعمل  �لثوري،  �لعمل  وحدة  ومّزقت  �لفد�ئي، 

�لثورة و�لتنظيمات، و��صتطاع �أن يوؤلب �لر�أي �لعام يف �جلي�ص �صّد �لثورة. وكان هناك 

باملقابل �صعار�ت ومل�صقات ملارك�ص ولينني، على جدر�ن م�صجد �الأ�رشفية، و�أن عّمان 

هانوي �لعرب، فتد�عت �الأ�صباب من هنا وهناك، حتى كانت �حلرب �لتي قذفت بالثورة 

بني  �لفتنة  ووقعت  �لد�خلية،  �صبتمب  �أيلول/  �أحد�ث  فكانت  �الأردن،  خارج  �لفل�صطينية 

“�إ�رش�ئيل” �حلدود مع  �أن �أمنت  �أبناء �ل�صعب �لو�حد. و�نتهت �حلال بال�صاحة �الأردنية 

كنت  �الأحد�ث  هذه  �لدو�م.  على  �صاخنة  وجبهة  ملتهبة،  �صاحة  كانت  �أن  بعد  �الأردن، 

عّمان،  يف  هناك  �لرتحال  ع�صا  بي  حطت  حيث   ،1971/1970 عام  �آخرها  على  �صاهد�ً 

�لثورة  ما م�صى من حال  �لنا�ص على  تعليقات  �لظروف، و�صمعت  وعاي�صت ح�صا�صية 

�أجرة يقول:  �إىل �جلامعة �الأردنية �صمعت �صائق  �لفل�صطينية. فذ�ت مرة و�أنا يف طريقي 

�لعمامري  �أبو  �لعقبة،  �إىل  درعا  من  حاكم  يظل  عمار(  �أبو  )يق�صد  �لعمامري  �أبو  بدو  “ما 
يريد �أن ينقلب على �مللك”. لكن فيما بعد جتاوز �لنا�ص كل هذه �لهموم، وعادت �حلياة �إىل 

طبيعتها �صيئاً ف�صيئاً، و�لتقيت من يل بهم رحم و�صلة قربى، وكان منهم �الأخ �ملنا�صل 

�لثورة  عن  �حلديث  �أطر�ف  وتناولنا  �أ�رشف(،  )�أبو  طري  �أبو  منري  جمموعتي،  و�بن 

�أيلول/ �صبتمب، حتى  وظروفها، وعن حاله وهو يتنقل بني �صفوف �لفد�ئيني يف حرب 

 �نزلقت به رجله يف بئر يف �جلبل �الأخ�رش، وجعل من �صالحهِ �لدكرتيوف �ُصلماً للخروج

من �لبئر.
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كان ح�صوري �إىل �الأردن من �أجل �لدر��صة يف �جلامعة �الأردنية، ومن ور�ء ذلك ترتيب 

�الحتالل  مقارعة  الأن  �لثورة؛  �صفوف  خالل  من  �جلهادي  �لعمل  ال�صتئناف  �أموري 

�للتان طغتا على كل �صيء يف حياتي، حتى على  �ل�صاغل، وهما  كانتا �صغلي  ومقاومته 

�لدر��صة وعلى �لعمل �حلر، وحتى على �أولوياتي مهما كانت.

�أجل عيونها  “�لقد�ص”، ومن  �أحب  �لتي  �إىل مدينتي  قطعت زيارتي لعّمان، ورجعت 

�أ�صحي بالغايل و�لنفي�ص. وذهبت �إىل �ملحكمة �ل�رشعية يف �صارع �صالح �لدين، ودخلت 

على ف�صيلة �ل�صيخ حلمي �ملحت�صب، رحمه �هلل، رئي�ص حمكمة �ال�صتئناف �ل�رشعية، و�إىل 

عكرمة  �لدكتور  وو�لد  �ل�رشعي،  �لقد�ص  قا�صي  �صبي،  �صعيد  �ل�صيخ  ف�صيلة  جانبه 

�صبي، و�لذي ت�صّدى لقو�ت �الحتالل عند �قتحامها ملدينة قلقيلية، وهدمها لع�رش�ت 

�لبيوت يف �ملدينة؛ فكان لل�صيخ موقفه، حيث رفع �صوته عالياً �أمام �ل�صفار�ت �الأجنبية، 

كي تتدخل لوقف ذبح �ملدينة، و�إخر�ج �أهلها منها.

حاجة  يف  �الأوقاف  �أن  �صمعي  �إىل  �نتهى  لهما:  وقلت  �جلليلني،  �ل�صيخني  على  دخلت 

�أحد خريجي �ملدر�صة �ل�رشعية، فقال يل �ل�صيخ حلمي �ملحت�صب:  �أئمة م�صاجد، و�أنا  �إىل 

�أن تتزيا  “�لن�ص كم”. فقلت: ما �ملطلوب يا �صيدي؟ فقال:  �لفتوة، وبهذ� �لقمي�ص  بهذه 

تلب�ص �جلبة و�لعمامة. فقلت: مقبوٌل علي. وكان ذلك، و��صتلمت  �ل�رشعي، و�أن  بالزي 

كتاب تعييني وت�صنيفي بعد فرتة ق�صرية، من �أو�خر �صنة 1972. فكانت �جلبة و�لعمامة 

�الإمام  يردده  كان  �ل�صعر  من  بيتاً  و��صتح�رشت  �لتعيني،  كتاب  يف  �لوظيفة  �رشوط  من 

حممد عبده:

و�إن ديناً قد �أردت �صالحه                                              خمافة �أن تق�صي عليه �لعمائم

ت�صلمت عملي �إماماً ومدر�صاً وخطيباً للجمعة، يف م�صجد قرية من قرى �لقد�ص ��صمها 

�لقد�ص، وجتاورها قريتا بري نباال و�جلديرة، و�إىل �لغرب  �ل�صمال من  �إىل  �جليب، وهي 

�إىل  م�صجد  �إمام  من  وظيفتي  وتعدت  �أخرى،  قرى  وعدة  وقطنا  وبدو  �إجز�  بيت  منها 

ماأذون �رشعي للقرى �لثالث، �جليب وبري نباال و�جلديرة، ومن خالل عملي، كانت يل 

حملة قا�صية على �أنا�ص من هذه �لقرى وغريها، ملا فرطو� من حقوق على �صعيد �لوطن 

و�لوطنية، و�ل�رش�ع مع �لعدو، فقد خرج بع�ص �لنا�ص عن �ملاألوف، وقبلو� على �أنف�صهم 

و�أقيمت م�صتوطنات من  �لنا�ص،  �ل�صم�رشة بني  �أر��صيهم لالحتالل، وكرثت  يبيعو�  �أن 

على �الأر��صي �لتي بيعت لل�صهاينة، مثل جفعات زئيف Givʻat Ze’ev �لتي �أقيمت على 
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�أر��صي �جليب، فكانت حملتي �صديدة على �ل�صما�رشة، وعلى كل من يفرط ويبيع �أر�صه 

لقي على �لنا�ص ِمَن �لفتاوى، ما حترم عليهم بيع �الأر��صي لل�صهاينة، 
ُ
لل�صهاينة، وكنت �أ

و�أردد على �أ�صماع �لنا�ص �أبياتاً من �ل�صعر قالها �إبر�هيم طوقان من قبل:

يا بائع �الأر�ص مل حتفل بعاقبة                                   وال تــعلمت �أن �خل�صــم خــد�ُع

لقد جنيـت على �الأحفاد و�لهف                                    يـــوهم عـبـيـد وخـــد�ٌم و�أتبــــــاُع

وغــــّرك �لذهــب �للّمــاع حتــــرزه                                    �إن �ل�صــــر�ب كمــــا تدريــه ملّــــاُع

ٍ ن�صـاأت بـها                                   و�ترك لقبك �أر�صاً طولها باُع فـكر مبـوتك يف �أر�ص

وبطلب من �أهايل هذه �لقرى عر�صو� عليَّ �لزو�ج؛ الأن وظيفتي ح�صب عرفهم ال بّد 

لها من زو�ج، وعملي يف عقود �لزو�ج ودخويل على بيوتهم، ال بّد له من �إح�صان ح�صب 

فهمهم، وكاأن على �ملاأذون �أو �ل�صيخ �أن يكون �أقرب �إىل �ل�صيخوخة.

بتاريخ  م�صعب  �أم  من  وتزوجت  ذلك  يل  ومّت  �لزو�ج،  يف  رغبة  يل  كانت  هذ�  ومع 

 1974/2/1 تاريخ  ويف  ومرتفعاتها،  �لقد�ص  جبال  على  تت�صاقط  و�لثلوج   ،1973/3/3

رزقني �هلل منها بابنتي “فل�صطني”، وبعدها بثمانية �أ�صهر ون�صف دخلت �ل�صجن الأول 

�لرتتيب:  على  وهم  وولدين؛  �لبنات  من  �أربعاً  هذه  بزوجتي  �رتباطي  �أثمر  وقد  مرة. 

بني  فرت�ت  وعلى  وحممود،  وخولة،  ومرمي،  و�أروى،  م�صعب،  لفل�صطني  فباالإ�صافة 

�لفر�ق. و�أما �لزوجة  �لِع�رْشُة بيننا؛ وكان  �ل�صجن و�الإياب منه، ثّم تع�رشت  �إىل  �لذهاب 

�بنٌة  منها  ويل  �لفر�ق،  وطلبت   ،1998 �صنة  �عتقال  بعد  �ل�صجن  �إىل  جاءتني  فقد  �لثانية، 

يجللهّن  و�أن  جميعاً،  يحفظهّن  �أن  تعاىل  �هلل  و�أ�صاأل  لطفلة،  �أم  �ليوم  وهي  هند،  ��صمها 

ب�صرته... �للهم �آمني.

ثماين  من  �أكرث  �لعمر،  من  م�صى  �لذي  هذ�  من  �لن�صاء  مع  ع�صت  ما  �أين  وللعلم، 

�صنو�ت. فبحثت عن زوجة، وهي �لتي تعي�ص معي �الآن، ويكفيني دينُها، وقد دخلت بها 

يوم 2005/2/23.

إحراق المسجد األقصى 21 آب/ أغسطس 1969:
�أن ُيحرق �مل�صجد �الأق�صى، و�أن تلتهم �لنري�ن منبه و�أعمدته وجدر�نه، فذلك تتمة ملا 

عجزت عنه �ملعارك يف حرب 1967، ولوال وجود دعم و�إ�صناد وتخطيط على م�صتوى عال، 
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ما جنح ذلك �حلاقد �لذي يدعى ديني�ص مايكل روهان Denis Michael Rohan مبفرده، 

�أن يقوم بهذ� �حلريق، وب�رشعة �أذهلت �مل�صلني، وخرجت عن �صيطرة �حلا�رشين. و�إال 

كيف؟ وملاذ� منعت �صلطات �الحتالل �إطفائية �لبلدية، وعمالها من �لعرب �ملقد�صيني، من 

�لو�صول �إىل �صاحات �مل�صجد �الأق�صى الإطفاء �حلريق؟ وقد ��صتنجدت �الأوقاف و�لنا�ص 

�ملياه  نقل  ي�صتطيعون—  —مبا  و�جلري�ن  �لنا�ص  دفع  ما  جدوى،  دون  لكن  باالإطفائية 

بالدالء، و�الأو�ين �لبيتية من �الآبار الإطفاء �حلريق، وهذ� ما ح�صل.

حمكمة  ُتبِّئه  و�أن  جريته،  على  يقدم  �أن  بروهان  دفع  �لذي  �ل�صهيوين  �حلقد  �إنه 

�الحتالل، بعد ذلك بدعوى �جلنون، و�إنه �حلقد �لدفني، و�إنها عد�وة �لدهر... و�صدق �هلل: 

.
�رْشَُكو�(16

َ
�َصدَّ �لنَّا�ِص َعَد�َوًة لِلَِّذيَن �آَمنُو� �لْيَُهوَد َو�لَِّذيَن �أ

َ
)لَتَِجَدنَّ �أ

�إن حريق �مل�صجد �الأق�صى �أوجع �لقلوب و�أدماها، وف�صح �الأنظمة، ف�صيحة ال تقل 

منب  تلتهم  �لنري�ن  يرى  وهو  قلبه،  يحرتق  ال  �لذي  هذ�  فمن   ،1967 حرب  هزية  عن 

�صالح �لدين، �لذي هو روعة يف �لبناء، و�آية يف �لزخرفة؟ بل روعته �حلقيقية، تكمن يف �أنه 

�صّكل رمز�ً ملرحلة تعافت فيها �الأمة، بعد حترير بيت �ملقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى من �أيدي 

 �ل�صليبيني، فاملنب �ْبتدئ �لعمل به �أيام نور �لدين زنكي، والأكرث من ثالث ع�رشة �صنة،

و�ملحرر �لقائد  يد  على  �الأق�صى،  �مل�صجد  يف  موقعه  �إىل  حلب  من  به  جيء  �أن   �إىل 

�صالح �لدين �الأيوبي، و�ملنب على مّر �الأيام �صاهد على �لن�رش بعد هزية �ل�صليبيني يف 

حطني، وهذه �أبيات من �صعري، قلتها بهذ� �ل�صاأن:

علــى �لُقـْد�ِص �َصــلِّم َوَقبّـل ثــــر�ها                                   َوحيــّي رجـــاالً تــَولّــو� ِحـمــاهــــا

وحيّي �ملحــاريب من... �أر�صهــا                                  ونــادي �صـالحــاً وحقق منــاهــا

�إلـى �لقــد�ص هيــــا فـقــد �أحــرقـــت                                  يـهــود حمــاريـبـهـــا... بــل ثر�هــا

لئن عربد �لعجل فيها... وتاهى                                  فـجنــــد �ملـثـنــــى تـد�عــــى نـد�هــــــا

�إلــى �لقــد�ص هيــا تعــالــو� �صــُرى                                  جيو�صاً، وقومو� على من قالها

�ألــم يـعـلمــو� �أّن فـيــها... رجـــاال                                   همــو للمغري�ت �صبحــاً... تر�ها

ــــا... هنـــــا                                   لـ�صــبــح غــد� ن�صــره يف �صـمـاهـا ف�صــبـر�ً فل�صـــــطني �إنَّ

ليــــوم تــــرى �أمـتـــــي... �صبحـــه                                  تعـافى مــن �لليـل يبغـي �صحاهـا

القراآن الكرمي، �صورة �ملائدة، �آية 82.  
16
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فل�صــــطني َمـــْن لليـــهــــود... �صـــو�نـــا                         يـد�وي �لذي �أف�صـــدو� مـن ربـاهــا

بـــــــالدي �لــتــــــي �أ�صـــــبـعـــوهـــــا �أذى                        تـنــادي زمــانــاً لنـــا فيــه... جــاهــا

فيـــا �صـخـــرة �لقـــد�ص... نحن �لفـــد�                       مل�صــــرى زعــيــــم �لنبيـــني... طـــــــه

مل�رشى تد�عى �إليه �لنبيون... ترتى                        وبــاهى �الإلــه... باأحمــد... بــاهى

ف�صــبــــــر�ً فل�صــــــــطني �صـبـــــر�ً... �إذ�                        خيول �لتقى حمحمت يا... فتاها

فــاإّنـــــــا �إذ� �لـزحــــــف قــــــّد �ل�صـــــــدى                        بتكبيـــرةٍ ليــ�ص نبغــي... �صـــو�هــا

فـــويٌل ملـــن هـــّودو� �لقـــد�ص... ويـــٌل                        ملــن عــاث فيهـــا ف�صـــاد�ً... عالهـــا

لنــــا فـــي �خلــــو�يل �صـــــالٌح ونـــــــور                        ومــن بـعــــده �آل عـثـمـــــان تـالهــــــا

و�أخرى:

�أنــــادي وفـــي �لقــــْد�ص جيـــل �الأمـــل                        �صــــبـــــــاب لـــــه هـمــــة فـي �لـعـمــــل

رجـــــــال �إذ� �صــــمــرو�... للــــــوغــــــــى                        تــهــــــــاب �ملـنــــايــــــا دنــــــو �الأجــــــل

�أنــــــادي وفــي �لقــــــد�ص حـــــلَّ �لعـنــــا                        يــهـــــــوٌد تـد�عــــــت وحــــــــلَّ �لـزلــل

فيــــا �آل عـثـمـــــان يــــا مـــْن... �صـبـــــر                         �صــــــالم من �لقــد�ص فيــه �لو�صــل

فــلـــــوال �الأفــــــاعـــــي ولـــــوال �لـَخـنــــــا                        ملــــا بـيـعـــــت �لقـــــْد�ص بـَيْـــع �لبقـــل

ويـــــا �آل زنـكــــي �صـــــــالم... عـلـيـكــم                        عــلـــــى مـنـبــــٍر �آيــــــــة فــــي �لعمـــــل

ُكـمــــــاٌة ونــــــوٌر يـقــــــود... �لـُخـطـــــــــا                        بـجـيـــ�ص لتحـــريـــر �أر�ص �لُر�صــل

ومـــــن بـعـــــده َفـيْـلــــــٌق ذو... ُتــقــــــــى                        �صـــــــالٌح عـلـــى خـيــلــــــه يـنـتـقـــــــل

ف�صـــتـــان �صــــتــــان مــا بـيــن جـيــــــ�ص                        بــنـــــــــــاه �صـــــــالٌح الأمـــــــر جــلــــــل

وجـيـــــــــ�ص تـــر�خــــــــت عـــــز�ئــمـــــــــــه                        عــن �لقــد�ص يـــوم �عتـالهـــا �لنذل

و�صتــــــان �صتــــــان مــــــا بــيــن جــيــــٍل                        بـنــى مـنـبـــر�ً بـــالتقـــى... و�لعمــل

وجيــــــٍل زهــــــا بـاخليـــــانـــة... ِكبْـــــر�ً                        فـيـــــا ويـحـــه مـنـبــــٌر... لـــو عـقـــــل

                       زهــــا لهمــــا �ل�صــهــل قبـــل �جلبـــْل
17

�صـــــــالح ومـــــن قبلــــــه... عامـــــــــٌر

 عامر: �أبو عبيدة بن �جلر�ح.
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�إنها جر�حات �لنف�ص �ملوجعة، و�أنا �أحتدث عن �لقد�ص، وما دهاها، وعن �الأق�صى، وما 

حّل به وجرى له، يف غياب �أمة عجزت �أن تغالب نري�ن �حلقد، �لتي �أحاطت باأوىل �لقبلتني 

على  �الإ�رش�ء  و�صورة  �الإ�رش�ء  �آية  ُتتلى  يوم  كل  ويف  �لرحال.  �إليه  ُت�صّد  م�صجد  وثالث 

م�صامع �الأمة، فهي ند�ء للنفري ودعوٌة للزحف، ولها جر�ٌص يقرع ويذكر �الأمة، مب�رشى 

نبينا حممد ] وباملكانة �لتي خ�ّص �هلل تعاىل هذ� �لبيت بها، فقد ورد يف �حلديث �ملرفوع 

ْفتِنَا يِف َبيْتِ �مْلَْقِد�ِص. فقال: “�ْئتُوُه َف�َصلُّو� 
َ
ِ، �أ �أن ميمونة موالة �لنبي ] قالت: َيا َر�ُصوَل �هللَّ

يِف  ُي�رْشَُج  ِبَزْيٍت  َفاْبَعثُو�  ِفيِه،  َوُت�َصلُّو�  َتاأُْتوُه  مَلْ  “َفاإِْن  َذ�َك َحْرباً،  �إِْذ  �لْباَِلُد  َوَكاَنِت  ِفيِه”، 

؛ وهذ� هو �لف�صل.
َقنَاِديلِِه”18

�أل�صنة  �صاهد  �لقد�ص  حميط  يف  هو  من  وكل  و�مل�صجد،  �ملنب  �لنري�ن  �لتهمت  لقد 

بعد عن  �لدخان  �صاهدت  �إين  فو�هلل  �مل�صجد،  قبة  حتى  �صيء،  كل  على  تاأتي   �للهب، 

ع�رشة كيلومرت�ت، وهي �آخذة �صبيلها �إىل �ل�صماء، و�أنا يف �لطريق �إليه م�صياً على �الأقد�م، 

�لعرب  به  و�صمعت  �الآفاق،  بلغ  حتى  وطار  باخلب.  �صمعت  ملا  �لقد�ص،  �إىل  طوبا  �أم  من 

 ،Golda Meir مائري  جولد�  قالت  حتى  �صاكناً،  حترك  �أن  وعجزت  �ملجاورة،  و�لدول 

رئي�صة وزر�ء �الحتالل: “كنت �أر�قب ردة فعل �لعرب على خوف، و�أع�صابي م�صدودة، 

حتى م�صى �ليوم �الأول و�لثاين و�لثالث، ومل يحرك �لعرب �صاكناً... فاطماأننت”.

لقد �لتهمت �لنري�ن �ملنب، �لذي من عليائه خطب �خلطباء، وطارت يف �الآفاق ب�صائر 

�لن�رش، ملا �عتلى �لفاحتون �ملنب، و�صلى �مل�صلون �صالة �لن�رش و�لفتح. و�إّن هذ� �ملنب 

�لعلم،  حلقات  من  مئات  ويحت�صن  للعلماء،  وملتقى  للعلم  منار�ً  كان  �لذي  مب�صجده، 

�لغز�يل رحمه �هلل، ملا وجد  �الإمام  �أروقته وحتت ظالله. حتى قال  �لعلماء بني  ملئات من 

�أن �أكرث من ثالثمئة حلقة علم تقام فيه فقط: لقد �صاع �الإ�صالم، فكيف بحال �مل�صجد يف 

�ل�صتينيات من �لقرن �ملا�صي، وما بعد ذلك حتى �أيامنا هذه، ال جتد فيه ثالث حلقات من 

�لعلم، و�لذي يعظ فيه �ليوم، هيهات �أن يرقى مل�صتوى �لعلماء.

من  �الأق�صى،  �مل�صجد  له  يتعر�ص  ما  من  وبالرغم  �الأو�صاع،  هذه  من  بالرغم  لكن 

�مل�صجد  �أن  �نتهاكات وحفريات و�عتد�ء�ت، على جغر�فيته ومبناه، وعلى رو�ده، حتى 

 �نظر ن�صه يف: �شنن اأبي داود، حتقيق حممد حميي �لدين عبد �حلميد، ط 2 )�صيد�: �ملكتبة �لع�رشية، 1950(، 
18
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باالأ�صلحة،  �ملدججة  �أمنه  و�أجهزة  �الحتالل،  �رشطة  به  حتيط  �خلارجية،  باأبو�به 

حتا�رشه وحتول بني �لنا�ص وبني م�صجدهم و�صالتهم؛ فال حرية عبادة للم�صلمني وال 

حتى للم�صيحيني يف ظّل هذ� �الحتالل، بل �إن �رشطة �الحتالل، متنع �لنا�ص الأ�صهر من 

�أ�صهر، بل منعوين  لعدة  �مل�صجد  �مل�صجد، ولقد منعوين خم�ص مر�ت من دخول  دخول 

من دخول �لبلدة �لقدية من �لقد�ص. و�أكرث من هذ� خرجت من �ل�صجن بعد �أربع �صنو�ت 

من �العتقال، مكثت بعدها يف بيتي �أربعني يوماً، ومل ي�صمحو� يل بال�صالة يف �الأق�صى، 

و�عتقلت ثانية، و�أبعدتني قو�ت �الحتالل ق�رش�ً عن بيتي، وعن قد�صي وم�صجدي، ومل 

ُي�صمح يل بال�صالة فيه.

مرة �أخرى بالرغم من هذه �الأوجاع، فاإنني على يقني باأن �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى، 

�صورة  من  �الأوىل  �الآية  يقروؤون  �مل�صلمون  د�م  ما  جديدين،  وحترير  فتح  يدي  بني 

ْق�َصى �لَِّذي 
َ
َر�ِم �إِىَل �مْلَ�ْصِجِد �اْلأ �رْشَى ِبَعبِْدِه لَياْلً ِمَن �مْلَ�ْصِجِد �حْلَ

َ
�الإ�رش�ء: )�ُصبَْحاَن �لَِّذي �أ

�رشي به يف تلك �لليلة، وكان 
ُ
. ف�صيدنا حممد ] �صلى فيه بالنبيني ملا �أ

َباَرْكنَا َحْولَُه(19

[، جيّ�ص  لتحريره، ودعوة الإعماره، و�صيدنا عمر،  �الإ�رش�ء فتحاً روحياً، وتوجيهاً 

�أر�ص �لعرب منهم، وجاء �لقد�ص فاحتاً ب�صالم، وكان  �جليو�ص حلرب �لروم، وحترير 

ذلك، و�لعهدة �لعمرية �إىل يومنا هذ� �صاهدة على �لتاريخ، و�صالح �لدين �الأيوبي حررها 

بعد �أن حكمها �ل�صليبيون الأكرث من مئة عام �إثر حمالت �صليبية �صهرية.

و�ليوم �أقول �إن �لتحرير قادم، و�إن كل ما �صوى �آية �الإ�رش�ء ز�ئل؛ الأن يف �الآية داللة 

�لقد�ص و�الأق�صى بني يدي فتح قادم،  �أن  �لتنزيل و�لتنزيه فيها:  �أبد�ً، يوحي  لن مُتحى 

ما بقيت �آية �الإ�رش�ء. و�أما رمزية �الأق�صى يف �الآية، فقد طغت على كل جغر�فيا يكن �أن 

تذكر، و�إن �لبكة لن تنزع من �الأق�صى وما حوله، فاآية �الإ�رش�ء حتمل ب�صائر �لفتح. و�إن 

�آية �الإ�رش�ء �أكب ِمْن �أن ي�صاوم عليها �أحد، �أو تكون مو�صعاً للتفاو�ص.

�لعرب  من  �لقد�ص،  يف  �صاكن  هو  من  كل  ��صتنفر  �أذكر،  ما  على  �الأق�صى  حريق  �إن 

م�صلمني وم�صيحيني، رجاالً ون�صاًء، حتى من وقعو� فري�صة �لزعرنة و�ملخدر�ت، �أخذتهم 

�لنخوة و�حلمية، و��صتب�صلو� يف �إخماد �حلريق، �أما �ل�صهاينة فهذه فر�صتهم.

القراآن الكرمي، �صورة �الإ�رش�ء، �آية 1.  
19
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بداية احلكاية

بصحبة رسول الّل ]:

من دون تعليق على �لروؤى، فهي لي�صت ُحكماً �رشعياً، و�إمنا هي مب�رش�ت ُي�صتاأن�ص 

�ل�صاحلُة  “�لروؤيا   [ حممد  نبينا  عن  جاء  وكما  حق،  فهي  �الأنبياء  روؤى  �إال  بها، 

ر�أيت  �أنني  �ملهم  كثري،  حولها  و�أحاديث   .
ِة”20 �لنُّبُوَّ من  جزء�ً  و�أربعنَي  �صتٍة  من  جزٌء 

�إىل تعال  يل:  ويقول  �لبيت  علينا  يطرق  بطارق  و�إذ�  �لبيت،  يف  �أين  �لنائم،  يرى   فيما 

�لنبي ] فخرجت من �لبيت �إىل �حلارة، و�إذ� بعمود من �لرخام كاأعمدة �مل�صجد �الأق�صى 

من �الأر�ص، �إىل �رتفاع ي�صعب �عتالوؤه، و�لر�صول يف �أعاله جال�ٌص على كر�صي، فقلت: 

يا �هلل!! كيف بي �أن �أ�صعد �إىل �أعلى، حيث �لنبي ] و�إذ� �أنا بقدرة قادر، و�قف بني يدي 

ر�صول �هلل ] و�أعطاين من �لكتب �لكثري، بعدما �ألقيت عليه �ل�صالم ... وحملت وحمل 

�لنا�ص معي هذه �لكتب �إىل بيتنا، ثّم �إنه �أعطاين ورقة نقدية من فئة ع�رشة دنانري �أردنية، 

فقال يل: ت�صد بها حاجتك، �أو دينك وما على �أهلك من َدْين، وذهبت بالدنانري �إىل �حلانوت، 

و�أح�رشت حالوة وعلب �رشدين �إىل �لنبي ] فقال يل: عندي منه �لكثري، ومل ياأخذ منه 

�صيئاً. ولرمبا �أذكر �أنه قال: �إن كنت تريد فعندي �لكثري، و�هلل �أعلم، و�نتهت �لروؤيا �الأوىل 

�إىل ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية،  �أعلم قد حتقق؛ الأين بعدها ذهبت  �إىل هنا، وتعبريها و�هلل 

مدى  على  يومياً  �صاعات  ثماين  معدله  ما  وقر�أت  �ل�صجن،  وجاء  بها،  علومي  وتلقيت 

قر�آنية،  علوم  معظمها  �صاعة،  ع�رشة  �أربع  �أقر�أ  كنت  �الأيام  بع�ص  يف  الأنه  �صنة؛  ثالثني 

و�أحاديث نبوية، وتف�صري وفقه على خمتلف م�صمياته، وتاريخ، وكثري�ً ما كان �هتمامي 

من�صبّاً عليه؛ الأن َمثَل �لتاريخ يف حياة �ملرء كال�صائق، عن يينه مر�آة وعن �صماله مر�آة، 

و�أمامه مر�آة وينظر �إىل �خللف... �إىل ما ور�ءه حتى تتبني له �لطريق، فهو ي�صري �إىل �الأمام 

وعينه �إىل �لور�ء، وهكذ� هو �لتاريخ مر�آة للم�صتقبل.

�أوقاف  موظف  و�أنا  �صنة،  وثالثني  خلم�ص  �أين  �أعلم،  و�هلل  فق�صتها  �لدنانري،  �أما 

عمر  خالد(  )�أبو  هما  �أخو�ن  يل  وكذلك  �الأردين،  بالدينار  �ل�صهري  �ملعا�ص  و�أتقا�صى 

باالأردين،  معا�صه  ويتقا�صى  �الأوقاف  د�ئرة  يف  مر��صل  �أحدهما  ر��صي،  زيد(  و)�أبو 

 حديث متفق عليه، �نظر ن�ص �حلديث يف: �شحيح الإمام البخاري: اجلامع امل�شند ال�شحيح املخت�رش من 
20

)�لريا�ص: �لنا�رش  نا�رش  بن  زهري  حممد  حتقيق  واأيامه،  و�شننه  و�شلَّم  عليه  اهلل  �شلَّى  اهلل  ر�شول   اأمور 

د�ر طوق �لنجاة، 1422هـ(، �حلديث رقم 6989. ]�ملحرر[
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و�أبو زيد حار�ص وعامل يف �إطفائية �الأق�صى، ويتقا�صى معا�صه كذلك باالأردين، و�أكرث 

ما دخل بيتنا �لدينار �الأردين، وما حلق بنا �صيم، و�حلمد هلل.

و�أما �لروؤيا �لثانية، فلرمبا تاأويلها عجيب، ولها دالالت و��صحة، فقد ر�أيت فيما يرى 

بي�صاء،  �ل�صغري[  �لطفل  بها  يلف  قما�ص  ]قطعة  بلفاعة  �صغري�ً  طفالً  �أحمل  �أين  �لنائم، 

و�رشت به �إىل �جلنوب من بيتنا، وبالقرب من مدر�صة قريتنا �أم طوبا ومل تكن من قبل. 

وكانت �أمي و��صمها هاجر رحمها �هلل، وجدتي و��صمها علياء رحمها �هلل، جتل�صان يف ظّل 

�صجرة لوز كبرية، فجئتهما و�ألقيت عليهما �ل�صالم، وقالت يل �أمي: حتى �الآن ما �أخذت 

�أخاك �إىل �لطبيب؟ —هي تق�صد �لطفل �لذي بني يدي— فقلت لها: �أنا ذ�هب. و�رشت يف 

��صمه حممود  �أحدهما  �الأقارب:  �أنا برجلني من  و�إذ�  �الأين،  �إليه منتحياً جانبه  طريقي 

�فرتقنا  لكننا  �لطريق،  يف  معاً  و�رشنا  طري.  �أبو  حمد�ن  حممود  و�لثاين  ر�صيد،  خليل 

بعد قليل... هما �صار� �رشقاً للعمل يف �ملحاجر، و�أنا �رشت جنوباً نحو مدينة بيت حلم، 

ونزلت و�دياً، و�إذ� �أنا يف ظالم د�م�ص وعتمة ال ُيرى منها �صيء، وقد �أرخى �لليل بظالمه، 

و�عرتتني حالة من �خلوف، فقلت يا �هلل! كيف �ل�صبيل؟ و�أنا خائف من �لوحو�ص وهو�م 

يينه  عن  و�رشت  معك،  �أنا  �م�صِ...  يل:  يقول   [ بالنبي  �أنا  و�إذ�  �صو�ها...  ال  �الأر�ص 

و�لطفل بني يدي، حتى و�صلت به �إىل بيت حلم، ودخلت على طبيب ��صمه �صليم جليل، 

 [ �لنبي  �أن يدخل  �أخي دون  �لن�صارى، فعر�صت عليه  وعائلة جليل يف بيت حلم من 

معي، بل ال �أدري �أين ذهب؟ ون�صيت �أنه كان معي، و�أنني ر�فقته �لدرب. ثّم خرجت من 

عند �لطبيب، و�إذ� بالدنيا ظالم د�م�ص، فقلت يا �هلل!! كيف �الإياب؟ و�إذ� بالنبي ] يقول يل: 

�م�صِ �أنا بانتظارك، و�رتاحت نف�صي وم�صيت �إىل جانبه، لكن �نتهت �لروؤيا دون �أن ينبلج 

�لفجر. وم�صى على �لروؤيتني ما يقرب من خم�ص و�أربعني �صنة وما ن�صيت منهما �صيئاً. 

وبعد حني ولرمبا جاء تاأويلها، فالولد يف �ملنام هم، وحملته طويالً، �أمي هاجر، و�لطريق 

هجرة �إىل �هلل، وجدتي علياء، و�إن �صاء �هلل نحو �لعلياء، ورفيقاي ذهبا يف طريق مكابدة 

�إىل �ل�صجن �لطويل، لكن �لطماأنينة يف عبارتني  �لعي�ص، و�أنا ذهبت من خالل ظلمة �لليل 

للنبي ] �م�صِ و�أنا معك، و�م�صِ و�أنا بانتظارك، و�لطبيب �صليم وجليل، و�هلل �أعلم.



الف�صل الثاين

لكل مقدمة نتائجها: الحتالل، 
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لكل مقدمة نتائجها: الحتالل، الكفاح امل�صلح

�أقول، و�هلل �أعلم، �إن لكل بد�ية �هتماماتها، ولكل مقدمة نتائجها. فمذ كنا �صغار�ً، ومن 

�الأيام �الأوىل لن�صاأتنا، وقبل �أن يطاأ �الحتالل �أر�صنا، كانت �هتماماتنا فيها �أحالم و�آمال 

لتحرير فل�صطني. ويوم �أن �صقطت �لقد�ص، بعدما ��صتد فينا �لعود و�ل�صاق، �صقطت مثخنة 

�لغفلة وعدم  �لتاآمر و�خلذالن... جر�ح �الإهمال وعدم �الهتمام، جر�ح  باجلر�ح، جر�ح 

�لرف�ص  �لطاقات، وظهر منا  �الهتمامات، وتفجرت  فينا  �زد�دت  �الإعد�د و�ال�صتعد�د... 

حمجور�ً  �لتحديات  تلك  �أمام  لل�صعوب  �حلركة  هام�ص  كان  نعم،  �لدخيل...  لهذ�  بالفعل 

يف  جنحت  �لتي  �لنف�صية،  و�حلرب  و�لتجويع،  �لقهر،  �أمام  خيار�ت  من  يكن  ومل  عليه، 

تخدير �لر�أي �لعام، و�إ�صعاف �ل�صعور �لوطني و�لقومي، وعزل �لدين عن دوره يف تعبئة 

�ل�صعوب خيار�تها  �لتعبري، و�أن متلك  �لوعي ب�صحنة من حرية  �جلماهري، و��صتنها�ص 

�لتي حو�رشت، بل غيبت. لكن مع �لزمن ومع حركة �لوعي �لوطني، ��صتب�صل �لنا�ص يف 

�لت�صدي لالحتالل.

ولدى  لدّي  وقد��صة  مكانة  ذ�ت  الأنها  لي�ص  �لقد�ص،  عن  هنا  �حلديث  خ�صو�صية  �إن 

و�أنا  وبعده  �الحتالل  قبل  قدماي  حفيت  قد  �أين  يف  لدّي  خ�صو�صيتها  تكمن  بل  غريي، 

�أروح و�أغدو �إليها، وم�صيت حافياً من �أم طوبا لل�صالة يف �مل�صجد �الأق�صى، و�ال�صرتو�ح 

و�أن  �أن يتوجع،  لقلبي  َوُحقَّ  �لعمر،  �ل�صغر وطو�ل  �حت�صنتني منذ  فالقد�ص  يف ظالله. 

�إىل  �لرحال  �لقد�ص عن �صّد  �ل�صهاينة. و�إن عزل  �أقد�م  �الأمل... ملا وطاأتها  يتجرع مر�رة 

هلل  خيانة  هو  �حتاللها،  على  �ل�صهاينة  يتجر�أ  �أن  قبل  و�الإهمال،  بالتفريط  م�صجدها، 

وللر�صول ولالأمة، و�إنها �لالمباالة بحقها، وعدم �الهتمام مب�صريها، وهي �لتي ت�صتحق 

�لتي ت�صتحق  �لقوة؛ حتى ال تكون لقمة �صائغة للمجرمني، وهي  �أ�صباب  �أن حتاط بكل 

ب�رشية تفتديها  ُكتالً  �لتي ت�صتحق  �إنها  �الأمة وعلى عافيتها.  �أن تبقى �صاهد�ً على هيبة 

باالأرو�ح و�لدماء، مبا ال يقل عن مكة و�ملدينة —على �صاكنها �ل�صالة و�ل�صالم— �إنها 

م�رشى �لر�صول ومعر�جه �إىل �ل�صماو�ت �لعال، �إىل �صدرة �ملنتهى... عندها جنة �ملاأوى، 

و�إنها موطن عي�صى و�أمه �لبتول  وهي مهد �لر�صاالت، فمن هذ� �لذي غابت عنه 

�لذي مل يحتط ملا  �ل�صائع  �لتائه  �لذي ما عرف قدرها؟ ومن هذ�  هذه �ملعاين؟ ومن هذ� 

تعنيه هذه �ملدينة من �عتبار�ت؟ َمْن هذ� �لذي مل ُيحطها بجهد وجهاد يليقان برمزيتها؟ 

وبجحافل ب�رشية همها �أن تبقى �لقد�ص ع�صية على �ملوؤ�مرة و�الحتالل، بدالً من خطوط 



52

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

و�صقطت  �صاوؤو�،  حيث  �إىل  خاللها  من  ويروحون  �ل�صهاينة  يغدو  باهتة،  وهمية  نار 

�لقد�ص، وباء باإثمها من فّرط فيها.

نا من م�صتوى  على كل حال، ومنذ �الأيام �الأوىل من �لعمر، كانت �هتماماتنا �أرقى يف ِح�صِّ

�ليومية بعد �حلرب، وعندما متيل  لقاء�تهم  �لنا�ص يف  �لهموم مع  �أعي�ص  �أعمارنا، وكنت 

�ل�صم�ص للغروب، ويطول �حلديث عّما حّل بنا، وكيف بهذه �ل�رشعة متكنت “�إ�رش�ئيل” 

من �حتالل �الأر�ص �لعربية؟ وكيف بد� �ملوقف �لعربي عاجز�ً ومنهار�ً، وح�صاباته باهتة. 

ولقد كان لنا �أحاديث خا�صة مع بع�ص �ل�صبّان �لذين متردت نفو�صهم على هذ� �لعدو�ن، 

بل ومنهم من حلق بركب �ملقاومة و�لثورة من �أيام معركة �لكر�مة. كنت �أدرك متاماً �أنها 

خماطر، و�أن فل�صطني لها جتاربها مع �لغز�ة و�ملحتلني، وكانت عندي ثقافة عن �حلروب 

�ل�صليبية، وخلفية عن حربنا مع �ل�صهاينة، ما دفع بي �إىل �أن �أم�صي على ما �آمنت به. 

وقريباً منا خميمات �لالجئني، �لتي �ألهبت م�صاعري باأمل نف�صي على �أحو�لهم وحياتهم 

�لهزية،  بعد  �الأمة  حال  توجعي  من  وز�د  ديارهم.  �إىل  عودتهم  �أنتظر  وكنت  �لبائ�صة، 

ومل  �صهور�ً،  بل  و�أ�صابيع  �أياماً  طويالً  �لنف�ص  مع  ووقفت  هيبتها.  �حُلكام  �صيَّع  وكيف 

تنتهِ مع �ل�صنني كي ال �أكون يف �حلياة عالة يف �صناعة �حلدث على غريي، فمن �لنا�ص من 

�حلياة  لكن  �نتهى؟  �أين  وال  �بتد�أ؟  �أين  من  يدري  وال  �لعمر،  قطار  �لقطار...  به  ي�صي 

مليئة باالأحد�ث، وحافلة باملخاطر، وعلى درب من �صنَع �الأحد�ث، نرتك للقلم �أن ي�صطر 

�ليوم على م�صارف  و�أنا  �لع�رشين،  �بتد�أتها دون  �لعمر، وقد  �ملعاناة و�رشيبة  حروف 

�ل�صتني. وعلى هذ� ن�صري، على درب �ل�صاحلني، لعلنا ننال حظاً من بركاتهم، �أو نحظى 

بو�صٍل من جهدهم وجهادهم؛ فهم و�هلل �لرجال �لذين تنتع�ص بهم �حلياة حتى وهم يف 

�لقبور، وهم �لرجال �لذين �أعطو� للحياة وللب�رشية، �أكرث مما �أخذو� منها، وعملو� لدنياهم 

كاأمنا �لدهر حياتهم ومعا�صهم، وتعلمو� من نبيهم ] حديثه: “�إن قامت �ل�صاعة ويف يد 

الآخرتهم  وعملو�   .
فليغر�صها”1 يغر�صها  حتى  تقوم  ال  �أن  ��صتطاع  فاإن  ف�صيلة،  �أحدكم 

كاأمنا حُتلِّق �أرو�حهم حول �لعر�ص، وكاأن حظهم يف �لدنيا هو �ال�صتغناء عنها، ولي�ص لهم 

منها �إال �ملاء و�لهو�ء �أكرث من �لغذ�ء؛ الأن َمْن غلب عليه �لزهد فيها تعب ج�صده لرت�صى 

روحه، بل ما �أهون �جل�صد عندما حتلِّق �لروح.

لتخريج �حلديث ون�صه �نظر يف: حممد نا�رش �لدين �الألباين، �شل�شلة الأحاديث ال�شحيحة و�شيء من فقهها   
1

وفوائدها )�لريا�ص: مكتبة �ملعارف للن�رش و�لتوزيع، 1995(، �حلديث رقم 9. ]�ملحرر[
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االنضمام إلى حركة فتح:
ملا ��صتد عود �ملقاومة، وفر�صت و�قعاً جديد�ً، مل يكن بح�صبان دولة �الحتالل، وال 

�أن �ملفاجاأة �صتاأتي من هذ� �ل�صتات، و�أن يف �الأمة بقايا ال تعرف �لهزية،  حتى �لعرب، 

بني  ما  تالحماً  �صكلت  و�لتي   ،1968 �صنة  �الأردن  غور  يف  �لكر�مة  معركة  بعد  وخا�صة 

�ملقاومة و�جلي�ص �الأردين، �لذي �صّطر �أروع �ملو�قف من خالل هذه �ملعركة، و�لفد�ئيون 

�لذين �أبلو� بالًء ح�صناً، ما �أجب �لعدو �ل�صهيوين على �الن�صحاب و�لتقهقر بعد خ�صائر 

فادحة يف �الأرو�ح و�ملعد�ت. ولقد ثاأر �جلي�ص لكر�مته �لتي �صاعت يف حرب 1967، فكان 

�أد�وؤُه بطولياً.

بقيت معركة �لكر�مة ر�صيد�ً للذكريات �لتي ُجبلت بالدماء، وكان لقريتنا، وجمموعتنا 

ح�صور على �أر�ص هذه �ملعركة، كما كان لبقية �لقرى و�لبلد�ت ح�صورها، ولقد �متزجت 

 ورفاقه باأرو�حهم �إىل علياء �خللود، 
2
دماء �ل�صهد�ء من كل �صوب، وعرج فوزي �أبو طري

ووقع يف �الأ�رش، كما ذكرت من قبل، �الأخ منري �أبو طري، �لذي �صكلنا و�إياه جمموعتنا من 

جديد، وبقيت على �لوفاء حتى يومنا هذ�.

�أما �ل�صهيد فوزي، فاإنه كان من رو�د �مل�صاجد قبل �أن يلتحق بركب �لثورة و�أيام غربة 

�ل�صالة، وهنيئاً له �ل�صهادة، بل له نف�صية رجال �حلروب وحّب �لت�صحية رحمه �هلل، و�إن 

�لَعْبة لت�صتح�رشين من خالل هذه �لكلمات، عندما �أ�صتح�رش �صخ�صيته �لوثابة.

ولقد �أخذتنا �حلمية، بعد �لزلز�ل �لذي ماج باالأمة، نتيجة حرب 1967، وز�د على ذلك 

حريق �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وجاءت معركة �لكر�مة، لتجدد يف �الأمة روحاً جديدة من 

�لتحدي و�الإ�رش�ر على حترير فل�صطني، و�أن من ظّن وحكم على �لق�صية بالغياب فهو 

يف غيبوبة من �لتاريخ.

كنا �أكرث من جمموعة على �صعيد قريتنا، �الأخ منري و�أنا، ثّم حلق بنا �أخ ثالث ��صمه 

حممود �أبو طري و�صكلنا نو�ًة ملجموعة خا�صة بنا. وكنت مع جمموعة �أخرى فيها �الإخوة 

�أبو طري،  �أبو طري، و�الأخ )�أبو زهري( حممد حممود  )�أبو �لعز(، رحمه �هلل، خالد عبد �هلل 

قرية  من  �لعقابنة  علي  �ل�صهيد  �لثانية  باملجموعة  وحلق  طري،  �أبو  حممود  خليل  و�الأخ 

فوزي مو�شى اأبو طري )...–1968(: ولد يف قرية �أم طوبا ق�صاء �لقد�ص، �لتحق ب�صفوف �لثورة �لفل�صطينية   
2

مـبـكــر�ً، و��صت�صهد يف معركة �لكر�مة يف 1968/3/21.
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�آثرو�  �أبو طري و�إخوة �آخرون...  خار��ص. ثّم كانت لنا جمموعة �أخرى، فيها �الأخ لطفي 

�ْعتُِقل  1974، حيث  �صنة  �إىل   1967 �صنة  ما بني  �صاأنهم. كل هذ� �حلر�ك  �النقطاع وهذ� 

َخو�ن منري وحممود �أبو طري مرة �أخرى �صنة 1973، وبقيا يف �ل�صجن خلم�ص �صنو�ت، 
َ
�الأ

تبقى من  ما  بن�صاطات، منها جمع  قمنا  لكن   ،1974 �صنة  �صنة، وذلك  بعد  بهم  وحلقت 

�نفجرت  1967. ومن خالل �جلمع و�لتح�صري  �صنة  �الأردين  �لذي خلفه �جلي�ص  �لعتاد 

فذهَب  حممود،  �الأخ  يدي  بني  ذلك  �نفجر  بال�صبط...  �أدري  ال  قذيفة  �صاعق  �أو  قنبلة، 

بيده �لي�رشى، و�أخذ �أربعاً من �أ�صابع يده �ليمنى، ودخل �ل�صجن. وبالرغم من �الإعاقة 

تعلم �لكتابة بن�صفني من �الأ�صابع وبرع يف ذلك، وكان ن�صيطاً على �صعيد �لعلم و�لتعلم، 

�ل�صجن ويف غرفة و�حدة، وقبل �صنتني )من كتابة هذه  وعاي�صته د�خل  وقد ع�صنا معاً 

�لذكريات( توفاه �هلل، رحمه �هلل.

�ملعارف  من  �آخرين  و�إخوة  منري  باالأخ  ولقائي  �الأردن،  �إىل  رحلتي  قبل  من  تناولت 

ولكن  باجلامعة.  �اللتحاق  وبنية  للعلم،  طلباً   1971–1970 �صنتي  ذلك  كان  و�الأقارب، 

�الأردنية،  �الأوقاف  وز�رة  يف  موظفاً  وعملت  �لقد�ص،  �إىل  فرجعت  �لتوفيق،  يحالفني  مل 

وكان ذلك �صنة 1972. ولكن نف�صي �لثائرة، وممار�صات �الحتالل و�أعماله �ال�صتفز�زية، 

�أججت �ل�صد�م يف نف�صي ودفعت بي ثانية وثالثة �إىل �أن �أ�صافر �إىل �صورية ولبنان، متذرعاً 

�إن تقا�صيت  �لعربية. وفعالً عزمت على ذلك، وما  �نت�صاباً يف جامعة بريوت  بالدر��صة 

ر�تبي �ل�صهري من �الأوقاف حتى �نطلقت �إىل �الأردن بت�رشيح خروج، وودعني �لو�لد 

رحمه �هلل، وهو يقول: يا ولدي، و�هلل لو �أن هوؤالء �لثو�ر يرفعون ر�ية ال �إله �إال �هلل... ملا 

�صبقتني �إليهم، لكن طماأنته على ذلك وكنا و�قفني بباب �لعامود، �أو ما ي�صمى باب �ل�صام. 

وما كنت �أدري �أن �لو�لد رحمه �هلل، قد �صبقني �إىل معرفة هوؤالء �لقوم، فقد كان على در�ية 

باأحو�لهم، و�صّح بعد �لتجربة ما حذرين منه �لو�لد. وملا وقع �ل�صد�م بني �لثورة و�لنظام 

وبر�صى  عّمان،  �لعا�صمة  من  �لثورة  بقو�ت  �خلروج  �إىل  �لطرفان  وتو�صل  �الأردين، 

�إياد، و��صمه �حلقيقي وليد عقاب من  �أبو علي  �ل�صهيد  �الأخ  �ملنظمة عرفات، قال  رئي�ص 

قلقيلية، مدينة �لرجال، ورجالها �أهل �لنخوة كما عرفتهم، ويكفينا من قلقيلية �ل�صهد�ء 

�إياد  �أبو علي  �الأخ  �ل�صمان، قال  “�لكرز” وحممد  �لرحمن حماد  �صعيد �حلوتري، وعبد 

للرئي�ص عرفات: �إذ� خرجت بالثورة من عّمان، فهذه �لبد�ية خلروجك من �الأردن. وما 

هي �إال ع�رشة �أيام حتى كانت �حلرب على �لثورة يف جبال دبني و�الأقرع، و�أحر��ص جر�ص 

�إىل �إربد، و�أحر��ص عجلون وكل �ل�صاحة �الأردنية، و�صدق �أبو علي �إياد، رحمه �هلل.
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وخرج  �الن�صحاب،  تقرر  ملا  �أنه  عّمان،  يف  للثورة  �الأخرية  �الأيام  خالل  من  و�أذكر 

�الأردين،  �لوزر�ء  رئي�ص  �لتل،  و�صفي  قال  �لثقيل،  منها  وكان  باأ�صلحتهم،  �ملقاتلون 

ووزير �لدفاع وقت �ل�صد�م: ال �أدري من �أين، وكيف دخلت هذه �الأ�صلحة �إىل عّمان؟

ملا ودعني �لو�لد رحمه �هلل، وحطت بي �حلافلة يف مدينة عّمان، ويف �لعادة كنت �أجنح 

دم�صق.  و�لوجهة  �أخرى،  �إىل  �صيارة  فمن  �أفعل،  مل  �ملرة  هذه  لكن  �الأقارب،  زيارة  �إىل 

يف  رفيق  �أنه  يل  تبني  ثّم  ومن  بال�صام...  مني  �أدرى  درب  برفيق  �ل�صيارة  وجمعتني 

حزب �لبعث �ملح�صوب على �لعر�ق، كان يف رحلة للقاء بع�ص �لرفاق من �لذين يعي�صون 

وقد  ليلتنا  ومننا  �لفندق...  �إىل  و�صحبته  حممود،  �أبا  يكنى  �لرجل  وهذ�  �صورية،  يف 

�ل�صيدة . وروي عن 
�لعذ�ِب”3 “�ل�صفُر ِقطعٌة من   :[ �ل�صفر، و�صدق ر�صول �هلل   �أعيانا 

�لعذ�ب  �إن  �لعذ�ب لقلت  �ل�صفر قطعة من  �إن  ] قال:  �أن ر�صول �هلل  : لوال  عائ�صة 

قطعة من �ل�صفر.

وبعد �أن ��صتيقظت من �لنوم ل�صالة �ل�صبح، نزلت من �لفندق، وجتولت يف عا�صمة 

تنبعث  �لتاريخ  ر�ئحة  من  وتعجبت  �حلميدية،  �صوق  �إىل  �الأقد�م  بي  وم�صت  �الأمويني، 

من �أروقة هذه �ل�صوق، فاإذ� �أنا على بو�بة �مل�صجد �الأموي، وما �إن دخلته... وكاأين و�هلل 

 يف غري زماين، �آهٍ يا �صام، حتى يف طعامها ومطاعمها تتميز عن غريها، فمنذ ذلك �حلني

�صنة 1972، و�إىل يومنا هذ� مل يفارقني مذ�ق طعامها؟! وحتى على �صعيد �ملالب�ص وكل 

ما يف �ل�صام، هيهات �أن جتد له مثيالً يف �لعامل، وهي بالد �لعلم و�لعلماء.

يا �صام حتت رمادك �جلمر                                                       قبّل تر�ب �ل�صام يا عمرو

ويف دم�صق �لتقيت، من خالل �صاحبي �أبي حممود، باإخوة كر�م من �الأردن وفل�صطني، 

من  �ل�صمال  �إىل  �لتل،  ��صمها  بلدة  �إىل  بنا  و�صارت  حافلة،  ركبنا  دم�صق  يف  �صياحة  وبعد 

�لفل�صطيني(،  )�أبو ح�صن  بالكنية  دم�صق. وبها نزلنا عند بيت الأخ من فل�صطني، عرفته 

�لبعث، ومنهم من توطدت عالقتي به، وهو  و��صتقبلنا رجال كر�م هم على دين حزب 

�للقاء  هذ�  خالل  من  وتعرفنا  �صلطان(،  )�أبو  وكنيته  �ل�صوبك،  من  �لهباهبة،  حممد  �الأخ 

على �أبناء �ل�صتات، وَمْن دفع بهم �لظلم �إىل هجر �الأوطان. ثّم رجعت �إىل دم�صق ومنها �إىل 

بريوت. وملا و�َصلُْت بريوت، وحبي للتاريخ و�جلغر�فيا ُيخزِّن معامل �لطريق، و�أ�صماء 

حديث متفق عليه، �نظر ن�ص �حلديث يف: �شحيح الإمام البخاري، �حلديث رقم 1804. ]�ملحرر[  
3
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�ملدن و�لقرى �لتي طو�ها �ل�صفر، من خروجي من عّمان و�إىل �حلدود �الأردنية فال�صورية، 

�إىل �لغرب منه  �لرمثا ودرعا و�ل�صيخ م�صكني و�صهل حور�ن، �لذي طاملا قر�أت عنه، ثّم 

و�جلغر�فيا  �لتاريخ  يف  ذ�كرتي  �إن  قلت  �إن  �أبالغ  وال  دم�صق.  ثّم  و�جلوالن،  �لقنيطرة 

حديدية و�حلمد هلل.

و�الآن هذه بريوت بعد خروج �لثورة �لفل�صطينية من �الأردن �أ�صبحت ملتقًى للثو�ر، 

من وقر�بة  عمومة  �أبناء  بزيارتنا  قام   ،1967 حرب  فبعد  قدمي،  ِمْن  عنو�ٌن  فيها   ويل 

بع�صنا  وتعرف  �لزيار�ت  وتبادلنا  خانيون�ص،  �رشقي  �لكبرية  عب�صان  يف  طري،  �أبي  �آل 

على بع�ص بعد هذ� �النقطاع، وكنت �أعرف عن بعد من خالل �أبناء عمومتنا يف عب�صان، 

�أن �الأخ �أحمد �أبو طري، وكنيته )�أبو �أنور(، له و�صعه �ملحرتم يف �لعمل �لفد�ئي، وخا�صة 

على �صعيد حركة فتح، وعنو�نه جامعة بريوت �لعربية. و�أنا قادم من �لقد�ص، وغطائي 

�إىل �لو�صول  �أمر  يكن  ومل  �لعربية،  بريوت  جامعة  �إىل  �النت�صاب  هو  �لفد�ئي  �لعمل   �إىل 

�الأخ )�أبي �أنور( �صهالً؛ الأنهم جميعاً يف �لثورة على حّق يف �حلذر، وتخوفهم له ما ُي�َصوِّغه؛ 

الأن دولة �الحتالل ما كان لها �أن ترتكهم دون �خرت�ق، لكن �لذي �صهل �الأمور، و�صاعد 

على �لثقة، �أنني و�الأ�صتاذ �صعيد �أبو طري مدير مدر�صة �أم طوبا �ليوم، كنا نعرف �الأخت 

�أنهت  وقد  �لبيت،  يف  عنده  وهي  زكية،  �صقيقته  وكذلك  طري،  �أبو  �أحمد  زوج  �أنور(،  )�أم 

وهو  جدي،  بيت  يف  نزلتا  الأنهما  بنا  معرفة  على  وكلتاهما  بريوت،  جامعة  يف  در��صتها 

خمتار �لقرية يومذ�ك، فللمعرفة جذور، وبقيت هذه �لعاطفة وفيًة ملا�صيها. بل �زد�دت 

ملا تالقينا، وعادت بنا �لذكريات للور�ء �إىل �أخبار �لعائلة، و�إىل بيت جدي �لذي هو �ملحطة 

�الأخرية قبل �صفرهما �إىل �الأردن.

��صتقبلني من هو قريب يف �لعمل عند �الأخ �أبي �أنور، و��صطحبني �إىل �لبيت يف خميم 

�أفر�د  �أنور وعلى  �أبي  �إىل �جلنوب من بريوت. وتعرفت على �الأخ  برج �لب�جنة، �لو�قع 

و�إبر�هيم طري  �أبو  رجب  �الأخو�ن  منهم  طري،  �أبي  �آل  من  �آخرين  �إخوة  وعلى   �لعائلة، 

�أبو طري �مل�صهور بر�أفت. ومنذ �للقاء �الأول مع �الأخ �أبي �أنور قلت له: ما جئت للدر��صة، 

�إمنا جئت للعمل �لفد�ئي، و�ملطلوب هو تدريبي وت�صليحي، وما �لدر��صة يف �جلامعة �إال 

�صتار، وال �أريد الأيامي �أن تطول هنا، ما هو مهم عندي �أن �أعود �إىل �أر�ص �لوطن بو�صع 

جديد َيقوى على مقاومة �الحتالل. لكن �صعرت من خالل �الإقامة عندهم، و�لرتدد عليهم 

�أين يف �ختبار، فاأنا على عجلة من �أمري، وهم على �أقل من ر�حتهم. وكذلك ال �أريد لرفاقي 

�لذهاب  خالل  من  هذ�  حر�كي  علي  يلحظو�  �أن  قريتنا،  �أبناء  من  و�جلامعة  �ل�صكن  يف 
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و�الإياب. فاالأ�صتاذ �صعيد و�الأ�صتاذ حممود فو�قة من �صور باهر �إىل جانب �أنهم �أ�صاتذة 

وجمعتنا  معاً،  وكنا  باالنت�صاب،  �جلامعي  تعليمهم  و��صلو�  لكنهم  �لقد�ص،  مد�ر�ص  يف 

بريوت و�الأيام، ولكٍل منا �صاأنه وطريقه.

�أنور، وعرَّفني على رجل فا�صل هو �الأ�صتاذ حمد �لعايدي، وكنيته  �أبو  جاءين �الأخ 

�لوطن وممار�صات �الحتالل، وطلبت منهم  �أطر�ف �حلديث عن  )�أبو رمزي(، وتناولنا 

لالجئني  �لر�صيدية  خميم  �إىل  �أذهب  �أن  �لقر�ر  وكان  هنا.  �ملقام  بي  يطول  �أال  وباإحلاح 

�لفل�صطينيني، و�أن �أتدرب على �ل�صالح هناك، ومنها �صناعة �ملتفجر�ت، والأ�صبوع مكثت 

هناك، و�أنا �أتدرب على ما تي�رش و�ملوجود من �الأ�صلحة. حتى قذ�ئف �ملورتر �لتي هي من 

بقايا �جلي�ص �الأردين، تدربت على كيفية �إطالقها بدون قاذف �أو مدفع.

�نتهيت من هناك ورجعت �إىل بريوت، وخ�صعت لدورة �أمنية قبل �لعودة �إىل �لقد�ص، 

ودورة لقيادة �ل�صيارة يف �صو�رع بريوت �ل�صاخبة.

ح�صور�ً  �الأكرث  وهي  للفد�ئيني،  دولة  ت�صكل  بريوت  من  �لفاكهاين  منطقة  كانت 

�لثالثة �لقادة  ��صت�صهاد  بّد من �خلوف و�حلذر؛ الأن  �لثورة. وكان ال   على �صعيد قادة 

�ملركزي  لالأمن  قا�صية  �رشبة  �صكل  نا�رش،  وكمال  عدو�ن  وكمال  �لنجار  يو�صف  �أبو 

�مل�صوؤول عن �صالمة هوؤالء �لقادة وغريهم.

وقبل �لعودة، �لتقاين �الأخ �أبو �أنور، ووجه �إيل بع�ص �لن�صائح، وغطاين با�صم حركي 

هو “طارق بن زياد”، وزودين ب�صيفرة، وقد �أ�صبح لديه �نطباٌع عن �أو�صاعنا يف �لقد�ص 

و�ل�صفة، و�إمكانيات �لعمل و�لتنظيم، وكان معنياً �أن يطمئن �إىل هذ� �لقادم �جلديد، وحّق 

له ذلك.

 رجعت �إىل �لقد�ص، وال �أحد يعلم برحلتي هذه من �الأقارب �إال �أمي و�أبي، رحمهما �هلل،

ولو  �لبيت  عن  �أغيب  �أن  �لطبيعي  ومن  �جليب،  قرية  يف  �إمام  �أنني  يعلم  �صو�هم  ومن 

الأ�صابيع، فكنت على قدر من �لنجاح يف تغطية حتركاتي.

�لزيارة،  ثالثة، وماتت جدتي الأبي يف هذه  �أو  ثانية  وذ�ت مرة كنت يف بريوت، ملرة 

فقال جدي الأمي، رحمهم �هلل جميعاً: �أين �ل�صيخ يا هاجر؟ قالت �أمي رحمها �هلل: �ل�صيخ 

يف بريزيت، قال لها: بريزيت لي�صت بعيدة. وكان جدي يريدين �أن �أح�رش جنازة جدتي، 

لكنني مل �أح�رش �جلنازة؛ وقد كان ذلك �صنة 1974.
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�آمنو�  �لذين  �إقد�ُم  عليهم  وغلب  ميد�نياً،  بهم  �أثق  مبن  و�لتقيت  �لقد�ص،  �إىل  رجعت 

عليهم  و�أن  منا،  �ملطلوب  عليهم  وعر�صت  �الحتالل،  مقارعة  وهمهم  �لفد�ئي،  بالعمل 

�لذهاب �إىل هناك... �إىل بريوت، من �أجل �لتدّرب على �ل�صالح ملن ��صتطاع. و�تفقنا على 

�أولويات يف �لعمل، و�أول ذلك �لكفاح �مل�صلح، ثّم تعبئة �لر�أي �لعام من خالل �ملن�صور�ت، 

و�إيقاظ �حل�ص �لوطني جتاه �صما�رشة �الأر�ص و�جلو��صي�ص، وكان لنا ذلك، وعملنا على 

هذه �الأولويات دون ��صتثناء.

ثوار بيروت:
�أحو�ل  عن  �صيء  بانطباع  خرجت  بريوت،  يف  ق�صيتها  �لتي  �لقليلة  �الأيام  خالل  من 

�هلل،  رحم  من  �إال  متبجة  فاملدينة  �لفد�ئي،  �لعمل  �صلك  يف  �لعاملني  عن  وحتى  �ملدينة، 

وهم  �أمرهم،  يعنيني  َمْن  �صعيد  على  �صلوكيات  وهناك  �ل�رشق،  باري�ص  وي�صمونها 

�لفد�ئيون �أو �لعاملون يف �الأمن. قال يل �إبر�هيم �أبو طري، وهو �صابط يف �الأمن: �نظر �إىل 

هذ� �لفتى �لذي يرتنح، وال يعيب لونه؛ الأنه �أ�صود �لب�رشة، ولكنه يعمل يف �الأمن ويعاقر 

�هلل، رحمه  رمزي(،  )�أبو  �لعايدي  َحمَد  يل  قال  قياد�ت،  �صعيد  على  حتى  بل   �خلمر. 

�أبو �لزعيم تزوج من مارونية، دون ر�صى �أهلها، فما كان من �أبي عمار �إال �أن جعله من�صقاً 

بني �لثورة و�لكتائب �للبنانية، وقد �أ�صبحو� �أ�صهاره. وقال �أبو رمزي: �أبو �لزعيم هذ� 

�صاعر، ويكتب �ل�صعر وي�رشب �خلمر، و�لذي عرفته عن �أبي �لزعيم �أنه كان �صابطاً يف 

�جلي�ص �الأردين، وخرج مع �لثورة بعد �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب 1970. وكان على �لعمل 

�لفد�ئي �أن يرتّفع، و�أن يحافظ على �صمعته �لتي مالأت �الآفاق. وذ�ت مرة، و�أنا يف �صقة 

من عمارة يف دورة تدريبية، و�إذ� بفتيات فرن�صيات نائمات يف �ل�صقة، و�صاهدت �مل�صوؤول 

عن �لتدريب دون ذكر ��صمه، ما عليه �إال ما ي�صرت �لعورة، وقيل يل: �إنهن مت�صامنات مع 

�لثورة �لفل�صطينية... وهّن يف مهمة!!.

تلوثت  وما  �لقرية،  �بن  و�أنا  ح�صاباتي،  �أر�جع  وجعلتني  �أزعجتني  �الأمور،  فهذه 

فطرتي �أبد�ً، و�حلمد هلل، وتذكرت ما قاله يل �أبي، رحمه �هلل.

بعد ترتيب �الأور�ق على �صعيد �لعمل يف �لقد�ص، وحتى يف �ل�صفة �لغربية، ففي مكان 

عملي يف قرية �جليب كان من حويل فتية، و��صتعد�دهم للعمل �لوطني جيد، حتى �إن منهم 

َمْن م�صى معي �إىل �الأودية، منها و�دي �صلمان، غربي �جليب، بحثاً عن �ل�صالح من بقايا 
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�إىل بيتي يف قرية �جليب، هذه  �لو�دي  بنقله من ذلك  �الأردين، وكان ذلك وقمت  �جلي�ص 

�ملحطة �الأوىل، ثّم نقلته �إىل بيتي يف �أم طوبا. وكان من ذلك قذ�ئف �لدبابات �لتي باالإمكان 

��صتخد�مها �صّد قو�ت �الحتالل، وقنابل يدوية، وكمية من �الأعرية �لنارية.

عليه  و�أقيمت  �لتالل،  من  حوله  وما  بعد،  فيما  لل�صهاينة  بيع  هذ�  �صلمان  وو�دي 

وجنوباً،  و�صماالً  وغرباً  �رشقاً  �مل�صتوطنة  هذه  تغولت  وقد  زئيف.  جفعات  م�صتوطنة 

لل�صيارة وللمز�رعني من  �إزعاجاً  �أر��صي �لقرى �لعربية �ملحيطة. و�صكلت  على ح�صاب 

�لعرب.

ثورة خراب فلسطين:
بعد ذلك رجعت �إىل بريوت، وال �أذكر �لتو�ريخ لكن كل ذلك، وكل ما �أحتدث عنه جرى 

ما بني 1972–1974، رجعت �إىل بريوت، و�لتقيت َمْن تولو� �أمرنا يف تلك �ملرحلة، وال �أ�صك 

يف �إخال�صهم ووطنيتهم، حتى �إن �أبا رمزي �لعايدي قال يل: يا �صيخ، كل َمْن حتدثه نف�صه 

بال�صلح مع “�إ�رش�ئيل”، ر�أ�ص ماله ر�صا�صة بني عينيه، وقال: �أقول هذ� الأنه توجد �الآن 

ر�ئحة ملثل هذ� �لطرح. 

بيت يف  فل�صطيني،  و“ِمنْ�صف”  غد�ء،  وجبة  على  جمتمعون  ونحن  يوم،   وذ�ت 

�أبي �أنور �أحمد �أبو طري، �جتمعنا مع �الأخ هايل عبد �حلميد )�أبو �لهول(، وجتاذبنا �أطر�ف 

�ملحتلة، بل طلب مني  �الأر�ص  �لثورة، ومدى ح�صورها يف  �حلديث من هنا وهناك عن 

�أذكر  �أال  �آثرت  لكن  �لقد�ص و�ل�صفة،  �لفد�ئي يف  للعمل  �نتظمت  �لتي  للمجموعات  �أ�صماء 

�قتحم  عندما  تعزز  �الخرت�ق  من  خويف  والأن  �خلارج؛  يف  يعنيهم  ال  ذلك  الأن  �الأ�صماء؛ 

�الأخ حذر  و�صاهدت  �لبيوت.  حمتويات  و�أخذو�  �لثالثة،  �لقادة  بيوت   �الإ�رش�ئيليون 

مكاتب  وعلى  بريوت،  على  ترّددي  خالل  من  �أنه  �ملهم  �الأور�ق،  حمل  من  رمزي  �أبي 

�لثورة كنت �ألح على �لت�صليح؛ الأننا يف �أم�ص �حلاجة �إليه، ولكن ال �أدري ما �ملعوقات �لتي 

حالت دون ذلك، و�إن كنت �ألتم�ص �الأعذ�ر.

�إىل  و�لعودة  �لرحيل،  على  وعزمت  �الإمهال،  هذ�  من  نف�صي  �صاقت  حال،  كل  على 

�لقد�ص بال رجعة. وح�رشين يف هذ� �ملوقف �ل�صهيد عبد �لقادر �حل�صيني، رحمه �هلل، ملا 

طلب �لدعم من جلنة �إنقاذ فل�صطني، لكنهم خذلوه، ورجع غا�صباً وهو يقول: هذه جلنة 

دمار فل�صطني، ولي�صت بلجنة �إنقاذ. وقلت وال �أدري �أ�صمعها �أحد هناك �أم ال، هذه “ثورة 
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ثورة  بها  و�إذ�  قلت  مبا  �الأيام  و�أتت  فل�صطني،  حترير  بثورة  ولي�صت  فل�صطني”،  خر�ب 

�لدوالر�ت وثو�ر �ملقاهي. وكانت خامتتها �أ�صو�أ مما كان مت�صور�ً، حيث عاد �لثو�ر من 

�ملنايف “خدماً” للم�رشوع �ل�صهيوين... يعملون يف �أجهزة �الأمن �لفل�صطينية، ويار�صون 

�ل�صيخ �ملجاهد جمد �لبغوثي،  ُيقتل  �أن  �لوقاحة  �لتحقيق مع �ملجاهدين، بل بلغت بهم 

�الأمني على  �لتن�صيق  �آثرت  �لتي  �ل�صلطة،  �أجهزة  �أيدي  �لتحقيق على  و�آخرون �صو�ه يف 

ح�صاب �ل�صعب �لفل�صطيني وق�صيته.

قائدي سعد صايل:
عّرج 

ُ
بعد �أن غادرت بريوت يف طريق عودتي �إىل �لقد�ص نزلت يف دم�صق، ويف نيتي �أن �أ

�أجل ود�ع من تعرفت عليهم، وعلى  �أن زرتها من قبل؛ ومن  �لتي �صبق  �لتل  بلدة  على 

�خل�صو�ص �أبو �صلطان �لهباهبة. وملا و�صلت بلدة �لتل �صاألت عن �لعنو�ن �لذي �أعرفه، 

وهو بيت �أبو �حل�صن �لفل�صطيني، فقالو� يل: �إن �لرجل قد رحل. وبينما �أنا يف حرية من 

كان  �إن  �صاألته  و�ل�صالم،  �لتحية  بعد  �لع�صاكر،  لبا�ص  يرتدي  مكتنز�ً  �صاباً  �صاألت  �أمري 

بيته؟  �أين  �أعرف  ال  ولكن  به،  �صمعت  �لرجل:  فقال  �لهباهبة،  �صلطان  �أبي  بيت  يعرف 

�صلطان  �أبو  ي�صكن  �أين  �أتعرف  �ل�صاب:  ف�صاأله هذ�  منا،  �آخر على مقربة  بع�صكري  و�إذ� 

�لهباهبة، �أو �أنك �صمعت عنه؟ فقال �لرجل: �أظنه ي�صكن حتت �مل�صت�صفى �إىل �ل�صمال من 

هنا. وتاأملني �ل�صاب ملياً و�صاألني: من �أين �أنت؟ لهجتك قريبة ومعروفة يل؟ قلت له: من 

و�أمتاله،  �لرجل  �أدقق يف  وبد�أت  �هتمامي،  فا�صرتعى  فل�صطني،  من  كلنا  قال:  فل�صطني، 

وقلت: �أنا من �لقد�ص. قال: من �صور باهر �أم من �أم طوبا، فعرفت �لرجل، وقلت له: �أنا 

من �أم طوبا، و�أنت �صليمان د�ود عي�صى من �صور باهر، قال: نعم، قلت: �أذكرك، و�أنت 

كابنت يف كرة �لطائرة يف مدر�صة �صور باهر، فقال �لرجل: �أنت �صيفي �إذن قبل �أن تكون 

�لرجل ون�صتاأذن منه، فو�فق على ذلك  �أن نزور  �لوفاء  �أبي �صلطان، فقلت:  �صيفاً على 

��صت�صافتي، وودعنا  �أ�رش على  �أبا د�ود  �الأخ  لكن  و�ألح على �صيافتنا،  معاً، و��صتقبلنا 

�لرجل بعد �أن قام بو�جب �ل�صيافة على �أمل �للقاء.

�أما �صليمان �لذي نزلت يف �صيافته، فقال: �لليلة تتعرف على �أهل بلدتنا �لذين خرجو� 

مع �لثورة، وهم يف �حلال كحال �صليمان؛ خرج من �الأردن بعد �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب، 

وكان �صابطاً يف �صالح �لهند�صة �الأردين. وكذلك �لبقية ممن زرتهم، فايز حممد عو�ص 

وقد  �الأردن،  من  خرجو�  هوؤالء  �لدويات،  خليل  علي  وعمر  عطون،  ورم�صان  عطون، 
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كانو� جنود�ً يف �جلي�ص �الأردين، وكانو� فرحني بي ملا نزلت بهم. وكما يقولون: ر�ئحة 

�لقد�ص، وعن �صور باهر و�أم طوبا، وعن  �لبالد، و�حلديث ذو �صجون... وحتدثنا عن 

�لنا�ص و�أحو�لهم، وكان منهم من هو قادم من �لكويت لزيارة �أ�صهاره، وبعد �صهرة عند 

�أهلنا هوؤالء ��صطحبني �الأخ �صليمان �إىل بيته ل�صهرة �أخرى، و�ألقيت بنف�صي على �لفر��ص 

�صدة  �إليه ب�صعوبة، من  �أ�صتمع  �لثورة، وكنت  بعد حديث طويل عن  �لتعب، ومنت  من 

�لتعب، وقد بلغ �لنعا�ص مني مبلغه.

حديث تلك �لليلة: بعد �لرتحيب وقد �أويت �إىل �لفر��ص، �صاألني �الأخ �صليمان عن �لقد�ص 

و�أو�صاعها، وعن تفاعل �لنا�ص مع �لثورة �لفل�صطينية وكيف هي م�صاعرهم؟ و��صتعد�د 

�أنتم  �إنه ال يدري بالذي ح�صل معي يف بريوت،  �لنا�ص للعمل �لفد�ئي. قلت له من حيث 

يف �لثورة �لفل�صطينية بعيدون عن �لو�قع، لي�ص هذ� فح�صب، بل �أنتم �أقرب �إىل �جلعجعة 

من كونكم عمليني، �لنا�ص مفطورون على حّب �الأوطان، و�لنا�ص ال يقبلون باالحتالل، 

لكن بينكم وبني �لنا�ص حو�جز كثرية، �مل�صد�قية �أ�صا�ص كل �صيء، و�لنا�ص �إن مل يجدو� 

�أمل  �آخر،  و�دٍ  يف  و�لنا�ص  و�دٍ  يف  �لثورة  ف�صتبقى  �لفل�صطينية،  �لثورة  يف  �مل�صد�قية  هذه 

يقل �أبو عمار، رحمه �هلل، �إن �أخطاء �الأردن لن تتكرر؟ وما �صاهدته يف بريوت من �أخطاء 

وممار�صات �أكرث من �أخطاء �الأردن. و�صاألني: مل هذ� �لتحامل على �لثورة؟ �أنت �ل�صخ�ص 

�لثاين �لذي يحمل على �لثورة، فقد ز�رين قريب يل من �صور باهر يبحث عن ولده �لذي 

�ختطفه �الأمن �ملركزي بتهمة �لعمالة، ومدح تعامل �لدولة �لعبية.

قلت له: ��صمع يا �أبا د�ود، ما يقرب من �صنتني و�أنا �أعمل مع �الأمن �ملركزي يف بريوت، 

بريوت  وتركت  و�أريد،  �أمتنى  ما  دون  لكن  بال�صالح،  و�إمد�دنا  للتدريب  وق�صدتهم 

 ر�جعاً �إىل �لقد�ص، و�لنية �أالّ �أعود، وذكرت له كالم �ل�صهيد عبد �لقادر �حل�صيني يف جلنة

�الإنقاذ.

�الأخ ونلتقي  دم�صق،  ننزل  �هلل  �صاء  �إن  �لغد  يف  وقال  قليالً،  �صليمان  �الأخ  �رتاح   هنا 

باالأمر  وقبلت  ذلك.  على  قادر  و�لرجل  �مل�صكلة،  لهذه  حالً  و�صنجد  �لوزير،  جهاد  �أبا 

مكتب  بحري�ت”  “�ل�صبع  لها  يقال  منطقة  ويف  دم�صق،  �إىل  نزلنا  �ل�صباح  ويف  �لو�قع، 

للثورة يقال له 23. دخلنا �ملكتب ووجدنا �الأخ �أبا �لوليد �صعد �صايل، و��صتقبلنا �لرجل، 

�إمكانيات،  من  لديه  مبا  �لرجل  و��صتعد  بريوت،  يف  جتربتي  �إىل  و��صتمع  بتو��صع، 

جتربتنا  للجميع  وذكرت  �ملحتلة،  �الأر�ص  عن  تقرير�ً  مني  وطلب  بال�صالح،  لتزويدنا 
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 �ل�صابقة يف بريوت ويف دم�صق منذ �أيام �لكر�مة... وق�صة �الأخوين �ل�صهيد فوزي �أبو طري

و�الأخ منري �أبو طري. و�لتزمت مع �لرجل، وهو معروف �أنه مار�صال �لثورة �لفل�صطينية، 

 ،1982 �صنة  �للبناين  �جلنوب  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أيام  �الأركان  هيئة  رئي�ص  وهو 

وحدثني رحمه �هلل، �أن للجنوب �للبناين ��صرت�تيجية نحو حترير فل�صطني من �ل�صمال، 

مبا ال يقل عن دور �ل�صاحة �الأردنية، و�أن �الإعد�د لذلك ي�صي على قدم و�صاق. وحقيقة 

�أن �جلنوب �للبناين، بت�صاري�صه وموقعه �جلغر�يف و�حل�صور �لديوغر�يف، ي�صكل خطر�ً 

قو�ت  ودحر  �للبنانية،  �ملقاومة  ظّل  يف  حتقق  ما  وهذ�  �الحتالل،  دولة  على  ��صرت�تيجياً 

يف  �حل�صني  لو�ء  وقائد  �لهند�صة،  �صالح  قائد  كان  �صعد  �لوليد  و�أبو  �ل�صهيوين.  �لغزو 

�إىل عّمان و�إىل �جلي�ص �الأردين،  �لعودة  �مللك ح�صني طلب منه  �أن  �جلي�ص �الأردين، حتى 

لكنه رف�ص ذلك. وحدثني رحمه �هلل، عن �ملطر�ن كابوت�صي، وعن دوره يف نقل �ل�صالح 

�ل�صهاينة  و�عتقل  �لناقورة،  ر�أ�ص  طريق  عن  �ملحتلة،  فل�صطني  �إىل  لبنان  من  ب�صيارته 

�ملطر�ن كابوت�صي، وحكمت عليه �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية 12 �صنة، و�أم�صى منها 4 �صنو�ت، 

وب�صغط من �لباباوية �أفرج عنه على �أن يبقى خارج �لبالد.

بعدها طلب مني �أبو �لوليد �أن �أذهب يف جولة تدريبية يف مع�صكر�ت دوما وحمورية، 

�لتابعة للثورة �لفل�صطينية يف �الأر��صي �ل�صورية، ومّت يل ذلك، حيث �أ�رشف على تدريبي 

�لفا�صل  �الأخ  و�لتقيت  �هلل،  رحمه  �ل�صابق  طولكرم  حمافظ  �ل�رشيف،  �لدين  عز  وقتذ�ك 

 �ملتو��صع �أبا منري ناه�ص �لري�ص، وكان مدعياً عاماً للثورة �لفل�صطينية، و�أحاطني رحمه �هلل،

بن�صائحه و�صكرت له. وبعد �أن �نتهيت من رحلة �لتدريب، ودعني �أبو �لوليد يوم عودتي 

�لثورة  يف  يل  قائد�ً  به  �أعرتف  من  وهو  تو��صعه،  �لرجل  هذ�  من  ويكفيني  �لقد�ص.  �إىل 

�لفل�صطينية.

جمموعتنا  خالل  ومن  و�مل�صد�قية،  باجلدية  �صعرنا  وقد  �لقد�ص،  �إىل  �لعودة  بعد 

باالعتقال  �أعمال دفعنا �رشيبتها  لنا  كانت  �أبو طري،  �الأخوين منري وحممود  �الأوىل مع 

�لتنظيمي  �مل�صتوى  على  كانت  جيد�ً،  تنظيمها  فكان  �لثانية  جمموعتنا  �أما  و�لتعذيب. 

�ملجموعة  �أفر�د  بقي  �عتقايل و�حلكم علي ب�صتة ع�رش عاماً  �ل�رشي؛ فبعد  �لعمل  قمة يف 

خارج �الأ�صو�ر، ومنهم من غادر �لبالد خوفاً من �ل�صجن و�العتقال �إىل �الأردن، ورجعو� 

و�صعرنا  �صولة،  لنا  كانت  ولقد  �لتحقيق،  يف  تذكر  مل  �أ�صماءهم  �أن  �طمئنو�  ملا  حني  بعد 

باالرتياح ملا �أقدمنا عليه.
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مل ي�ِص علّي �أ�صبوعان حتى رجعت �إىل دم�صق ثانية، و��صتقبلني �الأخ �أبو �لوليد يف 

للعمل  �لنجاح  �إمكانيات  �ملحتلة، وعن  �الأر�ص  بيته، ويف جعبتي تقرير عن ن�صاطاتنا يف 

مل  ولكن  �الحتالل.  م�صاجع  تق�ص  �لنتيجة  يف  و�لتي  �ل�صالح،  لنا  يتوفر  عندما  �لفد�ئي 

يطل بي �ملقام، فرجعُت �إىل �أر�ص �لوطن. وعلى طريق �لعودة حجزت �ملخابر�ت �الأردنية 

جو�ز �صفري �الأردين، عند نقطة �حلدود يف �لرمثا، وطلبت مني مر�جعة �ملخابر�ت �لعامة 

يف �لعبديل. ويف �ليوم �لثاين ذهبت �إىل هناك، ودخلت على جمموعة من �ل�صباط يف جمل�ص 

لهم:  فقلت  وبريوت،  دم�صق  على  ترددي  �أ�صباب  عن  و�صاألوين  وتاأملوين  ع�صكري، 

�إنني �أدر�ص يف جامعة بريوت �لعربية عن طريق �النت�صاب، و�صاألوين عن �لثورة... و�إن 

كانت يل عالقة معها، فنفيت ذلك بثقة، وقلت لهم �أنا موظف يف وز�رة �الأوقاف �الأردنية، 

�ملجل�ص، و��صطحبني �صابط  �أذكرها. و�نف�ص  وعندي ما ي�صغلني عن ذلك، و�أ�صئلة ال 

برتبة مقدم و�هلل �أعلم، �إىل غرفة رئي�ص �ملخابر�ت �لعامة نذير ر�صيد، وقال يل �ل�صابط يف 

�لطريق: ال تغري من كالمك، �إياك ثّم �إياك، و�رحتت لت�رشف هذ� �ل�صابط، و�صكرته يف 

نف�صي بعد �أن و�فقته باإياءة من ر�أ�صي.

فرددت  معمماً،  وكنت  �ل�صيخ،  �أيها  �أهالً  قائالً:  بي  ورحب  ر�صيد،  نذير  على  دخلت 

�أن  فنفيت  معها،  عالقة  يل  كانت  و�إن  �لثورة،  عن  و�صاألني  و�أجل�صني  بثقة  �لتحية  عليه 

تكون يل �أي عالقة، و�أن جتربة �لثورة يف �الأردن كانت فا�صلة، و�أعطاين جو�ز �صفري، 

وغادرت مبنى �ملخابر�ت �لعامة، ثّم ذهبت لزيارة بع�ص �أقاربي، و�إذ� بهم يعزونني يف 

جدتي، �لتي ذكرت ق�صة غيابي عن جنازتها، بدعوى �أمي رحمها �هلل، �أنني يف بريزيت، 

�إىل  ثّم رجعت  �أم ثالثة  �أهي يومان  �أدري  �إقامتي يف عّمان ق�صرية، ال  حيث كانت فرتة 

�لقد�ص.

حرب 1973/ حرب رمضان:
�أمة �لعرب  1973 ما يقارب �صبع �صنو�ت، وقد جترعت  1967 وحرب  ما بني حرب 

1967. وقد رف�صت �ل�صعوب �لعربية �لهزية،  �أ�صابها يف حرب  كاأ�ص �ملر�رة بعد �لذي 

حتى �إنه ملا �أقدم جمال عبد �لنا�رش على �ال�صتقالة بعد هزية �صنة 1967، و�لتخلي عن 

رئا�صة �جلمهورية وجميع �صالحياته، وحتمل م�صوؤولية �لهزية، خرجت �جلماهري يف 

مظاهر�ت حا�صدة ترف�ص �لهزية، ولي�ص كما يقال �إنها موؤمنة بقيادة �لزعيم، فالزعيم 

ما جلب لها �إال �لعار.
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ر�فعًة  �لفل�صطينية  �لثورة  وجاءت  �لهزية،  نتائج  �لعربية  �جلماهري  رف�صت  لقد 

يف  و�لتحق  �لثورة،  لهذه  �النتماء  يف  ن�صيٌب  �لعرب  ل�صعوب  وكان  �جلماهري،  حل�ص 

�صفوفها �أحر�ُر �لعامل، من �ليابان �إىل �أوروبا فاأمريكا �جلنوبية، ممن تفاعلو� مع �لثورة 

�لفل�صطينية، و�نت�رشو� لها.

قو�عد  ��صم  حتت  �مل�صلمني  لالإخو�ن  قو�عد  هناك  كانت  �الأردنية،  �ل�صاحة  وعلى 

�ل�صيوخ، وكانت لهم مع�صكر�تهم وعملياتهم، ومن �أ�صهرها عملية �حلز�م �الأخ�رش، �لتي 

�إعالمها، و�صمعتها باأذين و�ملذيع يخاطب  �لفل�صطينية من خالل  �لثورة  طاملا تغنت بها 

�ل�صهاينة: “�أعيدوها ثانية لعملية �حلز�م �الأخ�رش”.

كان من �رشوط جمال عبد �لنا�رش على �لرئي�ص عرفات �أال يكون لالإخو�ن �مل�صلمني 

�الأخرى، وهم على  �لف�صائل  �لثورة حتى يدعمها. وكان عرفات وقادة  ن�صيب يف هذه 

�الأغلب من �لي�صار، ويحملون �لفكر �ملارك�صي، ويرف�صون �حل�صور �الإ�صالمي يف �لثورة 

�إىل �ل�صيوعية. ولوال �أن �حل�صور �الإ�صالمي  ب�صدة، و�أن �لثورة و�لعامل يف طريقه حتماً 

ُفر�ص بالقوة فيما بعد، لبقيت �ل�صاحة حكر�ً على �لعلمانيني و�لي�صاريني فقط، ومل تكن 

�صجون �الحتالل يف مناأى عن ذلك، بل كان �الحتالل �أقرب �إليهم من �الإخو�ن �مل�صلمني، 

ومن كل �حلركات �الإ�صالمية، بل �لتهم جاهزة وعلى �ملقا�ص، �أنهم عمالء للغرب. وكانو� 

ينعتوننا يف �ل�صجون باملنفل�صني، وهي من م�صطلحات �لثورة �لبل�صفية، فاخلارج على 

�لبل�صفية، منفل�ص.

على كل حال رف�صت �جلماهري قبول �لهزية، وجاء �الإعد�د حلرب جديدة، لتحرير 

ظّل  يف  �إال  هيبٌة  لهم  تكون  ولن  �لدولية.  �ملحافل  يف  هيبتهم  و��صتعادة  �لعرب  �أر�ص 

“نحن قوم �أعزنا �هلل باالإ�صالم فمهما   :] �الإ�صالم، كما قال �صيدنا عمر بن �خلطاب، 

�بتغينا �لعزة بغريه �أذلنا �هلل”، فالعرب يف �أثناء حرب 1973 ت�صلحو� بالتكبري، و�أ�صموها 

“بدر�ً”، تيمناً مبعارك �الإ�صالم، وملا �نتهت �حلرب  حرب رم�صان، وجعلو� كلمة �ل�رش 

�أ�صموها حرب �أكتوبر، وت�رشين، وما �إىل ذلك.

�الأخرى  �لعربية  �لتحرير، و�لدول  �أجل  “�لطوق” باالإعد�د من  بد�أت دول ما ي�صمى 

كان دورها �الإ�صناد. وت�صكلت �صياغة جديدة جليو�ص �لتحرير، وبروح جديدة وبقيادة 

وبد�أت  �الحتالل.  دولة  به  تت�صلح  ما  م�صتوى  �إىل  َيْرَق  مل  و�إن  جديد،  وب�صالح  جديدة 

حرب �ال�صتنز�ف مبا�رشة بعد حرب 1967، و��صتد �رش�مها �صنتي 1969–1970. حرب 
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�صاخنة، و�رشبات موجعة من �جلي�ص �مل�رشي، على جبهة قناة �ل�صوي�ص وعمليات د�خل 

�صيناء. عمليات م�صهود لها، وكانت ردة فعل دولة �الحتالل �رشب �ملد�ر�ص و�مل�صانع، 

ف�رشبت مدر�صة بحر �لبقر، ودمرت مدينة �ل�صوي�ص، حتى �أ�صبحت مدينة �أ�صباح، لكن 

�أبي زعبل، وحدِّْث عن  �مل�صانع يف  1973، و�رشبت  �الأبطال بعد حرب  عمرتها �صو�عُد 

�إجر�م �ل�صهاينة وال حرج.

و�صورية،  م�رش  بني  و�تفاق  تامة  وب�رشية   ،1973 حلرب  �ل�صفر  �صاعة  وجاءت 

“خط بارليف”، �حلاجز �لناري �لذي ال �صبيه له  ودخل �جلي�ص �مل�رشي �صيناء، ودمر 

يف �لعامل. وخ�رشت “�إ�رش�ئيل” يف هذه �حلرب جيالً كامالً، وكانت �أكب حرب دبابات يف 

�لعامل تدور رحاها على �أر�ص �ملعركة، حتى نفد عتاد �لعدو �ل�صهيوين، �لذي عو�صته 

�أمريكا بج�رش جوي مبا�رش �إىل مطار �لعري�ص. وجنح �ل�صاد�ت من قبل يف تعمية �حلرب، 

وقال عن �صنو�ت ما قبل �حلرب: �صنة �صباب، ال ت�صلح للمعارك. ويف �صنة 1971 هناك 

جبهة �صاخنة، وحرب تدور رحاها بني �لهند وباك�صتان، و�لعامل قلق من �لذي يجري. 

وجنح �لرجل يف فر�ص و�قع جديد من خالل �حلرب، لكنه ف�صل ف�صالً ذريعاً عندما ذهب 

Camp David، حتى قال  �إىل �ل�صلح مع دولة �الحتالل وتوقيع �تفاقيات كامب ديفيد 

يف  “جنحنا  حينها:  يف  �الأمريكية  �خلارجية  وزير   ،Henry Kissinger كي�صنجر  هرني 

�إخر�ج �حلوت من �لبحر”. �أما �ليوم، فقد رجع �حلوت �الأزرق �إىل �ملحيط.

�أما �جلي�ص �ل�صوري فقد ��صرتد معظم �جلوالن، وو�صلت طالئعه بحرية طبيا من 

�الحتالل؛  دولة  عند  موت  �أو  حياة  م�صاألة  �جلوالن  الأن  ذلك؛  بعد  تر�جع  لكنه  �ل�رشق، 

والأن �ل�صاد�ت َقبِل بوقف �إطالق �لنار على �جلبهة �مل�رشية، فتحول �ل�صغط على �جلبهة 

�ل�صورية.
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هاج�ص �الأمن عند دولة �الحتالل، حا�رش يف جميع موؤ�ص�صات �لدولة، بل هو �لطاغي 

لل�صعب  �ل�صعور متولد من ب�صاعة ظلمهم، ومن حكمهم  �ل�صهاينة؛ الأن هذ�  على حياة 

�ملقهور، و�غت�صابهم الأر�ص فل�صطني. و�ل�صوؤ�ل: كيف ياأمن من �صلب �الآخرين �أر�صهم 

�أكرث من �ل�صجان،  و�رشدهم خارج ديارهم؟ ها نحن يف �صجون �لعدو، ون�صعر باالأمن 

ننام ليلنا �لطويل، �أما هو مبا عنده من �رشطة وجي�ص و�أجهزة �أمن، و�صعب كامل يعي�ص 

هو�ص �الأمن، و�إمكانيات هائلة و�أمو�ل طائلة يف خدمة �الأمن، ولكن هيهات لهم �أن يطمئنو� 

�أو ي�صعرو� باالأمن!! فالقد�ص )ومنذ �أن �حتلت( يف معظم حار�تها و�أ�صو�قها ال تخلو من 

�أجهزة �الأمن وحر�ص �حلدود و�جلو��صي�ص. لكنهم ُيفاَجاأون، وتفاجئهم �لقد�ص باأبنائها 

�لذين �أوجعو� �الحتالل، و�حلمد هلل.

�صبقتني �إىل �ملعتقل جمموعات من �صباب �لقد�ص، ومن منا�صلي فتح و�جلبهة �ل�صعبية 

و�لديقر�طية، فالقد�ص �صكلت “عظم �لرقبة” يف جميع �لعمليات �لع�صكرية، وهي كاملر�آة 

�ملقعرة، كل حدث فيها ينعك�ص �أثره على �لعامل كله.

ويف  مطارد،  باأنه  ي�صعر  �لفد�ئي،  �لعمل  �صلك  يف  يعمل  َمْن  كل  حال...  كل  وعلى 

1974/9/12 ليالً، دهمت قوة ع�صكرية �إ�رش�ئيلية، وبقيادة جهاز �الأمن �لعام )�ل�صاباك( 

ح�صار  بعد  بيتنا،  �الحتالل  و�رشطة   Israel Security Agency—Isa (Shabak)

فر�صوه على حميط �لبيت وعلى �لقرية. ودخلو� �لبيت بالقوة وفت�صوه، وباأمر �عتقال 

و�صعو� �لقيد يف يدي، وبعد �أن �أنهو� مهمتهم يف �لتفتي�ص. �صاقني جنود عن �ليمني وعن 

�ل�صمال �إىل ناقلة من ناقالتهم، وم�صو� بي �إىل �مل�صكوبية، ذ�ت �ل�صهرة و�ل�صيت �لب�صع 

يف �لتحقيق، وما �إن و�صلنا حتى با�رشو� �لتحقيق باأ�صئلة من هنا وهناك، وي�صاحب ذلك 

�رشٌب حل�صار �لنف�ص وك�رش كبيائها... ولكن و�حلمد هلل، كنت �صبور�ً، وكنت �أكب من 

��صتفز�ز�تهم، ول�صهر كامل يف زنازين �ل�رشب و�لتحقيق؛ الأنه مل يكن �أيامها �َصبْح، بل 

كان �رشب وتك�صري وحمل على �لبطانيات، وعجز عن �رتد�ء �لثياب. وخرجت من هذه 

�ملحنة  هذه  من  وخرجت  عليه،  كنت  مما  و�أ�صلب  �أقوى  ونف�صية  جديد،  بنََف�ص  �لتجربة 

باأقل �خل�صائر، و�عرتفت عن تنظيم حلركة فتح يف �خلارج، وتدريب على �ل�صالح وحيازة 

�لر�صا�ص،  من  كمية  مع  �الأردين  �جلي�ص  بقايا  من  �ل�صد�أ،  قتلهما  �صو�عق  بال  قنبلتني 
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�لو�لد رحمه �هلل،  �ل�صيد  �إال  حلق �الأذى بغريي، 
ُ
�أ وبقي �الأمر حم�صور�ً بي وحدي، ومل 

�إىل �ملعتقل يف �مل�صكوبية ليزودين باملالب�ص، فد�ر بينه وبني �ل�صاباك حو�ر  �لذي ح�رش 

�صاخن قالو� له: �إن �ل�صيخ قد �عرتف، فقال لهم �ل�صيخ ال يعرتف، ولوال �أنكم �رشبتموه 

ملا نلتم منه، عندها حجزوه ووجهو� له تهمة �لت�صرت على ولده. وحكموه ب�صنتي �صجن 

ق�صى منهما �صتة �أ�صهر، ثّم �أفرج عنه.

طباعة  يف  دور  لها  وكان  بد�ئية،  طباعة  �آلة  عندي  وجدو�  �لتحقيق،  من  �صهر  بعد 

�ملن�صور�ت �ملناه�صة لالحتالل، وبيانات يف ذكرى ��صت�صهاد �لقادة �لثالثة، �أبو يو�صف 

�لنجار، وكمال عدو�ن، وكمال نا�رش.

مّت ترحيلي و�لو�لد �إىل �صجن بيت ليد �أو كفاريونا، و��صتقبلنا �ل�صجناء و��صتوعبتنا 

بال�صيق  �أ�صعر  وكنت  و�حدة.  غرفة  �آخرين  و�أ�رشى  و�لو�لد  وجمعتني  �ل�صجن،  غرف 

لوجود �لو�لد بيننا، ولكن ما ك�صفته يل �الأيام، �أنه كان �صبور�ً حمت�صباً و�أن هذه �أقد�رنا، 

وكان يقول يل: ال عليك تنق�صي �الأيام، وهذه �أمٌر كتبه �هلل علينا. عندها ��صتوعبت �لدر�ص، 

ووجدت عند �لو�لد نف�صية قادرة على ��صتيعاب �ملحنة، وقال يل وجود �لو�لدين يف �لبيت 

�صياج، وملا مات و�لدي رحمه �هلل، �أ�صبح �لبيت وكاأنه بال جد�ر يحيط به، و�أذكر �أنه ر�أى 

روؤيا ق�صها علي، وما �أكرث روؤى �مل�صاجني. قال ر�أيت فيما يرى �لنائم �أين و�جهت ثالثة 

من �الإبل، تغلبُت على �ثنني و�لثالث جنا، و�أولها يل فقال: �لثالثة من �الإبل هم �لق�صاة يف 

�ملحكمة �لع�صكرية )و�جلمل يف �ملنام عدو(، �ثنان من �لق�صاة ل�صاحلي يف �حلكم و�الآخر 

فعلياً، وكان حكم  �لنيابة طلبت ثالث �صنو�ت حكماً  �ملحكمة كما ذكر،  �صدي، وكان يف 

�لق�صاة �صنتان، �صتة �أ�صهر فعلية و�لباقي مع وقف �لتنفيذ.

��صم  وذكرت  بريوت،  يف  �ملركزي  باالأمن  عالقتي  على  �عرتفت  �لتحقيق،  خالل  من 

خا�صة  �صو�هما  �أذكر  ومل  طري،  �أبو  �أحمد  �أنور  و�أبي  �لعايدي،  رمزي  �أبي  �الأخوين 

�رتباطي بدم�صق باأبي �لوليد، �صعد �صايل.

المجتمع الفصائلي في السجن:
كانت  كفاريونا،  �صجن  يف  �حلكم  قبل  ق�صيناها  �لتي  �خلم�صة،  �الأ�صهر  خالل  ومن 

هناك ف�صائل حتت �لت�صكيل، كانت فتح موجودة و�جلبهة �ل�صعبية و�ل�صاعقة �ل�صورية 

�لوطنية  فاجلبهة  لن�صاطاته.  غطاء  �لوطنية  �جلبهة  من  جعل  �لذي  �ل�صيوعي،  و�حلزب 
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�لنا�ص  تنظيم  يف  �ل�صيوعي  �حلزب  ��صتثمرها  و�لتي  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  ت�صكلت 

و�حتو�ئهم؛ الأن �لنا�ص بفطرتهم، ال يقبلون �ل�صيوعية، الأجل هذ�، فاحلزب �ل�صيوعي غري 

 مقبول عند �لنا�ص، �أما �جلبهة �لوطنية فوجه جديد ومغٍر. وعلى �صعيد �لعمل �لع�صكري،

�لتنظري،  على  يقت�رش  دورهم  وكان  ع�صكرية،  عمليات  �أي  �أو  ن�صاط  لهم  يذكر  ال 

و�ل�صعار�ت �لتي ال ت�صمن وال تغني من جوع.

�أما فتح، فكانت تنظيمي �لذي عملت من خالله يف �خلارج ود�خل �ل�صجون، وحاولت 

جاهد�ً �أن �أحافظ على هذ� �لتنظيم، من خالل �لتعبئة و�للقاء�ت، و�لوقوف يف وجه �لتنظري 

لل�صيوعية، و�حلفاظ ما �أمكن على تدين �ل�صباب، وخا�صة من هم عند �حلزب �ل�صيوعي 

منهجاً،  �ملارك�صية  تتبنى  �لتي  �ل�صعبية،  �جلبهة  عند  هم  َمْن  وكذلك  بهم،  ُغرر  و�لذين 

�ملارك�صي.  �لفكر  �مل�صتوردة من  �الأيام حا�رشة بقوة مب�صطلحاتها  و�لتي كانت يف تلك 

وكان علّي نف�صياً من خالل �الأيام، وعلى عقلي وفطرتي �أن تقف باملر�صاد لهذه �لهجمة، 

ُر لها، فالنف�ص لن تكون قوية ما مل تكن على �أر�ص �صلبة من �لوعي و�لثقافة،  ومن ُينَِظّ

ما  م�صطلحات  حتت  ت�صويهه،  على  �ملارك�صية  عملت  �لتي  حقيقته  على  �لدين  ومعرفة 

�أنزل �هلل بها من �صلطان.

�لغث  يخرج  و�أن  يزنها،  �أن  فعليه  وثقافات،  �أفكار  من  عليه  يعر�ص  فما  �لعقل،  فاأما 

�الإ�صالم،  ير�جعو�  و�أن  ر�صيدهم،  ير�جعو�  �أن  �لنا�ص  على  �أقول:  وكنت  �ل�صمني.  من 

على  و�حلجر  �حلياة،  يف  �لعقم  �إىل  �الن�رش�ف  من  بدالً  عقولهم،  على  يعر�صوه  و�أن 

�لعقل �لب�رشي مب�صطلحات �صيقة، ينخدع بها �جلهلة من �لنا�ص، و�صعار�ت خاوية من 

م�صامينها، بل �أين هم �ليوم؟ وما �إن �نهار �الحتاد �ل�صوفييتي، فاإذ� هم عالة على �لغرب 

 ،NGOs �لـ  �حلكومية  غري  �ملنظمات  على  عالة  وموؤ�ص�صاتهم  جمعياتهم،  يف  �لر�أ�صمايل 

و�إذ� بامل�صالح تتغلب على �ملبادئ. و�لعجيب يف حملة �لفكر �ملارك�صي، من خالل �الأيام 

من  ما  �أنه  �ملا�صي،  �لقرن  من  �لثمانينيات  و�أو�ئل  �ل�صبعينيات  �أيام  �ل�صجن،  يف  �الأوىل 

قدوة  كانو�  فالقر�مطة  عظيماً،  بها  �هتمامهم  كان  �إال  �الإ�صالم  تاريخ  يف  �صود�ء  �صفحة 

وثورة  �الإ�صالم،  تاريخ  يف  ظاهرة  �أ�صو�أ  وهم  عجيب،  عنهم  ُكتب  مبا  و�الهتمام  لهم، 

�أنعت  �ل�صجن  �صاحة  يف  �جلمعة  خطبة  خالل  من  وكنت  بالتنظري.  عندهم  حظيت  �لزجن 

�ملارك�صيني بقر�مطة هذ� �لزمان.
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�أ�صباب  عنك  تنقطع  �ملحنة  وخالل  فطرته،  فهي  �الإن�صان  يف  ما  �أقوى  و�أما 

،
َدَعاُه(1 �إَِذ�  �مْلُ�ْصَطرَّ  ُيِجيُب  ْن  مَّ

َ
)�أ �إمنا  �أخت،  وال  �أخ  وال  �أب  وال  �أم  ال  جميعاً،   �الأر�ص 

. و�لفطرة حا�رشة 
يُكْم ِمْن ُظلَُماتِ �لَْبِّ َو�لْبَْحِر َتْدُعوَنُه َت�رَشُّعاً َوُخْفيًَة(2 )ُقْل َمْن ُينَجِّ

�أو ند�ء، مهما تز�حمت عليها �لفنت، )�ل�صهو�ت منها و�ل�صبهات(، �أو �عرت�ها  �إ�صارة  لكل 

من ركام �لت�صور�ت، فهي �أقوى ما يف �الإن�صان. وملا دخلت �ل�صجن الأول مرة �صنة 1974، 

كانت معرفتي �لفكرية �صحلة، وكان َفْهمنا للدين قا�رش�ً وغري نا�صج. كان �لفقه �حلركي 

وفقه �لدعوة يف و�دٍ، ونحن يف و�دٍ �آخر، وحتى نو�جه �الأفكار �مل�صتوردة، وما يروج لها 

�ل�رشقية،  �لعظيم، و�لكتلة  �ل�صوفييتي  للثور�ت، ومدعومة من �الحتاد  �أنها �صانعة  من 

�ل�صيوعي يزحف؛ فاليمن �جلنوبي مارك�صي، و�ل�صومال، و�أنغوال، و�أثيوبيا،  �ملد  و�أن 

�إىل �ملياه �لد�فئة. كل هذ� كان له �هتمام يف ح�صابات �لثو�ر من  و�أفغان�صتان، و�لو�صول 

ف�صائل �ملنظمة، �أكرث من �لق�صية �لفل�صطينية، حتى و�إن دخلو� �ل�صجون من �أجلها، لكن 

�النت�صار للفكر له حّق �الأولوية. و�أذكر ونحن يف غرفة و�حدة يف �صجن �لرملة من فتح 

�لقا�صم،  عمر  �لغرفة  يف  وكان  �جلوالن،  من  �ل�رشية  و�ملقاومة  و�لديقر�طية  و�ل�صعبية 

�أحد قياد�ت �جلبهة �لديقر�طية، وعلى �حلائط على �صمال �رشيره خارطة �أنغوال، فقلت 

له: بدالً من �أنغوال فل�صطني، ولكن ما من جو�ب.

ومع ما ذكرت �أن بد�ياتنا حتتاج �إىل خمزون من �ملعرفة، ولوال �لتحدي �لذي تقوده 

�لفطرة ما جنحنا يف حتييد هذه �الأفكار، و�إىل �أن فتح �هلل علينا ببع�ص �لكتب �الإ�صالمية، 

منها �صبهات حول �الإ�صالم لالأ�صتاذ حممد قطب، رحمه �هلل.

�صباب  �الأخ�رش  كله، فمن د�خل �خلط  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يف �صجن كفاريونا متثل 

�لتحقو� بركب �لثورة، وكذلك من �لقد�ص و�ل�صفة و�لنقب �لثائر، ومن �ل�صتات لف�صائل 

�ل�صوري  �جلوالن  من  �صباب  �لتقى  �الأخرى  و�ل�صجون  كفاريونا  �صجن  ويف  خمتلفة. 

ولبنان،  و�ملغرب،  و�ل�صود�ن،  و�ليمن،  و�ل�صعودية،  وم�رش،  �الأردن،  ومن  �ملحتل، 

و�صورية، ومن �لعامل كله جمعتهم �لق�صية �لفل�صطينية، وقاتلو� من �أجلها.

دخلو�  �لدرزية،  �لطائفة  من  �جلوالن،  ه�صبة  من  رجاالً  �لتقيت  كفاريونا  �صجن  يف 

وح�صب  �الأم.  �صورية  من  جزء  �جلوالن  �أن  على  وت�صميمهم  وطنيتهم  بد�فع  �ل�صجن 

القراآن الكرمي، �صورة �لنمل، �آية 62.  
1

القراآن الكرمي، �صورة �الأنعام، �آية 63.  
2
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تقدير �الحتالل بادئ �الأمر فهم على �صاكلة دروز فل�صطني، �لذين �نخرطو� يف �جلي�ص 

�أما  لوطنيتهم.  و�نت�رشو�  هويتهم،  على  حافظو�  �جلوالن  يف  �إخو�ننا  لكن  �الإ�رش�ئيلي، 

دروز فل�صطني، فقد �رشت �ل�صحوة �لوطنية �إىل فريق منهم و�أ�صبحو� �ليوم على وعي 

�الإجبارية.  و�خلدمة  �لتجنيد  يرف�صون  �لذين  �الأحر�ر  وفيهم  ومنهم  �ل�رش�ع.  بطبيعة 

ودروز ه�صبة �جلوالن، ومن حلق بهم فيما بعد، كاالإخوة �صدقي �ملقت، وب�رش �ملقت، 

و�إيهاب، وع�صام �ل�صفدي، وهايل، و�صيطان، وعا�صم �لويل، وغريهم... فال �أقول فيهم، 

�إال �أنهم �أ�صحاب وطنية �صادقة. وع�صنا و�إياهم معاً، وفيهم كرم ونخوة، لكنهم لي�صو� 

على عالقة مع �لتدين، ويجهلون ما عليه م�صايخهم و�آباءهم من �لتدين، ولي�ص �أمامهم �إالّ 

�لوالء للنظام يف �صورية، وهم �إىل �لفكر �ملارك�صي �أقرب من �صعار�ت حزب �لبعث.

المرض والصدام:
—و�إن مل تكن هناك  �ل�صجن، فمن �حلرية  تتاأقلم مع ظروف  �أن  �ل�صهولة  لي�ص من 

�ملعتمة،  وغرفه  �ل�صجون  غياهب  �إىل  �ملجزوءة  �حلرية  فمن  �الحتالل—  ظّل  يف  حرية 

�أمٌر جلل و�صعب جد�ً، وقا�صٍ على �ملرء وعلى �لنف�ص �لب�رشية. فاالحتالل هو  فاإن هذ� 

�حَلقيُق باأْن ُي�صجن، و�أن يغيب عن هذ� �لوجود، يكون �لتاأقلم �صعباً يف �لبد�ية، و�إن �صئت 

فابد�أ باأبناء غرفتك �لذين يختلفون يف تربيتهم، ويف �صلوكياتهم، و�أخالقهم، ففيهم من 

تثار �مل�صكالت، ورمبا  �ل�صجن كثري  ُيتعب، وجمتمع  �لعي�ص معه، ومنهم من  �إىل   ترتاح 

عن ق�صد.

�إد�رة  �صيا�صة  وهذه  يقولون،  كما  رجاالً  ُيقيت  وال  جد�ً،  �صيء  �ل�صجن  يف  و�لطعام 

و�أبي  �لليايل  من  وكم  ت�صبري،  �إال  هي  وما  “�لنت�صيق”،  �ل�صجون  وم�صلحة  �ل�صجن 

و�صو�نا طوينا جائعني!!

و�ل�صجني عر�صة لالأمر��ص، ولوال �ملالذ باهلل �صبحانه وتعاىل، ل�صاق من حولنا كل 

�صيء، ول�صاقت علينا �أنف�صنا. فاحلرمان وتف�صي �الأمر��ص ُي�صخن �الأجو�ء ويخرج �ملرء 

عن طوره. ومن �الأمر��ص �لتي �أ�صابتنا يف �صجن كفاريونا، كرثة �لهر�ص و�حلكاك ب�صكل 

�حلرجة  �ملناطق  يف  �خل�صو�ص  وعلى  و�حلبيبات،  �لق�صور  �جللد  على  تطفح  بل  موؤذٍ، 

من ج�صم �الإن�صان، وما يزيد �لطني بلًة هو �إهمال عيادة �ل�صجن يف �لعالج وعدم جناعة 

�الأدوية، هذ� كله يف �الأيام �الأوىل من مر�حل �ل�صجن.
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وكل يوم جمعة من كل �أ�صبوع يقوم مدير �ل�صجن بزيارة الأق�صام �ل�صجن وحجر�ته، 

تر�فقه بطانته، ويدعى هذ� �ملدير “�بن �صابو” من يهود �ملغرب. وبالرغم من �أن �لبلد�ن 

�لعربية �لتي �صكنها �ليهود من مْل ُت�ِصْء يف �لع�رشة و�جلرية، وحافظت على ذمتها معهم، 

لكن كر�هية هوؤالء لنا وللعرب �أكرث ممن جاوؤو� �إىل فل�صطني من دول �أوروبا.

�إىل غرفتنا، وقلت لل�صباب ممن هم معي يف  “�بن �صابو” هذ�، دخل يف يوم زيارة له 
�لغرفة، ال تتحدثو� معه، �أنا َمْن �صيتحدث معه، فلما دخل علينا بعنجهيته قائالً كعادته يف 

كل زيارة، وللغرف جميعاً: “يي�ص بعيوت”، كلمة عبية معناها: هل من م�صكالت؟ قلت 

له نعم، عندنا، قال ما هي م�صكالتكم؟ قلت له: نحن، و�إذ� به يقاطعني ويقول يل: ال تقل 

�أن نتكلم با�صم �ملجموع، يريد من كل و�حد  نحن، قلت: نحن مرة �أخرى. وهو ال يريد 

�أ�رشى عندك،  له: نحن  “�أنا”، فرف�صت ذلك، وقلت  �أن يطرح م�صكلته فقط وبكلمة  منا 

ومن حقنا عليك �أن تاأمر طبيب �ل�صجن بعالجنا فنحن مر�صى، فقال: لو كنت طبيباً ما 

عاجلتكم، �أنتم قطاع طرق، فقلت له: �أنتم �حلر�مية، �أنت ودولتك، �أنتم من �رشدمت �صعبنا، 

و�حتللتم �أر�صنا، و�أنت تعي�ص هنا على ح�صاب �أر�صنا، ومن خري�تها. فُجن جنونه، وقال 

لبطانته ول�صابط �الأمن عنده، �أخرجوه �إىل �لزنازين. فخرجت �إىل �لزنازين ومكثت ليلة، 

لل�صغط على  �لطعام لوجبتني؛  �الإجر�ء، و�أ�رشبو� عن  �ل�صجن على ذلك  فاحتج �صباب 

�إد�رة �ل�صجن، وكان لذلك ردة فعل �إيجابية.

ويف �ليوم �لثاين جاءين �صاوي�ص درزي، من �لعاملني يف �ل�صجن و��صمه معني عما�صه، 

وقال يل يا �صيخ، �صوف يقوم �ملدير بزيارتك يف �لزنز�نة، وال باأ�ص �أن تتاأ�صف له، قلت له: 

يا هذ�، تريدين �أن �أتاأ�صف له؟! و�هلل ال �أقبل به ر�عي غنم عندي، فقال يا �صيخ، هذ� مدير 

�ل�صجن، فقلت له: من هذ� مدير �ل�صجن؟ وعلى بال مني؟

بعدها جاء �ملدير، وقال يل: �صيخ، �أنت رجل، قلت: نعم، فقال: �إذن، �إنزل معي قتال 

حر، بكلمة �إجنليزية free fight فقلت له با�صتغر�ب: �أنت مدير �صجن؟ قلتها با�صتنكار، 

�أتى. عندها  فاأد�ر ظهره ورجع من حيث  �أ�صتغرب منك ذلك،  وعلى كتفك ورقة دو�يل، 

وُمْعجباً،  حميياً...  وجهي  على  يديه  وو�صع  �لزنز�نة،  وفتح  معه،  ممن  �صابط  جاءين 

وتعامل معي بعد ذلك باحرت�م.

وهم  و�حرت�مهم،  باأخالقهم  و��صتقبلوين  �ل�صجن،  يف  ورفاقي  �إخو�ين  �إىل  رجعت 

عند  وثابة  روحاً  للت�صامن  �أن  �ل�صجن،  ح�صنات  من  وهذه  موقفهم،  على  م�صكورون 
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جموع �الأ�رشى. وكنت ذكرت من قبل �أن �لطعام يف �ل�صجن �صيء، لكن َمْن يعمل يف مطبخ 

�ل�صجانني، عرب جاوؤو� على ق�صايا جنائية، وتعرفت �إليهم. وكان من بينهم من يعمل يف 

مطبخ �ل�صجانني، ذهبت بعمامتي �إىل عمال �ملطبخ، و�لذي بابه على �صاحة �ل�صجن، حيث 

�ل�صجن على  �إىل  �أو �صاعة ون�صف )فورة( فقلت للعمال: نحن جئنا  نخرج يومياً �صاعة 

خلفية وطنية، و�ملطلوب منكم �أن حت�صنو� �لطعام وتزيدو� يف �لكمية، قالو�: لي�ص باأيدينا، 

قلت باإمكانكم �أن تتعاونو� يف ذلك... و�إال و�هلل يا فالن �أبعث �إىل �أهل غزة، و�أطلب منهم �أن 

يعلقوك على عمود كهرباء يف �صارع عمر �ملختار. و�ل�صحيح �أنهم تعاونو� معنا، وطباخ 

�آخر كان يعمل يف مطبخ �رشطة �ل�صجن، �صاعدنا دون �لطلب منه، وكان ُيهرب لنا كثري�ً 

من �خل�صار، كنت �أخ�ص بها كبار �ل�صن و�صغار �ل�صن.

�أ�صبوع  �لثالثاء من كل  �ل�صجن يف يوم  �ل�صجن، كان مدير  �آخر يف هذ�  و�أذكر موقفاً 

منه   
ٍ
كمنة �متياز�ت،  يريد  ملن  ويجل�ص  �ل�صجن،  طعام  غرفة  �إىل  �أمنه،  و�صابط  ياأتي، 

�أنا�ص، حتت ذريعة ح�صن  ربع �صاعة زيادة يف زيارة �الأهل. وكان يعطيها الأنا�ص دون 

 �ل�صلوك، وقد يت�صبب ذلك بالت�صكيك بهم. وقد عر�َص مدير �ل�صجن ذلك على �ل�صيد �لو�لد

�إىل جانبه يف  �أ�رشبه، وكان يقف  �لباب و�أن  �أدخل عليه  �أن  رحمه �هلل، فقررت يف نف�صي 

�ل�صاحة �الأخ حممد �للد�وي من غزة، لكن �لو�لد ب�صبه وحر�صه علّي، �أثناين عن ذلك، 

وبتاأييد من �الأخ �أبي ح�صام �للد�وي، و�نتهى �الأمر وتر�جعت.

المحاكمات والحكم:
كان يل ولل�صيد �لو�لد خالل ت�صعة �أ�صهر، �صفريات �إىل حمكمة �للد �لع�صكرية. و�صجن 

كفاريونا كان مركز�ً للموقوفني �لذين مل ت�صدر �أحكام �صدهم، كانو� ينقلوننا �إىل �ملحكمة 

، وملرتني قبل �حلكم علينا، حيث 
بو�صائل نقل تابعة مل�صلحة �ل�صجون ت�صمى “بو�صطة”3

�لو�لد، رحمه  �لو�لد ويل �صخ�صياً. ود�فعت عني وعن  �لنيابة الئحة �تهام لل�صيد  قدمت 

مر�فعتها،  يدي  بني  وقدمت   ،Felicia Langer الجنر  فيليت�صيا  �لي�صارية  �ملحامية  �هلل، 

�لذي يوؤمن به تعزز ذلك وتاأمره بهذ�. وكان  �لقر�آن  �ل�صيخ قام بو�جبه، ون�صو�ص  �أن 

�لبو�صطة: �صيارة نقل �الأ�رشى، وغالباً ما تكون مركبة كبرية ال يوجد فيها �صوى فتحات �صغرية جد�ً. وت�صبه   
3

و�ل�رشر  و�لعقاب  �الإذالل  �أنو�ع  �أب�صع  ويتحملون  �الأ�رشى،  فيها  يعاين  مغلقاً،  خز�ناً  �خلارجي  �صكلها  يف 

�ل�صحي، حيث تكون مملوءة باالأو�صاخ وتنبعث منها �لرو�ئح �لكريهة. للمزيد �نظر ملحق “�لبو�صطة”، وهو 

ن�ّص ��صتكتبه �ل�صيخ �أبو طري للمهند�ص عبد �لرحمن زيد�ن، ي�رشح فيه تفا�صيل رحلة “�لبو�صطة”. ]�ملحرر[
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يل يف �ملحكمة كلمة حتدثت فيها عن حقنا يف �لدفاع عن �أر�صنا، و�أن هذ� و�جب �رشعي، 

و�الحتالل هو من �أتى �إلينا، ومل نذهب نحن �إليه. وكان ممن ح�رش قر�ر �حلكم يف ذلك 

�ل�صيخ عكرمة  �لدكتور  �الأهل، و�لو�لدة وجّدي رحمهما �هلل، وف�صيلة   1975/5/5 �ليوم 

�صبي. و�صدر �حلكم �صدي �صتة ع�رش عاماً نافذة وفعلية، و37 عاماً مع وقف تنفيذ. 

هذ�  قانونهم  ح�صب  بنودها  توجب  ال  �التهام  الئحة  الأن  ومفاجئاً؛  قا�صياً  �حلكم  وكان 

�حلكم �جلائر، فحمدت �هلل و�حت�صبت.

فقلت:  ��صرتحاماً،  �ملحكمة  يدي  بني  �أقدم  �أن  �لقا�صي  طلب  باحلكم،  �لنطق  وقبل 

�إال من �هلل، و��صتاأنفت �صّد �حلكم فيما بعد، وخّف�ص من �حلكم �الأول  �لرحمة ال تطلب 

ثالث �صنو�ت، فاأ�صبح �حلكم ثالث ع�رشة �صنة.

وخالل �لفرتة �لتي ق�صيناها موقوفني يف �صجن كفاريونا، كانت �ل�صيدة �لو�لدة تقوم 

بزيارتنا �أ�صبوعياً هي و�الأهل و�الأقارب، ونتفاعل من خالل �لزيارة. وال يغيب عن بال 

�أحد �أن �ل�صجني كثري�ً ما يفكر يف �لهرب من �ل�صجن، ولقد حاولت ذلك، لكن مل يكتب يل 

�لنجاح.

قم الليل إال قلياًل:
ليلك  تنام  �الآن  قلت:  كفاريونا،  �صجن  �إىل  �مل�صكوبية  من  نقلت  �لتحقيق  �نتهى  ملا 

�إال بلقاء �هلل، من  �أنه ال ر�حة  للنوم، لكن تبني يل  �أن يف �ل�صجن وقتاً  �أظن  �لطويل، وكنت 

ِو �ْنُق�ْص ِمنُْه 
َ
ُل #    ُقِم �للَّيَْل �إاِلَّ َقلِيالً ( ِن�ْصَفُه �أ مِّ يَُّها �مْلُزَّ

َ
�أين لك �لر�حة يا عبد �هلل؛ )َيا �أ

ْو ِزْد َعلَيِْه َوَرتِِّل �لُْقْر�آَن َتْرِتيالً 5 �إِنَّا �َصنُلِْقي َعلَيَْك َقْوالً َثِقيالً N �إِنَّ َنا�ِصئََة 
َ
َقليالً - �أ

.
ْقَوُم ِقيالً(4

َ
�َصدُّ َوْطئاً َو�أ

َ
�للَّيِْل ِهَي �أ

خارج  فاالإن�صان  للز�د.  حمطة  هو  ما  بقدر  �لنف�ص،  على  قا�صٍ  هو  ما  بقدر  �ل�صجن 

عليه  وتاأتي  جناحيه،  و�لت�رشع  و�لعجلة  باالأمور،  و��صتخفاف  مز�جية  تعرتيه  �ل�صجن 

عرفت  ما  بل  �لطماأنينة،  �إىل  تفتقر  فكانت  �لعباد�ت  و�أما  طائ�صة.  فيها  �صهاُمه  حاالت، 

وال تذوقت لل�صالة طعماً وال للمناجاة �إال يف �ل�صجن، وكذلك �ل�صيام، وكاأن �هلل يريدها 

حمنة فيها نقلة للرتبية، فال�صجن �أياُمُه لو�جم، وكو�بح، يقف �الإن�صان مع نف�صه، ويتدبر 

�الأمور بروية وم�صوؤولية.

القراآن الكرمي، �صورة �ملزمل، �آية 1–6.  
4
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وم�صوؤولية �لقدوة يف �ل�صجن خطرية جد�ً، على �لدعوة وعلى �لعمل �لدعوي، فخارج 

�ل�صجن ال تلتقي �لنا�ص �إال �صويعات، �أما د�خل �ل�صجن فكل حركة حم�صوبة عليك، و�أهم 

�أياماً، و�أجتهد  �أ�صوم تطوعاً  فاإنه �ملجاهدة. وكنت  �ل�صلوك،  �ل�صجن هو علم  علم د�خل 

هذه  يف  �ل�رشية  والأ�صت�صعر  نف�صي،  الأمتحن  �صائم،  �أين  �لغرفة  يف  هم  َمْن  يدري  �أال 

�لعبادة، وجنحت يف ذلك لعدة مر�ت، و�أعجبني �ل�صوم كثري�ً، حتى �إنني �صميته “�لعبادة 

من  بعد  فيما  �صمعته  الأين  �لو�صف؛  هذ�  عن  قبل  من  الأحد  قر�أت  ما  وو�هلل  �ل�صامتة”. 

�صيخنا و�أ�صتاذنا �لدكتور �لفا�صل حممد ر�تب �لنابل�صي، حفظه �هلل.

ت�صاأل  خلوة  هناك  يتذوقها،  مل  من  حمروم  ثّم  حمروم  مذ�ق،  فيها  حلظات  هناك 

�صاحبها، �أين كنا؟ وبالعاميّة “وين... ُمدَّها طويالً... وين كنا؟ ويييني...”!!

في سجن الرملة المركزي:
�لو�لد  �صبقني  وقد  �لرملة،  �صجن  �إىل  كفاريونا  من  ترحيلي  مّت  مبا�رشة،  �حلكم  بعد 

يف  وبينه  بيني  لقاء  �أول  ويف  قليلة.  �أياٌم  �إال  �ل�صجن  من  خروجه  على  يبَق  ومل  قبل،  من 

�لل�صان، مل  �أن ينطلق  �أخذنا بع�صنا باالأح�صان، لكن هيهات  للغاية،  �لرملة، كان �صعباً 

يكن با�صتطاعتي وال مبقدوري �أن �أتكلم ل�صعوبة �ملوقف. ثّم تريثت قليالً، ود�ر �حلديث 

بيننا، وطلبت من �ل�صيد �لو�لد، �إذ� ما خرج من �ل�صجن وعاد �إىل �لقرية، �أن ي�صطلح مع 

َخو�ن تزوجا من 
َ
�أبناء عمومتنا، وكان بيننا وبني �أبناء عمومة لنا، قطيعة تامة؛ الأن منهم �أ

�لنا�ص يف �لطالق �لعد�وة و�لقطيعة،  �أختي وخالتي، وح�صل �لطالق لالثنتني، ومفهوم 

و�أو�صيته.  و�أو�صاين  �لقطيعة،  هذه  تنتهي  و�أن  �الأمر،  ُي�صلِح  �أن  �لو�لد  من  فطلبت 

“�صبك  ن�صج  يف  يعمل  �أن  ق�صاها،  �لتي  �الأيام  خالل  من  �ل�صجن  �إد�رُة  معه  وحاَولَت 

فرف�ص  �صناعته[،  على  �الأ�رشى  يجب  كان  �الحتالل  دبابات  لتمويه  ]غطاء  �لدبابات” 

�أممياً  ومارك�صياً  تنظيمه،  يف  قائد�ً  نف�صه  يعتب  من  كان  بينما  قاطعاً،  رف�صاً  �هلل،  رحمه 

يف تنظريه، يعمل يومياً يف تلك �ملهنة �لقذرة. و��صتغل �أبي يف �صناعة �ملالقط، حيث كان 

�لعمل �إجبارياً د�خل �ل�صجن.

�ل�صجن،  مبالب�ص  �ملدنية  مالب�صي  ��صتبدلو�  �إليه،  و�صويل  وعند  �لرملة،  �صجن  يف 

كلمة  وهي  “�الأغاف”  له  يقال  ق�صم  �إىل  ودخلت  خا�صة.  مالب�ص  من  لدينا  ما  كل  �أخذو� 

عبية ومعناها “�لق�صم”، وكان خا�صاً بف�صائل منظمة �لتحرير و�أبناء ه�صبة �جلوالن، 
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ومن قبل كان جامعاً الأبناء �لدوريات، �لذين دخلو� �حلدود يف عمليات ع�صكرية، ثّم نقلو� 

�إىل �صجن ع�صقالن، وكان يف �لق�صم حجرة للجنائيني يهود�ً وعرباً.

دخلت �إىل �لق�صم، وكان من فيه من �أبناء فتح وحتى �لف�صائل �الأخرى بانتظاري؛ الأن 

�أخبار �ل�صجون و�ملحاكم، يتناقلها �ل�صجناء من خالل ر�صائل �أو لقاء�ت �صخ�صية. كان 

 ��صمي قد و�صل قبل �أن �أ�صل، وظنو� كثري�ً �أن �ل�صيخ حممد �أبو طري هو �أبي رحمه �هلل.

قادة  من  �لنمري،  كمال  يل  قال  حتى  كفاريونا،  �صجن  يف  �أخبارنا  �إليهم  و�صلت  وكذلك 

�جلبهة �ل�صعبية، �أنت �صد�مي كما و�صلتنا �الأخبار، فقلت: �أنا كما تر�ين.

و�جلبهة  فتح  من  خليطاً  وكانت  �ل�صجن،  حجر�ت  من  حجرة  يف  �الإخوة  ��صتقبلني 

�ل�صعبي...  و�لن�صال  �جلوالن،  دروز  من  �ل�رشية  و�ملقاومة  و�لديقر�طية  �ل�صعبية 

�إن�صان  وكل  من�صجمة،  غري  و�أفكارٍ  نف�صياتٍ  من  خليطاً  كذلك  كانت  ثوري(.  )كوكتيل 

حتى  �لي�صار،  جبهات  بالطبع  �جتماعي.  تفاعل  بال  وغرفته  نف�صه  يف  ح�صار�ً  يعي�ص 

�ملارك�صي، و�أ�رشى لثقافة �الإحلاد �ملعمول بها،  �أ�رشى للفكر  �ل�رشية”، كانو�  “�ملقاومة 
ي�صلي  وهو  �خلارج  من  �ملنا�صل  وياأتي  للي�صار،  �نتمى  من  لكل  كاملة  غ�صيل  وعملية 

باملكابرة،  ويجهر  �صيء،  كل  يرتك  �أقل،  �أو  �أ�صبوعني  �أو  �أ�صبوع  بعد  به  و�إذ�  وي�صوم، 

�إىل �هلل ت�صلي  �أنت باالأم�ص كنت تتوجه بالعبادة  “طيّب”  �إله.  �أنه يوجد  �قنعني  ويقول: 

وت�صوم، بهذه �ل�رشعة نزلت عليك �لقناعة �أنه ال �إله و�حلياة مادة.

بعلمانيتها  فتح  وكانت  طاغياً،  �ملارك�صي  �لفكر  فيها  كان  فقد  �ملرحلة،  تلك  عجيبة 

�لفكر  حليف  فالوقُت  �لوهم،  هذ�  تبدد  عقيدة  �ملقابل  يف  يكن  مل  و�إن  �أمامه،  مهزومة 

خمرتقة  كانت  وفتح  �ملالحدة.  لهوؤالء  قنطرة  فهي  �لعلمانية،  �أما  و�أ�صحابه،  �ملارك�صي 

�إجنلز  وُكتُب  �ال�صرت�كية.  �لدول  ويف  �ل�صني  يف  تدربو�  �صباب  فيها  �ملارك�صي،  بالفكر 

ومارك�ص ولينني، تعج بها مكتبة �ل�صجن، ويقر�أها �لثو�ر قبل �أن تقر�أها �صعوب �الحتاد 

�لعامة فمنا�صل  �ملكتبة  �لقيِّم على  و�أما  به،  �ل�صوفييتي. وعند كل ف�صيل مكتبة خا�صة 

��صمه  كتاب  يف  معي  ح�صل  وهذ�  �لقارىء،  يريده  �لذي  �لكتاب  يف  ويتدخل  مارك�صي، 

�ال�صرت�كية  �إىل  بك  يدخل  �الأدب  خالل  من  كتاب  رو�صيا،  يف  �لبل�صفية  �لثورة  عن  �الأم، 

و�الإحلاد. وكان يف غرفتي هذه عمر �لقا�صم، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للجبهة �لديقر�طية 

وكان  �لقد�ص،  يف  �ل�صعبية  �جلبهة  م�صوؤول  غيث  �للطيف  عبد  وكان  فل�صطني،  لتحرير 

��صمه فا�صل  الأخ  قال  مرة  �إنه  حتى  بالدين،  يرتبط  �صيء  كل  من  بال�صخرية   يتفنن 



79

م ظالم ال�شجن خيَّ

له فقال  وب�صخرية،  متعجباً  عمر؟!  �أبا  يا  �أنت  �أ�صائم  عمر،  �أبو  وكنيته  �لعمري،   خالد 

ومدر�صة  وروحية  نف�صية  ريا�صة  ريا�صة،  ديننا  يف  و�ل�صوم  ريا�صة!!  نعم،  عمر:  �أبو 

�أمام هجمة  �ل�صيام  �لدين، و�خلجل من  عجيبة ال مثيل لها، لكن هذه �صورة عن غربة 

�صائم  هو  من  ين�صبط  قو�نني،  دولة  فال�صوم  وقتذ�ك،  �لعام  �جلو  هو  هذ�  �الإحلاد... 

�ْصَوِد 
َ
�اْلأ يِْط  �خْلَ ِمَن  ْبيَ�ُص 

َ
�اْلأ يُْط  �خْلَ لَُكُم   َ َيتَبنَيَّ َحتَّى  َو��رْشَُبو�  )َوُكلُو�  قو�نينها؛  بكامل 

�لب�رش مبثل هذ�  �الأر�ص قو�نني ت�صبط  . هل يف 
�للَّيِْل(5 �إِىَل  يَاَم  �ل�صِّ مِتُّو� 

َ
�أ ُثمَّ  �لَْفْجِر  ِمَن 

�الن�صباط؟ حتى يتبني لكم �خليط �الأبي�ص من �خليط �الأ�صود من �لفجر، عند ذلك �نتهى 

كل �صيء، ال ماء وال غذ�ء وال جماع، و�إىل متى؟ �إىل �أن ُيرَفع �آذ�ُن �ملغرب، وعندها �الأمة 

قاطبة ُتقبل على طعامها، �أمة باملليار�ت من �لب�رش ت�صبطها �آية، بالدقائق و�لثو�ين، قوة 

عجيبة يتميز بها �ل�صائم.

وعمر �لقا�صم در�صني يف مدر�صة �صور باهر �للغة �الإجنليزية قبل �الحتالل، و�أيام 

�لنظام �الأردين، وكان قومياً عربياً، يحدثنا عن �لعمل �لفد�ئي وعن حترير فل�صطني، وهو 

من �لقد�ص، خرج �إىل �الأردن بعد حرب 1967، ورجع يف دورية قتالية للجبهة �ل�صعبية، 

قبل �أن تتفكك وتخرج من حتت عباءتها �لديقر�طية و�لقيادة �لعامة، ويف �ل�صجن ح�صم 

�أمره �إىل �جلبهة �لديقر�طية؛ الأن خطها �ملارك�صي �أممي، و�جلبهة �ل�صعبية خطها قومي. 

�ل�صني،  �لقد�ص، مارك�صي ماوي؛ الأنه تدرب يف  �لغرفة خالد طنط�ص من  وكان معي يف 

�أو  �الأنف�ص،  لهوى  مت�صعاً  �إال  لي�ص  �أتباعه،  من  كثري  عند  �ملارك�صي  �لفكر  �أن  و�ل�صحيح 

فكر�ً يبيح لهم �النفالت، و�أن يعي�ص بال �ل�صو�بط �لتي طاملا �عتنى بها �الإ�صالم وحافظ 

عليها، ومن ينتهكها ال ينتهكها �إال الأنه �صهو�ين.

“تغريبة  كتاب  �صاحب  ن�صار،  وليم  �الأخ  ومنهم  فتح،  من  �صباب  �لق�صم  يف  كان 

، و�الأخ وليم ن�رش�ين، وكان لديه �نتماء لفتح �أكرث من كل من هو فتحاوي 
بني فتح”6

�أّن  �لعلمانيني و�ملارك�صيني، ول�صدق وطنيته كان فريٌق من فتح يحر�صون عليه  من 

�صقيق  زّياد  �أبو  خليل  �الأخ  �ل�صجن  يف  وعرفته  معه  عملت  ممن  وكان  يهودية.  �أمُه 

 زياد �أبو زّياد، �لذي كان نائباً عن �لقد�ص، يف ظّل �نتخابات �أو�صلو Oslo. و�الأخ خليل

القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 187.  
5

�نظر: وليم ن�صار، تغريبة بني فتح اأربعون عاماً يف متاهة فتحاوية )عّمان: د�ر �ل�رشوق للن�رش و�لتوزيع،   
6

.)2005
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�إيجابياً وخارجه كذلك، وهو من �الأو�ئل  ال يحمل �نتماء�ً فكرياً، وكان د�خل �ل�صجن 

توىل  �لذي  �صاهني،  علي  �أبي  مع  بالتعاون  �لفتحاوية  �ل�صبيبة  حركة  �صكلو�  �لذين 

�لعا�رشة. �لتموين يف �حلكومات ما قبل  وز�رة 

�أنا �الآن �أعرتف �أين ما كنت نا�صجاً يف فهمي لالإ�صالم، حتى و�أنا يف �صجن �لرملة، لكن 

كلمة �صيخ مزعجة عند من يرف�ص �لتدين، ب�صاعتي قليلة، لكن �هلل يريدين لهذ� �ملوقع، 

�ل�صعبية: كنت  �لتحرير  �لعي�صوية، وهو من قو�ت  حتى قال يل �الأخ حممد دروي�ص من 

�أطلب من �هلل �أن يرزقنا ب�صيخ، و�إذ� بك قادم �إلينا؛ الأن �لتدين حما�رش، و�ملتدينون جدد 

على �لتدين، ور�صيدهم من �لفكر �لديني و�لثقافة �الإ�صالمية �صحل. وذ�ت مرة �صاقت 

نف�صي كثري�ً من �ل�صجن يف �أثناء زيارة �الأهل، فقال يل �لو�لد، رحمه �هلل: لعل �هلل �صجنك 

من  هد�أ  مما  �هلل،  �إال  �إله  ال  �ل�صجن،  يف  �إخو�ين  قلت:  حاجتك.  يف  والأنهم  �إخو�نك،  الأجل 

روعي.

لكن من يعنيني ذكرهم، وذكر �أ�صمائهم من خالل هذه �لتجربة �إخو�ين �لذين �صكلو� 

معي �جلماعة �الإ�صالمية.
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املفا�صلة: اجلماعة الإ�صالمية يف ال�صجون

سجاالت سجن الرملة:
�لغرفة �الأوىل �لتي نزلت بها عند و�صويل �إىل �صجن �لرملة، مل تكن مريحة �أبد�ً؛ تريد 

�أن تقوم للو�صوء �صباحاً، و�لقوم ال ي�صلون و�أي حركة تزعجهم،  �أن تبا�رش عبادتك، 

تريد �أن جتهر بال�صالة �صباحاً م�صكلة. غربة للدين ما مثلها غربة، وكيف تكون �حلال 

و�لرجل يعرّي ب�صالته و�صيامه كما ُتعري �لعاهرة؟ ولقد و�هلل ُعرينا بهذ�، و�صبنا كما 

يقولون �صب �خل�صب حتت �ملنا�صري. طلبت من �الإخوة يف تنظيم فتح �أن �أنتقل �إىل غرفة 

�أو�خر  �صبابها يقيمون �صالة �جلماعة، لكن �لطلب مل يتحقق ب�صهولة. وبعد حني، ويف 

�صنة 1975، �نتقلت �إىل غرفة �أخرى، هي بكل �صلبياتها �أف�صل بكثري من �لغرفة �ل�صابقة؛ 

لديه  من  مع  للتعامل  جاهزية  ولديهم  �جلماعة،  �صالة  على  يحافظون  �صباباً  فيها  الأن 

�لن�صج كان غائباً عنهم،  لديهم حمية لالإ�صالم، ولكن  �لقدرة على �الهتمام بهم، كانت 

و�ملعرفة لي�صت بامل�صتوى �ملطلوب، و�حلرب عليهم �صارية؛ الأنهم ك�رشو� عناد من طمع 

بهم من �ملارك�صيني.

يف هذه �لغرفة، �جتمعنا للعبادة لي�ص غري، ومل يكن يف نيتي �أن �أخرج من حركة فتح، 

للممار�صة  ونتيجة  �الأيام،  ومع  لكنني،  �إ�صالمية.  جماعة  �أ�صكل  �أن  و�ردي  يف  يكن  ومل 

ع�صو  بل  قيادته،  كو�در  من  وكوين  �لتنظيم  يف  عملي  بحكم  �لكثري  يل  تك�صف  �ليومية، 

جلنة مركزية يف �لتنظيم د�خل �ل�صجن. وذ�ت مرة كتبت بياناً رو�صته بالب�صملة و�حلمد 

بيان  هذ�  �أحدهم:  وقال  ذلك،  على  �لقوم  فاحتج  �لنبي،  على  و�ل�صالة  �هلل  على  و�لثناء 

�لرتوي�صة  لكن  �لد�خلية،  �لالئحة  وعن  �لتنظيمي  �لعمل  عن  �إالّ  �لبيان  كان  وما  ديني. 

بالب�صملة �أزعجتهم. ومل �آبه لذلك، فتنظيم فتح يف �صجن �لرملة كان تنظيماً على �ملز�ج، 

و�إذ� كان �أحدهم ع�صو جلنة مركزية يعمل معك، و�إن مل ينجح يف �النتخابات يناأى بنف�صه 

جانباً، ومنهم �ملارك�صي و�لعلماين و�لقومي و�لبعثي... .

�إال �مل�صكالت، فمن يبقى معهم  1976، وما عرفت  بقيت يف تنظيم فتح الأو�خر �صنة 

�أ�صمن  �أن  �أريد  وكنت  عباً،  �لكتب  قر�ءة  �أعب  كنت  �لفرتة،  هذه  وخالل  عليه.  يتجر�أون 

�ملعامل،  وكتاب  �لظالل،  فقر�أت  �هلل،  رحمه  قطب  �صيد  بكتب  �أتيت  و�أح�صنها.  نف�صي 

ومقدمة �بن خلدون، وقر�أت مبكر�ً لل�صيخ �لعالمة يو�صف �لقر�صاوي �حلالل و�حلر�م 

�لكونية،  �ليقينيات  كبى  �لبوطي  رم�صان  �صعيد  حممد  لالأ�صتاذ  وقر�أت  �لزكاة،  وفقه 
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�ل�صيوعية  �أوهام  تبدد  �أوهام �جلدلية �ملادية، وقر�أت لعبا�ص حممود �لعقاد كتباً  ونق�ص 

وتدح�ص �أكاذيبها، وقد كان �صليط �لل�صان والذعاً يف �لرد عليهم، وقر�أت فيما بعد جميع 

، وما 
1
كتب �صيد قطب و�أخيه حممد قطب رحمهما �هلل، وقر�أت لالإمام �ل�صهيد ح�صن �لبنا

كنا نعرف عنه �صيئاً قبل �ل�صجن، بل كنا نعرف �صيد قطب عنو�ناً لالإخو�ن �مل�صلمني.

هذا فراق بيني وبينكم:
ِعُد الئحًة 

ُ
، تبني يل �لكثري مما كنت �أجهل، حيث كنت �أ

2
من خالل قر�ءتي لكتاب �ملعامل

د�خلية للتنظيم، تنظيم فتح، وكتاب �ملعامل من خالل قر�ءتي له يقول يل: من �أنت حتى 

�أن تخرج  �أنت؟ ووقفت مع نف�صي قبل  َمْن  �ملعامل َغريَّ �الجتاه و�ملعامل،  للنا�ص؟  ت�رشع 

مبفا�صلة  قر�ري  و�أخذت  �لنا�ص؟  لهوؤالء  وما  مالك؟  رجل،  يا  وقلت:  للنور،  �جلماعة 

�لتنظيم، وخرجت �إىل من يعنيه �الأمر، وبلَّغت �جلميع، حتى �لف�صائل �الأخرى، �أن هذه 

�ل�صاعة هي �آخر عهدي بحركة فتح، وقلت لهم: “هذ� فر�ق بيني وبينكم، �أنتم يف و�دٍ و�أنا 

يف و�دٍ”، قالو�: يا �صيخ �أنت �ل�صيخ، �صيخ �لثورة �لفل�صطينية. وقد �أتتني �ملحامية الجنر، 

مبجلة �صادرة يف بريوت، وفيها �صورة لل�صيخ �ملعمم �أبي طري، وللقد�ص مع �صخرتها 

 .
3
يحول بيننا قاطع من �ل�صياج، ومكتوب على �لبو�صرت، �ل�صيخ �أبو طري: حيَّ على �لثورة

ر�ودوين كثري�ً، وكان فيهم ب�صام �ل�صائح، و�صعيد �لددو، و�أبو ماهر �رشحان، و�صو�هم، 

فكان �جلو�ب، لن �أكون �صاهَد زور �صّد �الإ�صالم ما حييت، وقلت عبارة م�صهورة قر�أتها 

�لباطل”.  يف  ر�أ�صاً  �أكون  �أن  من  �إيلّ  �أحّب  َذَنباً يف �حلّق،  �أكون  “الأن  �ل�صالح:  �ل�صلف  عن 

و�حلمد هلل ما كنت َذنباً يف يوم من �الأيام، فلما كنت فيهم وجيهاً )َقالُو� َيا �َصالُِح َقْد ُكنَْت 

، وملا فارقتهم قال �أحدهم بيتاً من �ل�صعر:
ِفينَا َمْرُجّو�ً َقبَْل َهَذ�(4

ما ز�د حنّوُن يف �الإ�صالم خردلة                                     وال �لن�صارى لها علم بحنون

�ملحمودية  يف  ولد  �الأول.  ومر�صدها  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  موؤ�ص�ص   :)1949–1906( البنا  اأحمد  ح�شن   
1

مب�رش، وحفظ �لقر�آن يف �صّن مبكرة. تخّرج من د�ر �لعلوم �صنة 1927، وُعنيِّ مدر�صاً يف مدينة �الإ�صماعيلية، 

للقتال  �مل�صلمني  �الإخو�ن  وّجه  �الإ�صالم.  ب�صمولية  نادى   .1928 �صنة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  فيها  و�أ�ص�ص 

�لبنا،  ح�صن  �نظر:   .1949/2/12 يف  �غتيل  �لغر�ص.  لهذ�  �ملتطوعني  من  �ملئات  وجهز   ،1948 �صنة  فل�صطني  يف 

مذكرات الدعوة والداعية )بريوت: �ملكتب �الإ�صالمي، 1974(.

�نظر: �صيد قطب، معامل يف الطريق )�لقاهرة: د�ر �ل�رشوق، 1973(.  
2

�نظر: ملحق �لوثائق، �لوثيقة رقم )1(، �ص 493، وخب ُن�رش يف جملة فل�شطني الثورة يف 1975/5/4، و�صورة   
3

لل�صيخ �أبو طري ُن�رشت يف �إحدى جمالت �لثورة �لفل�صطينية.

القراآن الكرمي، �صورة هود، �آية 62.  
4
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فقلت: هذ� هو �لطريق، وليكن ما يكون.

لقد بد� يل و��صحاً �أن ما يف �صدور �جلاهلية �لتنظيمية و�أتباعها، من �لتحامل على �لدين 

و�أتباعه، يفور فور�ً، ويتميّز غيظاً وحقد�ً، فحركة فتح د�خل �ل�صجون �إىل �أن خرجنا منه 

�صنة 1985، كانت مرتعاً للغزو �ملارك�صي وحرباً على �لدين. وكان �لي�صار هو قبلتها بكل 

�صلبياته، فهو �أقرب �إليها من �لدين �لذي يرمونه بالرجعية. والأن �لتدين ال يت�صاوق مع 

�ُصعار �ل�صهو�ت، و�نحر�ف �الأخالق، �لتي جتنح بهم �إىل ف�صاد �لفطرة، ومتييع �الإر�دة، 

وجتعل �ملتعة و�لر�حة يف �لنف�ص �الأّمارة بال�صوء، ما د�م �لدين بعيد�ً عنها ال يح�ّصنها من 

�لفلتان. و�إن �أولئك �لذين وجدو� يف �ل�صجن فر�غاً قاتالً، هيهات �أن يالأه لهم �إال �للجوء 

�إىل �هلل و�الحتماء بحماه.

�لي�صار، يف تنفيذ �صيا�صة  —بكل مر�رة— و�جهًة يختبئ من ور�ئها  لقد كانت فتح 

�جلماعة  و�أن  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  ف�صائل  جميعاً  �أنهم  بثوب  �لفكري،  �لغزو 

ح�صورها  يف  ترى  وهي  �لفل�صطيني،  �لعمل  �صعيد  على  �رشعي  غري  �إفر�ز  �الإ�صالمية 

بديالً عن منظمة �لتحرير، فال بّد من حماربتها، وهم يق�صدون من ور�ء ذلك �حلرب على 

�لدين وعلى �الإ�صالم و�أهله.

�إن ما هو معروف عن �لي�صار، وما عرفته �أنا عن قرب، �أنه �نتهازي بجميع م�صمياته 

وف�صائله، فلئن عاب على �لرجعية والءها للغرب، وهم يق�صدون �الإ�صالم، وهم بذلك 

يفرتون، فما لهم ال يعيبون على �أنف�صهم عمالتهم لالحتاد �ل�صوفيتي و�لكتلة �ل�رشقية، 

ووالئهم له وقتذ�ك.

لقد كانو� جميعاً يتقا�صمون �صاحة �لعمل �لوطني ويت�صارعون عليها، ويتفاوتون يف 

ذلك، وال ي�صمحون لالإ�صالم حتت �أي م�صمى �أن يكون له �حل�صور على �ل�صاحة �لفل�صطينية 

�ل�صعبية، للجبهة  �لعام  �الأمني  حب�ص،  جورج  مرة  ذ�ت  قال  حتى  �ملناف�صة،  من   خوفاً 

يف حديث له مع عرفات: لو كان ��صمي علياً �أو حممد�ً لكان حظي من �جلماهري �أكرث مما 

عندك.

جورج  ��صم  يف  ترى  �لعو�م  عند  �لتدين  طبيعة  الأن  حب�ص،  جورج  قاله  ما  و�صحيح 

حاجز�ً ومانعاً دون �اللتحاق �إىل �صفوف �جلبهة �ل�صعبية، وهم يجهلون كذلك فل�صفتها. 

خالل  من  وتوريطهم  �لنا�ص  بتغرير  �إال  قلته  على  �حل�صور  بهذ�  كله  �لي�صار  يحَظ  ومل 

و�ل�صيام  �ل�صالة  تركو�  ثم  ُي�صلُّون،  وهم  �ل�صجون  دخلو�  �صباب  من  فكم  �ل�صجون، 
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حتت �صغط �الإرهاب �لفكري، �لذي كان يار�صه �لي�صار، و�أدى بكثري من �أتباعه �إىل حالة 

من �صياع �ل�صخ�صية وذوبانها.

الجماعة اإلسالمية:
َمْن يف �ل�صجن ِمْن قادة �لف�صائل �أزعجهم هذ�، ولهم جتربة مع جماعة �إ�صالمية قامت 

�لتحرير  قو�ت  يف  �صابط  وهو  عمار،  علي  جب  �لقائد  �الأخ  �أن�صاأها  ع�صقالن،  �صجن  يف 

وخا�صة  �لف�صائل،  قادة  وظّن  �لفل�صطيني.  �لتحرير  جي�ص  بقايا  هي  �لتي  �ل�صعبية، 

نريده  ما  كل  بل  و�ردي،  يف  هذ�  كان  وما  �إ�صالمية.  جماعة  �إىل  �لطريق  يف  �أنني  �لي�صار، 

ونبتغيه هو �أن جنل�ص للقر�آن، ونتعلم ديننا، و�أن نتخل�ص من �مل�صكالت �لتي تقتل وقتنا. 

وال ت�صتطيع �أن جتمع بني متناق�صات �لتنظيم، و�أن تت�صدى للفكر �ملارك�صي من خالل 

ما  ويدح�ص  يبدد  نا�صج،  فكري  مبخزون  و�إال  بالتفرغ،  �إال  معك  من  تعبئة  �أو  �لنقا�ص 

تقوم عليه �الأفكار �مل�صتوردة، وهذه فر�صتنا، فما �لعمل؟

�أتيت �إىل جمموعة من �الإخوة كانو� معي يف �لغرفة، وهم �حلاج ناجي �أبو جنمة، كان 

و�حلاج  �لعمر،  من  و�لع�رشين  �خلام�صة  يف  وكنت  �لعمر،  من  و�خلم�صني  �خلام�صة  يف 

عمر�ن �أبو خلف، وهو قريب من �ل�صتني، و�حلاج �صلمان �لقو��صمي، وهو يف �خلم�صني 

و�أمني فرحات،  �رميلة، وحممد دروي�ص، وحممود عمرية،  �أبو  �ملطلب  �لعمر، وعبد  من 

�أبو ميالة، ومن�صور عبيدية، وقلت لهوؤالء �الإخوة، تعالو�  �أبو طري، و�صبحي  وحممود 

نتد�ر�ص �لقر�آن هناك يف غرفة �الأكل بعيد�ً عن غرفتنا؛ الأن فيها �الأخ وليم ن�صار و�صو�ه 

ممن ال يروق لهم ذلك. وما �إن جل�صنا على �لطاولة وو�صعنا �لقر�آن بيننا، وتعاهدنا على 

�لف�صائل، ورمتنا  ��صتنفرت  ُخوِتنا، حتى 
ُ
�أ �أحكامه، و�حلفاظ على  �لقر�آن، وتعلم  قر�ءة 

مبا مل يكن باحُل�صبان، و�عتدت علينا بال�رشب. و�حلق �أننا ما كنا نفكر يف جماعة، ولكنهم 

ومن خالل ت�رشفاتهم دفعو� بنا �إىل �جلماعة، ويريد �هلل �أن ي�صوقنا لهذ� �الأمر، ويدفعنا 

�إليه �صيئاً ف�صيئاً، حتى تن�صج �الأمور.

متو��صعاً،  �عتقايل  ب�صاأن  �لفل�صطينية  �لثورة  �هتمام  كان   1974 �صنة  �عتقايل  وبعد   

بالغاً  كابوت�صي  �ملطر�ن  �عتقال  ب�صاأن  �الإعالمي  �هتمامها  كان  بينما  ��صتحياء،  وعلى 

—بالرغم من �عرت��صي  �مل�صلم  �لدين  ومثري�ً ومتحيز�ً حتى يف هذه. ال يريدون لرجل 

على رجل �لدين— �أن يطغى على م�صطلحات �لثورة، و�أ�صكر لل�صيخ ح�صن خالد، مفتي 
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 �جلمهورية �للبنانية، رحمه �هلل، ت�صامنه مع �عتقايل، و�لذي ق�صى نحبه �صهيد�ً �إن �صاء �هلل،

يف �نفجار �صيارة �أمام بيته، فقد دعا �إىل �عت�صام جماهريي ت�صامناً مع �ل�صيخ �أبو طري يف 

�لعا�صمة �للبنانية بريوت.

نواة الجماعة اإلسالمية في سجن الرملة:
�الأردن،  �أيام  منذ  �الأق�صى  �مل�صجد  حر��ص  من  حار�ص  جنمة:  اأبو  ناجي  احلاج 

�ل�صيخ عبد �لكرمي �الأفغاين، ودخل �ل�صجن يف  كان يرتدد على ز�وية لل�صوفية يديرها 

جمموعة حلركة فتح، وكان عابد�ً قائماً على �إخو�نه بالرغم من عرجه، وملا ذهب للحج 

�أول مرة، ملا�صيه يف �لفتوة ما �صدَّق �لنا�ص �أنه ذ�هب للحج، وكانو� ي�صخرون منه بهذه 

�لكلمات: ناجي ر�يح للحج؟ قال، رحمه �هلل: و�صبت على ذلك من �أجل �هلل، ومات بعد 

خروجه من �ل�صجن بعد �أن �أم�صى خم�ص ع�رشة �صنة.

احلاج عمران اأبو خلف: من �لقد�ص كذلك، وَدخل �ل�صجن منتمياً لفتح، وكان مبنزلة 

�لو�لد الأنه يعرف �أبي، وعمال يف �لدقاقة و�لبناء، ومات يف �ل�صجن على �إِْثر جلطة قلبية مل 

متهله.

�لن�صال  جبهة  من  قبل  ِمْن  نف�صه  خلع  قد  كان  باهر،  �صور  من  عمرية:  حممود 

�ل�صعبي، وال يعرتف بكل هذه �لف�صائل، وهو حٌي يرزق.

�لنا�ص  �أكرث  من  وهو  �ل�صعبية،  �لتحرير  قو�ت  من  �لعي�صوية  من  دروي�ش:  حممد 

بال�صيخ �عتنى  من  وهو  الإخو�نه،  وخدوماً  خمل�صاً  وكان  دعوته،  على   حر�صاً 

 يف �صجنته �الأوىل قبل 1985 يف �صجن ع�صقالن، كان يقوم عليه، ويحممه، 
5
�أحمد يا�صني

بعد  غزة  لقطاع  �رشته 
ُ
و�أ ر  ُهجِّ �ملجدل.  ق�صاء  �جلورة  قرية  يف  ولد   :)2004–1938( يا�شني  اإ�شماعيل  اأحمد   

5

حرب �صنة 1948، وتعر�ص الإ�صابة ريا�صية �أ�صابته بال�صلل. در�ص �للغة �لعربية يف م�رش وعمل يف �لتدري�ص 

و�خلطابـة بغزة. �أ�صبح رئي�صاً للمكتب �الإد�ري لالإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة يف �أيلول/ �صبتمب 1967، �إثر 

�عتقل  غزة.  يف  �الإ�صالمي  �ملجمع  جمعية  موؤ�ص�صي  �أحد  للقطاع،  �خلالدي  �إ�صماعيل  �ل�صابق  رئي�صه  مغادرة 

بتهمة �الإعد�د للعمل �لع�صكري �صنة 1983، و�أفرج عنه يف �صفقة لتبادل �الأ�رشى مع �جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة 

1985. ع�صو �ملكتب �الإد�ري �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة حلظة تاأ�صي�ص حما�ص، و�أحد  �لعامة �صنة 

�حلياة.  مدى  بال�صجن  عليه  وحكم  حما�ص،  حركة  كو�در  من  �ملئات  مع   1989 �صنة  �عتقل  موؤ�ص�صيها.  �أبرز 

�أفرج عنه �صنة 1997 ب�صفقة تبادل �أ�رشى مع �الأردن، بعد �الإفر�ج عن عن�رشين من �ملو�صاد Mossad حاوال 

�غتيال خالد م�صعل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص. يعدُّ “�لزعيم �لروحي” حلركة حما�ص. �غتيل يوم �الإثنني 

ال�شيخ اأحمد  2004/3/22 بق�صف �صاروخي ��صتهدفه بعد خروجه من �صالة �لفجر. �نظر: عاطف عدو�ن، 

اأحمد يا�شني: �شاهد  ال�شيخ  1991(؛ و�أحمد من�صور،  �الإ�صالمية،  يا�شني: حياته وجهاده )غزة: �جلامعة 

على ع�رش النتفا�شة )بريوت: �لد�ر �لعربية للعلوم، 2003(.
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من  لكنه  �لقلب،  مر�ص  من  يعاين  وكان   ،2010 �صنة  �هلل  رحمه  ومات  ثيابه،  ويغ�صل 

�ملتميزين حتى �للحظات �الأخرية، وهو ممن �أحببتهم حبّاً جّماً.

�ل�صعبية،  �لتحرير  قو�ت  من  كذلك  وهو  دروي�ص،  حممد  �صقيق  دروي�ش:  غالب 

و�لرجل خمل�ص لدينه ودعوته، وبقي وفياً على عهده، وكنيته )�أبو �لوفا(.

�صورية،  يف  دوما  مع�صكر  يف  �لتقيته  �صاٌب  �هلل،  رحمه  �هلل  عبد  �أبو  فرحات:  اأمني 

و�ل�صيخ  مبكان،  �الإخال�ص  من  وكان  �ل�صجون،  د�خل  ثانية  و�العتقال  �الأيام  وجمعتنا 

�أحمد يا�صني، رحمه �هلل، ح�رش زفافه بعد خروجنا من �ل�صجن �صنة 1985. �أمني ينت�صب 

�لقد�ص  �دكيدك من �خلليل، لكنه من �صكان  �إىل عائلة  “�ل�صدمري”، تعود  لها  لعائلة يقال 

ومو�ليدها، وعم �أمني هو �ل�صهيد عبد �لقادر �ل�صدمري. مات �أمني رحمه �هلل، بال�رشطان 

يف �أثناء حرب �خلليج �صنة 1990، حيث كنت يف �ل�صجن ل�صتة �أ�صهر �إد�ري، ومل يح�رش 

�ل�صهيوين،  �لكيان  على  �أطلقت  �لتي  �صد�م  �صو�ريخ  الأن  رجال؛  ب�صعة  �إال  جنازته 

فر�صت منع �لتجول وقتها.

رجل  �لقو��صمي،  �لعفو  عبد  هو  �آخر  �صهرة  ��صم  وله  القوا�شمي:  �شلمان  احلاج 

فا�صل قو�م ليل، م�صتقيم، وخرج يف تبادل 1985، وهو من جبهة �لن�صال �ل�صعبي.

�إىل  ونقل  �لوعي،  عن  غاب  حتى  و�أوذي  �ل�صجن  دخل  ارميلة:  اأبو  املطلب  عبد 

من  وهو  �صنو�ت،  ع�رش  �أم�صى  �أن  بعد  وخرج  �لتعذيب،  �صدة  من  هد��صا  م�صت�صفى 

�لن�صال �ل�صعبي.

من�شور عبيدية: من �لقد�ص، ودخل �ل�صجن ب�صبب �نتمائه لفتح، وعمل يف جهازها 

�لع�صكري.

ثّم  �ل�صعبية،  �جلبهة  �إطار  حتت  �ل�صجن  ودخل  �لقد�ص،  من  ميالة:  اأبو  �شبحي 

فا�صلهم.

حممود عودة اأبو طري: �بن عمي، ومن جمموعتي، وهو من فقد يده �لي�رشى و�أربعاً 

من �أ�صابع يده �ليمنى، وتغلب على هذه �مل�صيبة، وتزوج وقاد �ل�صيارة من بعد، ومات، 

رحمه �هلل، يف 2007/12/1.

هوؤالء جميعاً هم نو�ة �لت�صكيل جلماعتنا يف �صجن �لرملة خالل �لفرتة 1977/1976. 

علينا،  منهم  �لظامل  �الآثم  �العتد�ء  فكان  �أمر�ً،  لنا  وبيتو�  علينا  �لف�صائل  تاآمرت  وقد 
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تعاىل: �هلل  قال  كما  الأنه  �أيديهم؛  على  �لدماء  منا  و�صالت  منا  �رشبو�  من   و�رشبو� 

عن  �أعلنا  وبعدها  �رشبونا،   .
ِميِد(6 �حْلَ �لَْعِزيِز   ِ ِباهللَّ ُيوؤِْمنُو�  ْن 

َ
�أ �إِالَّ  ِمنُْهْم  َنَقُمو�  )َوَما 

جماعتنا، وخرجنا من �لق�صم �لذي �رُشبنا فيه �إىل ق�صم �آخر، ��صمه بالعبية “�لكالليه” 

�لنا�رشة و�لطيبة و�لطرية  �الأخ�رش؛ من  �إخوة فيه من د�خل �خلط  لنا  �لعام، وكان  �أي 

و�لنقب، ومن �لقد�ص كذلك، و�صكلنا و�إخو�ننا هوؤالء �أكب جماعة يف �صجن �لرملة. وكان 

�هتمامنا من�صباً على �جلنائيني من �لعرب، �لذين دخلو� �ل�صجن على خلفية قتل �رشف: 

�إىل  ينظرون  �رشبونا  �لذين  �لثو�ر  كان  بينما   ،
��ْصتََطْعُت(7 َما  �ْصاَلَح  �اْلإِ �إِالَّ  ِريُد 

ُ
�أ )�إِْن 

�أننا جنحنا يف تربيتهم و�إعد�دهم، ومن خرج  هوؤالء �جلنائيني نظرة دونية، و�ل�صحيح 

منهم من �ل�صجن ��صتقامت حاله.

، �لذي دخل �ل�صجن ملر�ت �آخرها 
�إخو�ين من �لقد�ص و�لد�خل هم �الأخ زكريا جنيب8  •

يف �صنة 1994، و�لذي حكمت عليه �ملحكمة 22 �صنة؛ الأنه �آوى �ملجموعة �لتي خطفت 

ممن  لنا  �نتقم  من  هو  هذ�  زكريا  �هلل  عبد  �أبو  و�الأخ  فاك�صمن،  �الإ�رش�ئيلي،  �جلندي 

علينا،  �عتدى  مبن  �لنا�رشة  من  خمزومي  نبيل  و�الأخ  هو  ترب�ص  حيث  �رشبونا، 

بعد 
ُ
و�أ �الأحر�ر  وفاء  �صفقة  يف  خرج  و�أخري�ً  بالع�صي،  �أيديهم  وك�رشو�  ف�رشبوهم 

�إىل غزة.

�الأخ نبيل خمزومي، من �لنا�رشة، وهو �الآن يتنقل ما بني �صورية ولبنان، خرج من   •

�ل�صجن يف تبادل �الأ�رشى �صنة 1985، وكان حمكوماً باملوؤبد.

�لتبادل عملية  يف  �ل�صجن  من  وخرج  �لنا�رشة،  من  نا�رش،  فتحي  ال�شيخ  �الأخ   • 

�صنة 1985، وهو رجل له ح�صوره و�حرت�مه، وكان حمكوماً باملوؤبد �أي�صاً.

�الأخ تاج الدين اخلطيب، من �لنا�رشة، وخرج يف عملية تبادل 1985، وهو من �الإخوة   •

�لعاملني و�مللتزمني.

�الأخ مو�شى ق�شوع، من �لطرية )طرية �ملثلث(، وهو من �لرجال �مل�صهود لهم باحلكمة   •

بال�صجن  حمكوماً  وكان   ،1985 �صنة  �لتبادل  عملية  يف  وخرج  و�ال�صتقامة،  و�لعدل 

القراآن الكرمي، �صورة �لبوج، �آية 8.  
6

القراآن الكرمي، �صورة هود، �آية 88.  
7

�ختطاف  عملية  يف  مل�صاركته   1994/10/13 يف  و�عتقل  �لقد�ص،  مدينة  يف  ولد   :)  –1956( جنيب  لطفي  زكريا   
8

يف  خرج  عاماً.   22 بال�صجن  عليه  حكم  للمجاهدين.  و�لطعام  �ملاأوى  قدم  حيث  فك�صمان،  �ل�صهيوين  �جلندي 

�صفقة وفاء �الأحر�ر يف 2011/10/18، و�أُبعد �إىل قطاع غزة.
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�ملوؤبد. وكذلك �الإخوة بالل م�شاروة وغالب حمدان من �لطرية نف�صها. هوؤالء جميعاً 

�ل�صهر  �إىل   1977 �صنة  �أول  ومن  للجماعة.  �صورى  جمل�ص  كنا  م�صاروة  بالل  عد�  ما 

�لوعي  ون�صج  خبتنا  ن�صجت  وقد  �لرملة،  �صجن  يف  ونحن   1980 �صنة  من  �الأول 

عندنا، وتبني لنا من هم �أقرب �لنا�ص للحق، فنحن معهم، من �جلماعات �الإ�صالمية.

�أختم لهذه �ملرحلة �لتي ع�صناها يف �صجن �لرملة، �أنه جرت حماوالت لتغيري قناعاتي 

طرية  من  �لعر�قي  �لرحيم  عبد  �الأ�صتاذ  مع  �آخرها  وكان  فتح،  تنظيم  �إىل  بي  و�لعودة 

�لثورة وعن  و�أنني حم�صوب على  �أن يثري يفَّ �حلمية،  �ملثلث، وهو رجل فا�صل، حاول 

موقعي يف �صفوفها، وبقيت على موقفي، و�نتهى �الأمر �إىل غري رجعة، وكالم �هلل يرتدد 

.
اَنا �هللُ ِمنَْها(9 ِ َكِذباً �إِْن ُعْدَنا يِف ِملَّتُِكْم َبْعَد �إِْذ جَنَّ على ل�صاين: )َقِد �ْفرَتَْينَا َعلَى �هللَّ

من  �ال�صتفز�ز  ح�صا�صية  ومع  �لرملة،  �صجن  يف  علينا  مرت  �لتي  �الأيام  خالل  ومن 

�أحد  وتوعد  وهدد  فتح،  من  طنط�ص،  خالد  غرفتنا  باب  على  وقف  �لنقلة،  هذه  خالل 

يا  قائالً:  وو�جهته  �لق�صم،  �صاحة  يف  �إليه  وخرجت  ت�رشفه،  على  �صبت  فما  �الإخوة، 

خالد: َمْن �أنت حتى تهددنا يف غرفتنا؟ خذ حذرك، قد جئتك �صارباً، فلكمته �رشبة من 

قب�صة يدي على وجهه، ثّم �أخرى، وتدّخل من يف �ل�صاحة وحجزو� بيننا، وهو من �لطول 

�إيذ�ئي،  يف  يفلح  مل  لكنه  �لطعام،  غرفة  من  ر�جع  و�أنا  بي  غدر  بعدها  ويزيد.  �صم   190

 و�إن �أ�صابني مبا ال �رشر فيه. وعلى �لرغم من كل هذ�، فقد عرقلُت تنفيذ �صفقة �لتبادل

�صنة 1985 ل�صاعات، من �أجل �إبقائه يف �لقد�ص؛ الأن �الحتالل كان يريد طرده منها.

�لعمل، وعلى  �أن ترغمني على  �ل�صجن  �إد�رة  �لرملة، حاولت  كنا يف �صجن  �أن  ويوم 

�إلز�مي فقبلت مني  �لعمل  �أن  �لدبابات، فرف�صت ذلك، ومع  �صباك  ن�صج  �خل�صو�ص يف 

�العتد�ء  بعد  �لق�صم  هذ�  من  رحلنا  وملا  �الإ�صبار�ت،  �صناعة  يف  �أعمل  �أن  �ل�صجن  �إد�رة 

ال فر�قاً  كان  وقد  �لعمل،  على  جتبين  كانت  �لتي  �لظروف  �نتهت  �آخر،  ق�صم  �إىل   علينا 

رجعة �إليه.

وهم  قبل  من  ذكرتها  �أخرى  جمموعة  لنا  كانت  بتمامها،  �ل�صورة  على  ناأتي  وحتى 

�الإخوة خالد عبد �هلل �أبو طري، وكنيته �أبو �لعز، وحممد حممود �أبو طري، وكنيته �أبو زهري، 

من  �لعقابنة  علي  �الأخ  ��صت�صهاد  بعد  �ل�صجن  دخلو�  �إنهم  حيث  طري،  �أبو  عقاب  ومعهم 

القراآن الكرمي، �صورة �الأعر�ف، �آية 89.  
9
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خار��ص، وحكمو� عليهم باأحكاٍم متفاوتة، بتهمة تهريب �ل�صالح، ونقله من غور �الأردن 

يف  عندي  ق�صاها  �أ�صهر،  ل�صتة  عمر  �أخي  كذلك  �ل�صجن  ودخل  حولها،  وما  �لقد�ص  �إىل 

�صجن �لرملة.

�صارع يف  �ملركزية  �ملحكمة  على  يرتدد  طري  �أبو  حممود  حممد  زهري  �أبو   كان 

يف  فذهبت  ال�صمه،  مطابق  ��صمي  الأن  منه؛  بدالً  مرة  وطلبوين  �لقد�ص،  يف  �لدين  �صالح 

�إن طلبوه  �أن يهرب. فطلبت منه ثانية  �أر�د  �إىل �لقد�ص، وكانت �الأمور �صهلة ملن  بو�صطة 

�لذي  �خلطاأ  لكن  ذلك،  مّت  وفعالً  �آخر،  ق�صم  يف  طري  �أبو  حممد  �أن  يخبهم  �أن  للمحكمة 

ب�صابط  و�إذ�  للبو�صطة،  ��صتدعيت  �إن  وما  به،  وثقت  لرجل  �رشي  �أف�صيت  �أين  يبر  ال 

�أمن �ل�صجن يقول يل: �إىل �أين �أيها �ل�صيخ؟ قلت له: بو�صطة �إىل �لقد�ص، قال: �أنت حمكوم 

5 �صنو�ت. لَ�ْصَت �أنت �ملطلوب، فاأ�صابني �إحباط،  13 �صنة، و�ملطلوب للبو�صطة حمكوم 

�أف�صيت �رشِّي له،  ورجعت ك�صري�ً، وقد رتبت للهرب جيد�ً. وهذ� �ل�صخ�ص نف�صه �لذي 

بنيتي،  �أعلمه  للهرب، مل  �ل�صجن توطئة  �لعمل يف مطبخ  �أخرى، عندما حاولت  ويف مرة 

لكنه كان م�صوؤوالً عن �لعمال يف �ملطبخ، ودخلت و�إياه على �صابط �لق�صم حتى يزكيني 

للعمل، وهو و�قف من خلفي، فلما دخلنا �أعطى �إ�صارة بعينيه لل�صابط �أال يقبلني، حيث 

كانت مني �لتفاتة فتاأكد يل �أنه “خربان”. لكن و�صعه �لتنظيمي وثقة �لنا�ص به، جعالين 

�أ�صب على �أذ�ه، و�أخري�ً ف�صحه �هلل، حتى قال فيه مدير �ل�صجن: فالن يريد �أن يلعب على 

�حلبلني، يريد �أن ي�صك �لتفاحة و�لكعكة يف يد و�حده.

 ثّم �إن �أبا زهري خرج من �ل�صجن بعد �أن �أم�صى حمكوميته، وكذلك �الأخ �حلبيب �أبو �لعز

ق�صية  يف  �ل�صجن  دخال  كالهما  طري،  �أبو  وحممود  طري  �أبو  منري  و�الأخو�ن  �هلل،  رحمه 

يد جا�صو�ص  �الأمر على  بالتنفيذ، و�كت�صف  قاما  �أر��صٍ، وفعالً  لقتل �صم�صار  �لتخطيط 

�آخر، و�نفجار �ل�صاعق بيدي حممود، و�جلميع �أفرج عنهم بعد ق�صاء �ملحكومية.

 الجماعة اإلسالمية في سجن عسقالن:
�ل�صجناء  من  �الأق�صام خليطاً  ذ� طابع مدين وجنائي، حيث كانت  �لرملة  كان �صجن 

�أقل �صوء�ً من �ل�صجون �الأخرى،  �الأمنيني و�جلنائيني. وكان �ل�صجن ب�صبب هذ� �لطابع 

مثل ع�صقالن وغزة وبئر �ل�صبع، وحرية �حلركة فيه �أي�رش و�إد�رة �ل�صجن ال تتدخل يف 

�صوؤوننا كثري�ً، كما هي �حلال يف �ل�صجون �الأخرى. ف�صيا�صة �ل�صجون �الأخرى �صيا�صة 
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�إرهابية بامتياز، بالطبع هذ� �حلال يف �الأيام �الأوىل، �أما �ليوم، فاالأق�صام �الأمنية يف �ل�صجون 

متار�صها  �لتي  �الإجر�م  �صيا�صة  هو  و�لعزل  �لعزل،  �صيا�صة  تتبع  �جلنائية  �أو  �ملدنية 

م�صلحة �ل�صجون، باإ�رش�ف �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي. ويف �صبيحة يوم �الإثنني على ما �أظن 

�أبناء �لقد�ص جميعاً من �لق�صمني  �أقدمت م�صلحة �ل�صجون على نقل   1980/2/4 بتاريخ 

�ملذكورين كما �أ�صلفت، �إىل �صجني ع�صقالن وبئر �ل�صبع. وكان �صجن ع�صقالن وجهتنا 

�أنا و�إخو�ين من �جلماعة �الإ�صالمية من �لقد�ص. والأن �إجر�ء�ت �لتفتي�ص تخ�صع ملز�جية 

ومالب�صنا،  �أغر��صنا  بعرثو�  فقد  و�لتخريب،  و�لت�صفي  و�لكر�هية،  و�الإذالل  �البتز�ز، 

ود��صوها باالأقد�م، وقامو� ببعرثتها على �أر�ص و�صخة، و�أخرونا حتى جاء �لليل قبل �أن 

ي�صعونا يف �لزنازين، ��صتعد�د�ً لنقلنا �إىل غرف �ل�صجن يف �ليوم �لتايل.

�ملنام، تقف بني يدّي  �بنتي فل�صطني يف  �لليلة ر�أيت  �لزنازين، ويف تلك  ليلتنا يف  مننا 

 ،
لََها(10 �ِصَك  مُمْ َفاَل   

ٍ
َرْحَمة ِمْن  لِلنَّا�ِص  �هللُ  َيْفتَِح  )َما  �الآية:  من  �ل�صطر،  هذ�  عليَّ  وتقر�أ 

فان�رشح �صدري لهذه �لزيارة، وهذه �لب�صارة، وحمدت �هلل على ذلك. ويف �صباح �ليوم 

�إد�رة �ل�صجن بتوزيعنا على غرف �ل�صجن، فمن  �لثاين بعدما علت �صم�ص �لنهار، بد�أت 

�أبناء  هو مع �جلماعة �الإ�صالمية ��صتوعبته غرف �جلماعة �الإ�صالمية يف ع�صقالن، و�أما 

�لتنظيمات �الأخرى، فتنظيماتهم ��صتوعبتهم عندها.

جماعة  وكل   ،)5+4+3( وهي  )�أ(  ق�صم  يف  حجر�ت  ثالث  ع�صقالن  يف  للجماعة  كان 

�إن مل تكن مقاطعة( من ف�صائل  �أي �صجن من �صجون �الحتالل )حما�رشة  �إ�صالمية يف 

�صعيد  على  �رشعي  غري  �إفر�ز  �أنتم  يقولون:  فتح  كو�در  من  �صمعتها  �لتحرير،  منظمة 

بني  من  خرجت  �لتي  �لعار  ومو�خري  �جلو��صي�ص  غرف  لهم:  قلت  �لفل�صطيني،  �لعمل 

�إن  للتاريخ:  �صهادة  و�أقولها  فيها؟  تقولون  ماذ�  تنظيماتكم،  �صفوف  ومن  ظهر�نيكم، 

هوؤالء �جلو��صي�ص كانو� مقبولني على �لتنظيمات، �أكرث من �أي فرد من جماعة �إ�صالمية، 

و�صدق �هلل �لعظيم، �لذي �أثبت يف كتابه على ل�صان قوم لوط قولهم يف حماربة �لنبي و�آله: 

.
ُروَن(11 َنا�ٌص َيتََطهَّ

ُ
نَُّهْم �أ ْخِرُجو� �آَل لُوٍط ِمْن َقْرَيتُِكْم �إِ

َ
)�أ

كانت ظاهرة ت�صكل �جلماعة �مل�صلمة يف �ل�صجون ُم�صكلًة عند �لثو�ر، �لذين يزعمون 

�أنهم يريدون حترير فل�صطني، ويا ليتهم حررو� �أنف�صهم من �صهو�تها، وحررو� �أنف�صهم 

القراآن الكرمي، �صورة فاطر، �آية 2.  
10

القراآن الكرمي، �صورة �لنمل، �آية 56.  
11
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من هذ� �الن�صد�د و�لعقم �لذي ال يقبل �الآخر، كاأنهم و�الأنظمة و�حلكام �لعرب من طينة 

و�حدة. كانت ظاهرة �جلماعة مزعجة لهم، وغري مقبولة عندهم، حتى ولو كان �أفر�دها 

�إن  �ال�صتقطاب:  �صيا�صة  عن  فتح  من  رجال  قالها  حتى  كذلك،  و�هلل  وهم  �لرجال،  �أكرم 

و�ال�صتقطاب  فياأخذها.  �لطيبة  �لزهرة  على  �إال  “ُيهدِّي”  ال  كالنحل  طري  �أبو  �ل�صيخ 

لدعوتنا  ��صتجاب  فمن  جماعتك.  �إىل  وحتويلها  لدعوتك،  �لقلوب  ك�صب  يف  تنجح  �أن 

وجنحنا يف ��صتقطابه، تقوم �لدنيا وال تقعد، وي�صتنفر �لتنظيم، وت�صحن �الأجو�ء وتبد�أ 

�أخالقيات  ذو  و�أنه  �الأو�صاف،  باأب�صع  ويرمى  ويقذف  �ملنا�صل،  هذ�  يف  �لت�صكيك  حملة 

يرت�جع  ولعلّه  �ملخلوق،  هذ�  يرعبو�  حتى  �ل�صجن،  �إد�رة  مع  مرتبط  هو  ورمبا  �صيئة، 

�صباب  مع  وطغيانها،  �لتنظيمات  “عربدة”  و�صلت  ولقد  �جلماعة.  �إىل  �الن�صمام  عن 

ي�صمونه كانو�  ما  �صدهم  ومار�صو�  بال�رشب،  عليهم  �نهالو�  �أن  بفكرتنا،   �قتنعو� 

لفتح.  �أنه عبد  �أن ولد،  �إىل فتح مكتوب عليه منذ  �نت�صب  �لثوري”، وكاأن من  “�الإرهاب 
نعم، �أ�صبحت فتح �صنماً ُيعبَُد من دون �هلل!! وحال �لتنظيمات �الأخرى كذلك، وال يجوز 

�الختيار،  يف حرية  فال حرج  �لف�صائل،  فيما بني  �أما  �الأحو�ل،  بحال من  �خلروج عليها 

ولرمبا حت�صل م�صكالت لكن ال ت�صل �إىل حّد �ل�صد�م، و�لتنظري للمارك�صية ال حرج فيه 

بني �لف�صائل، �أما �الإ�صالم فاإمنا هي �حلرب.

لقد مار�صو� �الإرهاب على �الأفر�د حتى قتلو� روح �لفد�ء �لتي دخلو� بها، وبا�صم �لتنظيم 

وجهاز �أمنه، كاحلال �ليوم يف �لقمع �لذي متار�صه �أجهزة �الأمن يف �لدول �لبولي�صية. و�إذ� 

�لتنظيم بالرتغيب،  ما �قتنع فرد بالفكرة �الإ�صالمية، فاال�صتنفار يبد�أ عمله، ويبد�أ عمل 

جاهزة،  و�الإ�صاعات  �ل�صبهات  و�إثارة  �لبديل،  هو  فالرتهيب  �لرتغيب  ينفع  مل  و�إن 

�الأحقاد  وبلغت  هو�دة.  بال  �الإ�صالمي  �لكتاب  على  و�حلرب  جاهزة،  �لتلفيق  و�صيا�صة 

�لنار يف ن�صخ  �أوقدو�  �أن  �ملارك�صيني عند فتح،  �أبناء �جلبهات ومن  �ملارك�صيني، من  عند 

�أنها كتب �صفر�ء،  �لغز�يل وطبخو� عليها، بحجة  لالإمام  �لدين”  “�إحياء علوم  من كتاب 

وح�صل هذ� يف �صجن بئر �ل�صبع يف �ل�صبعينيات من �لقرن �ملا�صي، و�متد �حل�صار على 

�جلماعات �الإ�صالمية منذ �أن ظهرت يف �ل�صبعينيات، �إىل �أن خرجنا �صنة 1985، يف �صفقة 

�لتبادل، وكذلك �حل�صار على �لكتاب �الإ�صالمي.
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يقول �ملجاهد حم�صن ثابت يف كتابه: ن�صاأة �جلماعة �الإ�صالمية يف �صجون �الحتالل، 

 :
حتت عنو�ن “منع تد�ول �لكتاب �الإ�صالمي”12

لقد و�صعت عنا�رش م.ت.ف بر�مج در��صة لعنا�رشهم ال يكن �إجنازها يف 

�أ�صدرو� قر�ر�ً  و�حد�ً، كما  �إ�صالمياً  كتاباً  �أقل من خم�ص �صنو�ت، ومل تت�صمن 

ُينع فيه �أخذ �أي كتاب �إ�صالمي، من مكتبة �جلماعة �الإ�صالمية �إال باإذن.

�أي كتاب  �أي عن�رش من عنا�رشهم، على  كما كانو� يحولون دون ح�صول 

حتى  �لقر�ر�ت،  هذه  �خرتق  من  كل  عاقبو�  وقد  �لعامة،  �ملكتبة  من  �إ�صالمي 

جلاأو� �إىل م�صادرة عدة كتب �إ�صالمية ومتزيقها، ح�صل عليها عنا�رشهم دون 

 وخ�صائ�ص 
13

مو�فقتهم، مثل �الإ�صالم وم�صتقبل �لب�رشية للدكتور عبد �هلل عز�م

�لت�صور �الإ�صالمي لالأ�صتاذ �ل�صهيد �صيد قطب، وكثري من �لكتب �الأخرى، حتى 

�إّنهم جلاأو� �إىل و�صع �لكتب �الإ�صالمية، يف �أكيا�ص حتت �أ�رشَّتهم يف ق�صم “3” يف 

من  �ل�صالمني،  جمال  للمدعو  يعود  و�حد،  �رشير  حتت  وجد  فقد  جنيد،  �صجن 

�ل�صموع عدة �أكيا�ص، وحني �صئل عن هذه �الأكيا�ص �لتي و�صعها حتت �رشيره 

�أّن �ملكتبة �لعامة يوجد فيها  قال: ال يوجد لها مكان يف �ملكتبة �لعامة، مع �لعلم 

جمال ملثل هذه �لكتب، بل الأ�صعاف م�صاعفة منها.

كما جلاأو� �إىل �أ�صلوب �الإدعاء، باأن �لكتاب م�صغول ويقر�أ فيه �أحد �ل�صباب، 

وهو يف �حلقيقة موجود عندهم يف �ملكتبة، حتى هذه �لكتب تر�كم عليها �لغبار، 

جلاأ  وقد  عبثهم.  من  ت�صلم  ومل  و�لنار،  باحلديد  وبينها  �لقارئ  بني  وحيل 

�لفل�صطينية و�لق�صية  �الإ�صالم  كتاب  متزيق  �إىل  الوي،  �أبو  �صعيد  حممد   �ملدعو 

�ملدعو جلاأ  كما  �أيام.  باأربعة  �لعامة  �ملكتبة  دخوله  بعد  علو�ن(  �هلل   لـ)عبد 

 �نظر: حم�صن ثابت، مرجع �شابق، �ص 54–56. ]�ملحرر[
12

عبد اهلل يو�شف عزام )1941–1989(: ولد يف قرية �صيلة �حلارثية ق�صاء جنني. ح�صل على �صهادة �لدكتور�ه   
13

يف �أ�صول �لفقه من �الأزهر يف م�رش، وعمل حما�رش�ً يف كلية �ل�رشيعة يف �جلامعة �الأردنية. �أحد �أبرز موؤ�ص�صي 

“قو�عد �ل�صيوخ” و�لتي �صاركت يف �لعمل �لفد�ئي �صّد �الحتالل �ل�صهيوين لل�صفة �لغربية. غادر �الأردن �إىل 
�ل�صعودية ثم �إىل باك�صتان، و�أ�صهم يف دعم �جلهاد �الأفغاين �صّد �الحتالل �لرو�صي. �أ�ص�ص مكتب �خلدمات لدعم 

�جلهاد �الأفغاين وتفرغ لهذ� �لعمل، و�هتم يف دعم �جلهاد و�ملقاومة يف فل�صطني. له �لع�رش�ت من �ملوؤلفات، منها 

ما هو متعلق بالتحري�ص على �جلهاد يف فل�صطني ودعم حركة حما�ص. �غتيل يف 1989/11/24 بتفجري �صيارته يف 

بي�صاور �لباك�صتانية. �نظر: عبد �هلل عز�م، حما�ش اجلذور الأ�شا�شية وامليثاق؛ ومو�شوعة الذخائر العظام 

يف ما ورد عن الإمام الهمام القائد املجاهد ال�شهيد عبد اهلل عزام )بي�صاور: مكتب �ل�صهيد عز�م �الإعالمي، 

الذي عرفت،  ال�شهيد عبد اهلل يو�شف عزام �شيخي  الدكتور  824–874؛ وحممود عز�م،  1، �ص  1997(، ج 

�صل�صلة قادة معا�رشون 3 )غزة: �إبد�ع لالأبحاث و�لدر��صات و�لتدريب، 2011(، �ص 170–193.
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�الأحمر  �ل�رشطان  كتاب  متزيق  �إىل  �هلل،  ر�م  ق�صاء  حزما  من  �خلطيب  ح�صن 

للدكتور عبد �هلل عز�م، بحجة �أّنه تهجم على �لف�صائل، كما �أخفى �أمني مقبول من 

نابل�ص —وقد مّت �إعادته— كتاب معامل يف �لطريق ل�صيد قطب عامني، ومل ن�صتطع 

�ملتعاطفة مع  �لعنا�رش  �أحد  �ملكتبة،  للعمل يف  �أن خرج  بعد  �إال  �كت�صاف خمبئه، 

�جلماعة �الإ�صالمية �رش�ً، �كت�صفه فوجده يعلوه �لغبار، ووجد كثري�ً من �لكتب 

�ملمزقة يف �إحدى زو�يا �ملكتبة.

ومن �أعجب �لق�ص�ص �لتي حدثت يف معتقل بئر �ل�صبع، �أن قام �أحد م�صوؤويل 

فتح بتمزيق �لقر�آن �لكرمي، و��صتخدم جلده لتجليد �إحدى �لكر��صات، وقد رمى 

�أور�ق �لقر�آن يف �ملرحا�ص �إال �أّن �هلل �صبحانه وتعاىل، �حلي �لقيوم �لذي ال يغفل 

�أنظاره  �أمام  و�لده  تويف  فقد  نوعه،  من  فريد�ً  �قت�صا�صاً  منه  �قت�ص  ينام،  وال 

�أثناء �لزيارة قبل �أن يحدثه بكلمة و�حدة، ومل ي�صِ عليه بعد هذ� �حلادث وقت 

حتى وقع فري�صة للمر�ص، وعانى معاناة مل ي�صبق لها مثيل، حتى غدت حياته 

�أ�صهر وتويف  �صل�صلة طويلة من �لعذ�ب �مل�صتمر، و��صتمر على هذه �حلال �صتة 

بعدها. 

و�صاألت �الأخ �ملجاهد عمر �لبغوثي )�أبا عا�صف( عن هذه �حلادثة حيث كان موجود�ً 

يف بئر �ل�صبع وقتذ�ك فقال: �إّن �ملعني هو حممد خليل �أبو �لليل من �الأغو�ر �الأردنية.

حدثني �الأخ �ملجاهد �صامي ح�صني عن موّجه تنظيم فتح يف �صجن جنيد، و��صمه ها�صم 

فقوعه: �أنه من باب �إحدى �لغرف ر�أى �الأخ فوؤ�د �لهوديل يقر�أ �لقر�آن وهو م�صطجع على 

�رشيره، فدخل عليه �لغرفة بعد �أن طلب من �ل�صجان فتحها، و�نتزع �لقر�آن من يده ورمى 

فاالأولويات  هنا  �أما  �لقر�آن،  لقر�ءة  �لكايف  �لوقت  عندك  �خلارج  يف  يقول:  وهو  جانباً  به 

لكّر��صات �لتنظيم.

هذه �أيام �ل�صبعينيات... �أيام �ملد �ل�صيوعي، و�أيام �الأممية ال �أعادها �هلل على “�أجاويده”. 

ويف �ل�صبعينيات عند �لف�صائل جميعاً كان رم�صان يف عامل �آخر، كان غائباً عن �صاحتهم، 

�ل�صاحة ويدخنون، و�أّنى لرم�صان  ياأكلون يف  �لنا�ص  �أعني  نهار�ً، وعلى  فالطعام جهار�ً 

غري  حد�ً  �ل�صبعينيات  منت�صف  يف  �لتنظيمات  �أبناء  عند  �الهرت�ء  وبلغ  عندهم؟!.  ُحرَمة 

مقبول، وهو �أن مدير �ل�صجن و��صمه دي�صرتفيلد كان ياأتي بزوجه و�صباطه، ويجل�ص 

على �لكر��صي مل�صاهدة لعبة كرة �ل�صلة، بني فريقني من �أبناء فتح و�ل�صعبية و�لف�صائل 

�الأخرى، مبنا�صبة عيد ��صتقالل دولة �الحتالل!! ما حد� ب�صاٍب، رّوي من حليب �أمه، على 
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�أف�صد على �ملدير ن�صوته، ف�رشبه �ملدير فيما بعد على ر�أ�صه باملكو�ة، وال  �أن عمل عمالً 

�إنه مات رحمه �هلل، جّر�ء تلك �ل�رشبة. �ملدير هذ� هو من دخل  �أدري ما م�صريه. وقيل 

علي الحقاً يف �صالة �جلمعة، وبلغ �الإجر�م عنده �أن �صجاناً يهودياً تفاعلت عاطفته معنا 

فبكى على حالنا، وحال �الأ�رشى يف �صاحة �ل�صجن، فاأم�صك به من �أذنه وطرده من �لعمل. 

�لف�صائل، قال يل:  بقية  �لطعام جمعنا مع  �إ�رش�ب عن  وهو من قال يل مرة على خلفية 

�أنت متدين وهوؤالء مارك�صيون: “كومون�صت” —قالها بالعبية— ما �لذي جمعك بهم؟ 

فقلت له: نحن مظلومون، و�أنت ظامل، هذ� �لذي جمعنا، فما �أجاب. 

 ،
��صتقبلنا �إخو�ننا بحفاوة بالغة، وحتى يف �ل�صجن: “من كرّث �صو�د قوم فهو منهم”14

و�إخو�ننا يف جماعة ع�صقالن �صعرو� بالن�صوة، وفرحو� حل�صورنا، ونحن و�إياهم �أبناء 

�الأيام  منذ  لكن  و�الآر�ء.  �لروؤى  يف  تباين  مع  من�صجم  لالإ�صالم  وفهمنا  و�حدة،  مدر�صة 

فاجلماعة  �خلارج  يف  �أما  �ل�صجون،  د�خل  و�حدة  جماعة  �أننا  على  و�إياهم  �تفقنا  �الأوىل، 

م�صتقبله  يرى  كان  �جلماعتني  �أبناء  من  وكثرٌي  معها،  فنحن  للحق  �أقرب  تكون  �لتي 

كانو�  ع�صقالن،  جماعة  يف  �لقدماء  �إخو�ننا  بع�ص  لكن  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  جماعة  يف 

يرون �أن جماعة جب عمار هي �الأقرب للحق، و�لذي �صاأحتدث عنه وعن دوره يف بناء 

 �جلماعة، و�أنها بديل عن �جلماعات، ولكنهم قلة و�نتهى �ملطاف بجب عمار وحيد�ً لي�ص

معه �أحد.

بني ما  نحن  وكنا  جماهد�ً،   40 ع�صقالن  يف  عددهم  بلغ  �لذين  �إخو�ننا  مع   تفاعلنا 

10–15 جماهد�ً، وقد ذكرت معظمهم من قبل، لكن من �لوجوه �لبارزة �لتي ��صتقبلتنا، 

�لقوم �الأخ �صبحي �لوحو�ص من حلحول، قائد دورية قادمة من �الأردن، وذهبت  �أمري 

�صاقه ب�صبب لغم �أ�صابه، وكان قائد�ً جلبل �خلليل يف مرحلة ما قبل �عتقاله، وكان �صاباً 

مثقفاً جامعياً ذ� حياء جّم، و�الأخ �ملجاهد �صعيد قا�صم، من خميم �لر�صيدية جنوب لبنان، 

وهما من �ملوؤ�ص�صني للجماعة مع �الإخوة جب عمار وحافظ �لدلقموين وجميل �أبو عي�صة، 

�بتد�أت  �أ�رشى دوريات من خارج فل�صطني، كانت جتربتهم قا�صية ومريرة،  وجميعهم 

عنها حتدث  �لتي  �ل�صعورية  �ملفا�صلة  يفهمون  وكانو�  بالن�صوج،  و�نتهت   بالتكفري، 

�صيد قطب، باعتبارها �لقطيعة �لفكرية مع �لعلمانية.

 لن�ص �حلديث وتخريجه �نظر يف: �بن حجر �لع�صقالين، فتح الباري �رشح �شحيح البخاري، قام باإخر�جه 
14

و�صححه و�أ�رشف على طبعه حمب �لدين �خلطيب )بريوت: د�ر �ملعرفة، 1379هـ(، ج 13، �ص 37–38. ]�ملحرر[
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ثّم ��صتوعبت �جلماعة فيما بعد، �الإخوة: جميل نوفل، وزهري �لرنتي�صي، و�إبر�هيم 

�أبو عيادة، ورجب �لكيالين، و�ل�صهيد  مطر، و�صعيب �حلايك، وحمزة كنفو�ص، وحممد 

، وطالل خلف قريب الأبي �إياد خلف، وعبد �حلليم �صهاب، وهوؤالء 
15

م�صباح �ل�صوري

فاالإخوة:  فتح  من  و�أما  �ل�صعبية.  �لتحرير  قو�ت  �إىل  ينت�صبون  وكانو�  غزة،  من  جميعاً 

�للوح، وعبد �لرحمن �لهجني، و�أحمد �صادق، و�حلاج ماجد قا�صم من قلقيلية،  فرحان 

و�الأخ �ملجاهد )�أبو �أحمد( عطا �هلل فايد، ويو�صف �لباز من �لبيج. ومن �جلبهة �ل�صعبية 

ال  ر�ئع،  والوؤهم  �لزيتون،  “قر�مي”  كاأنهم  كاجلبال،  رجاالً  كانو�  حية.  �أبو  عماد 

�أكرمني �هلل بالعي�ص معه يف غرفة و�حدة، وهو �الأخ �ملجاهد  يقبلون �ل�صيم. ومنهم من 

�لبائد،  مبارك  نظام  �صجنه  �لذي  نوفل،  �أين  �لق�صامي  �ملجاهد  �أن  )و�أظن  نوفل  جميل 

للعالج،  �ل�صجن  لعيادة  وذهب  عينيه،  يف  مبر�ص  �أ�صيب  هذ�  وجميل  �أخيه(،  �بن  هو 

حديثاً قر�أت  فقال:  يرى،  ال  كاالأع�صى  �أ�صبح  �أنه  �حلال  به  و�نتهت  جدوى،  دون   لكن 

�صيق  كل  ومن  فرجاً،  هّم  كل  من  له  �هلل  جعل  �ال�صتغفار  لزم  “من  يقول:   [ للنبي 

و�لذي   ،[ �لنبي  عن  حديث  هذ�  فقلت  قال:   
يحت�صب”16 ال  حيث  من  ورزقه  خمرجاً، 

ال ينطق عن �لهوى، و�الأمر ال يحتاج �إال لليقني، فعزمت من كل ليلة قبل �صالة �ل�صبح 

ن�صف  على  يزيد  ن�صيباً  لال�صتغفار  �أجعل  �أن  �لليل،  قيام  بعد  ذلك  قبل  ورمبا  ب�صاعة، 

�صاعة، و�لتزمت بذلك، و�أتذكر ذنوبي و�أ�صتغفر حتى غلب على ظني �أنني ق�صيت على 

دخلت غرفة عمليات للعيون، و�أجريت يل 
ُ
ذنوبي باال�صتغفار، وذ�ت ليلة وبينما �أنا نائم، �أ

عملية كاملة، وملا ��صتيقظت من �لنوم �صعرت باآثار �لعملية، وعاد يل ب�رشي متاماً.

�إىل  جنباً  رجالً،  ع�رش  ل�صتة  تت�صع  �لغرفة  وكانت  �لغرفة،  يف  معه  و�أنا  ذلك  ح�صل   

ما  وهي  )�جلومة(،  ت�صمى  و�حدتها  �لرطوبة،  �أبلتها  فر�ص  على  �ل�رشدين،  كعلب  جنب 

بني �لبال�صتيك و�جللد، �صمكها �أقل من ن�صف �صنتيمرت، وكانت �لغرف م�صغوطة جد�ً، 

وكانت معاملة �الإد�رة قا�صية، وكان �صاوي�ص �ل�صاحة يهودي ��صمه جورنو، وهو قبيح 

بلدة  من  هجرت  لعائلة  غزة  قطاع  يف  �ملغازي  خميم  يف  ولد   :)1987–]1952[( ال�شوري  ح�شن  م�شباح   
15

�إثر �الحتالل �ل�صهيوين لقطاع غزة، و�عتقل يف �ل�صجون �ل�صهيونية.  �لفالوجة. ن�صط يف �صفوف �ملقاومني 

�ل�صجن  يف  وهو  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �ن�صم   .1987/5/18 يف  �ملركزي  غزة  �صجن  من  �لهروب  عملية  قاد 

وتعدُّه �حلركة �أحد رموزها. �أ�رشف على قتل قائد �ملخابر�ت �لع�صكرية �ل�صهيونية يف غزة رنطال. ��صت�صهد يف 

��صتباك م�صلح مع قو�ت �الحتالل �ل�صهيوين يف 1987/10/6.

 لن�ص �حلديث وتخريجه �نظر: حممد نا�رش �لدين �الألباين، �شل�شلة الأحاديث ال�شعيفة واملو�شوعة واأثرها 
16

ال�شيئ يف الأمة )�لريا�ص: د�ر �ملعارف، 1992(، �حلديث رقم 705. ]�ملحرر[
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�ملنظر، يقف يف �ل�صاحة ومن ال يعجبه منظره ي�صفعه بيده، هذ� يف �الأيام �الأوىل، يوم �أن 

كان ال ي�صمح الأكرث من �ثنني بامل�صي معاً.

منبر الجمعة:
يف �صجن ع�صقالن منعت �إد�رة �ل�صجن خطبة �جلمعة يف �ل�صاحة، كل غرفة لها خطيبها 

من غرف �جلماعة، �أما غرف �لف�صائل فال رم�صان وال �صيام وال �صالة وال جمعة �إال 

�نفر�د و��صتحياء، وال تخلو �صالة الأحدهم من  �لفر�ئ�ص على  �لذي يقوم بهذه  �لقليل، 

�الأيام  ومع  �ل�صالة.  ترك  �إىل  �لنهاية  يف  يو�صلوه  حتى  �ل�صياطني  من  و�لتعليق  �لغمز 

�أزعجت �خلطبة يف �لغرف و�لبعيدة عن �الأ�صماع �إد�رة �ل�صجن، لتكون على علم فيما ُيقال، 

�لفكرة بادئ  �لف�صائل رف�صت  �ل�صاحة. لكن  �ل�صالة يف  �لف�صائل  فطرحت علينا وعلى 

�لنا�ص،  وبني  بينها  حيل  �لتي  كلمتها  �صتقول  �جلماعة  و�أن  للجماعة،  منب  الأنها  �الأمر؛ 

�ل�صجن، وكل من  �لنا�ص، و�ل�صاحة يف و�صط  �إىل  �أن ت�صل كلمتها  وكان حلمها من قبل، 

يف �ل�صجن �صي�صتمع �إىل �خلطبة رغم �أنفه، خا�صة مع عدم وجود �لتلفزيون �أو �لر�ديو. 

و�قت�رش �الأمر يف �ل�صالة د�خل �لبهو �أو “�ملردو�ن” مع فتح غرفنا لل�صالة، �إال �أن �إبقاء 

�لغرف مفتوحة، مل يعجب �الإد�رة، فخرجنا لل�صالة يف �ل�صاحة. وكان ذلك بو�بة للدعوة 

�إىل �هلل، ونافذة لكل من يحب �أن ي�صتمع، ومع �أن �صاحة �لف�صائل �لفكرية مادية، قائمة 

لكلمة �حلق  فاإن  �أولئك،  �أ�صو�أ من  �ل�صوء  �الإحلاد فهو يف  �الإحلاد وَمْن مل يكن على  على 

قوًة وبياناً، ويف موقف تنتظره �ل�صاحة باآذ�ن وحو��ص م�صدودة، �فتتحت خطبة �جلمعة 

 ،
باالآية �لكرية )َوَقاَل �لَِّذيَن َكَفُرو� اَل َت�ْصَمُعو� لَِهَذ� �لُْقْر�آِن َو�لَْغْو� ِفيِه لََعلَُّكْم َتْغلِبُوَن(17

�ق�صعرت لها  �لنا�ص، وبعاطفة  �الآية على م�صامع  �إن وقفت خلطبة �جلمعة، وتلْوُت  وما 

�الأبد�ن، حتى لكاأن ما �أثقل �لقلوب قد �نز�ح عنها، فم�صت من �لنا�ص �صغاف قلوبهم. كنت 

�أيامها خطيباً �أوتيت تاأثري�ً على �ل�صامعني، وما من يوم جمعة �إال و�حلاج ناجي �أبو جنمة 

رحمه �هلل، يقول يل: �أنت فار�صها.

�ل�رش�ع  �لزمنية مع  �لفرتة  �أن  �الأيام؟ ولرمبا  �أبلغ مرتبتي يف تلك  �أن  �ليوم  و�أّنى يل 

�لفكري، كان لها �أثرها يف �لتحدي، و�أذكر �أن �صاوي�صاً من يهود رو�صيا، قال على م�صمع 

من �أحد �الإخوة، و�أنا �أخطب �جلمعة، “�ل�صيخ �أبو طري كالديزل، كلما حمي... عال �صوته”.

القراآن الكرمي، �صورة ف�صلت، �آية 26.  
17
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ومرت �صنتان ون�صف �ل�صنة و�أنا خطيب �جلمعة يف ع�صقالن، �إىل �أن رّحلتني �إد�رة 

الأين  �ل�صبع؛  بئر  �صجن  �إىل  قا�صم  ماجد  و�حلاج  �لوحو�ص  �صبحي  و�الأخوين  �ل�صجن 

 .1982 �صنة  يونيو  حزير�ن/  يف  �للبناين  �جلنوب  على  �حلرب  وتناولت  خطيباً  وقفت 

�إن �لذي يقاتل يف �جلنوب �للبناين ويت�صدى لقو�ت �لغزو، كالذي يد�فع عن مكة  وقلت 

و�ملدينة. فكان �لرتحيل. وقبل �لرتحيل �نتقلنا من ق�صم )�أ( �إىل ق�صم )ج( )مقابل ق�صم )�أ( 

على �ل�صاحة(، �نتقلنا الأن عددنا ز�د على ثالثة غرف، فامتالأ ق�صم )ج( بغرفه �خلم�ص من 

70 جماهد�ً، و�أ�صبحنا �لكتلة �لعقائدية �الأوىل يف �ل�صجن. وعلى  �صبابنا. و�أ�صبح عددنا 

�لرغم من هذ� �لثقل، فاإن معاملة �لف�صائل لنا بقيت على حالها، �إال بع�ص �النفتاح ب�صبب 

تنظيم  يحت�صنهم  �لذين  �ملارك�صيون،  هم  �لكر�هية  لك  يحمل  من  و�أكرث  �جلمعة،  خطب 

فتح �أكرث من �جلبهة �ل�صعبية، وكان مارك�صيو فتح يكفون �ل�صعبية �أية مو�جهة.

الجماعة اإلسالمية واإلخوان المسلمين:
�الأخ  ز�رين   1977 �أو   1976 �صنة  �لرملة  �صجن  يف  �الأول  �لق�صم  يف  و�أنا  مرة  وذ�ت 

�إماماً  يعمل  وكان  �ل�رشعي،  �ملعهد  من  تخرج  وقد  بكري�ت،  ناجح  مالك(  )�أبو  �لدكتور 

�لدعوي،  �لعمل  وعن  �خلارج،  �أو�صاع  عن  ف�صاألته  �هلل،  ر�م  ق�صاء  من  عبوين  قرية  يف 

�لدين  �لنا�ص يف جفاء مع  �أن �لظروف �صعبة، و�أن  �أية جماعة يعمل، فاأجابني  �إطار  ويف 

لت�صمم �الأفكار. وقد ��صتفحل بني �لنا�ص يف تلك �ملناطق �حلزب �ل�صيوعي، حتى �إنهم من 

�ملكر و�لدهاء يدخل بع�صهم �مل�صجد لل�صالة من �أجل �الإ�صاءة و�لت�صكيك، وقد بد� يل �أنه 

�الإ�صالمي  �لعمل  �صّد  تثار  �لتي  لل�صبهات  �إليها،  ينتمي  �لتي  �جلماعة  ذكر  من  متحفظ 

جمال خ�صومة  بقايا  من  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  �صّد  ُت�صن  �لتي  �حلملة   ول�رش�وة 

عبد �لنا�رش. فقلت له يا �أخي، ��صدع بالذي نوؤمن به، و�علم �أننا هنا يف �ل�صجن، ال جند 

بديالً عن جماعة �الإخو�ن، وقد عرفها �آباوؤنا من خالل حرب فل�صطني.

ويف �صجن ع�صقالن بقيت �جلماعة �الإ�صالمية متما�صكة، ويغلب عليها فكر �الإخو�ن 

�إىل  �لو�صول  يف  وفر�صتنا  منهم،  �أن�صج  هم  من  �ل�صاحة  يف  يوجد  ال  الأنه  �مل�صلمني؛ 

جتربتهم،  على  و�الطالع  لكتبهم،  قر�ءتنا  خالل  من  �حلقيقة،  و�إىل  �لنا�صجة،  �ل�صورة 

�الأخ عبد �حلليم �صهاب،  �ل�صجن. تعرفت على  �لدماء و�الأرو�ح يف  �أجلها  �لتي بذلو� من 

�لرنتي�صي وجميل  �آخرين مثل زهري  �أن له بيعة مع جماعة �الإخو�ن، و�صباب  وتبني يل 

ر جلماعة �الإخو�ن قبل �أن �ألتحق بركبها، فمن يرى �حلقيقة ويدير لها  َنِظّ
ُ
نوفل، وكنت �أ
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ظهره فهو �أعمى. ولقد جاءين �الأخ عبد �حلليم وطلب مني �لبيعة لالإخو�ن، وما ترددت، 

�أعطيته �إياها وم�صيت، وكان يف �جلماعة �إخوة لهم وجهة نظر �أخرى، كانو� يرْون يف ثورة 

�الأخ  �الإ�صالمي، وكان  لت�صكيل حركة �جلهاد  �الإعد�د  �خلميني منوذجاً، وهم يف طريق 

ر لهذ� �الجتاه، ومن حوله �إخوة كر�م منهم �ل�صهيد  �أحمد مهنا من �لقر�رة من غزة، ُينِظّ

م�صباح �ل�صوري، و�الأخ �ملجاهد زياد نخالة، نائب �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي 

يف �خلارج، لكن بقليل من �حلزم حافظنا على �صالمة �جلماعة.

قال  كما  الأنه  �إطارها؛  عن  �أحد  منا  يخرج  ومل  �جلماعة،  لهذه  �لوفاء  على  وبقينا 

�أن ترى  �لف�صائل تريد  ، والأن 
�لقا�صية”18 �لغنم  �لذئب من  ياأكل  “�إمنا   :[ ر�صول �هلل، 

 فينا يوماً، ويوم �ل�صعد عندها �أن تذهب ريح �جلماعة، ولكن �هلل تعاىل يقول على ل�صان

.
�ِحِمنَي(19 ْرَحُم �لرَّ

َ
ُ َخرْيٌ َحاِفظاً َوُهَو �أ يعقوب \: )َفاهللَّ

إضراب من أجل اللحية:
قبل  ع�صقالن  يف  و�الإخوة  حلانا،  تربية  من  متنعنا  �الأمر  بادئ  �ل�صجن  �إد�رة  كانت 

كنا  و�إن  تربية حلاهم.  �أجل  يوماً، من  �صبعة ع�رش  �لطعام  �أ�رشبو� عن  �إليهم،  و�صولنا 

على  �لرتبية  وكانت  حتدٍّ  �أيام  ولكنها  �لطعام،  عن  لالإ�رش�ب  �رشورة  نرى  ال  �ليوم 

ن�صو�ص �ل�صنة فوالذية، فاالأخ جب عمار مثالً، وهو موؤ�ص�ص �جلماعة يف ع�صقالن، من 

�أي حاجة ُتقدم  �أو  �ألومه فهو ع�صكري(، كان ال يقبل كاأ�صاً من �ملاء،  ق�صوة تربيته )وال 

باليد �لي�رشى. َوَطبَع �لنا�ص على ذلك، وجنح بني قوم كانو� يف غربة عن �الإ�صالم، وكانت 

�إد�رة �ل�صجن ت�صتعمل �لزرنيخ ]مادة �إز�لة �صعر[ بالقوة، لكل من �أطلق حليته.

حرب في لقمة العيش:
�أو  �أن يرتفعو� عنه، و�أن ال يدخل يف ح�صاب �ل�رش�عات  هناك �صيء كان على �لثو�ر 

�ختالف �الأفكار، هذ� �ل�صيء يخ�ص طعام �الأ�رشى، فاإد�رة �ل�صجن تاأتي بالطعام جلميع 

من  �ملطبخ  وم�صوؤول  و�جلبهتني،  فتح  من  �لعمال  من  �ل�صجن  مطبخ  يف  وَمْن  �الأ�رشى، 

�لعمال هو �مل�صوؤول عن توزيع �لطعام على جميع �لغرف بن�صبة عددهم، ومعظم غرف 

 لن�ص �حلديث وتخريجه �نظر: حممد نا�رش �لدين �الألباين، �شحيح الرتغيب والرتهيب للمنذري )�لريا�ص: 
18

مكتبة �ملعارف، 1421هـ(، �حلديث رقم 427. ]�ملحرر[

القراآن الكرمي، �صورة يو�صف، �آية 64.  
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�ل�صجن مت�صاوية يف عدد �لرجال، 16 لكل غرفة فيما عد� �صّت غرف من �أ�صل 30 غرفة، 

كان عدد �الأ�رشى فيها 10 لكل غرفة، فلماذ� مل يعدل �لثو�ر يف توزيع �لطعام؟ 

يف غرفنا �صحن �لفول ل�صخ�صني، ولرمبا لثالثة �أ�صخا�ص، وهي �لوجبة �الأ�صا�صية 

�صباحاً وال �صيء معها، بينما يف غرف �ملنا�صلني من فتح و�جلبهتني �صحن لكل فرد. وما 

كنا ندري عن ذلك حتى ز�رنا رفاق يف �ل�صعبية ليلة �أو ليلتني ب�صبب ت�صليح غرفة لهم. 

وملا ر�أو� حال �لفول و�صو�ه من �لطعام و�خل�صار تعجبو� من ذلك، وقالو�: بهذه �لكمية 

ياأتينا  فقالو�: هذه حال غري مقبولة، نحن  �ل�صنني،  مّر  وعلى  نعم  قلنا:  �لطعام؟  ياأتيكم 

�لطعام بكميات �أكب.

فانظرو� ظلمهم حتى يف توزيع �لطعام، وال �صّك يف �أنه �صيكون وباالً عليهم.

األذان والحاج مهاوش:
كان �الأذ�ن ممنوعاً من �إد�رة �ل�صجن، وكانت �الإد�رة ب�صجانيها ت�صيق ذرعاً باالأذ�ن، 

وال تريد �أن ت�صمح به �أو ت�صمعه. لكّن �صباب �جلماعة، كلما ذهب و�حٌد منهم �إىل �لزنازين 

حّل حمله �آخر يرفع �الأذ�ن. و��صتمرت �حلرب طويلة، �إىل �أن ��صت�صلمت �الإد�رة، و��صتمر 

رفع �الأذ�ن.

�إىل  �لذين رفعو� �الأذ�ن، �حلاج مهاو�ص �حل�صا�ص من رفح، وكثري�ً ما ذهب  كان من 

�لزنازين من �أجل ذلك، ويف �لزنازين كان يوؤذن مما يزيد يف �صخط �الإد�رة؛ الأن مكاتبها 

كما  وق�صته  عمره،  من  و�خلم�صني  �خلام�صة  على  يزيد  مهاو�ص  و�حلاج  منه.  قريبة 

ثالثة  جمموعته  وكانت  �لنقب،  �إىل  عربة  و�دي  طريق  عن  دورية  َمع  دخل  �أنه  حدثني: 

��صمه ح�صني، و�حلاج مهاو�ص دليل ومقاتل، وهو  ل�صاب  �لقيادة  وهو ر�بعهم، وكانت 

َمْن جنح يف تهريب �الأخ ناه�ص �لري�ص )�أبو منري( من غزة �إىل �الأردن عندما كان مطارد�ً.

�كتُ�صف �أمر �حلاج مهاو�ص وجمموعته يف �لطريق، و��صتبكو� مع �لعدو �ل�صهيوين، 

قلت  ح�صني:  يقول  مهاو�ص.  و�حلاج  ح�صني  �الأ�رش  يف  ووقع  �ثنان،  منهم  و��صت�صهد 

للحاج مهاو�ص، �إذ� �صاألوك يف �لتحقيق عن ق�صيتنا، فقل لهم: �إننا مهربون، “�حنا �صغل 

�صجن  يف  �لتحقيق  �صاحة  �إىل  و�صال  وملا  �ملو�فقة.  عالمة  بر�أ�صه  �حلاج  و�أوماأ  تهريب”، 

غزة، �صاأل مدير �ل�صجن �حلاج مهاو�ص، على ماذ� �أنتم معتقلون؟ فقال �حلاج بثقة مطلقة 

�أنتم  ماذ�  على  حدثنيها.  ملا  �ل�صحك  ويغلبني  �البت�صامة،  حت�رشين  �أتذكرها  كلما  كلمًة 



102

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

جي�ص  حترير،  جي�ص  نحُن  ح�صني،  زميله  يتوقعه  ال  مبا  مهاو�ص  �حلاج  ويجيب  هنا؟ 

حترير، يرددها ملرتني وح�صني يتميز غيظاً، من �عرت�ف �حلاج، وبوخزة منه و�صوت 

خافت: يا حاج، قلت لك قل لهم �إننا مهربون، لكن �حلاج ُي�صاأُل مرًة �أخرى: و�جلو�ب هو، 

“�إحنا جي�ص حترير، جي�ص حترير”، وينهال �ل�رشب على ح�صني بدالً من �حلاج.  هو، 

وهكذ�، جي�ص حترير.

مؤسس الجماعة اإلسالمية في سجن عسقالن:
وقبل �خلروج من ع�صقالن يل وقفة مع �الأخ �حلبيب جب علي عمار، موؤ�ص�ص �جلماعة 

بقايا  �ل�صعبية،  �لتحرير  قو�ت  يف  �صابط  �هلل،  حفظه  وجب،  ع�صقالن،  يف  �الإ�صالمية 

تبع لقيادة منظمة �لتحرير 
ُ
�ص�ص نهاية �صنة 1964، و�أ

ُ
جي�ص �لتحرير �لفل�صطيني، �لذي �أ

ورئي�صها �أحمد �ل�صقريي.

جب تخرج من جامعة �الإ�صكندرية قبل حرب 1967، و�لتحق بجي�ص �لتحرير برتبة 

�صابط، وهو من عائلة مهّجرة، من قرية من قرى �ملجدل ��صمها بيت در��ص، وكنت قد 

حتدثت عنها من قبل... وتتميز بعناد رجالها، وجب من هذ� �لطر�ز من �لعناد. ��صت�صهد 

�أبوه قبل �لتهجري يف حربه �صّد �ملحتل، وتزوجت �أمه وهو �صغري، وقامت على تربيته 

جدته وعمته كذلك.

يف  �لثورة  كانت  �أن  يوم  �الأردنية،  �ل�صاحة  على  ن�صاطه  يقت�رش  مل  هذ�،  جب  �أخونا 

�الأردن بعد حرب 1967، بل تعّدى ذلك �إىل �ل�صاحة �ل�صورية، وقطاع غزة �أخري�ً. فقو�عد 

�لفد�ئيني يف �الأردن ومع�صكر�تهم كانت ت�صهد ن�صاطاً وتعبئة من �الأخ جب، وهو �صد�مي 

من �لدرجة �الأوىل، وكان يلوم وبلهجة قا�صية �لذين يتخذون من عّمان وفنادقها منازل، 

دون قو�عد �ملقاتلني يف �جلبال و�الأغو�ر، وكان يقول: من يريد �أن يحرر فل�صطني، فليرتك 

�إياد،  علي  �أبا  �لفل�صطيني  �لقائد  قبل،  من  حديثي  يف  ذكرت  وكنت  �خلنادق.  �إىل  �لفنادق 

وكان  �لثورة،  ب�صفوف  �للحاق  تريد  �لعر�ق  من  جمموعة  قدمت  مرة  فذ�ت  �هلل،  رحمه 

بال�صكارى،  لها  حاجة  ال  فل�صطني  بقوله:  �إياد  علي  �أبو  فا�صتقبلهم  �صكارى،  �أفر�دها 

ي�صرت  ما  �إال  مالب�صهم  بخلع  و�أمرهم  كيف؟  �صكارى،  و�أنتم  فل�صطني  حترير  تريدون 

�الأردن. فاالأخ جب من حر�رة �صدره، �صاق  �لعورة، وجلدهم عر�ة، كان ذلك يف غور 

به �مل�صوؤولون ذرعاً، فتخل�صو� منه بنقله من �ل�صاحة �الأردنية �إىل قطاع غزة عن طريق 
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�صيناء، وكان لهم ذلك. فدخل �لقطاع وت�صلّم قيادة �ملنطقة �ل�صمالية، وكان من جنوده 

�الأبطال �ل�صهيد عبد �لقادر �أبو �لفحم، رحمه �هلل، و�لذي ��صت�صهد يف �الإ�رش�ب عن �لطعام 

يف �صجن ع�صقالن �صنة 1970.

�لنهار جلي�ص �الحتالل، وكانت عمليات  �لليل للفد�ئيني، ويف  �أيامهم يف  كانت غزة يف 

عبد �لقادر �أبو �لفحم من �أجر�أ �لعمليات، وهي كثرية، قيل �إنها بلغت �أكرث من 300 عملية 

ع�صكرية، رحمه �هلل.

وخ�صع  و�عتقل  عليه،  �لقب�ص  لقي 
ُ
�أ �أن  �إىل  �ل�صمالية،  �ملنطقة  قيادة  يف  جب  وبقي 

�إىل  ل  وُرحِّ وحوكم،  �ليوم،  �ل�رش�يا  ي�صمى  ما  وهو  �ملركزي،  غزة  �صجن  يف  للتحقيق 

زنازين ع�صقالن يف تلك �الأيام، ملا متيز به من قوة �صخ�صية وجر�أة عجيبة. ففي �ملحكمة، 

وقبل �أن ي�صدر قر�ر �حلكم، وقف وحتدث عن و�جبه نحو وطنه وحترير فل�صطني، و�أن 

�ل�صهاينة حمتلون الأر�صنا ولي�ص لهم م�صتقبل �إال �لرحيل.

�لقر�آن  ظالل  تف�صري  من  �لر�بع  �أو  �لثالث  �ملجلد  يديه  بني  وقع  ع�صقالن  زنازين  يف 

فاأقبل  وتفاعل معه، وخرج مبا مل يكن يف ح�صابه،  �هلل، وقر�أه جيد�ً  ل�صيد قطب، رحمه 

على �لقر�آن وعلى كتب مثل �لظالل ُتنمي فيه �صيئاً جديد�ً، وتنقله من حالة �لتيه و�ل�صياع 

�إىل هدى �هلل، و�لعمل من �أجل دين �هلل. لكن يف �لبد�ية قامت فكرته على تكفري �لنا�ص؛ الأن 

فهمه للن�صو�ص عند �صيد قطب جنحت به، ولغة �لعرب عنده ما ز�ل �لنحو فيها يف بد�ياته. 

�إ�صالمية،  ��صتقطب حوله رجاالً يف جماعة  �ل�صجن حتى  �إىل  �لزنازين  �إن خرج من  وما 

�الأيام يف  تلك  �لتنظيمات يف  الأول مرة يف �صجون �الحتالل. ولقوة �صخ�صيته ول�صعف 

ع�صقالن، مل تو�جه �جلماعة يف تاأ�صي�صها �أي م�صكلة، بل من �لنا�ص من كان يعجبه حالها 

على  يقوى  ال  الأنه  ويغادر؛  ويخرج  ظهره  لها  يدير  ثّم  �صهرين،  �أو  �صهر،  �أو  الأ�صبوع، 

�رشوط �لعي�ص فيها.

�لذين  �لدوريات  �صباب  ومن  �ل�صعبية،  �لتحرير  قو�ت  من  �جلماعة  يف  َمْن  �أكرث  كان 

دخلو� �حلدود �إىل فل�صطني يف عمليات ع�صكرية �صّد �الحتالل ووقعو� يف �الأ�رش؛ منهم �الأخ 

و�أمري �جلماعة فيما بعد �أبو حممد حافظ �لدلقموين، و�صعيد قا�صم، و�صبحي �لوحو�ص، 

من  عي�صة  �أبو  وجميل  �صورية،  من  دربل  وقا�صم  �حلايك،  و�صعيب  �هلل،  جاد  ويو�صف 

�الأردن، ومن قطاع غزة من ذكرتهم فيما �صبق، و�صلمان �أبو حجاج من بدو �صيناء، و�الأخ 

�لفا�صل عطا �هلل فايد �أبو �أحمد من فتح، وعي�صى �صاهني من بيت حلم. وملا قويت �صوكة 
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 من تز�يد 
20

�جلماعة، و�أ�صبحت قوة لها ح�صورها، خ�صي �أبو علي عبد �لعزيز �صاهني

�أفر�دها و�متد�دها، فقال لالأخ جب، �لذي يتميز بقوة �صخ�صيته، ويحظى باحرت�م جميع 

�لف�صائل: تعال �أنت و�جلماعة �إىل تنظيم فتح، و��صتلِم قيادته. فرف�ص جب هذ� �لعر�ص 

�لذي من ور�ئه لعبة خبيثة الأبي علي �صاهني، وهي ذوبان �جلماعة يف تنظيمه، وغياب 

هذه �لظاهرة، �لتي ��صتقطبت مب�صد�قيتها َمْن فيها من �أفر�د، و�لتي كانت حا�رشة بقوة 

يف كل �خلطو�ت �ال�صرت�تيجية د�خل �ل�صجن كاالإ�رش�ب.

نومهم  يف  يفرت�صون  �ل�صجناء  جميع  كان  حيث  تعي�صة،  ع�صقالن  �صجن  حال  كانت 

تاأتي  �لتي  �لبطانيات  من  وغطاوؤهم  �جللد،  �إىل  منها  �لبال�صتيك  �إىل  �أقرب  هي  جلدًة؛ 

وجلبت  طالت  �حلال  هذه  بالربو.  �الإن�صان  ت�صيب  و�لتي  �لدفء،  من  بدالً  باالأمر��ص 

وكذلك  و�لرطوبة،  �لبد  �صببه  �لذي  �لبو��صري،  مر�ص  وخا�صة  �الأمر��ص،  �الأ�رشى  �إىل 

بقيادة  ذلك  على  و�تفقو�  �لطعام،  عن  �الإ�رش�ب  على  �جلميع  فت�صاور  �أخرى.  �أمر��ص 

�هلل  وعبد  فتح،  عن  �صاهني  علي  و�أبو  �الإ�صالمية،  �جلماعة  عن  عمار  جب  هم:  �أربعة، 

�صجن  ودخل  �لديقر�طية.  �جلبهة  عن  حمد�ن  وحممد  �ل�صعبية،  �جلبهة  عن  �لعجرمي 

�الأوىل،  �ملرة  يف  يوماً  و�أربعني  خم�صة  ملدة  �لزخم،  بهذ�  مرة  �أول  �الإ�رش�ب  ع�صقالن 

للنوم،  1976. ومطالبهم كانت فر�صات  �لثانية، وكان ذلك �صنة  �ملرة  وع�رشين يوماً يف 

وحت�صني �أو�صاع �ملطبخ وظروف �حلياة �ملعي�صية، وبحبوبة يف �لوقت �أكرث عند �خلروج 

.
21

�إىل �ل�صاحة

معهم  وتت�صامن  ع�صقالن،  �صجن  يف  �لرجال  يعي�صها  �خلاوية،  �الأمعاء  معركة  �إنها 

�ل�صجون يوماً �أو يومني، و�أطنان من �ل�صحوم ذ�بت من �أجل �أن تتح�صن ظروف حياتهم، 

دوره،  �الإعالم  ويفر�ص  �ل�صجناء.  عذ�بات  على  يتلذذ  حاقد  عدٍو  مع  جدوى  دون  لكن 

حينذ�ك،  غزة  بلدية  رئي�ص  ويتو�صط  ع�صقالن،  يف  �الأ�رشى  �إ�رش�ب  عن  �لعامل  وي�صمع 

وال  مطالبهم،  ويحملون  �الأ�رشى  لدى  �خلزند�ر،  ها�صم  و�ل�صيخ  �ل�صو�،  ر�صاد  �حلاج 

�أبو علي �صاهني، وموقفه �ل�صلبي من  ]عبد �لعزيز[   �صريد يف هذ� �لن�ص �لعديد من �لرو�يات عن دور �الأ�صري 
20

وم�صريته  علي  �أبو  حول  �الأ�صرية،  �حلركة  �إ�رش�بات  بع�ص  يف  �لقيادي  ودوره  �الإ�صالمية  �جلماعة  تاأ�صي�ص 

ال�شهيوين،  اأبو علي �شاهني خم�شة ع�رش عاماً يف العتقال  املقنع:  الهواء  �لقي�صي،  �نظر: حممد  �لن�صالية 

تاريخ �شفوي )تون�ص: كتاب لوت�ص، 1986(.  ]�ملحرر[.

 �نطلق �الإ�رش�ب �ملفتوح عن �لطعام يف �صجن ع�صقالن يوم 1976/12/11، وبعد تر�جع �إد�رة �ل�صجن عن �لوعود 
21

�لتي قطعتها لالأ�رشى قرر �الأ�رشى ��صتئناف �إ�رش�بهم من جديد يوم 1977/2/24. ]�ملحرر[ 
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كبريين،  �إ�رش�بني  وبعد  و�أخري�ً  حياتهم.  ظروف  حت�صني  يريدون  �إمنا  كثري�ً،  يريدون 

��صتجابت م�صلحة �ل�صجون، وقامت بتزويدهم بالفر�صات.

�لعجرمي  �هلل  وعبد  حمد�ن،  وحممد  �صاهني،  علي  و�أبو  جب،  رحل  �الإ�رش�ب  وبعد 

�ل�صجون م�صلحة  �فتتحت  �أن  �إىل  يزيد،  �أو  �صنو�ت  الأربع  �صطة،  �صجن  عزل   �إىل 

�الأوىل  �الأيام  منذ  نفحة  �إ�رش�ب  وبد�أ  هناك،  �إىل  لو�  ورحِّ  .1980 �صنة  نفحة  �صجن 

�أخرى،  مرة  �لعزل  �إىل  �صاهني  علي  و�أبي  بجب  �ل�صجون  م�صلحة  وعادت   .
22

الفتتاحه

�صنة  تبادل  �أن كانت عملية  �إىل  �إىل �صجن غزة، وبقي جب هناك  �الثنان  نقل  وبعد حني 

1983، فخرج مع �ل�صفقة... وهو �ليوم يعي�ص يف �ل�صود�ن. 

�ل�صجني  �إ�رش�ب نفحة هذ� �صقط �صهد�ء جر�ء �الإهمال �لطبي، حيث كان ُيرغم  ويف 

وت�صل  “�لزوند�”،  ُت�صمى  �حللق  يف  تو�صع  �أنابيب  طريق  عن  �حلليب  �رشب  على 

خا�ص  ممن  وكان  �ل�صجني.  وفاة  �إىل  توؤدي  خنق  حالة  ي�صبب  مما  �لرئتني،  �إىل  طريقها 

�لذي  �إ�صحق مر�غة من �صلو�ن، وهو �صقيق الأبي مو�صى،  �ملعركة وم�صى �صهيد�ً  هذه 

 قاد فتح �النتفا�صة بعد �الن�صقاق �لذي ح�صل بعد �الجتياح �الإ�رش�ئيلي جلنوب لبنان،

وعلي �جلعفري من خميم �لدهي�صة، ور��صم حالوة من غزة. وحيا �هلل �ل�صهد�ء، وحيا �هلل 

جب وجز�ه �هلل خري�ً، ومّد يف عمره بالعمل �ل�صالح.

من رجال الجماعة في عسقالن:
يف ع�صقالن تعرفت على رجال، كانو� يف جاهليتهم حمبطني من ثقل �الأيام عليهم يف 

�ل�صجن، ومن �لفر�غ �لقاتل �لذي تعاين منه �لروح، بل كان عنو�ن حياتهم �ل�صياع، وعلى 

�صعيد �ل�صلوك فال �ن�صباط. وممن تعرفت عليه �الأخ حمزة كنفو�ص، �لذي كان بينه وبني 

من  �صمة  �لقلب  وغلظة  و�أتباعه،  �لدين  من  �صخر  ولطاملا  ووديان،  جبال  و�لتدين  �لدين 

من �جلو��صي�ص،  �الأرو�ح ع�رشين قتيالً  ِمَن  �أن يدخل �جلماعة، ويف رقبته  قبل  �صماته، 

يتناول  رم�صان  يف  �لنهار  ر�ئعة  يف  �لنا�ص  �أعني  وعلى  و�رده،  غري  يف  رم�صان  و�صوم 

طعامه. وملا �أذن �هلل له بالهد�ية، وحلق بركب �جلماعة، ��صتقام �أمره، وم�صى على بيعته 

 بد�أ �إ�رش�ب �صجن نفحة يف 1980/7/14 وكان �ل�صجن �فتتح يف �أول �أيار/ مايو 1980. للمزيد عن �إ�رش�ب �صجن 
22

نفحة �ملركزي �نظر �لوثيقة �ملهمة: جبيل �لرجوب، نفحة يتحدث بعد ثالثة وثالثني عاماً: معركة الأمعاء 

�شجن نفحة 1980 )ر�م �هلل: د�ر �ل�رشوق للن�رش و�لتوزيع، 2014(.
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�أحمد يا�صني  �إىل يومنا هذ�. ويا مقلب �لقلوب ثبت قلوبنا على دينك. وملا ح�رش �ل�صيخ 

رحمه �هلل، �إىل ع�صقالن �صنة 1984، كان حمزة ومعه �الأخ حممد دروي�ص، رحمه �هلل، من 

�لقائمني على خدمته و�الهتمام به، حيث �إن �ل�صيخ كان قعيد�ً م�صلوالً، كالهما يقومان 

من  جميعاً  وخرجنا  بالفرج،  علينا  �هلل  َمنَّ  �أن  �إىل  حاجته،  وق�صاء  وغ�صله  طهوره  على 

عا�صت  ما  و�لتي  جبيل،  �أحمد  قادها  �لتي  �لتبادل  �صفقة  يف   ،1985 تبادل  يف  �ل�صجن 

فل�صطني فرحة مثلها. و�أخونا حمزة له مع �ل�صيخ �صوالت وجوالت. قال له يوماً: نريدك 

�أن تغني لنا، و�ل�صيخ رحمه �هلل، �صاحب نكتة، �أي �أغنية، و�إذ� بال�صيخ يغني لهم “�الأر�ص 

بتتكلم عربي... �الأر�ص” ل�صيد دوري�ص، وهات �صحك و�نب�صاط. وحمزة هذ� ملا خرجنا 

من �ل�صجن عمل حار�صاً يف �جلامعة �الإ�صالمية، �إىل �أن �أبعد �إىل مرج �لزهور، وبعد عودته 

�أحمد  �ل�صيخ  فكاهات  ومن  �ل�صاطئ.  خميم  يف  بيته  يف  زرته  وملر�ت  وظيفته،  �إىل  رجع 

�إذ� خال �جلو باأحدٍ من مريديه، نادى عليه ب�صوته �ملبحوح تعال، تعال  �أنه كان  يا�صني 

ننزل جولة م�صارعة.

وكان معنا، وممن تعرفت عليهم، �أبو �لعز �لكرتي حممد عبد �لوهاب حمد، وهو من 

عائلة منا�صلة وجماهدة، وبيته كله �إما لفتح �أو �جلهاد �أو حما�ص، له ثالثة �إخوة يف فتح، 

�ل�صجن،  يف  معاً  �لريا�صة  مار�صنا  ما  وكثري�ً  حما�ص.  ففي  هو  و�أما  �جلهاد،  يف  وو�حد 

�ليوم  وهو  جميعاً،  �إخوته  على  وتعرفت  بيتي،  يف  وز�رين  بيته،  يف  بزيارته  وت�رشفت 

وكيل وز�رة �الأ�رشى يف غزة.

�ملفكرين  من  �صار  �لذي  �صفيق،  منري  كتب  كانت  �ل�صجون،  وبقية  ع�صقالن،  ويف 

�الإ�صالميني، هي �ملعتمدة عند حركة فتح. وكان حملة �لفكر �ملارك�صي يف فتح يعّدوَن �الأخ 

ر للحركة، وجعلو� من قر�ءة كتبه �ملارك�صية غطاًء لن�رش �لفكر يف �لتنظيم،  منري هو �ملنظِّ

وبنقلته  �جلديدة،  بطلعته  جاءنا  وملا  كتبه.  خالل  من  ويرح  ي�رشح  منرُي  �الأخ  فكان 

�لر�ئعة، وخا�صة كتابه �الإ�صالم و�حل�صارة، و�لذي قر�أته ب�صغف، ووجدته يف كتابه هذ� 

�أكرث من �أن�صف �لدولة �لعثمانية مبنطق علمي، بعد �أن ظلمها �لقوميون �لعرب، وملا قلنا 

الأحباب منري �صفيق، �إليكم ما �أتى به �الأخ منري، و�أن �لرجل قد �أ�صاب كبد �حلقيقة، لوو� 

روؤو�صـهم، ومتلملـو� و�أُربكو�.

�الأحر�ر،  من  بفريق  �ملا�صي،  �لقرن  من  �لثمانينيات  يف  �جلهاد  �رش�يا  ت�صكلت  وملا 

يف  �الأبطال  ح�صور  لهم  �لذين  من  وهم  �صفيق،  منري  �الأخ  �صمعت،  كما  ور�ءهم،  وكان 



107

املفا�شلة: اجلماعة الإ�شالمية يف ال�شجون

 ،1982 يونيو  حزير�ن/  حرب  قبل  كانو�  وحيثما  �للبناين،  �جلنوب  يف  �لقتال،  �صاحات 

طالئع  من  كان  وغريهما.  و�جلرمق  �لق�صطل  كتائب  �خل�صو�ص  وعلى  بعدها،  وما 

�بحي�ص،  �ل�صهد�ء: حممد ح�صن  �الإخوة  �ل�رش�يا،  �لكتائب، وممن وقف على قيادة  هذه 

ومرو�ن �لكيايل، وحمدي �صلطان �لتميمي. وكان ور�ءهم كما ذكرت يف �الإعد�د و�لتنظيم 

و�لتنظري �الأ�صتاذ منري. و��صتطاع هوؤالء �لقادة ��صتقطاب رجال �ملعارك، و�مل�صهود لهم 

باملال، حتى ال يخرجو�  �لتنظيمية. وعلى خروجهم هذ� حو�رش هوؤالء  من قاعدة فتح 

�لتنظيم، لكنهم �صبو� على هذ� �حل�صار، ودفعو� �رشيبته... فرحلو�  من حتت عباءة 

�صهد�ء. ولقد حاول �أبو جهاد �لوزير جاهد�ً �أن يحتويهم، لكنه مل يفلح �أمام رجال همتهم 

�أكب من �البتز�ز.

لقد حظي هوؤالء �لقادة بثقة �إخو�نهم من �ملخل�صني، وكان لهم حر�كهم على �صعيد 

�أن جتمعهم قب�ص يف مهمة، فانفجرت بهم �صيارتهم يف  �لعمل �ملقاوم، وُقدِّر لثالثتهم 

قب�ص، وقيل �إن �ملو�صاد Mossad هو َمْن دّبر ذلك.

و�لقادة  منري  �الأ�صتاذ  مدر�صة  من  وخارجه،  �ل�صجن  د�خل  عليهم  تعرفت  وممن 

�لثالثة، �الأخ حازم ع�صيلة )�أبو جابر( وجمموعته، و�الأخ �أحمد �صعبان، وهو من �لقد�ص 

، �لتي �رشبت �أروع �الأمثلة يف �ل�صب على �ملحنة و�لثبات 
23

كذلك، و�الأخت عطاف عليان

د�خل �ل�صجون. ويكفيها �رشفاً وفخر�ً �أنها �أ�رشبت عن �لطعام �أربعني يوماً من �أجل رفع 

.
24

�ل�صيم عن �أخو�تها. وتزوجت فيما بعد من �الأخ �ملجاهد وليد �لهوديل )�أبو �أحمد(

عطاف داوود عليان )1962– (: ولدت يف بيت حلم، �ن�صمت ملجموعات �رش�يا �جلهاد، وتدربت �صنة 1980   
23

�لتخطيط لعملية ��صت�صهادية ب�صيارة مفخخة ت�صتهدف مبنى  يف مع�صكر�ت حركة فتح يف لبنان. �صاركت يف 

رئا�صة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �صنة 1987، باإ�رش�ف من �ل�صهيد حمدي �صلطان �لتميمي �أحد موؤ�ص�صي �ل�رش�يا. 

�عتقلت يف 1987/8/2 قبل وقت وجيز من تنفيذ �لعملية، حكمت بال�صجن ملدة ع�رشة �أعو�م، �أ�صيف �إليها الحقاً 

خم�صة �أعو�م ملهاجمتها �صجانة �صهيونية. �أطلق �رش�حها �صنة 1997، ثم �أعيد �عتقالها �أكرث من مرة لن�صاطها 

يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني. نا�صطة يف �ملجال �الجتماعي و�ل�صيا�صي، متزوجة من �الأ�صري �ملحرر 

وليد �لهوديل ولها طفلة.

�لعبا�صية قرية  من  هجرت  لعائلة  �هلل  ر�م  ق�صاء  �جللزون  خميم  يف  ولد   :)  –1960( الهوديل  اإبراهيم  وليد   
24 

�صنة 1948. تخرج من معهد �ملعلمني يف مدينة ر�م �هلل، ليعمل بعدها مدة �أربعة �أعو�م كمعلم للريا�صيات. �عتقل 

12 عاماً ون�صف. ق�صى  1990، وحكم ملدة  �عتقاله �صنة  �أبرزها  �ل�صهيوين،  عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل 

�أغلب فرتة �صجنه يف �لكتابة �الأدبية، حيث خرج من �ل�صجن بثالث رو�يات و�صبع جمموعات ق�ص�صية. مدير 

مركز بيت �ملقد�ص لالأدب. �أبرز ن�صو�صه مدفن الأحياء )1998(، و�شتائر العتمة )1999(. 
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وما زلنا يف �صجن ع�صقالن، �لذي فتح �أبو�به لكثري من �أبناء فل�صطني، ومن �لعرب، 

ومنهم �الأخ ح�صني �أبو كويك، �لالجئ من �للد يف خميم �الأمعري. ح�صني هذ� حلق بركب 

�جلماعة منذ �أن و�صل �إىل ع�صقالن، و�أثار ذلك حفيظة فتح على �خل�صو�ص، و�لتنظيمات 

�لتي عملت وتعمل جاهدة على حتجيم �جلماعة �الإ�صالمية. ومن بعده جاءنا فتى دون 

�لثامنة ع�رشة من عمره هو �صلمان �أبو عيد، من قرية بدو ق�صاء �لقد�ص، �عتقل على خلفية 

�ن�صمامه للجبهة �لديقر�طية، و�عرتف يف �مل�صكوبية باأنه �ن�صم ل�صفوف هذ� �لتنظيم، 

�إىل  �لتحقيق  �نتهى به  �ل�صجن. وملا  �لتنظيم قبل دخول  ولكنه قطع �ت�صاله بهم، وهجر 

غرف �مل�صكوبية... �لتقى �أ�رشى من �ل�صجون، منهم عمر �لقا�صم و�آخرون. ومع �صاعات 

�لنهار، كان �حلديث يتفاعل لدى �لثوريني يف �لتنظري و�لتحري�ص على �خلارجني عن �خلط 

منا�صل  عندهم  ح�رش  وكلما  �الإ�صالمية.  �جلماعة  �أفر�د  وهم  زعمهم،  ح�صب  �لوطني 

جديد خارٌج من زنازين �لتحقيق، �فتعلو� له �حلديث عن ق�صد وتخطيط، يف تعبئة خاطئة 

وحملة �صارية، �صّد �جلماعة و�ملنت�صبني �إليها. ويذكر يف �ل�صياق �لتحري�ص �صّد �ل�صيخ 

�إليهم  �أبو طري، ليتوج�ص �صلمان ومن ي�صمع خمافة �أن يلحقو� بركب �جلماعة، و�أوحي 

من خالل �حلملة �أن �جلماعة باأفر�دها جو��صي�ص.

يقول �صلمان: ما �صمعت بال�صيخ �أبي طري �إال منهم، وقلت ما �صاأنه �أن ُيذكر بال�صوء؟ 

وملا تقرر ترحيلنا �إىل ع�صقالن، بعد هذه �ملوعظة �لبائ�صة، وحطت بنا �لرحال يف �لزنازين 

طلحة،  �أبو  وكنتيه  حلم،  بيت  من  �لدين  عالء  نادر  و�الأخ  �أنا  �ل�صجن،  �إىل  �لدخول  قبل 

ت�صاورنا يف �الأمر... وفيما يقال عن �جلماعة، وهل �صحيح ما ي�صاع حولها من �صبهات؟ 

�لتدين.  على  مفطورون  قوم  ونحن  �خلارج،  يف  عرفناها  �لديقر�طية  �إذن؟  �لعمل  فما 

فعزمنا �الأمر بعد ت�صاور بيننا على �أن نلحق بركب �جلماعة، مع خّط رجعة �إذ� تبني لنا ما 

ي�صاع عنها، وهو �خلروج منها، و�خلروج �أ�صهل من �لورطة مع �لف�صائل. فنامو� ليلتهم 

و�أخذناهم  بهم،  ورحبنا  فا�صتقبلناهم  غرفتنا،  �إىل  قدمو�  �ل�صحى  وعند  �لزنازين،  يف 

باالأح�صان. وال �صّك يف �أن كل من يلحق بنا، هو ر�صيد لنا، ودم جديد لهذه �جلماعة.

له يقال  منهم  مب�صوؤول  و�إذ�  عندنا،  �صلمان  بدخول  �لديقر�طية  علمت  �إن   وما 

فايز �لغور�ين يقف قبالتنا وينادي ب�صوت عاٍل: يا رفيق �صلمان —و�صلمان يف حينها ال 

يعرف �لفرق بني �أخ ورفيق— يا رفيق �صلمان —وكاأن كلمة �لرفيق عند �صلمان ولدت 

مع لينني �أو مارك�ص— عال �صوت فايز: يا رفيق �صلمان، ومرة �أخرى: يا رفيق �صلمان، 
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�أنت �بن �لديقر�طية، ودخلت �ل�صجن على ��صمها، وهنا كل �إن�صان يدخل عند تنظيمه، 

عاٍل  ب�صوت  فايز  قالها  وطنيني.  غري  عليهم  ودخلت  عندهم  �أنت  �لذين  �لنا�ص  وهوؤالء 

ي�صتفز �حلجارة. وكنت و�صلمان و�قفنْي عند �صباك �لغرفة؛ الأنه يوجد بهو بني �ل�صاحة 

و�لغرف، يقال له “مردو�ن”. قلت: يا فايز، �غرب عن هذ� �ملكان، و�إال كان لنا معك �صاأن 

�آخر. فقال يلَ �الأخ ح�صني �أبو كويك، وكان �إىل جانب فايز يف �ل�صاحة: �أتاأمرين ب�رشبه؟ 

وبقيت  تقلق.  فال  جعجعة  هذه  ل�صلمان:  وقلنا  حلها.  �صهل  م�صكلة  وهذه  ال،  له:  فقلت 

“قرمية”  هذه �مل�صكلة عالقة الأكرث من �أ�صبوع. وقلت الأخوين كريني، كل و�حد منهما 

 زيتون، �لو�حد منهما “جمدول جدالً” ما �صاء �هلل، رجب �لكيالين من بيت الهيا من غزة،

ً —طبعا �أنت عن يني �صلمان و�أنت عن �صماله  �لزيتون من غزة،  �لهجني من  �لرحمن   وعبد 

�ل�صاحة  حتكم  �لتي  هي  �لغاب  �رشيعة  الأن  �لف�صائل؛  عند  مغز�ه  له  �الختيار  هذ� 

�إىل  �ذهب  له:  فقوال  �صلمان،  مع  �حلديث  �لديقر�طية  من  �أحد  حاول  و�إن  �العتقالية— 

و�ل�صعبية  فتح  �لتنظيمات  �قرتحتها  جل�صة  عقدت  ثّم  �إليه.  وحتدث  طري  �أبي  �ل�صيخ 

و�جلماعة، جل�ص فيها �الأخ زهر�ن �أبو قبيطة عن فتح، و�لرفيق حممود جدة عن �ل�صعبية، 

و�صلمان و�أنا عن �جلماعة، وحتدث �إليهم، وخرجنا من �جلل�صة باأن ترت�جع �لديقر�طية 

�أن  عن ��صتفز�زها و�أن تعرف حجمها، وال �صلطان لها على �صلمان، وقدر �هلل فيما بعد 

جتمع بيننا وبني �صلمان �مل�صاهرة؛ فقد تزوج من �أختي.

ويف �صاحة ع�صقالن مات �أبو عي�صى �ل�صطريط من حلحول، مات على �إِْثِر نوبة قلبية 

�إىل م�صقط ر�أ�صه،  �إىل حلحول،  �مل�صت�صفى، رحمه �هلل. وملا و�صل جثمانه  �إىل  مل تو�صله 

رف�صت عائلة ملحم دفنه يف مقبة �لبلدة؛ الأنه قتل خمتارهم �أيام �لثورة �الأوىل، يوم �أن 

كانت يف �الأردن، وكان لها هيبتُها. وبا�صم �لثورة قامت جمموعة فد�ئية بقيادة �أبو عي�صى 

له،  حميًّة  �ملختار  عائلة  فثارت  عميل.  �أنه  بتهمة  ملحم  حممد  �ملختار  بقتل  �ل�صطريط 

ووقعت فتنة بني �لنا�ص، وتر�جعت �لثورة عن تبنّي �لعملية، وبر�أت �ملختار من تهمته، 

و�أن �لقتل لي�ص من م�صوؤوليتها. وبالطبع لي�ص هذ� بجديد على �لثورة �لفل�صطينية. ودفن 

�أبو عي�صى رحمه �هلل، يف جو�ر م�صجد �صيدنا �إبر�هيم �خلليل، \.

�إيه، يا ع�صقالن، مات �أخونا يو�صف كرمّي من غزة يف زنز�نته، من �ملر�ص، ومل يعالج، 

بل �إن �أحد �الإخوة �أح�رش له من نافذة �لزنز�نة علبة �صغرية من �لتمر، ومات وما ��صتطاع 

�أن ي�صل �إليها.
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من “التكفير” إلى “الجماعة” في بئر السبع:
�ل�صاعة، وعلى �خل�صو�ص �حلرب  تعالج ق�صايا  �لتي كانت  �أثر خطب �جلمعة  على 

�لتي تدور رحاها على �أر�ص �جلنوب �للبناين، وما جرى لل�صعب �لفل�صطيني يف خميمات 

�ل�صتات، خا�صة �صب� و�صاتيال، و�ملجازر �لتي حلت باالأهايل هناك. و�لدور �لقذر �لذي 

و�أزهقت  �ملخيمني،  �قتحمت  �أن  يوم  �الحتالل،  قو�ت  من  بدعم  �للبنانية  �لكتائب  لعبته 

�الأرو�ح ومثلت باجلثث، ومقابر جماعية، يندى لها جبني �لب�رشية.

كنا نحر�ص على �أن نحيي يف �لفد�ئي ما مات، ونعيد له ما فات، بعد هذه �ل�صنني �لتي 

يبقى  حتى  �أفر�دها  �صّد  �لتنظيمات،  مار�صته  �لذي  و�لرتهيب  �ملادية،  باالأفكار  تلوثت 

�لدين منعزالً، وحتى يبقى ما بينهم وما بني �لدين باهتاً. ومع �الأيام ركام يجثم بثقله 

على �لفطرة، فتتنكب �لبو�صلُة طريقها. وترى كثري�ً من �لنا�ص يعي�صون �الأمية، و�الأمية 

هنا لي�صت �أمية �لقر�ءة و�لكتابة فقط، ولكن �حلجر على �لكتاب �الإ�صالمي؛ كي ال ي�صل 

�إىل �أفر�د �لتنظيمات هو �الأميّة. ففي مكتبة �ل�صجن، �إذ� طلب قارئ كتاباً �إ�صالمياً، ينتظر 

�أ�صبوع، حتى يل بعينها ويرت�جع عن طلبه، وهي �صيا�صة ال حميد عنها عند  �أكرث من 

�لتنظيمات يف حربها على �لكتاب �الإ�صالمي، ف�صيا�صة �لت�صويف هي �لفاعلة و�لباقية، �إىل 

حني خروجنا من �ل�صجن �صنة 1985.

�أقدمت �الإد�رة على نقلي و�أخوين  �أو ثالث،  �لزنازين  على كل حال، بعد جولتني يف 

�جلمعة،  بخطب  �ل�صجن  �إد�رة  �أزعجنا  الأننا  �ل�صبع؛  بئر  �صجن  �إىل  �جلماعة  من  كريني 

�لذين ر�أو� يف خطبة �جلمعة منب�ً  �لف�صائل من �ملارك�صيني،  وكذلك كنا مزعجني الأبناء 

للفكر �الإ�صالمي، وميد�ناً للتعبئة.

لها  يقال  ناقلة  يف  ع�صقالن  وغادرنا  �أغر��صنا،  مللمنا  �لرحيل  يوم  �صباح  يف 

�إىل �أن و�صلنا  �إىل  �الأر�ص  بنا  �لناقلة تطوي  �ل�صجون، و�صارت  تابعة مل�صلحة   بو�صطة، 

�صجن بئر �ل�صبع. وهناك ��صتقبلتنا �إد�رة �ل�صجن مبديرها، َوِمْن حوله وعن �ليمني وعن 

�إ�صارة و�صلت من مدير ع�صقالن،  �إثر  �إرهابي، على  �ل�صجن يف موقف  �ل�صمال �رشطة 

و��صمه �آ�رش كوهن، �إىل مدير �صجن �ل�صبع و��صمه �آ�رش غر�فو، �أن هوؤالء ي�صكلون خطر�ً 

�ال�صتقبال،  هذ�  من  �نتهينا  وملا  للتاأديب.  �ل�صجون  م�صلحة  ُعرف  يف  و�لنقل  و�إزعاجاً، 

ودخلنا �إىل �ل�صجن بعد �لتفتي�ص، ��صتقبلتنا �إد�رة �أخرى هي “حكومة فتح” يف �ل�صجن، 

فمنعونا من �لعي�ص معاً يف حجرة من حجر �ل�صجن، يف عملية تفريق بهدف �أال جنتمع، 
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من  �للوح  ذياب  علينا  وخرج  ر�صده.  وعن  �لقائد،  �لتنظيم  �أعني  عن  بعيد�ً  نعي�ص  و�أال 

غزة، وهو �ملوجه �لعام للتنظيم، وم�صلم �لدودة من حلحول من جمموعة �الأخ �صبحي 

�أنه  �أن تفر�ص علينا  �ل�صجن، حتاول  �لوحو�ص، خرج علينا ذياب بلهجة متعالية يف هذ� 

�إليه  �إ�صالمية هنا، و�ل�صلطة �لكاملة هنا للتنظيم”. فكتبت  “ال يوجد وال ي�صمح بجماعة 
بر�صالة روحها �لتحدي، وقلت له: �صئت �أم ال نحُن جماعة، وال نعطي والءنا لغري �هلل، 

ولن نقبل �أن حتكمنا �رشوطك.

بادئ �الأمر دخلت غرفة لفتح فيها �صبان حمرتمون، رحبو� بي وتعاملت معهم باالأدب 

�إياه �الإ�صالم. ونزل �الأخ �صبحي عند �صاب من غزة ��صمه حممد ك�صكو، يف  �لذي علمنا 

. و�أما �حلاج ماجد، فكان الإخوة من “�لتكفري و�لهجرة” 
حجرة الثنني يقال لها “�إك�ص”25

غرفة خا�صة بهم وينق�صها فرد و�حد، فكانت من ن�صيب �حلاج ماجد، و��صتقبله �إخو�ننا 

�لتكفري  �إخو�ننا يف  �لتكفري و�لهجرة، و�عرت�صت فتح على دخول �حلج ماجد، عند  من 

و�لهجرة؛ الأن لها و�صاية علينا، فال يجوز �أن يدخل �حلاج ماجد �إال باإذنهم. وكان تعليقي 

على ذلك �أنهم ال يثقون باأنف�صهم، كما كانو� يقولون، وال يز�لون يرددون، �أن �ملنظمة هي 

فال�صعب مل  �أدري من خولهم بذلك؟  �لفل�صطيني، وال  لل�صعب  �ل�رشعي و�لوحيد  �ملمثل 

ينتخبهم حتى ولو فر�صو� �أنف�صهم عليه.

�الأخ �صبحي بديالً عن  �النتقال عند  �لغرفة، فطلبو� مني  بقائي يف  مل ي�صبو� على 

متردنا  �أن  �إىل  �الإك�ص،  يف  و�صبحي  وع�صت  ذلك.  فكان  فتح،  تنظيم  �بن  ك�صكو  حممد 

وخرجنا من بني �صفوف �ملنا�صلني �لذين ال يقبلون غريهم.

�لق�صم  يف  �لنا�ص  علينا  وي�صلم   ،
“�لفورة”26 لها  ويقال  لل�صاحة،  نخرج  يوم  كل  يف 

�الأيام تتبدى لك �حلو�جز، فالنا�ص  �لذي نحن فيه، من يعرفنا ومن ال يعرفنا. لكن مع 

على خوف مما يثار حولنا، وحول �أي جماعة �إ�صالمية من �صبهات ويتجنبوننا، وقليل 

�أو  �الأمن  دخل  معنا  �أحٌد  تفاعل  ما  و�إذ�  مطلقاً،  تفاعل  فال  معنا...  ي�صي  �أن  يجروؤ  من 

 �لر�صد بيننا، لي�صتمع �إىل �حلديث حتى ولو مل يكن يف �لدين. والأكرث من مرة دخل علينا

 �الإك�ص: �لزنز�نة �ل�صغرية �لتي يو�صع فيها �الأ�صري، �إما للعقاب �أو �لتحقيق، وهي �صغرية �حلجم وتخلو من 
25

“�إك�صات” �لتحقيق فيها مر�بط حديدية لتقييد  مرحـا�ص، ويو�صع فيهـا �أحياناً تنكة لق�صاء �حلاجة، وبع�ص 

�أيدي و�أرجل �الأ�صري. �نظر: فهد �أبو �حلاج، مرجع �شابق، �ص 72. ]�ملحرر[.

�لفورة: �ملدة �لزمنية �لتي ي�صمح بها لالأ�صري باخلروج �إىل �صاحة �ل�صجن للرتويح عن نف�صه، وعادة ما تكون يف   
26

�صاحة �صغرية، وهي مدة ق�صرية. �نظر: فهد �أبو �حلاج، مرجع �شابق، �ص 59. ]�ملحرر[
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�الأخ نبيل دعنا مدفوعاً من خالل مهمته لينقل ما يدور من حديث مع �أي عن�رش من فتح 

�أو هناك، ويلحن عليه من  �إىل هيئة �لتنظيم. و�لذي يطور عالقاته معنا ُيغمز به من هنا 

متبع �آخر، و�إذ� �زد�دت �الأمور على �صعيد �الجتماعيات، �زد�دت �ل�صغوط حتى ت�صل 

�أحياناً �إىل �ل�رشب.

 نبيل دعنا متعوب عليه عند �لتنظيم، �ُصغله �لر�صد، و�أوالً باأول يتم �لنقل �إىل هيئة �الأمن 

و�لهجرة  �لتكفري  جماعة  على  مق�صور  وتفاعلنا  كالغرباء،  لل�صاحة  نخرج  �لتنظيم.  يف 

ولي�ص �لكل. و�حلاج ماجد تعب منهم وتعبو� منه، دعوه �أوالً للدخول يف جماعتهم... لكنه 

رف�ص، ولي�ص عن جهل بفكرتهم، بل هو على علم و�طالع بهذ� �لفكر، فقالو� له ال ت�صلِّ 

�إىل  �أ�صلي  �أن ي�صلي معهم، قال لهم:  �أقامو� عليه �حلجة، وال يجوز  �أنهم  معنا، بدعوى 

جانبكم، قالو�: ال، قال لهم: ولو ب�صب، قالو�: ال وال باأكرث من �صب. فانظر �إىل هذ� �لفكر 

�لعقيم �لذي عا�صه هوؤالء �ل�صبان، �إىل �أن َمنَّ �هلل عليهم بخلعه.

تفاعلو� معنا وتبادلنا �الأفكار، فال هم �أفلحو� يف �إقناعنا بفكرتهم، وال نحن كذلك، لكن 

بقيت �لعالقة بيننا قائمة، وعلى وجه �خل�صو�ص، مع �أمريهم �ل�صيخ فخري �أ�صعد؛ وهو 

�خل�صو�ص،  وعلى  للتف�صري،  وقارئٌ  وم�صطلحه،  �حلديث  علم  يف  ومتبحر  عامل  بحق، 

تف�صري �لظالل ل�صيد قطب، وكاأنه يحفظه عن ظهر قلب، متاأثٌر بالن�صو�ص �ملحمولة على 

غري تف�صريها، و�صاحب حجة، لكن ُعّمي عليه وعلى �أ�صحابه. فناق�صناه هو على وجه 

�خل�صو�ص؛ الأنه هو من يعنينا، و�إذ� تو�صلنا معه �إىل حّل، فاالآخرون تالمذة عنده ومن 

�ل�صهولة عالجهم. وي�صاء �هلل بعد حني، وبعد مر�جعته لكتاب �ل�صفاء للقا�صي عيا�ص، 

و�إذ� بفخري �أ�صعد، وكاأن على �صدره �صخرة فانز�حت، كان يف �صيق فان�رشح �صدره 

�لرجل ووقف على باب حجرتنا، وعلى  �ل�صفاء، وهو �صفاء. فجاءنا  ل�صطور من كتاب 

��صتحياء قال: �إنه ق�صى ما م�صى من �لعمر على هذ� �لفكر وكاأنه خمنوق، و�أن �هلل �صبحانه 

وتعاىل �أر�د له �خلري، ففرحنا وطربنا حلديثه، و�صجعناه على �لرتيث، وكثري�ً ما بيَّنا له 

�أن مو�طن �لتلبي�ص حتتاج �إىل فقه يف �للغة �لعربية. وحمدنا �هلل على هذه �لنتيجة، و�أن �هلل 

يريد لرحلتنا هذه �أن تنتهي حالة �لتكفري على �أيدينا، و�لتي طال عمرها و�صاحبت هوؤالء 

7 �صنو�ت عجاف، تعر�صو� من خاللها للموت، و�أتت عليهم ظروف  �ل�صباب الأكرث من 

تو�صاأو� و�صلو� �صالة �ل�صهادة، مِلا حلق بهم ِمْن ظلم ذوي �لقربى، وال �صّك يف �أن فكرهم 

�رش�ر،  م�صاجد  �الأر�ص  �مل�صاجد يف  يعدون كل  فكانو�  مبكان،  و�ل�صعوبة  �لتطرف  من 

وياأمرون �أهلهم بعدم �ل�صالة فيها.
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جنحنا يف �إقناع فخري بوجهة نظرنا، بفكرنا ونهجنا، بفكر �الإخو�ن �مل�صلمني، وتقبل 

ذلك بارتياح، وقلنا له: �بد�أ بال�صبان �لقريبني منك؛ الأنهم متفاوتون، فاأتانا باثنني منهم، 

�إقناعهما.  يف  �صعوبة  جند  ومل  طولكرم،  من  �صنيورة  وم�صطفى  دّية،  �أبو  ممدوح  هما 

وهو  �أحدهم  يل  وقال  عقلهم،  وطا�ص  روؤو�صهم  فركبو�  �الآخرين،  �لثالثة  دور  جاء  ثّم 

نا�رش �الأفندي، �لذي تخلى عن كل �صيء فيما بعد، وهو �الآن �صابط يف �الأمن �لوقائي 

�لفل�صطيني، قال عن فخري: هو َمْن زرعه فينا كاالإبر، كاإبر �ملورفني، و�الآن يقول لنا: 

كنا هذه �ل�صنني على خطاأ.

جادلوه وعال �صوُتهم يف غرفتهم وكادو� يقتتلون، ومن ف�صاحته �أنه قال لهم وهو 

جال�ص على �رشيره: �أخلع ما كنت عليه كما �أخلع ثوبي هذ�. وخلع ثوبه �أمامهم، فهاجو�، 

وتطاولو� عليه، وقال لهم: �أنتم �أز�رقة، طوبى ملن قتلكم، وطوبى ملن قتلتموه. و�نتهت 

وهو  فخري  من  �لنا�ص  وعجب  �ل�صاحة،  يف  لل�صالة  وخرجنا  بعد،  فيما  �لتكفري  ظاهرة 

ي�صلي معنا، وما توقعو� ذلك �أبد�ً، �أو �أن ي�صلي بنا جميعاً و�حد من فتح يف جماعة؛ الأن 

�جلمعة،  خطبة  من  منعونا  �أنهم  هذ�  من  و�أكرث  �لنا�ص،  باإمامة  لنا  ت�صمح  ال  كانت  فتح 

فاإد�رة �ل�صجن يف ع�صقالن نقلتنا الأ�صباب عدة، و�أهمها خطبة �جلمعة. وملا و�صلنا �صجن 

بئر �ل�صبع، وكان يوم �جلمعة وحانت �ل�صالة، جاءت �إد�رة �ل�صجن مبديرها لريو� من 

خطيب �جلمعة؟ وفتح مل حترتم هذ� �جلانب فينا، و�خلطيب فيهم لغته �لعربية ت�صتكي 

�إىل �هلل، وكنت �أعلق: متلمل �صيبويه يف قبه، بل قر�أ �خلطيب ذ�ت مرة يف �صالة �جلمعة 

)بفتح  �ملْع�رَش�ت  قر�أها  �ل�صاد(  )بك�رش  �مْلُْع�رِشَ�ِت(  )ِمَن  يت�صاءلون،  عمَّ  �صورة  من 

�أن  �ل�صاد(. ويف جمعة �أخرى ح�رشت �الإد�رة مبديرها لريْو� من يخطب �جلمعة، يريد 

ي�صتمع �إلينا لعله يهتدي! ولكن �لثو�ر كفوه ذلك، ومكثنا بني ظهر�نيهم قر�بة �صنة، ومل 

على �هلل  فتح  وملا  �لتنظري.  من  خوفاً  باخلطبة  وال  عو�م،  وهم  باالإمامة،  ال  لنا   ي�صمحو� 

�الأخ فخري و�ن�صوى حتت لو�ئنا، قال رجل من فتح و��صمه حممد فيا�ص من نابل�ص: َمْن 

��صتطاع �أن ينقل فخري من حالته �الأوىل ي�صتطيع �أن يقلب �ل�صجن ب�صهولة.

�لتكفري، فقد جاء يف كتاب �ملجاهد حم�صن ثابت، عن ن�صاأة  وتو�صيحاً حلال جماعة 

�جلماعة �الإ�صالمية يف �صجون �الحتالل، ما يلي:

مع  �ت�صال  �أي  لهم  يكن  مل  �أنه  �إال   1970 �جلماعة  نو�ة  ت�صكيل  عن  و�أعلنو� 

�لو�عي،  �لتوجيه  لغياب  �هلل،  �إىل  �لدعوة  قو�عد  فهم  عدم  يف  �صاهم  ما  �خلارج، 

فارتكبو� بع�ص �الأخطاء �لفادحة كان �أهمها:



114

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

�إنهم كانو� يفر�صون على كل  �إىل ف�صائل م.ت.ف، حتى  تكفري كل �ملنتمني 

َمْن ينتمي �إليهم �أن ينطق بال�صهادتني، و�أن ي�صتحم، وقد بلغت بهم �حلال �أنهم 

كانو� يرمون �ل�صابون يف �لزبل، بعد �أن ي�صتحم بها �الأخ �جلديد، ظناً منهم �أنها 

جن�صة، وعّدو� كل من مل يحكم مبا �أنزل �هلل كافر�ً... وغاب عن �أذهانهم �أّن هناك 

�أن �لز�ين حني زنى مل ُيحكم عليه  كفر�ً دون كفر، و�رشكاً دون �رشك، ون�صو� 

حممد �الأخ  للجماعة  �هلل   َ َي�رشَّ حتى  �حلال،  هذه  على  �جلماعة  وبقيت   بالكفر، 

.
27

�أبو طري، و�لذي �أعاد �مليز�ن �إىل طبيعته

�الأخو�ن �أ�ص�ص  حيث  �خلليل،  �صجن  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  تاأ�صي�ص  عن   ويتحدث 

على يزيد  ال  عددها  وكان  �الإ�صالمية(.  )�جلماعة  �لنمورة  و�أحمد  �لعو�ودة،   �أحمد 

قول  ذلك  ودليل  فتح،  حركة  من  و�أوذو�  جمة،  �صعوبات  وو�جهتهم  �أ�صخا�ص،  �صتة 

.
28

جمال �ل�صوبكي: لن ن�صمح بوجود �أية جماعة خارج �إطار م.ت.ف، مهما كلف �لثمن

ما  والقت  �الإ�صالمية،  �جلماعة   
29

جر�ر ن�رش  �ل�صهيد  �الأخ  �صّكل  جنني،  معتقل  ويف 

وقد  فتح،  حركة  من  �ل�صيئة  و�ملعاملة  و�ل�رشب  �الأذى  من  �الأخرى،  �جلماعات  القته 

�أبرز  من  وكان  �الإ�صالمية،  �جلماعة  لطالئع  �ل�صبيبة  عد�ء  وبرز   ،1978 �صنة  �بتد�أت 

�ملعادين حممد �صلمان �صديد من خميم �لريموك يف �صورية، و�صمري �صبيحات من رمانة 

جنني، وعارف خطيب من حزما، �لذي حاول منع �أذ�ن �لفجر يف �صجن جنني، وقال لالأخ 

ن�رش جر�ر كلمة ال ُتن�صى: “�إْن �أمتمت �الأذ�ن، الأدع�صّن على حليتك بالكندرة”. و�رشبت 

�إىل عددها  يف  و�صلت  قد  �ليوم  �جلماعة  هي  وها  �الأقز�م،  �أنوف  رغم  جذورها   �جلماعة 

.
30ً

28 جماهد�

 حم�صن ثابت، مرجع �شابق، �ص 12. 
27

املرجع نف�شه، �ص 13–14.   
28

ن�رش خالد جرار )1958–2002(: ولد يف و�دي برقني قرب مدينة جنني. �عتقل ملدة ع�رشة �أعو�م �صنة 1978،   
29

�ل�صجون.  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  موؤ�ص�صي  �أحد  وهو  �صهيونية،  حافلة  على   Molotov مولوتوف  �إلقاء  بعد 

�ل�صلطة  �لقيادي يف حركة حما�ص، و�عتقل يف �صجون  �الأول لدوره  �عتقل عدة مر�ت بعد خروجه من �صجنه 

�لفل�صطينية. مع �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى ويف �صنة 2001، برتت �صاقه ويده بعد �نفجار عبوة كان يعدها. بعد 

قر�ر قو�ت �الحتالل باجتياح مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية، خرج وجمموعة من مقاتلي �لق�صام يف جنني ل�رشب 

�لعدو من خارج �ملدينة، و��صت�صهد بعد معارك خا�صها تغطية على �ن�صحاب �إخو�نه �ملجاهدين يف بلدة طوبا�ص 

يف 2002/8/14.

 حم�صن ثابت، مرجع �شابق، �ص 14. 
30
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�ل�صجن،  با�صم  �لناطق  وهو  حلحول،  من  �لدودة  م�صلم  �إىل  �صبحي  و�الأخ  ذهبت 

�أنف�صنا يف  �إليه �صبحي باأكرث من �صفة، ب�صفة �حلقوق، باأن لنا حّق يف جتميع  وحتدث 

غرف خا�صة بنا، والأن لنا �إخوة يف �الأق�صام عند �لتنظيمات، كل �ثنني يف �إك�ص، و�الإك�ص 

غرفة �صغرية ال تت�صع �إال الثنني.

وحتدث �إليه ب�صفة �لقر�بة و�لبلديات، وب�صفة �أبناء �ملجموعة �لتي كان �الأخ �صبحي 

�مل�صتقبل، لن  �أنه ال يف �حلال، وال يف  �ل�صجن بتنظيماته على ل�صانه:  قائدها، فكان قر�ر 

فقلت  ع�صقالن.  جماعة  طر�ز  على  �إ�صالمية  بجماعة  نقبل  ولن  بالتجمع،  لكم  ن�صمح 

له: وملاذ�؟ قال: هذ� قر�ر �لتنظيمات، و�أنتم ت�صكلون خطر�ً علينا، فقلت له: غرف �لعار 

بالتجمع،  لهم  �صمحتم  ظهر�نيكم،  بني  من  خرجو�  �لذين  باجلو��صي�ص،  �متالأت  �لتي 

وتعملون على ��صتيعابهم. �أما نحن، فالأننا �أبناء جماعة �إ�صالمية، وما �عتلى هذ� �لبنيان 

�أ�صا�صها �لتقوى، وتقولون ال حيّز لنا بينكم، و�صدق �هلل �لعظيم:  �إال على �أر�ص طاهرة 

. و�ملوؤمل �أن �الأمور مل تقف عند 
ُروَن(31 َنا�ٌص َيتََطهَّ

ُ
نَُّهْم �أ ْخِرُجو� �آَل لُوٍط ِمْن َقْرَيتُِكْم �إِ

َ
)�أ

هذه �لنقطة، بل تطورت وحدثت �أحد�ث عظام خالل �صنة 1983.

�أو�صدت �الأبو�ب �أمامنا، و�خليار�ت �حللو فيها مّر، وحملت �لتنظيمات حملتها علينا، 

ومن قبل فيما بيننا وبينهم حو�جز هيهات �أن تزول. و�جتمع ر�أينا يف �لق�صم �لذي نحن 

�أن يخولونا يف  �أولها: نطلب منهم  �إخو�ننا يف �الأق�صام �الأخرى بر�صائل  �إىل  �أن نبعث  فيه 

�حلديث عنهم، وبا�صمهم. فا�صتجابو� لذلك، بعد �أخذ ورد منهم، وكانت فر�صة لنا ولهم 

�أن جنتمع بعد هذه �ل�صنني من �لعزل، و�أن يخرجو� على �صيا�صة �لعزل �لتي عانو� منها 

جميعاً  بيننا  فيما  �لر�أي  وكان  �لتنظيمات.  عن  نيابة  فتح  حركة  فر�صته  بو�قع  طويالً، 

�ل�صجن  �أزمة الإد�رة  �لتي نقيم فيها، و�أن ن�صكل  �لغرف  �أن نخرج باأغر��صنا من جميع 

حملنا  �أن  �إال  منّا  كان  وما  �لتجمع.  يف  وحقنا  ملوقفنا،  ي�صتجيبو�  حتى  وللتنظيمات، 

�أغر��صنا، وجل�صنا بها يف �صاحة “�ملردو�ن”، وقلنا للتنظيمات �إننا لن نعود �إال �إىل غرف 

جتمعنا جميعاً. و�نتهى بهم �ملوقف �أن فاو�صو� �إد�رة �ل�صجن على خروجنا �إىل �لزنازين، 

فكانو� هم و�إد�رة �ل�صجن علينا.

من  �لغرف  ففي  جد�ً،  مزعجة  �لتنظيمات  غرف  يف  �الختالط  حياة  �إن  و�أقول  �أعود 

يدخن، وهذ� ال يطاق. و�أيام هذه �ملحنة كانت �صماعات ر�ديو �الإد�رة مزعجة جد�ً، وكان 

القراآن الكرمي، �صورة �لنمل، �آية 56.  
31
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�إخو�ننا،  �أن نلتقي  علينا  �أم كلثوم وغريها، وكان ممنوعاً  �أن نطرب مع  علينا  مفرو�صاً 

و�لتنقل بني �الأق�صام على مز�ج فتح �أكرث من �لتنظيمات �الأخرى �أو �الإد�رة.

تقريباً، وقد �جتمعنا من جميع �الأق�صام مبجموع ع�رشين  �لزنازين ع�صنا �صهر�ً  يف 

جماهد�ً، وحلق بنا من �صجن غزة، �أخو�ن كريان هما �أبو �إ�صماعيل �لغرباوي، و�أخوه 

 ظافر �لغرباوي. وقال لهما �الأخ جب عمار، وهما على معرفة به: �ذهبا �إىل �ل�صيخ �أبي طري

وقوال له: نحن من قبل جب عمار، فرحبنا بهما وكتب �هلل لهما �الأجر يف هذه �ملحنة.

فتح،  وعلى  عليها  �خلروج  ومن  �لو�قع،  �الأمر  �صيا�صة  من  �ل�صجن  �إد�رة  �صاقت 

وحاورونا للرجوع �إىل حيث كنا، “وكاأنك يا �أبا زيد ما غزيت”. وهذ� �حلو�ر مّت بتن�صيق 

على  ح�صلنا  �إذ�  �إال  نرجع  لن  لالإد�رة:  فقلنا  �لدودة،  م�صلم  �ل�صجن  با�صم  �لناطق  مع 

حقوقنا. ومرة �أخرى حاورونا، و�أخري�ً جاءتنا �الإد�رة برجاالتها، وبالغاز و�لهر�و�ت، 

وبالقيود و�لكلب�صات، ودخلنا معهم يف مو�جهة، �رشبناهم وهربو� منا، و�نهالت �لع�صي 

علينا، وبالغاز �أعمو� �أب�صارنا و�ختنقنا. و�أذكر �أن �الأخ �أبا بكر حممد �له�صي تناول حذ�ءه 

بيمينه و�رشب به ر�أ�ص �أحد �ل�صباط، وكان قد فقَد يده �لي�رشى يف �نفجار خارج �ل�صجن.

نظار�تنا،  وحطمو�  م�صاحفنا،  على  ود��صو�  �ل�صجاعة،  غلبت  و�لكرثة  قيّدونا،  لقد 

و�أوجعونا �رشباً، ونقلونا �إىل �إك�صات معدة لنا يف �ل�صجن نف�صه، كل �إك�ص الثنني، و�ألقو� 

بنا �أر�صاً نفرت�ص �الأر�ص ونلتحف �ل�صماء... وجميع �لتنظيمات ت�صمع �رش�خنا، و�لغاز 

بيننا، على م�صهد وم�صمع من هذه  �لتي ح�صلت  �الختناق  به، وحاالت  �لذي �رشبونا 

�لثورة من �صورية، و�صلتها �الأخبار عن  �إذ�عة  �إن  �لتنظيمات... وما حركو� �صاكناً، بل 

مو�جهِة بني �لفد�ئيني و�إد�رة �ل�صجن، ونحن دفعنا �ل�رشيبة، و�لثو�ر ح�صدو� �لنتيجة... 

�أبد�ً، ال للنزهة  �أ�صهر، ما خرجنا منها  هذ� ما ح�صل معنا، وبقينا يف هذه �الإك�صات �صتة 

�ليومية ولو ل�صاعة، ومنعنا �خلروج لال�صتحمام باملاء �ل�صاخن، ُحرمنا من حقنا يف �ل�رش�ء 

بر�صائل،  لنا  يبعثون  هذ�  كل  بعد  و�لثو�ر  �الأهل.  زيارة  من  وُمنعنا   ،
“�لكانتينا”32 من 

�أ�صلمتمونا لل�صهاينة، وتريدون منا  �أخّوة، وقد  �لقيد و�ملعاناة، و�أي  يفتتحونها باأخّوة 

�لعودة بعد كل هذ� �إىل مو�قعنا �الأوىل، ويا ليتهم فيما بعد فاو�صو� �ل�صهاينة بهذ� �لنف�ص 

وما فرطو�؟!

ويحدد  �ل�صهيونية،  �ل�صجون  م�صلحة  بوجودها  ت�صمح  �لتي  �ل�صلع  فيها  تتوفر  �ل�صجن،  بقالة   كانتينا: 
32

و�أ�صعارها  حاجياته،  و�رش�ء  �ل�صجن  د�خل  �ل�صخ�صي  �ال�صتخد�م  �أجل  من  لالأ�صري،  �صهري  مايل  خم�ص�ص 

باهظة باملقارنة مع �صعر �ل�صوق. �نظر: فهد �أبو �حلاج، مرجع �شابق، �ص 58. ]�ملحرر[
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ويف �الإك�صات، �لتي �أقمنا فيها، توجد �صبابيك مطلة على �ل�صاحة �لتي كنا نفور ونتنزه 

فيها، وكنا نطل على �صبان �لق�صم، ومنهم من ينظر �إلينا وهو يتوجع حلالنا، وي�صعر باأننا 

ُظلمنا. ويقوْل �الأخ نبيل دعنا )�أبو عبد �هلل(، حفظه �هلل، ويومها كان تنظيمياً حديدياً، وعني 

�صاهرة من �أجل �لتنظيم، يقول: �صاألت �أبا حممد عبا�ص )عبا�ص حممد �صالح حامد(، من بلدة 

 �صلو�د، وله جتربه معنا من �أيام ع�صقالن، يا �أبا حممد، هل تظن �أن هوؤالء �لنا�ص —بالطبع

وال  يوتون  عبا�ص:  له  قال  موقفهم؟  عن  يرت�جعو�  �أن  �ملمكن  من  نحن—  يعنينا  هو 

�أمرها، ونقلتنا  �إد�رة �ل�صجن ُغلبت على  يرت�جعون عن موقفهم. وفعالً ما تر�جعنا، بل 

وع�رشين  باثنني  �إليه  وعدنا  ثالثة،  ع�صقالن  �صجن  من  خرجنا  نعم  ثانية.  ع�صقالن  �إىل 

جماهد�ً. �أما �الأخ نبيل دعنا، فذ�ت مرة، و�الأخ فايز عو�ص من جباليا و�قف �إىل جانبي نظر 

من �ل�صباك على �ل�صاحة، و�ل�صبان يف �صالة �لع�رش، فقال يل �الأخ فايز: هل تالحظ �صيئاً؟ 

قلت له نعم، مالحظتي هي �أن �الأخ نبيل دعنا الأول مرة ي�صلي مع �ل�صبان، وبتجرد قلت: 

َرنا يف  يل فيه نظرة، و�إين الأرجو �أن يكون له م�صتقبٌل بيننا، وقلت لالأخ فايز: نبيل ما َوفَّ

�لر�صد و�لت�صوي�ص علينا، لكن فيه خري. و�أتت �الأيام، وحلق بركب �جلماعة، و�أقبل على 

حفظ كتاب �هلل، حتى �أمّت حفظه، وله ق�صة �صنتحدث عنها �إن �صاء �هلل.

كيف استقبلنا سجن عسقالن ثانية؟
وحملتنا  �أمتعتنا  حزمنا  ثانية،  ع�صقالن  �إىل  نقلنا  �ل�صبع  بئر  �إد�رة  قررت  �أن  بعد 

“�لبو�صطة” حتى و�صلنا �إىل �صاحة ع�صقالن بعد �لتفتي�ص �ملعتاد. وكنا نتبادل �لر�صائل 
مع �إخو�ننا يف �ل�صجون، وعلى �خل�صو�ص �صجن غزة مع �الأخ جب، و�صجن ع�صقالن مع 

�الأخ �صعيد قا�صم )�أبو عبد �هلل(، وبعث �صعيد بر�صالة �إىل �الأخ حافظ �لدلقموين يف دم�صق، 

وقال له: �إن �إخو�نك يف بئر �ل�صبع حما�رشون يف �صعب �أبي طالب، ولعلَّ �صعب �أبي طالب 

�أرحم ِمْن هذ� �ل�صجن، فال�صجن فيه �صجنان.

بيننا  و�لعاطفة  جيا�صة،  بعاطفة  �إخو�ننا  و��صتقبلنا  ع�صقالن،  �صاحة  �إىل  و�صلنا 

عارمة، وحمروم منها كثري من �لنا�ص، ومالأنا �لفر�غ �ملوجود يف �ل�صجن، وفر�صت علينا 

�لتنظيمات مقاطعة تامة، خا�صة نحن �لقادمني �جلدد، وكان ذلك يف �أو�خر �صنة 1983.

نابل�ص،  يف  جنيد  �صجن  �ل�صجون  م�صلحة  �فتتحت   1984 �صنة  يوليو[  ]متوز/  يف 

ونقلت �إليه كل �ل�صجناء �الأمنيني من بئر �ل�صبع، ليكون �صجن بئر �ل�صبع للمدنيني فقط. 

وكان ع�صقالن مبوقعه على طريق �لبو�صطات، حمطة من حمطات �لنقليات، فجاءنا من 
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�الإد�رة  َرّحلت  حني  وبعد  و�آخرون.  �لرجوب  جبيل  و�الأخ  دعنا  نبيل  �الأخ  �ل�صبع  بئر 

�صجناء �ل�صفة، �أو من تبقى منهم �إىل �صجن جنيد. بقي عندنا يف �ل�صجن �الأخ نبيل دعنا، 

�لتزم بال�صالة وحافظ عليها. ومنهم من ي�صلي،  وهو ال يز�ل على دين تنظيمه، لكنه 

وال يخرج ل�صالة �جلمعة، خوفاً �أن تلتقي �لوجوه يف �صالة �جلمعة، فيوؤثرون �لبقاء يف 

�لغرف على �خلروج ل�صالة �جلمعة. �أما نبيل، فما غاب عن �صالة �جلمعة، لكنه �أول من 

يغادر �ل�صاحة خوفاً من �ل�صالم عليه. وذ�ت مرة قلت له: �أريد �حلديث معك حتى ترى �أن 

حكمك علينا قا�صٍ، و�أن �نطباعك عنا خاطئ، فاأبدى ��صتعد�ده لذلك. مع �أن �لتعبئة �صدنا 

ال تتوقف، ويف كل يوم جمعة نلتقي، و�حلديث ياأخذ منا �صاعة و�أكرث، حتى تك�صفت له 

حقائق كثرية. وذ�ت مرة قال يل: بينكم جو��صي�ص، قلت له: عليك بالبينة، وَمْن تثبت عليه 

�جلا�صو�صية ندينه ونعريه، و�إن كنتم ال تثقون بتحقيقاتنا فلجنٌة منا ومنكم، وقولو� لنا 

�صيئاً، وال  ما قدم  تنظيمه  لكن  لتنظيمه،  �ل�صورة  فنقل  بيننا؟  �لذي  من هذ� �جلا�صو�ص 

�لتنظيمات على �ختالفها، تعبُئ  �تهامات. فقد كانت  �إال  بينة، وما هي  �أو  �أتانا مبعلومة 

�لتي  �ل�صجن و�خليانة، و�مل�صطلحات  �لعمالة الإد�رة  عنا�رشها و�أفر�دها �صدنا، بتهمة 

مرَّ ذكرها. و�لذي يعنيني هو �أن يعرف �حلقيقة، وي�صاء �هلل �أن تتعمق �صحبتنا، ويف كل 

يوم �أنتظره وينتظرين، حتى �صاق تنظيمه بهذه �ل�صحبة، فقالو� له: ال مت�صِ مع �ل�صيخ 

قال  �أكلمه؟  ال  حتى  جا�صو�ص  هو  هل  لهم:  قال  هكذ�،  قالو�:  وملاذ�؟  لهم:  قال  طري.  �أبو 

طري  �أبو  �ل�صيخ  عن  يقول  �لذي  �لرمثا:  من  �أردين  وهو  طويط،  حممود  و�أظنه  �أحدهم، 

بيننا  �لعالقة  �الأيام. وتتوطد  تلك  يل عن  نبيل  �أخي  كالم  هذ�  جا�صو�ص هو �جلا�صو�ص. 

و�أن�صحه بقر�ءة �لكتب �لتي �أختارها له، ويطلبها من �ملكتبة، ولكن كما ذكرت من قبل، 

�لت�صويف و�حلرب ما ز�لت قائمة على �لكتاب �الإ�صالمي، وباإحلاح من نبيل وهو �صاحب 

�إقر�أ �ملعامل ل�صيد قطب، فقر�أه و�نفتح على �لكتاب  �إىل ما يريد، قلت له  �صخ�صية، ي�صل 

�الإ�صالمي، وحفظ �لقر�آن، وقال لهم فيما بعد هذ� فر�ق بيني وبينكم.

له  قال  �أن  بعد  �الإ�صالمية،  �جلماعة  برْكب  وحلق  �ملفا�صلة،  ومتت  �لِفر�ق،  مّت  نعم، 

تلتحق  �أن  وال  �ل�صجن،  الإد�رة  نف�صك  و�صلِّم  �إذهب  م�صوؤوليه:  �أحد  ل�صان  على  �لتنظيم 

بَرْكب �جلماعة �الإ�صالمية، وبال تعليق.

لكن عندي ��صتدر�ك عن �صجن جنيد، ورحيل بع�ص ِمْن �إخو�ننا من �أبناء �جلماعة �إىل 

هناك، وكيف تعاملت معهم �لتنظيمات، حيث رف�صو� دخولهم لالأق�صام... وح�رش معهم 

�إخوه من �صجن نابل�ص �لقدمي، و�نتهى �ملوقف ب�رشب �إخو�ننا بالغاز ثّم �أعيدو� �إىل �صجن 

نابل�ص �لقدمي.
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الشيخ أحمد ياسين وإخوانه:

يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  وكان  �جلمعة،  خطبة  �إىل  وعدت  ع�صقالن،  �صجن  �إىل  عدت 

وجمموعته من �الإخوة يف �لتحقيق؛ �ل�صيخ يف حتقيق ع�صقالن، و�آخرون يف حتقيق غزة. 

وكانت �ملجموعة ُتعد �لعدة النطالق �لعمل �جلهادي �صّد �ملحتل، ال كما روجها “�الحتالل 

�ل�صيخ  جمموعة  عند  �صبط  �لذي  �ل�صالح  �أن  �أخرى”،  جهة  من  و�لف�صائل  جهة  من 

 يا�صني، كان لت�صفية �ل�صخ�صيات �لوطنية، و�حلاكم �لع�صكري �ملحتل يت�صل بالدكتور

حيدر عبد �ل�صايف وبع�ص �ل�صخ�صيات، يهنئهم بال�صالمة... وِمْن �أين تتلقاها؟

ن�صار حممد  �الأخو�ن  غزة  �صجن  من  جاءنا   1984 �صنة  من  �الأيام  هذه   ويف 

�جلهادي،  �لعمل  �صعيد  على  معروف  فهو  ن�صار،  حممد  �الأخ  �أما  م�صلح...  ونا�رش 

�مل�صهود  �ل�صجن، وكان �هتمامي به كبري�ً؛ الأنه من قرية بيت در��ص  و�حتَ�َصنْتُُه د�خل 

دون كونه  من  �لرغم  على  و�لرجولة،  �للباقة  يف  “ِفلِْفلة”  يقولون:  وكما  بالعناد،   لها 

�لثامنة ع�رشة من عمره... وكان لالأخ جب عمار يف �صجن غزة، قبل �أن يخرج يف �لتبادل، 

ف�صل يف تربيته، وهما مهّجر�ن من بيت در��ص، وخرج �الأخ حممد معنا يف تبادل 1985. 

من  كثري  على  تعرفت  خالله  ومن  وغزة،  �لقد�ص  بني  ما  بيوتنا  يف  �لزيار�ت  وتبادلنا 

له  كر�ج  على  �آتيه  وكنت   ،
33

�ملبحوح حممود  �ل�صهيد  �ملجاهد  �الأخ  على  تعرفت  �الإخوة. 

وكان   ،
34

�ل�رش�حتة حممد  �لنمر  �أبي  على  وتعرفت  �لريموك،  ��صمه  �ل�صيار�ت  لت�صليح 

يعمل حار�صاً يف �جلامعة �الإ�صالمية، وجمعتنا �ل�صجون كثري�ً و�حلمد هلل.

قرية من  هجرت  لعائلة  غزة  قطاع  يف  جباليا  خميم  يف  ولد   :)2010–1960( املبحوح  الروؤوف  عبد  حممود   
33 

�الأوىل  �إحدى �ملجموعات  �مليكانيكا. ع�صو  �أبناء. ح�صل على دبلوم  �أربعة  1948. متزوج وله  بيت طيما �صنة 

�أبريل  لكتائب �لق�صام بقيادة حممد �ل�رش�حتة �مل�صوؤولة عن خطف جنديني �صهيونيني. يف �الأول من ني�صان/ 

1989، بد�أت مطاردته من قبل �الحتالل بعد �نك�صاف �أمر جمموعته فخرج �إىل م�رش. �عتقل يف م�رش و�أطلق 

�رش�حه و�أبعد �إىل ليبيا. �نتقل من ليبيا �إىل دم�صق ليبد�أ مرحلة جديدة يف خدمة �جلهاز �لع�صكري حلركة حما�ص. 

�غتالته جمموعة كبرية من �ملو�صاد �ل�صهيوين يف �أثناء تو�جده يف دبي يف 2010/1/19.

�ل�صبع بئر  من  هجرت  لعائلة  غزة  قطاع  �صمال  جباليا  خميم  يف  ولد   :)  –1957( ال�رشاحتة  يو�شف  حممد   
34 

�صنة 1948. متزوج ولديه �أربعة من �الأبناء. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل. �نتظم يف �صفوف �ملجموعات 

حممود  و�ل�صهيد  مل�صاركته  موؤبد�ت  ثالثة  بال�صجن  وحكم   1989/5/9 يف  و�عتقل  حلما�ص،  �الأوىل  �لع�صكرية 

Ilan Sa‘adon، ويف عدد من  و�إيالن �صعدون   Avi Sasportas �صا�صبورت�ص  �آيف  �ملبحوح يف خطف �جلنديني 

�لعمليات �صّد �ل�صهاينة. ح�صل على بكالوريو�ص تاريخ من �جلامعة �لعبية يف �أثناء وجوده يف �ل�صجن، خرج 

يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.
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يف  ويقيم  �للد،  من  و�أمه  فو�لده  �أي�صاً،  مهّجر  فهو  م�صلح،  نا�رش  �الآخر  �الأخ  و�أما 

كان  تربيته.  يف  يد  وله  جب،  �الأخ  عند  من  غزة  �صجن  من  كذلك  جاءنا  �لبيج،  مع�صكر 

قتل  على  �أقدم  ع�صقالن  زنازين  على  قدومه  وقبل  بالذكاء.  �هلل  وحباه  فتح،  من  نا�رش 

جا�صو�ص يف �ل�صجن، وهو كذلك دون �لثامنة ع�رشة من عمره. و��صتفاد يف فرتة �لزنازين 

بحفظ �لقر�آن كامالً، وقر�ءة تف�صري �لظالل ل�صيد قطب. وملا �أنهى عقوبة �لزنازين دخل 

�صاحة �ل�صجن، وعلى غرفة �جلماعة، ومن قبل �الأخ حممد ن�صار، وهو من فتح كذلك. 

�الأزمة  من  و�خلروج  عنا�رشي،  هوؤالء  تقول  فتح  جديد،  من  تتفجر  �مل�صكالت  وكادت 

يعتمد على �ل�صخ�ص نف�صه، حممد ن�صار وبقوة قال لهم: ال لكم عندي، وال يل عندكم، 

��صم فتح، وح�صم �الأمر. و�أما �الأخ نا�رش... فجاملهم بهدوء، وبّرد  و�أنا ما ولدت على 

�ملو�صوع بهدوء ودون �إثارة، وقال لهم وهو �صلب �الإر�دة لكنه مرن يف �لتعامل: �أنا هنا 

بني �الإخوة، وتريثو� علي، فقبلو� منه ذلك. و�نتهى �لرتيث �أن بقي بيننا. ور�أيت فيه نبوغاً 

وقف  باأن  �لنا�ص  فاجاأ  �جلمع  من  جمعة  يوم  ويف  �جلمعة.  خلطبة  تقدم  له  وقلت  وثقة، 

فيهم خطيباً، وكنت �أدعو �هلل له، و�أقول: يا �هلل، يا �هلل، �جعل �حلق على ل�صانه �صل�صبيالً؛ 

�أن يرجتل دون ق�صا�صة ورق. وكان ر�ئعاً  �أن ُيرجت عليه، وقد �ختار  الأين كنت خائفاً 

يف �إلقائه... ويف مو�صوعه، وعن ظهر قلب مو�صوع خطبته من �لظالل، و�أعرف مو�قع 

ذلك، وجنح و�حلمد هلل. وخرج يف تبادل 1985، وكان قو�ماً �صو�ماً، وال �أظن �أن �أحد�ً من 

�إخو�ين، قد فاته قيام �لليل يف �ل�صجن حتى �ملري�ص منهم.
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قطوف من ذاكرة ال�صجن الأول

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

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

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

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

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

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

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

َ
ْر�ِص َتَخاُفوَن �أ

َ
ْنتُْم َقلِيٌل ُم�ْصتَ�ْصَعُفوَن يِف �اْلأ

َ
�إِْذ �أ

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

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

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

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

يريح �الأع�صاب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لتمارين �ليدوية.

القراآن الكرمي، �صورة �الأنفال، �آية 26.  
35
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ويف �صجن �لرملة، ح�رش �إلينا �أخ فا�صل من تنظيم �لقيادة �لعامة، لكنه كان على فهم يف 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�خلروج من هذه �حلالة؟

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

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

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

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

�ل�صجن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جا�صو�ص، و�إليكم هذه �حلادثة:

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

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

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

القراآن الكرمي، �صورة طه، �آية 61.  
37
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من �صفوف �لتنظيمات؛ الأن �لتحقيقات مع �صبكات �لعمالء جنحت يف �لق�صاء على هذه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جا�صو�صها �أبا �ل�صعيد.

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

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

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

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

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

زيادة يف �لغرور، و�إذ� بنا بعد حني ن�صمعهم، ونحن يف غرفنا يقولون: “عطية خرج �إىل 
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له  �أن  �أي  يقولون،  كما  “ُمقرِّن”  كبري،  جا�صو�ص  ر  باملنظِّ و�إذ�  هرب”  عطية  �لزنازين، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قوم ال يوّقرون �هلل.

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

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

طائرة تعمل على �خلطوط �لفرن�صية

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

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

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

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

]�ملحرر[

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

زيارة السادات للقدس:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ل�صالية

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

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

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

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

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

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

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

�ل�صهيد ح�صن �لبنا، ر�صي �هلل عنه.

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

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

و�أنا   .
41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1967. تويف يف �لقد�ص.

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

و�إحالل �ل�صالم”. �نظر: ملحق �لوثائق، �لوثيقة رقم )2(، �ص 494.



131

قطوف من ذاكرة ال�شجن الأول

دخلت  بيوم  �خلطبة  وبعد  باهر،  �صور  م�صجد  منب  على  من  ذلك  �أنكرت  �لكويت، 

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

مذبحة حماة وحلبجة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�صورية...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مبوقعه.

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

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

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

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

�لثورة �لفل�صطينية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�خلروج من بريوت.

�رْشِ �جلنود يف 
َ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تربية هوؤالء!!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وله �إيقاع باآية من كتاب �هلل.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�الأمرين.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َ
نَّا �أ

َ
َومَلْ َيْكِفِهْم �أ

َ
و�أقر�أ على نف�صي، وعلى �لنا�ص: )�أ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العين الساهرة اليوم:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وقول �الآخر:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لقيق ح�صن 

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

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

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

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

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

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

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

 �حل�صيني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�صجون �الحتالل. تويف يف �لقد�ص.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عكرمة  �ل�صيخ  و�لدكتور   ،
48

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

حممد( )�أبو  عرفة  �أبو 

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

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

�لقد�ص.

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

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

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

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

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

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

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

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

�لعام و�لن�صف.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
لالإخوة نائل �لبغوثي

خرجو� موؤخر�ً يف �صفقة وفاء �الأحر�ر.

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

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

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

�لفور... وبال نقا�ص.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و�صول �لر�صالة وقد رو�صتها مبا يلي:

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

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

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

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

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

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

جزيرة �لعرب”... .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لذي تتميز به نفحة.

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

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

عند هذ� �ملوقف.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
6
�خلليل من فتح

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

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

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

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

خال�صني، فكيف ب�صيخني؟”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لفطرة خلالقها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
ي�صكر �هلل”7

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

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

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

على هذه �الأر�ص كما قال �ل�صاعر: 

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

وذكرت قول �ل�صاعر يف �أقد�رنا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�صنة 1982.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وعلى �أعينهم وقعت �لفجيعة.

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

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

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

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

�ل�صجن، وطارده �إ�صماعيل يف منامه.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تطارد �لظلمة، و�هلل يهل وال يهمل.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

القراآن الكرمي، �صورة �لفجر، �آية 14.  
9
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“بيت �صيم�ص”(، وجئنا قرية �خل�رش  و�إىل �لرملة، ثّم �إىل دير �أبان )و�لتي ت�صمى �ليوم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ذرة، وهو �أخ لرئي�ص دولة �الحتالل.
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حال يشرح الصدر:
َمنَّ �هلل علينا بالفرج، و�حلمد هلل، وطو�ل �صهر رم�صان، بل وبعد رم�صان،  �أن  منذ 

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

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

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

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

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

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

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

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

�ل�صلو�ت، و�حلمد هلل.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حركة حما�ص.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .
ْنتُْم ِفيَها َخالُِدوَن(3

َ
ْعنُيُ َو�أ

َ
ْنُف�ُص َوَتلَذُّ �اْلأ

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

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

 .
�أذن �صمعت، وال خطر على قلب ب�رش”4

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

حديث متفق عليه، لن�ّص �حلديث �نظر: �شحيح الإمام البخاري، �حلديث رقم 3244. ]�ملحرر[  
4
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وبعد فرتة من ��صت�صهاده، جاء م�صباح ز�ئر�ً للمجاهد حممد �خلطيب يف منامه يقول: 

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

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

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

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

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

به من خالل “�لبو�صطة”. 

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

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

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

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

تختلف كثري�ً لالأ�صباب �لتي ذكرتها.

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

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

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

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

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

وقد طال؟

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

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

�جلامعات. 

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

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

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

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

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

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

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

6
، و�صالح �لدين دروزة

5
عادل عو�ص �هلل

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

ينقطع �لتعليق على ذلك.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�أينما  �أحافظ على �الأذ�ن ل�صالة �ل�صبح،  �أن  لقد حر�صُت وكان حر�صي بالغاً، على 

يف  و�لع�صاء  �ل�صبح  ل�صالة  �الأذ�ن  �أرفع  �أحياناً  وكنت  وخارجها،  �ل�صجون  د�خل  كنت 

�ل�صبح  ل�صالة  �الإمامة  على  جمعة  يوم  كل  يف  �أحافظ  وكنت  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد 

فيه... و�أ�صلي ب�صورتي �ل�صجدة و�لدهر.

كنا يف �ملنا�صبات نرتدد على غزة، وغريها من �ملدن و�لقرى. وملا ��صت�صهد �الأخو�ن 

جو�د �صلمية و�صائب ذهب من غزة يف جامعة بريزيت، ذهبنا بوفد للتعزية، و��صتقبلنا 
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لو�لد  بالعز�ء  وتقدمنا  لالجئني،  خانيون�ص  خميم  يف   ،
8
�لرنتي�صي �لعزيز  عبد  �لدكتور 

�ملنا�صبة. ويف طريق عودتنا، ذهبنا لبيت  �لدكتور لكلمة يف هذه  �ل�صهيد جو�د، وقدمني 

�ل�صهيد  لو�لد  قالها  �لرنتي�صي،  للدكتور  كلمات  و�أذكر  �أهله،  وو��صينا  �صائب،  �ل�صهيد 

على  غزة  يف  و�أهلنا  �لعز�ء،  و�جب  لتقدمي  جاوؤو�  �لقد�ص،  من  �الإخوة  هوؤالء  جو�د: 

�خل�صو�ص يحتفون دوماً باأهل �لقد�ص.

�ل�صيخ �صالح �صحادة، رفع �هلل درجاته يف عليني،  �آخر، كنت يف �صيافة  ويف موقف 

وهو �أخي يف �هلل و�بن �أمي يف �لود وما بيننا من عاطفة، ت�صل �إىل �لبكاء عند �للقاء، قال يل: 

هيا نذهب لعر�ص �إ�صالمي يف جباليا �أو �صو�ها من �صمال غزة، ال �أذكر مع �لليل. وذهبنا �إىل 

�لعر�ص وح�رشنا جانباً منه، ووقف خالل فقر�ت �حلفل �صبي �صغري، �أظنه يف �لعا�رشة 

من عمره، َوَكبَّ وعال �صوته بالهتاف، �هلل �أكب وهلل �حلمد، �هلل غايتنا و�لر�صول زعيمنا...

�أعرف؟ قال: هذ�  �ل�صبي؟ قلت: ال، وكيف  �أتعرف من هذ�  �ل�صيخ �صالح:  �إلخ، فقال يل 

�بن �ملجاهد عرب مهرة، وعرب من جمموعة �ل�صيخ �ل�صهيد �أحمد يا�صني، ورفيق �ل�صيخ 

�صالح يف �ملجموعة.

ما قبل االنتفاضة:
بني �أن خرجنا من �ل�صجون �صنة 1985 �إىل بد�ية �النتفا�صة �الأوىل �صنة 1988، كانت 

�الأحد�ث تت�صارع يف هذه �ملرحلة، وهذه �مل�صاحة من �لزمن، وم�صت ثالث �صنو�ت من 

�لعمر، �صمن هذه �لن�صاطات، كنت �إما يف �صيافة �لنا�ص )ال على �صعيد بيوت �الأ�صحاب 

بني  ما  �صيافتي  يف  �الأحباب  هوؤالء  و�إما  ولقاء(،  ن�صاط  كل  �صعيد  على  ولكن  وحدها، 

ومع  قادمة.  ملرحلة  �إجابات  ولها  �أ�صئلة  طياته  يف  يحمل  �حلر�ك  هذ�  وكل  وحني.  حني 

�لعمل  فاإن يف �صاحة  �الإ�صالمية،  �لدعوة  �لعاملني، يف حقل  �ل�صحوة على م�صتوى  ن�صج 

ولكنها  �ال�صتمر�ر،  يعطيها  ما  �حليوية  من  فيها  �صبابية،  وطاقة  ملتهبة  قوة  عنا�رش 

ال  و�رش�مها  تتقد  جذوة  �جلامعات  يف  فالطلبة  �ملخزون.  هذ�  يحتوي  وعاء  عن  تبحث 

الرنتي�شي )1947–2004(: ولد يف قرية يبنا بالقرب من ع�صقالن، وهجر و�أ�رشته لقطاع  عبد العزيز علي   
8

وعمل  �خلريية،  و�ملوؤ�ص�صات  �جلمعيات  من  عدد  ع�صوية  �صغل  �الإ�صكندرية.  جامعة  يف  �لطب  در�ص  غزة. 

تاأ�صي�ص  �مل�صلمني يف قطاع غزة حلظة  �لعام لالإخو�ن  �الإد�ري  �ملكتب  �الإ�صالمية. ع�صو  حما�رش�ً يف �جلامعة 

ت�صلم  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  و�صجون  �الحتالل  �صجون  يف  مر�ت  عدة  �عتقل  موؤ�ص�صيها.  �أبرز  و�أحد  حما�ص 

بق�صف  �غتيل  يا�صني.  �أحمد  �ل�صيخ  �غتيال  بعد  غزة  قطاع  يف  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  م�صوؤولية 

�صاروخي ��صتهدف �صيارته يف مدينة غزة يف 2004/4/17.
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ينطفئ، و�مل�صاجد مبن فيها عطاء ال ين�صب وال ينقطع، و�لتغيري �لذي يتجدد مع جتدد 

 �لتد�فع، بعدما �أفل�صت �ملنظمة، وعجزت �الأنظمة �أن تد�وي �جلر�ح، و�أن تاأخذ بالنا�ص �إىل

�خلال�ص.

�لرت�خي  وحالة  وممار�صاته،  فاالحتالل  و��صتيعاب،  تفريغ  �إىل  حتتاج  طاقات  �إنها 

�الحتالل  ثقافة  جعلت  �لفل�صطينية،  �لق�صية  بها  مرت  �لتي  �لثقافة  وتلوث  و�ل�صعف، 

تاأخذ م�صاحة من حياة �لنا�ص، بل �إن ثقافة �الحتالل �قتحمت على �لنا�ص بيوتهم، و�صارك 

�لتخمة  هذه  بعد  بقوة  تد�فع  كل هذ�  �أعر��صهم ومنا�صباتهم.  يف  �لنا�ص  �ل�صهاينة بع�ص 

من �ملحبطات، وفيها كذلك من �ملوقظات �لتي فجرت �النتفا�صة �الأوىل. وما �إن ح�رشت 

�للحظة �ملوعودة، و�إذ� بالطوفان قادم ال يقف يف طريقه �صيء، و�أ�صبحت كلمة �النتفا�صة 

على كل ل�صان، و�أ�صبحت م�صطلحاً تتناقله جميع �للغات من على ف�صائيات هذ� �لعامل، 

وتتفاعل معه وتتابع �أخباره.

�إن �لظروف باتت مهياأة لهذ� �النفجار، �لذي خرج من رحمه هذ� �لطوفان، و�لذي عجز 

�ملحتل �أن يو�جهه مبا�رشة، بعدما ح�صد له ح�صوده، وعجز عن كيفية �لتعامل معه... بل 

حدد له بعد�ً زمنياً ظاناً �أن بيده مقاليد �الأمور، و�أنه قادر على �إنهاء هذه �حلالة، ويلك 

�ملنظمة  �لظّن عند  �لظاهرة. كما كان  �الأمن ما يكفي الحتو�ء هذه  من �جليو�ص و�أجهزة 

�أنها موجة �صاحلة للركوب و�لو�صول، فاأتانا بعملية �لتفافية عجز عنها �ل�صهاينة، �أتانا 

باأو�صلو بديالً، ما �أف�صد على �مل�رشوع �لوطني �أن ي�صي يف طريق �نتفا�صته �إىل �لنهاية.

اشتعال االنتفاضة وانطالقة حماس:
تعمل،  �هلل  ويد  �ل�صكون،  يعرف  ال  و�لكون  �النفجار،  هذ�  ملثل  مهياأة  �الأجو�ء  كانت 

فال تقرتح عليها كيف تعمل. وخطبت �جلمعة يف �صاحة ع�صقالن قبل �لتحرير، �أي �صنة 

1985، قلت فيها: �إن �ملنطقة مقبلة على مرحلة تفجري �إياين، لن ترتك �صيئاً �إالّ �أتت عليه، 

و�صتكون معلماً من معامل �لتاريخ.

ومع ما ذكرت فاإن تخمة �الإحباطات، وتر�كم �ل�صلبيات يف حياة �لنا�ص، وعلى �صعيد 

�جلامعات  ودور  �ل�صارع،  متابعة  مع  �ل�صامت  �الإعد�د  ومر�حل  جانب،  من  و�قعهم 

�آخر، قد ولّد  �ملوؤ�ص�صات من جانب  �الإ�صالمي يف بناء  �لعمل  �مل�صاجد وجناح  و�نتفا�صة 

يف  �ملقطورة  حادثة  ح�صلت  عندما  �ل�صعبي،  �حلر�ك  النطالق  �ملنا�صبة  �للحظة  ُكلُُّه  هذ� 
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�أو�خر  �أربعة من �لعمال، من خميم جباليا لالجئني �لفل�صطينيني  قطاع غزة، و��صت�صهد 

1987. و�ملقطورُة �صاحنُة نقل �إ�رش�ئيلية كبرية، �صدمت �أربعة من �لعمال �لفل�صطينيني 

فقتلتهم، وما �إن �صاع �خلب بني �لنا�ص، حتى خرجت جباليا مبن فيها يف مظاهر�ت عارمة 

على  و�لعمل  �الأحد�ث،  ملتابعة  غزة  يف  �الإ�صالمي  �لعمل  قادة  و�جتمع  �الحتالل.  �صّد 

��صتمر�رها، وكانت �جلامعة �الإ�صالمية غرفة عمليات، و�جتماعات لقادة جماعة �الإخو�ن 

يف  �نفجرت  �أن  منذ  �الأحد�ث  وتو��صلت  يا�صني،  �أحمد  �ل�صيخ  ر�أ�صهم  وعلى  �مل�صلمني، 

�ملقاومة  حركة  با�صم  لالنتفا�صة  �الأول  �لبيان  و�صدور   ،1987/12/14 �إىل   1987/12/8

�الإ�صالمية، ثّم تبعه بيان للحزب �ل�صيوعي. وبعد ذلك باأربعني يوماً خرج �إىل �لنا�ص بيان 

للقيادة �لوطنية �ملوحدة، و�لتي ت�صّم ف�صائل منظمة �لتحرير.

لقد �نطلقت �رش�رة �النتفا�صة �إىل ربوع �لوطن �لفل�صطيني، حتى َمْن هم د�خل �خلط 

مع  وتو��صلو�  �النتفا�صة،  هذه  دعم  يف  لوج�صتياً  �صاركو�   ،1948 �صنة  من  �الأخ�رش 

�إخو�نهم و�صاعدوهم مادياً ومعنوياً، وكل من يف �لد�خل �لفل�صطيني تبعو� باإمكانيات 

هائلة من �الأطعمة و�الألب�صة و�ملال، من �أجل �أهلهم وذويهم.

وبقيت �النتفا�صة من يوم �إىل يوم تتجدد، وو�جهت �لعدو ب�رش��صة، �لرجال و�لن�صاء 

و�الأطفال حتى كبار �ل�صن �ندفعو� للمو�جهة، و�صقط كثري من �ل�صهد�ء، ونتجت �إعاقات 

�أن كان �الأول من كانون �لثاين/ �آلة �لقمع �ل�صهيونية. ويوم  �أيدي   موؤملة وموجعة على 

يناير من �لعام �جلديد 1988، و�صادف يوم جمعة، و�مل�صلون على كرثتهم يف �مل�صاجد، 

�ل�صو�رع، وكان هذ� �ليوم...  �إىل  �أو �ندفاع  �إىل تثوير،  وعندهم �جلاهزية �لتي ال حتتاج 

ذكرى �نطالقة فتح �صنة 1965، فلم تخرج �جلماهري يف هذ� �ليوم، بل كان ِمْن �أهد�أ �أيام 

�صتخرج  غد�ً  قال:  �لذي  خلف،  �صالح  �إياد  الأبي  حديث  على  رد�ً  هذ�  �أقول  �النتفا�صة. 

�جلماهري على بكرة �أبيها مع �نطالقة حركة فتح، فكان �جلو�ب من م�صاجد غزة جميعها 

�لهدوء �لتام؛ الأن حما�ص هي �صاحبة �لثقل على �خل�صو�ص يف غزة ب�صاأن هذه �النتفا�صة. 

هذه  حقيقة  يل  وو�صحت  بيتي،  يف  ز�رين  من  ومنها  ذلك،  تابعت  �لعاملية  و�ل�صحافة 

�ل�صورة كذلك ال كما ي�صورها �إعالم �ملنظمة؛ كما �ت�صحت �ل�صورة �أكرث بعد �أن ��صتدت 

�صوكة �النتفا�صة، و�أخذت بياناتها تتو�ىل مع كل �صهر �أو منا�صبة.. 

يف  وذر�عها  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  وحاولت  �النتفا�صة،  �رش�رة  �نطلقت  لقد 

�الأر�ص �ملحتلة وهي “�لقيادة �لوطنية �ملوحدة” �إق�صاءنا، وكانت �حلرب على �صعار�تنا 
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د�خل  وعنا�رشنا  �صبابنا  على  و�عتد�ء�ت  �جلماهريي،  ون�صاطنا  وكتاباتنا  والفتاتنا 

�صجون  يف  �ل�صعبية  �جلبهة  �إطار  حتت  يفرزون  �أبناوؤنا  وكان  وخارجها.  �ل�صجون 

�رشيحة  �أو  ج�صماً  تكون  �أن  حما�ص،  حلركة  �أبد�ً  ت�صمح  ال  كانت  فتح  الأن  �الحتالل؛ 

تعر�ص  ولقد  �لوطني،  �مل�رشوع  هذ�  خالل  من  حما�ص  م�صمى  وحتت  بذ�تها،  م�صتقلة 

�إخو�ننا لل�رشب �ملبح و�لتك�صري من �صباب فتح د�خل �ل�صجون.

، و�ل�صهيد 
10

، و�ل�صيخ نايف �لرجوب
9
ويف �صجن �خلليل، تعّر�ص �ل�صيخ ح�صن يو�صف

، لل�رشب يف �صاحة �صجن �خلليل، وفر�ص 
12

، و�ل�صهيد ب�صام م�صاملة
11

جهاد �ل�صويطي

عذبو�  بل  بجماعتهم،  �اللتحاق  من  وُمنعو�  حما�ص،  من  �ل�صغار  �لفتية  على  �حل�صار 

، وجالل �لب�غيت يف �صجن �خلليل. وحافظ �لدبل
13

 كما ح�صل مع عبد �لنا�رش عي�صى

ح�شن يو�شف دار خليل )1954– (: ولد يف قرية �جلانية قرب ر�م �هلل، حا�صل على �صهادة �لبكالوريو�ص يف   
9

�ل�رشيعة من جامعة �لقد�ص، �عتقل �أكرث من 14 مرة يف �صجون �الحتالل منذ �صنة 1971. �صغل ع�صوية �للجنة 

�لوطنية و�الإ�صالمية يف حمافظة ر�م �هلل ممثالً حلركة حما�ص، وعمل ناطقاً با�صم �حلركة يف �ل�صفة �لغربية. فاز 

يف �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006 عن مدينة ر�م �هلل �صمن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح وهو يف �ل�صجن.

نايف حممود الرجوب )1958– (: ولد يف بلدة دور� ق�صاء �خلليل. حا�صل على بكالوريو�ص �رشيعة �إ�صالمية   
10

من �جلامعة �الأردنية، و�ملاج�صتري يف �لق�صاء �ل�رشعي من جامعة �خلليل. ع�صو فاعل يف كثري من �ملوؤ�ص�صات 

�الجتماعية و�خلريية. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل لن�صاطه �لقيادي يف حركة حما�ص و�أبعد �إىل مرج 

وعنيِّ  ،2006 �صنة  �خلليل  مدينة  عن  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لع�صوية  �نتخب   .1992 �صنة   �لزهور 

�صجون  يف  لذلك  و�عتقل   ،2006 �صنة  �لعا�رشة  �لفل�صطينية  �حلكومة  يف  �لدينية  و�ل�صوؤون  لالأوقاف  وزير�ً 

�الحتالل �ل�صهيوين.

�لقد�ص  جامعة  �إىل  �نت�صب  �خلليل.  دور�  قرب  عو�  بيت  بلدة  يف  ولد   :)2004–1965( ال�شويطي  حممد  جهاد   
11

�ملفتوحة وعمل رجل �أمن يف م�صت�صفى �الأهلي يف �خلليل. متزوج وله خم�صة �أبناء. �نتمى حلركة حما�ص و�صارك 

يف فعالياتها منذ �النتفا�صة �الأوىل، و�عتقل لذلك يف �صجون �الحتالل. �عتقل يف �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

وطورد لالحتالل منذ �صنة 1997. قدم وخليته م�صاعدة للق�صامي ح�صن �صالمة، و��صت�صهد يف ��صتباك م�صلح 

مع �لقو�ت �ل�صهيونية �لتي حا�رشت �ملنزل �لذي تو�جد فيه يف 2004/1/29.

ب�شام يون�ش م�شاملة )1965–1995(: ولد يف بلدة بيت عو�غر بدور� �خلليل، متزوج وله ثمانية �أوالد. حا�صل   
12

�ل�صهيوين  �الحتالل  �صجون  يف  مر�ت  عدة  �عتقل  �خلليل.  جامعة  من  �الإ�صالمية  �ل�رشيعة  بكالوريو�ص  على 

بعد   1995/12/1 ��صتباك م�صلح يف  ��صت�صهد يف  �لق�صام.  كتائب  لن�صاطه يف حركة حما�ص ولعالقته مبطاردي 

حما�رشة قو�ت �الحتالل ملنزله ورف�صه �ال�صت�صالم.

جامعة  يف  �ل�رشيعة  در�ص  نابل�ص.  مدينة  يف  بالطة  خميم  مو�ليد  من   :)  –1968( عي�شى  عطا  النا�رش  عبد   
13

�لنجاح وتر�أ�ص �لكتلة �الإ�صالمية فيها. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل لن�صاطه يف حركة حما�ص. �لتحق 

بكتائب �لق�صام وعمل ب�صحبة �ل�صهيد يحيى عيا�ص. كان �مل�صوؤول �ملبا�رش عن عملية �ال�صت�صهادي لبيب عازم 

Ramat Eshkol �لتي نفذت بعد �عتقاله مبتابعة من  �أ�صكول  و�ال�صت�صهادي �صفيان جبارين، وعملية ر�مات 

�ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف. �عتقل بعد مطاردة من قبل �أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية �الأمنية، وقو�ت �الحتالل 

�ل�صهيوين يف 1995/8/19. حكم بال�صجن مدى �حلياة، و��صتمر يف ن�صاطه من د�خل �ملعتقل، و�أ�صهم يف تاأ�صي�ص 

خلية “�صهد�ء من �أجل �الأ�رشى”. عزل �نفر�دياً ل�صنو�ت.
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فتح، من  وهو  �لق�صم،  با�صم  �لناطق  له  فقال   )11( ق�صم  �إىل  دخل  ع�صقالن  �صجن   يف 

فاأنا  حما�ص،  هنا  يكن  مل  و�إذ�  حما�ص،  �أنا  حافظ:  له  فقال  حما�ص،  تنظيم  هنا  يوجد  ال 

وحدي حما�ص. 

حما�ص،  �إطار  حتت  �أفرزو�  الأنهم  �إخو�ننا  �رُشب  �لنقب،  وكذلك  جمدو  معتقل  ويف 

ذهبو�  �مل�رشوبني  و�أهايل  �إخو�ننا  �أن  ولوال  عليه،  �أغمي  حتى  �لقدومي  نا�رش  و�رُشب 

�إىل عائالت �لظلمة من قادة فتح، وهددوهم، بل �إن �إخو�ننا يف خارج �ل�صجون، ترب�صو� 

فانهالو�  عنهم،  �الإفر�ج  يوم  لهم  وقعدو�  �ل�صجون...  د�خل  �إخو�ننا  �آذو�  ممن  باأنا�ص 

وفر�صنا  �نتهت  وفعالً  �لظاهرة.  هذه  تنتهي  وحتى  باملثل،  �ملثل  ليكون  �رشباً  عليهم 

�أنف�صنا على هذه �ل�صاحة، وذهب عرفات بعد �أن عجز عن �حتو�ئنا، وقال عنا �إننا �صنيعة 

�إىل �إخو�ننا يف �خلارج،  �أفريقيا، ذهب  Yitzhak Rabin، وقبائل �لزولو يف جنوب  ر�بني 

�أن  و�لتقاهم يف �ل�صود�ن؛ ليعر�ص عليهم �لدخول يف �ملنظمة بعدد من �ملقاعد، فلما ر�أو� 

عر�صه بعيٌد عن �لو�قع �أجابوه: �أن هذ� ال يكفي، فرتكهم.

و�جلهاد  حما�ص  قياد�ت  من   416 �إبعاد  على  �الحتالل  دولة  �أقدمت  ملاذ�  و�ل�صوؤ�ل، 

منظمة  على  �ملح�صوبني  من  غريهم  دون  �لزهور،  مرج  �إىل   ،1992 نهاية  �الإ�صالمي 

�لتحرير؟ نعم، لقد �أبعدت “�إ�رش�ئيل” كثري�ً من �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني وهجرت �صعباً 

�لتحرير، و�أبعدت  كامالً، لكنها مل تبعد قبل ذلك، جمموعات قيادية من ف�صائل منظمة 

َمْن �أبعدت ُفر�دى.

�نتهت حما�ص؟ وهل ُرو�صت حما�ص؟ وقد �صاألو�  �الإبعاد، هل  �لرغم من هذ�  وعلى 

�صاألوه عن حما�ص،  �لعدو..  الأركان جي�ص  كان رئي�صاً  �أيام   Ehud Barak بار�ك  �إيهود 

�ْص.. هذ� يف �الأيام �الأوىل من �النتفا�صة. فهل �نتهت حما�ص؟ �أو غابت  فاأجاب: منٌر ال ُيروَّ

عن �ل�صاحة؟ �أو تر�جعت عن م�صو�رها؟ بل �صاألو� �ل�صيخ �أحمد يا�صني عن حما�ص، فقال: 

“�إنها تتعاظم”، نعم، �إنها تتعاظم.

ف�صائل  ِمْن  ُيبَْعد  َمْن  كل  �أنَّ  �ل�رش�ع،  هذ�  خالل  من  و�الأغرب  �الأعجب  و�لظاهرة 

ْبِعد فطريُقُه �إىل بريوت �أو دم�صق 
ُ
�ملنظمة فتح، �أو �جلبهة �ل�صعبية، �أو �لديقر�طية، �إذ� ما �أ

فكر  بالذي  للحظة  فكرو�  فهل  و�لعو��صم،  �لفنادق  بني  هناك  مقعده  ليتبو�أ  تون�ص،  �أو 

�للحظة  �إخو�ننا منذ  �أر�ص لبنان؟ كان قر�ر  �إىل مرج �لزهور على  �أُبعدو�  �إخو�ننا ملا  فيه 

�الأوىل، �أنهم لن يبحو� �أماكنهم حتى يعودو� �إىل فل�صطني، ودفعو� �لثمن غالياً، و�صبو� 
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على ق�صوة �لطبيعة، وعلى وح�صة �ملكان وعلى �لثلوج �ملحيطة بهم، ول�صبهم هذ� رفع 

رغم �الحتالل على �إعادتهم �إىل فل�صطني بقر�ر من
ُ
 �هلل ذكرهم وتعاطف �لعامل معهم، و�أ

�الأمم �ملتحدة، بعدما ��صطر لتفعيل �لقر�ر 799 بهذ� �خل�صو�ص.

لقد �نطلقت �رش�رة �النتفا�صة، و�صاركت فيها كاأنني �بن خم�صة ع�رش عاماً، وكتبت 

�ل�صعار�ت على �جلدر�ن يف بد�ية �الأمر، وقمت بتوزيع �لبيانات يف �لطرقات ليالً، �إىل �أن 

زحف �صباننا من �جليل �لثاين و�لثالث. وكان للقد�ص و�أبنائها ح�صوٌر يف طباعة �لبيانات، 

وتوزيعها على �ل�صفة �لغربية، وحتى قطاع غزة، و�أنا بنف�صي حملت ب�صيارتي رزماً من 

�لبيانات، �إىل بيت �الأخ �حلبيب �لدكتور �إبر�هيم �ليازوري، وكان على ر�أ�ص �لقائمني على 

�لقيق، رحمه �هلل، وف�صيلة  )�أبو �صليمان( ح�صن  �أ�صتاذنا �ملهند�ص  �لقد�ص،  �لعمل يف  هذ� 

�ل�صيخ )�أبو حمزة( جميل حمامي، حفظه �هلل، و�صحبت �ل�صيخ جميل يف زيارة �إىل غزة 

�ل�صفة وغزة على �صعيد  ما بني  �أحمد يا�صني، وقد كان حمامي من�صقاً  �ل�صيخ  �إىل بيت 

�النتفا�صة. وم�صت �النتفا�صة يف �صبيلها، وكان ل�صباننا يف �مل�صجد �الأق�صى و�لقد�ص، 

�الأر�ص.  على  �لبيانات  يف  جاء  ما  تطبيق  يف  �لقوي  �حل�صور  قرى،  من  جاورها  وما 

 من �حلا�رشين بقوة يف �مليد�ن، 
14

وكان �ل�صهيد �إ�صالم �أبو �رميلة، و�ل�صهيد زهري فّر�ح

 وكان �ملجاهد �أحمد عطون )�أبو جماهد(، هو �لقائد �مليد�ين و�لنا�صط بفاعلية يف منطقتنا

فقد  �النتفا�صة،  من  �الأوىل  �الأيام  يف  �صهيد�ً،  �صقط  من  �أول  �أما  طوبا.  و�أم  باهر  �صور 

عمر �لفاروق  عليه  وقف  �لذي  �جلبل  �ملكب،  جبل  من  مطر  جمال  �ل�صهيد  �أخونا   كان 

بن �خلطاب مكب�ً، ملا ر�أى بيت �ملقد�ص وم�صجدها.

و�ل�صحافة  �الإعالم  و�صائل  وتد�فعت  مبيثاقها،  �لعامل  �إىل  حما�ص  حركة  خرجت  وملا 

ت�صاأل عن هذ� �مليثاق، وعما جاء فيه، ز�رتني �صحفية �إ�صبانية، وكاأنها يف جذورها ترجع 

�إىل �لعرب، �لذين �أرغمتهم حماكم �لتفتي�ص على �لتن�رش، و�صاألتني عن �مليثاق وعن �أبعاد 

 هذ� �ل�رش�ع، وما هي ��صرت�تيجيتنا لهذه �ملرحلة ومل�صتقبل �ل�رش�ع، فقلت لها: �إن �ل�صيد

خذ بال�صيف فبال�صيف ُيوؤخذ”، ونحن �صنلجاأ �إىل �لقوة �إن مل نح�صل 
ُ
�مل�صيح \ يقول: “ما �أ

على حقوقنا، ويرحل �الحتالل عن �أر�صنا... فقالت و�هلل: وبل�صان عربي.. �حلمد هلل.

ثم  �خلليل  يف  �لبولتكنيك  بكلية  �لتحق  �لقد�ص.  يف  �لقدية  �لبلدة  يف  ولد   :)1994–1964( فراح  ر�شوان  زهري   
14

بكلية �لعلوم و�لتكنولوجيا و�صغل ع�صوية جمل�ص �لطلبة فيها عن �لكتلة �الإ�صالمية. تزوج من �صقيقة �ل�صهيد 

ب�صحبة  1994/5/31 يف  و��صت�صهد  �لق�صام  كتائب  يف  ن�صط  وزهري.  �إبر�هيم  ولدين  وله  �رميلة  �أبو   �إ�صالم 

عبد �ملنعم �أبو حميد بعد �أن هاجمتهم قوة �صهيونية خا�صة يف بلدة �لر�م. 
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وطلب �مل�صت�صار �لثقايف يف �لقن�صلية �الأمريكية يف �لقد�ص، غري مرة، زيارتي يف �لبيت، 

ولو ل�رشب فنجان قهوة، وكنت �أتردد، ولكنّه �أ�رّش فكان له ذلك، ود�ر حديث حول حركة 

حما�ص ودورها يف قيادة �ل�صعب �لفل�صطيني.

كانت بيانات حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( تلقى �حرت�ماً من �جلمهور. وكان 

لها قبوٌل يف �أو��صط �ملثقفني على �خل�صو�ص، و�أذكر �صهادة �أ�صتاذ من قريتنا هو �الأ�صتاذ 

)�أبو جالل( علي ح�صن �أبو طري، �أن �الأ�صاتذة من �إخو�ننا �مل�صيحيني يف مدر�صة �ملطر�ن 

و�صو�ها، كانو� يحرتمون بياناتنا، ويقر�أونها، ويقّرون مب�صد�قيتها.

�إىل �صد�رة �الأحد�ث، ونحن  �أن جنحنا يف �لو�صول  �إىل  لقد و�جهتنا �صعوبات جمة، 

نو�جه �لعدو �ل�صهيوين من جهة، و�العتد�ء�ت على �صبّاننا ون�صاطاتهم من فتح وحركة 

توفر�  �للذ�ن  و�لثبات  �ل�صجاعة  ولوال  �أخرى.  جهة  من  لها،  �لتابع  و�لتنظيم  �ل�صبيبة، 

وفهد   
15

�رميلة �أبو  �صعيد  حممد  فمرو�ن  �الأمور،  ��صتقامت  ما  و�صبّاننا،  عنا�رشنا  يف 

 —�الأخ �الأ�صغر للمهند�ص 
18

، وطارق �أبو عرفة
17

، و�ل�صهيد�ن ر�غب عابدين
16

�ل�صلودي

عيد  �أبو  و�صلمان  �لبيد.  و�صاحية  �لر�م  مناطق  يف  �الأمور  ح�صمو�  عرفة—  �أبو  خالد 

وجمموعات كان يقودها من قرى �صمال �لقد�ص وغربيها، هي �لتي �أخذت على عاتقها جناح 

 �الإ�رش�بات يف �لقد�ص على �خل�صو�ص، وجنح �صلمان �أبو عيد، و�الإخوة من�صور �صما�صنة

�لق�صام  كتائب  يف  �ل�صهيد  ن�صط  �خلليل.  مدينة  مو�ليد  من   :)1994–1970( ارميلة  اأبو  �شعيد  حممد  مروان   
15

��صتمر  1994/3/22 بعد ح�صار  �الأطر�ص، يف  �أبو حديد وحممد  �إياد  �الأهو�ل”، و��صت�صهد و�ل�صهيد�ن  “وحدة 
الأيام يف �أحد بيوت و�دي �لقا�صي يف مدينة �خلليل، تخلله ��صتباك �أدى ملقتل عدد من قادة وجنود �ل�صهاينة.

فهد �شربي ال�شلودي )1972– (: �أ�صري مقد�صي ولد يف بلدة �لر�م، ن�صط يف فعاليات حما�ص يف منطقة �لقد�ص   
16

يف �أثناء �النتفا�صة �الأوىل و�عتقل لذلك. �ن�صم لكتائب �لق�صام “جمموعة �لقد�ص” و�صارك يف عدد من عملياتها. 

�عتقل يف 1993/9/29، وحكم بال�صجن �ملوؤبد و�صتني عاماً. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يف 2011/10/18، و�أبعد 

�إىل تركيا.

يف  و�أ�صهم  �لق�صام،  كتائب  يف  ن�صط  �لر�م.  �صكان  من  مقد�صي  �صهيد   :)1994–1973( عابدين  رفيق  راغب   
17

عمليتني الأ�رش جنود �صهاينة؛ �الأوىل يف 1994/4/20، و�لثانية يف 1994/7/6، و�صارك يف 1994/8/12 يف حماولة 

د�خل �لبلدة �لقدية و��صتطاع �الن�صحاب �صاملاً بعد �أن �أ�صيب   Ariel Sharon صتهد�ف منزل �أريل �صارون��

 1994/8/12 �لر�م يف  بلدة  �ل�صهيونية �خلا�صة يف  �لوحد�ت  ��صتباك م�صلح مع  ��صت�صهد يف  �إخو�نه.  �ثنني من 

و�أخوه طارق �أبو عرفة.

طارق اإبراهيم اأبو عرفة )...–1994(: �صهيد مقد�صي، ن�صط يف كتائب �لق�صام، وهو �ل�صقيق �الأ�صغر لوزير   
18

�صوؤون �لقد�ص يف �حلكومة �لفل�صطينية �لعا�رشة خالد �أبو عرفة. �أ�صهم يف عمليتني الأ�رش جنود �صهاينة �الأوىل يف 

1994/4/20، و�لثانية يف 1994/7/6. ��صت�صهد يف ��صتباك م�صلح مع �لوحد�ت �ل�صهيونية �خلا�صة يف بلدة �لر�م 

يف 1994/8/12 و�أخوه ر�غب عابدين.



170

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

هذ�  بعد  �لع�صكري  للعمل  �الأوىل  �لنو�ة  ت�صكيل  من  عيد،  �أبو  وريا�ص  �صما�صنة  و�صليم 

َخَو�ن 
َ
بت�صكيل جديد هو و�الأ ليخرج   ،1992 �ل�صجن معنا عام  �ملخا�ص، ودخل �صلمان 

حتى  �لعطاء  توقف  وما  �خل�صور.  زياد  بهم  وحلق  عيد،  �أبو  و�صليم   ،
19

زهر�ن زهر�ن 

بعدما ��صت�صهد �الأخ �حلبيب زهر�ن، رحمة �هلل عليه، و)�أبو �صلطان( �أين حجازي د�خل 

�لبلدة �لقدية، كان �صاحب �حل�صم و�جلندي �ملجهول، وب�صحبة حممد جنم مّت تثبيت 

�الإ�رش�بات، وتوزيع �لبيانات د�خل �أ�صو�ق �لقد�ص، وتطبيق ما يرد فيها من فعاليات.

والل ليقتلنهم الل شّر ِقتلة:
��صت�صهاد  كيفية  عن  للحديث  تدفعني  نف�صي  �أرى  حما�ص  و�جهته  ما  على  وكمثال 

نابل�ص،  �رشقي  جنوب  ُق�رْشة  قرية  ِمْن   ،1991/9/18 يف  حممد  �حلاج  حممود  �ملجاهد 

وكيف �متدت �إليه يد �لغدر برمية جبانة من �صالح �أعمى، و�الأدهى من �لعمى هو �حلقد 

�لذي ع�صع�ص يف قلوب من �غتالوه، و�لذين ��صتمر�أو� ظلم �لنا�ص.

يف  وترعرع  فن�صاأ  �صغري،  وهو  �أبوه  ومات  �أمه  ماتت  حممد  �حلاج  حممود  �ل�صهيد 

كما  فح�صنتُه   [ �هلل  ر�صول  �صيدنا  قال  كما   ،
م”20

ُ
�أ “و�خلالة  عو�ص،  �أم  خالته  كنف 

عنهم  ومعروف  متدينون،  فهم  �أبناوؤها  و�أما  يتمه.  ب�صبب  و�أكرث  بل  �أبناءها،  ح�صنت 

�أبو �صمري د�عية، ويعمل مدير�ً  �اللتز�م يف �صفوف �حلركة �الإ�صالمية، فال�صيخ عو�ص 

ملر�كز حتفيظ �لقر�آن، و�ل�صيخ جمعة �أبو �أ�صامة كذلك د�عية، وكالهما ي�صكنان �الآن عزبة 

�صلمان، بالقرب من قلقيلية.

در�ص حممود علومه �ل�رشعية يف �ملدر�صة �الإ�صالمية يف نابل�ص، وعرف طريقه �إىل �هلل 

وزّكاُه عمله �لدعوي. وكان حا�رش �لن�صاط، ويتنقل بني �لقرى قا�صد�ً م�صاجدها يدعو 

�إىل �الإقبال عليه وعلى  ل به من ُخلق و�أدب، ما دفع �لنا�ص  �إىل �هلل، ويعظ �لنا�ص مبا جتمَّ

دعوته، و�أ�صبحت له عندهم حظوة وحم�صوه �حلب و�الحرت�م.

زهران اإبراهيم زهران )1968–1998(: من مو�ليد قرية بدو ق�صاء �لقد�ص، حا�صل على بكالوري�ص �ل�رشيعة   
19

�الإ�صالمية، ومتزوج وله خم�صة �أطفال. ن�صط مبكر�ً يف �صفوف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( ، و�عتقل 

لذلك عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل و�صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية، ون�صط يف كتائب �لق�صام و�صارك يف عدد من 

عملياتها. ��صت�صهد يف 1998/9/29 يف تفجري عبوة نا�صفة يف �أثناء ��صتالمه ل�صفقة �صالح، و�أ�صيب معه �صلمان 

و�صليم �أبو عيد.

�حلديث وفوائدها،  فقهها  من  و�شيء  ال�شحيحة  الأحاديث  �شل�شلة  �نظر:  وتخريجه  �حلديث   لن�ص 
20 

رقم 1182. ]�ملحرر[
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ح�صورها  فتح  حلركة  وكان   ،1987 �صنة  �الأوىل  �النتفا�صة  �نطلقت  �أن  وبعد 

�جلنوب  �إىل  �لو�قعة  �لقرى  �خل�صو�ص  وعلى  بنابل�ص،  �ملحيطة  �لقرى  يف  �لو��صع 

عو�د  يون�ص  �ل�صهيد  منطقة  �أو  �لفتح،  قلعة  عليها  يطلقون  و�لتي  نابل�ص،  من  �ل�رشقي 

جاهدة  فتح  حركة  �صعت  �الجتياح،  �أثناء  يف  لبنان  يف  ��صت�صهد  و�لذي  تلفيت،  قرية  من 

“�الإرهاب  عليه  يطلقون  وما  بالقوة،  ولو  نفوذها  وب�صط  �ملنطقة،  على  لل�صيطرة 

�أي  �صحق  على  وتعمل  �لنا�ص،  حياة  من  �صيء  كل  يف  تتدخل  و�أخذت  �لثوري”، 

وهي  و�لن�صاط،  للقيادة  مركز�ً  تلفيت  قرية  من  وجعلو�  �ل�صاحة.  على  لها  مناف�ص 

ر�أ�صهم وعلى  وقياد�تها،  فتح  كو�در  من  عدد  ي�صكنها  �لتي  قبالن  من  �ل�رشق   �إىل 

علي فرج، وعماد �أبو عي�صة، وطايل فرج، و�أي�رش �صاهني، وقتيبة ُم�َصلَّْم ون�صيم ُم�َصلَّْم، 

على  �صيطرتهم  �ل�صالح،  وب�صطوة  �لقوة  مبنطق  فر�صو�  جميعاً  وهوؤالء  قا�صم.  و�أبو 

وبع�ص  �الحتالل،  �صلطات  تالحقهم  �لذين  �مل�صلحني،  باملطاردين  و��صتعانو�  �ملنطقة، 

�لعائالت �لتي لها نفوذها و�صوكتها.

�صعيد  على  فتح،  حركة  من  �صهرين  بعد  �ملنطقة  هذه  يف  �نطلقت  فقد  حما�ص،  �أما 

�أ�صلفنا من قبل،  لل�صهيد حممود �حلاج حممد ح�صوره ون�صاطه كما  �النتفا�صة، وكان 

به من هدوء،  تنظيمية وقاعدة جماهريية مبا متيز  �الإ�صالمي ر�فعة  للعمل  �صّكل  حتى 

�لنا�ص،  قلوب  ��صتمالة  يف  حممود  �ل�صهيد  جنح  ولقد  �ال�صتفز�ز.  �أو  �الإثارة  عن  وبعٍد 

وخ�صو�صاً على �مل�صتوى �لريا�صي؛ الأنه كان من �لقائمني على دوري �ملالعب يف كرة 

�لطائرة، �إىل جانب ن�صاطاته �الأخرى، وكذلك الأن �لنا�ص بفطرتهم، ينفرون من �ال�صتبد�د 

�لذي متيزت به قيادة فتح يف �ملنطقة، فكره �لنا�ص �أفعالهم.

�لنا�ص، وكان وجهاً حلركة  بن�صاطه هذ�، ومبا حظي من قبول عند  �ل�صهيد حممود 

بهذ�  يكرو�  �أن  فحاولو�  تلفيت،  يف  وقيادتها  �لفتح”  “قلعة  �أغاظ  �ملنطقة،  يف  حما�ص 

�أن  كو�درهم  به  تتحدث  كانت  ما  وهذ�  حتتهم.  من  �لب�صاط  �صحب  و�لذي  �لفقري،  �لعبد 

�ل�صهيد حممود نّغ�ص عليهم ما هم فيه من �لنفوذ، حيث رف�صت فتح �أي وجود حلما�ص 

�لبيانات عن فتح حتذر حما�ص من  “فتح الند”، و�صدر كثري من  �أنها  يف تلفيت، بحجة 

�لقرى  �لعادية يف  “�لتطاول”!! وكان لفتح رد�ت فعل حادة على ن�صاطات حما�ص  مغبة 

�ملجاورة لتلفيت، مثل جوري�ص وقبالن، كادت توؤدي �إىل جمازر، وكل ذلك الأن عنا�رش 

من حما�ص قامت بتوزيع بيانات. فكيف �صتقبل قياد�ت �لقلعة يف تلفيت �أن تقتحم عليهم 

حما�ص مملكتهم، وعندهم من �لردع بقوة �ل�صالح و�ملطاردين ما يكفي.
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على  ويحر�ص  �لت�رشفات،  من  �ل�صاذ  عن  ويتعامى  وحدوياً،  كان  حممود  �ل�صهيد 

ويف  وح�صوره.  لقوته  �صبباً  هذ�  وكان  كانت،  �أينما  فتح  قياد�ت  مع  وحو�ر�ت  عالقات 

بل  مبعلومات  فتح  يزود  حممود  كان  قال:  حممود  من  �لقريبني  �الإخوة  الأحد  حديث 

و�ل�صالح لبع�ص ن�صاطاتها.

حلما�ص  �الأوىل  �حلادثة  وهي  دوما،  قرية  يف  �لعمالء  �أحد  بت�صفية  حما�ص  قيام  بعد 

�لقلعة  على �صعيد �النتفا�صة، وتبع ذلك �ختطاف عميل من بلدة قبالن، �صاقت قيادة 

يف تلفيت من هذ� �حل�صور حلما�ص، و�زد�دت حملتها على �حلركة، حتى �أ�صبحت تنظر 

مالحقة  هي  �لقلعة  لقيادة  مطلوبة  خطوة  فاأول  وعليه  يالحقها،  كابو�ٌص  وكاأنها  �إليها 

�ل�صهيد حممود �حلاج.

كان �ل�صهيد حممود يف طريقه �إىل بلدة قريوت للقاء �ل�صهيد لبيب عازم، وهو من �لذر�ع 

�ال�صت�صهادية،  عملية رمات غان  يف  ��صت�صهد  الحقاً حيث  تبني  كما  حلما�ص،  �لع�صكرية 

معه  وحققت  �أيام،  ثالثة  و�حتجزته  كميناً،  له  فتح  ن�صبت  �للقاء  من  عودته  �أثناء  ويف 

 حتقيقاً قا�صياً، وهددوه باملوت �إن بقي على هذ� �مل�صتوى من �لن�صاط. و�أق�صم له �ملدعو

مل  �إن  ينتظره  �لقتل  �أن  حممود،  �ل�صهيد  بلدة  وهي  ُق�رشة،  من  مو�صى،  �لعظيم  عبد 

�أي  يرت�جع. وعبد �لعظيم هذ� هو من ن�صب �لكمني ملحمود كما حّدث حممود، ورف�ص 

ردة فعل �صّد من �ختطفوه، وقال، رحمه �هلل: “�أكلت قتلًة ]�رُشبت[ يف �صبيل �هلل”، و�أنا 

�أ�صاأل �هلل �لق�صا�ص منهم.

فرف�ص  �الإ�رش�ئيلية،  �ملخابر�ت  ��صتدعته  حممود  مار�صه  �لذي  �لن�صاط  هذ�  ب�صبب 

�لذهاب، وطورد لفرتة ق�صرية، و�قت�رشت مطاردته على �الختباء ليالً.

حممود مل يقت�رش ن�صاطه على �لعمل �ل�صيا�صي �أو �لع�صكري، و�إمنا �متد ن�صاطه �إىل 

�لعمل �الجتماعي و�لريا�صي، وعليه قررت �حلركة �الإ�صالمية �إجر�ء “دوري �أو بطولة 

لكرة �لطائرة”، يف ملعب قرية تلفيت؛ والأن �لفريق �الإ�صالمي �خلا�ص بقرية تلفيت ُمَعٌد 

بالغة...  بح�صا�صية  �الأمر  لهذ�  وكو�درها  فتح  �لقلعة،  قيادة  نظرت  �ملهمة،  لهذه  جيد�ً 

وعّدوه حتدياً، ووزعو� بياناً على م�صتوى تلفيت و�لقرى �ملجاورة يتهمون فيه حما�ص 

.”21
بالعمالة وعنو�نه: “حما�ص هي �صا�ص

 �صا�ص: �خت�صار لقائمة �ل�صفار�دمي Sephardim حامي �لتور�ة، وهي حركة متطرفة لليهود �ل�رشقيني تعمل 
21

وحزبها يف �لكني�صت Knesset بتوجيهات من زعيمها �لروحي �حلاخام عوفاديا يو�صف Ovadia Yosef؛ �نظر: 

�لفل�صطيني  �ملركز  �هلل: مد�ر  )ر�م  ال�شهيونية والإ�رشائيلية  الأعالم وامل�شطلحات  معجم  جوين من�صور، 

للدر��صات �الإ�رش�ئيلية، 2009( �ص 198. ]�ملحرر[
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لهذه  �ملدعوة  �الإ�صالمية،  �لريا�صية  �لفرق  معظم  وح�رشت  �لن�صاط،  يتوقف  مل 

من �ثنني  �صفوفه  بني  �صّم  حممود،  �ل�صهيد  �صكله  �لذي  ُق�رشة  وفريق   �لبطولة. 

جبهة �لتحرير �لعربية، وهذ� يوحي �أن حممود�ً مل يق�صد �لتحدي، و�ل�صوؤ�ل بتجرد: ما 

�ملانع �أن تلتقي �لفرق �لريا�صية، و�الأندية على كل ملعب يف فل�صطني؟

�ملجاهدون �لدوري،  هذ�  يرعى  ممن  وكان  تلفيت،  �إىل  طريقها  يف  �لفرق   تقدمت 

وندمي  �ليوم،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لنائب  �لعملة،  علي  وريا�ص  حنيني،  �حلكيم  عبد 

دو�ب�صة، وهم من �لتعقل ورجاحة �لعقل ما يوزع منه على �لبالد. هوؤالء قادة، ومن �أن�صج 

َمْن مّر علّي منهم، )�أبو حذيفة( عبد �حلكيم حنيني وريا�ص �لعملة )�أبو علي(. وعلى �أبو�ب 

تلفيت كانت فتح قد ن�صبت حو�جز من �مل�صلحني، على كل منها 8–9 عنا�رش، وذ�ع بني 

�لقرية. فنزل �جلميع من �صيار�تهم،  �لقلعة حلما�ص من مغبة دخول  �لنا�ص تهديد قيادة 

 وم�صياً على �الأقد�م تقدمو�، فبد�أت فتح باإطالق �لنار يف �لهو�ء، فت�صاور �الإخوة فيما بينهم،

عبد �حلكيم وريا�ص وندمي، وقررو� �لرجوع عن �ملو�جهة و�ل�صد�م، حتى ال ت�صيل �لدماء، 

و�ل�صهيد حممود �أقر �لر�أي و�آثر �لعودة و�لرجوع. وب�صحبة و�صيط من فتح، و��صمه �صليم 

م�صلم، ترجل حممود من �ل�صيارة ومعه �لو�صيط، و�إذ� باأحد �مللثمني �لو�قفني على �حلاجز، 

يطلق �لنار على حممود من بندقية �إجنليزية فريديه قتيالً، ويجرح �ملجاهد لوؤي �صاهني من 

تلفيت، ويا�رش عناد من قبالن، وع�صام �الأزعر... هوؤالء �ملجاهدون ُجرحو� على حاجز 

فتح، ومل تكتف فتح وقيادة �لقلعة بهذ�، بل �أ�صدرت بياناً �تهمت فيه حما�ص باأنها طعنت 

حممود�ً ب�صكني!. ولكن مطارد�ً من فتح، وهو �أي�رش �صاهني يتفاخر فيما بعد بقتله.

، وكان عندنا يف �ل�صفة، 
22

�جتمع �لق�صاميون للرد، وفيهم �ملطارد �لغّزي عماد عقل

و�ملجاهد ندمي دو�ب�صة )�أبو م�صعب( من دوما، و�آخرون، وفكرو� مبعاقبة كل من �صارك 

يف قتل حممود �حلاج حممد، وذهبو� �إىل �ل�صيخ حامد �لبيتاوي، و��صتفتوه يف ذلك فقال، 

“دعوهم ل�صهام �لقدر ودعاء �ل�صحر”، وقلت ملا �صمعت �لنباأ يف حينها:  ر�صي �هلل عنه: 

“و�هلل ليقتلنهم �هلل جميعاً �رّش ِقتلة”.

عماد ح�شن عقل )1971–1993(: ولد يف خميم جباليا �صمال قطاع غزة لعائلة هجرت من قرية برعري �صنة   
22

1948. مل يكمل تعليمه ب�صبب �عتقاله لن�صاطه يف �صفوف حما�ص وم�صاركته يف �النتفا�صة �الأوىل �صنة 1988. 

عمل يف بد�ية �صنة 1991 �صابط �ت�صال بني “جمموعة �ل�صهد�ء” وهي �أول جمموعات كتائب عز �لدين �لق�صام 

ت�صكيل  يف  و�أ�صهم  �لغربية  �ل�صفة  �إىل  و�نتقل   ،1992 نهاية  منذ  لالحتالل  طورد  �لق�صام.  كتائب  قيادة  وبني 

جنود  �صّد  �لعمليات  من  �صل�صلة  ليبد�أ  للقطاع  عاد  �خلليل.  منطقة  يف  �لع�صكرية  �خلاليا  من  عدد  وتدريب 

�الحتالل. ��صت�صهد يف 1993/11/24 بعد حما�رشته يف منزل �أم ن�صال فرحات يف حي �ل�صجاعية بغزة. 
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و�أهلنا  �إننا  فقال:  حممود،  �ل�صهيد  خالة  �بن  عو�ص،  �ل�صيخ  تكلم  �لت�صييع  �أثناء  ويف 

��رشب  “�للهم  فقال:  ودعا  غري.  ال  فقط  �هلل  من  �لق�صا�ص  نطلب  �ل�صهيد،  و�أ�صحاب 

�لظاملني بالظاملني، و�أخرجنا من بني �أيديهم �صاملني”، �للهم �آمني. وتاأتي �الأيام على هوؤالء 

عائلة  من  �لطرفني  من  وُيقتل  بع�صاً،  بع�ُصهم  فقتل  بينهم،  �أوقع  باأن  �هلل  من  باالنتقام 

فرج وعائلة م�صلم �صتة �أ�صخا�ص، ومنهم �بن خالتهم �لو�صيط، و�لذي كان ي�صغل رئي�ص 

مو�صى  �لعظيم  عبد  و�أما  �صنة،   35 قتيبة  وي�صجن  م�صلم.  �صليم  عندهم  �لبلدي  �ملجل�ص 

في�صجن 37 �صنة، وُت�صل �ليد �ليمنى حل�صام فرج. �أما من فاته ذلك، كعلي فرج و�أخ له مع 

�أحد �أبنائهم، و�إذ� بخالطة باطون يقودها ولد من �أبناء رجل قتله علي فرج وجمموعتُه 

بتهمة �لعمالة، فطلع عليهم يف �صيارتهم، ومل يكتف هذ� �ل�صائق بذلك، بل �أخرج �صالحه 

ْنُف�َصُهْم 
َ
و�أجهز عليهم يف �صيارتهم، ومل يخرج منهم �أحٌد حياً. )َوَما َظلَْمنَاُهْم َولَِكْن َكاُنو� �أ

.
َيْظلُِموَن(23

يوسف إسالم في فلسطين:
كان للف�صائيات و�ملحطات �الإخبارية و�ل�صحف �لعاملية دورها يف نقل �حلدث وجر�ئم 

�ملو�طنني  بحق  جمازر  من  �لوح�صية  �لقمع  �آلة  �رتكبته  وما  جر�ئمه،  وتعرية  �الحتالل 

�لعزل، و�صيا�صة تك�صري �لعظام، ودفن �الأحياء �لتي مار�صها وزير دفاع �الحتالل �إ�صحق 

مدريد  موؤمتر  يف  قال  �لذي   ،Yitzhak Shamir �صامري  �إ�صحق  وزر�ئه  ورئي�ص  ر�بني، 

�صيئاً”.  �أعطيهم  ولن  �صنة،  ع�رشين  �لفل�صطينيني  “�صاأفاو�ص   :Madrid Conference

وبعد �أن غادر �صامري �حللبة �ل�صيا�صية �أو عزلوه، حيث جعلوه حتت �الإقامة �جلبية يف 

ملجاأ للعجزة، ما دفعه �إىل �لقول: “رموين كالكالب”، وها هم �لذين خدمهم طو�ل عمره، 

ينف�صون �أيديهم منه، ويديرون ظهورهم له... 

�ل�صعب  معاناة  مع  يتعاطف  �أن  �إىل  �لعاملي  �لعام  بالر�أي  دفعت  �ملمار�صات  هذه 

�أمام  عاجز�ً  جي�صه  فوقف  �الحتالل،  خيار�ت  �النتفا�صة  �أربكت  وبعدما  �لفل�صطيني... 

جديد  من  وتلوث  �جلي�ص،  هذ�  هيبة  و�صاعت  عارية،  ب�صدور  يو�جهه  �أعزل،  �صعب 

على  �النتفا�صة  قامت  لقد  �ليوم.  مذ�بح  �إىل  بعدها  وما   1948 �صنة  �الأوىل  �ملذ�بح  بعد 

�النتفا�صة  تاأتي  يوم  وكل  و�صهد�ء،  ت�صحيات  �ل�صعب  هذ�  وقدم  �ل�صعب،  هذ�  �أكتاف 

القراآن الكرمي، �صورة �لنحل، �آية 118.  
23
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ر�أ�ص هذ�  �أوروبا، وعلى  �لعامل زر�نا وفد من م�صلمي  �إىل  �أخبارها  بجديد. وملا و�صلت 

 �لوفد �لد�عية �الأخ يو�صف �إ�صالم، بعدما كان مطرباً للروك، و��صمه �صابقاً كات �صتيفن

�أر�د �هلل له �لهد�ية، هنا يف فل�صطني، يف �مل�صجد �الأق�صى. وخالل  Cat Stevens، و�لذي 

زيار�تنا �إىل �ملو�طن �ل�صاخنة يف �الأحد�ث، حدثني �الأخ يو�صف عن ق�صة �إ�صالمه، فقال: 

كانت يل زيار�ت لالأر�ص �ملقد�صة، ومر�صدنا يهودي ال ي�صمح لنا باخلروج عن �لن�ص، 

حينها  �أدري  وال  جاحمة،  عندي  و�لرغبة  �الأق�صى،  �مل�صجد  زيارة  يجنبنا  كان  حيث 

�إىل  ورجعت  �الأق�صى  �مل�صجد  زيارة  دون  زيارتي  �نتهت  وملا  ذلك.  ور�ء  من  �ل�صبب  ما 

و�أنا  �أخي  ز�رين  طويلة،  فرتة  �مل�صت�صفى  يف  �أقعدتني  مر�صية  حلالة  وتعر�صت  لندن، 

مر�صي  �أثناء  ويف  �الإجنليزية.  �للغة  �إىل  مرتجماً  قر�آناً  معه  يل  و�أح�رش  �لفر��ص،  طريح 

�أن  تعلمنا  كما  وال  يقولون،  كما  ال  قو�نني  كتاب  فوجدته  يومياً،  �لقر�آن  �أت�صفح  �أخذت 

دينه  عن  ونقول  �مل�صيحية،  يف  نحن  نعتقد  كما  �الألوهية  له  ين�صبون  كعي�صى،  حممد�ً 

 �لدين �ملحمدي كما تعودنا، �أن نقول عن �لدين �مل�صيحي، وهذ� ما �كت�صفته �أنه جتنٍّ على

حممد ] وظلم لر�صالته بعد �لهد�ية. 

بزيارة  �أقوم  �أن  وقررت  �ملر�ص،  من  تعافيت  وملا  حديثه:  �إ�صالم  يو�صف  ويو��صل 

�أن  قبل  من  حاولت  �لذي  �الأق�صى،  �مل�صجد  �خل�صو�ص  وعلى  �لقد�ص،  معامل  �إىل  �أخرى 

�أن يجعل يف  �ملرة طلبت منه  �ل�صياحي كان يتحا�صى ذلك، ويف هذه  �ملر�صد  �أزورُه، لكن 

برنامج �ل�صياحة... زيارة �مل�صجد �الأق�صى، لكنه رف�ص ذلك مرة �أخرى متذرعاً باأنه ال 

خروج على �لبنامج، و�لوقت ال ي�صمح.

يف  وبقيت  معه،  ومن  �ملر�صد  �ُصحبة  عن  �عتذرت  �لثاين  �ليوم  ويف  يو�صف:  يقول 

�لفندق، وبعد �أن غادرو� طلبت �صيارة �أجرة، وذهبت �إىل جبل �لزيتون �ملطل على �مل�صجد 

�الأق�صى وعلى �لقد�ص. ويقول: ثّم نزلت من هناك م�صياً على �الأقد�م حتى دخلت من باب 

�الأ�صباط �إىل �صاحة �مل�صجد �الأق�صى، وما �إن وطئت قدماي �صاحة �مل�صجد و�إذ� ب�صعور 

من �لرهبة يتملكني، بينما �صبق يل �أن زرت كنائ�ص عدة، ومنها كني�صة �لقيامة، دون �أن 

تثري يفَّ هذ� �ل�صعور. وملا �أذن �ملوؤذن ل�صالة �لع�رش، و�أنا عند �صحن �لو�صوء، طلبت من 

�أحد �ل�صبان �أن يعلمني �لو�صوء، وتو�صاأت، و�صاألت عن كيفية �صالة �لع�رش، و�صليتها 

�لو�صوء،  �لذي علمني  �ل�صاب  �ل�صالة �الأوىل يف حياتي. وقد �صاألني  �الإمام، وكانت  مع 

�لدين،  �ل�رشعية يف �صارع �صالح  �ملحكمة  �إىل  له: نعم، وبعدها ذهبت  �أ�أنت م�صلم؟ قلت 

و�أ�صهرت �إ�صالمي هناك، ورجعت �إىل بريطانيا و�أنا على دين �الإ�صالم و�حلمد هلل.
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�آخرين، �رشف م�صاحبتهم يف  �لوفد، كان يل والإخوة  و�الأخ يو�صف ومن ر�فقه من 

تنقالتهم �إىل مو�قع �الأحد�ث �لتي �أفرزتها �النتفا�صة، �إىل قرية �صامل، حيث ُدفن �الأحياء، 

و�إىل مدينة نابل�ص و�ملخيمات... و�إىل قطاع غزة وخميماته، و�أظن �أننا تناولنا طعام �لغد�ء 

�أبو نا�رش �لكجك، و�لد  �لد�عية ورجل �الإ�صالح  يف مطعم �جلامعة �الإ�صالمية، ب�صيافة 

�ل�صهيد نا�رش �لكجك، �لذي �تخذه �هلل �صهيد�ً يف �النتفا�صة �الأوىل.

و�صحبْنا �الأخ يو�صف �إىل مدينة �لنا�رشة و�إىل بلدة كفر كنا، حيث كان مهرجان �لفن 

�الإ�صالمي، �لذي تقوم عليه �حلركة �الإ�صالمية، د�خل �خلط �الأخ�رش يف فل�صطني �ملحتلة 

�صنة 1948، وكان لالأخ يو�صف كلمته و�أنا�صيده �الإ�صالمية بدالً من �لروك.

بعض الحوادث والقصص:
ذ�ت مرة كنت ورفيق دربي �بن خالتي يف طريقنا �إىل غزة، ويف جعبتنا بيانات حلركة 

�ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، و�نطلقت بنا �صيارتنا تطوي �لطريق، من �لقد�ص فبيت حلم 

ْجنا على بلدة �لظاهرية، يف دعوٍة حل�صور زفاف �إ�صالمي. نزلت  �إىل مدينة �خلليل، ثمَّ َعرَّ

�لزفاف، وقد  �ملغرب و�لع�صاء، وح�رشنا جانباً من حفل  �لظاهرية و�صلينا �صالتي  يف 

تاأخرنا عن موعدنا... �ملهم �أخذ �حلفل حظاً من وقتنا، و�نطلقنا �إىل بئر �ل�صبع ومن هناك 

�إىل غزة، ومن �ل�رشق �أتيناها...

من �ل�رشق  �إىل  عوز،  نحال  ي�صمى  �لذي  �لع�صكري  �حلاجز  �إىل  و�صلنا   وملا 

حي �ل�صجاعية، بادرت �أنا �جلندي، �لذي يوؤ�رش مب�صباحه، بلكنة عبية يف �ل�صوؤ�ل عن 

�لطريق �إىل م�صتعمرة غو�ص قطيف، فدلني ظاناً �أننا يهود. و�رشنا حتى و�صلنا �إىل بغيتنا، 

و�صلمنا �لب�صاعة �إىل �أ�صحابها. وقفلنا ر�جعني عن طريق بيت حانون �إىل �لقد�ص.

ومرة �أخرى كنت يف مهمة، و�صائق �ل�صيارة من �إخو�ننا، لكنه يحتاج �إىل “دردحة”، 

فاإنه  �إياك و�الرتباك  ثّم  �إياك و�لرتدد،  �هلل،  ر�م  �إىل  �لقد�ص  �لطريق من  له ونحن يف  قلت 

يخرب علينا، قال يل: “وال يهمك”. وتوكلنا على �هلل، و�ل�صيارة تطوي �لطريق �إىل نابل�ص 

�صلفيت،  من  �ل�رشق  �إىل  زعرتة  ي�صمى  ع�صكرياً  حاجز�ً  و�صلنا  وملا  فالنا�رشة،  فجنني 

الأن  و�نطلق؛  �ل�صوء  من  �لي�رشى  �الإ�صارة  �أعط  له  فقلت  طويل،  �صف  يف  و�ل�صيار�ت 

م�صتوطنون،  �أننا  �جلنود  و�صيظن  �لقد�ص،  من  زرقاء  وهويتنا  �صفر�ء  منرة  �صيارتنا 

فتلعثم قليالً ثّم �نطلق، ونظر �إلينا �لع�صكري و�لظن عنده �أننا من قومه.



177

اعتقالن بينهما اعتقال اإداري

وملا و�صلنا �إىل �أول نابل�ص و�إذ� بحو�جز تر�بية، وممر �صيق وعليها �رشطة �إ�رش�ئيلية، 

فارتبك �الأخ مرة �أخرى، وقلت له: �رجع من حيث جئنا، ومع �لتفاتة من �صابط �ل�رشطة، 

فاأنقذت �ملوقف و�صاألته: �لطريق �إىل �لنا�رشة، فاأ�صار من هنا. و�رشنا على ما ير�م. وملا 

تخطينا نابل�ص �إىل جنني وعند دير �رشف، و�إذ� بطابور من �ل�صيار�ت لِنِ�ْصف كيلومرت �أو 

يزيد وعلى خطني، قلت ل�صاحبنا: �أعط �إ�صارة وتخطَّ �جلميع، وكان ذلك حتى و�صلنا �إىل 

مدينة �لنا�رشة، ف�صفا عمرو وحيفا، وبعد �أن �نتهت مهمتنا، رجعنا بحمد �هلل وتوفيقه.

�أم طوبا  ومرة يف �لليل، وكثري�ً ما كنت �أجتول وم�صد�صي على جنبي، �رشت به من 

ع�صكري  بحاجز  و�إذ�  ليالً،  و�لن�صف  �لعا�رشة  من  �ل�صاعة  �قرتبت  وملا  عمرو.  �صفا  �إىل 

عند �لعوجا �صمال �أريحا، فاأ�صار �إلينا �جلندي مب�صباحه بالتوقف، فوقفنا و�صاألنا وهو 

يظن �أننا م�صتوطنون، هل معكم �صالح؟ وهو يق�صد للحماية، فاأجبته بالعبية: نعم، كل 

�صيء متام، وهو يقرتح �أن ت�صحبنا �صيارة ع�صكرية للحر��صة. ف�رشنا وقلنا له بالعبية 

�صكر�ً، ال د�عي لذلك.

االعتقال الثاني:
ذلك  يف  حم�صوب  وهو  �لقد�ص،  من  �خلطيب  �صفيان  �لدكتور  بيتي  على  يرتدد  كان 

جهاد(.  )�أبو  جبيل  �أحمد  �لعام  و�أمينها  �لعامة،  �لقيادة   - �ل�صعبية  �جلبهة  على  �حلني 

ومن �لوفاء �أن ن�صري �إىل �أنه �صاعدنا خالل �صفقة �لتبادل، و��صتجاب لر�صالتنا “وَمْن ال 

ي�صكر �لنا�ص ال ي�صكر رّب �لنا�ص”.

و�أخطار  هموم  عن  وحدثني   ،1988–1987 �صنتي  بني  ما  مرة  غري  �أتاين  �صفيان 

جتري  �أن  �النتفا�صة  لهذه  ور�ئه  من  يريد  خطاً  ينتهج  عرفات  و�أن  �النتفا�صة،  تو�جه 

�أخذ  �لذي  �لنهج  لهذ�  يت�صدى  �لد�خل،  من  وطني  ج�صم  من  بّد  فال  �ل�صلمية،  للحلول 

ينحرف باالنتفا�صة عن م�صارها، —وهذ� ما �صهدت عليه �الأيام— وزودين بقائمة من 

�ل�صخ�صيات �لوطنية، وحر�ص �أن يكون ��صمي من �صمنها ممثالً عن حما�ص... 

توطدت عالقتي بالدكتور �صفيان، ودخل على خّط هذه �لعالقة �إخو�ين من �خلارج 

بناء  يف  �أ�صهمو�  �لذين  �لعجوري،  ويو�صف  �لدلقموين  حافظ  و�حلاج  خمزومي  نبيل 

�جلماعة �الإ�صالمية د�خل �ل�صجون. والإياننا بالعمل �لع�صكري تو��صل معي �الأخ نبيل، 

بعدما �لتحق ب�صفوف �جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة، وجاء تو��صله عن طريق �أخيه 
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با�صم، �لذي �لتقاه غري مرة يف �لقاهرة. ومن خالل رحلة �لذهاب و�الإياب �عتقل با�صم يف 

نبيل،  باأخيه  للتحقيق، و�عرتف على عالقته  �لعودة وخ�صع  �للد، وهو يف طريق  مطار 

وذكرين يف �عرت�فاته، وذكر حديثاً د�ر بيني وبينه يف بيتي، ور�صالة �صفوية يتحدث فيها 

لتلبية  ��صتعد�د  على  �خلارج  يف  �الإخوة  و�أن  �لع�صكري،  للعمل  �ل�صاحة  حاجة  عن  نبيل 

�حتياجاتنا، يف مغالبة هذ� �لعدو.

�الإخو�ن  بجماعة  ملتزم  �أين  يدركان  با�صم،  و�الأخ  �صفيان  �لدكتور  �الأخوين،  وكال 

�مل�صلمني، و�أن حما�ص هي �لعنو�ن يف هذ� �حلر�ك، و�أن هذ� �لتفاهم وهذ� �لتو��صل... وكل 

دعم لتعزيز �النتفا�صة، ال ُيَعّد بيعًة الأي تنظيم على �ل�صاحة، عد� تنظيمي �الأ�صا�صي.

�عتقل با�صم، وذكر يف �لتحقيق �أنه كان يل خّط مع �لقيادة �لعامة. وهذ� �العرت�ف من 

�أن  فكان  �عتقايل،  يف  فعجل  �نتظار،  طول  �إىل  يحتاج  وال  �ملخابر�ت،  عند  �عرت�ف  ور�ئه 

�قتادوين �إىل �مل�صكوبية، ثّم �إىل مركز حتقيق �جللمة ما بني حيفا وجنني. وقبل �حلديث 

عن رحلة �لتحقيق، كنت قد كتبت ر�صالة �إىل �الأخ �أحمد جبيل، �صكرت له �صبه وجهده 

وجناحه يف عملية �لتبادل، ثّم عرجت يف �لر�صالة على �لدكتور �صفيان �خلطيب، وقلت: لو 

كان يف �ل�صاحة من هو خمل�ص يف عمله للقيادة �لعامة، لكان تنظيم �لقيادة �لعامة حا�رش�ً 

وقوياً يف �لقد�ص و�ل�صفة. وكانت �لر�صالة “مكب�صلة”، “و�صغل �أ�رشى ح�صب تقاليدهم”، 

ماأمونة...  طريق  عن  ت�صل  �أن  ووعد  تبع  �لذي  �صفيان  �إال  الإي�صالها،  �صبيالً  �أجد  ومل 

و�أظنها مل ت�صل؛ الأنه فتحها و�طلع على ما فيها، وبعدها بهتت �لعالقُة بيننا.

و�أحاطو�  و�ل�صاباك،  و�ل�رشطة  �حلدود  حر�ص  من  قوة  جاءت   1989/2/1 بتاريخ 

بالبيت، وهم مدججون بال�صالح، وباأمر �عتقايل �أخذوين �إىل �مل�صكوبية، الأنام تلك �لليلة 

�صلخانة،  و�صميتها  �مل�صلخ،  كان  وهناك  �جللمة،  حتقيق  �إىل  �صفروين  ثّم  زنازينها.  يف 

—نقول  كامل�صامري  مدبب  بحائط  ودّك  وخلع،  و�رشب  جامد،  وحتقيق  كذلك،  وهي 

�لدم من ظهري، وبقيت على  “م�صب�ص”— بظهري حتى متّزقت مالب�صي، و�صال  له 

با�صم،  �الأخ  �لتقيت  �أن  بعد  مني.  يئ�صو�  حتى  �لتمام  على  �صهر�ً  �لتحقيق  يف  �حلال  هذه 

و�عرتفت �أن ما بيني وبني �الأخ نبيل هي �صحبة �ل�صجن، وعر�ص علي �أن �آتي بال�صالح 

عن طريق رفح، فما جتاوبت مع ذلك. ويف �لليلة �الأخرية من �لتحقيق ر�أيت يف �ملنام �أن 

�أفعى تتلوى بني �صاقيَّ وما �آذتني، و�أنا على ظهر بيتي. ثّم كنت على تلة، و�إذ� باإ�صحق 

�صامري، وكان رئي�ص وزر�ء �لعدو وقتها، يزحف نحوي وهو حايف �لقدمني، وما و�صلني، 
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، وبعدها ��صتيقظت 
24)ُ و�إذ� باالآية �لكرية تختم �لروؤيا من قوله تعاىل )َف�َصيَْكِفيَكُهُم �هللَّ

فا�صتب�رشت وقلت كفاين �هلل �إياهم، وما �صاألوين بعدها.

منها  غربية،  �صحف  مع  �صحفية  مقابالت  عن  �ملحقق  وبني  بيني  حديث  د�ر  وقد 

�إن فل�صطني من بحِرها لنهرها،  Chicago Tribune، و�أين قلت فيها  �صيكاغو تريبيون 

هي للفل�صطينيني وللعرب و�مل�صلمني، و�إننا لن نتخلى عن حبة رمل من �أر�ص فل�صطني. 

فقال: �أين نذهب؟ فقلت من حيث �أتيتم، �أو تقبلون بحكمنا، فقال قائد يف �ل�صاباك: نعلنها 

حرباً عاملية ثالثة، وال نقبل بحكم �لعرب.

ومن �أطر�ف �حلديث عن مقدمة �بن خلدون، وقد �صبق يل �أن قر�أتها يف �صجن �لرملة، 

�جلاحظ،  كتب  وكذلك  �ملقدمة،  هذه  خلدون  البن  يقر�أ  ال  عربي  من  �أعجب  �ملحقق،  قال 

وعلى �خل�صو�ص كتاب �حليو�ن، فلما قر�أت كتاب �حليو�ن للجاحظ قلت: بقدر ما عنده 

�أدب... بقدر ما هو قليل �أدب.

من  بروفي�صور  ز�رين  نيت�صان،  �صجن  �إىل  �أخرى،  مرة  �لرملة  �إىل  �أرحل  �أن  وقبل 

جامعة حيفا، و�أنا يف زنازين �لتحقيق، وجل�ص معي الأكرث من �صاعة، يف حديث عن �حلركة 

�الإ�صالمية وعن حما�ص وم�صتقبل �ل�رش�ع، وفجاأة �صاألني عن �لدكتور �ل�صهيد عبد �هلل 

عز�م، ماذ� يفعل يف �أفغان�صتان؟ فو�هلل ما خطر على بايل بعد �صوؤ�له �إال �أن �لتخطيط قائم 

الغتياله. ويف �ل�صنة نف�صها يف 1989/10/24 ��صت�صهد عبد �هلل عز�م، رحمه �هلل.

االنتقال إلى سجن نيتسان في الرملة:
بعد بو�صطة ملحكمة �للد �لع�صكرية، وبح�صور ق�صاة �ملحكمة و�لنيابة و�ملحامي، قدمت 

�لنيابة �لع�صكرية الئحة �تهام �صدي، وتر�فع عني يف هذه �ملحكمة �الأ�صتاذ علي ر�فع من 

�لقانون  �ل�صالعني يف  ��صتبدلته مبحام يهودي هو فيلدمان، وهو من  ثّم  �الأعلى،  �جلليل 

�لع�صكري و�ملدين �الإ�رش�ئيلي. تر�فع عني وعن �الأخ با�صم خمزومي من �لنا�رشة، ولهذه 

�لرملة،  �إىل �صجن نيت�صان يف  �أحكاٌم �صدنا. فانتقلت من �صجن �جللمة  �للحظة مل ت�صدر 

منهم  فتح،  من  �الإخوة  ��صتقبلني  غرفه،  من  غرفة  �إىل  ودخلت  �ل�صجن  �إىل  و�صلت  وملا 

من  وهما  زحايكة،  �صالح  و�الأخ  وموؤدب،  فا�صل  رجل  وهو  عفيفة،  �أبو  طالل  �لدكتور 

 �لقد�ص. وكان من �لفتية �لذين حر�صو� على معرفتي، وهم من �لد�خل �لفل�صطيني �الإخوة

القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 137.  
24
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�صمري �رش�صاوي، وعلي عمرية، ووليد �أفندي، وماجد �حللف، وهم بدو من عرب �حللف 

يف قرية ��صمها �إبطن، �إىل �جلنوب من حيفا؛ �صباٌن حمرتمون متّردو� على و�قعهم، وتفاعلنا 

يف  �نتظمو�  قد  و�خلارج  م�رش  طريق  عن  وكانو�  نحوهم.  بالو�جب  وقمنا  �ل�صباب  مع 

�صفوف �لثورة �لفل�صطينية، ومنهم من �أنهى حكمه، ومنهم من هو حتى �الآن يف �ل�صجن، 

من  وتعرفت  �الأحر�ر.  وفاء  �صفقة  يف  باخلروج  حظي  فقد  عمرية  علي  �أما  �صمري،  مثل 

، دخل �حلدود مع 
25

خالل �صجن نيت�صان �إىل �الأخ و�ملقاتل �لليبي خليفة �ل�صغري �ملبوك

فل�صطني عن طريق لبنان وزميل له يف عملية ع�صكرية، من ور�ئها جبهة �لن�صال �ل�صعبي. 

ويف �ل�صجن كان خليفة حامل لو�ء �لقومية �لعربية، وعبد �لنا�رش و�لقذ�يف تبّو�آ يف نف�صه 

مقعد�ً، وحربه على �الإخو�ن �مل�صلمني بال هو�دة، ويرميهم باأنهم عمالء للغرب. فقلت له 

من خالل حديث غري مرة، والأكرث من يوم: �أنت يا �صاحبي مت�رشع يف حكمك على �لنا�ص، 

�أنت تائه عن �لطريق، ومعمر �لقذ�يف بكتابه �الأخ�رش، خارج عن ملة �مل�صلمني، وحاول �أن 

يد�فع عن �لقذ�يف وعن حروبه يف ت�صاد، وقد كان جندياً هناك... و�أ�صتاذ�ً يعلم يف مد�ر�صها. 

ولكن مع �لزمن عالجه، و�صاحبنا عنده ��صتعد�د �أن ي�صمع ويفهم، وحر�صت على متابعته، 

�إىل �أن �قتنع مع �الأيام، و�أ�صبح من �الإخو�ن �مل�صلمني، وبقي مع �جلماعة د�خل �ل�صجون 

ع�رش �صنو�ت، ثّم �أفرج عنه �صنة 1999، وجمموعة �أخرى من �ل�صباب كبادرة ح�صن نية من 

�الحتالل لل�صلطة �لفل�صطينية. وخرج �إىل غزة، وهناك تزوج من �لقطاع، وبعد ذلك عاد �إىل 

�أهله يف ليبيا. وكان نعم �الأخ ونعم �ل�صاحب.

�لقد�ص  من  حما�ص  حركة  من  �الإخوة  نيت�صان  �صجن  من  �لثاين  �لق�صم  يف  وكان 

و�صو�حيها، من �صور باهر �الأخ �ملجاهد �أحمد عطون، وهو �لنائب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�ل�صجن كذلك �الأخ �لقد�ص مع نو�بها �الإ�صالميني ووزيرها. وكان يف   �ليوم، و�ملبعد عن 

من جبارين  �أدهم  و�أبو  حلمي  �أبو  و�الأخو�ن  مهنا،  �أحمد  و�الأخ  �لر�زم،  �لبا�صط   عبد 

�أم �لفحم. وتعر�ص �الأخ �أبو جماهد و�الأخ حممود عطون )�أبو �لعز( �إىل “قمعة” موجعة 

لثالثة  �ل�صماء  ويلتحفان  �الأر�ص  يفرت�صان  �لزنازين،  يف  وُعزال  و�لهر�و�ت،  بالع�صي 

�أيام، و�لدماء ت�صيل من ر�أ�صيهما وج�صديهما.

دبلوم معلمني خا�ص،  �لرياينة، حا�صل على  ليبي ولد يف منطقة  �أ�صري   :) املربوك )1959–  ال�شغري  خليفة   
25

�ملقاومة يف  1988، و�صارك يف عدد من عمليات  �لفل�صطينية �صنة  وبكالوريو�ص علوم �صيا�صية. �ن�صم للثورة 

�جلنوب �للبناين. �عتقل يف 1988/8/29 بعد ��صتباك مع قوة �صهيونية بالقرب من مز�رع �صبعا �للبنانية. حكم 

بال�صجن ملدة ع�رشين عاماً، و�أطلق �رش�حه �صنة 1999 �إىل قطاع غزة. ر�فق �ل�صيخ �أحمد يا�صني يف �صجنه، عاد 

�إىل ليبيا وبعد �لثورة على نظام �لقذ�يف ر�صح نف�صه النتخابات �ملجل�ص �لوطني �لليبي.
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�نتهى �إىل م�صامعنا، ونحن يف �لق�صم �لثاين من �صجن نيت�صان، خب وفاة �لرفيق عمر 

�لقا�صم، نتيجة ملر�ص ع�صال �أمّل به ومل يهله طويالً، �أعاذنا �هلل منه ومن كل مكروه �أال 

وهو مر�ص �ل�رشطان. وقد قامت على تاأبينه يف �ل�صجن �جلبهتان �ل�صعبية و�لديقر�طية، 

�الإ�صالمي،  �جلهاد  با�صم  كلمة  الألقي  �ل�صفدي،  حممود  )�ل�صعبية(  رفيق  وقدمني 

با�صم �لكلمة  تكون  �أن  ي�صريين  ال  �أنه  ووجدت  بحما�ص،  يعرتف  �أن  عليه  عّز   وقد 

حما�ص،  جتاهل  هو  �لقوم  نفو�ص  عنه  عبت  ما  ولكن  �إخو�ين.  فهم  �الإ�صالمي،  �جلهاد 

فيها كلمته  قال  و�لتاريخ  �أحد،  يتجاهلها  �أن  من  �أكب  فحما�ص  حما�ص،  بحجم   وجهلهم 

ويف غريها.

�أن ت�صعى  مات عمر �لقا�صم، و�الأعمار بيد �هلل، ولكن كان على �جلبهة �لديقر�طية، 

جاهدة لعملية تبادل جلثة جندي درزي من جنود �الحتالل عندها، ��صمه �صمري �أ�صعد، 

ِمنه،  �ملر�ُص  متّكَن  �أن  بعد  �لقا�صم  عمر  فرحل  ورفاقه،  و�أهله  �لقا�صم  عمر  �إىل  لتعتذر 

من  هالل  �أبو  علي  و��صمه  �خلارج،  يف  كو�درها  من  كادر�ً  باجلثة  �لديقر�طية  وبادلت 

 بلدة �أبو دي�ص، ليعود من �ملنفى �إىل �أر�ص �لوطن. وقد م�صى على عمر �لقا�صم يف �ل�صجن

22 �صنة. 

م�صطفى �ملهند�ص  �حلبيب  و�الأخ  �لفا�صل  �لرجل  �لتقيت  نيت�صان،  �صجن   ويف 

�إد�رية، و�لتقيت �لرفيق عبد �للطيف غيث )�أبو ن�صال(  �أبو زهرة )�أبو �الأمني( يف ق�صية 

من �جلبهة �ل�صعبية، وهو كذلك على خلفية �إد�رية، و�صمعت منه تعليقاً على �النتفا�صة 

وحال �ملنظمة قبل �النتفا�صة، فقال: �إن �ملنظمة قد ُتودِّع منها و�أ�صبحت مكاتب، ولوال 

لت �إىل ع�صقالن. �النتفا�صة ما قامت لها قائمة، ثّم ُرحِّ

الحكم الثاني والعودة لعسقالن:
�ملحكمة  من  �صدي  �حلكم  �صدر   1989 دي�صمب  �الأول/  كانون  �صهر  �أو�خر  ويف 

وهو  بـ“�ل�صفدع”،  يلقب  حكمني  �لذي  و�لقا�صي  و�صهر.  �صنة  ملدة  �للد  يف  �لع�صكرية 

َمْن حكمني �صنة 1975 يف �ملحكمة نف�صها. ورجعت �إىل ع�صقالن بعد غياب �أربع �صنو�ت 

فيها  ثالثني،  من  الأكرث  تت�صع  غرفة  يف   ،(11) ق�صم  على  �صيفاً  ونزلت  تقريباً،  ون�صف 

فيها  مبا  جميعها  �لف�صائل  من  كرث  و�صبان  �صاللدة،  وعدنان  خوري  �صمعان  �لرفيق 

�النهيار  عالمات  عليه  بدت  قد  �ل�صوفييتي  �الحتاد  كان  و�أيامها  و�جلهاد.  حما�ص 

و�لرتهل، و�نفرط عقد �لكتلة �ل�رشقية وحلف و�ر�صو Warsaw Pact، و�أتى �لنا�ص على 
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علينا وخرج  و�ل�صيوعية.  �الإحلاد  كابو�ص  من  �لنا�ص  وحترر  به،  فاأطاحو�  برلني   �صور 

�لبناء  �إعادة  —وتعني  Mikhail  Gorbachev بالبي�صرتويكا  ميخائيل غوربات�صوف 

لالقت�صاد �ل�صوفييتي—، و�أذكر جيد�ً وقد خطبت عن ذلك �ملوقف خطبة جمعة، وذلك 

�أن بو�ص �الأب George Bush )�لرئي�ص �الأمريكي( وغوربات�صوف �أر�د� �للقاء على بارجة 

الأحد �لطرفني يف �لبحر �ملتو�صط، وحال �ملوُج دون �للقاء... وعال �ملوُج كاجلبال، و�أخري�ً 

�نهيار  �صبب  يعلل  �أن  �لرفاق  بع�ص  وحاول  هناك.  �للقاء  ومّت  مالطا،  �إىل  �الثنان  نزل 

�نهار وهو  �ليوم ف�صور برلني  �أما  للجد�ل،  �أتربع  �ل�صوفييت، فقلت لهم: من قدمي كنت 

يجادل عنا، و�صقط �لفكر �ملارك�صي ب�صقوطه. و�لعجيب �أنه �صقط هناك، وعاد �لنا�ص �إىل 

�مل�صاجد و�لكنائ�ص، ولكن دعاة �الإحلاد يف بالدنا ال يز�لون على حالهم.

وجمعتني �أيام �ل�صجن باالأ�صتاذ و�ملهند�ص ح�صن �لقيق )�أبو �صليمان(، رحمه �هلل، ويف 

غرفة من غرف �لق�صم ع�صنا معاً. وعلى عادتي كنت �أخرج للريا�صة من كل �صباح، وهذ� 

�الأمر جديد على �الأ�صتاذ، فقلت له: �أنا �أمريك يف �ل�صجن، وعندما نخرج من �ل�صجن فاأنت 

�أمري �لكل، �أما �الآن فاإىل �ل�صاحة ومبالب�ص �لريا�صة، وقد �عتاد على �لر�صميات، وم�صت 

�أحاديث،  بيننا  �لنهار كانت تدرو  �لليل وخالل  م(. ويف  َتَفهَّ )�صيِّد من  �الأمور، و�الأ�صتاذ 

و�أ�صمع منه من �ل�صعر و�الأمثال، وحفظت عنه بيتاً من �ل�صعر كان كثري�ً ما يردده: 

و�لليايل من �لزمان حباىل                                                            مثقالت يلدن كل عجيبة

�لع�صكرية،  �إيرز  حمكمة  �إىل  طريقهم  يف  لنا،  �إخوة  علينا  يرتدد  كان   (11) ق�صم  ويف 

وهم ممن �عتقلو� يف �ل�رشبة �الأوىل و�لكبرية حلركة حما�ص، وعلى �إثر خطف �جلنديني 

�صنة   Avi Sasportas �صا�صبورت�ص  و�آيف   Ilan Sa‘adon �صعدون  �إيالن  �الإ�رش�ئيليني 

�لذين  من  فكان  �الآن  �أما  �لعزل.  ق�صم  وعن  �ل�رشبة،  هذه  عن  الحق  حديث  ويل   ،1989

، وكذلك �ملحامي 
26

يرتددون على �ملحكمة �ملهند�ص �إ�صماعيل �أبو �صنب وكنيته �أبو �حل�صن

حممد فرج �لغول، وجميع من له حمكمة، وكانا معزولني �أ�صفل �صجن �لرملة.

�أ�صولها  لعائلة تعود  �لن�صري�ت و�صط قطاع غزة  اأبو �شنب )1950–2003(: ولد يف خميم  اإ�شماعيل ح�شن   
26

لقرية �جلية. در�ص �لهند�صة مب�رش ويف �لواليات �ملتحدة. عمل حما�رش�ً يف جامعة �لنجاح �لوطنية، وله دور 

مر�ت عدة  �عتقل  �الأونرو�.  وكالة  يف  وعمل  �ملهند�صني،  نقابة  رئا�صة  �صغل  و�الجتماعي.  �لنقابي  �لعمل   يف 

—حما�ص  غزة  قطاع  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �الإد�ري  �ملكتب  ع�صوية  �صغل  �ل�صهيوين.  �الحتالل  �صجون  يف 

�ل�صلطة  مع  �للقاء�ت  يف  حما�ص  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  ومثّل  للدر��صات،  �مل�صتقبل  مركز  ور�أ�ص  الحقاً، 

�لفل�صطينية و�لف�صائل. �غتيل بق�صف �صاروخي ��صتهدف �صيارته يوم 2003/8/21.
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باأحد  يختلطو�  �أن  �ملحكمة،  �إىل  طريقهم  يف  وهم  �الإخوة،  هوؤالء  على  ممنوعاً  كان 

عالقة  على  �صنب  �أبو  �ملهند�ص  وكان  ترحالهم.  يف  حتى  معزولون  فهم  �ل�صجناء،  من 

على �لتحقيق  يف  يفتح  �أن  �حل�صن  �أبي  مع  �ملحقق  وحاول  �صليمان،  �أبي  �أ�صتاذنا   مع 

يل:  وقال  �صفة.  ببنت  ينب�ص  ومل  �صنب،  �أبو  �حلاج  و�صب  �صلَّم،  �هلل  لكن  �صليمان،  �أبي 

�قر�أ �ل�صالم على �أبي �صليمان خوفاً من �ملالحظة، وقل له: �صاألو� عنه يف �لتحقيق. وكان 

باالإمكان �أن يتبادال �لتحية و�ل�صالم، لكن حل�صا�صية �لو�صع كنت �أنا �لو��صطة و�ملر�صال، 

رحمهما �هلل. وجمعنا �ل�صجن مبهند�ص كرمي على �صاكلة �ملهند�ص �أبي �صنب، هو �ملهند�ص 

خالد �أبو عرفة و�ملقرب من �أبي �صليمان، ثالثتهم در�صو� �لهند�صة... وهند�صة نفو�صهم 

عظيمة.

لقد �صكلت �النتفا�صة ظاهرة عظيمة، و�صغلت �لر�أي �لعام �لعاملي و�ملحلي باأحد�ثها، 

وعطاء هذ� �ل�صعب من �لدماء و�الأ�صالء و�ل�صهد�ء بال حدود. وفر�صت هذه �الأحد�ث على 

�لعامل �أن يتعاطف مع �لت�صحيات �جل�صام �لتي قدمها هذ� �ل�صعب. وكان الأهلنا يف �لد�خل 

�أبناء �لوطن مع هذ� �حلر�ك، ومن  �إخو�نهم، وتعاطف  �ملحتل ح�صورهم، فتعاطفو� مع 

وقرى  و�جلليل  و�للد  و�لنا�رشة  �لفحم  و�أم  و�لنقب  يافا  من  �ل�صجن،  دخل  من  �أبنائهم 

�ملثلث... �لتقينا �أبناء هذه �ملدن جميعاً وع�صنا و�إياهم، فهم منا ونحن منهم. �أما يافا، فقد 

�أبنائها، لكن هيهات،  عمل �الحتالل جاهد�ً على تفريغها و�إ�صقاطها، وقتل �النتماء عند 

“مناريد” على �لعدو.  �إنهم  ففيها رجال �أعرفهم وعندهم �صد�مية ووطنية �صادقة، بل 

ومع �لروح �جلديدة �لتي عززها �لتدين، خرج �أبناوؤها على �الحتالل، ومنهم من �نخرط 

ع�صقالن  �صجن  �إىل  �أتى  من  ومنهم  وحوكمو�،  �ل�صجن،  ودخلو�  �النتفا�صة،  �أعمال  يف 

1989، وتعرفت عليهم و�لتزمو� حما�ص، و�آثروها عما �صو�ها  �أيام وجودي هناك �صنة 

مع  �صعبة  ظروفهم  وكانت  عظيماً،  بهم  �هتمامنا  وكان  بهم.  فرحبنا  �لتنظيمات  من 

لها  �لد�خل  يف  تربيتهم  والأن  هوؤالء،  الأحبابنا  يت�صع  �إطار  فهي  �الأخوة،  لكنها  �اللتز�م، 

لنا  “�لنمردة” ن�صيب، وهذ� جيد. وملا عرفتهم عن قرب، قلت: هوؤالء ذخٌر ور�صيد  يف 

�ل�صك�صك، زودين باخلرية من  �لد�خل، وكان ذلك. فبعدما تعرفت على �حلاج عادل  يف 

ريحان،  علي  �ل�صهيد  حممد(  )�أبي  �أخته  زوج  على  وعرفني  �ل�صجن،  يافا خارج  �صباب 

�لعمالء. وملا  يد  �الإ�رش�ئيلية على  �ملخابر�ت  باإيعاز من  قد قتل قبل �صنتني،  و�لذي كان 

له: هل  �ل�صهيد علي، وقال  ر�أ�ص  �إ�رش�ئيلي وو�صع قدمه على  ُقتِل جاء رجل خمابر�ت 

�ل�صيخ �ملحمودية  م�صجد  �إمام  على  كذلك  عادل  �حلاج  وعّرفني  حما�ص؟  �أنك   ن�صيت 
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َخو�ن يف موقف و�حد على يد �لعمالء 
َ
يو�صف �صيد عا�صور وعلى �أخيه خمي�ص، وُقتل �الأ

كل  وعمل  �لنا�ص.  بني  ح�صابات  ت�صفية  حجة  حتت  �الإ�رش�ئيلية،  �ملخابر�ت  وباإيعاز 

يف  �ملهم،  �لدور  لهما  وكان  و�نتظما  معي،  عا�صور  وخمي�ص  ريحان  علي  �ل�صهيدين  من 

�لت�صليح و�لر�صد و�خلبة يف معرفة �ل�صالح، فهذه حياتهم، زود�ين بال�صالح و�أخذ� على 

عاتقيهما �لنقل و�لتدريب وكل دعم مع ��صتعد�د للتنفيذ رحمهما �هلل جميعاً، وحفظ �هلل 

يافا، فاملوؤ�مرة عليها لي�صت كبرية فقط، و�إمنا �أحاطو� بها...

كنت �أتردد على يافا، الأين �أحبها، و�الحتالل ال يريد ليافا �أن حتيا ب�صبانها، كنت �أتخذ 

من �لليل �صتار�ً وغطاء الأي حركة �إليها، �أو فيها.

�لقيق ح�صن  �الأ�صتاذ  مع  �أخرى  غرفة  جمعتنا  ع�صقالن  من   (12) ق�صم   ويف 

�أبي �صليمان، وكان يف �لليل  )�أبي �صليمان( مرة �أخرى. و�حلديث ال ينقطع وال يل مع 

ج�صم  على  ب�صماته  ترك  وقد  ل�صعاته،  من  ح�صا�صية  لديه  كانت  �إذ  �لبق،  مع  حرب  يف 

�الأخ  مع  �لق�صم  يف هذ�  �الأيام  �لقد�حة. وجمعتنا  بنار  ويطارده  �لليل  فيقوم يف  �الأ�صتاذ، 

)�أبو �صادي( من حركة فتح، وهو �صاب موؤدب ودمث �الأخالق، وهو  ر��صي �جلر�عي 

ع�صو من �أع�صاء �لقيادة �لوطنية �ملوحدة...

وكان يف غرفتنا �أخ من �جلهاد �الإ�صالمي من غزة ��صمه �صقر �لبلتاجي، كان يف�صل 

�لعي�ص مع �إخو�نه يف غرف حما�ص. وكان �لبلتاجي رجالً يف �لثالثينيات من عمره، وله 

مو�قف فيها من ح�صن �خللق و�الإح�صا�ص باالآخرين، حيث كان يقوم كل ليلة، قبل �لفجر 

ب�صاعة �أو �صاعتني، لي�صنع يل كوباً من �حللبة، وكوبني �آخرين من �ليان�صون، للمهند�َصنْي 

ح�صن �لقيق وخالد �أبو عرفة.

قّدمو�  وهوؤالء  علينا،  و�أعز�ء  قد�مى  �إخوة  �لد�خلية  �الأق�صام  يف  �ل�صجن  د�خل  لنا 

�إىل وح�رشت  �لنقل.  ومّت  ذلك  فكان  �الأيام،  من  تبقى  ما  معهم  و�لعي�ص  للنقل   ��صمي 

حمزة(،  )�أبو  حمامي  جميل  �الإخوة  هناك  وكان   ،6 غرفة  على  �صيفاً  ونزلت   (2) ق�صم 

و�لد�عية �لعبد(،  )�أبو  �صهاب  حممد  و�لدكتور  �أحمد(،  )�أبو  �ملقادمة  �إبر�هيم   و�لدكتور 

عبد �لرحمن متر�ز )�أبو ماهر(، وولده ماهر، و�الأخ �صامي �أبو زهري، و�آخرون، فرج �هلل 

عن �مل�صلمني جميعاً.

�إىل �صجن �صطة، يف  �صهر، وبعدها رحلت  الأقل من  بينهم، ولرمبا  �ملقام  بي  مل يطل 

�ل�صمال على طريق �لعفولة بي�صان. وملا و�صلنا نزلنا على �إخو�ننا يف �جلماعة �الإ�صالمية، 
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وهي جتمع بني حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، ومل�صكالت ح�صلت بيننا وبني فتح �أخرجتنا 

�الإد�رة للزنازين، وكان �الأخ )�أبو جماهد( �أحمد عطون هناك، وناله من �ل�رشب ما تق�صعر 

له �الأبد�ن، حتى قلت �إنه قد فارق �حلياة، حفظ �هلل �أبا جماهد.

عرفة �أبو  خالد  �ملهند�ص  خلفي  وتركت  �لبيت،  �إىل  خرجت  �صطة  زنازين   ومن 

)�أبو حممد(، وكان عوناً الأبي جماهد.

مّت �الإفر�ج عني يف 1990/3/1، وكان يف ��صتقبايل على بو�بة �ل�صجن �ل�صيدة �لو�لدة، 

رحمها �هلل، و�أهايل �ملعتقلني �لذين جاوؤو� لزيارتهم، وعدت �إىل �لقد�ص بعد غياب موجع 

�آخر.

حملة االعتقاالت وقسم العزل:

كنا يف �صجن نيت�صان �صنة 1989 و�الأخبار ال تتوقف، وفيها حر�رة ل�صخونة �الأحد�ث، 

وقد جاء يف �الأخبار �لعبية عن �ختطاف جنديني �إ�رش�ئيليني. و�خلاطفون قالو�، من باب 

�لتمويه، �إن هذه �لعملية جاءت رد�ً على �غتيال )�أبي جهاد( خليل �لوزير، و�ت�صح فيما 

بعد �أن َمْن قام بهذه �لعملية جمموعة تابعة حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، ومتكنت 

هذه �ملجموعة من �لق�صاء على �جلنديني، ودفنهما وم�صادرة �صالحيهما، ثّم �الختفاء 

�ملجموعة،  قائد  �ل�رش�حتة،  حممد  �لنمر(  )�أبو  وهم  هوياتهم،  ُحددت  وقد  �الأنظار.  عن 

و�الأخ  �ملبحوح،  حممود  و�ل�صهيد  م�صطفى(،  )�أبو  �صحادة  �صالح  �ل�صيخ  ور�ئه  ومن 

�ملجاهد حممد ن�صار، ر�صي �هلل عنهم جميعاً. �أما �أبو �لنمر و�ل�صيخ �صالح فقد �عتقال، 

و�أما �ل�صهيد حممود �ملبحوح و�الأخ حممد ن�صار فقد غادر� �لقطاع �إىل م�رش... 

وعلى �إثر ذلك قامت قو�ت �الحتالل باأكب عملية �عتقال، �صملت غزة و�ل�صفة �لغربية 

و�لقد�ص، حتى و�صل عدد �ملعتقلني �إىل ما يزيد على 250 معتقالً كلهم من حما�ص، وعلى 

ر�أ�صهم �ل�صيخ �أحمد يا�صني و�ملهند�ص �إ�صماعيل �أبو �صنب، و�صبان ي�صكلون �ل�صف �الأول 

�لقيق و�ل�صيخ جميل حمامي، و�الأ�صتاذ  �لقد�ص �الأ�صتاذ ح�صن  من قيادة �حلركة، ومن 

غ�صان هرما�ص، و�الأ�صتاذ علي �أبو ر��ص مدير �ملعهد �لعربي، و�لدكتور عدنان م�صودة، 

و�الأ�صتاذ ماهر عبيد من �خلليل، و�ل�صيخ جمال �لطويل، و�ل�صيخ ح�صن يو�صف، و�ل�صيخ 

�إبر�هيم �أبو �صامل من ر�م �هلل، و�آخرون ال �أذكرهم... �هلل يعلمهم.
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وقد �صبق هذ� �العتقال �عتقال �آخر الإخوة �أ�ص�صو� جهاز �أمن �حلركة )جمد( ، وكان 

، ومعه يف قيادة 
27

�إبر�هيم( )�أبو  �ل�صنو�ر  �الأخ يحيى  �مللهم  �لقائد  على ر�أ�ص هذ� �جلهاز 

، وح�صن 
29

، وتوفيق �أبو نعيم )�أبو عبد �هلل(
28

�جلهاز �الإخوة روحي م�صتهى )�أبو جمال(

، وهم من �لكفاءة مبكان د�خل �ل�صجون وخارجها.
30

�ملقادمة )�أبو علي(

�الإجر�م،  يف  �الأمنية  وموؤ�ص�صاته  �ل�صهيوين  �لعدو  تفنن  �العتقاالت  هذه  �أثر  على 

ويف  �ملعتقلني،  من  �ل�رشيحة  هذه  �صّد  همجي  �إجر�ء  على  �ل�صجون  م�صلحة  و�أقدمت 

وللتنقالت،  للبو�صطات  ممر�ً  ت�صتخدمه  �ل�صجون  م�صلحة  كانت  �الأر�ص  حتت  ق�صم 

 بلغتهم. وهذ� �لق�صم بلغ من �ل�صوء مبلغاً ال يطاق، فهو 
وللمحاكم، وي�صمى “معبار�ً”31

مزرعة للفئر�ن و�جلرذ�ن، و�لرطوبة فيه قاتلة، وح�رشنا فيه ح�رش�ً كل �ثنني يف حجرة 

كالزنازين، بل رمبا كانت �لزنازين �أرحم، و�لبعو�ص و�حل�رش�ت و�الإنارة �ل�صعيفة �لتي 

ت�صعف �لروؤية، وتوؤدي �إىل �لعمى مع �لزمن، �أما �جلدر�ن و�الأبو�ب، فلها دهان خا�ص 

م�صلحة  مدير  �تخذ  �أن  يوم  فيه،  نزيالً  كنت  وقد  �الإجر�م  يف  يتفننون  للنظر،  ومتعب 

يحيى اإبراهيم ال�شنوار )1962– (: ولد يف خميم خانيون�ص لعائلة هجرت من بلدة �ملجدل �صنة 1948. �لتحق يف   
27

�جلامعة �الإ�صالمية بغزة ون�صط يف �صفوف �لكتلة �الإ�صالمية وقاد جمل�ص طلبتها. �أحد موؤ�ص�صي منظمة �جلهاد 

و�لدعوة )جمد(، �جلهاز �الأمني حلركة حما�ص، وقائدها يف جنوب قطاع غزة، بتكليف من �ل�صيخ �أحمد يا�صني؛ 

كان للجهاز دور يف مالحقة �ل�صهاينة وعمالئهم. �عتقل يف 1989/5/14، وحكم عليه بال�صجن �ملوؤبد. خرج يف 

�صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18. و�نتخب موؤخر�ً لي�صغل ع�صوية �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص.

منظمة  موؤ�ص�صي  و�أحد  متزوج،  غزة،  مدينة  يف  �ل�صجاعية  حي  مو�ليد   :)  –1959( م�شتهى  جمال  روحي   
28

�جلهاد و�لدعوة )جمد(، �لذر�ع �الأمني حلركة حما�ص، وم�صوؤول �جلهاز يف منطقة غزة. �عتقل من �مل�صت�صفى 

مقتل  عن  مل�صوؤوليته  �حلياة  مدى  بال�صجن  عليه  وحكم   ،1988/2/13 يوم  خطاأ  قنبلة  بانفجار  �إ�صابته  بعد 

لي�صغل ع�صوية 2011/10/18، و�نتخب موؤخر�ً  يوم  �الأحر�ر  �الحتالل. خرج يف �صفقة وفاء   عدد من عمالء 

�ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص.

توفيق عبد اهلل اأبو نعيم )1962– (: ولد يف منطقة و�دي غزة، و�لتحق يف كلية �لدعوة باجلامعة �الإ�صالمية   
29

يف غزة. ن�صط يف �صفوف �لكتلة �الإ�صالمية وحركة حما�ص و�صارك يف فعاليات �النتفا�صة �الأوىل و�عتقل لذلك. 

1989/5/14 مل�صاركته  �عتقل يف  �الأمني �خلا�ص بحركة حما�ص.  �نتمى ملنظمة �جلهاد و�لدعوة )جمد( �جلهاز 

يف عدد من �لعمليات �صّد �ل�صهاينة وعمالئه وحكم بال�صجن مدى �حلياة. �أحد قياد�ت �أ�رشى حما�ص، وممثل 

�ملعتقلني لفرتة طويلة. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.

�ملقادمة  �إبر�هيم  �ل�صهيد  �صقيق  غزة،  قطاع  �صمال  جباليا  خميم  يف  ولد   :)  –1960( املقادمة  اأحمد  ح�شن   
30

ح�صل على بكالوريو�ص �ل�رشيعة �الإ�صالمية من �جلامعة �الإ�صالمية بغزة، متزوج وله ولد وبنت. �عتقل يف 

1989/5/18 لن�صاطه �صّد �لعمالء �ل�صهاينة �صمن منظمة �جلهاد و�لدعوة )جمد( جهاز حما�ص �الأمني، وحكم 

بال�صجن ملدة ثالثني عاماً. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18، و�أبعد �إىل تركيا.

�ملحتجزين  �ملعتقلني  عن  مف�صول  ولكنه  �صجن  بكل  ملحقاً  ويكون  �ملوؤقت،  �ملعتقلني  �حتجاز  مكان  �ملِعبار:   
31

�نظر: فهد �أكرث من يوم.  �لتي ت�صتغرق  �ملختلفة  �لنقليات  �ملعتقلني بني مر�حل   ب�صكل د�ئم، وي�صتخدم ملبيت 

�أبو �حلاج، مرجع �شابق، �ص 67. وللمزيد �نظر �لتعريفات �لو�ردة يف ملحق “�لبو�صطة”. ]�ملحرر[



187

اعتقالن بينهما اعتقال اإداري

�ل�صجون قر�ره ب�صاأن �لعزل، ومن ور�ئه �صيا�صة عليا لل�صاباك ب�صماته و��صحة فيها. 

ونقلت �إىل �لق�صم �الآخر منه، حتى ال �أختلط بهذه �ملجموعة.

�أتت ب�صتني من كو�در حركة  ومل تكتف م�صلحة �ل�صجون بكل هذه �ملو��صفات، بل 

�لع�صكري، ومنهم كذلك  بالعمل  لهم  �لنا�صطني �صيا�صياً ال عالقة  حما�ص، معظمهم من 

�لنا�صط يف �لعمل �لع�صكري و�مليد�ين، وو�صعتهم حتت �صيا�صة خا�صعة للموؤ�ص�صة �لعليا، 

�ل�صجن  �إد�رة  �ل�صجون، بحيث حّجم �صالحية  �ل�صاباك على خّط م�صلحة  بعدما دخل 

�أبو�ب  يف  �صغرية  نو�فذ  عليهم  و�أغلقت  �ملو�صدة،  �الأبو�ب  يف  وز�دت  �لفئة.  هذه  بحق 

يعرفو�  ال  حتى  �ثنني،  غيارين  من  �إال  ثيابهم  م�صادرة  بعد  “�صنافات”،  ت�صمى  �لق�صم 

�لدفء يف برد �ل�صتاء �لقار�ص، مع برنامج �صّيء للتغذية، ومنعوهم من �لريا�صة و�صالة 

و�العتد�ء�ت  �ل�رشب  �صيا�صة  معهم  و�تبعو�  و�لقرطا�صية.  و�لكتب  و�لكانتينا،  �جلمعة، 

و�ال�صتفز�ز، فال يخلو يوم من �رشب �لغاز بقيادة طاقم على ر�أ�صه �صابط �أمن رو�صي 

 2003 ��صمه �صيمون. ود�رت �الأيام و�إذ� ب�صيمون يعنّي مدير�ً ل�صجن نفحة، ففي �صنة 

جاءنا �إىل �صجن نفحة مدير�ً، بعدما ترقى على ح�صاب معاناتنا و�آالمنا ولب�صاعة �أفعاله، 

فالتقى �الأخ توفيق �أبو نعيم، �لذي عا�ص و�إياه �صوالت وجوالت من �ل�صد�م. وكان �الأخ 

توفيق �لناطق با�صم �لعزل قدياً، و�لناطق با�صم �ل�صجن �ليوم، و�أيام �لعزل ح�صل بني 

ر�أ�ص �صيمون عالمة، فرد على توفيق  �ل�رشب، بحيث تركت يف  �إىل  �أدى  �الثنني �صد�م 

ب�رشبة تركت عالمة يف ر�أ�صه، )و�حدة بو�حدة(. و�لتقيا �أخري�ً يف غرفتي، وكالهما ينظر 

�إىل ر�أ�ص �الآخر ويبت�صم، لكن بعيد�ً عن تلك �الأيام، وهذه حادثة من حو�دث كثرية، كان 

، �لذي قتل �صهيونياً يف ور�صة �لعمل، وعمل على 
32

بطلها غالباً �الأخ �ملجاهد �أحمد �صكري

قتله بدفنه حتت �لباطون �مل�صلح.

كانت �صيا�صة �رشب �الأ�رشى بالغاز منذ �أن ُفتحت �أبو�ُب �ل�صجون، ومل ي�صلم منها 

حتى من كانو� يف �لعزل، بل رمبا ي�رشبون هناك يومياً، وطالت عليهم �الأيام، وما �نتهت 

�إال بنجاح �الإ�رش�ب �صنة 1992 �لذي �صياأتي �حلديث عنه الحقاً.

اأحمد ح�شني �شكري )]1963[– (: ولد يف ر�م �هلل ون�صط يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(. يف 1989/9/8   
32

قام با�صتدر�ج �أحد �جلنود �ل�صهاينة �إىل مكان منعزل يف تل �أبيب، فقتله �رشباً و�ألقاه يف بئر. توجه يف �ليوم 

�لتايل �إىل حمطة �حلافالت �ملركزية يف تل �أبيب و�صعد �حلافلة 405 وعلى طريق تل �أبيب – �لقد�ص ��صتّل �ملجاهد 

�إىل  �صكري �صكيناً وهاجم �صائق �حلافلة وطعنه عدة طعنات يف �لبطن و�لذر�ع ليقتله، ثم حاول دفع �حلافلة 

�أن �لركاب متكنو� من �ل�صيطرة عليه قبل �صقوط �حلافلة ليعتقل على يد جنود �الحتالل. حكم  �ملنحدر، غري 

بال�صجن �ملوؤبد، وخرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.
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وخرج �الإخوة من �لعزل بعد �صنتني ون�صف، وتفرقو� على �ل�صجون �إال نفحة، حيث 

رف�صت قيادة فتح فيه ��صتقبال �أّي �أحد من حما�ص، ما دفع برفيق من �ل�صعبية وهو �الأخ 

ر�أفت بدر�ن �إىل �لقول: ملاذ� نحن �أ�رشبنا، وعلى ر�أ�ص مطالبنا �إنهاء �لعزل؟ فرت�جعو� عن 

موقفهم. وهذ� موقف ي�صجل لالأخ ر�أفت بدر�ن، ور�أفت هذ� حتول من �ل�صعبية �إىل فتح 

فيما بعد، وهو من بيت عور �لتحتا من قرى غرب ر�م �هلل.

 �أما �الإخوة �لذين دفعو� �رشيبة �لعزل، فهم �ملهند�ص �إ�صماعيل �أبو �صنب، رحمه �هلل،

و�الأخ �صحادة،  �صالح  و�ل�صيخ   ،
33

�لعاروري �صالح  و�ل�صيخ  نعيم،  �أبو   وتوفيق 

عبد �لهادي غنيم من فتح، و�ملجاهد حممد �ل�رش�حتة، و�أبو �إبر�هيم �ل�صنو�ر، و�ملحامي 

خرية  من  وهو  �الإ�صالمي،  �جلهاد  من   
34

زلوم ن�صال  و�ملجاهد  �لغول،  فرج  حممد 

و�ملجاهد �الأحر�ر—  وفاء  �صفقة  يف  كربه  �هلل  —فّرج  و�لذ�كرين  �لُعباد  ومن   �أحبابي 

�ل�صيخ  �صهر  �ملزيني  �أ�صامة  و�ملجاهد  �ل�صكاكني...  ثورة  مفجر   
35

�رشحان �أبو  عامر 

�أحمد يا�صني، ويا�رش د�ود من �جلهاد �الإ�صالمي، وال �أذكر بقيتهم.

ما بين اإلفراج واالعتقال اإلداري:

لكون  �ل�صمال،  ف�صجون  �ل�صجون،  م�صلحة  �صيا�صة  تختلف  �صجن  �إىل  �صجن  من 

�أكرث �ل�صجانني من �لدروز، �صجون قا�صية جد�ً يف �ملعاملة. وهم  —�أي �لدروز— يف كل 

�شالح العاروري )1966– (: ولد يف قرية عارورة ق�صاء ر�م �هلل. �لتحق يف كلية �ل�رشيعة يف جامعة �خلليل،   
33

وتر�أ�ص �لكتلة �الإ�صـالمية يف �جلامعـة. من موؤ�ص�صـي �جلناح �لع�صكري لكتائب �لق�صام يف �ل�صفة �لغربية. �عتقل 

�أكرث من مرة يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين بدء�ً من �صنة 1991، و�أحد �أبرز قياد�ت حركة حما�ص يف �صجون 

�إبعاده خارج فل�صطني، م�صوؤول ملف �الأ�رشى يف  �الحتالل حتى خروجه. خرج من �العتقال �الإد�ري مقابل 

حركة حما�ص وع�صو �لوفد �مل�صوؤول عن مفاو�صات �صفقة وفاء �الأحر�ر مع �الحتالل. �نتخب لي�صغل ع�صوية 

�ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص.

ن�شال عبد الرازق زلوم )]1963[– (: ولد يف مدينة �لبرية. حا�صل على بكالوريو�ص لغة عربية من جامعة   
34

وجرح  �ثنني  فقتل  �ل�صهاينة  من  جمموعة  ب�صكني  هاجم   ،1989/5/3 رم�صان،  من   27 �لـ  ليلة  يف  بريزيت. 

 ثالث. حكم بال�صجن �ملوؤبد مرتني و35 عاماً. من قياد�ت حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف �ل�صجون. خرج يف �صفقة

وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.

عامر �شعود اأبو �رشحان )1972– (: ولد يف قرية �لعبيدية ق�صاء بيت حلم. �إثر مذبحة �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك   
35

و�أ�صاب  �ل�صهاينة، فقتل ثالثة منهم  �مل�صتوطنني و�جلنود  من  ��صتهدفت عدد�ً  �أبو �رشحان عملية طعن  نفذ 

عدد�ً �آخر، وكان ذلك يف 1991/10/12. �عتقل �إثر ذلك بعد �إ�صابته بقدميه وحكم بال�صجن �ملوؤبد ثالث مر�ت. 

خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.
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�صجن ي�صكلون ع�صابة خارجة عن �ل�صيا�صة �لعامة لل�صجون، وين�رشون �أخاهم ظاملاً �أو 

مظلوماً! فجميعهم ي�صاركون �ل�رشب، ولهم �أل�صنة حد�د يف �ل�صتيمة و�ل�صباب، وباألفاظ 

نابية، ولديهم حقد عجيب، ال �أدري ما �أ�صبابه وما هي دو�فعه! بل هم علينا �أ�صد وطاأة من 

�ل�صهاينة، و�إن �الحتالل ي�صتغلهم، وهم من �عتدى علينا، و�نهال بال�رشب على �ملجاهد 

�أحمد عطون، و�صتاأتي �ل�صاعة �لتي ال ينفع فيها �لندم جّر�ء هذه �خلدمة، �صو�ء يف �جلي�ص 

�أم يف م�صلحة �ل�صجون، �أم يف �أقبية �لتحقيق.

كثمرة  �لتغيري،  من  نوٌع  مو�قفهم  على  طر�أ  قد  هوؤالء  بع�ص  �إن  �أقول،  وللحقيقة 

وبينهم،  بيني  �الحرت�م  �نقطع  وما  بع�صهم،  مع  �صحبة  ويل  �الأمر.  هذ�  يف  ملناق�صتهم 

�إىل  بع�صهم  غريت  معهم،  �لعن�رشية  �الحتالل  و�صيا�صة  �لعالج،  من  جزء  فالزمن 

�الأح�صن.

لل�صجن مرة  �أعود  �أال  1990/3/1، وقد عزمت  بتاريخ  بعد �خلروج من �صجن �صطة 

بعد  �إال  �لبيت  �إىل  �آتي  ال  �لليل،  يف  �خل�صو�ص  وعلى  �جلبال،  حياة  �أعي�ص  و�أن  �أخرى، 

�أن  بعد  و�لو�لد  �أ�صهر،  �صتة  وملدة  �ل�صحر  وقت  ورمبا  �ل�صبح،  مع  �أو  �ل�صبح،  �صالة 

ينتهي من قيام �لليل، يخرج �ىل �صاحة �لبيت، ويتاأمل من �لليل مع هذ� �لهدوء بني �لذكر 

و�ال�صتغفار، وعند عودتي يقول يل: �ذهب �إىل فر��صك وخذ ق�صطاً من �لر�حة، و�أنا �أقوم 

بو�جب �حلر��صة.

وبعد خروجي من �ل�صجن بقليل، كان �الأ�صتاذ ح�صن �لقيق على �أبو�ب �لفرج، وينتظر 

و�أهل  ذهبنا   ،1990/6/21 بتاريخ  عنه  �الإفر�ج  ويوم  ع�صقالن.  �صجن  يف  �الأخرية  �أيامه 

�إبر�هيم  �إ�صحق(  )�أبو  )�أبو ماجد(، و�الأخ  بيته ورجل �الإ�صالح �حلاج مو�صى �لوحيدي 

�أبو �صامل، ذهبنا جميعاً �إىل �صجن ع�صقالن، و�نتظرنا �أ�صتاذنا حتى خرج، و�صلمنا عليه 

و�أقاربه،  و�إخو�نه  �أهله  ��صتقبلنا  وهناك  �خلليل،  دور�  �إىل  به  و�رشنا  �لغياب،  هذ�  بعد 

وتناولنا طعام �لغد�ء مع ح�رشته يف بيت و�لديه، ورجعنا �إىل �لقد�ص، وبقي �الأ�صتاذ يف 

كنف و�لديه و�أهله بقية يومه.
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�أبنائنا، وكانت لهم �لباع �لطويلة يف  وخالل هذه �الأيام وقبلها �لتقيت ثلة كرية من 

جبل  يف  �لق�صام  �لدين  عز  لكتائب  �مليد�ين  و�لقائد  �لزير،  خالد  منهم  �لع�صكري،  �لعمل 

، وقد ��صت�صهد �الأَخَو�ن رحمهما �هلل، وهنيئاً لهما �ل�صهادة.
36

�خلليل حممد عزيز

�مل�صجد  و�صاحات   1987 �صنة  نهاية  يف  �الأوىل  �النتفا�صة  �نطلقت  منذ  �أنه  و�أذكر 

بلغت  فقد  �الإ�رش�ئيلي.  �حلدود  حر�ص  قو�ت  مع  �ملو�جهة  من  فرت�ت  ت�صهد  �الأق�صى 

�لوقاحة و�لتبّجح باملحتل �أن يقتحم �صاحات �مل�صجد، و�أن يحا�رش �لنا�ص د�خل �مل�صجد 

�لت�صدي  يف  �ل�صبان  هوؤالء  �صارك  �لذين  ومن  �ملر�بطني،  من  وكنت  بالغاز،  وي�رشبهم 

لقو�ت �الحتالل. وقد �رشبونا بالغاز حتّى كدنا نختنق د�خل �مل�صجد ويف باحاته لكرثة 

ما تعر�ص �مل�صجد ل�رشب �لغاز.

ِمْن  �جلمعة  وخطبت  و��صتباحها،  �لكويت  دولة  ح�صني  �صد�م  غز�  �لفرتة،  هذه  ويف 

على منب م�صجد �صور باهر، و�ألقيت بالالئمة على �صد�م، ومن �لنا�ص من قام �صدي 

فقلت لهم: �صد�م طاغية، وقال عن �لقر�آن �إنه ال ي�صلح لهذ� �لزمان، وخرب على �الأمة 

كثري�ً بهذ� �لغزو. وبعد هذه �خلطبة بليلتني �عتقلت �إد�رياً �صتة �أ�صهر...

االعتقال اإلداري:
�أعود  �أ�صهر، و�إذ� بي  مل ي�ص على خروجي من �ل�صجن و�الإفر�ج عني �صوى �صتة 

�إذ�  �أن حتتاط  �أ�صجن، ولكن هيهات  �أال  �لثالثة. وقد حر�صت  للمرة  �ل�صجن  �إىل  �أدر�جي 

وقع �لقدر. ففي �الأ�صبوع �الأخري قبل �العتقال، كان الأخي �الأ�صغر عر�ص وحفل زفاف، 

لكن يف  �لنوم،  بعيد�ً عن غرفة  �لر�حة،  من  الأنال ق�صطاً  ��صتلقيت  �لليلة  تلك  �لتعب  ومن 

�لنوم، وما  لكن غلبني  فاأنطلق،  �أعود  �أن  قبل  �لبيت، ويف ح�صني ولدي م�صعب  حميط 

حممد عزيز ر�شدي )1969–1993(: ولد يف خميم �لعروب قرب �خلليل لعائلة هجرت من قرية �لفالوجة �صنة   
36

1948. �أكمل تعليمه يف معهد �ملعلمني يف ر�م �هلل، وكان رئي�صاً ملجل�ص �لطلبة و�أمري �لكتلة �الإ�صالمية. ن�صط يف 

�صفوف حما�ص بعد ��صتعال �النتفا�صة �الأوىل، و�عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين. قاد كتائب 

�لق�صام يف منطقة �خلليل و�صارك يف عدد من عملياتها و�أ�رشف وخطط لعدد �آخر. ��صت�صهد يف ��صتباك م�صلح 

يوم توقيع �تفاق �أو�صلو Oslo يف و�دي �صعري قرب �خلليل؛ يوم 1993/9/13 وبينما كان يوقع �تفاق �أو�صلو، 

كان �ل�صهيد يعلن بدمه ��صتمر�ر �لثورة حتى حترير فل�صطني، حيث ��صت�صهد يف �أثناء ��صتباك م�صلح مع قوة 

حمد�ن،  �لرحمن  عبد  و�ل�صهيد  �لزير،  خالد  و�ل�صهيد  طقاطقة،  حممد  �ملجاهد  و�إخو�نه  حا�رشته  �صهيونية 

�إبر�هيم �صالمة يف و�دي �صعري بعد �ن�صحابهم من موقع عملية �صّد �الحتالل. و�آثر �ل�صهيد �لقتال  و�ل�صهيد 

حتى يغطي على �ن�صحاب �إخو�نه، �إىل �أن ��صت�صهد بعد �أن �أ�صابه �صاروخ يف ر�أ�صه مبا�رشة.
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�لباب.  �أفتح  �أن  ينادي  �ملخابر�ت  ورجل  �لباب،  وقرع  �جلر�ص  رنني  على  �إال  �صحوت 

و�أخذت بال�صبي �إىل غرفته، وفتحت �لباب وفت�صو� �لبيت، وباأمر �عتقال قيدوين و�صارو� 

بي �إىل �مل�صكوبية، الأمكث عدة �أيام، �أبلّغ بعدها باأمر �عتقال �إد�ري من وزير دفاع دولة 

�ملحكمة  �أمام  عني  وتر�فع   ،Moshe Arens �آرن�ص  مو�صيه  يومذ�ك  وكان  �الحتالل، 

�الأ�صتاذ عبد �ملالك دهام�صة. وقدمت �لنيابة ملفاً �رشياً للقا�صي، �دعت فيه �أن يل عالقة 

باختطاف  قامو�  �لذين  �ل�رش�حتة،  �لنمر  و�أبو  �ملبحوح  وحممود  ن�صار  حممد  باالإخوة 

�جلنديني �الإ�رش�ئيليني �إيالن �صعدون و�آيف �صا�صبورت�ص.

�إىل  ترحيلي  مّت  وبعدها  �أ�صهر،  �صتة  �حرت�زي  �إد�ري  بحكم  �لقا�صي  قر�ر  �صدر 

�الأ�صتاذ  منهم  �لفل�صطيني،  و�لد�خل  �لقد�ص  من  �صبان  ��صتقبلني  حيث  نيت�صان،  �صجن 

حممد �صو�ن �الأمني �لعام الحتاد �ملعلمني، و�الأخ فريد �أبو مّخ من باقة �لغربية، وكالهما 

يق�صيان حكماً �إد�رياً.

ع�صت و�الأخ )�أبا عز�م( فريد �أبو مّخ يف حجرة و�حدة ب�رشيرين، وال تت�صع لغرينا. 

و�إن كان لل�صجن �أحز�نه وال نتمناه الأحد، �إالّ �أن لقائي �الأخ �أبا عز�م و�الإخوة كذلك �أدخل 

فكان  عابر�ً،  لقاًء  �إال  �لتقينا  �أن  ي�صبق  ومل  �حلياة.  تتجدد  �للقاء  يف  الأن  �ل�رشور،  عليهم 

�للقاء حار�ً، وحتدثنا عن ذكريات �ملا�صي وعن م�صتقبل هذ� �ل�رش�ع، مع متابعة الأخبار 

�ل�صاعة من خالل �ملذياع و�لتلفزيون �الأبي�ص و�الأ�صود.

�أنهى �الأخ فريد �أبو مّخ �صنة �أو يزيد من �عتقاله �الإد�ري، يف ق�صية ملف �رشي ح�صب 

�دعاء�ت �ملخابر�ت يتعلق بحيازة �صالح، ثّم �أفرج عنه، وقمنا، وقام �ملعتقلون يف ق�صمنا 

�لتي ال تت�صع الأكرث من  �ملجاورة  �الإد�ريني، ثالثة يف �حلجرة  �أربعة من  بود�عه، وبقي 

�ملجل�ص  �لقادر، ع�صو  �الأخ حامت عبد  �لتجول. و�نتقل عندي  ثالث ينع  �ثنني، ووجود 

�لرئي�ص �حلايل  �لثوري حلركة فتح، وبقي يف �حلجرة �ملجاورة �الأخوين �رشي ن�صيبة، 

�ل�صيا�صة،  و�أحاديث  �لنقا�صات  يف  وقتنا  نق�صي  �ل�صويكي،  وكمال  �لقد�ص،  جلامعة 

ومطالعة �لكتب، و�أنهى �جلميع فرتته �الإد�رية ثالثة �أ�صهر لكل و�حد، �إال �أنا ف�صتة �أ�صهر 

�أم�صيتها وخرجت.

ويف ليلة من �لليايل ونحن نيام، و�إذ� بجرذون كبري بحجم �لقط، يزحف يف طريقه من 

من  قريباً  و�صل  حتى  ثانية  رجع  لكنه  �لغطاء،  فنف�صت  تو�صطني  حتى  �لقدمني  �أ�صفل 

ر�أ�صي. فقمت من �لنوم وقام �الأخ حامت، و�أغلقنا عليه م�رشف �لدورة بقارورة حتى ال 
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يهرب من �ملوت، و�صيقنا عليه حتى قتله �الأخ حامت بع�صا �ملكن�صة. وطريقه كانت �إلينا 

عب �لت�صلق من �لطابق �الأر�صي �إىل �لطابق �لثالث عب �ملجاري.

وجمعتنا  �للبناين،  �هلل  حزب  ومن  �لعامة،  �لقيادة  من  �صبان  �ل�صجن  يف  معنا  وكان 

�أحاديث عن �ملقاومة، وعن �ل�صاحة �للبنانية بعد �حلرب �الأهلية و�حتالل  “�ل�صاحة” يف 
�ل�صهاينة للجنوب.

مجزرة رهيبة وحرب الخليج:

وذ�ت �صباح، و�إذ� باأخبار غري �صارة وجمزرة رهيبة ح�صلت د�خل �مل�صجد �الأق�صى، 

وذهب �صحيتها ع�رشون �صهيد�ً من �لقد�ص، ومن �لد�خل �لفل�صطيني و�لقرى �ملحيطة، 

�ل�صامي، و�ل�صهيد عالء عا�صور، �لذي �صيطر على �صالح �جلندي  �أين  �ل�صهيد  ومنهم 

�الإ�رش�ئيلي عند باب �ملغاربة، ومل يفلح يف ��صتعماله، فمزقوه بالر�صا�ص، وتناثر ر�أ�صه، 

رحمهم �هلل جميعاً، وحمله �الأخ زكريا جنيب بني يديه وهو م�رشج بدمائه.

هذ� هو �إجر�م �الحتالل، حتى يف دور �لعبادة ت�صيل بالدم �أبُطح، فجاء �لرد مدوياً على 

يد �ملجاهد عامر �أبو �رشحان، �لذي فجر ثورة �لغ�صب بال�صكاكني، فقتل ب�صكينه ثالثة 

وبعدما  بعدها،  تعافى  ثّم  �أرهقوه،  حتى  و�آذوه  و�عتقلوه  حا�رشوه  ثّم  �ل�صهاينة،  من 

�أم�صى ع�رشين �صنة من عمره خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر.

ولي�ص مبعزل عما يجري يف �خلارج، فحرب �خلليج كانت حا�رشة، و�لغزو �الأمريكي 

لدول �خلليج بحجة طرد �صد�م من �لكويت �ألقى بظالله وجثم على �صدر �ملنطقة. وبدعم 

�ملتحدة،  لالأمم  �لتابع  �الأمن  جمل�ص  من  �رشعيته  �لغزو  هذ�  �أخذ  �لتحالف،  دول  من 

يف  �لعي�ص  لها  وطاب  �صد�م،  من  حررتها  �أن  بعد  �لكويت،  �أر�ص  �لقو�ت  هذه  ودخلت 

�ملنطقة، ويف دول �خلليج حتى يومنا هذ�. و�نكفاأ �صد�م �أمام هذ� �لغزو، وحتررت �لكويت 

بعد �أن عاث بها �صد�م ح�صني ف�صاد�ً، ونهبها وقتل �أبناءها و��صتباحها، ولوال هذه �حلرب 

�أر�ص فل�صطني، وقد كانت �نفجار�تها تدوي على مقربٍة منا،  �إىل  ما و�صلت �صو�ريخه 

وعادت �ملنطقة فري�صة لالحتالل.



193

اعتقالن بينهما اعتقال اإداري

الخروج من السجن:
وم�صت �الأ�صهر �ل�صتة، وكانت ثقيلة �لظل، وخرجت من �ل�صجن بتاريخ 1991/3/1، 

�لعر�قي،  �ل�صعب  وهالك  �لكويت  بدمار  �خلليج  حرب  و�نتهت  �صد�م،  �حتالل  و�نتهى 

�أهلك �حلرث  �إال  �أر�ص  �لبعث يف  له �صد�م �حل�صار و�لدمار، فما نزل حزب  �لذي جلب 

و�لن�صل.

ال  منا�صبة  وهذه  و�الأحباب،  �لقربى  وذوو  �الأهل  و��صتقبلني  �ل�صجن  من  خرجت 

�لد�خل  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  رئي�ص   
37

�صالح ر�ئد  فال�صيخ  �ملهنئني،  من  �أحد�ً  تفوت 

�لفل�صطيني، وب�صحبته �الأخ في�صل �حل�صيني، رحمه �هلل، و�لدكتور �أحمد �لطيبي كانو� 

�ملنطقة.  له  تتعر�ص  وعما  حولنا،  يجري  عما  �حلديث  يف  �ملتفاعلني  ومن  �ملهنئني،  من 

�أبو جابر،  �صامل  ��صمه  �صاب بدوي من ر�هط،  �لثاين تعرفت على  �عتقايل  وكنت خالل 

وطو�ل �ل�صجن �أقمنا عالقات جيدة، ومل يظهر عليه ما يريب... وال �أريد �أن �أظلم �لرجل، 

ورمبا كان �صحية ل�صبكة من ور�ئها �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي، لكن تبادلنا �لزيار�ت وفتحت 

معه باب �لعمل �جلهادي و�آلية �لت�صليح بعد �صنة من خروجنا من �ل�صجن، و�أنا �أعرتف 

�أن �أح�صن �لظن بهذ� �لرجل، ما ورطني فيما بعد بق�صية كنت يف غنى  باأنني �أخطاأت يف 

عنها، ودفعت �صّت �صنو�ت �أخرى من عمري يف �ل�صجن، و�إخوة �آخرين معي ق�صو� من 

�أعمارهم يف �ل�صجون �صنتني وثالث �صنو�ت، و�صاأحتدث عن ذلك يف موقعه.

كانت يل �صبكة عالقات تنظيمية د�خل فل�صطني �ملحتلة، كما ذكرت يف يافا ويف �لنقب 

و�أم �لفحم و�لنا�رشة و�صفا عمرو. وهذ� �لن�صيج �أقلق �الحتالل، ولهم عيون كثرية يف كل 

حارة من هذه �ملدن وقر�ها، وتعر�صت مل�صايقات موؤملة وموؤذية �أيام �أن كنت يف �لتحقيق، 

و��صتدعي كثرٌي ممن كانو� يف هذه �لقرى و�ملدن، للتحقيق معهم عن �لعالقة �لتي تربطني 

ُل عن �ل�صيخ ر�ئد �صالح وعن 
َ
�ْصاأ

ُ
بهم، وكلها كانت يف �ل�صليم و�حلمد هلل. وكثري�ً ما كنت �أ

�آلية غ�صيل �الأمو�ل، ونقلها من �خلارج �إىل �لد�خل، وعن عالقته بحما�ص.

رائد �شالح �شليمان )1958– (: ولد يف �أم �لفحم �أحدى �ملدن �لفل�صطينية �لتي �حتلت �صنة 1948، وح�صل على   
37

بكالوريو�ص �رشيعة �إ�صالمية من جامعة �خلليل. �صاعر، �أ�صهم يف تاأ�صي�ص �حلركة �الإ�صالمية د�خل فل�صطني 

تاأ�صي�ص  و�أ�صهم يف  �الإ�صالمية،  ل�صان حال �حلركة  ال�رشاط  1948، و�صغل رئا�صة حترير جملة  �ملحتلة �صنة 

عدد من �جلمعيات �خلريية. جنح يف رئا�صة بلدية �أم �لفحم لثالث دور�ت متتابعة، و��صتقال من رئا�صة �لبلدية 

ليتفرغ لقيادة �حلركة �الإ�صالمية د�خل فل�صطني 1948 �جلناح �ل�صمايل، وملتابعة ق�صية �مل�صجد �الأق�صى. �عتقل 

عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين لدفاعه عن �مل�صجد �الأق�صى، ولقب بـ“�صيخ �الأق�صى”.
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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.
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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



199

بدايتي مع الق�شام واعتقال جديد

�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  نا�صجة. وكان  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 
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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  �ل�صهيوين.  �لثمانينيات لعامني يف �صجون �الحتالل  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  ومن�صح عن عيني  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
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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  ملياء  �الأخت  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.  تكون حا�رشة يف  �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 



236

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

�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

مرعي

ماهر خمي�ش زقوت )]1966[– (: ولد يف مع�صكر جباليا لعائلة هجرت من بلدة �ملجدل �صنة 1948. �عتقل يف   
44

�صجون �الحتالل مل�صوؤوليته عن قتل عدد من �جلنود �ل�صهاينة يف 1993/10/27، وحكم بال�صجن مدى �حلياة. 

متزوج ولديه ولد وبنت. �لتحق يف �جلامعة بال�صجن، وخرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.
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45
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2011/10/18، و�أبعد �إىل تركيا.

عرفات �شامل النت�شة )1973– (: ولد يف مدينة �خلليل. ن�صط يف �صفوف كتائب �لق�صام يف “وحدة �الأهو�ل”   
46

�لعدو  �جتاه  �لعمليات  من  عدد  نفذت  و�لتي  يغمور،  وحامد  قفي�صة،  وطاهر  غلمة،  جهاد  �ل�صهد�ء  ب�صحبة 

�ل�صهيوين. �عتقل يف 1994/8/29، وحكم عليه بال�صجن �ملوؤبد، ومنعه �الحتالل من ��صتكمال تعليمه يف �ل�صجن. 

خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18 و�أبعد �إىل قطاع غزة.

�شالمة عزيز مرعي )]1973[– (: ولد يف قرية قر�وة بني ح�صان، و�لتحق يف �ملجموعات �الأوىل لكتائب �لق�صام   
47

 1993/11/4 1993/3/20. �عتقل يوم  يف منطقة �صلفيت. نفذ �صمن �رشية �صهد�ء عيون قارة عملية بروقني يف 

وحكم عليه بال�صجن �ملوؤبد. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18، و�أبعد �إىل دم�صق.

حممد اكميل الر�شق )1976– (: ولد يف قرية قباطية ق�صاء جنني. �نتظم يف كتائب �لق�صام و�أ�صهم يف �لتجهيز   
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 
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�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.



248

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

�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  لل�صهيد �ملهند�ص يحيى عيا�ص، قال �الإخوة ومنهم ح�صن �صالمة:  �النتقام 

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  �مللك ح�صني بحقيقة �الأمور، و�أن ما جرى على  �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 
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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؟
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�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: 
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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 
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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.

القراآن الكرمي، �صورة يو�صف، �آية 21.  
69
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مع الق�صام من ال�صجن نوا�صل

يف  ح�صور  لل�صجون  كان  و�الإخفاقات...  بالنجاحات  �لع�صكري،  �لعمل  ظروف  �إن 

�صياغتها، فقد عمل �ملجاهدون من د�خل �ل�صجون على تفعيل �لعمل �لع�صكري. ومعظم 

�ل�صجون، فاملجاهدون علي  �لعمل �جلهادي هم خريجو مدر�صة  من لهم ب�صمات على 

لفرت�ت  �ل�صجن  دخلو�  ُكرُث،  و�أمثالهم  �ل�رشيف،  �لدين  وحميي   ،
2
حالوة و�أين   ،

1
عالن

عاتقهم  على  �أخذو�  �ل�صجون  دخلو�  من  ومعظم  حدود.  بال  َعطاوؤهم  فكان  ق�صرية، 

مو��صلة �لطريق مهما كانت �لت�صحيات... وما �ل�صجن �إال حمطة للز�د يف هذ� �ل�رش�ع.

مفتوحاً  تو��صله  كان  �لفد�ء  �أبو  فال�صهيد  و�خلارج،  �لد�خل  مع  تو��صل  لنا  وكان   

�لدين  وحميي  حميد،  �أبو  �ملنعم  وعبد  فّر�ح،  زهري  مع  �لعمل،  لهذ�  �ملتفرغني  مع 

�ل�رشيف، وكذلك �الإخوة يف جمموعة �صوريف، �لتي �صلمها �الأمن �لوقائي �لفل�صطيني 

،
3
غنيمات �لرحمن  عبد  منهم:  �حلرب،  يف  جرن�الت  وهم   ،1996 �صنة   لالحتالل 

علي مو�شى عالن )1975–2003(: ولد يف خميم عايدة – بيت حلم الأ�رشة هجرت من قرية �ملاحلة �صنة 1948.   
1

تفجري  يف  �إ�صابته  بعد  �ل�صلطة  �صجون  يف  و�عتقل   ،1994 �صنة  �الحتالل  �صجون  يف  �عتقل  طفل.  وله  متزوج 

�إعادة  يف  �أ�صهم   .2002 �صنة  نابل�ص  ملدينة  �ل�صهيوين  �الجتياح  بعد  وخرج  حالوة،  �أين  و�ل�صهيد  ��صتهدفه 

تاأ�صي�ص كتائب �لق�صام يف �جلنوب بعد �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى، جنا من عدة حماوالت �غتيال. �أ�صهم يف �إخر�ج 

عدد من �لعمليات �صّد �الحتالل �ل�صهيوين خرجت من منطقة نابل�ص و�خلليل. ��صت�صهد يف ��صتباك م�صلح يف 

2003/3/18 بعد حما�رشته يف قرية مر�ح رباح بالقرب من بيت حلم.

اأمين عدنان حالوة )1974–2001(: ولد �ل�صهيد �صنة 1974 يف نابل�ص، ودر�ص �لهند�صة �لكهربائية يف جامعة   
2

نابل�ص.  يف  �صخم  متفجر�ت  م�صنع  �إد�رة  عن  مل�صوؤوليته   1998 �صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �عتقلته  بريزيت. 

لقب باملهند�ص �لثالث يف كتائب �لق�صام، وكان له دور بارز يف �إعادة بناء خاليا �لق�صام يف �ل�صفة بعد �نطالقة 

�نتفا�صة �الأق�صى ويف عدد من عملياتهـا. درب عدد�ً من مهند�صي �لق�صام �أبرزهم �الأ�صري عبد �هلل �لبغوثي. 

�غتيل يوم 2001/10/22 يف تفجري �صيارة مفخخة ��صتهدفته و�ل�صهيد علي عالن.

عبد الرحمن اإ�شماعيل غنيمات )1972– (: ولد يف قرية �صوريف ق�صاء �خلليل، �أ�ص�ص وجمال �لهور و�أين   
3

قفي�صة خلية ق�صامية خالل وجودهم يف �صجن �لظاهرية. بعد خروجهم من �ل�صجن ويف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

1995 بد�أت �خللية عملياتها و�لتي ��صتمرت �إىل �آذ�ر/ مار�ص 1997 عندما ��صت�صهد مو�صى غنيمات �أحد �أع�صاء 
�خللية، حيث الحق �ل�صهاينة بالتعاون مع �أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية �خللية، بعد �أن متكنت من قتل ثمانية 

�صهاينة و�ختطاف جندي �صهيوين يف 1996/9/9 و�إخفائه، �إىل �أن �كت�صفت �ل�صلطة �لفل�صطينية �أمره يف ني�صان/ 

�أبريل 1997 و�صلمته لالحتالل بدون ثمن، و�أتبعته بت�صليم غنيمات و�لهور �إىل �الحتالل ليحكم عليه بال�صجن 

خم�صـة موؤبد�ت وع�صـرين عـاماً. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18، و�أبعد �إىل تركيا.

اأمين حممد قفي�شة )1970– (: ولد يف مدينة �خلليل، متزوج و�أب لطفلة. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل 

�ل�صهيوين و�أ�صهم يف تاأ�صي�ص خلية �صوريف مع �إخو�نه عبد �لرحمن غنيمات وجمال �لهور يف �أثناء وجودهم 

�ألّف  35 عاماً.  1997/4/5. حكم بال�صـجن  �لظاهرية. �صارك يف عدد من عمليات �خللية، و�عتقل يوم  يف �صجن 

عدد�ً من �لكتب يف �أثناء وجوده يف �ل�صجن. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18 و�أبعد �إىل قطاع غزة. 

�نظر: �أين قفي�صة، الإعداد القيادي بني �شورتي يو�شف والق�ش�ش لالأ�شري اأمين قفي�شة )دم�صق: موؤ�ص�صة 

فل�صطني للثقافة، 2011(.
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ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

هذه  كانت  ولقد   .
6
فادي( )�أبو  غنيمات  و�إبر�هيم   ،

5
حمدية �أبو  ور�ئد   ،

4
�لهور وجمال 

ومنها  �آخرين،  وتقتل  جنود�ً  وتاأ�رش  �ملحتلة،  �الأر�ص  د�خل  وجتول  ت�صول  �ملجموعة 

�صارون  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  �أ�رشت  َمْن  هي  �ملجموعة  وهذه  غنيمات.  مو�صى  �ل�صهيد 

�إدري Sharon Edri، وكان �ل�صهيد �أبو �لفد�ء يبعث �إيلَّ بر�صائل ي�صتثني فيها �لب�صملة، 

ويبتدئها بتحية حمر�ء من باب �لتمويه على �أنها ر�صالة من �جلبهة �ل�صعبية يف �خلارج 

�لعدو.  يد  يف  وقعت  �إن  �لق�صام  من  �أثر  على  تدل  ال  وحتى  �ل�صجن،  يف  �جلبهة  قيادة  �إىل 

من  �العتقاالت يف �صفوفها، ظناً  �ملجموعة، وكرثت  �أعمال هذه  �ل�صعبية  وتبنت �جلبهة 

�لعمليات، كان من  �لنجاح، وهذه  �أن هذ�  �أنهم من ور�ء ذلك، وتبني فيما بعد  �ل�صهاينة 

ور�ئها جمموعة �صوريف �لق�صامية. وبعث �إيلَّ �أبو �لفد�ء بر�صالة فيها عتاب لالأخ ح�صن 

�صالمة، بعد �عتقاله وو�صوله �إلينا، ويلومه على تق�صريه، على �صعيد �أمنه وحتركاته، 

: ح�صن “فعفوط”. وجل�صت وح�صن، وقلت له: “يا َفعفوط”، فرد عليَّ ح�صن  ذكر فيها �أنَّ

بوجهه �لطلق، و�لذي تغلب عليه �لب�صمة و�لب�ءة، وقال يل: هذه �لكلمة �صمعتها!! ممن 

�صمعتها يا ح�صن؟! قلت له: ال باأ�ص عليك، ولكن �هد�أ، ف�صغلُك حمروق، و�إد�رُة �ل�صجن 

عينُها عليك، ومديُرها �صكا من ت�رشفاتك، وعند �الإد�رة َمْن ينقل �أخبارك، ونحن �إخو�نك 

�أن  �أحافظ عليك، ب�رشط  �أن  �أن تبقى بيننا، وتعهدت للمدير  �لعزل. نريدك  وال نريد لك 

تتوقف عن نقل �ملعلومات �إىل َمْن حولك، وما تقوم به �أوالً باأول ي�صل �إىل �إد�رة �ل�صجن. 

فوعد خري�ً، ورجع �إىل ق�صمه. ولكن هيهات �أن يهد�أ، ففي د�خله بركان، �إنه “فعفوط”، 

ويريد �أن ُيعلّم َمْن يف �ل�صجن على ت�صنيع �ملتفجر�ت، ولكن ح�صن ُعِزل بعدها.

�أ�ص�ص لولدين.  و�أب  متزوج  �خلليل،  ق�صاء  �صوريف  قرية  يف  ولد   :)  –1970( الهور  الفتاح  عبد  جمال   
4 

من  خروجهم  بعد  �لظاهرية.  �صجن  يف  وجودهم  خالل  ق�صامية  خلية  قفي�صة  و�أين  غنيمات  �لرحمن  وعبد 

�ل�صجن ويف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1995 بد�أت �خللية عملياتها و�لتي ��صتمرت �إىل �آذ�ر/ مار�ص 1997، عندما 

��صت�صهد مو�صى غنيمات �أحد �أع�صاء �خللية؛ حيث الحق �ل�صهاينة بالتعاون مع �أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�أن  �إىل  و�إخفائه   ،1996/9/9 يف  �صهيوين،  جندي  و�ختطاف  �صهاينة  ثمانية  قتل  من  متكنت  �أن  بعد  �خللية 

�كت�صفت �ل�صلطة �لفل�صطينية �أمره يف ني�صان/ �أبريل 1997 و�صلمته لالحتالل بدون ثمن، و�أتبعته بت�صليم �لهور 

وغنيمات �إىل �الحتالل ليحكم عليه بال�صجن خم�صة موؤبد�ت و18 عاماً. �نتخب �لهور ع�صو�ً يف �لهيئة �لقيادية 

�لعليا حلركة حما�ص يف �صجون �الحتالل. له عدد من �ملوؤلفات �الأدبية مل تن�رش بعد.

�إ�رش�ئيلية ويعمل يف �أ�صوله لبلدة دور� ق�صاء �خلليل، وكان يحمل هوية  اأبو حمدية )1975– (: تعود  رائد   
5 

�أبيب، فتم جتنيده من قبل خلية �صوريف لي�صهم يف عملية �ختطاف جندي �صهيوين. �صارك يف عدد من  تل 

عمليات �خللية، و�أبرزها �ختطاف �جلندي �ل�صهيوين �صارون �إدري. �عتقل يف 1997/4/3، وحكم بال�صجن �ملوؤبد.

اإبراهيم عبد اهلل غنيمات )]1958[– (: ولد يف قرية �صوريف ق�صاء �خلليل، �نتمى خللية �صوريف �لق�صامية،   
6

و�عتقل على يد �أجهزة �لفل�صـطينية �صـنة 1997. بقي مطارد�ً لالحتالل �إىل �أن �عتقل يوم 2005/10/11.
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�صنع  عن  معلوماته  فيها  جمع  دفاتر،  له  وجدت  حني،  بعد  نفحة  �إىل  رحلُت  وملا 

عليه  �حل�صول  و�صهل  موجود،  �ليوم  كله  هذ�  ح�صن،  يا  قبل:  من  له  وقلت  �ملتفجر�ت، 

يف �خلارج ملن يريد. ولكن يغفر �هلل حل�صن، بقدر ما هو حري�ص على �لعمل، بقدر ما هو 

ْمنِيَّاته. ولقد �أ�رشبنا �صنة 1992 من �أجل �أن تنتهي 
َ
مك�صوف يف ت�رشفاته، وي�صتهني باأ

حالة �لعزل، و�أ�رشب �إخو�ننا �صنة 2000 يف �صجن هدرمي من �أجل �أن تنتهي هذه �حلالة. 

�أالَّ  �إال بعد �أن تعهدنا مل�صلحة �ل�صجون ولل�صاباك  وخرج كل َمْن يف �لعزل، وما خرجو� 

�أن  —قبل  �ل�صيا�صة  هذه  ف�صل  لنا  ثبت  فقد  �ل�صجون،  د�خل  من  �أمنياً  ن�صاطاً  يار�صو� 

نتو�صل التفاق مع م�صلحة �ل�صجون و�ل�صاباك— فهي جتربة ثبت �أن �رشرها �أكرث من 

�لعمل،  �الأ�رش على خلفية هذ�  �الأ�رش وقع �صبابنا يف  �لنا�ص من  نفعها. فبدالً من حترير 

وفر�صت علينا �ملالحقة �الأمنية من �ل�صلطة و�الحتالل حالًة ي�صعب �لعي�ص معها، و�صبب 

لنا عجز �الإمكانيات �الإجها�ص يف �لعمل. 

جدد  �أنا�ص  مع  لقاء�ت  له  ترتب  �لفد�ء  �أبي  �ل�صهيد  �إىل  ر�صائلي  كانت  �ملقابل،  ويف 

�جلامعة  يف  �لطالب   ،
7

جبارة موؤ�ب  كال�صاب  �لفل�صطيني،  �لد�خل  ومن  �لقد�ص،  من 

بعد  ر�صائلي  يحرق  �أن  باهلل  �أ�صتحلفه  وكنت  �ملثلث.  يف  �لطيبة  مدينة  من  �لعبية، 

 قر�ءتها و�لو�صول �إىل �لغر�ص، حتى �إن قائد �لتحقيق يف �مل�صكوبية قال يل بعد �عتقال

، مل ينجح 
8

1998، وقد �صيطر على ر�صائل بعد ��صت�صهاد عادل وعماد عو�ص �هلل �صنة 

عادل يف �إتالفها �صاعة �ملباغتة: مل جند �أثر�ً لر�صائلك، كاأنك ال تكتب، وال حتب �لكتابة، 

موؤاب غ�شان جبارة )...– (: من �صكان بيت حنينا لعائلة تعود �أ�صولها لبلدة طيبة �ملثلث، �نتظم يف �صفوف   
7

1994 حيث �صكل خلية �صمت حممد �لرتتري من �صكان بلدة كفر عقب، لتكون حلقة  كتائب �لق�صام منذ �صنة 

و�صل بني خاليا كتائب �لق�صام، وكانت على تو��صل مع حممد �ل�صيف )�أبو خالد( �لقائد �لعام لكتائب �لق�صام، 

وبتوجيه من �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل �أ�ص�صت جمموعة خلطف جنود �صهاينة قادها موؤ�ب و�صمت يف ع�صويتها 

هاين �ل�رشيف، و�صادي غلمـة، وجمدي �جلعبي. �عتقلت �ملجموعة يوم 1997/11/25 بعد ف�صلها �ختطاف �أحد 

�ل�صهاينة يف �لقد�ص. �أفرج عنه موؤخر�ً.

عماد اأحمد عو�ش اهلل )1969–1998(: ولد يف مدينة �لبرية، و�لتحق يف جامعة بريزيت لكنه مل يكمل تعليمه فيها   
8

الندالع �النتفا�صة و�إغالق �جلامعات. متزوج وله �أربعة من �الأبناء. ن�صط مبكر�ً يف �صفوف جماعة �الإخو�ن 

�لق�صام، وعمل  لكتائب  �ن�صم  �ل�صهيوين.  �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل  �مل�صلمني ثم حركة حما�ص. 

ب�صحبة �صقيقه عادل و�ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف على �إجناز عدد من �لعمليات �صّد �الحتالل �ل�صهيوين. 

�عتقل يف ني�صان/ �أبريل 1998 من قبل �أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية �الأمنية بعد مطاردة طويلة، حاولت �ل�صلطة 

�إجباره على �العرت�ف بامل�صوؤولية عن ��صت�صهاد حميي �لدين �ل�رشيف، وخ�صع لتعذيب �صديد تناوب عليه عدد 

من �الأجهزة �الأمنية. فرَّ من �صجنه يف ظروف غام�صة، و��صت�صهد و�صقيقه عادل يف 1998/9/10، بعد �قتحام 

�الحتالل �ل�صهيوين للمزرعة �لتي �ختفى بها عادل بالقرب من �خلليل.
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هذه  على  �صيطرنا  و�هلل  �صيخ،  قائالً:  حديثه  �مليجر  وو��صل  �صحيح.  هذ�  له:  فقلت 

�الأور�ق من �لنار، �أخرجناها من �حلريق.

“�ل�صفينة”.  �لفد�ء  �أبو  �لر�صول، كما �صماها �حلبيب  �أمي، فلقد كانت هي  �هلل  ورحم 

�ل�صهيد  من  بالر�صائل  تاأتيني  وكانت  جميعاً،  �ملحطات  هذه  بني  و�لناقل  �لر�صول  وهي 

عادل، ومن �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف. ولو وددت �أن �أعرف �أي �لبالد حتت�صنهما، 

فما كنت الأ�صاألها، وما كانت هي لتف�صي ب�رشهما �أبد�ً، حتى ولو كان لولدها.

َمْن يف  �لعالقة ما بني  �ملعلومات عن  1998، وتبني لل�صهاينة حجم  �عتقلنا �صنة  وملا 

�إجر�ء�ت  �ل�صجون، و�تخذو�  �لقب�صة على  ُجنَّ جنونهم، و�صددو�  �ل�صجون وخارجها، 

قا�صية �صّد �ملعتقلني و�الأ�رشى. ودخل �ل�صاباك على �صالحيات م�صلحة �ل�صجون، بل 

ن�رشت �ل�صحف �لعبية على ل�صان �ل�صلطات �الأمنية �الإ�رش�ئيلية �أن حما�ص جعلت من 

�صجن ع�صقالن مقر�ً لهيئة �أركانها. فبعد �عتقالنا وما تك�صفت عنه �لتحقيقات و�لر�صائل 

�الأركان، وهم: �ملجاهد مو�صى دودين، وماجد �جلعبة،  �أ�صماء هيئة  �مل�صبوطة، وردت 

�ل�صابر  و�ملجاهد  عي�صى،  حممود  �لفذ  و�لقائد  جبين،  وز�هر  �لدين،  نا�رش  وهارون 

�إىل �لتحقيق وقا�صو� �الأمّرين،  �لذي ما نالو� من عزيته تي�صري �صليمان. رجعو� جميعاً 

ما  �أن�صى  ال  و�هلل  بل  جميعاً  عنهم  �هلل  ر�صي  موجعة  ولياٍل  عجاف  �أيام  عليهم  ومرت 

حييت، �رش�خ مو�صى دودين وهم يلهبونه بو�صائلهم �خل�صي�صة.

نعم، لقد كنت من خالل زيارة �أهلي يف �صجن �خلليل، �أبعث بالر�صائل �إىل �ملجاهدين 

يف �خلارج... و�إىل �أويل �الأمر يف عّمان، وكانت �أمي رحمها �هلل، تغدو وتروح بحملها “ِمْن 

و�إىل”، ومل ُيك�َصف �أمرها. وملّا حتقق �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي من ن�صاط �ل�صجون ودورها 

�صّد  جديد  من  �لعزل  �صيا�صة  �ّتبََع  �أمنه،  على  ذلك  خطورة  و�أدرك  �جلهادي،  �لعمل  يف 

�لعنا�رش �لفاعلة، وحماولة �لردع يف �الأحكام �جلائرة.

قبل اللقاء بعادل:
�أال وهو  �أغادر �ل�صجن باأيام قليلة، جاءين ز�ئٌر غري مرحب به، ثقيل �لدم،  �أن  وقبل 

قريب  عما  �ل�صيخ،  �أيها  ��صمع  يل:  وقال  �الإ�رش�ئيلية،  �ملخابر�ت  يف  �لقد�ص  منطقة  قائد 

�صتخرج من �ل�صجن، وجئتك حمذر�ً، فعادل عو�ص �هلل ينتظرك، ونحن على يقني �أنه يف 

�لطريق �إليك، �أو �أنت يف �لطريق �إليه، هو مطلوب لنا، ونحن نطارده، و�إن جاءك فلن ترده، 
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ولن تقول له: ال؛ الأنك �أنت َمْن جندته للعمل �لع�صكري. فقلت له: ��صمع يا فالن، �أنا عندي 

�أطمع  �أوالد ُحِرْمُت من تربيتهم، ويل ُبنيات  ما ي�صغلني عنك، وعن عادل عو�ص �هلل، يل 

�لوالدة،  عند  بروؤيته  حظيت  ما  و�أكرثهم  ُولِدو�،  �لعاطفة،  من  بقليل  ولو  �أعو�صهن،  �أن 

�إىل مد�ر�صهم.  �أيام طفولتهم، وذهابهم  �أن تلحظهم  ون�صاأو� وترعرعو�، وحرمت عيني 

عندكم  فاأيامي  و�صاأين،  فاتركني  عاطفتي،  �إىل  بحاجة  وهم  متابعتهم،  �إىل  بحاجة  و�إين 

�صاهدة على حربي عليكم �إىل يوم �لقيامة.

ثّم �إنه حاول �بتز�زي متوعد�ً �أنني يف مرماه يف �للحظة �لتي يريدها، و�أنني حما�رش 

بعيونه �أينما حللت، فقلت له: �إْن ظفرت بي، فال ترحمني!!، فهّز بر�أ�صه مكابر�ً.

رجعت �إىل غرفتي، وفيها مو�صى دودين، وهارون نا�رش �لدين، و�جتمعت بهما دون 

غريهما؛ الأنهما من خا�صتي، فو�صعتهما يف �صورة �حلديث �لذي د�ر بيني وبني رجل 

�ملخابر�ت. وقلت لهما: قبل �أْن ياأتيني رجل �ملخابر�ت هذ�، �أعرف ما يدور يف روؤو�صهم، 

و�أنهم على يقني �أن عادل لن يرتكني، فهو فعالً يف �لطريق �إيلَّ. وقلت لهما: يا مو�صى ويا 

هارون، لن �أفتح �خلطوط مع �أحٍد �أياً كان، حتى ولو كان عادل ر�صي �هلل عنه الأنني �أريد 

تربيته  على  و�أعمل  �لعمر،  من  ع�رشة  �لثالثة  �صّن  يف  جديد�ً  جيالً  �لفتيان،  من  �أنتقَي  �أن 

و�إعد�ده خلم�ص �صنو�ت قادمة، بعيد�ً عن كل �الأعني، وهذ� ما خططت له ِمْن قبل، وعلى 

هذ� عزمنا... الأنني وعادل ورقتان حمروقتان.

�الأ�رشى  فودعت  �الإفر�ج،  بقر�ر  �ل�صجن  �إد�رة  �أبلغتني   1998/2/1 �الأحد  يوم  ويف 

بالعيد،  جديد  عهد  على  فهم  �ليوم.  بعد  ترجع  ال  يقول:  حالهم  ول�صان  وودعوين 

فال�صائمون من �الأ�رشى �حتفلو� يوم �خلمي�ص �لذي �صبق يوم �الإفر�ج بعيد �لفطر، وقد 

�لليل،  يف  و�لقيام  �لنهار،  يف  و�ل�صيام  �لقر�آن  مع  عامرة  رحلة  بعد  رم�صان  عنهم  رحل 

وحمطة ز�ُدها �لتقوى وزيتها �لقر�آن. و�الأ�رشى يف هذ� �ليوم يتفاعلون ويتز�ورون فيما 

بينهم، وعلى �لرغم من �لفقر يف �الإمكانيات، لكن �الأ�رشى بقدر ما هم فيه من �حلرمان... 

بقدر ما يولد �حلرمان عندهم، معاين �جلود و�لكرم، وهم يف ذلك يت�صابقون.

�لويف �حلبيب  �خلارجية  �لبو�بة  على  و��صتقبلني  �ل�صجن،  بو�بة  من   خرجت 

—على  وعكة  قبل  من  بي  �أملت  وقد  �ل�صويكي،  زهري  و�الأخ  عطون،  �أحمد  جماهد(  )�أبو 

�أخذت  �أبو جماهد، حتى  �ل�صيارة وقائدها  �إن �صارت بي  �الإنفلونز�—. وما  �الأغلب هي 

�صحتي،  يف  بالتح�صن  �صعرت  �لقد�ص،  من  �قرتبت  وكلما  �لعليل،  �لطلق  �لهو�ء  �أتنف�ص 
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بالن�صوة. �صعرت  هو�ئها  ِمْن  عميقاً  نف�صاً  و�أخذت  �لقد�ص،  جبال  ��صتقبلتنا  �إذ�   حتى 

�آه، يا قد�ص... كيف هانت على هوؤالء �لذين �أ�صلموها وما د�فعو� عنها حّق �لدفاع؟

�أبنائها،  مع  ميعاد  على  و�لقد�ص  �لقد�ص.  يف  �أهلونا  و��صتقبلنا  �لقد�ص،  ��صتقبلتنا 

�ملهنئني،  من  �لنا�ص  حبل  �نقطع  ما  وكالعادة  بظاللها.  وي�صرتوحون  بدفئها،  ي�صعرون 

ومرور�ً  �لثائر،  �لنقب  من  �الأخ�رش...  �خلط  د�خل  �الأهل  ومن  و�صو�حيها،  �لقد�ص  من 

خري  �صعبنا  �هلل  فجزى  و�جلليل،  �لنا�رشة  حتى  عارة،  وو�دي  ويافا،  و�لرملة،  باللد، 

�جلز�ء، فهم يف تكافلهم هذ� يعبون عن �أ�صالة يف �نتمائهم لق�صيتهم �لوطنية... وحتى 

من �لنا�ص َمْن خاطر بنف�صه، وت�صلل �إىل �لقد�ص عب �جلبال و�لوديان، م�صياً على �الأقد�م، 

كو�لد �ملجاهد مو�صى دودين، و�الأ�صتاذ �أحمد �لقيق �صقيق �أ�صتاذنا �ملهند�ص ح�صن �لقيق، 

�لنت�صة،  وليد  فيهم  نف�صها،  مدينة �خلليل  ومن  عو�،  وبيت  دور�  من  جاوؤو�  كبري  ووفد 

ز�ئرين وجاوؤو�  خاطرو�  هوؤالء  كل  حولها...  وما  �لتعامرة  عرب  ومن  �لزرو،   وبهاء 

ومهنئني.

وبقيت يف �لقد�ص �صهرين ال �أغادرها... و�لدعو�ت عن طريق �لهاتف لزيارة بيت حلم، 

�لدين  حميي  �ل�صهيد  �أن  علم  على  الأين  وحذري؛  حر�صي  يلبّها  مل  �هلل،  ور�م  و�خلليل، 

�ل�رشيف موجود يف ر�م �هلل، وخمتبئ يف بيت �أختي �أم �ملثنى زوجة �الأخ �ملجاهد �صلمان 

�أبو عيد. و�أما �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل، فاإين ملا �لتقيت �ل�صيخ �ملجاهد جمال �أبو �لهيجاء 

و��صت�صهد  �حلرب،  هذه  يف  �جلنة  �إىل  �لي�رشى  يده  �صبقته  و�لذي   ،
9
جنني معركة  قائد 

طار  ونح�صبه  ويد�ه،  �صاقاه  ُبرتت  وقد  �هلل،  �إىل  �أعذر  و�لذي  جر�ر،  ن�رش  �ملجاهد  فيها 

�لهيجاء:  �أبو  �ل�صيخ  [ قال يل  �لطيار  �إىل �جلنة، على طريقة �ل�صحابي �جلليل جعفر 

خروج  �قرتب  يل:  وقال  �ل�صجن،  من  خروجي  قبل  جنني  يف  عنده  كان  عادل  �ل�صيخ  �إن 

�أنه يف �خلليل؛  �أقدر  �ل�صفة الأ�صتقبله. فكنت  �إىل جنوب  و�إين ذ�هب  �ل�صجن،  �ل�صيخ من 

يف �خل�صو�ص  على  وتلتقيه  بيننا،  �لر�صائل  نقل  تتوىل  كانت  �هلل،  رحمها  �أمي   الأن 

بيت �صاحور.

جمال عبد ال�شالم اأبو الهيجاء )1959– (: ولد يف خميم جنني لعائلة هجرت من قرية عني حو�ص �صنة 1948.   
9

يف  مر�ت  عدة  �عتقل  و�ل�صعودية.  �ليمن  يف  �لتدري�ص  يف  وعمل  عّمان،  من  �إ�صالمية  تربية  دبلوم  على  ح�صل 

�صجون �الحتالل لن�صاطه يف حركة حما�ص. �صغل من�صب مدير مر�كز حتفيظ �لقر�آن �لكرمي يف حمافظة جنني، 

وهو �أحد قادة معركة �لدفاع عن خميم جنني �صنة 2002 وبرتت فيها يده. �عتقل يوم 2002/8/26 وحكم عليه 

بال�صجن �ملوؤبد ت�صع مر�ت. ع�صو �لهيئة �لقيادية �لعليا الأ�رشى حركة حما�ص.



267

مع الق�شام من ال�شجن نوا�شل

للقد�ص  �لذهاب  �أو  �مل�صجد،  يف  لل�صالة  �إال  �أبرحه  وال  �لبيت،  يف  �إقامتي  على  بقيت 

لل�صالة يف �مل�صجد �الأق�صى، حيث �ل�صالة �أوالً، ولقاء �الإخو�ن بعد �ل�صالة ثانياً... وهي 

�صنة حافظنا عليها طويالً.

لقاء عادل:
بعد  �خلليل،  �إىل  بزيارة  قمت  ثّم  �لقد�ص،  �أبرح  ال  و�أنا  عني  �الإفر�ج  منذ  �صهر�ن  مّر 

�إن �خلليل تنتظرك،  حديث مع �الأخ �ملجاهد عبد �خلالق �لنت�صة ر�صي �هلل عنه وقال يل: 

ماأدبة  نقيم  وغد�ً  �إليك،  �لو�صول  ي�صتطيعون  وال  عليك،  ي�صلمو�  �أن  يريدون  و�لنا�ص 

تكرياً لك يف �جلمعية �خلريية �الإ�صالمية يف دور�. وحاولت �أن �أعتذر، لكن دون جدوى، 

فذهبت ب�صحبة �حلبيب �أبي جماهد عطون، و��صتقبلنا �أهلنا و�أحبابنا يف �خلليل، وذهبنا 

لتناول طعام �لغد�ء يف دور�، و�لتقينا مع َمْن نحب، وفيهم �ل�صيخ فتحي عمرو، و�لدكتور 

وكثري  �لنت�صة،  �خلالق  عبد  جبري  و�أبو  �صنيور،  عادل  �الأ�صتاذ  معاذ  و�أبو  �صلهب،  عز�م 

من �أهل دور� و�خلليل. وملا �نتهينا من �لطعام، وقد خيَّمت على هذ� �للقاء روح �الأخوة، 

وعندما ��صتنفدت �لزيارة غَر�صها... رجعت �إىل �خلليل.

فرغنا من زيارتنا لبلدة دور�، وودعنا �أحبابنا ووجهتنا هي �خلليل، على �أمل �لعودة 

ويف  �لليلة،  عندنا  تنام  بل  قالو�:  �لزيارة،  على  �لقائمني  لكن  ذ�ك.  يومي  من  �لقد�ص  �إىل 

على  فيها  تطمئن  طبية،  فحو�صات  لك  وجنري  �الأهلي،  �مل�صت�صفى  �إىل  نذهب  �ل�صباح 

�صحتك، ولك حما�رشة يف م�صجد �حلر�ص بعد �صالة �لع�رش، وقد عممنا على �مل�صاجد، 

وما بني �ملغرب و�لع�صاء، حجزنا قاعة �لن�صيم، حتى تلتقي من جاء لل�صالم عليك. قلت: 

“يا �هلل، ما هذ� �لذي ُدبر بليل”؟ ثّم توجهت �إىل �الأخ �أبي جماهد وقلت له: يا �أبا جماهد، 
عنه  �هلل  ر�صي  فانطلق  �لظهر.  �صالة  مع  تاأتيني  �هلل،  �صاء  �إن  وغد�ً  �لقد�ص،  �إىل  �نطلق 

للموعظة  ح�رشو�  وقد  حما�رش�ً،  بالنا�ص  ووقفت  �حلر�ص،  م�صجد  يف  �لع�رش  و�صليت 

و�ل�صالم على �أخيهم �ل�صيخ. وما بعد �ملغرب، ذهب بي �الإخوة �إىل �لقاعة �ملعدة لل�صالم 

و�للقاء ورحب بي �لعريف، وحتدث �الإخوة مرحبني، وقد ح�رشت �خلليل وريُفها، وتكلم 

، ورحب بي بكلمات طيبة. ثّم بعد �أن �صافحت �لنا�ص 
10

�الأخ �ملجاهد حممد �أبو جحي�صة

حممد مطلق اأبو جحي�شة )1955– (: حا�صل على �صهادة �ملاج�صتري يف �لفقه و�لت�رشيع من جامعة �لنجاح   
10

و�ملوؤ�ص�صات.  �للجان  من  عدد  ع�صوية  وي�صغل  تربوياً،  وم�رشفاً  مدر�صاً  �لتعليم  �صلك  يف  عمل  �لوطنية. 

�عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل. �نتخب يف �النتخابات �لت�رشيعية 2006 عن �خلليل �صمن كتلة �لتغيري 

و�الإ�صالح.
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وكرمهم.  �أهلها  و�أ�صالة  �خلليل  مدينة  عن  �الأخوة  بعاطفة  �إليهم  حتدثت  و�صافحوين 

وبعد �صالة �لع�صاء ��صطحبني �ل�صيخ �ملجاهد و�لقائد عبد �خلالق �لنت�صة �إىل بيته، على 

نية �ملبيت. وملا �قرتبت �ل�صاعة من �لعا�رشة م�صاًء، و�إذ� بطارق يطرق علينا �لباب، و�إذ� به 

�أبو همام، �ل�صيخ �ملجاهد ورجل �خلليل �ملهيب حممد جمال �لنت�صة، وبعد �أن ت�صافحنا 

فحاول عندنا،  للمبيت  �ل�صيخ  نريد  يقول:  به  �إذ�  باالأح�صان...  بع�صاً  بع�صنا   و�أخذ 

�الأمر  �أن  �أ�صعرين  مما  ��صطحابي،  على  �صيخنا  فاأ�رش  طلبه...  عن  يثنيه  �أن  جبري  �أبو 

�أبا جبري،  �أن ودعنا �ل�صيخ  ُمبيت، ولي�ص يل من �الأمر �صيء. فانطلق بنا يف �صيارته بعد 

 حتى و�صلنا بيت �ل�صيخ �أبي همام، وما �إن دخلت باب �ل�صالون، و�إذ� باملجاهد �حلبيب

باالأح�صان،  �أخاه  �أحدنا  فاأخذ  قدومي،  ينتظر  و�قف  �هلل،  عو�ص  عادل  �لفد�ء  �أبي 

و�غرورقت �لعيون بالدموع، وطال عناقنا. ثّم جل�صنا يف غابة من �لقنابل و�مل�صد�صات، 

�لعمل.  ��صرت�تيجية  وعن  مّت،  �لذي  �الإعد�د  وعن  �الأيام،  خو�يل  عن  بيننا  �حلديث  وطال 

وقلت هذ� �الأمر فيه خطورة، ولو �أن �ملجموعات من �صمالها جلنوبها �أخذت طريقها �إىل 

�لعمل، الأربكت �لعدو، و�صتت تركيزه، فطماأنني على ذلك. و�حلديث ذو �صحون، حتى 

�الأخ  مع  �للقاء  �صاأن  يف  �الإ�رش�ئيلية،  �ملخابر�ت  يف  �لقد�ص  قائد  يل  قاله  ما  �إىل  به  و�صلت 

عادل، وقلت له: �أنا يف هذه �ملرحلة ال �أنفعك، و�أنا مك�صوف و�أور�قي حمروقة عند �لعدو. 

لكنه ر�صي �هلل عنه �أ�رش �إ�رش�ر�ً عجيباً، فنزلت عند �إحلاحه. ود�ر �حلديث عن �إ�صكالية 

مع �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف، وعرفت من حميي �أنه غا�صب لدخول �ل�صهيد مو�صى 

غنيمات �إىل معركة �لتفخيخ؛ الأن �ل�صهيد حميي ال يريد لهذه �ملجموعة �أن تتورط يف �لعمل 

�أعمال ��صطياد جنود  �ال�صت�صهادي، وقد جنحت هذه �ملجموعة، جمموعة �صوريف يف 

�ل�صهاينة وقتلهم بجر�أة نادرة. وطالب �ل�صهيد حميي بلجنة حتقيق، حتا�صب �مل�صوؤول 

�لر�صد  ورجل  �لقوم،  ربيئة  وهو  �لعملية،  هذه  يف  غنيمات  مو�صى  �ل�صهيد  توريط  عن 

�الأول لهذه �ملجموعة. وبعد ��صت�صهاده ُفتحت �الأعني على �صوريف وجمموعتها، وقال 

يل �ل�صهيد عادل: �إن حميي �لدين عاتب علينا؛ الأنه يعاين من قلة �ملال، و�لعمل يحتاج �إىل 

م�صاريف باهظة. وَبنّي يل �ل�صهيد �أبو �لفد�ء �أن �لكل يعاين، و�جلميع مرَّ ب�صائقة يف هذ� 

�الأمر، ودفع بي �إىل بع�ص �الإخوة، للح�صول على ما ي�صد �لرمق. وكان �أن ذهبت �إىل �أحد 

�ملجاهدين، وزودين بثمانية ع�رش �ألف دوالر، ت�رشف بها �الأخ �أبو �لفد�ء.
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مع الشهيد عمر سعادة:
للق�صام،  �مليد�ين  بالقائد  �للقاء  �أمل  على  �لقد�ص  �إىل  وعدت  للخليل،  زيارتي  �نتهت 

م�صعب(  )�أبو  �لعروج  طه  �لقائد  �ل�صهيد  وب�صحبته  �أحمد(،  )�أبو  �صعادة  عمر  �ل�صهيد 

ر�صي �هلل عنهما وقليل �أمثالهما. وحملنا �أبو جماهد رفيق �لدرب ب�صيارته �إىل بيت حلم، 

حلم  بيت  من  �صبابنا  جاء  �لقاعات،  �إحدى  يف  حا�صد  لقاٍء  ويف  هناك،  �الأحباب  و�لتقينا 

وقر�ها ورحبو� بي وحتدثت �إليهم... و�أن هذه هي �لطريق، و�البتالء معلم �أ�صا�صي من 

معامله، ونحن على ��صتعد�د لت�صديد �ل�رشيبة مهما كانت �لتكاليف. وبعد �أن �نف�ص �للقاء 

جمعنا بيت �ل�صهيد �لقائد عمر �صعادة، ويف �ملعية �ل�صهيد طه �لعروج، ويف �لطريق �لتقيت 

�لعامل �ل�صابر �ل�صيخ حممد �لزعرتي )�أبو معن( رعاه �هلل. و�أن�صنا باللقاء مع �ملجاهدين، 

وحتدثنا عن لو�زم �مل�رشوع. ورفعت جل�صتنا على �أمل �للقاء �إن �صاء �هلل.

رحلة محيي الدين إلى الشهادة:
كانت يل عودة ثانية �إىل �خلليل، ومنت هناك للقاء �آخر مع �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل، كما 

�أم �لفد�ء ر�صي �هلل  �أنا ذ�هب للقاء �ل�صيخ، فا�صتحلفته  �أم �لفد�ء:  �أنه قال لزوجه  حدثني 

عنها باهلل �أال تت�صبب لل�صيخ بـ“م�صيبة” �أخرى. ويف �ل�صباح، حّملني ر�صالة �إىل �ل�صهيد 

حميي �لدين �ل�رشيف، و�أتاين بر�صالة من �أخيه �ل�صهيد عماد عو�ص �هلل، عن زيارة قام 

�أن حميي كان يخلع  �ل�صهيد حميي. قر�أت فيها  به  �لذي يعمل  �لت�صنيع  بها عماد ملكان 

مالب�صه �إال ما ي�صرت �لعورة، حل�صا�صية �الحتكاك باملتفجر�ت، ويقول عماد: كنت �أم�صي 

و�أنا خائف، ِمْن حبيبات من �ملفرقعات، كانت تنفجر حتت نعلي. ويف �لر�صالة عن رحلة 

�ل�صغري�ت  عماد  وبنات  عماد،  �ملجاهد  بيت  وغادر  �لبالد،  به  �صاقت  �أن  يوم  حميي 

�أخيه  على  خوفاً  �أ�رش  لكنه  ترتكنا.  ال  حميي،  عمو  له:  ويقلن  حميي  بال�صهيد  ي�صكن 

عماد �أن يكون �ل�صيد ثميناً بكليهما يف مكان و�حد. فاآثر �ل�صهيد حميي �أن يغادر ويطرق 

. و�لتم�ص 
ْزَكى لَُكْم(11

َ
�الأبو�ب على بع�ص �مل�صايخ )�إِْن ِقيَل لَُكُم �ْرِجُعو� َفاْرِجُعو� ُهَو �أ

للنا�ص �الأعذ�ر؛ الأنها كانت مرحلة حرجة، و�عتقاالت �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لتعذيب �لذي 

متار�صه، �أ�صد و�أنكى من ممار�صات �ل�صهاينة. �ل�صهاينة �آذونا و�أذ�قونا �لويل، لكن مل 

يحدث �أن نتفو� لنا حلانا وال حو�جبنا، وعلى ذلك ِق�ْص، كم كانت �لوطاأة �صديدة على �أبناء 

�حلركة �الإ�صالمية يف عهد �صلطة �أو�صلو!!

القراآن الكرمي، �صورة �لنور، �آية 28.  
11
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لالأخ قاله  ومما  �لبكري،  �هلل  عبد  �ملجاهد  و�حت�صنه  عماد،  بيت  �لدين  حميي   ترك 

وذهب عيد.  �أبو  �صلمان  للمجاهد  و�إّما  �لطويل  جمال  لل�صيخ  �إما  �صيتوجه  �إنه  �هلل   عبد 

حميي �لدين على وجهه يبحث عن �صلمان �أبو عيد، �لذي يعمل على تو�صعة م�صجد �صيد 

قطب �لكبري يف �لبرية، و�صلمان مقاول بناء، و�صاأل �أحد �لعمال عن �صلمان، فنودي على 

�صلمان، وح�رش و�إذ� باالأخ حميي �لدين، فاحت�صنه و�ل�صهيد زهر�ن �رشيكه يف �ملقاوالت... 

وذهبا به �إىل بيت �صلمان، وقال �صلمان لزوجه �أم �ملثنى: �ذهبي بزيارة لبيت �أهلك لفرتة 

�ل�صجن من  خروجه  بعد  �صلمان  طورد  وقد  لل�صيافة.  يت�صع  ال  بيتهم  الأن   �أ�صبوع؛ 

�صنة 1994، وجلاأ �إىل ر�م �هلل �أيام كان �التفاق �صارياً بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” �أال تدخل 

�ل�صلطة، فرتك بيته يف قرية بدو، وعانى من �صظف  �أر��صي  �أمن  قو�تها �الأمنية مناطق 

�لعي�ص و�الإيجار�ت يف ر�م �هلل، يف بيت مطمور ال يرى �ل�صم�ص.

وخمزناً  �صقة  ذلك  بعد  له  ��صتاأجر�  حتى  �أ�صبوعاً،  �صلمان  بيت  يف  �لدين  حميي  بقي 

خدمة  على  و�صليم،  وزهر�ن  �صلمان  �لثالثة  �الإخوة  وقام  و�لت�صنيع،  �جلهادي  للعمل 

�ل�صهيد �لتقى  �أن  �صلمان  �ملثنى(  لـ)�أبي  �صبق  وقد  يلزمه.  ما  كل  وتوفري  �لدين   حميي 

فاملعرفة   ،1994–1993 �صنتي  خالل  هناك  كنا  �أن  يوم  �خلليل  �صجن  يف  �لدين  حميي 

قدية، و�الأخوة متجذرة.

�أبو عيد و�الأخو�ن زهر�ن و�صليم،  �صلمان  �لدين يف جهاده، وذر�عه  وم�صى حميي 

 
12

وينجح حميي �لدين يف تو�صيع د�ئرة عمله، ويقوم على تدريب �الأخوين ن�صيم �أبو �لرو�ص

،
14

، �للذين ��صت�صهد� مع �ملجاهد �لق�صامي �ل�صيخ يو�صف �ل�رشكجي
13

 وجا�رش �صمارو

ن�شيم �شفيق اأبو الرو�ش )1974–2002(: ولد يف مدينة نابل�ص. تدرب على يد �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف   
12

ت�صنيع  يف  الإ�صهامه   1997 �صنة  �الأمنية  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهزة  قبل  من  �عتقل  �ملتفجر�ت.  ت�صنيع  على 

متفجر�ت لعمليات “خلية �صهد�ء من �أجل �الأ�رشى”، و�أفرج عنه بعد �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى. �أ�صهم يف عدد 

من عمليات كتائب �لق�صام يف منطقة نابل�ص، و��صت�صهد بعد حما�رشته يف نابل�ص و�ل�صهد�ء ن�صيم �أبو �لرو�ص، 

وكرمي مفارجة، ويو�صف �ل�رشكجي يوم 2002/1/22.

جا�رش اأ�شعد �شمارو )1974–2002(: ولد يف مدينة نابل�ص. �عتقل يف �صجون �الحتالل مدة �صتة �أعو�م لن�صاطه   
13

يف كتائب �لق�صام. تدرب على يد �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف على ت�صنيع �ملتفجر�ت، و�عتقل من قبل �أجهزة 

�ل�صلطة �لفل�صطينية �الأمنية �صنة 1997 الإ�صهامه يف ت�صنيع متفجر�ت لعمليات “خلية �صهد�ء من �أجل �الأ�رشى”. 

�أفرج عنه بعد �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى. �أ�صهم يف عدد من عمليات كتائب �لق�صام يف منطقة نابل�ص، و��صت�صهد 

بعد حما�رشته يف نابل�ص و�ل�صهد�ء ن�صيم �أبو �لرو�ص، وكرمي مفارجة، ويو�صف �ل�رشكجي يوم 2002/1/22.

�صهادة  نال  �أوالد.  �أربعة  وله  متزوج  نابل�ص،  مدينة  يف  ولد   :)2002–1961( ال�رشكجي  خالد  يو�شف   
14

�أحد  �لبكالوريو�ص يف �ل�رشيعة �الإ�صالمية من �جلامعة �الأردنية. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل وكان 

 �ملبعدين �إىل مرج �لزهور �صنة 1992. �أحد �أبرز قادة كتائب �لق�صام يف �صمال فل�صطني، و�أ�صهم يف ت�صكيل خلية

�أجل  من  �صهاينة  جنود  �أ�رش  يف  ت�صهم  بعمليات  �لقيام  منها  �لهدف  كان  و�لتي  �الأ�رشى”  �أجل  من  “�صهد�ء 
�لفل�صطينية من= �ل�صلطة  �أجهزة  مبادلتهم باأ�رشى يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين. �عتقل لدوره هذ� لدى 
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. فال�صيخ يو�صف جتمعنا به �صاحة �جلهاد، وكنت حلقة و�صل بينه وبني 
15

وكرمي مفارجة

�إليه ر�صالة وهو يف �صجن جنيد ر�صي �هلل عنهم، ورحمهم،  �لفد�ء، ونقلت  �أبي  �ل�صهيد 

وهو فيما بيننا �أبو تر�ب.

�أمن تالمذة �ملهند�ص �لثاين من  لقد كان �صلمان وزهر�ن و�صليم هم �مل�صوؤولون عن 

�الأخوين  �ملجاهدين  �إىل   ،
16

�لعبا�صي علي  �أبو  �ملجاهد  �لقائد  من  مبجموعاتها  �لقد�ص، 

�أ�رشف  �الأخوين  و�ملجاهدين  باهر،  �صور  من   
18

بكري�ت و�إبر�هيم 
 
،
17

بكري�ت �إيهاب 

�لعبا�صي، �إبر�هيم  �ملجاهد   من جمموعة 
20

�صنينة �أبو  �صعيب  و�ملجاهد   ،
19

�لزغل  وربيع 

وكرمي  �لرو�ص،  �أبو  ن�صيم  و�ل�صهد�ء  نابل�ص  يف  حما�رشته  بعد  ��صت�صهد   .2001/4/18 ولغاية   1997/9/23  =
مفارجة، وجا�رش �صمارو، يوم 2002/1/22.

�لنجاح  �ل�رشيعة يف جامعة  لقيا ق�صاء ر�م �هلل، ودر�ص  كرمي منر مفارجة )1979–2002(: ولد يف قرية بيت   
15

نبيل ��صت�صهاد  بعد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �عتقلته  بروقني.  خلية  وتر�أ�ص  �لق�صام  كتائب  يف  ن�صط  نابل�ص.   يف 

عبد �لرحمن علي خاطر يف �أثناء �إعد�ده لعبوٍة نا�صفٍة مع �ملجاهد �أُ�َصيد �صالح �لذي برتت �صاقه. �أطلق �رش�حه 

من �صجون �ل�صلطة بعد �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى. �أ�صهم يف �الإعد�د و�لتجهيز لعدد من عمليات كتائب �لق�صام، 

يوم  �ل�رشكجي  ويو�صف  مفارجة،  وكرمي  �لرو�ص،  �أبو  ن�صيم  و�ل�صهد�ء  نابل�ص  يف  حما�رشته  بعد  و��صت�صهد 

.2002/1/22

اإبراهيم حممد العبا�شي )1961– (: �أ�صري مقد�صي من مو�ليد �صلو�ن، متزوج وله �أربعة �أوالد. ن�صط يف كتائب   
16

�لق�صام وعمل مع �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف بتوجيه من �لقائد �لق�صامي �الأ�صري حممود عي�صى. �عتقل يف 

1998/9/27 وحكم عليه بال�صجن ملدة 18 عاماً.

اإيهاب مو�شى بكريات )1973– (: �أ�صري مقد�صي من �صكان قرية �صور باهر، متزوج وله طفل. �عتقل الأكرث   
17

من مرة يف �صجن �الحتالل �ل�صهيوين. ن�صط يف كتائب �لق�صام، تدرب على يد �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف على 

�إعد�د �لعبو�ت �لنا�صفة، و�أ�صهم يف �لتخطيط لعدد من �لعمليات �صّد �الحتالل �ل�صهيوين. �عتقل يف 1998/10/7، 

وحكـم عليـه مبدة 13 عاماً ون�صف.

اإبراهيم مو�شى بكريات )1974– (: �أ�صري مقد�صي من �صكان قرية �صور باهر، ن�صط يف كتائب �لق�صام بعد   
18

�صقيقه  مع  �عتقل  �ل�رشيف.  �لدين  حميي  �ل�صهيد  قادها  جمموعات  �صمن  معه  للعمل  �إيهاب  �صقيقه  جنده  �أن 

عليه  وحكم   ،2008/3/9 يف  �عتقاله  �أعيد  �أعو�م.  ت�صعة  بال�صجن  عليه  وحكم   ،1998 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف 

بال�صجن 34 �صهر�ً.

اأ�رشف �شالمة زغل )1977– (: �أ�صري مقد�صي من مو�ليد بيت حنينا، يعمل مهند�صاً، جنده �صقيقه ربيع للعمل   
19

يف جمموعة ق�صامية تابعة لل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف. �عتقل يف 1998/10/19، وحكم عليه بال�صجن ملدة 16 

عاماً بتهمة �لتحري�ص على تفجري قنبلة و�ل�صعي للتدريب و�متالك و�صائل قتالية.

ربيع �شالمة زغل )1975– (: �أ�صري مقد�صي من مو�ليد بيت حنينا. ن�صط يف �صفوف كتائب �لق�صام وتتلمذ على 

يد �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف على �إعد�د عبو�ت نا�صفة ذكية، و�صناعة �ملتفجر�ت. يف �آب/ �أغ�صط�ص 1998، 

�أخرى م�صتهدفاً جنود�ً يف موقف  1998، فجر عبوة  �أيلول/ �صبتمب  �أبيب، ويف مطلع  فجر عبوة نا�صفة يف تل 

للحافالت يف �لقد�ص، وخطط لعمليات تفجري و�ختطاف جنود. �عتقل يف 1998/9/10 وحكم عليه بال�صجن ملدة 

27 عاماً. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18، و�أبعد �إىل دم�صق.

�عتقل عدة  �لق�صام.  �أ�صري مقد�صي ولد يف �صلو�ن، ونا�صط يف كتائب   :) اأبو �شنينة )1967–  �شعيب �شالح   
20

مر�ت يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين، وعمل مع �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف �صمن جمموعة �الأ�صري �إبر�هيم 

�لعبا�صي. متزوج وله �أربعة �أطفال. �عتقل �عتقاله �الأخري يف 1998/10/28، وحكم عليه بال�صجن مدى �حلياة. 

خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18 و�أبعد �إىل قطاع غزة.



272

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

هوؤالء جميعاً وغريهم، �صلمان �أبو عيد هو �مل�صوؤول عن �أمنهم. و�صلمان و�الأخو�ن زهر�ن 

و�صليم، حلق بهم من �لديون �ل�صيء �لكثري، الحتياجات �لعمل مع �ملهند�ص حميي �لدين 

من �إيجار�ت وتنقالت وم�صاريف، ور�م �هلل يف غالء معي�صتها، �أكرث من �لقد�ص. وكما هو 

�أهل ر�م �هلل فال وجود لدعم خارجي لهذ� �مل�رشوع، يف ظّل هذ� �حل�صار،  معروف عند 

وتاأقلمت هذه �ملجموعة بعائالتها على هذ� �لو�صع، بل �إن �أم �ملثنى زوجة �صلمان طاب 

لها �لعي�ص مع هذ� �ملز�ج �ل�صاخن بني �لبنادق. وهي على دين �أمها، رحمها �هلل.

استشهاد المهندس الثاني:
�ملدر�صة  �صاحة  يف  �أنا  وبينما  �لدين،  حميي  �ل�صهيد  �إىل  ر�صالة  عادل  �ل�صهيد  حّملني 

�نفجار قوي، له دوي هائل يف  �الإ�صالمية يف �خلليل، و�إذ� باالأخبار تتطاير عن  �خلريية 

�أن  حني،  بعد  وتبني   ،1998/3/29 بتاريخ  وذلك  �هلل،  ر�م  من  �لقريبة  �ل�صناعية  �ملنطقة 

�النفجار. فطوبى لروحه يف  َمْن ق�صى نحبه يف هذ�  �ل�رشيف هو  �لدين  �ملهند�ص حميي 

وهو  وحافل،  طويل  م�صو�ر  بعد  �ل�صفر،  وعثاء  من  لرتتاح  �خللود،  علياء  �إىل  معر�جها 

يطارد عدو �هلل وعدو هذه �الأمة، وما مرَّ عليه يوم �إال وفيه عطاء. فرحم �هلل �ل�صهيد حميي، 

فقد �رشفني �هلل مبعرفته، وهو طالب يف جامعة �لقد�ص، قبل �النتفا�صة �الأوىل وبعدها، 

وجمعتنا �ل�صجون، وعلى �خل�صو�ص �صجنا �خلليل وع�صقالن. و�لتقى �ل�صيخ �ل�صهيد 

�صالح �صحادة يف �صجن ع�صقالن، وكان يطارده مازحاً من �رشير �إىل �رشير يف غرفة 9، 

وقد غلب عليه �ل�صحك و�لقهقهة.

بعدما تاأكد يل �خلب، رجعت �إىل �لقد�ص بهٍمّ ثقيل، و�الأخبار من هنا وهناك تت�صارع 

يف نقل �حلدث، و�مل�صيبة كبرية، و�أي حركة حم�صوبة، فكاأنك يف حقل �ألغام. وبينما �أنا 

مع نف�صي يف �لبيت، و�إذ� باالأخ ماهر عودة، من عني يبود، يطرق عليَّ �لباب، ويطلب 

 مني على عجل، �أن �أنطلق �إىل ر�م �هلل، و�أفتح حتقيقاً يف �لذي جرى لل�صهيد حميي �لدين.

خري�ً،  ووعدته  عرفته.  �أو  �لتقيته  �أن  يل  ي�صبق  مل  �إذ  م�ص�ص،  على  كالمه  فتقبلت 

و�أو�صحت له �أن �ل�صبيل �إىل معرفة �حلقيقة يحتاج �إىل قر�ئن، و�أن �ل�صلطة و�الحتالل، 

هذه  فلماذ�  و�إال  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  م�صائب  وعن  �مل�صيبة،  هذه  عن  �مل�صوؤوالن  هما 

�أبناء هذ�  �لطليعة من  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  َمْن تطارد  �حلرب على �ملجاهدين؟ ول�صالح 

�لدين  حميي  من  �ملجاهدين،  مالحقة  يف  بينها  فيما  �أمنِها  �أجهزة  وتتناف�ص  �ل�صعب، 

�أنف�صهم هذ� �لرتدي،  �إىل عادل عو�ص �هلل وبقية �الإخوة؟ وكيف يقبلون على  �ل�رشيف 

�لذي و�صلو� �إليه يف خدمة �الأمن �ل�صهيوين؟
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�صاحات  يف  ذلك  يريد  لكنه  حميي،  �لقائد  ويتمناه  يطلبه  كان  ما  هي  �ل�صهادة  �إن 

�أن  لنا  ُحَق  و�إنَّه  �لفل�صطينية.  �الأمنية  �الأجهزة  �ملر�غمة مع عدوه، ولي�ص يف مو�جهة مع 

حتى  �لطرفني،  من  �أحد�ً  نبِّئ  وال  �جلرية،  هذه  �رتكاب  يف  و�الحتالل،  �ل�صلطة  نتهم 

ولو كان ��صت�صهاد حميي �لدين عن طريق �خلطاأ، الأنني من خالل متابعتي للذي جرى، 

و��صتماعي �إىل �لد�ئرة �لتي حتيط بال�صهيد حميي �لدين، ترجح عندي �أن �خلطاأ هو �لغالب 

على ��صت�صهاده. و�أن �لتعجل يف توجيه �أ�صابع �التهام �صّد �أي طرف كان، حتى ولو كان 

عدوك، لي�ص من طبعنا، و�أن �مل�صد�قية هي �الأ�صا�ص يف �صريتنا، وعلى هذ� تعززت ثقة 

�لنا�ص بنا.

عادل  �ل�صهيد  �صورة  لت�صوه  للحادثة  �ل�صلطة  ��صتغالل  على  رد�ً  جاء  �لتعجل  هذ� 

ورو�ية.  �تهام  يوم  كل  تردد  �أبو�قها  فانطلقت   ،
21

�لق�صام كتائب  يف  و�إخو�نه  �هلل  عو�ص 

، �أجبته على �لقول باأن �ل�صهيد عادل 
22

فبعد �عتقالها للمجاهد غ�صان �لعد��صي وتعذيبه

هو من قتل حميي، ثم تر�جعت فاتهمت �ل�صهيد عماد بعد �عتقاله يف �صجونها، وعذبته 

مبالحقة  �ل�صلطة  تكتف  مل  وبهذ�   .
23

قبله من  �إخو�نه  يوؤتى  �أن  �أبى  لكنه  �لتهمة  ليقبل 

�ل�صهيد و�إخو�نه وتعذيبهم فحاولت ت�صويه جهادهم و�صورتهم �أمام �أهلهم.

�إبر�هيم �ملجاهد  �لتقى  ��صت�صهاده  �صبقت  ليلةٍ  يف  �لدين  حميي  �ل�صهيد   وكان 

�ملجاهد  �للقاء  هذ�  ور�ء  ومن  وعمل،  تخطيط  لقاء  �لتقاه  كربه—  �هلل  —فرج  �لعبا�صي 

حممود عي�صى من د�خل �ل�صجن. وكان على �ملجاهد �صعيب �أبو �صنينة �أن يقود �صيارة 

الأيام، وحالت دون  �عتقلت �صعيباً  �ل�صلطة،  �أمن  �أجهزة  ��صت�صهادية، لكن  عدت لعملية 
ُ
�أ

ِمن  �حلر�ك  هذ�  فكل  �لعبا�صي.  علي  �أبي  �لقائد  جمموعة  من  و�صعيب  �لعملية،  جناح 

�أمنه د�ئرة �صيقة حميطة بال�صهيد حميي �لدين،  �ل�صمال و�جلنوب و�لو�صط يقوم على 

497، مقتطفات من فيديو لل�صهيد عادل عو�ص �هلل يرد فيه على  �لوثيقة رقم )4(، �ص  �لوثائق،   �نظر: ملحق 
21

�أبريل  �ل�رشيف، ني�صان/  �لدين  ��صت�صهاد حميي  �الأمنية له مب�صوؤوليته عن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهزة  �تهام 

1998. ]�ملحرر[

 �نظر: ملحق �لوثائق، �لوثيقة رقم )5(، �ص 500، مقتطفات من ر�صالة �ملعتقل يف �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية 
22

غ�صان �لعد��صي، �لذي �أجبته �ل�صلطة على �العرت�ف باأن عادل عو�ص �هلل هو من قتل حميي �لدين �ل�رشيف، 

1998/4/12. ]�ملحرر[

�إخو�نه  “�إىل  �هلل  عو�ص  عماد  �ل�صهيد  ر�صالة  من  مقتطفات   ،501 �ص   ،)6( رقم  �لوثيقة  �لوثائق،  ملحق   �نظر: 
23

و�صعبه و�أمته” بعد هروبه من �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية، يتحدث فيها عن ظروف �عتقاله وتعذيبه من �أجل 

�العرت�ف باأنه هو من قتل حميي �لدين �ل�رشيف، 1998/8/18. ]�ملحرر[
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وحميي لديه ح�ّص �أمني مرهف، وهو حري�ٌص على ذلك. كما �أن �ملجاهد �صلمان �أبو عيد 

تقبل  فهل  �أ�صهر،  ثالثة  من  الأكرث  �أمره  يتوىل  كان  َمْن  وهو  تنقالته،  عن  �مل�صوؤول  هو 

“�إ�رش�ئيل” على �أمنها �أن ي�رشب، و�أن يعاين �صعبها من �لتفجري�ت؟

�ملجاهد  �إىل  و��صمع  طلبه،  يف  �لعدو  �أتَعب  وقد  �لدين،  حميي  �ل�صهيد  رحلة  هي  هذه 

�صياق  يف  يقول  �لدين،  حميي  لل�صهيد  �ملقربني  ومن  �لعاملني  من  وهو  �لعلمي،  ر�صدي 

له  يقول  �الأمنية؛  بنجاحاته  يتباهى  وهو  �الأود�ج،  منتفخ  و�ملحقق  �ملحقق،  مع  حديث 

ر�صدي: “�أين هو �أمنك؟ وحميي �لدين �ل�رشيف ي�صول ويجول يف �للطرون” و�ل�صحيح 

�أن  ولو  متو��صعة،  باإمكانيات  جناحات  حققنا  ولقد  �لعمل،  يف  �لقاتلة  هي  �أخطاءنا  �أن 

�إمكانيات حزب �هلل عندنا، ل�صبقنا �ل�صابقني، وتفوقنا على �ملتفوقني بامتياز، ولكن هذ� 

هو جهد �ملُِقل.

عودة إلى بيت لحم:
يف زيارة ثانية لالأخ �ملجاهد عمر �صعادة، و�صمن �مل�رشوع �جلهادي �لذي يحارب على 

�إال يف جنة عر�صها �ل�صماو�ت  جبهتني، فاإن رجالنا ال ي�صكتون على �صيم، وال يقيلون 

قتالية،  معد�ت  �إىل  �حلاجة  �أم�ّص  يف  يوم،  �إىل  يوم  من  فاملجاهدون  هذ�  وعلى  و�الأر�ص. 

ل�رشب هذ� �لعدو وقطعانه من �مل�صتوطنني. ولقد عملُت على هذ� يوم �أن كنت يف �صفوف 

�لثورة �لفل�صطينية، و�ليوم ال يقل طلبي عما م�صى. فقد ذكر يل �الأخ �أبو �أحمد �صعادة، 

عن حاجتنا لكمية من �ل�صالح هي يف �صوق �لبيع و�لتجارة، وفيها جمموعة كال�صينات 

وقاذف �آر بي جي RPG، مع ع�رش قذ�ئف، وماأمونة �جلانب، جنح �ملهربون �أن يجتازو� 

بها �حلدود مع �الأردن، عن طريق �لبحر �مليت.

�ل�صفقة مغرية، لكن �صّح �ملال هو �لذي حال دونها، وحاجتنا ملحة �إىل قطعة من طر�ز 

�أبو عيد، وطلبت منه �أن  �أّي ر�صا�ص �آخر، فذهبت �إىل �ملجاهد �صلمان  �أو   ،M16 �أو   16 �أم 

�لفح�ص.  بعد  �صائبة  �لوحيدي، ال ت�صوبها  �ملجاهد نا�رش  ��صرت�ها من  يزودونا بقطعة 

وطلبت من �لو�لدة رحمها �هلل، �أن تتوىل نقلها من ر�م �هلل �إىل �أم طوبا، ومكثت عند �لو�لدة 

وركبت  ذلك،  على  فقامت  �خلليل،  �إىل  ثانية  تنقلها  �أن  منها  طلبت  ثّم  الأيام.  خمزنها  يف 

و�إياها �ل�صيارة مع �أبي جماهد، وكان ولدنا حممود �صغري�ً، و�أر�د �أن ي�صحبنا فنهرته. 

�خلليل  �إىل  �لطريق  يف  ف�رشنا  �لبالء.  به  يدفع  �هلل  لعل  معنا،  ياأتي  �تركه  �لو�لدة:  فقالت 

و�أنا �ألتفت �إىل �أمي، و�أ�صاأل نف�صي �أين �ملعلوم؟ حتى غلب على ظني �أنها مل تاأت ب�صيء. 
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�م�ص،  يل:  تقول  وهي  حاجتنا؟  �أين  �إليها مت�صائالً  و�أنظر  �صاحبنا،  بيت  �إىل  و�صلنا  وملا 

ثوبها،  عنها  وخلعت  وحدنا،  و�إياها  وبقيت  �لبيت،  �صاحب  من  و��صتَاأَذَنْت  ف�صحبتها، 

Mini-Uzi، فا�صتلمها �صاحب  �ل�صالح من نوع ميني عوزي  و�إذ� هي متحزمة بقطعة 

�ل�صاأن.

�إعالمياً  �ملعروف  وهو   ،
24

مرعي �إبر�هيم  �ملجاهد  للقاء  �هلل  ر�م  ق�صدت  ذلك  بعد 

يف  معنا  و�نتظم  �جلامعة،  يف  در��صته  �أيام  من  به  ومعرفتنا  �صلو�د،  من  حامد  باإبر�هيم 

�لعمل عن طريق �ل�صهيد عادل. ولقد جنح �لرجل على �صعيد �أمنه فيما بعد، وعلى �صعيد 

عادل  �ل�صهيد  من  رغبة  فعلى  منه،  طلبناه  �صيء  يف  تاأخر  ما  و�لرجل  �لع�صكري،  �لعمل 

�لعطاء،  �إال  يعرف  وال  �لدرب،  على  وم�صى  �أعمالنا،  ترتيبات  �صمن  �لبرية،  يف  �لتقيته 

�أن يفرج كربه ويعجل له بالفرج. ويف تقرير ذكرته �إحدى �ل�صحف �لعبية  و�أ�صاأل �هلل 

�أنه �رش�ع طويل  �أنه رجل ي�صبه �خليال، وهو ينظر لل�رش�ع على  �إبر�هيم  �ملجاهد  عن 

�أن ياأتي �لرد على �غتيال �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل و�أخيه  جد�ً. ومن �لطبيعي جد�ً عنده 

عماد، بعد فرتة طويلة؛ الأنه ال يتعامل بردود �الأفعال.

مقابلة مع قائد منطقة القدس في الشاباك:
بعد هذ� �حلر�ك �لذي عقب �الإفر�ج، و�لذي هو يف ظاهره مك�صوف، ولكنه يف حقيقة 

مت�صابكة،  باأغ�صان  مورقة  �صجرة  ظاهرها،  على  �لنا�ص  ير�ها  �ل�صجرة،  يف  كاملاء  �الأمر 

و�لفعل فعل �ملاء �لذي ال تر�ه �لعني، وهو يف كل جزء من �أجز�ء هذه �ل�صجرة، فبقدر ما هو 

م�صتور، بقدر ما هو فاعل، وهذ� حر�كنا مع حتديات هذ� �ل�رش�ع.

 وبتبليغ من �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية ��صتدعاين قائد �ملنطقة ملقره يف �رشطة ر�أ�ص �لعامود،

فذهبت �إىل هناك، ود�ر �حلديث بيني وبينه، وهو من ز�رين يف �ل�صجن، يقول يل ��صتعد 

اإبراهيم جميل مرعي “حامد” )1965–(: ولد يف قرية �صلو�د قرب ر�م �هلل، حا�صل على بكالوريو�ص �لعلوم   
24

�ل�صيا�صية من جامعة بريزيت وطالب در��صات عليا فيها. عمل باحثاً يف مركز �أبحاث جامعة بريزيت وعدد من 

�ملوؤ�ص�صات �الأخرى. متزوج وله طفالن. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين لن�صاطه يف حركة 

حما�ص، وطورد لالحتالل و�عتقلته �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1998 لن�صاطه يف كتائب �لق�صام ب�صحبة �ل�صهيد 

يف  �لق�صام  كتائب  تاأ�صي�ص  �إعادة  يف  و�أ�صهم  �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  مع  �ل�صجن  من  خرج  �هلل.  عو�ص  عادل 

منطقة ر�م �هلل. تر�أ�ص عدد من �ملجموعات �لع�صكرية �لتي �أثخنت يف �لعدو �ل�صهيوين. �عتقل يف مدينة �لبرية 

يوم 2006/5/22 بعد رحلة مطاردة و��صتهد�ف طويلة، ينتظر �أن يكون �أعلى �صاحب حكم يف تاريخ �الحتالل 

�ل�صهيوين مل�صوؤوليته عن ع�رش�ت �لعمليات.
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جامعتها،  يف  وحتا�رش  للخليل  تذهب  حدها.  عن  ز�ئده  فن�صاطاتك  �إد�ري،  �أ�صهر  ل�صتة 

�إىل هنا وهناك... نحن لك يف كل  �لذهاب  ُحٌر يف  �أنك  �الأمور فالتة يف ظنك”، وتظن  “هي 
حركة، وال حت�صب �أنك حّر، قالها مرة �أخرى. فقلت له: يا هذ�، ��صمعها مني جيد�ً، و�هلل 

عليَّ  و�أغلقت  �لقارورة  هذه  يف  و�صعتني  لو  ماء—  قارورة  �لطاولة  على  —و�أمامي 

�إال  �أكرث منك، فبهت وتر�جع عن حدته. وق�صي �الأمر، ومل يكن ذلك  بغطائها، فاأنا حّر 

مّرة تبعتها مر�ت.

عايد دودين واألرشيف:
كان ِمَن �لذين يرتددون على بيتي، �ملجاهد عايد دودين، وهو �صقيق مو�صى دودين، 

كانت زيار�ته حتمل يف طياتها ر�صائل و�أور�قاً، لها خ�صو�صيتها يف عملنا �جلهادي. كان 

و�أعلق  �آخر، الأمتكن من قر�ءتها ومر�جعتها،  لقاء  �إىل حني  �أدر�جه  ثّم يعود  بها  ياأتيني 

على ما هو حمتاج للتعليق، وكان �أخطر ما يف هذه �الأور�ق، �الأ�صماء �حلركية للعاملني يف 

حقل م�رشوعنا.

وبعد �أن �أق�صي غر�صي منها، يعود �إيلَّ �الأخ عايد ويف �صحبته �أحياناً �ملجاهد مو�صى 

عادل ��صت�صهاد  بعد  �عتقلت  وملا  �الأمر.  يعنيه  من  �إىل  باالأور�ق  يعود  ثّم   �لعو�ودة، 

عو�ص �هلل، كنت �أقول: ال يكن �أن �أوتى من قبل عادل �أبد�ً، ولكني هذه �ملرة �أوتيت من 

بعد  �عتقلت  فلما  بعد.  ��صت�صهاده  عن  يعلن  مل  �لعدو  الأن  ��صت�صهاده؛  بعد  �أور�قه،  قبل 

ع�رشة �أيام من تاريخ �حلدث، و�جهوين يف �لتحقيق ببع�ص هذه �الأور�ق، �لتي وقعت بني 

�أيديهم. ومع �ملباغتة و�رشعة �ملفاجاأة، حاول �ملجاهد عادل �أن يحرق �الأور�ق، لكن �لعدو 

كان �أ�رشع �إليها من �لنار �أن تاأكلها، فقد قال يل قائد �لتحقيق، وهو يق�صم ب�رشفه )�إْن كاَن 

بها  ياأتيني  كان  �لتي  نف�صها  هي  و�الأور�ق  �لنار،  بر�ثن  من  �نتزعوها  �إنهم  �رشف(،  له 

�ملجاهد عايد دودين الأطلع عليها، و�لذي �أطلعوين عليه، �إمنا كان ح�صب �خلطة و�مل�صلحة 

�لتي تخدمهم، وح�صبما يريدون.

و�لو�صط  �ل�صمال  بني  �العتقاالت  يف  وجمعت  موجعة،  �رشبة  على  �الأمور  �أتت  لقد 

و�جلنوب... و�أتت باالإحباط على جناح �لعمل �لع�صكري، ولو �إىل حني، حتى قال يل ميجر 

يف �لتحقيق: لن تقوم لكم قائمة قبل �أربع �صنو�ت. وما علم هذ� �مليجر �أن هذه �الأمة ولود، 

مكرو�  مبا  تهز�أ  �لثانية  باالنتفا�صة  و�إذ�  �صنتان،  �إال  هي  و�إْن  معطاء.  �ل�صعب  هذ�  و�أن 
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ودبرو� له، وجتعله ح�صيد�ً كاأن مل يْغَن باالأم�ص، و�إذ� بحما�ص بعد هذه �ل�رشبات، تخرج 

�الأر�ص  وتزلزل  يحت�صبو�،  مل  حيث  من  وتاأتيهم  قبل،  من  عليه  كانت  مما  �أقوى  عليهم 

�ملقاومة،  �إىل م�رشوع  ف�صائله،  وجميع  �لفل�صطيني  بال�صعب  �أقد�مهم، وتاأخذ  حتت  من 

ويطي�ص �صهم �الحتالل.

�أحرونوت  ليديعوت  �لع�صكري  �ملحلل   ،Alex Fishman في�صمان  �أليك�ص  يقول 

كالكائن  حما�ص  حركة  “�إن  يا�صني:  �أحمد  �ل�صيخ  �غتيال  عقب   ،Yedioth Ahronoth

كان  و�لذي  موفاز،  �صاوؤول  ويقول  روؤو�ص”.  ثالثة  له  منت  ر�أ�ُصُه،  ُقِطَع  �إذ�  �خلر�يف، 

“ح�صابنا مع حما�ص موؤمل، وهي تختلف عن  للحرب:  ثم وزير�ً  �الأركان،  لهيئة  رئي�صاً 

كل �حلركات”.

اعتقال عماد واستشهاده وعادل:
كانت �أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية قد �صنت حملة �عتقاالت و��صعة �صّد �ملجاهدين من 

وذلك  �ل�رشيف،  �لدين  حميي  �لثاين  �ملهند�ص  ��صت�صهد  بعدما  خ�صو�صاً  حما�ص،  �أبناء 

�ل�صهيد  دم  من  نف�صها  تِبّئ  و�أن  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع  مع  �لتعاون  منها  عدة  الأ�صباب 

لُوهم ما  حميي �لدين، من خالل �لتحقيقات �لتي هدفها �ل�صغط على �ملجاهدين، حتى ُيقوِّ

لي�ص بحق، ويدينوهم مبا مل يفعلوه، ويحملوهم دم حميي �لدين زور�ً وبهتاناً، خلالف 

�لذين  من  وكان  �ل�رشيف.  �لدين  وحميي  �هلل  عو�ص  عادل  بني  وقع  �لنظر  وجهات  يف 

�عتقلو� وعذبو� و�أوذو� حتى تعر�صو� للهالك �ملجاهد عماد عو�ص �هلل، و�ملجاهد غ�صان 

�لعد��صي وربيع �ل�صيخ قا�صم. وكان من �ملبا�رشين على هذه �الإجر�ء�ت �صّد �ملجاهدين 

�أمني عام �لرئا�صة �لفل�صطينية �لطيب عبد �لرحيم، وقادة �الأمن �لوقائي جبيل �لرجوب 

ومن دونه، كل هذ� حتى يخرجو� على �لر�أي �لعام و�الإعالم بتخريجٍة كاذبة خاطئة.

لقد ف�صلت �ل�صلطة و�أجهزتها يف �الإيقاع بني �ملجاهدين، و��صتطاع �ملجاهد عماد فيما 

�إنه ملا  �إىل ر�م �هلل. وما قيل عن عماد  �أريحا، وي�صل  �أن يهرب من �صجن �لوقائي يف  بعد 

تعر�ص للهالك، ونقل �إىل �مل�صت�صفى للعالج، زرعو� فيه ما ير�قب حتركاته حتى ي�صلو� 

�إىل �ملجاهد عادل عو�ص �هلل. وهذ� مما ال علم يل به، وما عند �أحد َمْن يثبت ذلك. 

بعد �أن و�صل �ملجاهد عماد �إىل ر�م �هلل، وعلى عجل مّت ترحيله �إىل �خلليل. ليغادرها من 

بعد ذلك �إىل �خلارج، بعد لقاء ود�ع مع �صقيقه عادل عو�ص �هلل يف ليلة جمعة 1998/9/10. 
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�لتقى �الأخو�ن يف عزبة لعائلة م�ْصَودي من �خلليل، وما �أ�صبح �لنا�ص، �إال على خب مفاده 

علَن عن �خلليل منطقة ع�صكرية 
ُ
��صت�صهاد �لقائدين و�الأخوين، عماد وعادل عو�ص �هلل، و�أ

مغلقة من قو�ت �الحتالل.

كان يل يف هذ� �ليوم من بعد �صالة �جلمعة دعوة حل�صور عقد قر�ن الأخ من �إخو�ننا 

للقاء �ملجاهد عادل عو�ص �هلل. وعند  �مل�صاء موعد  �أبو قويدر، ويف  �ملجاهدين، هو كمال 

�صماعي �خلب توقف كل �صيء، وبد�أت عملية جرد للح�صابات مل تتوقف حتى باعتقايل 

بعد ع�رشة �أيام.

��صت�صهد�،  �أنهما  �لنا�ص  بني  و�صاع  �الأحد�ث،  م�رشح  عن  عماد  وغاب  عادل  غاب 

�الإخوة  �أحد  من  و�صمعت  �لطاهرين،  ج�صديهما  �الحتالل  ي�صلّم  مل  �الآن  حتى  ولكن 

“نحن مل نعلن عن  �ملحقق:  له  قال  �ل�صياق  للتحقيق عند �الحتالل، ويف  �لذين تعر�صو� 

.
25

��صت�صهادهما، بل �أنتم َمْن �أعلن”، ولرمبا هما يف �صجون �الحتالل �ل�رشية، و�هلل �أعلم

لقد عمل �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل طويالً يف �ل�صجون و�ملعتقالت على �ختيار �لعنا�رش 

�لتي يكن �العتماد عليها، وذ�ت �ال�صتعد�د و�جلاهزية لتحّمل �أعباء �ملرحلة، وحمل �لهم 

�لفل�صطيني، و�لبقاء يف �مليد�ن �صوكة يف حلق �الحتالل. ولقد عمل �صمن خط ��صرت�تيجي 

�خلليل،  جنوب  يطا  حتى  جنني  من  �جلنوب،  �إىل  �ل�صمال  من  كامل  جي�ٍص  ت�صليح  على 

وطارَد �لعدو مبا لديه من �إمكانيات، وعمل على �لت�صنيع من خالل �صهد�ء �أّدو� ما عليهم، 

. ولقد 
26

من �أمثال �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف يف ر�م �هلل، وعي�صى �صوكة يف بيت حلم

جنح يف حركته وتنقالته، متخفيّاً عن �لعدو وعيونه، وعن �ل�صلطة �لفل�صطينية و�أجهزتها. 

�أحاط نف�صُه برجال، قامو� على خدمة م�رشوع �ملقاومة، و�صّكلو� له غطاًء جلميع  ولقد 

حتركاته، وظهر يف كثري من �الأماكن، على �أنه رجل �أعمال، وبقدرته على �لتمويه، ورغم 

لقو�ت  �ملطلوب  �لغربية. وهو  �ل�صفة  �لتي كانت على طول  عيون �الحتالل وحو�جزه، 

�أّنه تنقل بينها، وتخّطاها حاجز�ً حاجز�ً، وهناك يف معظم مدن �ل�صفة َمْن  �الحتالل، �إالّ 

�َصّكل له حمايًة ب�صوٍر خمتلفة، وحتت عناوين متباينة، فمرًة يف لبا�ص �رشطة فل�صطينية، 

 �ُصلَِم جثمانا �ل�صهيدين و�صيعا يف مدينة �لبرية يف 2014/4/30. ]�ملحرر[.
25

عي�شى خليل �شوكة )1956–1997(: ولد يف مدينة بيت حلم، كان متزوجاً وله ثالثة �أطفال، ودر�ص كهرباء   
26

كخبري  وعمل  �لق�صام  كتائب  �صفوف  يف  �نتظم   .1979 �صنة  من  بدء�ً  �الحتالل  �صجون  يف  �عتقل  �ل�صيار�ت. 

متفجر�ت يف �ملجموعات �لتي كان على ر�أ�صها �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل. ��صت�صهد �إثر �نفجار عبوة نا�صفة كان 

يقوم على ت�صنيعها يف 1997/7/14.
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مع بطاقٍة زّوده بها �أحد �الإخوة �لعاملني يف جهاز �ل�رشطة، ومّرة بباروكة، كلُّ ذلك ي�رّش 

له �حلركة و�حلماية.

لقد كانت لديه �هتمامات كبرية، و��صتعد�د�ت كثرية، و�الإ�رش�ر طبٌع من طباعه، كان 

—وهي ��صرت�تيجية �لعمل عندنا—  �أْن يوجع �الحتالل، من خالل خطف جنوده  هّمُه 

بالعمل  عميق  �إيان  على  كان  بل  �الحتالل،  �صجون  من  �الأ�رشى  �إخو�ننا  ُنخرَج  حتى 

�جلهادي، و�لعمليات �ال�صت�صهادية، حتى ال يقرَّ �الحتالل يف عي�صه، وحتى يبقى مرعوباً.

كان يعمل من خالل هذ� كله، على تنظيم حديدي، من خالل رجال عركتهم �حلياة، 

�للحظة،  هذه  حتى  يز�لون  وال  �صديد،  عليه  وباأ�ُصهم  �لعدو،  مقارعة  يف  جتربة  ولهم 

لالحتالل،  مرعباً  هاج�صاً  وي�صكلون  يتعبون،  وال  ُيتعبون  �جلهاد،  بحيوية  مفعمني 

ووجعاً هيهات �أْن يب�أ منه.

كان من �لذين جنّدهم �ل�صهيد عادل، يف �لبد�يات من عملنا، �ل�صهيد جهاد �صمحان، من 

قرية ��صمها ر�أ�ص كركر، �إىل �لغرب من ر�م �هلل. وهو من �صفوف حركة فتح، وقد بقي 

جندياً جمهوالً، حتى حلق بربه �صهيد�ً، جندياً يف كتائب عز �لدين �لق�صام، و�لكل يعلم �أنه 

من حركة فتح، و�صابط يف �الأمن �لوقائي.

رحَم �هلل �أبا �لفد�ء، فاإنه ما من مدينة من مدن �ل�صفة �لغربية، وحتى �لكثري من قر�ها، 

�إالّ وكان حا�رش�ً يف تنظيمه وتخطيطه، وكان له على ذلك ب�صمات ال ُتن�صى، وال ين�صاها 

�أحٌد من �إخو�نه. وكلما ُذكر بني معارفه، ترى يف وجوههم ل�صان �حلال يقول: �آٍه ليته كان 

 بهذ� 
27

معنا، فكم من �ملجال�ص كان حا�رش�ً فيها؟ وال غر�بة �أْن ينُظم �البن �لبار وليد خالد

�لقائد �لق�صائد و�ملد�ئح، وهو من �لذين �أخذه �حلب و�الإعجاب ب�صخ�صه، و�صلوكه. ولقد 

�أحد  �أحرونوت �لعبية على خب ��صت�صهاده فقالت على ل�صان  علّقت �صحيفة يديعوت 

قادة �لعدو: هذ� �لرجل ال ي�صلح �إالّ �أن يكون مهند�صاً يف غرفة عمليات ع�صكرية.

رحمك �هلل يا �أبا �لفد�ء، ورحم �هلل جميع �إخو�ننا.

وليد خالد حرب )1971– (: ولد يف قرية �صكاكا جنوب نابل�ص. �لتحق يف كلية �لهند�صة بجامعة �لنجاح. �عتقل   
27

عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل لن�صاطه يف حركة حما�ص وجناحها �لع�صكري، وق�صى يف �ل�صجون �أكرث من 15 

عاماً. قيادي بارز الأ�رشى حركة حما�ص يف �ل�صجون، وله عدد من �ملوؤلفات �الأدبية و�لدر��صات، �أبرزها: عك�ش 

التيار �شباحة ل بد منها، وحماكمة �شهيد.
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م�صى على خروجي من �ل�صجن 7 �أ�صهر، مثقلة بالهموم، وز�د عليها ع�رشون يوماً 

تنوء بحملها �جلبال، فا�صت�صهاد عادل وعماد بقدر ما هو ��صطفاء من �هلل، بقدر ما هو 

فر�صة ت�صفَّى بها �أعد�ُء �هلل.

�إنها �صهور و�أيام ال تعي�صها لنف�صك، وما ُخلقنا لهذ�، بل كل من �ختار ذ�ت �ل�صوكة 

�أن  �ليقني  علم  يعلم  �للغة،  هذه  �إال  يعرف  ال  �لذي  �ملحتل،  هذ�  مع  �رش�عه  يف  �صبيالً 

�أيالون  عامي  ل�صان  على  جاء  وقد  باملكاره.  حمفوفة  طريق  و�أنها  �ل�رشيبة،  هي  هذه 

Ami Ayalon، �لذي تر�أ�ص �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �صابقاً، وكذلك �صالح �لبحرية: “�أننا ال 

ن�صتجيب خل�صمنا �إال و�مل�صد�ص يف روؤو�صنا”.

فمن �أين تاأتي �لر�حة؟ وقد �صّخر �لعدو كل �إمكانياته حلربك؟ فاأنت تتحرك بال ظّل، 

ويف �لعر�ء، ويف ظّل هذه �الأو�صاع �لتي يحيط بها �الحتالل، فاأنت ال جتد يف �لنوم ر�حة، 

ال  وذويك،  �أهلك  من  بعودتك  فرحو�  و�لذين  و�لرتقب.  بالتعب  مغمو�صة  �لعي�ص  ولقمة 

يجدون فر�صتهم يف �لعي�ص معك و�ل�صبع منك، وهم يف خوف عليك... مع �أنهم عون لك. 

فمثلنا كما قال �ل�صاعر: 

�إذ� �هلل مل يحر�صك مما تخافه                                     فال �ل�صيف قّطاع وال �لدرع مانع

فاإمكانيات �لوقاية و�حلماية من �صطوة �لعدو ال ترقى �إىل تفويت �لفر�صة على �لعدو 

عندما يد�همك.

يف يوم 1998/9/20 م�صى على ��صت�صهاد �ملَجاِهَدين عادل وعماد ع�رشة �أيام موجعة، 

و�لد  بوفاة  �لعز�ء  و�جب  لتقدمي  عمر،  �أخي  ب�صحبة  نباال،  بري  �إىل  طريقي  يف  �أنا  وبينما 

و�إذ�  �لغروب،  مع  وذلك  �لقد�ص،  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  مدير  �خلطيب،  عز�م  �ل�صيخ 

، ويرتب�ص بي العتقايل يف �ل�صفة �لغربية، بدالً  بالعدو ينتظر فر�صته لالنق�صا�ص عليَّ

من �لقد�ص؛ الأن �عتقايل من �لقد�ص، ال يعطيهم �لوقت �لكايف و�ل�صاغط يف �لتحقيق خالل 

ومعهم  �لع�صكري،  للحكم  تخ�صع  �ل�صفة  بينما  مني،  �عرت�فاً  ينتزعو�  مل  �إذ�  يوماً،   30

�لتحقيق.  ياأخذو� ر�حتهم يف  �أن  �أ�صهر كاملة، ي�صتطيعون من خاللها،  �أربعة  �لزمن  من 

فالقانون يف �لقد�ص يحجم �صلطة �ل�صاباك، و�إن كان ال يعجزهم �صيء �إن �أر�دو� �اللتفاف 

على �لقانون، ومن هو على �لقانون حار�ٌص ال ي�صعه �إال خدمتهم.



284

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

تلحق  حدود  حر�ص  ب�صيارة  و�إذ�  م�صجدها،  من  مقربة  وعلى  نباال،  بري  دخلت  ملا 

بي، وب�صحبتها �صيارة مدنية تقلُّ رجاالً من �ل�صاباك، فاأوقفوين بحجة خمالفة �ل�صري 

وجتاوز �صيارتهم، فقلت لهم: كيف ذلك و�أنا �أ�صبقكم، كق�صة �لذئب و�حلمل. فاقتادوين 

و�أخي �إىل مركز �رشطة يف مغت�صبة جفعات زئيف، و�حتفظو� بي، وعلى �لفور نقلوين �إىل 

�مل�صكوبية، �صيئة �لذكر ومن فيها. و�أجرو� يل تفتي�صاً �رشيعاً، و�صادرو� خ�صو�صياتي، 

�لر�أ�ص و�حلز�م، وحتى رباط �حلذ�ء. وجاءين م�صوؤول يف  �ليد و�لنقود وغطاء  ك�صاعة 

�لتحقيق و��صمه موفاز، و�قتادين �إىل غرفة عملياتهم، و�إذ� بهم كال�صياطني من حويل، هذ� 

ي�صاأل و�لثاين ي�صخر... و�لثالث يطرح �صوؤ�الً �آخر، و�لر�بع و�خلام�ص يف هجوم مبمج، 

�أن تتكلم... كل ذلك حتى ي�صلو� �لرتكيز  �أن يعطوك فر�صة للكالم. و�أنت ال تريد  دون 

عندك، وحتى يربكوك. فمعرفة عدوك من خالل �لكتب ثقافة بعيدة عن �ملمار�صة، و�أن 

تعاي�صه باأنفا�صك، وتتعر�ص لب�صاقه ور�ئحته �لكريهة، فاأنت يف حكمك عليه ومعرفتك 

به، كاملعاين وكما يقال: “�لبعيد عن �لطو�صة ]�مل�صكلة[ خيَّال”.

“�إنه ال  و�إّما هم، ف�صمعون برييز يقول:  �أنت  �إّما  �لدهر،  و�إنها عد�وة  �إنها �حلرب... 

�صالم لهذه �ملنطقة ما د�م �الإ�صالم �صاهر�ً �صيفه، و�إنه لن يكون لنا قر�ر يف هذه �الأر�ص، 

حتى يغمد �الإ�صالم �صيفه �إىل �الأبد”.

و�أذكر من  ��صطفانا حلربكم،  �هلل  و�إن  لنا معكم ح�صاباً،  �إن  ونحن نقول لالحتالل: 

نرث  �ملوؤمنني  �أمري  “و�إن  فقال:  �لنا�ص  خطب  �لعر�ق،  ويلَ  ملا  �لثقفي  �حلجاج  �أن  �لتاريخ 

كنانته، فعجم عيد�نها عود�ً عود�ً، فوجدين �أَمرَّها عود�ً، فرماين بكم”. و�إن �هلل يعلم �أيها 

�ل�صهاينة، �أننا �أمرُّ �لنا�ص عود�ً، و�أننا �أقدر �ل�صعوب على حربكم، فرمانا بكم طليعًة لهذه 

�الأمة. فكم من �صعوٍب َغلَبَها �ال�صتبد�د؟ فبادت، فيا َوْيَحُكم، ويا َوْيَح َمْن �ألقو� �أنف�صهم يف 

.
دربنا!! فاإنا �إذ� نزلنا ب�صاحة قوم )َف�َصاَء �َصبَاُح �مْلُنَْذِريَن(1

�لتنظيم عن طريقي، و�أن يحيطو�  �أن يعرفو�  �الأوىل،  �للحظة  حاولو� جاهدين، منذ 

و�أنا،  �لدين  وحميي  عادل  بني  ما  �لعالقات  خارطة  يعرفو�  و�أن  و�لت�صليح،  بال�صالح 

وهم  �لنوم،  من  حرموين  وقد  �أيام،  ولع�رشة  و�ل�صفة.  �لقد�ص  تنظيم  على  ياأتو�  و�أن 

يتناوبون عليَّ ليل نهار، وعندما ينفد �صبهم يوجعونك مبا ال يطاق، ي�صعون �لقيود 

القراآن الكرمي، �صورة �ل�صافات، �آية 177.  
1
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وال  �ملوزة،  �صبح  فال  �أع�صابك.  خاللها  من  تفقد  �صغط  عملية  ويف  �ملرفق،  من  قريباً 

�لهّز، وال �ل�صغط على �لعمود �لفقري، مبثل هذ� �لعذ�ب، حتى حطم �صوتي و�رش�خي 

�صمت �لزنازين وجدر�نها.

 Yuval دي�صكني  يوفال  جاءين  �صبهم،  نفد  وملا  �لتحقيق،  من  �لثالث  �ليوم  ويف 

على  �جللو�ص  على  حملي  وحاول  بعد،  فيما  لل�صاباك  رئي�صاً  �أ�صبح  وقد   ،Diskin

�الأخالق،  �صوء  ِمْن  كبري  قدر  على  �صباطك  الأن  �أر�صاً؛  �أجل�ص  له:  فقلت  �لكر�صي، 

فلما ف�صل يف �حلو�ر  بعد،  فيما  �مل�صعورة، فتميزو� غيظاً، و�نتظرو� فر�صتهم  كالكالب 

يوماً، و�رش�خ مو�صى دودين مع �رش�خي يطرق  �ك�رشوه. ولع�رشين  لهم:  قال  معي 

و�البتالء،  �ملحنة  على  منا  �أ�صب  فكان  �صليمان،  تي�صري  �ملجاهد  �أما  �ل�صماء.  �أبو�ب 

ومل �أغاظهم،  بل  توجعاً،  لهم  يظهر  مل  �أنه  �أي  �أخ”،  كلمة  قال  “ما  يقولون:   و�صمعتهم 

ي�صمتهم فيه.

�لتي ذكرتها  �ل�صالح  �لتحقيق يدور حول ر�صالة بعثتها لالأخ عادل عن �صفقة  كان 

بندقية من طر�ز  �لعتاد، وعن  �الآر بي جي وبقية  �صعادة، وفيها  �الأخ عمر  قبل مع  ِمْن 

�أم 16، فو�جهوين ببع�ص �الأور�ق �لتي تخدمهم يف �لتحقيق، و�لتي كنت قر�أتها يف بيتي 

من قبل، وعرثو� عليها ملا �قتحمو� على عادل بيته. وكانو� ي�صابقون �لزمن حتى ي�صلو� 

�إىل جمموعة �أبي علي �لعبا�صي، وقد وردت عندي �أ�صماء تبادلنا �لر�صائل حولها ب�صاأن 

تبئتها من �لظلم �لذي وقع عليها د�خل �ل�صجون. فكان ظّن �ملحققني �أنهم جمموعة، و�أين 

نظمتها، فقلت لهم: �إن مثلي ال ينظم، لي�ص هذ� من �خت�صا�صي. و�أتْو� بهم، و�أوجعوهم 

�رشباً، وقالو�: ال عالقة لنا بال�صيخ، وقلتها من باب �لنكاية باملحققني، و�اللتفاف عليهم: 

�ملحققني  �أكلت  وقد  وهذ�...  م�صد�ص  وهذ�  كال�صينكوف  وهذ�  م�صد�صاً،  هذ�  �أعطيت 

�ل�صيء  وفاقد  �أ�صده،  على  م�صتمر  و�ل�صغط  �أيام  ولثالثة  �صاخنة،  ويريدونها  �لعربدة، 

له يقال  جرن�ل،  برتبة  �ل�صاباك  جهاز  يف  �لتحقيق  م�صوؤول  جاءين  حتى  يعطيه،   ال 

لهم  �لنا�ص  هوؤالء  له:  فقلت  �حلقيقة؟  �أريد  يل:  فقال  ب�رشيف،  هو  وما  �رشيف”،  “�أبو 
�أالعيبكم، فاأطلق  ِمْن �صمن  �أدرى بهذ�؛ الأنه  �ل�صجون، وقع عليهم ظلم، و�أنت  ق�صة يف 

�رش�حهم، وق�صة �ل�صالح �فتعلتها؛ الأن �صباطك يريدون مني تنظيماً �أو �العرت�ف على 

جمموعة، وهذ� لي�ص من �خت�صا�صي، و�أخري�ً �أطلق �رش�ح هوؤالء �ل�صبان.
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�إىل �النهيار، و�أنت  و�أخري�ً ملا و�جهوين بهذ� �لكم من �لر�صائل، وكاأنه �صّد يف طريقه 

حتاول جاهد�ً �أن حتول بني ذلك، �عرتفت بعالقتي مع �ملجاهد عادل، و�أننا كنا نريد �أن 

ن�صمم مياه �مل�صتعمر�ت، وت�صميم �الأجو�ء من خالل رديرت�ت �ل�صيار�ت، و�عرتفت على 

م�صد�ص كان عندي، وو�جهوين بر�صالة بعثها �أبو همام �لنت�صة �إىل عادل عو�ص �هلل يقول 

فيها: �إن �ل�صيخ عمر �ملختار يف طريقه �إلينا ببندقية �أم 16، وطال �لتحقيق، حتى قالو� يل 

يف يوم قر�ر �حلكم: �صلمنا �لبندقية ونحن على ��صتعد�د �أن نخفف عنك �حلكم، فاأنكرت 

عليهم ذلك.

كان �ملجاهد �أبو �لفد�ء قد �أعطى �أمي رحمها �هلل، ��صماً حركياً هو “�ل�صفينة”، و��صمي 

وكانو�  �ملختار،  عمر  هو  �جلهادي  و�مل�رشوع  “�لكتائب”،  يف  يل  �ختاره  كما  �حلركي 

ينادونني ب�ِصيدي ُعَمر... كما يحلو لالأخ �ملجاهد باج�ص نخلة، و�الأخ �لنائب )�أبو مالك( 

�أحمد مبارك.

ويف يوم من �أيام �لتحقيق، و�ل�رش د�ئماً يف عيونهم، قال يل �أحد �ملجرمني من �ملحققني: 

�أبو عيد. فقد مكرو� به عن  �أم �ملثنى زوجة �صلمان  �أختك دماً، و�ملق�صود  �ليوم �صتبكي 

طريق �أحد عمالئهم ب�صالح مفخخ يف �صفقة �رش�ء، و�نفجرت بهم يف �ل�صيارة، و��صت�صهد 

زهر�ن �إبر�هيم زهر�ن، و�أ�صيب �صلمان و�صليم، ونقال �إىل جهاز �الأمن �لوقائي، بدالً من 

�مل�صت�صفى. وخ�صعا للتحقيق حول �صلتهما بال�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف، و�صاوموهما 

من �أجل �رشب �حلركة من �لد�خل، و�للعب على �أوتار �خلالفات، ولكنهما �صب� على هذ� 

�البتالء، وتعافيا من �آثار �النفجار. وكما يقال: “�للي ]�لذي[ له ُعُمْر... ال ت�صيمه �صدة”.

ويل تعليٌق على هذ�، يخرج علينا �أهل �حلل و�لعقد يف ر�م �هلل، �إْن �صّح �أن نقول عنهم 

لُون لنا ثياباً ال تقا�ص على �صلمان �أبو عيد، و�ل�صهيد زهر�ن، و�الأخ  �أهل حٍل وعقد، وُيَف�صِّ

�صليم، ويرمون هذه �ملجموعة باالتهامات �لباطلة. و�أقول: بكل ما �صغلتم من مو�قع... 

هيهات �أن تلحقو� بركب هذه �ملجموعة! لقد �أوقعتم ظلماً، ورميتم زور�ً وبهتاناً، وحتى 

�أْي ياأتي يوم  �الآن مل تعتذرو�، وكاأنكم يف مناأى عن �حل�صاب، فالوَحا ثّم �لوَحا من قبِل 

�حل�صاب.

ثّم �أ�صارو� يل عن عالقتي باالأخوين جميل �رش�صور من �لبرية، وحممد �رش�صور، 

�الأخ  ذكرت  �أنني  و�أعرتف  عليهما.  “ُننَ�ّصن”  نحن  و�هلل:  وقالو�  بهما،  �صلتي  و�أنكرت 

�أمي  وح�رشت  به.  و�أتو�  �ملطار  من  �عتقلوه  بعد  وفيما  �ملال،  �صاأن  يف  جميل  �صامل(  )�أبا 
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للتحقيق و�أنكرت �أمي �صلتها مع �أي طرف، وجل�صت و�إياها على طاولة �لتحقيق يف غرفة 

�لعمليات، ونحن متقابالن �إذ رف�صو� �أن جنل�ص جنباً �إىل جنب، ثّم تركونا وحدنا، فقالت 

ت�صاأل: يف �صيء هنا؟ وتق�صد وجود من يتج�ص�ص علينا، فقلت لها: وهل يرتكوننا هكذ�؟ 

ففهمت، ود�ر �حلديث ل�صاعات عن �لبيت و�الأهل و�الأوالد، وهم يرتب�صون بكلمة ت�صقط 

من بني �لثنايا، وكانت �صائمة ليوم �الإثنني، وقد متنطقت مبالب�صها، وهي ال تعرف �إال 

�ل�صهادة، وقالت لعلي �ألقى �هلل و�أنا �صائمة.

�أين  بي  �الأمر  و�نتهى  �ملجاهد جميل �رش�صور، وقبّلها وقبّلتُه.  �الأخ  دخل علينا  ثّم 

�أنها نقلت �ملال لل�صهيدين عادل وعمر �صعادة، �صمن �صفقة  �إفادتها، و�عرتفُت  حتملت 

تخرج مبوجبها من يومها �إىل �لبيت. وفعالً مع �مل�صاء خرجت من �مل�صكوبية �إىل �لبيت، 

رحمها �هلل، وق�صى �الأخ �أبو �صامل حكماً، ثّم �أبعد �إىل �أمريكا.

�لتحقيق، و��صمه مارتن، و�صباطه ي�صمعون:  ويف جل�صة حتقيق، قال يل قائد طاقم 

�صيخ �أبو طري �أنا متاأ�صف للذي �آذيناك به، وهذ� عملنا، وخارج �لتحقيق، فاإين �أقول لك 

�آخر:  وقال  طري.  �أبو  �ل�صيخ  مع  �أحقق  �أن  �ل�رشف  يل  كان  هوؤالء:  �صباطي  �صماع  على 

“�صالمة خريك، �إحنا �لذي �أخذناه منك، �أخذناه من قبل من �الأور�ق، وتعلمنا منك �أكرث 
�لعمل  �إىل  للتقاعد، �ذهب  ثّم قال يل هذ� �جلرن�ل: يكفيك هذ�، و�ذهب  مما حققنا معك”. 

هوؤالء  لكن  �مل�صو�ر.  هذ�  بعد  لغريك  �لع�صكري  �لعمل  و�ترك  و�الإعالمي،  �ل�صيا�صي 

�لقوم، ال يفرقون يف حربهم بني �ل�صيا�صة و�لع�صكرة، وذلك عندهم �صو�ء؛ الأننا ملا ذهبنا 

و�أنكى،  �أ�صد  وبحرب  جديد،  من  �حلب�ص  لنا  جددو�  �ل�صيا�صي...  و�لعمل  لالنتخابات 

وزيادة على ذلك، طردونا من بيوتنا وديارنا وحرمونا من �أهالينا.

وهو   ،1998 �صنة  �لعمليات  غرفة  وقائد  �لتحقيق،  عن  م�صوؤوالً  كان  هذ�  ومارتن 

معه.  �لتحقيق  �أثناء  يف  حريز�ت،  �ل�صمد  عبد  �ل�صهيد  ت�صفية  عن  �ملبا�رش  �مل�صوؤول 

�إليها �جلندي �الإ�رش�ئيلي، وعن �خللل  �لتي و�صل  وكان مما قاله يل عن حالة �لرت�جع، 

يبد�أ  �إىل �جلبهة حتى  بيته متوجهاً  �إن يخرج من  ما  �إنه  يف معنوياته و�الهرت�ء يف قوته، 

كنا  بينما  حاله،  على  ليطمئنهما  عبية(،  )كلمات  �آبا”  �آبا  �إيا،  “�إيا  و�أبيه  �أمه  مبهاتفة 

�ل�صهر و�ل�صهر�ن و�لثالثة  1982 يُر علينا  �صنة  �للبناين  �أثناء �حلرب على �جلنوب  يف 

وال نتحدث �إىل عائالتنا، وال نتو��صل معهم. و�أقول: ولرمبا منعهم من ذلك عدم وجود 

�لهاتف �ملحمول يف تلك �الأيام.
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كل �أيام �لتحقيق هذه كان �ملجاهد �أحمد عطون يف �لتحقيق، ومل �أكن على علم باأنهم 

يف  و�صاحبك  دربك،  رفيق  وهو  يعتقل  ال  كيف  يل:  قالو�  باعتقاله  علمت  وملا  �عتقلوه، 

�لتنقالت... ولقد �صب ر�صي �هلل عنه ومل ينالو� منه، فحولوه �إىل �حلب�ص �الإد�ري... وهو 

بحق مل يدخل �إىل �خلط �ل�صاخن.

�صالح  �ل�صيخ  �ملجاهد  �حلبيب  مع  �لزنازين،  يف  �ملحنة  هذه  خالل  من  و�لتقيت 

�لعاروري، وملا خلعت عني مالب�صي، ��صتغرب للحالة �لتي و�صلت �إليها، وحلال ج�صمي 

�ل�صيخ  �للحم يعود”. وقال يل  �لعود،  “�إْن ظّل  �هلل، وقلت:  �لذي يعرفُه مكتنز�ً، فحمدت 

َمْن  �أول   [ و�لر�صول  بال�صهادة،  �رشفهما  �لذي  هلل  �حلمد  و�أخيه:  عادل  ��صت�صهاد  عن 

بن وجعفر  �ملطلب،  عبد  بن  حمزة  بيته:  و�آل  �صحابته  ِمن  يحبهم  َمْن  معه،   ��صت�صهد 

�أبي طالب، وم�صعب بن عمري.

ق�صيت يف زنازين �لتحقيق 120 يوماً )�أربعة �أ�صهر على �لتمام(، و�أحت�صبها عند �هلل، 

�أتو� بهم للتحقيق من �صجن ع�صقالن، وهم مو�صى دودين، وحممود عي�صى،  َمْن  وكل 

�أتو� بعد ذلك باإبر�هيم  وماجد �جلعبة، وتي�صري �صليمان، �صبو� على هذه �الأيام... ثّم 

�إدري�ص، ورجب �لطحان. و�لتحقيق  �أبو �صنينة، وحممود  �لعبا�صي وجمموعته، �صعيب 

�ل�صيد  فوجدو�  ثمني،  �صيد  �أيّن  لظنهم  عني  خفف  بفعالياتهم،  �الإقر�ر  مع  هوؤالء  مع 

�لثمني، عند �ملجاهد �أبي علي �لعبا�صي.

ب�صاأن  عليَّ  وقلُقُه  وهمه  عي�صى،  حممود  �ملجاهد  على  دخلت  �الأيام،  من  يوم  ويف 

�لطعام؛ الأن طعامهم يف �لتحقيق ال ي�صاعد على �مل�صابرة. و�ملوؤذي �أكرث، �أنهم يقدمون لنا 

�لطعام يف زنازين، تن�صح ر�ئحتها �لكريهة مبا ال يطاق، و�ملنبعثة من �ملر�حي�ص وتزكم 

زنز�نة  يف  �ملتاأخر  �ل�صباح  حتى  �مل�صاء  من  ليلة  بيّتوين  �إذ  معي،  فعلوها  وقد  �الأنوف. 

�أحاول  �لليل  طو�ل  وكنت  تفوح؟  �أال  لر�ئحتها  و�أّنى  بالغائط،  تطفح  وهي  ماء،  �أر�صها 

ِقَي نف�صي هذه �لر�ئحة، بكم قمي�صي، ولكن هيهات!! هذ� عد� �ل�صبْح يف �لليل 
َ
جاهد�ً �أن �أ

و�لنهار، و�لقيود يف �لرِّْجلنَي و�ملع�َصَمني.

ويف ليلة 27 رم�صان ر�أيت فيما يرى �لنائم: �أين يف مطبخ بيتنا، وله باب على �لقبلة، 

وقبالة �لباب ِقْدٌر كبرية فيها حلم قد ن�صج، لكن ما ز�ل مرُقه ينتظر �لهدوء بعد �لغليان. 

وم�صيت طريقاً على قارعتها رجٌل �أعرفه، ��صمه فّر�ج، ب�صحبة �الأخ عايد دودين، فاأولتها 

ملا ��صتيقظت وقلت: ن�صج �للحم �النتهاء من �لتحقيق، و�لباب مفتوح على �لطريق، وفّر�ج 



289

م ظالم ال�شجن من جديد خيَّ

�أنا من  قلت لل�صجان:  �إىل �صجن ع�صقالن... وفعالً  �لعودة  �إن �صاء �هلل، وعايد، هو  َفَرٌج 

يومي هذ� خارج �إىل ع�صقالن، فقال: ماذ� تقول؟ �ليوم ال توجد نقليات “بو�صطة”. وبعد 

�صالة �لع�صاء من �مل�صاء، و�إذ� به يقول يل: جتهز لل�صفر، وفوجئ مبا قلت له. وغادرنا 

�مل�صكوبية، �أنا و�أبو علي �لعبا�صي، وقال يل: كنت �أتوقع �أن �ألتقيك؛ فجمعتنا �أيام �ل�صجن 

�أكرث مما �جتمعنا خارجه.

�أتت  �جلنوب،  �إىل  �ل�صمال  من  �لعمل  قياد�ت  على  و�أتت  موجعة،  �ل�رشبة  كانت  لقد 

عماد  و�ملجاهد  �صو�فطة،  فازع  و�ملجاهد   ،
2
عون �أبو  نزيه  �أي�رش  �أبو  �مليد�ين  بالقائد 

، و�آخرين ال يت�صنى ذكر �أ�صمائهم جميعاً.
3
ريحان

في سجن عسقالن من جديد:
ي�صمى  ما  حيث  �لرملة،  �صجن  �إىل  �لقد�ص  يف  �مل�صكوبية  من  “�لبو�صطة”  حملتنا 

علي  �أبو  �الأخ  �أما  ع�صقالن.  �صجن  �إىل  �لرحيل  كان  �ل�صباح  ويف  ليلتنا،  ومننا  “�ملعبار” 
�لتفتي�ص  بعد  �ل�صجن  �صاحة  �إىل  و�صلُت  وملا  �صماالً.  �صطة  �صجن  �إىل  فنقلوه  �لعبا�صي، 

و�الإجر�ء�ت، ��صتقبلني َمْن يف �ل�صاحة كاأنه مل ي�صبق ذلك ود�ع. فا�صتقبلتني دموع �حلاج 

�أبو �ل�صكر، و�ملجاهد عبد �حلكيم حنيني، و�حلاج ماجد �جلعبة، و�أبو �صهيب �لعجويل، 

جرى  ما  �أوجعهم  وقد  جميعاً،  �ل�صاحة  يف  ومن  جر�ر،  وفر��ص  �لدين،  نا�رش  وهارون 

�لر�صق، وحممد   ،
4
ق�صماين ع�صام  �الإخوة  وفيها   ،)3( ق�صم   11 غرفة  و��صتقبلتني   يل. 

نزيه �شعيد اأبو عون )1962– (: ولد يف قرية جبع جنوب جنني. �ن�صم مبكر�ً جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني. ن�صط   
2

�أعو�م. �عتقل ثانية يوم  �أربعة  1993/6/10، وحكم عليه بال�صجن  �لق�صام مبكر�ً، و�عتقل لذلك، يوم  يف كتائب 

1998/9/29 لدوره �لقيادي يف كتائب �لق�صام �صمن �ملجموعات �لتي تر�أ�صها �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل، وحكم 

عليه بال�صجن ملدة �صتة �أعو�م. �عتقل يف �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية، وهو كتابة هذه �ل�صطور معتقل �إد�ري يف 

�صجون �الحتالل.

عماد يو�شف ريحان )1967– (: ولد يف بلدة ِتل جنوب غرب مدينة نابل�ص، ودر�ص �ملحا�صبة. �عتقل عدة مر�ت   
3

لن�صاطه يف �صفوف حركة حما�ص يف �أثناء �النتفا�صة �الأوىل، و�عتقل يف 1994/4/6 بتهمة �الت�صال بالقائد �ل�صهيد 

Yitzhar يف �لق�صام لعملية يت�صهار  �لفل�صطينية، بعد تنفيذ كتائب  �ل�صلطة  �عتقل يف �صجون  �هلل.   عماد عو�ص 

�آب/ �أغ�صط�ص 1998. �أعادت قو�ت �الحتالل �عتقاله و�تهمته بامل�صوؤولية عن �خللية �لق�صامية �لتي نفذت �لعملية، 

�لق�صاميان  �صقيقاه  ��صت�صهد  �أعو�م.  ع�رشة  ملدة  بال�صجن  حكم  منه  �عرت�ف  �نتز�ع  عن  �الحتالل  عجز  وبعد 

عا�صم وحممد يف �أثناء وجوده يف �ل�صجن، وبعد �الإفر�ج عنه �أعاد �الحتالل �عتقاله �إد�رياً ملدة عام ون�صف.

�أ�صري مقد�صي من �لر�م. ن�صط يف كتائب �لق�صام، و�أ�صهم يف عملية الأ�رش  ع�شام طلعت ق�شماين )1975– (:   
4

جندي �صهيوين يوم 1994/7/6. �أ�صيب يوم 1994/8/12 يف �أثناء عملية ��صتهدفت منزل �صارون د�خل �لبلدة 

وفاء  �صفقة  يف  خرج  �حلياة.  مدى  بال�صجن  عليه  وحكم  �ليوم،  ذ�ت  يف  و�عتقل  ر�أ�صه،  يف  �لقد�ص  يف  �لقدية 

�الأحر�ر يوم 2011/10/18، و�أبعد �إىل قطر.
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ح�صن  و�ملجاهد  �صبانة،  �لدين  وزين  �حلزيبي،  و�إبر�هيم  �ملبوك،  �ل�صغري  وخليفة 

. كان ذلك بتاريخ 1999/1/21، حيث دخلنا على �صنة جديدة.
5
�لز�غة

ولن  �لظاملة،  باإجر�ء�تها  �الأ�رشى  تالحق  �ل�صجن  و�إد�رة  جديد،  من  �ل�صجن  هموم 

�لطعام،  �لتي دفعنا �رشيبتها من خالل �الإ�رش�ب عن  �إجناز�تنا،  تاأتي على  تبح حتى 

�أيامنا و�أع�صابنا؛ الأنك من خالل هذه �ملعركة، ال  ومعركة �الأمعاء �خلاوية. و��صتنزفت 

ت�صتطيع �لقر�ءة �أو مز�ولة �أي ن�صاط؛ الأن يف ذلك �إرهاقاً وتعباً على �لعينني �أكرث من �أّي 

�صيء. و�أن حتافظ على �صالتك �صيء عظيم.

ما كدت �أتعافى من �صيق �لزنازين، و�آالم �لتحقيق، و�إذ� ببالغ جديد ل�صفرية جديدة 

خ�صعت للتحقيق مرة �أخرى، على �عرت�ف من �الأخ عا�صم �صيد �أحمد، 
ُ
�إىل �مل�صكوبية. و�أ

يتهمني �أين نظمته، و�أين طلبت منه �أن ينقل ر�صالة من �صجن �خلليل �إىل �صجن ر�م �هلل 

و�حد�ً  ومكثت  ملر�صه.  عا�صم  �الأخ  و�أعذرت  ذلك؛  فاأنكرت  �هلل،  عو�ص  عادل  للمجاهد 

�أربع  عليها  م�صت  �لتي  �لر�صالة،  هذه  يف  ما  على  و�لتحقيق  �ل�صبح،  يف  يوماً  وع�رشين 

�صنو�ت، ثّم رجعت �إىل ع�صقالن، وح�صل فيه م�صكالت جديدة و�صد�م، تطور �إىل �رشب 

باالأيادي و�لع�صي و�لغاز، ما بني �ملجاهدين و�إد�رة �ل�صجن.

متاعب الزيارة و“دفاش”:
�الآباء  من  �الأ�رشى  فعائالت  �لعائالت،  يرهق  �لذي  �لعناء  يكفيها  �الأهل  زيارة 

و�الأمهات، و�الإخوة و�الأخو�ت، و�الأبناء و�لزوجات، ترى يف يوم �لزيارة هذ�، يوم جهاد 

�إىل  �لعائالت ال تعود  �لغروب، بل و�إن بع�ص  �لفجر، وال ينتهي مع  يبد�أ من قبل �صالة 

لدينا  ومعلوم  �ل�صجون،  يف  تعاين  �الأ�رشى  ُجُموع  نعم  �لليل.  منت�صف  مع  �إال  �لبيت، 

للمو�جهة، وقد تتطور  �إد�رتها، ففي كل حلظة نحن عر�صة  �ل�صجن مع  �أنه ال ر�حة يف 

�الأمور كثري�ً، لكن معاناة �الأهايل طال �نتظارها، وكم من �الآباء و�الأمهات ق�صو� نحبهم، 

و�حل�رشة يف قلوبهم؟

ونفذ �لق�صام  كتائب  �صفوف  يف  �نتظم  نابل�ص.  مدينة  يف  ولد   :)  –]1976[( الزاغة  م�شطفى  ح�شن   
5 

يف  �ن�صحابه  �أثناء  يف  و�أ�صيب  بجر�ح  فاأ�صابه  �صهيوين  �رشطة  �صابط  فيها  ��صتهدف  عملية   1994/4/23 يف 

قدمه. �عتقل وق�صى ب�صجون �الحتالل ع�رشة �أعو�م ح�صل خاللها على درجة �لبكالوريو�ص. نا�صط حقوقي 

�لفل�صطينية وحكم عليه  �ل�صلطة  �عتقل بعد ذلك عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل و�صجون  �الأ�رشى،  يف جمال 

بال�صجن عامني.
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يف �إحدى زيار�ت �الأهل، �صبطت �أمور ممنوعة، يقوم �الأهايل على تهريبها، وهي ال 

�لزيارة، تفتعل  �لقائمني على  انني  �ل�صجَّ ]�لعقوبة[”، لكن وقاحة  “�لبَهدلة  ت�صتحق هذه 

�مل�صكالت، بل هم متخ�ص�صون يف ذلك. فاأن تاأتي بالعائالت لزيارة �الأ�رشى، فخط �أحمر 

�صاخن، تقوم �لدنيا عندهم ب�صببه وال تقعد، فقام �أحد �الإخوة و��صمه حممد دو�ّ�ص بطعن 

�صابط عدد �ل�صجن، و�الآن ال �صبيل لكبح جماح �إد�رة �ل�صجن، يف ظّل �صابط �أمن �صافل 

�ل�صابط قاد  �لع�صل؟ هذ�  ياأتي  �أين  �لع�صل، ومن  بالعربية  ��صمه دفا�ص، وتعني  وحاقد 

وكان  بال�رشب،  فيه  من  على  و�عتدى  �مل�صكلة،  فيه  حدثت  �لذي  للق�صم  �قتحام  عملية 

�ملوقف،  وتطور  زعرب.  �صعيد  و�ل�صيخ  �لعاروري  �صالح  �ل�صيخ  فيه  �لقاطنني  بني  من 

وعوقب �لق�صم، ودخل �الإخوة يف �إ�رش�ب عن �لطعام، ��صتمر ع�رشة �أيام، وقيادة �ل�صجن 

�لد�خل و�الأق�صام �الأخرى، من فتح وحما�ص و�جلهاد و�ل�صعبية، عجزت عن ن�رشة  يف 

�إخو�نهم هوؤالء، ولو بيوم ت�صامن ي�رشبون فيه عن �لطعام، و�أن تدخل حما�ص وحدها 

�لنخوة،  متوت  ع�صقالن  يف  مرة  والأول  �صعيف.  فاملوقف  �خلطوة،  هذه  يف  �ملو�جهة  يف 

�لو�صع  هذ�  ويرجع  حافل،  تاريخه  م�صى  فيما  وع�صقالن  ذلك،  بعد  من  تكررت  و�إن 

�ملهزوم لقياد�ت �لتنظيمات، فقد �آثرو� حياة �لدعة، وقبلو� على �أنف�صهم �لقعود عن ن�رشة 

مغادرة  طلبو�  �مل�صكلة،  فيه  ح�صلت  �لذي   ،)12( ق�صم  يف  فتح  �أبناء  �إن  حتى  �إخو�نهم، 

�لق�صم حتى ال يلحق بهم �لعقاب �ملفرو�ص على غرف حما�ص.

خرجت �إىل �لنا�ص من �أبناء حما�ص يف �ل�صاحة، وجل�صت مع �مل�صوؤولني و�لقائمني على 

�لتنظيم، وقلت لهم: كفاكم هذ� �لعجز، وتف�صلو� بتقدمي �ال�صتقالة، و�صنعلن حالة طو�رئ 

�الإد�رة،  �لتنظيم، وحتى نرى ردة فعل  �مل�صوؤولة عن �صيا�صة  تقودها جلنة �رشية، هي 

وقد ق�صدنا �أن تعلم �أننا يف �ل�صاحة ال يثلنا �أحد، وحتى ال تعلم �إد�رة �ل�صجن �صيا�صتنا. 

�لف�صائل،  وكذلك  �ل�صيا�صة،  هذه  على  تتعرف  �أن  �ل�صجن  �إد�رة  حاولت  لقد  وفعالً، 

وعملنا   ،)12( ق�صم  يف  �الإخوة  �إىل  بزيارة  وقمت  �ملوقف،  �خرت�ق  يف  ما  حٍد  �إىل  وجنحنا 

على �خلروج من هذه �حلالة، وما طالت الأن �لرتحيالت و�لتنقالت يف �ل�صجن تطورت، 

خا�صاً  ق�صماً  منه  وجعلت  “هدرمي”،  ��صمه  جديد�ً،  �صجناً  �ل�صجون  م�صلحة  و�فتتحت 

�صعيد  و�ل�صيخ  �لعاروري،  �صالح  �ل�صيخ  ونقل  �لعزل.  �صيا�صة  فيه  و�تبعت  بحما�ص، 

زعرب، وجمموعة كبرية كلها من حما�ص �إىل ذلك �لق�صم. وفر�صت عليه �صيا�صة جديدة 

�أمتعتهم ومالب�صهم وحاجيات كثرية، والأول مرة تفر�ص عليهم  �لقهر، و�صادرو�  من 
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�لزيار�ت من ور�ء �لزجاج، ومن خالل �لهاتف، ومل يكن معهود�ً من قبل يف �ل�صجون، 

و�أ�رشب �الإخوة عن زيارة �الأهل، وطال �إ�رش�بهم، و�صنتحدث عن ذلك فيما بعد.

�إد�رة  و�صباط  �أبنائنا  بني  باالأيدي  و�رشب  �صد�م  �لرتحيالت  خالل  من  ح�صل 

عليه  ودخل  للرتحيل،  زنز�نة  يف   
6
�ل�صخ�صري طه  �ملجاهد  �الأخ  كان  مرة  وذ�ت  �ل�صجن. 

وك�رش  �لرتب،  �أكتافهما  عن  وخلع  كاجلمل،  عليهما  فهجم  ونائبه،  �ل�صجن  �أمن  �صابط 

حو�ص �صابط �الأمن، والأربعني يوماً وهو يف �مل�صت�صفى يعالج. وكذلك نائبه �لوقح متكن 

كذلك  ب�رشبه  قام  ثّم  دفا�ص،  با�صم  �صابقاً  ذكرته  َمْن  وهو  ر�أ�صه،  وه�صم  طه  �الأخ  منه 

طه،  �ملجاهد  على  و�لغاز  و�لهرو�ت  بالع�صي  �الإد�رة  وهجمت  �صو�فطة.  فازع  �ملجاهد 

وما �أفلحت يف تخلي�ص �ل�صابطني من بني يديه، �إالّ بعد جهد، ح�صل هذ� يف �صنة 1999، يف 

ع�صقالن، وجزى �هلل �الأخ طه عنا خري �جلز�ء.

حزب الل والطرد من السجن:
عندنا يف �ل�صجن �صبان من �ل�صيعة، حم�صوبون على حزب �هلل وحركة �أمل �للبنانيني، 

هوؤالء �ل�صبان لهم خ�صو�صيتهم يف معا�صهم، وعلى �صعيد عبادتهم، فهم ال ي�صاركوننا 

يف �صالة �جلماعة وال �جلمعة، وغالباً ال ي�صلون جماعة يف غرفتهم، فلهم غرفة خا�صة 

بهم، و�لعالقة بيننا وبينهم قائمة على �الحرت�م، وم�رشوعنا �ملقاوم يلتقي مع م�رشوع 

�لعدو  مع  �ل�رش�ع  الأبعاد  فهمه  يف  نا�صجة  روؤيته  ونعدُّ  �للبناين،  �جلنوب  يف  �ملقاومة 

�ل�صهيوين.

�أبعدو� عنا، و�أي قرب منهم مل يكن  �إن �قرتبنا منهم  وبيننا وبينهم خالف عقائدي، 

على ح�صاب �ل�صحيح يف منهجنا؛ لكن الأجل ت�صحياتهم من �أجل ق�صايا �الأمة، َحِر�ْصنا 

على توفري �أح�صن �لعالقات معهم، وخدمتهم مبا ن�صتطيع، وبالن�صبة يل بقيت على تفهم 

وقرب منهم. 

على �أي حال، يف ليلة ِمَن �لليايل، �قتحمت �إد�رة �ل�صجن غرفة 7، وهي الأفر�د حزب �هلل، 

�الإ�صالمي، وباغتتهم يف �رُشُرهم، و�أخرجت من بني  �الإخوة يف �جلهاد  ومعهم عدد من 

طه عادل ال�شخ�شري )]1965[– (: ولد يف مدينة نابل�ص، �صارك يف فعاليات �النتفا�صة �الأوىل و��صت�صهد فيها   
6

�صقيقه يا�صني. بعد ��صت�صهاد �صقيقه بد�أ ب�صناعة قنابل بد�ئية و��صتهد�ف قو�ت �الحتالل فيها. يف 1992/12/1 

�قتحمت قو�ت �الحتالل بيته يف منطقة ر�أ�ص �لعني و�عتقلته، وحكم بال�صجن �ملوؤبد و15 عاماً. خرج يف �صفقة 

وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.
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�أيديهم �صتة هو�تف حممولة، وجميع َمْن يف �ل�صجن ال يوجد عندهم هاتف حممول و�حد، 

حتى َمْن معهم ِمْن �أهل �لغرفة من �صبان �جلهاد ال يعلمون بها، ومل يالحظو� عليهم �أنهم 

�أنا�صاً يعي�صون معك وال  �ل�رشية عندهم. لكن  �أحرتم هذه  �أهاليهم، و�أنا  يتو��صلون مع 

يف�صون �رشك، ولهم حّق �جلرية و�لع�رشة، فما �ملانع �أن تكرمهم، خا�صة و�أنهم يوفرون 

لكم زيارة �أهاليهم؟ فعائالتنا من غزة ومن �لقد�ص، هي �لتي �حت�صنت �أبناء حزب �هلل يف 

�لزيار�ت و�لتو��صل.

ويف �ل�صباح، تعر�ص �ل�صجن لعملية تفتي�ص و��صعة وتخريب منظم، و�تبعت �الإد�رة 

�لتفتي�ص  وهي  �أال  مقبولة،  وال  قبل  من  موجودة  تكن  مل  �صيا�صًة،  �ل�صجون  وم�صلحة 

�حلو�ر  للجنة  �ل�صجن  �إد�رة  وقالت  �الأو�صاع،  توترت  وهنا  �الأ�رشى...  جلميع  �لعاري 

�لف�صائلية: �إذ� كانت هذه �لكمية يف غرفة و�حدة فما بالكم بباقي غرف �ل�صجن؟ وردت 

جلنة �حلو�ر �إنه ال يوجد عندنا �أبد�ً، و�ل�صجن و�لف�صائل فوجئو� بهذ� �الأمر، كما فوجئتم 

�أنتم... لكن هيهات لالإد�رة �أن تقتنع!!

كان �الأخ عثمان م�صلح )�أبو �لناجي(، هو ممثل �ملعتقل عن فتح و�لف�صائل، و�تخذت 

مع عزر�ئيل  ويو�صف  �لرب،  �أبو  وفي�صل  كميل،  عو�ص  �أحمد  ومنها  فتح،   قيادة 

�أبي �لناجي، وتنظيم فتح، موقفاً من حزب �هلل، وطالبت بطرد �أفر�ده من �ل�صجن. تدخلنا 

لهم: لن ن�صمح مبرور هذ�  �ل�صاأن، وقلنا  �الإخوة يف فتح بهذ�  �الأمر، ورف�صنا منطق  يف 

�أنهم ال يقلون  �الأمر. ويف يوم �جلمعة وقفت خطيباً ود�فعت عن حزب �هلل، وقلت عنهم 

عنا �رشفاً يف �لدفاع عن �لق�صية �لفل�صطينية، وهم قوم يف قطيعة من �أهاليهم، وَمْن يعتدي 

عليهم... يعتدي على �صباب حما�ص.

عندها توترت �الأو�صاع بيننا وبني �الإخوة يف فتح، وطالبت فتح على �إِْثر ذلك بالف�صل 

بني �أ�رشى منظمة �لتحرير، و�أ�رشى حما�ص و�جلهاد وحزب �هلل، وقالو� الإد�رة �ل�صجن: 

على  �صوته  باأعلى  �لناجي  �أبو  ونادى  و�صالم.  �ُصلح  وبينكم  وبيننا  �ل�صالم،  مع  نحن 

�إد�رة  �أحد�ً من حما�ص هنا. ومّت لهم ذلك، فقد و�فقت  �أرى  �أن  ريد 
ُ
�أ يو�صف عزر�ئيل: ال 

�ل�صجن على طلباتهم، وف�صلو� بيننا وو�صعوهم يف �أق�صام خا�صة بهم. ومل يكتفو� بذلك، 

بل طالبو� بطردنا �إىل �صجون �أخرى. وكان لهم ذلك، فقامت �إد�رة �ل�صجن برتحيلنا �إىل 

وهنيئاً ع�صقالن،  �إىل  نفحة  من  �لتحرير  منظمة  باأ�رشى  و�أتت  ونفحة،  �صطة   �صجني 

الأبي �لناجي وعزر�ئيل و�أبي �لرب ذلك... “ويا فرحة ما متت”، فما �إن و�صل �أ�رشى غزة 
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�إىل ع�صقالن، وطالبو� باالنتخابات، وتوىّل �أهل غزة �لتنظيم، من �أبي �لناجي وعزر�ئيل 

ُة  و�أبي �لرب، حتّى دبت �خلالفات بينهم، حتى قالو� “�صاق �هلل على �أيام زمان”، َفِع�رْشَ

تدور  �لباغي  وعلى  فتح.  من  غزة  �أهل  ِة  ِع�رْشَ ِمْن  علينا  �أرحم  حما�ص  من  �ل�صفة  �أهل 

�لدو�ئر، و�أذكر �أن �الأخ �ملجاهد توفيق �أبو نعيم حذرهم من ذلك و�أنكر عليهم، وحّملهم 

م�صوؤولية هذه �خلطوة.

وكذلك ما بعد �حل�صم، �صبان فتح هم من دعا �إىل �النف�صال، وطالبو� باإحلاح، و�فتعلو� 

الإد�رة  يقولون  �أفر�دهم  بع�ص  وكان  �لف�صل،  يتم  مل  �إذ�  بالتهديد�ت  و�ألقو�  �مل�صكالت، 

�إد�رة  وّد  به  يخطبون  مبز�ج  �ل�صالم،  مع  وهم  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �صلح  يف  �إنهم  �ل�صجن: 

�ل�صجن، على ح�صاب �لكل �العتقايل.

سجن شطة:
لفر�ص  �ل�صجن،  �إد�رة  �إىل  تلجاأ  �أن  نف�صها  على  وقبلت  �لف�صل،  هذ�  لفتح  مّت  بعدما 

�لظن و�حل�صابات بخيالها  �ل�صجن، وكل  �أبناء حما�ص و�جلهاد من  �ملعادلة، وطرد  هذه 

�خل�صيب... �أن غيابنا عن �ل�صاحة... وعنهم، ورحيلنا �صيوفر لهم �لر�حة، و�أن �ملنظمة 

يف �صلح مع �الحتالل، ولهذ� �صتكافئهم �الإد�رة بامتياز�ت، حرمو� منها لوجود حما�ص 

بها،  يت�صفون  وملز�جية  بالفعل،  عدوهم  عرفو�  ما  �ل�صنني،  هذه  طو�ل  وكاأنهم  بينهم، 

�صتبقى معرفتهم باالحتالل باهتة.

جاءتهم فتح ِمْن غزة، و�زد�دت �الأمور �صوء�ً، و�الأو�صاع تعقيد�ً، ونب�صو� عما م�صى 

باتهامات �صّد �أبناء �ل�صفة من فتح، �أنهم ور�ء ترحيلهم �الأول، ود�رت رحى �خلالفات... 

وما �نتهت �إال ملا تغريت �لظروف، بعودة �أبناء حما�ص و�جلهاد �إىل �صاحة “ع�صقالن” من 

جديد.

�لقد�ص  �أبناء   برتحيل 
ً
نباأ �ل�صجن  �إد�رة  �إلينا  1999 حملت  �أيام  ويف �صبيحة يوم من 

و�لد�خل �لفل�صطيني، من حملة �لهوية �لزرقاء، �إىل �صجن �صطة، وهذ� �الأمر ال يحتاج �إىل 

جميعاً،  �لف�صائل  �أبناء  على  هذ�  وم�صى  للرحيل.  وحزمناها  �أمتعتنا  على  فقمنا  تفكري، 

حتت دعاوى حت�صني ظروفنا مع عملية �ل�صالم �لقائمة. ولكن بدالً من حت�صني ظروفنا، 

ومالب�صنا،  �أمتعتنا  وم�صادرة  و�ل�صلف،  بالعربدة  �صطة  يف  �ل�صجن  �إد�رة  ��صتقبلتنا 

�ملوقف،  �صيد  و�الإرهاب   )17( ق�صم  على  ودخلنا  ثالثة.  �إىل  غيارين  بني  ما  وح�رشها 
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فتح،  جتتمع  �لو�حدة  �لغرفة  ففي  �لف�صائل،  جميع  بني  خليطاً  �ل�صكن  من  وجعلو� 

ن�صج  لكن  �مل�صكالت.  الفتعال  ذلك  كل  و�لديقر�طية،  و�ل�صعبية،  و�جلهاد،  وحما�ص، 

�ل�صبان �مل�صوؤولني فوت �لفر�صة، و�صبو� حتى فرزو� �لغرف، وكل ف�صيل �جتمع يف 

غرف خا�صة به، بعد �أن تو�صلنا مع �إد�رة �ل�صجن �إىل ترتيب ذلك، وقد م�صى على هذه 

�حلال �أكرث من �صهرين.

كان مدير �ل�صجن يهودياً مغربياً، و��صمه �صلومو رويي ويعرفه �ل�صجناء، و�أكرث من 

يعرفه �أ�رشى �صجن جنيد، قبل �أن تاأتي �ل�صلطة كان يومئذ �صابط �أمن �ل�صجن، و�أعماهم 

بالغاز و�الإجر�ء�ت �لقا�صية، لكنه �صاحب كلمة، ويهابه �صباطه وحر��ص �ل�صجن. وذ�ت 

مرة �أخطاأ �صجان بحق �الأخ كرمي يون�ص من فتح، فجاء يوم �جلمعة من بيته، و�عتذر لالأخ 

كرمي عن خطاأ �ل�صجان. وكان فيما بيني وبينه �حرت�م، حتى قال ذ�ت مرة �أمام حا�صيته: 

�ل�صاحة، الأتيته به، و�صبحان �هلل.  �ل�صبك، �لذي يعلو  �آتيه بالهو�ء من  �أن  �ل�صيخ  �أر�د  لو 

لكنه قالها نكاية يف كرمي يون�ص و�لرفيق وليد دقة، ولي�ص حباً بي.

ويف �صجن �صطة، �لتقينا رفاقاً من دروز ه�صبة �جلوالن يتميزون بوطنيٍة �صادقة، 

وكانو� حرباً على �ل�صجانني �لدروز، �لذين هم من دروز فل�صطني. وخطبت �جلمعة يف تلك 

�أولئك من �لتخاذل، وق�صدت  �ل�صاحة، وميزت بني مو�قف هوؤالء ووطنيتهم، ومو�قف 

�صمعهم، وهم �ل�صجانون �لذين ينقلون ما ي�صمعون، ور�صو� باأن ُيْقتََل �أبناوؤهم، وقد 
ُ
�أن �أ

�أتى �ل�صهاينة على كل حقوقهم.

�صجن �صطة له �صاحة �أكب من كل �صاحات �ل�صجون، وكنت �أمار�ص ريا�صة �لرك�ص 

، و�لرفيق 
7
�الأخ �صليم �جلعبة �لتمارين، و�لنط على �حلبل. وكان  �صاعة يومياً، وبع�ص 

�صامر �أبو �صري ي�صاركانني ريا�صة �ل�صباح على تو�صيحات فريوز.

�لنائب  من  جميعاً،  �لعرب  �لكني�صت  �أع�صاء  ز�رنا  �خُل�صو�ص  على  �ل�صجن  هذ�  ويف 

�إال  يلكون  ال  وهم  �لطيبي،  �أحمد  و�لنائب  ب�صارة،  عزمي  و�لنائب  دهام�صة،  �ملالك  عبد 

�لزيارة، وهي حتت �ملر�قبة، و�صكر�ً لهم على هذه �ملجاملة.

ب�صام  بقيادة  وجمموعة  وهاجم  حما�ص،  حلركة  �نتمى  مقد�صي،  �أ�صري   :)  –1973( اجلعبة  اإ�شحق  �شليم   
7

منهم.  عدد  و�أ�صيب  وحرق   ،1993 �صنة  �مل�صتوطنون  فيه  يتجمع  مقهًى  �حلرباوي  بدر  وع�صوية  �إدري�ص، 

ملدة بال�صجن  عليه  وحكم  ثانية  مرة  �عتقل  ثم  عاماً،   17 ملدة  بال�صجن  عليه  وحكم   1993/10/6 يف   �عتقل 

�أربعة �أعو�م.
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ويف هذه �الأيام دخلت علينا �صنة 2000، ول�صوء �الأو�صاع �لتي متر على �صجن هدرمي، 

وما يتعر�ص له ق�صم �لعزل من �أذى �لقوم و�صفالة م�صلحة �ل�صجون، و�لذي هو خم�ص�ٌص 

من  وو�حد  �الإ�صالمي،  �جلهاد  من  �ثنان  منهم  جماهد�ً،  ثمانون  ويقطنه  حما�ص،  الأبناء 

�لظروف، وتو��صلو� مع  له  �لطعام، وهياأو�  �إ�رش�ب عن  �لعزل يف  �ل�صعبية، دخل ق�صم 

�الإعالم، وطلبو� من �ل�صجون ن�رشتهم. ولكن �أ�رشى منظمة �لتحرير ينتظرون ح�صن 

نو�يا �الحتالل باالإفر�ج عن �الأ�رشى، فالنفو�ص يف و�د، و�لت�صامن مع �الإ�رش�ب يف و�د 

�آخر. وعلى �صعيد �صجن �صطة، ت�صامنو� ليوم �أو يومني، وبقية �ل�صجون، وخ�صو�صاً 

ع�صقالن، مل يت�صامن، ولرمبا �صجن نفحة ت�صامن لعدة �أيام... الأن حما�ص هي �صاحبة 

�لقر�ر هناك.

إضراب سنة 2000:

�ل�صارع  تفاعل  وقد  يوماً.  ثالثون  له  �كتمل  حتى  �الأيام،  مع  �الإ�رش�ب  زحف 

طلق عليها �نتفا�صُة �الأ�رشى، و�صقط �صهد�ء 
ُ
�لفل�صطيني يف �خلارج، و�نتف�ص �ل�صعب، و�أ

من �أجل ق�صية �الأ�رشى. ومل تفلح م�صلحة �ل�صجون يف �حتو�ء �الإ�رش�ب؛ الأن �مل�رشبني 

رفعو� �صقف �ملطالب، ففي �لبد�ية هم يريدون حت�صني �أو�صاعهم �ملعي�صية د�خل �ل�صجن، 

�ل�صبك، ومع كل يوم يرتفع  �ل�صجون عن طريق  و�لزيارة الأهاليهم بال زجاج، وكبقية 

�ملفتوحة،  �لقد�ص  �لت�صميم من �مل�رشبني، فطالبو� بالدر��صة �جلامعية يف جامعة  �صقف 

م�صلحة  م�صتوى  فوق  �ملطالب  وهذه  بالتلفون.  ُي�صمح  و�أن  �لعزل،  حالة  تنتهي  و�أن 

�ل�صجون، فتدخل �ل�صاباك، وعلى م�صتوى �أعلى هيئة فيه.

كنت يف �صجن �صطة، و��صتدعاين �صابط �لق�صم يف �صفرية �رشيعة �إىل �صجن هدرمي، 

ويف مثل هذ� �جلو يكون �الحرت�م من �ل�صباط �صيد �ملوقف. فانطلقت بنا �حلافلة دون 

�ل�صجون، على  �أمتعتي، حتى و�صلنا هدرمي، و�لتقينا �صباطاً من م�صلحة  �أن تر�فقني 

ثّم  وع�صقالن،  �خلليل  ل�صجني  مدير�ً  كان  �لذي  غباي،  �إ�صحق  منهم  قيادتها،  م�صتوى 

قائد  نائب  كذلك  ومنهم  �ل�صجون،  عن  �ال�صتخبار�تي  �مل�صوؤول  لي�صبح  ترقية  جاءته 

عن  وبينهم  بيني  �حلديث  ود�ر  غابزون.  �إيلي  هدرمي  �صجن  ومدير  �ل�صجون  م�صلحة 

م�صلحة  �أن  ظني  وكان  يقررون.  َمْن  هم  �مل�رشبون  لهم:  فقلت  �أين؟  و�إىل  �الإ�رش�ب، 

من  هم  هد�رمي  يف  �الإخوة  �أن  بعد  فيما  يل  تبني  لكن  ح�صوري،  ور�ء  ِمْن  هي  �ل�صجون 



297

م ظالم ال�شجن من جديد خيَّ

�لعاروري.  �صالح  �ل�صيخ  �أخبين  كما  �الأخرى،  �ل�صجون  من  وباإخو�ين  بي،  طالبو� 

وهوؤالء �الإخوة هم: �ملجاهد �أبو �إبر�هيم �ل�صنو�ر، وتوفيق �أبو نعيم، وروحي م�صتهى، 

�الإ�رش�ب  قياد�ت  من  جمموعة  هدرمي  �صجن  ويف  عي�صى.  وحممود  جبين،  وز�هر 

، ومو�صى 
8
و�لعمل، هم �ل�صيخ �صالح �لعاروري، و�أبو حذيفة حنيني، وعلي �لعامودي

.
9
دودين، وهارون نا�رش �لدين، وزكريا جنيب، وجهاد يغمور

�إد�رة �ل�صجن �أن جنل�ص معاً، ونناق�ص �لو�صع، و�أن يكون  �لتقينا جميعاً، و�أذنت لنا 

لنا لقاء مع قادة �ل�صاباك حول مطالبنا. وتد�ولنا �الأمر فيما بيننا، للوقوف على مطالبنا 

جميعها. وقمنا بت�صكيل جلنة للحو�ر، من خم�صة �إخوة هم: توفيق �أبو نعيم، وحممود 

لهذ�  طلبنا  و�لذي  لها.  رئي�صاً  و�ختاروين  م�صتهى  وروحي  جبين،  وز�هر  عي�صى، 

�الجتماع، وو�فقت عليه م�صلحة �ل�صجون و�ل�صاباك، هم �إخوتنا �مل�رشبون. ويف �ل�صاعة 

�لتا�صعة م�صاًء، ح�رش رجال �ل�صاباك بفريق من خم�صة �أفر�د، ير�أ�صهم يوفال دي�صكني، 

وقد كان نائب رئي�ص �ل�صاباك. وكان يف �نتظارنا خارج قاعة �للقاء �الأخو�ن قدورة فار�ص 

باآخر  �لرئي�ص عرفات  لالأ�رشى، حتى ي�صعو�  �لر�زق، ويومها كان وزير�ً  وه�صام عبد 

�أن ينتهي �الإ�رش�ب. ومن خالل �حلو�ر �لطويل، �لذي �متد  �مل�صتجد�ت؛ الأنه كان معنياً 

الأكرث من �أربع �صاعات، ورمبا خم�ص �صاعات، �تفقنا على فّك �الإ�رش�ب، مقابل �أن يخرج 

َمْن يف �لعزل جميعاً، من �صباح غد، ومقابل �أالّ منار�ص �أي ن�صاط �أمني �صّد قو�ت �الحتالل 

من د�خل �ل�صجون. فقلت لرئي�ص �ل�صاباك: نحن مو�فقون على ذلك، لي�ص من �أجل �صو�د 

علي اأحمد العامودي )1975– (: ولد يف خانيون�ص الأ�رشة هجرت من قرية �جلورة �صنة 1948. �نتقل لل�صفة   
8

�لغربية لدر��صة �لهند�صة يف معهد قلنديا. �لتحق يف كتائب �لق�صام وعمل مع �ل�صهيد عبد �لرحمن حمد�ن. �صارك 

�أبو حميد يف قتل �صابط �ملخابر�ت نوعم. �صارك يف عدد من �لعمليات �ملوجهة  و�ل�صهيد حمد�ن، وعبد �ملنعم 

�صّد �الحتالل وجنوده. يوم 1994/2/24 �قتحمت قو�ت �الحتالل بلدة �أبو دي�ص وحا�رشت منزالً تو�جد فيه 

�ل�صهيد حمد�ن، و�لعامودي، و�ل�صهيد يحيى عيا�ص، و�ل�صهيد عبد �ملنعم �أبو حميد. �ن�صحب �ل�صهيد �أبو حميد 

وعيا�ص بعد �أن بد�أ �ل�صهيد حمد�ن و�ملجاهد �لعامودي باال�صتباك مع �لقوة �ملحا�رشة. بعد ق�صف بال�صو�ريخ 

حكم  �إثرها.  على  �أُ�رش  خطيـرة  بجـروح  �لعـامودي  و�إ�صابة  حمد�ن  �لرحمن  عبد  با�صت�صهاد  �ملعركة  �نتهت 

بال�صجن �ملوؤبد �أربع مر�ت و�أربعني عاماً، ودر�ص �لعلوم �ل�صيا�صية يف �أثناء وجوده يف �ل�صجن. خرج يف �صفقة 

وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.

جهاد حممد يغمور )1967– (: �أ�صري مقد�صي ولد يف بلدة بيت حنينا. يف 1994/10/9 �ختطف جماهدو كتائب   
9

وطالبو�  فكم�صان  نح�صون  �ل�صهيوين  �جلندي  بدر  �لكرمي  وعبد  �لنت�صة،  وح�صن  �هلل،  جاد  �صالح  �لق�صام 

مببادلته مع �ل�صيخ �أحمد يا�صني وعدد من �الأ�رشى، وكان يغمور من�صق هذه �لعملية و�مل�رشف عليها. �عتقل 

يوم 1994/10/13، وعذب ب�رش��صة من �أجل �لك�صف عن تفا�صيل �لعملية. حكم بال�صجن �ملوؤبد وثالثني عاماً. 

خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.
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وبعد  �ل�صجون.  د�خل  من  وجنودكم  قو�تكم  �صّد  �لعمل  يف  ف�صلنا  الأننا  ولكن  عيونكم، 

�جلل�صة �لتقينا �الأخوين ه�صام وقدورة، وو�صعناهما يف �صورة ما جرى... 

يف  َمْن  جميع  خرج  �ل�صباح  ويف  �مل�صكالت،  بقية  تعالج  �أن  على  �الإ�رش�ب  توقف 

�لعزل، وو�فقو� لنا على �لدر��صة �جلامعية، وطالبنا بالكمبيوتر، ولكنهم رف�صو�، و�أّما 

�لزيارة  م�صكلة  و�نتهت  �ملدنيني.  �ل�صجناء  عند  �حلال  هي  كما  مبدئياً،  فو�فقو�  �لتلفون 

ببقائي  �أمرها  فانتهى  �صطة  �صجن  �إىل  عودتي  و�أما  �ل�صبك.  بالزجاج  و��صتبدلو�  لالأهل 

عند �الإخوة يف هد�رمي، وحلقت بي �أغر��صي و�أمتعتي، ورجع بقية �الإخوة �إىل �صجونهم، 

وعلي  وهارون،  ومو�صى  حذيفة،  �أبي  و�الإخوة  �صالح،  �ل�صيخ  من  بطلب  بقائي  وجاء 

وهو  �خلليل،  �صجن  �أيام  من  معرفة  به  ويل  ذلك،  على  �ل�صجن  مدير  وو�فق  �لعامودي، 

�صبقت  �لتي  �الأخرية  �صجنتي  يف  �إنه  يقال:  و�حلق  �حرت�م.  وبينه  وبيني  غابزون،  �إيلي 

�الإبعاد، �أي يف نهاية �صنة 2010، �قتحم �صابط �أمن �صجن �إي�صل غرفتنا، ملعلومة خاطئة 

بوجود هاتف حممول، ففت�صنا بخلع جميع مالب�صنا، وتاأزم �ملوقف، وح�رش غابزون، 

وهو قائد �ملنطقة �جلنوبية، فوّبخ �صابط �الأمن �أمامنا بكلمات قا�صية؛ الأنه تعامل معي 

بهذ� �الأ�صلوب، و�عتذر يل عن ذلك.

ففي  �ملو�زين،  كل  قلبت  �الأق�صى  �نتفا�صة  �أن  لوال  تتحقق،  مطالبنا  جميع  كادت 

ومن  �الأق�صى،  �مل�صجد  لباحات  ��صتفز�زية،  بزيارة  �صارون  �أريل  قام   2000/9/28

ممتقع  كان  �صاهدُته:  و�أنا  �صاهده،  من  عنه  وقال  �الحتالل.  و�رشطة  حر��صه  حوله 

�للون، و�النك�صار على وجهه، وهو يتجول يف �صاحة �مل�صجد، وقد �نتف�ص �لنا�ص ورموه 

كالذي  تزوغان  وعيناه  وجهه،  على  �الرتباك  �أرى  مرة  والأول  و�الأحذية،  باحلجارة 

يغ�صى عليه.

انتفاضة األقصى:
منذ �أن َقِدْمُت �إىل �صجن هدرمي �أيام �الإ�رش�ب �صنة 2000 �إىل �صنة 2002، ما برحته �إالّ 

للتحقيق مرة �أخرى لو�حد وع�رشين يوماً، وقد �صبقها و�أنا يف �صجن �صطة �أن ذهبت مرة 

�أخرى لع�رشين يوماً �أي�صاً �إىل �لتحقيق يف �مل�صكوبية.

ُرّقي مدير �ل�صجن غابزون، وخلفته مديرة ��صمها “بيتي”، وكان �لتفاعل بني �الإخوة 

وجممع  �الأحبة  ملتقى  وهي  �صالح،  �ل�صيخ  مع  �أعي�ص  كنت   31 غرفة  ويف  �أ�صّده.  على 
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دودين، ومو�صى  �لعامودي،  علي  باالإخوة  �صالح  �ل�صيخ  �جتمع  يوم  وذ�ت   �خلالن. 

و�أبو حذيفة حنيني، مع غيابي عنهم. وبينما هم جلو�ٌص يتناولون �أطر�ف �حلديث، و�إذ� 

�ل�صيخ �صالح حلركات  �أ�صارير  �لباب، فانفرجت  باالأخ من�صور �صما�صنة يدخل عليهم 

يحبها من من�صور. وهيهات �أن يتمالك نف�صه من �ل�صحك، �إذ دخل عليهم من�صور، ويف 

حذيفة،  و�أبي  وعلي  مو�صى  بني  به  يلوح  �أخذ  وبعدها  عّطره،  وقد  �ل�صيخ،  �رشو�ل  يده 

ويحكم،  لهم:  يقول  ومن�صور  �ل�صمال،  ذ�ت  يتمايل  وذ�ك  �ليمني،  ذ�ت  يتمايل  وهذ� 

فر�صته،  فهذه  �صالح،  لل�صيخ  ]توقف[”  “تفرمل  �أن  وهات  �ل�صيخ.  �صيدكم  �رشو�ل 

عليهم،  يرددها  ومن�صور  منك،  ُفكنا  ر�جل  يا  يقول:  وعلي  عني،  �إبعد  يقول:  ومو�صى 

�رشو�ل �صيدكم �ل�صيخ، وقد جعله كالبنيطة على ر�أ�ص مو�صى.

عيزر�  جدعون  �لكني�صت  ع�صو  جاء  �ل�صجن،  مديرة  وبيتي  �الأيام،  من  يوم  ويف 

�لق�صم ب�صحبتها، ودخال غرفة �الأخ  �لق�صم، ور�أيته وهو يتفقد  Gideon Ezra لزيارة 

�ألتقيه،  �أن  �إىل غرفتي، و�ملديرة معنية  مرو�ن �لبغوثي، وطال �حلديث بينهم، ثّم جاء� 

لكنني كنت قد خرجت �إىل غرفة �أخرى ومل جتدين. ثّم ذهبت �إىل جمّمع �حلمامات ونادت 

ب�صوتها: �صيخ... �صيخ و�أنا �أ�صمعها، وال �أجيب. ثّم رجعت �إىل �لغرفة، ونادت: �صيخ... 

�صيخ، وهو معها وما ِمْن جُميب. ثم �ن�رشفو�، ورجعت �إىل غرفتي، ويف يوم �آخر، ح�رشت 

بيتي وقالت يل: �أنت متطرف، قلت لها: ال، وملاذ�؟ فاأخبتني مبا ح�صل �لبارحة، ثّم جاء 

ترحيلي بعد ذلك، رمبا لهذ� �ل�صبب.

ومن  رجالنا،  خرية  من  وهو  �لعامودي،  علي  �ملجاهد  و�الأخ  تالومت  مرة،  وذ�ت 

2000 مع �ل�صيخ �صالح وعبد �حلكيم، ف�صعر  �أذكى �صباننا، وهو من قاد �إ�رش�ب �صنة 

و�ل�صهيد�ن هو  نعم،  دم”.  “حلف  وبينك  بيني  ر�جل  يا  يل:  فقال  عليه،  ق�صوت   �أين 

، وعبد �ملنعم �أبو حميد، من ور�ء ت�صفية رجل �ل�صاباك يف ر�م �هلل، 
10

عبد �لرحمن حمد�ن

و�أنه على علم بالذي بيني وبني �ل�صهيد عبد �ملنعم.

�ل�رشقية  �ل�صو�فري  ولد يف خميم خانيون�ص الأ�رشة هجرت من قرية  عبد الرحمن حممد حمدان )1971– (:   
10

�إىل  و�نتقل  �لق�صام  بكتائب  �لتحق  �الأوىل.  �النتفا�صة  فعاليات  يف  مل�صاركته  لالحتالل  طورد   .1948 �صنة 

�أبرزها يف �صابط  �لعمليات  �لتي نفذت عدد�ً من  �لكتائب  �لغربية. �صارك يف قيادة عدد من جمموعات  �ل�صفة 

1994/2/24، حني حا�رشته  �ملخابر�ت �ل�صهيوين نوعم. ��صت�صهد يف معركة �نتهت بق�صفه بال�صو�ريخ يوم 

قو�ت �الحتالل يف بلدة �أبو دي�ص و�إخو�نه �ملجاهد علي �لعامودي، و�ل�صهيد يحيى عيا�ص، و�ل�صهيد عبد �ملنعم 

�لقوة  مع  باال�صتباك  �لعامودي  و�ملجاهد  حمد�ن  بد�أ  وعيا�ص،  حميد  �أبو  �ل�صهيد  �ن�صحاب  وبعد  حميد.  �أبو 

�ملحا�رشة، �إىل �أن ��صت�صهد و�أ�رش �ملجاهد �لعامودي م�صاباً.
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وىل. فجميع 
ُ
�أما على �صعيد �النتفا�صة، فلقد �تخذت طابعاً متميز�ً عن �النتفا�صة �الأ

�لف�صائل ت�صابقت يف هذ� �مليد�ن، وت�صكلت �الأجنحة �لع�صكرية، بعد �أن غابت طويالً، حيث 

�نفرد �لعدو و�ل�صلطة �لفل�صطينية بكتائب �لق�صام و�رش�يا �جلهاد �الإ�صالمي بعد �أو�صلو، 

�ملقاومة. وجنحت  �إىل ميد�ن  �الأجنحة،  تاأتي بهذه  �أن  وهذ� جناح عظيم حلركة حما�ص، 

�ل�صهيوين من قطاع غزة، و�جتاحت  �لعدو  �النتفا�صة، بطرد  �ملقاومة، من خالل هذه 

قّو�ت �الحتالل مدن �ل�صفة �لغربية، وما �أبقت من �أو�صلو على �صيء، �إالّ �لتن�صيق �الأمني 

�لقائم على خدمة �الحتالل.

لقد �أخذ �الحتالل ي�صابق �لزمن، يف بناء جد�ر �لف�صل �لعن�رشي، حتى يحّجم عمليات 

�ملقاومة، وما �أفلح ولن يفلح. ولوال خدمة �أجهزة �أمن �ل�صلطة �لفل�صطينية لالحتالل، ما 

�أد�ئهم وفاعلية تكتيكاتهم،  �أن يتغلبو� على �ملجاهدين، وعلى ح�صن  ��صتطاع �ل�صهاينة 

وهم �لذين على �لدو�م ُيبدعون.

لقد دفع �ل�صعب �لفل�صطيني دمه ثمناً لنجاح �نتفا�صة �الأق�صى، ومل يتبقَّ يف �صجون 

�الحتالل حتى �صنة 2000 �إال 750 منا�صالً وجماهد�ً. وملا ف�صل م�رشوع �أو�صلو، وعجز 

يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �ندفع  �الأر�ص،  على  �لدولتني  حّل  �إىل  �لتو�صل  عن  ديفيد،  كامب 

�لعطاء بال حدود، وو�صل عدد �الأ�رشى �إىل ما يقارب 2000 �أ�صري. و�ل�صعب ال يريد �إال 

قيادة وطنية �صادقة، و�ل�صعب �إذ� توىل قيادته وطنيون �أحر�ر فهو ال يعرف �لتعب. و�إنه 

“�إذ� مل   ،2004 �إبر�هيم �ل�صنو�ر، ونحن يف �لعزل يف �الإ�رش�ب �صنة  �أبو  كما قال يل �أخي 

تخذل �لقيادُة �لقاعدة، فعطاء �لقاعدة بال حدود”.

�لرد  كان  �الأق�صى،  �مل�صجد  و�قتحامه  �ل�صعب،  هذ�  م�صاعر  �صارون  ��صتفز�ز  ومع 

وباالً على �الحتالل، فذ�ق �لويل، من خالل عمليات جريئة، هزت كيانه. و�رُشِّعت �أبو�ب 

من  �رشعيتها  �أخذت  �لتي  �ملر�غمة،  �إنها  �ملجاهدين.  زحوف  �أمام  و�ملعتقالت،  �ل�صجون 

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، ونالت بركته، حتى �نت�رشت �أ�صد�وؤها عب �الأر�ص، �لتي بارك 

�هلل فيها للعاملني، و�إنه �لعطاء �ملتجدد، و�حلياة من خالل �ل�صهادة.

مشكلة الخليل وغزة:
مل تعرف حما�ص منطق “�ل�صللية” �أو �لفئوية، فحما�ص ببنائها �لعقائدّي �أكب و�أعلى 

�صاأناً من �أن تقع يف �لبلديات و“�ل�صلليات”. وهذ� �أمر ظاهر الأعني �لنا�ص، ولزمن طويل، 

خمتلف  على  �الأ�رشى،  جلميع  �إمام  و�أنا   ،1985 �صنة  قبل  �الأوىل  �جلماعة  �أيام  وحتى 
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�صنب،  �أبو  �إ�صماعيل  �حلاج  وكان  حما�ص.  �أبناء  �خل�صو�ص  وعلى  وقر�هم،  مدنهم 

و�الأخ و�إمارته.  قدرته  يف  �صكك  �أحد�ً  �أظن  وال  �الأمري،  ونعم  علينا...  �أمري�ً  �هلل،   رحمه 

�أبو حذيفة عبد �حلكيم حنيني، ونحن م�صايخه، كان �أمري�ً علينا، وهو من �الأدب مبكان.

1999، وبقي �صجن ع�صقالن مقت�رش�ً على  ملا �جتمعت حما�ص يف �صجن نفحة �صنة 

من ع.”  “ف.  ��صمه  �صخ�ٌص  حما�ص  خّط  على  دخل  �ملنظمة،  وف�صائل  فتح   عنا�رش 

دور� �خلليل، جاءنا ِمْن عند �الإخوة يف �جلهاد �الإ�صالمي، وعا�ص يف نفحة، و�أكرُث �لقاطنني 

�لتنظيم،  يف  فتنة  فاأثار  �خلليل،  دور�  �أهل  على  حم�صوب  وفو�ز  و�خلليل.  غزة  من  فيه 

و��صتقطب حوله �إخوة كر�ماً، ومفاد دعو�ه �أن �أهل غزة ي�صتاأثرون بالتنظيم، و�أنهم قوم 

�أهل  و�أن  دورهم،  وحتجيم  �الأمر،  هذ�  على  للقائمني  حّد  و�صع  من  بّد  وال  م�صتبدون، 

�ل�صفة، و�خلليل على �خل�صو�ص، ال موطئ قدم لهم يف �لتنظيم، ومظلومون.

نعم، �أنا �أقر، �أن بع�ص �الإخوة �لقائمني على �لعمل �لتنظيمي فيهم ق�صوة، لكنهم و�هلل، 

�أمثال �الإخوة توفيق �أنف�صهم، وهم ُعباد هلل،   ثّم و�هلل، رجال خمل�صون، ويوؤثرون على 

�ل�صهيد  �صقيق  وهو  علي،  �أبو  �ملقادمة  وح�صن  جمال،  �أبو  م�صتهى  وروحي  نعيم،  �أبو 

من  �أف�صل  وكلّهم  مبثلهم،  تاأتيني  �أن  هيهات  رجال  هوؤالء  �ملقادمة.  �إبر�هيم  �لدكتور 

م �لعرب عربني، وجعل منها خليلياً وغز�وياً... وجنح يف �رشخ  هذ� �ل�صخ�ص، �لذي ق�صَّ

ووقعت  �مل�صكالت  فح�صلت  نية،  ح�صن  عن  كر�م  �إخوة  يديه  على  �صّد  وقد  �لتنظيم، 

�لفتنة. و�أ�صبح حلما�ص غزة ق�صمهم �لذي ُيعرف مبكة، والأهل �خلليل وريفها ق�صمهم. 

 وبقي �لتنظيم �صكلياً �إىل �أن قّدر �هلل فرحلت من �صجن هدرمي �إىل �صجن نفحة، وكان ذلك

�صنة 2002.

نفحة بعد ثمانية عشر عامًا:
بعد �أن جتنبت لقاء �لوزير جدعون عيزر�، وجاء ��صمي للرحيل عن هدرمي �إىل نفحة، 

ب�صبب هذ� �ملوقف، و�أ�صباب �أخرى �دعتها مديرة �ل�صجن، ز�عمة �أن يل �ت�صاالً مع خارج 

دم�صق  يف  حما�ص  قيادة  مع  �لتو��صل  ذلك  ومعنى  �ملحمول.  �لهاتف  خالل  من  �لبالد، 

�لهو�ص  هو  �إمنا  �صيء.  ذلك  ور�ء  من  ولي�ص  مرتني،  �أو  ملرة  ذلك  ح�صل  ورمبا  ولبنان، 

عند �ال�صتعالمات و�ل�صاباك لي�ص غري. حملتني “بو�صطة” �لنقل �بتد�ًء من هدرمي، وهي 

مكتظة باالأ�رشى، وفيها من هو متمرد على م�صاعر �لنا�ص، في�صعل �صيجارته غري �آبٍه ملن 

معه، ومنهم... ومنهم. ثّم �صارت بنا �صو�رع فل�صطني، وعلى جو�نبها وعلى مقربة منها 
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ب�صاتني �لبتقال، حتى و�صلنا �إىل �صجن �لرملة، وهو حمطة مرور و��صرت�حة عند �رشطة 

�ل�صبع،  فبئر  ع�صقالن  �صجن  �إىل  �أخرى  ناقلة  بنا  �نطلقت  وبعدها  �ل�صجون...  م�صلحة 

ومننا ليلتنا هناك. ويف �ل�صباح غادرنا �ل�صجن �إىل نفحة.

�الإن�صان،  كر�مة  على  يبقي  ال  �لذي  �لتفتي�ص  وهو  باملعلوم،  نفحة  �إد�رة  ��صتقبلتنا 

�الأ�رشى،  ببع�ص  ياأتون  وكانو�  وممار�صاتهم.  �أفعالهم  لنذ�لة  �لقامو�ص  له  يت�صع  وال 

ويرغمونهم على خلع مالب�صهم، كما ولدتهم �أمهاتهم. بل يبلغ �أذ�هم وف�صاد فطرتهم، 

�أنهم يرغمون �الإن�صان عرياناً على جلو�ص �لقرف�صاء، “و�فتح رجليك، و�نزل، و��صتدر 

يف  يخبئ  قد  �الأ�صري  �أن  بدعوى  ذلك  كل  �خللف...”؛  و�إىل  �الأمام،  و�إىل  و�صماالً،  ييناً، 

�أح�صائه هاتفاً حمموالً. هذه �الأمور ح�صلت من هوؤالء �ل�صفلة. وكثري�ً ما �أقول: �إنهم ال 

يحرتمون �هلل، فكيف يحرتمون �لب�رش؟ ال، ال يكن. �إنهم يتلذذون على معاناة �الأ�رشى. 

بلدة  يف  �أخو�تنا،  من  �مر�أة  بحق  كالبهم  فعلته  ما  �إىل  �لتلفزة  �صا�صات  على  من  ترو�  �أمل 

�لعبيدية وهم يتفرجون؟

دور�  نو�رة  فيها   ،)11( ق�صم  من   63 غرفة  ��صتوعبتنا  �لتفتي�ص،  من  �نتهينا  �أن  بعد 

ووجيه �آل �لرجوب، بعد �ل�صيخ نايف، �أال وهو �حلاج رزق �لرجوب. وكنت �أقول الأخي 

�آل �لرجوب هو �حلاج  �إن رجل  �حلبيب �ل�صيخ �لنائب نايف �لرجوب، ومن باب �ملودة، 

�هلل  فرج  �لكل،  و�صيخ  �صيخنا  حذيفة  فاأبو  موجود.  نايف  و�ل�صيخ  وجيه  ال  لكن  رزق، 

كربه.

��صتقبلنا �حلاج رزق، وهو حبيب �ل�صيخ �صالح، ومعه �الإخوة �أحمد طبي�ص، وجهاد 

خالل  من  �لثاين،  �ليوم  يف  و�لتقيت  بروؤيتهم.  وحظينا  �لقو��صمي،  وح�صني  عمرو، 

�أهل �خلليل وريفها، و�أنا  ِمْن  �لق�صم، ومعظمهم  “�لفورة”، �الأحباب جميعاً من �صاكني 
�أحب �خلليل، ولوال حبي للقد�ص ما �خرتت عن �خلليل بديالً. وكثري�ً ما �ألّح علي �حلبيب 

�أبو همام �لنت�صة، �أن ي�صرتي يل قطعة �أر�ص يف �خلليل، لكن �لظروف مل ت�صاعد.

�لدخول  �أبو نعيم، يعر�ص علي  �الأخ توفيق  �لق�صم، وجاءين  �الأمور يف  ��صتقرت بي 

يف �النتخابات الإد�رة �أ�رشى حما�ص، فاعتذرت. وي�صهد �هلل �أين ال �أرغب، وال �أحب �لعمل 

خلفها  �لتي  �لظروف  يل  و�رشح  ذلك،  على  �أ�رش  لكنه  �مل�صوؤولية،  موقع  من  �لتنظيم،  يف 

�أهل غزة قبل �خلليل، �لنا�ص، وعند  �أنت مقبول عند  “ف. ع.”، وقال يل:   �ل�رشخ، بفتنة 

وال يز�ل يف �لنفو�ص بقايا من بعد ذلك �ل�رشخ.
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�أثق بهم، وجميعهم دفعو� نحو ذلك، وجرت �النتخابات  فا�صتخرت �هلل، و�صاورت من 

�النتخابات  هذه  �أفرزت  حما�ص،  �أبناء  من  يزيد،  �أو   ،300 من  مكونة  قاعدة  �صعيد  على 

جمل�ص �صورى عدده 18 ع�صو�ً، و�نتخب �ملجل�ص مكتبه �لتنفيذي من خم�صة �أع�صاء، منهم 

�حلاج �صعيد زعرب من غزة، و�الأخ توفيق �أبو نعيم كذلك من غزة، و�ملجاهد عبد �لرحمن 

غنيمات، ون�صيت �لر�بع... وكنت خام�صهم و�أمريهم. و�لدورة �النتخابية �صتة �أ�صهر.

�لثقة بني �جلناحني،  �إعادة  �أن ننجز كثري�ً، ولو مل يكن غري  ��صتطعنا يف هذه �لدورة 

�ل�صفة وغزة، و�خلال�ص من دو�مة �ملا�صي من �إجناز لكفى. ولكن ومن باب �ال�صتدر�ك، 

ملا و�صلُت �إىل نفحة، �أتيت �إليه و�لو�صع هادئ، وقد �صبقه و�صع متفجر، حيث �أقدم �أحد 

�ملجاهد عو�ص  �ملجاهد هاين جابر من �خلليل )هو و�بن جمموعته  �الأخ  �الأبطال  �أبنائنا 

�ل�صالية، قاما بطعن م�صتوطن عند �مل�صجد �الإبر�هيمي، فاأردياه قتيالً( على طعن مدير 

�إىل �مل�صت�صفى الأكرث من �صهر، وكذلك �صجان  �ل�صجن عدة طعنات، باآلة حادة ذهبت به 

�آخر، تعر�ص ملثل ذلك. ومن ثّم قامت قيامة �ل�صجن، وهو يف بد�يات �لهدوء، و�صبب ذلك 

�أن �إد�رة �ل�صجن �أقدمت على تفتي�ص زوجة �أحد �الإخوة يف �لزيارة، وهي من غزة، فقرر 

فتانا هذ� �النتقام، و�أهدرت باأق�صامها دم �صابط �أمن �ل�صجن، وكانت �ل�رشبة يف �الأ�صا�ص 

له، لكنه غاب فح�رش �ملدير فكانت �لطعنُة من حظه.

�ملجاهد هاين ر�أى يف �ملنام �الإخوة �لدكتور عبد �لعزيز �لرنتي�صي، و�حلاج �إ�صماعيل 

�أبو �صنب، و�ل�صيخ �صالح �صحادة، و�أنا معهم يف غرفة و�حدة، وقال، من خالل �لروؤيا، 

�أبو نعيم. و��صت�صهد �إخو�ين  �أّولها �الأخ توفيق  �أتاأخر عنهم، كما  �أنهم ي�صت�صهدون و�أنا 

�أولئك، و�أ�صاأل �هلل �أن يختم عمري بال�صهادة... �للهم �آمني.

لقد ��صتطاعت هذه �لدورة �النتخابية �أن تنجز حت�صناً على �لو�صع �لعام، وكان �ملكتب 

باأع�صائه يجتمع كل �أ�صبوع مرة، ليناق�ص �أحو�ل �لتنظيم و�صيا�صته �الإد�رية، و�لثقافية، 

و�الأمنية، و�ملالية، وي�صع �ل�صيا�صات ملندوب �خلارجية مع بقية �لف�صائل، و�أما جمل�ص 

�ل�صورى، فكانت له �جتماعاته �ل�صهرية، يتابع وير�قب، وهكذ� ال يوجد جمتمع يخلو من 

�مل�صكالت... ولكل م�صكلة طبيب.

هيئته  على  �ملكتب  ورجع  �أخرى،  �صهور  ول�صتة  �لثانية،  �لدورة  �نتخابات  وجرت 

مدير  جاء  �لدورة،  هذه  وخالل  �ل�صابقني.  �الإخوة  �أحد  من  بدالً  جديد  �أخ  ودخل  �الأوىل 

جديد لل�صجن، و�أقبلت �الإد�رة على �صحب �إجناز�ت، �صحينا من �أجل حتقيقها بالكثري.
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حممد  �الأخوين،  هرب  بعد  وخا�صة  �ل�صجون،  م�صلحة  �عتمدتها  جديدة  �صيا�صة 

بها �ألقت  �لتي  �لظالل  جانب  �إىل  ع�صقالن،  �صجن  من  رم�صان  حممد  ونز�ر   �لر�صق 

�لتي ت�صتفز  �الأق�صى، من خالل �حلرب �ل�رشو�ص، و�لعمليات �ال�صت�صهادية  �نتفا�صة 

م�صلحة �ل�صجون، وجهاز �ل�صاباك، و�لذي دخل على خط م�صلحة �ل�صجون، ف�صيق على 

�الأ�رشى معي�صتهم. بل جدد �صيا�صة �لعزل من جديد، بل �أكرث من هذ�، قل�صو� �صاعات 

زيار�ت  و�ألغو�  �الأبو�ب،  فتح  يف  و�صيقو�  �لريا�صة،  �صاعات  وكذلك  �ليومية،  �لنزهة 

�ل�صجان  مر�قبة  حتت  ذلك  وجعلو�  �لغرف،  �إىل  و�لعودة  �لنزهة  �إىل  و�خلروج  �الأق�صام، 

�أنهم  بلة،  �لطني  وز�د  �ملغناطي�صي(.  �ملجال  عن  للك�صف  )�آلة  بـ”�ملاغنوميرت”  وتفتي�صه 

�أن كل حديث مع �الأهل �صيكون  ��صتبدلو� ب�صبك �لزيارة �لزجاج و�لتلفون. ويعني هذ� 

حتت �ملر�قبة و�لت�صجيل. ورد�ً على هذه �الإجر�ء�ت، �متنع �الأ�رشى عن �خلروج للنزهة �أو 

“�لفورة”، ولثالثة �أ�صهر وهم ال يخرجون �إال ل�صالة �جلمعة. وخطبت �جلمعة يوماً، ورد�ً 
على �إجر�ء�تهم، قلت: �إن تقتلو� منا و�حد�ً، نقتل منكم ع�رشة، وحديث طويل �أثار حفيظة 

�إىل �لغرف بعد ذلك. ويف �مل�صاء كبنا ل�صباح  �صباط �ل�صجن و�الإد�رة جميعاً، ورجعنا 

بنقلي من  �أن تتخذ قر�ر�ً  �الإد�رة  �إجر�ء�تهم. وهذ� ما دفع  على  �لعيد، وكذلك �حتجاجاً 

 �ل�صجن �إىل �لعزل، لوال �ل�صيا�صة �حلكيمة، من �الأخ �حلبيب توفيق �أبو نعيم )�أبو عبد �هلل(،

�لغرفة...  يف  �أغر��صك  جميع  و�ترك  �لزنازين،  �إىل  بالفر�صة  �إال  تخرج  ال  يل:  قال  �لذي 

وبينما كان �صابط �أمن �ل�صجن، و�آخرون من �الإد�رة و�قفني يف مربع �الأق�صام، ��صتقبلني 

�أبو عبد �هلل، على مر�أى منهم، فقبل يدَي عنوًة �أمامهم، و�إين و�هلل ال �أ�صمح لولدي �أن يقبل 

يدي، لكنه �أر�د �أمر�ً من ور�ء ذلك. وقال لهم: هذ� عندنا يف �ل�صجون، ويف �لقد�ص و�ل�صفة، 

كال�صيخ �أحمد يا�صني يف غزة، ثّم �إنه �أقنعهم باالكتفاء بعقوبة �لزنز�نة، بدالً من �لرتحيل 

و�لعزل. وق�صيت �أيام �لعيد يف �لزنازين.

�الأو�صاع  هذه  ظّل  يف  �النتخابية  دورتنا  و�نتهت  �لزنازين،  بعد  �لق�صم  �إىل  رجعت 

�لتي تت�صاعد حتدياتها، وبقي �الأخ �أبو عبد �هلل ممثالً للمعتقل. وجرت �نتخابات جديدة، 

وت�صكل مكتب تنفيذي جديد باأمري جديد هو �الأخ �ملجاهد �لدكتور عز�م �صلهب، ومعه يف 

�ملكتب �الأخ �أين طه )�أبو حممد(، الأن �لقانون �الإد�ري ال يجيز �لرت�صح الأكرث من دورتني.

جاء مدير جديد لل�صجن كما ذكرت، وهو على معرفة بـ)�أبي عبد �هلل( توفيق، ِمْن �أيام 

�لعزل �الأوىل �صنة 1990، حيث جرى بينهما �صد�م ملخ�صه �أن �ملدير �جلديد كان �صابط 
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�صابط  توفيق  ف�رشب  بينهما،  ��صتباك  وجرى  �لرملة،  يف  نيت�صان  �صجن  يف  �لعزل  �أمن 

�الأمن يف ر�أ�صه، “وعلَّم عليه”، وكذلك تعر�ص توفيق ل�رشبة يف ر�أ�صه من هذ� �ل�صابط، 

�للقاء، وتبادل �حلديث تغرّيت �حلال،  فيما بعد ل�صجن نفحة، وبعد  �أ�صبح مدير�ً  �لذي 

�ال�صتقر�ر  خيم  ف�صيئاً  و�صيئاً  ح�صنة،  لعالقة  مهدت  �لقا�صية،  �ملا�صي  جتربة  وكاأن 

�مل�صوب باحلذر.

التفتيش الليلي:
يف �إحدى �لزيار�ت �لدورية، حيث كان �ملدير يقوم بزيار�ت لالأق�صام كل يوم خمي�ص، 

ويختمها عندنا يف �لغرفة، لكنه يف هذه �ملرة يدخل علينا �لغرفة مع طاقمه، ويدير حديثاً 

�ملعتقل،  ممثل  ب�صفته  توفيق  �الأخ  وبح�صور  عام.  ب�صكل  و�الأو�صاع  �ل�صيا�صة  عن 

عن  للبحث  ذلك  وكل  ليلي،  بتفتي�ص  �الإد�رة  تقوم  �أن  �ملمكن  من  قائالً:  حديثه  وو��صل 

�إن  لدينا،  مقبول  غري  �أمر  هذ�  له:  قلت  بكرثة.  موجودة  كانت  الأنها  �ملحمولة؛  �لهو�تف 

�أردت �لتفتي�ص، فلك ذلك خالل �لنهار، و�الأ�رشى يتفهمون ذلك، �أما يف �لليل، فهذه �صابقة 

�أمننا،  على  خطر�ً  ت�صكل  �ملحمولة  �لهو�تف  �ملدير:  قال  �الأ�رشى.  يقبلها  ولن  مرفو�صة 

هو  ي�صميه  ما  د�خل  عمليات  �إىل  ودعوة  �خلارج،  يف  تنظيم  عن  يتحدث  من  بينكم  ومن 

له  كان  َمْن  وعزلت  وتتابعها،  �ملخابر�ت،  تنقلها  معلومات  هذه  وبالطبع  “�إ�رش�ئيل”. 
�ت�صال مع �ملجموعات �لعاملة يف �ل�صاحة، و�نف�ص �للقاء دون حّل، لكن و�صلت �لر�صالة.

�ل�صجون لهذه  ذ�ت ليلة قبل �صالة �ل�صبح، �قتحمت قوة تفتي�ص �نتخبتها م�صلحة 

�قتحمت غرفة لالإخوة يف فتح، يف ق�صم خا�ص  �لفرقة  “مات�صادة”، هذه  ��صمها  �الأمور، 

�صالة  وبعد  نف�صه،  �لوقت  ويف  �ملحمولة.  �لهو�تف  منها  و�أخرجو�  وفت�صوها  بهم، 

�ل�صبح، جاءت �لقوة لتفتي�ص غرفة حلما�ص يف ق�صم �آخر، و�لناطق با�صم �لق�صم هو �الأخ 

�ملجاهد فايق �ملبحوح، �صقيق �ل�صهيد حممود �ملبحوح، ويف �لغرفة �الأخ �ملجاهد م�صطفى 

�إىل  �ل�صابط  و�آخرون. فتحدث  �أبو مرخية،  �أ�رشف  �أبو عاي�ص، و�الأخ  رم�صان، وحممد 

�الأخ فايق قائالً: �إنهم يريدون تفتي�ص �لغرفة، فرد عليه �الأخ فايق، دعني �أحتدث �إىل �أبناء 

�لق�صم، حتى ال تقوم فو�صى. لكنه فوجئ بفتح �لباب، و�لدخول يف عر�ك مع �ل�صباب يف 

�لغرفة، وعند خروج �لقوة، ن�صيت �أحد �صباطها بني �ل�صباب، فاأوجعوه �رشباً، وعلّمو� 

على عينيه بلكمات، يقول عنها هذ� �ل�صابط، �إنها �أق�صى خم�ص دقائق يف حياته.
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�لطو�رئ،  حالة  و�أعلنت  �الأبو�ب،  على  �ل�رشب  وبد�أ  فيها،  مبن  �الأق�صام  قامت 

و��صتدعت �إد�رة �ل�صجن جندة من �ل�صجون �الأخرى مل�صاعدتها، وجاءت قو�ت خا�صة. 

�صوته  رفع  من  و�أوجعو�  �لغرف،  من  �الأ�رشى  و�أخرجو�  بال�صجن،  حميط  و�جلي�ص 

�نهالو� عليه �رشباً، ود��صو� عليه  ، ممن 
11

�ل�صفطاوي �ملجاهد عماد  �الأخ  عليهم، وكان 

�إىل  و�قتادوه  بال�صال�صل،  قيدوه  وقد  يل،  قال  كما  دبره،  من  �لب�ز  خرج  حتى  بالنعال، 

�لزنازين.

ويف �لق�صم �لذي نحن فيه، قامت دنيا �الأ�رشى ومل تقعد، حتى �إن �صابط �ال�صتخبار�ت 

ير�صني  �أن  خفت  ولكنني  �إليك،  الأحتدث  �لق�صم  �أدخل  �أن  �أريد  كنت  بعد:  فيما  يل  قال 

�الأ�رشى باملاء �ل�صاخن، �أو �أي �صيء �آخر... نعم لقد خ�صي على نف�صه.

�لق�صم  ذلك  غرف  يف  �لتع�صفي  و�لتفتي�ص  �آخره،  �إىل  �لنهار  �أول  ومن  �ملوقف،  تاأزم 

على  �لقهوة  وو�صعو�  طعامنا،  و�صادرو�  ف�صاد�ً،  و�أمتعتنا  �أغر��صنا  يف  وعاثو�  وحده، 

�لزيت، و�لزيت على �ملالب�ص، و�ل�صكر على �مللح، وما �أبقو� على �صيء... لعنهم �هلل.

و�إد�رة  �أع�صابهم،  وعلى  جاهزية،  على  و�الأ�رشى  الأ�صبوع،  متوتر�ً  �لو�صع  وبقي 

من  وهي  �حلو�ر،  جلنة  وطلب  �ل�صجن  مدير  جاء  �أن  �إىل  وتخوف،  خ�صية  على  �ل�صجن 

من  �لرغم  على  ح�صوري،  على  �ملعتقل  ممثل  نعيم  �أبو  توفيق  و�أ�رش  �لف�صائل.  جميع 

�الأزرق  خالد  و�الأخ  �الإ�صالمي،  �جلهاد  عن  �لر�زم  فوؤ�د  و�الأخ  �لتنظيم،  يف  �أعمل  ال  �أين 

�صخ�صية  قنطار  �صمري  و�الأخ  �ل�صعبية،  �جلبهة  عن  كر�ص  �أبو  ماهر  و�الأخ  فتح،  عن 

�لكانتينا، جاءنا وهو  �عتبارية، وجوده يلطف �الأجو�ء. جاء �ملدير و�جتمع بنا يف غرفة 

على  جميعاً  وجل�صنا  �ل�صاخن،  للرغيف  ي�صحك  وال  �لوجه...  مكفهر  �جلبني،  مقطب 

ونحن  “�صالوم”  لكم  �أقول  كيف  بالعبية  وقال  قبالتنا،  كر�صي  على  وهو  �لكر��صي، 

هنا،  من  بكلمة  �جلو  يلطفان  قنطار  و�صمري  نعيم  �أبو  توفيق  َخو�ن 
َ
�الأ و�أخذ  حرب؟  يف 

�أنتم  فقال:  عنده؛  تالميذ  وكاأننا  حادة،  بنبة  علينا  خرج  �ملدير  ولكن  هناك.  من  وكلمة 

ن�صيتم �أنكم �أ�رشى؟ ون�صيتم �أنكم يف �ل�صجن؟ ون�صيتم؟ ون�صيتم... كل ذلك على �صيغة 

متزوج   .1948 �صنة  �ملجدل  بلدة  من  هجرت  لعائلة  غزة  يف  ولد   :)  –...( ال�شفطاوي  اأ�شعد  الدين  عماد   
11

يف �ل�صوري  م�صباح  �ل�صهيد  بقيادة  كبرية  هروب  عملية  يف  �ل�صجاعية  �صجون  من  هرب  �أبناء.  ثالثة   وله 

�أيار/ مايو 1987. عمل بوز�رة �الأوقاف بعد عودته لغزة للم�صاركة يف جل�صة �ملجل�ص �لوطني �صنة 1996. �عتقل 

يف 2000/12/13 من على معب رفح، وحكم عليه بال�صجن ملدة 18 عاماً مل�صاركته يف �لتخطيط لعمليات ��صتهدفت 

�الحتالل قبل �أو�صلو.
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 �ل�صوؤ�ل، وما ِمْن �أحد يت�صدى له، وبدون ��صتئذ�ن، وال مقدمات قاطعته، وقلت له: ��صمع

�أننا �أ�رشى، وعند �ل�صهاينة كذلك، لكن نحن  —هذ� ��صمه— نحن ما ن�صينا  يا �صيمون 

�أ�رشى حرية، وجئنا لل�صجن من �أجل وطننا �لذي �صلبتموه. نحن �أ�رشى ق�صية وطنية، 

ل�صنا جنائيني وال مدنيني، نحن ع�صكريون. بل ��صمع جيد�ً، هذه �الجناز�ت �لتي تدَّعي �أنها 

ِمنَّة منك وتف�صل، دعو�ك غري �صحيحة، هذه �الجناز�ت �لتي �صحبتها، دفعنا �رشيبتها 

�أنا�ص كثريون.  �أطناناً من �للحوم، يف �إ�رش�باتنا عن �لطعام، و�صقط منا �صهد�ء، وتاأذى 

وما ِمْن مرة �إال و�أ�صلوبك يف �حلو�ر معنا �إال و�لغاز و�لع�صي و�لهر�و�ت حا�رشة، ��صمع 

يا �صيمون: “�هلل ال يخلف عليك”... ويف هذ� �ل�صجن �لذي �أنت مديره �ليوم، �صقط منا يف 

�إ�رش�ب �صنة 1981 ثالثة �صهد�ء، وهم: �إ�صحق مر�غة، وعلي �جلعفري، ور��صم حالوة. 

هوؤالء �أنتم َمْن و�صع بربيج �حلليب يف رئة كل و�حد منهم، حتى نزلت �ل�صو�ئل �إىل �لرئة 

�إىل  و�إياه  وتو�صلنا  يرت�جع،  وبد�أ  ف�صكت  ن�صينا.  ما  و�هلل  ال  ن�صيتم،  وتقول  فقتلتهم. 

�لتهدئة، و�تفاق �آخر يخ�ص �لزيارة وبع�ص �الأمور. لكنه فيما بعد نكث ومل يِف بوعده... 

فكان يل معه موقف.

يف يوم �خلمي�ص، كما هو معهود، جاء �ملدير ز�ئر�ً مع عدد �مل�صاء، قام �صابط �لعدد مبا 

عليه فعله، فاأغلق �لباب باملفتاح و�لقفل، ثّم جاء �ملدير على باب غرفتنا، وقال بالعبية: 

و�أنا جال�ص على �رشيري،  له: م�صاء �خلري،  “عريف توف” وتعني م�صاء �خلري، فقلت 
�لذي هو عن يني �لباب، فما وقفت له؛ ويعني ذلك �إهانة وردة فعل مني على موقفه، �لذي 

تر�جع عنه، و�أحرجنا يف جلنة �حلو�ر �أمام �إخوتنا من �الأ�رشى، الأنهم يف�رشون ذلك، �أننا 

خنعنا ل�رشوط �الإد�رة. وملا ر�أى مني ذلك، قال لل�صجان: �فتح �لباب، فقال له �ل�صجان: 

�نتهى �لعدد، فقال له �آمر�ً وبحدة، �فتح �لباب، ففتح له �لباب، ودخل علينا �لغرفة، فلما 

�أحد  علينا  دخل  �إذ�  �أنه  عندنا  و�الأدب  وخرج.  جميعاً  علينا  و�صلم  له  قمت  علينا،  دخل 

�لغرفة، نقف ون�صلم عليه. وبعد �صاعة على �لتقريب رجع �إلينا ووقف على �لباب وقال: 

م�صاء �خلري، فقمت له، ورددت عليه بتحية �مل�صاء، وقال: عن نف�صه، �أنا �أعرف —ُموجهاً 

�صيمون،  يا  “��صمع  له:  فقلت  بالطة”،  على  نتكلم  و“تعال  زعالن،  �أنك  �إيلَّ—  �حلديث 

نعم �أنا زعالن وغ�صبان، الأنك �أحرجتنا �أمام �الأ�رشى، يوم �أن وعدتنا ب�صاأن �لزيارة ثم 

�ل�صجون،  �أكب منك، و�أكب من مدير م�صلحة  �أنني  ��صمع يا �صيمون، �علم  تر�جعت... 

و�أكب من رئي�ص وزر�ء دولتك”. قلت له هذ� و�هلل ي�صهد، و�إخو�ين من �لفرح لهذه �للهجة 

�أن  �ل�صاباك يف �لقد�ص، يوم  ي�صهدون، وكاأنك تطعمهم ع�صالً. وقلت له ق�صتي مع قائد 
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قلت له: و�هلل لو و�صعتني يف هذه �لقارورة، و�أغلقت عليَّ فاأنا حٌر �أكرث منك. وقلت له: �أنت 

مدير على �صجن فيه 1,000 معتقل، بينما �صاحبك رجل �ل�صاباك يف �لقد�ص م�صوؤول عن 

�أمن �صتمئة �ألف يهودي، غري �لعرب، �إن كان م�صوؤوالً عن �أمنهم، �أو مطاردتهم. ثّم �نتهى 

�حلديث بالتفاهم، وغادر �ل�صجن ليلتها �إىل بيته.

زيارة  يريدون  ال  هوؤالء   ،%62 بن�صبة  رف�صوها  �الأ�رشى  �أن  هي  �لزيارة  وق�ْصة 

فال  �ل�صجون،  كل  على  طبقت  �حلالة  هذه  ولكن  و�لتلفون.  �لزجاج  طريق  عن  �أهاليهم 

موقف  بلورة  من  بّد  وال  �صعيف،  �ل�صجون  بقية  موقف  و�أن  خا�صة  ذلك،  من  منا�ص 

 �إد�رياً، كان 
ً
جماعي ملو�جهة هذه �لهجمة. و�أعرتف �أننا يف �حلو�ر جتاوزنا و�رتكبنا خطاأ

�الأجدر بنا �أن نرجع �إىل �الإخوة يف �لقو�عد �لتنظيمية، لكننا �جتهدنا فاأخطاأنا.

و�لغريب فيما بعد، �أن �الأ�رشى �رتاحو� للزيارة عن طريق �لزجاج و�لهاتف �ملحمول، 

الأنهم عاينو� ذلك. و�صارت �الأمور على خري ما ير�م.

مع الشيخ رائد في حيفا:
وذ�ت يوم من �أيام �ل�صيف يف 2004، جاءتني �صفرية يف “بو�صطة” �ل�صجن �إىل حيفا. 

رحلتي  تكن  مل  �ملرة  هذه  لكن  �رشحناه.  مِلا  مزعجة،  �الأ�رشى  عند  �ل�صفريات  و�أخبار 

هذه  و�صغلت  حتقيق،  مركز  و�جَللَمة  للجلمة،  �إال  يكون  ال  حيفا  فاإىل  �ملعامل.  و��صحة 

ها �إىل �أن ��صتقرت بي “�لبو�صطة” يف �صجن �جللمة، ومل 
ُ
�ل�صفرية بايل، منذ �أن جاءين نباأ

تعرج بي على مركز �لتحقيق. ف�صاألت �ل�صابط �ملناوب عن �ل�صبب يف هذه �ل�صفرية، فقال: 

�إىل �أخرى،  �أنت �الآن ذ�هب �إىل مركزية حيفا، و“�لبو�صطة” تنتظرك. وفعالً من بو�صطة 

و�إذ�  �النتظار،  غرفة  �إىل  و�صلت  وملا  حيفا.  يف  �ملركزية  �ملحكمة  �إىل  �لطريق  بنا  و�صارت 

برجل من �لنيابة وحماميها يطرقان علّي �لباب، وحتدثا �إيلَّ �أن �ل�صبب يف ح�صوري هو 

حمكمة �ل�صيخ ر�ئد �صالح، فقلت لهما: وما �صاأين بهذ�؟ قاال: نحن على ��صتعد�د �أن ننزل 

من حكمك، و�أن تخرج بثلثي �لفرتة �لتي ق�صيتها، �إن �صهدت على �ل�صيخ ر�ئد باأنه يبي�ص 

��صمعاين جيد�ً،  �أنت هنا، قلت لهما:  �الأمر  لهذ�  �لب�صاطة، قاال:  �الأمو�ل. قلت لهم: بهذه 

�ل�صيخ ر�ئد و�صحبه. فغادر�ين  �أ�صهد على  �أن  �أق�صي عمري �صجناً، وال  �أن  �أنا م�صتعد 

�ل�صيخ  فيها  وكان  �ملحكمة،  قاعة  �إىل  �ل�رشطة  بي  فعرجت  �ملحكمة.  موعد  جاء  �أن  �إىل 

�للطيف، عبد  وتوفيق  �صمرة،  �أبو  حممود  و�الإخوة  �غبارية،  �صليمان  و�لدكتور   ر�ئد، 
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ونا�رش خالد، و�صلمت على �جلميع يد�ً بيد، و�صلمت على �حلا�رشين باالإ�صارة، و��صتغلت 

�أعرفهم،  نعم  قلت  هوؤالء؟  �أتعرف  �ليمني:  بعد  �ملحكمة  و�صاألتني  �ل�صالم،  هذ�  �لنيابُة 

و�رشف يل �أن �أعرف �لر�صيع من �أم �لفحم، وَمْن هو يف بطن �أمه. ومن ال يعرف �ل�صيخ 

ر�ئد؟ وتوجهت �إيلَّ بال�صوؤ�ل: عن �لعالقة بيننا، فقلت: ق�صيتي �أنا ع�صكرية و�أمنية، وهذه 

�إىل �ملحكمة، ووعدتني بتخفي�ص �حلكم  ق�صية مدنية، وقد ر�ودتني �لنيابة قبل دخويل 

�إن تعاونت معها، و�أنا م�صتعد �أن �أق�صي عمري �صجيناً، وال �أ�صهد على �ل�صيخ ر�ئد. ولقد 

�أو ورد  �أعلم بذلك،  �أن �صاألتني عن هذه �لق�صية، ولو كنت  �صبق للمخابر�ت يف �لتحقيق 

ذلك يف �لتحقيق... ملا �صبت �لنيابة لهذ� �لوقت. و�نتهت �ملهمة �لتي ح�رشت من �أجلها، 

وبودل هذ� �ملوقف ِمَن �ل�صيخ ر�ئد ورفاقه، و�حلا�رشين من �أن�صار �ل�صيخ ر�ئد، بالتحية 

و�الحرت�م و�الإكبار. وجز�هم �هلل خري�ً.

إرهاصات اإلضراب األخير:
لقد �أتت �نتفا�صة �الأق�صى على �ل�صعب �لفل�صطيني باإفر�ز�ت جديدة، ودخل �ل�صجون 

�الأ�رشى.  �إىل  منهم  �جلنائيني  �ل�صجناء  �إىل  �أقرب  هو  َمْن  منهم  بل  لهم،  جتربة  ال  �صباب 

وهوؤالء يحتاجون �إىل جهد كبري، و�إىل فرتة غري ب�صيطة، حتى يتاأقلمو� مع قو�نني �ل�صجن، 

حتى  �لوطنيني،  �الأ�رشى  �صمعة  �إىل  ب�صلوكياته،  �أ�صاء  من  ومنهم  �ل�صجن.  �أعر�ف  ومع 

�إن كثري�ً من �صباط م�صلحة �ل�صجون، وكذلك �ل�صجانني دون �ل�صباط قالو�: �إن بع�ص 

هوؤالء �الأ�رشى، هم مدنيون وجنائيون، الأن معرفتنا وجتربتنا مع �الأ�رشى �الأمنيني غري 

�أمام  عن هوؤالء، و�أ�صاءو� لكم. وهذ� مما �أحرجنا و�صيق علينا، وجعل مو�قفنا �صعيفة 

على  فر�صت  �لتي  هي  وت�صحياتها،  �العتقالية  �لتجربة  عناء  والأن  �ل�صجون،  م�صلحة 

عدوك �أن يحرتمك، ومن ثّم ياأتي من يخرب عليك بجهله كما يقال: “ال يبلغ �لعاقل من 

خ�صمه ما يبلغ �جلاهل من نف�صه”.

�صيا�صة  ير�فقها  �ملختلفة،  �ل�رش�ئح  �ل�صجون من هذه  �إىل  �لو�فدة  �الأعد�د  و�إن زيادة 

مل�صلحة  جديد  قائد  برئا�صة  وت�صعيد،  عدو�نية  فيها  �ل�صجون،  م�صلحة  من  جديدة 

�ل�صجون، ومن �ختيار �صارون، جاء ليفر�ص على �ل�صجون حالة مركزية غري معهودة. 

خا�صعة  �ل�صجون  فجميع  �لطاغية  هذه  عهد  يف  �أما  �صيا�صته،  �صجن  لكل  كان  قبل  فمن 

ملز�جيته. وكذلك �العتد�ء�ت �لب�صعة �صّد �الأ�رشى يف �صجن جلبوع، و�لذي كان لل�صجانني 

�لدروز �أ�صلوبهم �لقذر يف �لتعامل مع �أ�رش�نا. وكانت تاأتينا �لر�صائل من �إخو�ننا �الأ�رشى، 
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حفيظة  �أثار  مما  لها.  يتعر�صون  �لتي  و�الإذالل،  �المتهان  حالة  عن  ف�صائلهم  مبختلف 

�الأ�رشى يف كل �ل�صجون، فتاأهبو� لن�رشة �إخو�نهم يف �صجن جلبوع، �لذي يقع يف �صمال 

فل�صطني، على �لطريق ما بني بي�صان و�لعفولة.

كل هذه �الأ�صباب، مع �نقطاع زيار�ت �الأهل، لبع�ص �ملناطق يف �ل�صفة �لغربية، حتت 

حجج و�هية، يختلقها رجال �ل�صاباك، مدعني �أنها ت�صكل خطر�ً على �أمنهم... كل ذلك دفع 

�إىل �لتفكري و�لتح�صري الإ�رش�ب مفتوح عن �لطعام، تقوم عليه �ل�صجون جميعها.

�إليها، وعلى  �لتي و�صلت  �لرتدي  بينها، حول حالة  �لر�صائل فيما  �ل�صجون  تبادلت 

�صجاين  من  �جلالوزة  يد  على  جلبوع،  �صجن  يف  �الأ�رشى  له  يتعر�ص  ما  �خل�صو�ص 

لهم  دولة  �ل�صمال،  �صجون  يعتبون  �لذين  منهم،  �لدروز  وخا�صة  �ل�صجون،  م�صلحة 

وح�صورهم فيها هو �لغالب.

وعينه  �أعور،  وهو  َجنوت،  يعقوب  و��صمه  �جلديد،  �ل�صجون  م�صلحة  مدير  جاء 

كاذبة  بهالة  نف�صه  �أحاط  وقد  نفحة،  �صجن  لزيارة  مرة  جاء  �حلرب،  �أثناء  يف  �أ�صيبت 

و�نتفا�صة باهتة، يف حماولة ال�صتعر��ص قوته، دون �أن يلتقي ممثلي �ل�صجن. ويف زيارة 

عن  مفتوح  الإ�رش�ب  �الإعد�د  هو  له  �الأ�رشى  ��صتقبال  �أن  �الأخبار  و�صلته  وقد  �أخرى، 

�لطعام. دخل علينا �لق�صم، ثّم ُفتح باب غرفتنا �أمامه، ودخل مع مدير �ل�صجن وحا�صيته، 

ل�صاحلكم،  لي�ص  وهذ�  �الإ�رش�ب،  تريدون  �أنكم  �صمعت  وقال:  للحديث،  وجل�ص  و�صلّم 

ولغتنا معكم تختلف عن �ملر�ت �ل�صابقة، فا�صتاأذنت من �إخو�ين للرد عليه، وقلت له مثالً 

عربياً: “ما �لذي �أدى بك �إىل �ملر... �إالّ �لذي �أمرُّ منه”، وو��صلت �حلديث متهماً �إياه: �أنت 

من جعلت من �صجن جلبوع، كمعتقل غو�نتانامو Guantanamo، و�صجن “�أبو غريب” 

يف �لعر�ق، فقال يل: ماذ� تقول؟ قلت له: نعم، هذ� �لذي يتناقله �الأ�رشى عن ب�صاعة �ملعاجلة 

من �صجانيك �صّد �إخو�ننا �الأ�رشى. فا�صتفز، وقال: �الآن، تذهب معي �إىل �صجن جلبوع، 

وت�صمع منهم، وت�صاهد �أحو�لهم باأم عينك. بالطبع هو غري جاد فيما يقول، ثّم ��صتنفد 

غر�صه من �حلديث، وخرج وَمْن معه بح�صابات جديدة ملعركة قادمة وعلى �الأبو�ب.

إضراب سنة 2004:
�ل�صبيل  وكيف  �لطعام،  عن  �الإ�رش�ب  حول  بينها  فيما  �لر�صائل  �ل�صجون  تبادلت 

ملو�جهة هذه �ل�صيا�صة، و�صّد هجمة �الإد�رة وم�صلحة �ل�صجون على مقدر�ت �الأ�رشى 
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و�إجناز�تهم؟ و�أ�صبح �صجن جلبوع عنو�ناً للمعركة، و�أكدنا، من خالل ر�صائلنا، �أن قيادة 

�الإ�رش�ب تتمثل يف ثالثة �صجون، هي �صاحبة �حلل و�لعقد، وهي: نفحة، وع�صقالن، 

وهدرمي، و�خرتنا ع�صقالن ل�صمعته �ملا�صية، وحتى نوؤكد �أنه قائد يف هذه �ملرحلة، وحتى 

قياد�ته  بع�ص  توؤثر  �أن  من  متخوفون  والأننا  �مل�صوؤولية،  موقع  يف  هو  د�م  ما  يخذلنا  ال 

�لر�حة و�لدعة على دخول هذه �ملعركة، وهذ� ما ح�صل عندما دخلنا �الإ�رش�ب.

مع  و�تفقنا  �لن�رش،  علينا  فكان  بنا،  ي�صتغيثون  بر�صالة  جلبوع  معتقلو  �إلينا  بعث 

حددت  �الأخرى  �لف�صائل  �أن  �لعلم  مع   ،2004/8/15 بتاريخ  خطوتنا  تبد�أ  �أن  �ل�صجون 

تاريخاً �آخر هو 2004/8/25.

يف �صجن نفحة، جاءنا قائد �ملنطقة �جلنوبية يف م�صلحة �ل�صجون، و��صمه �آيف فاكنني، 

يهودي مغربي، و�جتمع مع جلنة �حلو�ر يف �ل�صجن، وقال: �أن�صحكم �أال تخربو� عليكم 

هذ� �ل�صجن، فاأنتم دون �ل�صجون و�صعكم ممتاز، فاملطبخ يف �أيديكم، و�ملغ�صلة. وهذ�ن 

�أهم مر�فق �ل�صجن، و�صحيح �أن بقاء �ملطبخ على �خل�صو�ص يف �أيدينا مهم جد�ً وحيوي، 

�أن  �لنظافة، حتى بلغ بهم ذ�ت مرة،  �أن ي�صتلمه �صجناء جنائيون ال يعرفون  وبدالً من 

يحركو� �لطعام على �لنار، مبكن�صة �الأر�ص. وفعالً كانت �ل�صجون �الأخرى حتر�ص على 

�أن  �لتالية كذ�، وكذ�؛ ويعني  �لنو�حي  نفحة، وتقول الإد�ر�تها: �صجن نفحة و�صعه من 

�حلركة و�ملعي�صة و�لطعام يف نفحة تفتقر �إليه �ل�صجون �الأخرى، وهذ� كان يخرب علينا؛ 

�ل�صجن، ويف  �الأمور يف هذ�  �ل�صجن. وبلغت بنا  �إد�رة  الأننا كنا ناجحني يف حو�ر�تنا مع 

�صجون �أخرى، �أن نرّو�ص �ل�صجانني، حتى �ل�صباط منهم، ومنهم من جعل من جتارة 

كان  من  و�لدروز  �ليهود  �ل�صجانني  ومن  ورزقه،  لك�صبه  �آخر  باباً  �ملحمولة  �لهو�تف 

يحذرنا من �لتفتي�ص.

هذه  له:  قلنا  �الإ�رش�ب،  ندخل  باأال  �إقناعنا  يف  �جلنوبية  �ملنطقة  قائد  ف�صل  ملا  نعم، 

معركة �ل�صجون دون ��صتثناء، ونحن جزء منها، ونحن ندرك متيز نفحة عن غريه من 

�صارون  متطرفة،  �الإ�رش�ئيلية  فاحلكومة  كاملا�صي،  لي�ص  �لو�صع  لنا:  فقال  �ل�صجون. 

�ل�رشطة  وزير   Yitzhak “Tzachi” Hanegbi هنغبي  وت�صاحي  �حلكومة،  رئي�ص 

و�الأمن �لد�خلي، ولي�ص من �ل�صهولة �أن ي�صتجيبو� ملطالبكم. لكن جتارب �ملا�صي علمتنا 

�أن �لَع�ِصيَّ فيهم ك�رشناه؛ الأنه ال �صعيف مع �هلل، لقد هزمنا يف هذه �ملعارك ديفيد ميمون 

وغابي عمري، وهما من �لعتاة يف �الإجر�م، وقد كانا مديرين �صابقني مل�صلحة �ل�صجون.
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كان ردنا و��صحاً، وهو �لدخول يف �الإ�رش�ب ون�رشة معتقلي جلبوع وباقي �ل�صجون. 

وتاأكيد�ً على �صجن ع�صقالن، كانت لنا فر�صة �للقاء مع �الأخ �أبي �لناجي، م�صوؤول فتح يف 

ع�صقالن، وممثل �ملعتقل، فقد جاء �إىل �صجن بئر �ل�صبع ل�صهر من �لزمان عقوبة، و�لتقاه 

و�أبلغه  �الإ�رش�ب،  حول  طويالً  �حلديث  ود�ر  �ملقادمة،  ح�صن  �ملجاهد  ومنهم  �إخو�ُننا، 

مبوقفنا وموقف �ل�صجون، قائالً: �إنَّ �صجن ع�صقالن ال غنى عن م�صاركته... وهو ي�صكل 

�أهم �أ�صالع �ملثلث. فرجع �أبو �لناجي �إىل ع�صقالن، وهو يحمل ما �تفقت عليه �ل�صجون، 

و�أعطى مو�فقته لالأخ ح�صن �ملقادمة، وال �أدري �أكان ذلك عن قناعة �أم عن ��صتحياء، كما 

تبني لنا فيما بعد.

�الإ�رش�ب  دخول  من  وحذرنا  كذلك،  �ل�صجن  مدير  جاءنا  �الإ�رش�ب،  من  �أيام  قبل 

�أقدمو� على  �أنف�صكم. لكنهم يف �الإد�رة وم�صلحة �ل�صجون  ثانية، وقال: ال تخربو� على 

خطو�ت ��صتباقية، فنقلو� من نفحة 70 كادر�ً من حما�ص، وفيهم بع�ص �الإخوة من �جلهاد 

و�خلم�صني  �خلام�صة  يف  وكنت  �ل�صبع،  بئر  يف  �لعزل  ق�صم  �إىل  بنا  وذهبو�  �الإ�صالمي، 

دخلنا  �أغ�صط�ص،  �آب/   15 �الأحد  ويوم  �لعزل.  يف  �أيام  �أربعة  علينا  وم�صى  عمري،  من 

�الإ�رش�ب، ومّت تبليغ �الإد�رة بهذ� �ل�صاأن، وجاءت �إد�رة �ل�صجن يف جميع �ل�صجون على 

على  �أتت  لها  حملة  يف  �لظهرية  مع  ثّم  م�صادرته.  متت  �مللح  وحتى  و�لياب�ص،  �الأخ�رش 

جميع �ل�صجون، وعزلت �ثني ع�رش م�صوؤوالً عزالً �نفر�دياً يف �صجن �أُفق �ملجاور ل�صجن 

�ملقادمة،  نعيم، وروحي م�صتهى، وح�صن  �أبو  توفيق  �الإخوة  كان  هدرمي. فمن حما�ص 

ح�صام  �الأخو�ن  فتح  ومن  طري،  �أبو  وحممد  �لنت�صة،  �خلالق  وعبد  �ل�صنو�ر،  ويحيى 

خ�رش، ويو�صف �ر�صيد، ومن �جلهاد �الإ�صالمي �الأخو�ن طاهر �لزيود، وو�ئل دردونة، 

�أنا  �أما  �جلميع.  على  حم�صوب  وهو  قنطار،  �صمري  و�مل�صتقل  دقة،  وليد  �ل�صعبية  ومن 

�نفر�دياً، كل و�حد منا يف زنز�نة،  �أبو نعيم، وح�صام خ�رش، فقد عزلونا عزالً  وتوفيق 

توفيق يف زنز�نة، وح�صام يف زنز�نة، و�أنا يف زنز�نة، وبقية �الإخوة يف غرفتني �صغريتني. 

ومّت �الإ�رش�ب �إال عن �ملاء من �أول يوم، و�صبقت معركة �الإعالم معركة �الأمعاء، وخرج 

علينا �حلاقد ت�صاحي هنغبي، وزير �الأمن �لد�خلي، بت�رشيح ��صتفز �لعامل كله، ملا قال 

معلقاً على �الإ�رش�ب: “�تركوهم يوتون”، ثّم تر�جع عن ت�رشيحه �لفا�صي.

دخلت �ل�صجون جميُعها �الإ�رش�ب من �أول يوم، �إال ع�صقالن دخل بعد خم�صة �أيام، 

وجلبوع بعد يومني �أو ثالثة، وال باأ�ص، لكن �ملطلوب �أن يبقى ع�صقالن يف �ملعركة. وما 

م�صى على �إ�رش�ب ع�صقالن ثالثة �أيام، �إال و�الأخبار يتناقلها �ل�صجانون �أن ع�صقالن فّك 
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�إ�رش�به. فقلنا هذ� �أول �رشخ؛ الأن �الإد�رة وم�صلحة �ل�صجون، �جتمعو� مع �أبي �لناجي، 

و�أحمد )�أبي �لعو�ص(، وفي�صل �أبو �لرب، ومنّْوهم بوعود كاذبة، و�صدقوهم، و�الأمر ال 

�إىل ت�صديق؛ الأن هوؤالء �مل�صوؤولني ال نية لهم يف �الإ�رش�ب وال عزية لهم عليه.  يحتاج 

بينما �أقدمت �إد�رة �ل�صجن على عزل �الأخ عبد �حلكيم حنيني، و�صباب من حما�ص، حتى 

�حلكيم  عبد  �صمود  يوؤثر  ال  وحتى  ع�صقالن،  يف  يجري  ما  �صورة  عن  غائبني  يكونو� 

حنيني و�إخو�نه من حما�ص على �تفاق م�صلحة �ل�صجون مع �أبي �لناجي، و�أبي �لعو�ص، 

وفي�صل �أبي �لرب.

م�صى بنا �الإ�رش�ب �الأ�صبوع �الأول، وجاءنا �صابطان على م�صتوى قيادة م�صلحة 

�ل�صجون، وهما �إيلي غابزون و�إ�صحق غباي، وقاال لنا �إىل متى هذ� �الإ�رش�ب؟ و�إىل �أين 

�ن�رشفا، والأ�صبوع  ثّم  �لنهاية، وحتى تتحقق مطالبنا.  لهما حتى  فقلنا  �صائرون؟  �أنتم 

�آخر يف عزلنا هذ�، ونحن ثابتون، ثبات �ل�صم �لرو��صي؛ الأننا لليوم �لتا�صع ع�رش، ونحن 

ن�صلي و�قفني. وز�ُدنا �ملاء وال �صيء �صو�ه. ونزلت �أوز�ُننا... وقلت الإخو�ين: �لعزية 

�لطعام،  عن  يوماً  �أربعني  �أ�رشبت  عليان  عطاف  �الأخت  �أن  مثالً:  لهم  و�رشبت  ما�صية 

مرة  غباي  وجاءنا  ي�صاء.  ما  �هلل  يخلق  وبعدها  يوماً،  �أربعني  �إىل  �أوالً  ن�صل  �أن  وعلينا 

�أخرى، وقال: �أنتم على �أبو�ب رم�صان، فهل �صيدخل عليكم رم�صان و�أنتم م�رشبون؟ 

قلت له: نعم، �صنو��صل �إن �صاء �هلل.

بعد �أ�صبوعني رحلونا �إىل �صجن �جللمة، وو�صعونا يف غرفتني، و�أجرو� لنا �لفحو�صات 

يف عيادة �ل�صجن، منها فح�ص �ل�صغط، ومعرفة �الأوز�ن، و�لقلب �أحياناً. وكان �رشوري 

كان �رشره  لكن  ذلك،  على  �هلل  وحمدت  كغ.   72 �إىل  كغ   85 من  وزين  نزل  باأن   عظيماً 

�لنظر،  عجز  يف  �صبباً  �الإ�رش�ب  يكون  فقد  �ل�صعر،  منو  وعلى  �لنظر،  قوة  على  كبري�ً 

وت�صاقط �ل�صعر، وهذ� ما ح�صل معي.

تو�لت زيار�ت �صباط م�صلحة �ل�صجون، ويف �ل�صجون �الأخرى يكذبون على �إخو�ننا 

�الإ�رش�ب، وهو يتناول  �أبو طري فّك  �أنتم م�رشبون، و�ل�صيخ  �مل�رشبني ويقولون لهم: 

�لطعام، لكن هذه �الأكاذيب و�الأالعيب ال ي�صدقها �ل�صجناء، وكل ذلك كان حرباً نف�صية 

ليفتو� يف ع�صد �مل�رشبني.

يف  فنحن  ي�صرينا،  ال  وهذ�  بتفريقنا،  وهددو�  ت�صايقو�،  �ل�صجون  م�صلحة  �صباط 

غربة ويف عزلة. لكن �لر�أي �لعام يف �خلارج متالحم معنا، وو�صلت �أخبار �الإ�رش�ب �إىل 
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�إىل  �ل�صابق ح�صني مبارك، وحتدثا  �لثاين، ورئي�ص م�رش  م�صامع ملك �الأردن، عبد �هلل 

قام  ع�رش،  �لثامن  �أو  �الإ�رش�ب،  من  ع�رش  �ل�صابع  �ليوم  ويف  �ل�صاأن.  بهذ�  �الإ�رش�ئيليني 

�ملجاهدون من كتائب �لق�صام بعمليات نوعية، نفذها ��صت�صهاديون يف مدينة بئر �ل�صبع، 

�لعمليات  �الإ�رش�ئيليني، وعنو�ن هذه  �لعمليات قتلى وجرحى يف �صفوف  فاأوقعت هذه 

�ل�صجون  م�صلحة  قائد  وجاء  �الحتالل،  جنون  وجنَّ  �الأ�رشى.  الإ�رش�ب  �النت�صار  هو 

حتديد  دون  بيننا،  ِمْن  �أّن  و�مل�صيبة  �الإ�رش�ب.  فّك  على  طويالً  وفاو�صنا  وحا�صيتُه، 

فقلت  مني،  �جلو�ب  و�أر�د  ذ�هبون؟  نحن  �أين  �إىل  وبينهم:  بيني  مت�صائالً  قال  ��صمه، 

�إذ� مل تخذل  “يا �صيخ،  �ل�صنو�ر:  �إبر�هيم  �أبو  �الأخ  �الإ�رش�ب؟ وقال يل  له: وملاذ� دخلت 

قلت:  �لتجربة.  خالل  من  �صحيح  وهذ�  للعطاء”...  م�صتعدة  فالقاعدة  �لقاعدة،  �لقيادة 

وتوفيق معي يف �لر�أي، نو��صل �الأربعني يوماً مهما كانت �لتحديات، وقال توفيق لن نفك 

�الإ�رش�ب قبل �أن نح�صل على �لتلفون. وخرج �جلميع، بعد ت�صاور و�صغط من م�صلحة 

�ل�صجون، �أن يعودو� �إىل تنظيماتهم، و�إىل �ل�صجون �لتي خرجو� منها، ويعر�صو� عليهم 

تعليق �خلطوة.

�أما جلبوع، �لذي كان �الإ�رش�ب من �أجله، ودخلنا حرباً لن�رشته، فقد حلق بع�صقالن، 

�أوالً  ع�صقالن  فو�حد�ً،  و�حد�ً  باملربعات  �ل�صجون  م�صلحة  �بتد�أت  فقلت:  �إ�رش�به  وفّك 

�إىل نفحة... بوجه �لهزية  �أعود  �لثالث. ثّم قلت: باأي وجه  وجلبوع ثانياً، و�هلل يعلم ما 

�أجله... وهو �لن�رش، لقد  �إال بالوجه �لذي خرجت من  �إىل نفحة  �أعود  و�لرت�جع!! ال، لن 

�لذهاب  فطلبت  �أجله.  من  خرجت  �لذي  هذ�  بغري  �أعود  ولن  �لن�رش،  �أمل  على  خرجت 

م�رشب.  و�أنا  جلبوع  ودخلت  ع�رش،  �لتا�صع  لليوم  �إ�رش�بي  على  وبقيت  جلبوع،  �إىل 

و�جتمعت بالنا�ص من جميع �لف�صائل، و�َصَكو� يل قياد�تهم، وبالرغم من �أنهم جدد على 

قبلت  قيادتهم  �أن  ولوال  �الإ�رش�ب،  فّك  يريدون  ال  فاإنهم  لهم،  جتربة  و�أول  �الإ�رش�ب، 

فقد  ع�صقالن،  و�أما  لالأ�صف!  ويا  فعلو�...  ما  �ل�صجن  �إد�رة  �صغط  حتت  �الإ�رش�ب،  فّك 

باء باإثمه، و�نتهى دوره �لقيادي، بعد �أن كان �الأول يف قيادة �ل�صجون. و�أما نفحة، ففك 

يف  �الإخوة  هم  �صلباً  موقفهم  وبقي  و��صلو�  و�لذين  ع�رش...  �لثامن  �ليوم  يف  �الإ�رش�ب 

�صجنا بئر �ل�صبع )�إي�صل و“هو ليكيد�ر”(، ولوال �خلذالن مل�صو� يف �لطريق حتى �لنهاية. 

�ل�صجون، فّك �الإ�رش�ب و�نتهت هذه �جلولة بالف�صل  و�أما هدرمي، فعلى دين غريه من 

2004، و�إىل يومنا هذ� مل تتعاف �ل�صجون من هذ� �لف�صل.  و�لوعود �لكاذبة. ومنذ �صنة 

و�أقولها بثقة، لو �أن �لنا�ص �صبو� قليالً النت�رشو� يف معركتهم هذه؛ الأن �لعدو ال ي�صب 
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�الأ�رشى و�الإ�رش�ب، وهذه جتربة من  �لظروف ل�صالح  �ملعارك، وكانت  على مثل هذه 

�آنفاً:  قلنا  وكما  �ل�صد�رة،  يف  لبقي  نا�صجة  قيادته  كانت  لو  ع�صقالن  وحتى  �لتجارب. 

“�لعاقل ال يبلغ من خ�صمه، ما يبلغ �جلاهل من نف�صه”.

ذ�ت مرة جاءين َغباْي، وهو �مل�صوؤول عن ��صتخبار�ت �ل�صجون، وعلى كتفه مق�صان، 

من  يخرجني  �أن  يريد  وهو  جمدو،  معتقل  �إىل  �لذهاب  �الإ�رش�ب،  �أثناء  يف  علّي،  فعر�ص 

و�لنهار،  �لليل  يف  �الأهل  مع  و�لتو��صل  �ملحمولة،  و�لهو�تف  �خليام  حيث  �إىل  �الإ�رش�ب 

نحن له:  وقلت  علّي،  يجري  �إخو�ين  على  يجري  ما  له:  فقلت  طليقاً،  �أكون   حيث 

ما  فقال:  �ملعركة.  لهذه  وقود�ً  لكفى   1,500 منا  بقي  ولو  �لطعام،  عن  م�رشب   4,000

جدوى هذ� �الإ�رش�ب؟ و�رشبت له مثالً باجلي�ص �الإيرلندي. 

نف�صها  على  قبلت  �لتي  �ل�صجون  �أن  وللتاريخ،  د�خلي،  نقا�ٌص  بيننا  د�ر  قد  وكان 

�النك�صار.  على  �الإ�رش�ب  �آثرت  �لتي  �ل�صجون،  بقية  من  �أكرث  �ل�رشيبة  دفعت  �لهزية 

�أحد �الإخوة يف جمدو، من خالل لقاء وحما�رشة عن دور مرو�ن  وحول �صوؤ�ل �صاألنيه 

�أيام �الإ�رش�ب، فقلت:  �أنه كان يتناول �لطعام، خالل  �لبغوثي يف �الإ�رش�ب، وقد �صاع 

كان �لرجل يف �لعزل كما �صمعت، ولو كان حا�رش�ً يف �الإ�رش�ب، لكان من �مل�صاركني يف 

�تخاذ �لقر�ر.

�إنني ال �أبرئ نف�صي من م�صوؤولية هذه �ملرحلة، �إذ �الأحد�ث دفعت بي �إىل �لو�جهة، و�أنا 

�أقبل على نف�صي ذلك؛ الأنني ل�صنة ون�صف قبل �الإ�رش�ب، �عتزلت �لعمل �لتنظيمي،  ال 

وقام على قيادة �لتنظيم �إخوٌة كر�م، لكن نحن َمْن يف �لو�جهة مع م�صلحة �ل�صجون.

19 يوماً، و��صتعليت على  �الإ�رش�ب  �أعذرت مبو��صلة  �أمام �هلل، فاإين قد  �أما موقفي 

�أن  ديننا،  من  يقني  على  ونحن  �ل�صب...  هذ�  من  �لعدو  �صاق  وقد  و�النك�صار،  �لف�صل 

�لن�رش مع �ل�صب... ودخلنا �الإ�رش�ب يف 2004/8/15، و�نتهينا منه بتاريخ 2004/9/4.

سجن جلبوع: محطة على الطريق:
ن�صل  �أن  �إىل  �الإ�رش�ب  على  وبقينا  �ل�صجون،  م�صلحة  مع  �الجتماع  �نف�ص  �أن  بعد 

وروحي  �ل�صنو�ر،  يحيى  �الإخوة  هدرمي  �إىل  رجع  �إليها.  �لرجوع  تقرر  �لتي  �ل�صجون 

بقية  ليعر�صو� على  �الإ�رش�ب، ولكن  لفك  م�صتهى، و�صمري قنطار، وح�صام خ�رش، ال 

�الأ�رشى، �حلديث �لذي د�ر يف �الجتماع. فالذين رجعو� �إىل هدرمي وجدوه �أقرب �إىل فّك 
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�إىل �لزيود  وطاهر  مكني،  و�أبو  مقادمة،  وح�صن  توفيق  �الآخرون  و�الإخوة   �الإ�رش�ب. 

بئر �ل�صبع، ثّم نفحة، يف �ملهمة نف�صها، و�أما �أنا و�الأخ عبد �خلالق �لنت�صة، ويو�صف �ر�صيد، 

فاإىل جلبوع ومعنا �لرفيق وليد دقة. 

حملتني “�لبو�صطة” من �جللمة، �لو�قعة على �ل�صفوح �ل�رشقية جلبل �لكرمل، ما بني 

�صطة،  �صجن  جو�ر  �إىل  وهو  بنائه،  يف  �حلديث  جلبوع  �صجن  �إىل  حملتني  وجنني.  حيفا 

�لقدمي منذ �أيام �النتد�ب �لبيطاين.

وغمروين  ��صتقبال،  �أيا  �الأ�رشى  من  �أحبابنا  و��صتقبلني   ،)1( ق�صم  �إىل  دخلت 

حما�ص �أبناء  قبل  �ل�صعبية  و�جلبهة  فتح  �أبناء  ف�صائلهم،  ب�صتى  �لنبيلة   بعو�طفهم 

و�جلهاد �الإ�صالمي. وي�صهد �هلل �أين تعاملت معهم كالو�لد مع �أوالده، فما كان بيني وبني 

فيها  �صاأحل  �لتي  �لغرفة  دخلت  �إن  وما  �الحرت�م.  هو  �إمنا  حو�جز،  من  هوؤالء  من  �أحد 

�بن  �أ�صعد،  �لقوم، عمار زهري  �الأيام، وهي لالإخوة يف حما�ص، وفيها فاكهة  خالل هذه 

�أخت �ل�صيخ حامد �لبيتاوي، و�الأخ �أبو نبيل �أ�رشف ح�صن، من قرية ��صمها كفر يا�صيف، 

جمعة،  خطبة  يف  ذكرته  �لذي  طولكرم،  خميم  من  خليفة  فر�صان  وفيها  عكا،  ق�صاء 

لكن  �لنهار،  يف  وفر�صاناً  �لليل  يف  رهباناً  �ل�صالح،  �صلفنا  حال  هي  كما  نريدكم  فقلت: 

ل�صيوفهم. و�أ�صبحت  لي�صو� كفر�صان خليفة، و�إمنا جعلو� من �صهو�ت �خليل عرو�صاً 

هذه �لعبارة حديثاً لالأ�رشى يف �ل�صجون، يوقعون عليه بالتعليقات. ومن �صكان �لغرفة 

�ملجاهد ر�ئد �حلوتري، فّرج �هلل كربهم قريباً.

ياأتي  “�لنت�صيق”،  �ل�صجون  م�صلحة  مدير  كان  �صباحاً،  �صبت  �أو  جمعة  يوم  كل 

�صاعة  من  الأكرث  بيننا،  �الجتماعي  �حلديث  ويدور  فيه،  حللت  �لذي  �لق�صم  يف  لزيارتي 

يف كل زيارة. وكنت �أ�صيق ذرعاً من �حلال �لتي و�صلنا �إليها، يف ظّل هذه �ل�صيا�صة �لتي 

�لظل يف زيار�ته؛ الأن من ور�ء ذلك  �لتاريخية، وكان ثقيل  �إجناز�تنا  �أتت على كثري من 

�لت�صفي، ولرمبا لقرب بيته منا.

مكثت يف جلبوع قر�بة �أربعة �أ�صهر، وزرت �أق�صامه، و�لتقيت كثري�ً من �الأحباب، من 

�أبناء �حلركة �الأ�صرية، وجمعتني �الأيام مع �ملجاهد �حلبيب، قائد معركة خميم جنني �ل�صيخ 

�النفر�دي  �لعزل  يف  �ل�صطور(  هذه  كتابة  )حتى  وهو  هو،  �الأخ  وِنعم  �لهيجا،  �أبو  جمال 

يق�صي �أيامه، ما بني مطالعة �لكتب وقر�ءة �لقر�آن يتلوه �آناء �لليل و�أطر�ف �لنهار، فرج �هلل 

كربه. و�لتقيت �أمري �لقوم هناك �أبا �صلمان عايد خليل، و�أبا �إبر�هيم �صامي ح�صني، �لذي 
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لَبِق ر�صي �هلل عنه  �إخو�نه، وهو قائٌد ناجح، وحماوٌر  بالعطاء، و�لقرب من  يتميز دوماً 

 
.
12

وكذلك �الأخ �حلبيب عماد ريحان �صقيق �ل�صهيدين عا�صم وحممد ريحان

يف نهاية �صهر كانون �لثاين/ يناير من �صنة 2004 جاءين غباي قائد �ال�صتخبار�ت يف 

م�صلحة �ل�صجون، وقال يل: نريدك �أن تنتقل �إىل �صجن جمدو؛ الأن م�صلحة �ل�صجون يف 

طريقها �إليه، بعدما مّت �التفاق مع �جلي�ص يف نقل �صالحيات �ملعتقل �إىل م�صلحة �ل�صجون، 

�أال ن�صطدم مع  �ل�صجون نريد  �أن ي�صلمها �ملعتقل بعد �صهرين. ونحن يف م�صلحة  على 

م�صلحة  عند  م�صتحيل  وهذ�  ببنادقه،  للعدد  عليهم  يدخل  �جلي�ص  الأن  هناك؛  �الأ�رشى 

مو�فق  �أنا  له:  فقلت  حما�ص.  من  �خل�صو�ص  وعلى  هناك،  يفهمنا  من  ونريد  �ل�صجون، 

فو�فق  و�ل�صعبية،  و�جلهاد  فتح  من  �لف�صائل...  كو�در  من  خم�صة  ير�فقني  �أن  ب�رشط 

على ذلك، و�أخذت معي من حما�ص �الأخ �صامي ح�صني.

و�صلنا معتقل جمدو، و��صتقبلنا هناك ممثل �ملعتقل، وهو من فتح، و�صاعدنا يف نقل 

�أمتعتنا وحمل عني كل �صيء، فجز�ه �هلل خري�ً، وهو �الأخ �أبو مرو�ن، من قلقيلية.

دخلت على خيمة حلما�ص، وكل خيمة تت�صع الأكرث من ع�رشين جماهد�ً، و�أمري �لقوم 

�الأخ �ملجاهد فازع �صو�فطة، و�بن ق�صيتنا و�رشبتنا �صنة 1998. و�لتقيت �أنا�صاً غاية يف 

�الحرت�م و�لتقدير، لكن �ملاأخذ على �الأ�رشى يف جمدو �أنهم ملا �صمعو� مب�صلحة �ل�صجون 

قادمة �نتظروها كاأنها ُبعبع، فبدالً من تهدئتهم و�لتخفيف من نية �لت�صادم مع م�صلحة 

�ل�صجون، و�إذ� بنا نرفع من معنوياتهم، ون�صجعهم على �حلذر من م�صلحة �ل�صجون، 

وقلت �ملثل �مل�صهور: “جبناك يا عبد �ملعني حتى تعني، و�إذ� بك حتتاج �إىل من يعني”.

�أ�صتطيع من خالل هذه �ملرحلة.  على كل حال، كانت فر�صة جيدة جد�ً يل لتبليغ ما 

يف  �الإ�صالمية  للكتلة  رئي�صاً  وكان  قبالن،  بلدة  من  �الأقرع  ر�مي  �حلبيب  �الأخ  جاءين  �إذ 

جامعة �لنجاح، فقال يل: نريد منك يف كل يوم �صاعة، حتدثنا عن جتربتك من خالل هذ� 

�مل�صو�ر �لطويل، فهذ� تاريخنا وحر�م عليه �ل�صياع، فال بّد من توثيقه. ف�صكرت له ذلك، 

�لنجاح  ولد يف بلدة ِتل جنوب غرب مدينة نابل�ص. �لتحق يف جامعة  عا�شم يو�شف ريحان )1981–2001(:   
12

�لوطنية يف نابل�ص. �صقيق �ل�صهيد حممد و�الأ�صري عماد. ��صت�صهد بعد تنفيذه لهجوم بالعبو�ت �لنا�صفة و�ل�صالح 

�لناري بالقرب من م�صتوطنة عمانوئيل قتل وجرح فيه �لع�رش�ت من �ل�صهاينة، يوم �جلمعة 2001/10/12.

حممد يو�شف ريحان )1974–2001(: ولد يف بلدة ِتل جنوب غرب مدينة نابل�ص. ن�صط يف كتائب �لق�صام �صمن 

جمموعة �ل�صهيد يا�رش ع�صيدة، و��صت�صهد يف ��صتباك م�صلح بعد �قتحام �ل�صهاينة لقريته يوم، 2001/10/12. 

وحلقه لل�صهادة �أخاه عا�صم �لذي نفذ عملية ��صت�صهادية.
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وقلت هذه فر�صة ثمينة، طاملا �نتظرتها؛ الأن م�صلحة �ل�صجون فيما م�صى، كانت تالحق 

�أور�قنا وت�صادرها، وهذ� ما حال دون كتابتها وتوثيقها يومياً... فوجدت يف ذلك فر�صة. 

َمْن  �هلل عنه  �ملذكر�ت، وهو ر�صي  وبد�أت معهم مبحا�رش�ت يومية، ور�مي يكتب هذه 

َبوبَّها؛ حتى �نتهيت منها، وقد كتب منها ن�صختني، و�حدة عنده، و�الأخرى عندي.

لقد �صاهدت �لعجب يف �صجن جمدو، فاجلرذ�ن من حولنا، و�لقطط ال جتروؤ على �أن 

تعرت�صها، ت�صحو وتنام على خ�صية منها، و�صاهدت قطاً ال ينام �إال على �صدر �صاحبه، 

�الأخ �ملجاهد �صليم �أبو عرة، �الأنف على �الأنف يا �صبحان �هلل! �صحبة عجيبة. ويف جمدو 

مكتبة ال جتدها خارج �ل�صجن، فمْن يقر�أ؟ وكنت �أخطب �جلمعة يف �لنا�ص، وال �أحيد عن 

جتديد �الأمل عندهم، و�أن �لطريق لنا، ولن يكون لغرينا.

وجاءين قبل �أيام من �الإفر�ج �لناطق با�صم م�صلحة �ل�صجون و��صمه عوفر، وجتاذبنا 

�أطر�ف �حلديث عن �ل�صجن، وعما تاأتي به �الأيام �لقادمة، وعن �النتخابات �لت�رشيعية. 

وقد جعلنا من ذلك يف �ل�صجون مو�صع نقا�ص، وخرجنا بتو�صية �مل�صاركة يف �النتخابات 

�لت�رشيعية، كجزء من �لقر�ر �أو �الإجماع �لرباعي: �خلارج، و�ل�صفة، وغزة، و�ل�صجون. 

لالأ�رشى،  �ل�صابق  �لوزير  �لر�زق  عبد  ه�صام  �الأخو�ن  �الأ�رشى،  وزر�ة  من  وز�رنا 

و�صفيان �أبو ز�يدة �لذي خلفه يف �لوز�رة. ود�ر �حلديث حول �لتهدئة و�النتخابات، و�أنهم 

حري�صون على م�صاركتنا يف هذه �لعملية.

�ل�صجون وحا�صيته لزيارتي مودعاً، وطلب  �الإفر�ج كذلك، جاء قائد م�صلحة  وقبل 

كا�صحاً  فوز�ً  حققنا  وقد  لالنتخابات،  وذهبنا  خرجت  وملا  فوعدته.  لبيتي  زيارة  مني 

فيها، �ت�صل بي �إ�صحق غباي ومدير م�صلحة �ل�صجون لزيارتي يف �لبيت، ف�صاورت �أحد 

�أخلفت  �الإخوة فلم ي�صتح�صن ذلك فاعتذرت لغباي. وت�صايقت من ت�رشيف هذ�؛ الأنني 

بالوعد.

قبل �الإفر�ج بيوم، �ت�صل بي عن طريق �لهاتف �ملحمول من �خلارج �الأ�صتاذ ح�صن 

�لقيق، رحمه �هلل، فقال يل: �أخي �أبا م�صعب. قلت: نعم، قال: �لرجاء �أال ت�رشح لالإعالم 

�صيئاً عن �النتخابات، و�عذرين الأين لن �أكون غد�ً مع �إخو�نك يف ��صتقبالك �أمام �ل�صجن. 

فقبلت منه ذلك، وقلت: �صمعاً وطاعة. وملا �ت�صل بي ��صتغربت منه ذلك؛ الأنه يف �لعادة 

�أعرف �صوته،  �أين  بالرغم من  �لبد�ية،  �صابقة. ويف  له  تكن  �ل�صجن، ومل  يت�صل على  ال 

�أ�صتاذي  وهو  �أ�صتاذي،  بكلمة  به  فرحبت  �صليمان،  �أبو  فاأجاب:  �ملتحدث؟  َمْن  �صاألت: 
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بحق. ومع ظهرية ذلك �ليوم، وكان �الإخوة قد دعو� �أبناء �لف�صائل حلفلة ود�ع تكرياً 

يل، و�إذ� باإد�رة �ل�صجن تبلغني بقر�ر نقلي �إىل �صجن هدرمي، ف�رشبت �أخما�صاً باأ�صد��ص؛ 

الأن يف �لنقل خوفاً من �الإد�ري بعد هذه �ل�صنني. فحزمت �أمتعتي ورحلت يف “بو�صطة” 

خا�صة، عربة تر�نزيت �إىل �صجن هدرمي، ومنت ليلتي يف �لزنز�نة، ومل �ألتق �أحد�ً هناك. 

ويف �ل�صباح �نتظرت �الإفر�ج، وعلى �لرغم من �أن �الإد�رة هناك قالت يل: �ليوم تخرج من 

�ل�صاعة،  ن  حَتِ ��صتيقظت وملا  ثّم  �النتظار، ومنت،  وقد طال  �لوقت،  تاأخر  لكن  �ل�صجن، 

و�إذ�  م�صاًء،  �لر�بعة  �ل�صاعة  من  وقريباً  �الإد�ري.  �ل�صجن  �إىل  وظنوين  �أفكاري  فذهبت 

بطارق يطرق علّي باب زنز�نتي، ويقول يل: هيا باأمتعتك، فقد ح�رش �ملدير، وهو ينتظرك 

للتوقيع على �الإفر�ج، خرجت �إليه وهو يف �صاحة د�خلية لل�صجن، حيث َوقَّع على ورقة 

يف  �أهلك  فقال:  �النتظار،  هذ�  من  �أهلي  يئ�ص  وقد  للطريق...  ورقة  منه  فطلبت  �الإفر�ج، 

ينتتظرون.  ورجالها  بالقد�ص  و�إذ�  �ل�صجن،  خارج  �رشت  �إن  وما  ينتظرونك،  �خلارج 

على  و�صلمنا  �خلا�صة.  �ل�صيار�ت  خال  �صياحي،  با�ص  حمولة  وهم  �لنا�ص،  وتد�فع 

�جلميع، وفيهم �الأ�صتاذ حممود فو�قة، و�ل�صيخ حامد �أبو طري، و�ل�صيخ جميل حمامي، 

يعقوب و�الأخ  �أحمد،  �أبو  وو�لدُه  عطون،  �أحمد  و�ملجاهد  عرفة،  �أبو  خالد   و�ملهند�ص 

�أبو ع�صب، وجزى �هلّل �جلميع خري �جلز�ء. رّحبو� بي و�صلّمت عليهم، وركبت �لبا�ص مع 

هذ� �جلمع، ويف �لطريق حتدثنا و�ل�صيخ جميل، و�ل�صيخ حامد، و�ل�صيخ �إبر�هيم حمادة، 

قريتي و�صلنا  حتى  �لقافلة  بنا  و�صارت  �الأخوية.  بالعاطفة  م�صحوناً  حديثنا   وكان 

�أم طوبا مع �الأذ�ن ل�صالة �ملغرب. كان ذلك يوم 2005/6/5.





الف�صل احلادي ع�صر
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يٌد تبني ويٌد تقاوم

ِعدَّت لال�صتقبال، وتت�صع الأكرث من 200 رجل، �صلّمت 
ُ
ملا و�صلت �صاحة �لبيت، وقد �أ

على �لو�لدة �لتي �أخذتني باالأح�صان، ودخلت على �لو�لد وهو طريح �لفر��ص، ملر�ٍص �أمّل 

به و�أقعده، رحمهما �هلل، و�صلمت على �حلا�رشين وعلى �لو�فدين. وكان حفالً حتّدث فيه 

�ل�صهيد  �ملوؤ�ص�ص  بزيارة  ت�رّشف  �لبيت  هذ�  وقلت:  �حل�صور،  �إىل  فيه  وحتدثت  �لعلماء، 

�أمي،  ر�أته  وملّا  بها،  حظينا  بركة  وهذه  مرتني.  فيه  بات  �أنه  �رشفاً  وز�دُه  يا�صني،  �أحمد 

“�صبحان �هلل،  �أنه مقعد، و�أنه يتنقل على هذ� �لكر�صي �لذي يجل�ص عليه، قالت:  وعلمت 

�ل�صلل، بل هو  �أقعده  و�إن  �ل�صيخ ما كان �صعيفاً،  �أ�صعف خلقه”. ولكن  يجعل �رّشه يف 

�ملربي و�الأ�صتاذ، وحمّرك �جليو�ص باإ�صارٍة منه.

�أنه يرتب يل  �لقيق جاءين بزيارة خا�صة، وعلمت  �أبا �صليمان ح�صن  �الأ�صتاذ  �إن  ثّم 

و�صعاً خا�ّصاً على �صعيد �لقد�ص، الأت�صّدى لهموم �لنا�ص من خالل مكتب يف بناية من 

بنايات �صارع �صالح �لدين، ومن هذ� �ملكتب، ومن هذه �لنافذة، نحاول حملياً وميد�نياً 

��صتقطاب �حل�ص �لوطني، للوقوف يف وجه هذ� �لتغّول باجتاه تهويد �ملدينة وحتجيمه. 

وكذلك كيفية دعم �أهلنا يف �لقد�ص، حتى يحبطو� مكر �ل�صهاينة، ويحافظو� على وجودهم 

�لذي يتعر�ص لالقتالع.

لكن يف ظني ما كان هذ� �الأمر لينجح؛ الأن �ملوؤ�ص�صة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية تطاولت على 

كل �صيء يف �لبلد حتى “بيت �ل�رشق”، بعد �أن رحل عنه عمدة �لقد�ص في�صل �حل�صيني، 

و�لذي ال ُيلوِّح بتدمري دولة �الحتالل، بل هو وجه منظمة �لتحرير يف �لقد�ص، و�لتي وقعت 

�صلحاً مع �الحتالل. ثّم �أتت على م�رشح �حلكو�تي، ذي �ل�صبغة �لوطنية فاأغلقته، فكيف 

�أنا مع هذ� �الحتالل، وعلى  بنا نحن و�حلرب على �أ�صدها مع هذ� �الحتالل؟ وكيف بي 

عينه ي�صبح مكتبنا خلية عمل للو�فدين من �لقياد�ت �لوطنية، وعامة �لنا�ص؟ و�الحتالل 

هو من جعلني طريد�ً لعيونه؟

الترشح النتخبات المجلس التشريعي:
بد�أت  �لتي  �النتخابات،  ب�صاأن  ح�صاباته  يف  �الأ�صتاذ  رغبة  ومع  �صمتي،  على  بقيت 

يف  �الأ�رشى  رغبة  كانت  تام،  وبو�صوح  �مل�صاركة.  قر�ر  �تخذ  �أن  بعد  معاملهما،  تتبلور 

�ل�صجون ور�أيهم يدفعان بي �إىل �أن �أر�صح نف�صي لالنتخابات، وهذ� من جميع �لف�صائل، 
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ح�صابات  مع  عهدها  على  بقيت  جنديتي  لكن  و�لديقر�طية.  و�ل�صعبية  وفتح  حما�ص 

�أن ��صتقرت �الأمور يف �لرت�صيحات وحتديد �الأ�صماء، وغلب  �إىل  �الأ�صتاذ )ح�صن �لقيق(؛ 

�لر�أي عند �إخو�ننا �أن �أكون حا�رش�ً يف هذه �ملرحلة على �صعيد �النتخابات، فلقد جاءين 

�أبو عرفة، و�ملجاهد �أحمد عطون، وبتوجيه من �الأ�صتاذ قاال يل:  �الأَخَو�ن �ملهند�ص خالد 

وقع �الختيار عليك لتكون مر�صحنا يف �لقائمة عن �لقد�ص، و�لثاين يف �لرتتيب بعد �الأخ 

. فقلت يف نف�صي �أنا �أعرف دربي، ونحن قوم ال ح�صانة لنا �إال عند 
1
�ملجاهد �إ�صماعيل هنية

�هلل، ثّم قلت لهما �أ�صتخرُي �إن �صاء �هلل.

و�ملرء كثري باإخو�نه، و�خلرية فيما �ختاره �هلل. ولقد �صبق �أن دعيت لكلمة يف مهرجان 

�نتخابي، على �صعيد �ملحليات و�لبلديات يف بلدة �صوريف، �لتي خّرجت �الأبطال: جمال 

�لريا�صي،  �لبلدة  ، ويف ملعب 
2
�لقا�صي �لرحمن غنيمات، و�لدكتور �صمري  �لهور، وعبد 

كان �حلا�رشون باالألوف، وقد ر�صح �أهل �لبلدة �لدكتور �لفا�صل �صمري �لقا�صي لرئا�صة 

�نتظرته �جلماهري، ويقوم عليه رجال  �لذي  �لتغيري  �إنه  �للقاء:  �لبلدية، فقلت خالل هذ� 

�ختار  �إال �خلر�ب. ومن  بديل عنه  �لذي ال  �الإ�صالح  و�إنه  �أنف�صهم،  خرجو� من حظوظ 

ُهَو َخرْيٌ  ِبالَِّذي  ْدَنى 
َ
�أ ُهَو  �لَِّذي  َت�ْصتَبِْدلُوَن 

َ
)�أ على �لتغيري و�الإ�صالح بديالً، فاهلل يقول: 

. و�أنتم �هبطو�، لكن لي�ص م�رَش، و�إمنا “�هبطو� فتحاً، فاإن لكم ما لبني 
�ْهبُِطو� ِم�رْش�ً(3

�إ�رش�ئيل من �لبقل و�لقثاء”.

�أما كون ترتيبي �لثاين على �لقائمة، فاهلل ي�صهد وهو �ملطلع على �ل�رش�ئر، �أن �لدنيا مبا 

فيها ال ت�صتخفني لهذه �ملو�قع. وعيب على �صيبة �صابت يف �الإ�صالم، وبعد خم�صة وخم�صني 

�صنة �أن ت�صتهويها �ملنا�صب، �إال �إذ� �قت�صت �حلاجة �لتنظيمية ولي�صت �ل�صخ�صية، عندها 

ترتيبي  عن  �أتخلى  �أن  مني  وطلب  �لكر�م  �أحد  �لنقب  �صجن  من  بي  �ت�صل  فقد  تكليف. 

النتخابات  و�الإ�صالح  �لتغيري  لقائمة  �نتخابي  مل�صق   ،532 �ص   ،)20( رقم  �لوثيقة  �لوثائق،  ملحق  �نظر:   
1

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية حتت �صعار “يٌد تبني ويٌد تقاوم”، و�لذي ياأتي ترتيب �ل�صيخ �أبو طري 

فيه ثانياً. ]�ملحرر[

ومتخ�ص�ص  �أوكر�نيا،  من  �لطب  يف  �لبكالوريو�ص  �صهادة  على  حا�صل   :)  –1956( القا�شي  �شالح  �شمري   
2

لبلدية  رئي�صاً   2005 �صنة  و�نتخب  �خلليل،  يف  �الأهلي  �مل�صت�صفى  مدير  من�صب  �صغل  �لباطنية.  �الأمر��ص  يف 

�صوريف. �صغل ع�صوية عدد من �للجان و�ملوؤ�ص�صات، �أبزرها ع�صوية �لهيئة �الإد�رية لنقابة �الأطباء و�لهيئة 

�الإد�رية جلمعية �ل�صبان �مل�صلمني. �عتقل عدة مر�ت. و�نتخب على قائمة �لتغيري و�الإ�صالح ممثالً للخليل يف 

�النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006. 

القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 61.  
3
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�أخي،  �لزهار  �أبنائه، و�لدكتور  ، الأنه قدم من 
4
�لزهار �لدكتور حممود  هذ� لالأخ �ملجاهد 

وهو حقيق باأكرث من هذ�. فقلت ل�صاحبي )غفر �هلل له(: �ملو�صوع ال يتعلق باالأ�صخا�ص، 

وما �أنا �لذي �خرتته، وهذ� �ملوقع للقد�ص، و�لقد�ص هي �أكب من كل هذه �العتبار�ت. ولو 

عر�ص هذ� �لرتتيب على �لدكتور �لزهار لرف�صه.

�أيام قطف �لزيتون، �لذي هو �إىل جانب كونه حم�صوالً  ويف جّو �النتخابات، وخالل 

�لعامل، فهو �صجرة مباركة،  �ل�صعب، وعند �صعوب  �أ�صا�صي عند هذ�  رئي�صياً، فهو غذ�ء 

و�صعار الأمة متميزة يف موقعها، فهي ال �رشقية وال غربية، وللزيتون يف نف�صي حّب عظيم؛ 

الأنه يعب عن �جلذور. وذ�ت يوم حملتني رجالي م�صياً على �الأقد�م �إىل و�ٍد م�صهور عندنا 

�أطر�ف �لقرية، لتح�صيل  �لبيت وعلى  “�لو�دي �لغربي”، وبعيد�ً عن  بالزيتون، و��صمه 

�خلالء.  يف  ووحيد�ً  ذلك،  يف  متعتي  �أجد  الأين  �لقطاف؛  من  �لنا�ص  �نتهى  �أن  بعد  �لقليل، 

�إيلَّ ب�صيارتهما يِجدَّ�ن يف  و�إذ� باالأخوين �أبي جماهد عطون، و�إبر�هيم عمرية يف �لطريق 

طلبي، وبعد �لتحية و�ل�صالم، ��صطحباين �إىل مكتب لكتلة �لتغيري و�الإ�صالح يف ر�م �هلل، 

حيث يعمل فيه فريق من �الإخوة، باإد�رة �ملجاهد باج�ص نخلة —رعاه �هلل— وقدمت �إليه 

�صور�ً �صخ�صية و�أور�قاً ثبوتية، وما يلزم �لعملية �النتخابية.

الحملة االنتخابية:
فرتة  �صملت  �إعالمية،  تغطية  و�صط  حدتها،  وت�صاعدت  �النتخابية  �حلملة  بد�أت  ملا 

باإمكانيات مادية متو��صعة ال  لنا فريق عمل وخطة عمل،  �النتخابات وما بعدها. وكان 

ترقى �إىل �ملطلوب، لكن �حلا�رش �لقوي هو �جلهد �لب�رشي، فقد تفانى �صبابنا يف �لعطاء، 

وخرجو� من حتت �الأر�ص، يف مفاجاأة للعدو �ل�صهيوين، �لذي قال: من �أين خرج هوؤالء؟ 

.
5
وما علم �أن جذورنا �صاربة يف �الأر�ص، وع�صية على �القتالع، مهما تفنن عدونا يف حربنا

حممود خالد الزهار )1951– (: ولد يف مدينة غزة، حا�صل على �صهادة �لبكالوريو�ص و�ملاج�صتري يف �لطب من   
4

م�رش. عمل يف عدد من م�صت�صفيات قطاع غزة، وعمل رئي�صاً وحما�رش�ً لق�صم �لتمري�ص يف �جلامعة �الإ�صالمية 

بغزة. �صغل ع�صوية عدد من �للجان و�ملوؤ�ص�صات، و�عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل ويف �صجون �ل�صلطة. 

وزير  من�صب  و�صغل  و�الإ�صالح،  �لتغيري  كتلة  �صمن   2006 �صنة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  �نتخب 

الغتياله  حماوالت  عدة  جرت  �لت�رشيعي.  �ملجل�ص  يف  فوزها  بعد  حما�ص  �صكلتها  �لتي  �حلكومة  يف  �خلارجية 

و��صت�صهد �ثنان من �أبنائه.

�نظر: ملحق �لوثائق، �لوثيقة رقم )22(، �ص 535، خب عن حما�رشة �ل�رشطة �ل�صهيونية الجتماع متهيدي   
5

�صحيفة �ملوؤمتر،  يف  طري  �أبو  لل�صيخ  وحديث  �لقد�ص،  يف  �الإ�صالمية  للحركة  �النتخابية  �حلملة   الإطالق 

منرب الإ�شالح، �لعدد 17، �الأحد 1426/12/8هـ �ملو�فق 2006/1/8م. ]�ملحرر[
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�ل�صهيوين  �لعدو  الأن  قلنديا؛  خميم  ملعب  يف  حملتنا  نفتتح  �أن  خطو�تنا  �أوىل  كانت 

�لف�صل �لعن�رشي، فكانت قرى  �أو لقاء�ت �نتخابية، د�خل جد�ر  �أي دعاية،  حظر علينا 

�صمال غربي �لقد�ص و�رشقيها، هي �مليد�ن على �صعيد �لعمل �جلماهريي.

�أحٌد من  �لكثري، لكنها حتى �الآن مظلومة، وال يتعّرف عليها  �أعطت  �لتي  �لقرى  هذه 

�أ�صحاب �ل�صاأن يف �لقد�ص، �لذين يقولون عن هذه �لقرى �إنها حم�صوبة على ر�م �هلل، وال 

ميز�نية لها عندنا. و�أهل ر�م �هلل يقولون هذه �لقرى ال تتبعنا، وللحق فال �صاأن لهم بذلك، 

الأنها قرى �صمال �لقد�ص، حتى و�إن �أخرجها �الحتالل من جغر�فية �لقد�ص، فهذه �لقرى 

�ِصِجلُّها �النتخابي حم�صوب على �لقد�ص، وهي تاريخياً تابعة للقد�ص.

هذ�  يقود  وكان  �النتخابية.  �حلملة  �إد�رة  يف  وجنح  ناجح،  عمل  فريق  لنا  كان  قلت، 

ر�مي  �الأخ  هو  و�لتحدي،  �الإ�رش�ر  على  وجمبول  �صبابنا،  خرية  من  �صاب  �لفريق 

لديه من �خلبة و�لكفاءة ما يكفي  �الأمر بجد�رة، ومعه طاقم  �لذي قام على  �حللو�ين، 

لتخطي �ل�صعاب، منهم هيثم طه )�أبو �أحمد(، ومن ور�ء �جلميع �ملهند�ص �الأ�صتاذ ح�صن 

فتح  �إىل  خالد  �ملهند�ص  فيه  منا  وفد  ذهب  وقد  عرفة.  �أبو  خالد  �ملهند�ص  ي�صاعده  �لقيق، 

و�جلبهة �ل�صعبية، لننزل جميعاً يف قائمة وطنية و�حدة، على �صعيد د�ئرة �لقد�ص، لكنهم 

�أخذتهم �لعزة... فقالو�: ال نريد، قلنا لهم: لنا نائبان، ولكم �أربعة: م�صلمان وم�صيحيان، 

قالو�: لن حت�صلو� على �صيء.

�نطلقنا �إىل خميم قلنديا، و�صلينا �جلمعة يف م�صجده، وعلمنا �أن تنظيم فتح يف �ملخيم 

�أتى �إىل �مللعب �لريا�صي، و�لذي من �ملقرر �أن يقوم عليه �حتفالنا... فخربوه باجلر�فات، 

وحرثوه حتى يعطلو� علينا خطوتنا �الأوىل. و�ت�صل بي نافذ �أبو �صلبك، من �ملح�صوبني 

على تنظيم فتح يف �ملخيم، فقال يل: هذ� �ملخيم مغلق �أمام �لدعاية �النتخابية، ولن ن�صمح 

ملحمد نافع، وهو �بن �ملخيم، �أن يار�ص حقه يف �لدعاية �النتخابية. وهذ� كالم ال جتد فيه 

�إال �ل�صعف، فهل �مللعب �لريا�صي خا�صع ملز�ج نافذ �أبو �صلبك و�لتنظيم من بعده؟ غري 

�أن هذ� مز�ج عبثي لفوؤ�د فارغ من �لثقة.

بوجهاء  ياأتينا  �أن   .� ع.  �ملجاهد  �الأخ  من  فطلبت  �مل�صجد،  نبح  مل  حال،  كل  على 

ف�صبنا  �ل�صالح.  قعقعة  وقع  على  يعي�ص  �ملخيم  الأن  فاعتذرو�؛  معهم،  للحديث  �ملخيم 

�أجله  من  جئنا  ما  و�أن  �لقلوب،  تاأليف  عن  �لنا�ص  �إىل  حتدثت  وبعدها  �لع�رش،  ل�صالة 

يف �مل�صجد  من  خرجنا  ثّم  يحرتموه.  �أن  �لنا�ص  و�جب  من  ديقر�طي،  خيار   هو 
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�لعام و�إذ� بالبلطجية،  �ل�صارع  �إىل  �إن و�صلنا  �لر�يات �خل�رش�ء. وما   مظاهرة تك�صوها 

يخرجون علينا باحلجارة و�الأخ�صاب و�ل�صو�طري، و�عتلو� �ملنازل، وقذفونا باحلجارة، 

�لعدة،  �أعدو�  قد  �لقوم  لكن  �الحتكاك،  دون  يحولو�  �أن  �الإمكانيات  بكل  �إخو�ننا  وجاهد 

�صالح(  )�أبو  �ملجاهد  وكان  �ملتناثرة،  �حلجارة  من  بحمايتي  �الإخوة  من  فريق  وقام 

وهناك،  هنا  من  يتلقفونني  و�إخو�ين  �ملعتدين.  هوؤالء  من  بنف�صه  يقيني  عمار  حممد 

 ، �لتنظيم ب�صاطور يف يده و�رشعُه عليَّ �أفر�د  �أحد  حتى مزقو� عليَّ قمي�صي، وحلق بي 

�صقط يف يده. وتر�جع وعلى وجهه
ُ
�أ  فالتفت �إليه، فتم�صمر يف �الأر�ص، و�هلل ي�صهد كاأمنا 

.
6
 �النك�صار

مناظرة  حل�صور  حلم،  بيت  �إىل  عطون  جماهد  �أبو  و�أخي  ذهبت  نف�صها،  �لليلة  ويف 

�صمت جميع �لف�صائل، مو�صوعها �النتخابات... وكان فيها عن فتح �الأخ �لنائب عبد �هلل 

عبد �هلل، وحتدث من ح�رش كٌل عن برناجمه �النتخابي. ووِّجهت �إلينا �أ�صئلة عن �ل�رشيعة 

وتطبيقها، وهل �صنفر�صها على �الإخوة �مل�صيحيني يف �لبالد، وكانت لنا �أجوبتنا �ل�صافية، 

حيث �بتد�أت باحلديث، عما جرى لنا يف خميم قلنديا، و�العتد�ء�ت �لتي تعر�صنا لها يف 

يوم �نتخابي، وتنظيم فتح يف قلنديا حتى �الآن مل ي�صتوعب �لتغيري�ت، ويرف�ص �أن يقبل 

غريه، ورمبا ال يقبل نف�صه. ثّم قلت: ما فر�صنا �ل�رشيعة على �أبنائنا، فلَي ُبنيات ما قلت 

لو�حدة منهنَّ �لب�صي منديالً �أو جلباباً، و�إمنا هو �ختيارها �ل�صخ�صي وقناعاتها. وذكرت 

�أن يل �أخاً و�صديقاً م�صيحياً ��صمه �أوليغ، و�لعاطفة �لتي بيننا يفتقر �إليها كثري من �لنا�ص. 

وذ�ت مرة يف بيتي بح�صور �صحفيني �أجانب، وكان �ملرتجم من فتح، و�أنا ال �أدري وال 

�ل�صحفيني، و�أخذ  �أوليغ مع  �لبيت، وبقي �صاحبي  �أمر يف  �نتماوؤه، لكن �صغلني  يهمني 

ال  و�ل�صحفيون  و�ملرتجم  �صاحبي،  عليه  فرد  بيتي،  يف  وهو  علينا  يحّر�ص  �ملرتجم 

يعلمون �أن �صاحبي م�صيحي، فقال لهم: �أنتم يف فتح ظلمتمونا، ومل يظلمنا هوؤالء �لذين 

�إلينا منكم، لقد �عتدت قرية  حتّر�ص عليهم، فحما�ص تعاملت معنا باحرت�م، وهم �أقرب 

دير جرير با�صم فتح على ن�صارى �لطيبة، ومل يقف �إىل جانبنا �إال حما�ص. ال تتحدث عن 

حما�ص يف بيت �لرجل، وح�رشت بعد ذلك وعلمت بالق�صة.

�لقد�ص  د�ئرة  عن  و�الإ�صالح  �لتغيري  كتلة  مر�صحو  بيان   ،533 �ص   ،)21( رقم  �لوثيقة  �لوثائق،  ملحق  �نظر:   
6

و�أن�صارهم ي�صجبون تعر�صهم الإطالق �لنار يف خميم قلنديا من قبل م�صلحني من فتح، 2006/1/6. ]�ملحرر[
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هذه  فقال:  قلنديا،  يف  لنا  تعر�صو�  من  همجية  على  �حللو�ين  ر�مي  �الأخ  علَّق  ولقد 

بد�ية �النت�صار. وبعد �أن جنحنا يف �النتخابات، قمنا بزيارة �إىل خميم قلنديا، و��صتقبلنا 

مما  �أكرث  �ملخيم،  يف  �الأ�صو�ت  من  نح�صد  �أن  �هلل  ويقّدر  حار�ً.  ��صتقباالً  �ملخيم  �أهل 

حما�ص  و�صباب  حما�ص،  ومنهم  فتح  فمنهم  �ملخيم،  يف  �مطري  عائلة  �أما  فتح.  ح�صدته 

�لرماة  على  �قتحما  منهم  �أخوين  �أن  حتى  عنا،  �لدفاع  يف  ��صتب�صلو�  �لعائلة  هذه  من 

فاأوجعوهم �ملعتدين  و�أتو� على  �الأبو�ب فك�رشوها،  �أغلقو� عليهم  �لبنايات، وقد   �أ�صطح 

�رشباً.

و��صلنا حملتنا �النتخابية، ولنا يف كل قرية حمطة، فبلدة حزما من �أهم �ملحطات �لتي 

ُي�صجل لها، فهذه �لبلدة يت�صف رجالها بقوة �ل�صكيمة، ومن �لتقيتهم من جميع �لف�صائل، 

عندهم �أدب وخلق. ويف حزما كان لنا لقاء جامع مع ح�صد من �أهل �لقرية، وحديثنا عن 

يخالف  �لتغيري و�الإ�صالح. ونحن ال نرفع �صعار�ً  �النتخابات حتت �صعار  �مل�صاركة يف 

قناعاتنا، �أو يخالف ما نوؤمن به، فالتغيري و�الإ�صالح دفعنا �رشيبتهما على مِرّ �ل�صنني، 

�صجلُه 
ُ
ق�صيناها يف �صجون �الحتالل، وخا�صة بعد �لفوز �لذي حققناه. و�لذي �أعجبني و�أ

�ل�صيخ )وقد كان معي  �أيها  �إيلَّ:  �ل�صن، قال موجهاً �حلديث  �أن رجالً طاعناً يف  للتاريخ، 

�إخو�ين �ملر�صحني، �لنائب �أحمد عطون، و�لنائب حممد طوطح، و�ملهند�ص خالد �أبو عرفة، 

ور�مي �حللو�ين، وهيثم طه و�آخرون( قال: �أنتم َمْن بقي لنا، �أنتم �لطلقة �الأخرية �ملتبقية، 

هلل  �حلمد  وقلت  غليلي،  هذ�  بحديثه  فاأ�صفى  خياركم...  من  �لبندقية  ت�صقطو�  �أن  �إياكم 

�أنه يوجد مثل هذ� �لنََف�ص عند كبار �ل�صن فينا، فطماأنت �لرجل و�حلا�رشين، وقلت له: 

�أب�رش. فقد �رشين هذ� �ملنطق، ومنظمة �لتحرير ملا �أ�صقطت خيار �لبندقية �صقطت وتردت، 

و�أ�صبحت بال بو�صلة.

وزرناها  �إال  �لقد�ص،  قرى  من  قرية  �أو  بلدة  من  وما  حزما،  يف  ليلتنا  هذه  نعم، 

من  حا�صد،  بلقاء  بدو  بلدة  وحظيت  �لعامة،  و�ل�صاحات  �مل�صاجد  يف  �أهاليها  و�لتقينا 

خرج  �لغربية،  �ل�صفة  قرى  من  وغريها  عنان،  بيت  ويف  بها.  �ملحيطة  �لقرى  جميع 

علينا حزب �لتحرير بفتاويه، فاحلرب مع �ل�صهاينة لي�صت يف و�رده... وال هي �صمن 

�أيام  دخلوها  �أنهم  ون�صو�  �النتخابات.  هذه  يف  �لدخول  بتحرمي  علينا  خرج  ح�صاباته... 

ً قائد� با�صا  “غلوب”  كان  �أن  ويوم  �ملا�صي،  �لقرن  من  �خلم�صينيات  �صنو�ت   �الأردن 
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، بينما نحن طاردنا �الحتالل، وَخَذلنا حزب �لتحرير، و�أوذينا و�ُصجنا 
7
للجي�ص �الأردين

نرت�جع  �أن  �أو  �لدنية،  نعطي  �أن  ثباتنا  علينا  فاأبى  فوزنا...  عن  نتنازل  حتى  ل�صنني، 

�لقهقرى �أمام �صلف �الحتالل، وملن �أر�د �أن ي�صتزيد عن حزب �لتحرير، �أن�صحه بقر�ءة 

ِكتَاَبي �الأ�صتاذ جو�د بحر �لنت�صة: قر�ء�ت يف فكر حزب �لتحرير �الإ�صالمي، و�لطريق �إىل 

.
8
�لدولة �الإ�صالمية عند حزب �لتحرير

�أما �رشبة �لنجاح �لر�ئعة للحملة �النتخابية فقد عمل عليها من�صق �حلملة �النتخابية 

عندنا �الأخ ر�مي �حللو�ين، و�أعلن لل�صحافة عن موؤمتر �صحفي لنا عند باب �ل�صاهرة، 

�ملقابل ل�صارع �صالح �لدين، ثّم يف �للحظة �الأخرية، وحتى يربك �رشطة �الحتالل، �لتي 

�أعلن عن  الحقتنا د�خل �جلد�ر وخارجه، وحتى بعد �النتخابات... يف �للحظة �الأخرية، 

�إن �لتقينا  �أمام باب �الأ�صباط. ونحن خارجون من �صالة �لظهر، وما  �ملوؤمتر �ل�صحفي 

�ل�صحافة، ومل نتمكن من �فتتاح �ملوؤمتر، و�إذ� بالقو�ت �خلا�صة من �ل�رشطة، حتا�رشنا 

�صجن  �إىل  يقتادوننا  ثّم  �الإخوة،  بع�ص  مع  باالأيدي  وت�صتبك  �ل�صحافة،  عن  وتعزلنا 

�مل�صكوبية. وحاولو� �بتز�زنا و��صتفز�زنا يف �لتحقيق، ولكن دون جدوى، ثّم مننا ليلتنا 

يف �مل�صكوبية، ومع �ل�صاعة �لعا�رشة �صباحاً، �أطلقو� �رش�حنا، وهم ي�رشبون كفاً بكف، 

. وكان 
9
على ف�صلهم وتعبهم �لذي ذهب �صدى، وقد نقل �الإعالم هذه �جلولة من �ل�صد�م

ذلك يوم 2006/1/15.

قبل  �الأردنية  �لنيابية  لالنتخابات  �لتحرير  حزب  و�أمري  موؤ�ص�ص   )1977–1914( �لنبهاين  �لدين  تقي  تر�صح   
7

��صتقال  �أن  بعد   ،1951 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  جرت  �لتي  �لثالث  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  ذلك  وكان  �حلزب،  تاأ�صي�ص 

يف جرت  �لتي  �لر�بع  �لنيابي  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  �حلزب  �صارك  كما  �ل�رشعي.  �لق�صاء  �صلك  يف  �لعمل   من 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1954، وتر�صح للحزب يف هذ� �ملجل�ص كل من د�ود حمد�ن )�لقد�ص(، وعبد �لقدمي زلوم 

)�خلليل(، و�أ�صعد بيو�ص �لتميمي )�خلليل(، وعبد �لغفار كاتبة )�خلليل(، و�أحمد �لد�عور )طولكرم(، وحممد 

مو�صى عبد �لهادي )جنني(، ومل يفز للحزب �صوى �لنائب �أحمد �لد�عور. وبعد خروج غلوب، كانت �نتخابات 

�ملجل�ص �لنيابي �خلام�ص يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1956 و�لتي فاز فيها �لد�عور كذلك، �إال �أنه �أ�صقطت ع�صويته 

يف �ملجل�ص يف 13 �أيار/ مايو 1958 بعد �حلكم عليه بال�صجن بتهمة عرقلة ومقاومة موظف يف �أثناء عمله، ون�رش 

و�إذ�عة �أنباء يق�صد منها زعزعة �لثقة بالدولة. ]�ملحرر[

�نظر: جو�د بحر �لنت�صة، قراءات يف فكر حزب التحرير الإ�شالمي )�خلليل: مطبعة �لهدى، 2007(؛ وجو�د بحر   
8

�لنت�صة، الطريق اإىل الدولة الإ�شالمية عند حزب التحرير )�خلليل: مركز در��صات �مل�صتقبل، 2009(.

�نظر: ملحق �لوثائق، �لوثيقة رقم )24(، �ص 547، خب عن �العتد�ء �ل�صهيوين على مر�صحي حما�ص، يف �لقد�ص   
9

الإ�شالح، منرب  �صحيفة  �ملر�صحني،  �أحد  طري  �أبو  �ل�صيخ  على  �ل�صهيونية  �ل�رشطة  العتد�ء  ب�صورة   مرفق 

�لعدد 18، �لثالثاء 1426/12/17هـ �ملو�فق 2006/12/17م. ]�ملحرر[
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�صكلت م�صاركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية و�ملحلية �نقالباً �جتماعياً، وحظيت 

بدعم جماهريي تردد �صد�ه يف �أنحاء �ملعمورة. و�إن جناح حما�ص يف �النتخابات �لبلدية 

�أين تتجه �الأمور؟ وكذلك على �صعيد �لغرف �لتجارية،  و�ملحلية �أعطى موؤ�رش�ً و��صحاً 

وتوقفت  �ملحلية...  و�ملجال�ص  �لبلديات  معظم  يف  �لتجارية  بالغرف  حما�ص  فازت  فقد 

ل�صالح  حم�صوم  �لفوز  الأن  ذلك؛  دون  حال  �لذي  �ملكر  ب�صبب  �خلليل  بلدية  �نتخابات 

حما�ص. وحتى كتابة هذه �ل�صطور بقيت مدينة �خلليل دون �نتخابات، خالفاً لكل مدن 

�ل�صفة �لغربية وقر�ها.

ولقد كنت على ثقة تامة �أن �النتخابات �إذ� �َصلِمت من �لتزوير فاإن حما�ص �صتح�صد 

ما ال يقل عن 70 مقعد�ً، من �أ�صل 132 مقعد�ً يف �ملجل�ص �لت�رشيعي. وخويف من �لتزوير 

هو �لذي جعلني �أحتفظ على قول �حلقيقة، ولقد �صهد على ذلك �الأخ �لنائب �أحمد عطون، 

وقال: �ل�صيخ �أبو م�صعب هو �لوحيد �لذي كان ي�رش على هذه �لنتيجة، وبال حتفظ.

�أتوقع  �لتي  �لنجاح  ن�صبة  عن  غزة،  من  �لكرتي  �لعز  �أبو  �حلبيب  �الأخ  �صاألني  وملا 

 %65 ن�صبة  �أتوقعه  �لذي  �إن  بليلة،  �النتخابات  يوم  قبل  ذلك  وكان  له،  قلت  ح�صادها، 

�إن مل يح�صل  70 مقعد�ً،  �إن �صاء �هلل  من مقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي، وقلت له: �صنح�صد 

الإخو�ين:  و�أقول  ونلتقيهم  �لنا�ص،  بني  من�صي  و�إخو�ين  كنت  �أين  �هلل  وي�صهد  �لتزوير. 

�أرى �لن�رش يف عيون �لنا�ص، وكان ذلك. ويوم �أن �نطلق �ل�صارع �لفل�صطيني لالنتخابات 

يف يوم 2006/1/25، كان �ل�صباق حمموماً، وجرت �عتد�ء�ت على بع�ص �لدو�ئر، خا�صة 

ما �لتزوير  ملنع  ح�صورهم  على  حافظو�  �إخو�ننا  لكن  �لقد�ص،  �رشقي  �لزعيّم   د�ئرة 

��صتطاعو�.

نتائج االنتخابات ورحيل “األستاذ”:

يف �ليوم �لثاين من �النتخابات، خرجت �لنتائج بالفوز �ل�صاحق للتغيري و�الإ�صالح، 

مقاعد  من  مقعد�ً   74 حت�صد  و�الإ�صالح  �لتغيري  بكتلة  و�إذ�  �لفائزين،  �أ�صماء  عن  و�أعلن 

�لت�رشيعي 132، حيث دعمت حما�ص �أربعة من �مل�صتقلني، هم جمال �خل�رشي، وح�صام 

�لغربية،  �أبو عمرو من غزة، وح�صن خري�صة من �ل�صفة  �لطويل وهو م�صيحي، وزياد 

فكانت �حل�صيلة 78 نائباً، منها 49 مقعد�ً عن �لدو�ئر، و29 مقعد�ً عن �لقائمة �لن�صبية.
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وهي  �لدو�ئر،  عن  �ملقاعد،  جميع  و�الإ�صالح  �لتغيري  عن  نو�بنا  ح�صد  �خلليل،  يف 

ت�صعة، وكان �ل�صيخ نايف �لرجوب �أكرث �لنو�ب �أ�صو�تاً، فقد ح�صل على 59,885 �صوتاً، 

 بينما ح�صل �أخوه جبيل من حركة فتح على 38,367 �صوتاً، �أي �أقل من �ل�صيخ نايف

بـ 21,518 �صوتاً.

ويف بيت حلم جنح �ثنان عن �لتغيري و�الإ�صالح، و�ثنان من فتح وفق “نظام �لكوتة” 

لـ“�لكوتة”  �أربعة مقاعد، وكان �خلام�ص  �هلل و�لبرية ح�صد نو�بنا  للم�صيحيني، ويف ر�م 

�مل�صيحية. ويف نابل�ص كذلك ح�صد �إخو�ننا ثمانية مقاعد من ت�صعة، على �صعيد �لد�ئرة، 

يف  رقم  �أعلى  ح�صد  �صيام  �صعيد  فال�صهيد  غزة،  يف  �أما  منا�صفة.  وطولكرم  جنني  ويف 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، فقد ح�صل على ثقة 71,908 �أ�صو�ت.

�حللوى  وتناولنا  �لقيق،  ح�صن  �أ�صتاذنا  بيت  يف  �لفرحة  جمعتنا  �لفوز  هذ�  وبعد 

مبنا�صبة زو�جي ال مبنا�صبة �لفوز، وحتدث �الأ�صتاذ �إلينا: �الإخوة خالد �أبو عرفة، و�أحمد 

 عطون، وحممد طوطح و�أنا، وحذرنا من متاعب �لطريق، وقال: �أنتم مقبلون على حتديات

كبرية.

هذه  عن  �لقيق  ح�صن  رحل  حبلهم،  ينقطع  ال  و�ملهنئون  �لفوز،  هذ�  غمرة  ويف 

رحل �حلياة،  �أثرها  على  فارق  دماغية  جلطة  به  �أملت  بعدما   ،2006/2/7 بتاريخ   �لدنيا، 

�أبو �صليمان ونحن يف �أم�ّص �حلاجة �إليه، وكما قالو�: يف حلظات �لن�رش يرحل �لعظماء.

لقد كان ح�صن �لقيق، رحمه �هلل، وهو �ملربي �لفا�صل و�ملهند�ص �لبارع، بكل جور�حه، 

يفرح  وكان  �الحتالل،  يجلبه  ما  جلميع  �ملقاطعة  ومع  �ملهادنة،  عدم  ومع  �ملقاومة،  مع 

 1998 �صنة  يف  مرة  وذ�ت  �لعدو.  وجع  ويفرحه  و�ال�صت�صهاديني،  �ملجاهدين  ل�رشبات 

�هلل،  عو�ص  عادل  �ل�صهيد  وعن  عام،  ب�صكل  �جلهادي  �لو�صع  عن  �هلل،  رحمه  �صاألني، 

ب�صكل خا�ص، ف�صكوت له �صيق �حلال على �ل�صعيد �ملايل، فقال: ال تقلق، بع�ص �أنابيب 

�ل�صخ فيها “�ل�صغرية من �حلجارة”، و�صتتعافى �إن �صاء �هلل.

لقد كان، رحمه �هلل، عندما ير�ين يتالأالأ وجهه، وتنفرج �أ�صاريره عن �بت�صامة ر�ئعة، 

وهو بال �صّك يبت�صم للجميع، ولكنه كان يوؤثرين يف حبه. وكنت كثري�ً ما �أزروه يف �لبيت، 

�أو يف �ملدر�صة، و�أ�صع بني يديه بع�ص �مللمات �أو �لهموم �أو �الإ�صكاالت، �أو �إحاطة بجديد، 

جمعتنا  ما  وكثري�ً  يل،  وحلبه  �لكثري.  �لكثري...  وعنده  عنده  من  بكثري  يحيطني  وهو 

�لوالئم، �جتمعنا يف بيته على وليمة ل�صيوف كر�م من �إخو�ننا خارج �لبالد، فانتقاين من 
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بني �حلا�رشين �أن �أهتم ب�صيوفه، وهو �حلا�رش وبكلمٍة منه: “دير بالك عليهم”، وعلى 

عادتنا يف “�ملنا�صف”، �أفتت �للحم �أمامهم جميعاً، ومنهم من �أخ�صه بلقمة يف فمه.

رحمك �هلل يا �أبا �صليمان، وال �أح�صبه )ولو ملرة و�حدة(، �أنه ��صتقبل �صيفاً �إال بلبا�صه 

�أ�صتاذنا،  يا  �إالّ هو. رحمك �هلل  �ل�صيارة الأم ل�صليمان  َمْن كان، وال يفتح  �لر�صمي، كائناً 

ر��صي  �حلاج  وب�صحبة  و�ل�صفة،  للقد�ص   1967 �صنة  �حتالل  بعد  �الأوىل  �الأيام  ومنذ 

وترتيب  �لبناء،  �إعادة  �أجل  من  �لبالد  جتوب  و�أنت  �ملتو��صعة،  وب�صيارتك  �ل�صالية، 

، و�أح�صبك عند �هلل 
ُبوَن(10 �مْلَُقرَّ ولَئَِك 

ُ
�أ  o اِبُقوَن  �ل�صَّ اِبُقوَن  )َو�ل�صَّ �لد�خل،  �لبيت من 

هكذ�.

العمل التشريعي وإعالن الحصار:
�إجر�ء �النتخابات... �جتمع �ملجل�ص  �لفل�صطيني حممود عبا�ص على  ملا عزم �لرئي�ص 

�النتخابية،  �لعملية  مقا�صات  يف�صل  و�أخذ  فتح،  على  و�ملح�صوب  �ل�صابق  �لت�رشيعي 

مرة على �لقو�ئم، ومرة على �لدو�ئر، وح�صبوها جيد�ً، حتى ال حتظى حما�ص بح�صور 

قوي يف �ملجل�ص �لت�رشيعي... لكنهم ُغلبو�، فما ح�صلو� �إال على 45 مقعد�ً منها 17 مقعد�ً 

عن �لدو�ئر، و28 مقعد�ً عن �لقائمة. و�إذ� كان �لبيت �لفتحاوي منق�صماً، بل كان متاآمر�ً 

على نف�صه، وقبل �أن تلومنا فتح على �حل�صم �صنة 2007، �أقول لهم: لومو� �أنف�صكم على 

نتم َمْن فتح �أبو�ب �لدماء، منذ �أن 
َ
�حلرب �لتي خا�صتها �الأجهزة، بع�صها �صّد بع�ص، فاأ

�أتت بكم �أو�صلو، و��صاألو� �أنف�صكم من قتل �الأ�صتاذ �أ�صعد �ل�صفطاوي؟ ومن قتل �ملحامي 

�مل�صوؤول  َمْن  ثّم  فتح.  على  حم�صوبون  وجميعهم  مكي؟  ه�صام  قتل  ومن  �صعبان؟  �أبو 

عن دماء �ل�صهد�ء، �لتي �صالت �أمام م�صجد فل�صطني، و�مل�صلون خارجون من �ل�صالة، 

ومن قتل طالب �جلامعة من �آل عقل؟ ول�صالح َمْن؟ وهل من �أحد �صمع، �أو ر�أى �أن دولة 

�الحتالل قتلت يهودياً، من �أجل عيون �لعرب �أو �صو�هم؟ بينما �صلطة �أو�صلو، وكثري من 

�الأنظمة �لعربية، قتلو� �صعوبهم من �أجل �الحتالل، ومن �أجل كر��صي �حلكم!!.

يف �آخر جل�صة للمجل�ص �لت�رشيعي �ل�صابق برئا�صة روحي فتوح، وكانت غري قانونية، 

وتعوي�صاً عن �لهزية �لتي ُمنيت بها فتح يف �النتخابات، �تخذ �ملجل�ص قر�ر�ت، ما كان 

وعنّي  بت�رشيعات،  علينا  وخرج  قو�نني  ف�َصنَّ  فتح،  ل�صالح  �حلال  بقيت  لو  ليتخذها 

القراآن الكرمي، �صورة �لو�قعة، �آية 10–11.  
10
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ت�صمل  م�صوؤوالً  باعتباره  �لت�رشيعي،  للمجل�ص  عاماً  �أميناً  خري�صة  �إبر�هيم  مبوجبها 

م�صوؤوليته رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي. وبهذ� �لقر�ر �رشنا حتت رحمة �إبر�هيم خري�صة، 

يف  يبقى  �أن  يجوز  ال  �الأ�صا�صي  �لقانون  ويف  جنح،  وما  لالنتخابات  نف�صه  ر�صح  �لذي 

تعيني  جل�صة  ح�رشُت  ولقد  لالنتخابات.  نف�صه  ور�صح  ��صتقالته،  قّدم  الأنه  وظيفته؛ 

وبدت  كز�ئرين،  عطون  �أحمد  و�لنائب   ،
11

�صالح ف�صل  �لنائب  �ل�صيخ  �أخي  مع  خري�صة 

�جلل�صة كاأنها تعوي�ص عن ع�رش �صنو�ت ما�صية، قيا�صاً على �لعدد �لهائل من �لقر�ر�ت 

�ل�صادرة عن تلك �جلل�صة.

ويف جل�صة �لَق�َصْم، �لتي كانت يف قاعة �ملقاطعة، ح�رش جميع �لنو�ب �إال �الأ�رشى منهم، 

و�أدو� جميعاً �ليمني �أمام �لرئي�ص عبا�ص. ثّم وقفت و�أعلنت عن مر�صحنا لرئا�صة �ملجل�ص 

�لقاعة  يف  �لظهر  �صالة  و�أقمنا  هلل،  و�حلمد  و�عتمد   ،
12

�لدويك عزيز  �لدكتور  �لت�رشيعي 

نف�صها، وكانت �ل�صالة مادة د�صمة لو�صائل �الإعالم، �لتي قالت �إن رجال حما�ص جعلو� 

من قاعة �الجتماعات يف �ملقاطعة م�صلًى لهم.

وبالَق�َصِم �لذي �أديناه بدهياً �أ�صبحنا �أع�صاًء يف �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني. وقد �أعلن 

ذلك رئي�ص �ملجل�ص �لوطني )�أبو �الأديب( �صليم �لزعنون.

�لدكتور  �ملجل�ص  رئي�ص  و�فتتحها  �لرئي�صية،  قبته  حتت  �ملجل�ص  �نعقد  ذلك  بعد 

�أحدهم فيما �صبق  �أن  �مل�صاكلة بقيادة عز�م �الأحمد. وكنا نعرف  �لدويك، وبد�أت  عزيز 

مغادرة  فال  عهدنا  يف  بينما  ين�رشف،  ثّم  وجوده  ويثبت  يح�رش  �ل�صابق،  �ملجل�ص  يف 

�أبد�ً، و�نتهى �لفلتان �لت�رشيعي �إىل غري رجعة، �إال �أن يكون على ح�صابهم. �أّدينا �ليمني 

تدعي  �لتي  �لدول  من  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وعوقب  �رش�وة،  �حل�صار  و�زد�د  هنا،  من 

ف�شل حممد �شالح )1953– (: ولد يف قرية دور� �لقرع �صمال ر�م �هلل، حا�صل على بكالوريو�ص �ل�رشيعة من   
11

�أ�صهر خطباء ودعاة حمافظة ر�م �هلل. فر�صت  �الأردنية. عمل كو�عظ متجول، و�إمام، وخطيب؛ من  �جلامعة 

عليه �الإقامة �جلبية �صنة 1986 لن�صاطه �لقيادي يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني. �أبعد �إىل مرج �لزهور �صنة 1992، 

و�عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين لن�صاطه �لقيادي يف حركة حما�ص. �عتقل يف �صجون �ل�صلطة 

�لفل�صطينية �صنة 1996. �نتخب لع�صوية �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني عن حمافظة ر�م �هلل و�لبرية، و�عتقل 

لذلك يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين.

من  و�حل�رشي  �الإقليمي  �لتخطيط  يف  دكتور�ه  على  حا�صل  �خلليل.  يف  ولد   :)  –1948( الدويك  �شامل  عزيز   
12

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية. عمل حما�رش�ً يف جامعة �لنجاح �لوطنية، و�عتقل عدة مر�ت من قبل قو�ت �الحتالل 

�ل�صهيوين. كان �لناطق �الإعالمي با�صم مبعدي مرج �لزهور باالإجنليزية. �نتخب يف �صنة 2006 عن حمافظة 

�خلليل لع�صوية �ملجل�ص �لت�رشيعي �صمن قائمة كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، وهو حتى كتابة هذه �ل�صطور رئي�ص 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني.
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�لنز�هة  درجات  باأعلى  مّت  �لذي  �لديقر�طي،  �المتحان  يف  جنح  الأنه  �لديقر�طية؛ 

�أجمع. و�ل�صفافية، وب�صهادة �لعامل 

وبعد هذ� �لفوز، بد�أت �رشطة �الحتالل تالحقنا من مكان �إىل مكان، وكانت تعرت�ص 

و�لكليات  �لكهرباء  و�رشكة  للم�صت�صفيات  زيارتنا  يف  حتى  حركتنا،  وتقيد  طريقنا، 

�جلامعية. لكن، وعندما جنحنا ��صتدعتنا هذه �ل�رشطة، وجل�صت معنا بقيادتها، وقدمو� 

�أن حتافظو�  �لفل�صطيني، ونرجو منكم  �ل�صعب  �الآن نو�ب عن  �أنتم  �لتهاين، وقالو�:  لنا 

على �ملز�ج �لعام. فقلنا لهم: نحن يف خدمة �صعبنا، والأجل هذ� دخلنا �النتخابات، و�صنعمل 

ح�صب ما يليه �صمرينا... ثّم �نتهى �للقاء.

�ملطاردة  �إال قر�ر �صيا�صي، فبد�أت  �ل�صيا�صة فيما بعد، ولي�ص ور�ء ذلك  لكن تغريت 

و�ملالحقة، و�الحتجاز على بو�بات �لقد�ص الأكرث من ثالث �صاعات من كل ليلة يف طريق 

�الإجر�ء�ت  هذه  ليالً.  �لو�حدة  �ل�صاعة  كانت  ولو  حتى  �لقد�ص،  �إىل  �هلل  ر�م  من  عودتنا 

�لتغيري و�الإ�صالح، فنجاحنا وفوزنا بجميع  �لقد�ص من كتلة  �قت�رشت فقط على نو�ب 

�ملقاعد عن �لقد�ص، �إال مقعدين لالإخوة �مل�صيحيني، ح�صب نظام �لكوتة، قد �أعطى �لوجه 

وقالو�:  �لنتيجة،  لهذه  �ل�صهاينة  ُجنون  وُجنَّ  ولهويتها.  �ملدينة  هذه  لطبيعة  �حلقيقي 

�أربعون �صنة من �لتهويد، ثّم تاأتينا هذه �ملفاجاأة. لقد فقدو�  �أين خرج علينا هوؤالء؟  من 

�صو�بهم؛ الأنهم ال يريدون لهذه �لرمزية �أن تت�صدر هموم �أهل �لقد�ص، و�أن ت�صكل �لوجه 

.
�ل�صيا�صي للقد�ص. ولكن: )َوَمَكُرو� َوَمَكَر �هللُ َو�هللُ َخرْيُ �مْلَاِكِريَن(13

“�لت�صونامي” �الأخ�رش، و�إنه �لزلز�ل �لذي له ما بعده،  �إنه  لقد قالو� عن هذ� �لفوز: 

وكما �أن فوزنا حو�رش من �خلارج، فقد حو�رش كذلك من �لد�خل، من خالل ممار�صات 

فتح يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة. فال�صلطة وموؤ�ص�صاتها قائمة على جي�ص من فتح، وقالها نبيل 

عمرو بعد ف�صله يف �النتخابات: �صيدخل �حلم�صاويون موؤ�ص�صات كل َمْن فيها ينتمي �إىل 

فتح، وهذ� �صيحول بينهم وبني جناحهم. ويف زيارة ملكتب توفيق �لطري�وي قال معلقاً 

على �الأحد�ث يف غزة: �أرى �حلرب �الأهلية يف طريقها �إىل �ل�صفة �لغربية. فقلت له: �لذي 

يتكلم عن �حلرب �الأهلية هو َمْن ي�صعى �إليها ويدبر لها.

القراآن الكرمي، �صورة �آل عمر�ن، �آية 54.  
13
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و�لد�خلية،  �لقد�ص  جلنتي  يف  �نتدبت  فقد  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  جلان  �صعيد  وعلى 

وم�صت بنا �الأيام و�ل�صهور و�حل�صار يزد�د �رش�وة. فاحل�صار كان من قبل، ومن �أيام 

�لرئي�ص عرفات، لكن موؤ�ص�صات �لرئا�صة ومنظمة �لتحرير مل تخ�صع للح�صار �إال ظاهر�ً، 

دبت  وما  �جلنازة،  ُي�صلو� عليها �صالة  مل  و�إن  وماتت،  �حت�رشت  قبل فوزنا  و�ملنظمة 

فيها �حلياة �إال بفوزنا. و�أ�صبحت �ملنظمة مرجعية بعد �أن طويت، و�نتهى مفعول �مليثاق 

�لوطني �لفل�صطيني.

ظالل الحصار:
عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  بعده  من  �لقيادة  �إىل  و�أتى  نحبه،  عرفات  �لرئي�ص  ق�صى  ملا 

حر�ص كل �حلر�ص على تهدئة �ل�صاحة �لفل�صطينية، ولي�ص ذلك عيباً، �إْن �أجمعت �لف�صائل 

على ذلك.

لقد �أ�صبح �أبو مازن حاجة ملحة بعد رحيل عرفات، والأنه مقبول لدى �ملجتمع �لدويل 

كتائب  ودعمه  �النتفا�صة،  ت�صليح  يف  عرفات  �لرئي�ص  دور  تبني  بعدما  و“�إ�رش�ئيل”، 

�صهد�ء �الأق�صى �ملح�صوبة على فتح باملال. و�أبو مازن ال يوؤمن بع�صكرة �النتفا�صة، وهو 

رجل “�صالم” مقبول عند “�إ�رش�ئيل” و�الأمريكان. ومن خالله �صرتتب �أور�ق �ل�صاحة 

�ملفاو�صات،  طريق  عن  حقه  �صتعطيه  “�إ�رش�ئيل”  �أن  ظاناً  مز�جه،  على  �لفل�صطينية، 

“�إ�رش�ئيل”  �أن  علم  وما  �لفل�صطينية،  بالدولة  �صتاأتيه  �لتي  هي  غري،  ال  و�ملفاو�صات 

من  توقع  لقد  نعم،  �لغربية.  �ل�صفة  يف  وال  غزة  يف  ال  فل�صطينية،  دولة  بقيام  ت�صمح  لن 

�الإ�رش�ئيليني �أن يفتحو� �أبو�ب �ملفاو�صات على م�رش�عيها، وخ�صو�صاً بعدما تخل�صو� 

من عرفات، وجاءهم �لرجل �ملنا�صب و�ملطلوب، ولكن �الإ�رش�ئيليني كعادتهم، �إذ� مل تكن 

�لقوة حا�رشة، وحار�صة للم�رشوع �لوطني، �أو �أن �لعجز يف �ل�صاحة �صمة �ملوقف، فهي 

ال تاأبه وتدير ظهرها، وال تعباأ مبفاو�صات وال جمامالت.

حتى  �لع�صكري،  باخليار  يوؤمن  ال  عّر�بها،  وكان  باأو�صلو  �أتى  �لذي  مازن،  �أبا  �إن 

به  بلغ  ولقد  موؤ�ص�صيها.  من  وهو  �نطالقتها  منذ  �لفل�صطينية  �لثورة  و�كب  و�إن 

�لفل�صطينية  �لثورة  �إخر�جه  على  �ل�صكر  له  وّجه  �أن  �صارون  مع  جمعُه  لقاء  يف  �الأمر 

ن�صي وما  �أو�صلو،  �صو�طئ  �إىل  �لعودة  �صفينة  لت�صل   ،1982 �الجتياح  عام  لبنان   من 

�أبو مازن ولن ين�صى، �أن �ل�صهاينة هم من هجروه من مدينته �صفد يف �جلليل �الأعلى 
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�أو�صلو، لي�صتعيد �لذكريات،  1948، وهم من منعوه من دخولها لزيارة بيته بعد  �صنة 

ورجع خائباً ال يلوي على �صيء.

لقد كان �أبو عمار يرف�ص �إجر�ء �النتخابات العتبار�ته وح�صاباته، وال يريد من �أحد �أن 

يف�صد عليه مز�جه �ل�صيا�صي. وكان على ثقة �أن حركة حما�ص و�لقوى �الأخرى �صتحظى 

بثقة �ل�صارع من خالل �صناديق �القرت�ع، والأنه ملّاح ويعرف ما يدور يف �ل�صاحة. ووقع 

وغرّيَ  �ملو�زين  قلب  �لذي  �لطوفان  وكان  �النتخابات،  فكانت  ويحذره،  يخ�صاه  كان  ما 

�حل�صابات. �أما �أبو مازن، فقد �أخذ على عاتقه �أن يخرج بال�صاحة �لفل�صطينية، �إىل جتربة 

جديدة مّت �التفاق عليها من خالل تفاهمات �لقاهرة �صنة 2005، مع جميع قوى �ل�صاحة 

�أن ُتبقي على  �لفل�صطينية. وعلى �لرغم من �لتحذير�ت من د�خل فتح، وفتح ال حت�صن 

وعلى  غ�صيلها،  ن�رش  �إىل  بها  يدفع  و�النتهازية  �مل�صالح  طغيان  بل  م�صتورة،  خالفاتها 

�لرغم من �لتحذير�ت من �النتخابات... وعملو� على �إرجائها وتاأخري موعدها غري مرة، 

يكون،  ال  وَمْن  يكون،  َمْن  على  �لد�خلي  و�لتناحر  فتح،  عا�صتها  �لتي  �لفو�صى  وحلالة 

�ملتناف�صني من فتح  �لت�رشيعي. بلغ عدد  �ملجل�ص  ولع�رش �صنو�ت وهي م�صتحوذة على 

على �أربعة مقاعد ملحافظة �لقد�ص 39 مر�صحاً، فاتهم �لفوز جميعاً.

�ن�صحب  بعدما  �النتخابات،  �إجر�ء  على  �صمم  �لتحذير�ت،  من  بالرغم  مازن،  �أبا  �إن 

مازن.  �أبي  مع  �رش�كة  باأي  �حلائط  عر�ص  �صارباً  و�حد،  طرف  من  غزة  من  �صارون 

مازن  �أبو  وح�صل  �لت�رشيعية،  �النتخابات  من  �صنة  قبل  �لرئا�صة  �نتخابات  وجرت 

لهم  65% ممن يحق  ن�صبة  يتجاوزو�  �لذين مل  �ملقرتعني  �أ�صو�ت  62% من  ن�صبة  على 

�نتخابات  وهي  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  د�خل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  من  �لت�صويت 

قاطعتها حما�ص. ولقد �أر�د �أبو مازن �أن يعزز موقعه من خالل جتربة نا�صجة، تعي�صها 

�ل�صاحة �لفل�صطينية؛ الأنه تعب من حالة �لرتهل �لتي ُدهيت بها فتح. وبعد فوز حما�ص يف 

�النتخابات... توجهت �إليه كو�در فتح باللوم، وقد �أ�رش على �لنتائج كما هي فقال لهم: 

حملتموين عفن �أربعني �صنة، فماذ� تريدون مني؟

ومل  فتح(،  حركة  يف  �لد�خلية  )�النتخابات  “�لب�يرز”  على  متردو�  وبالفعل، 

�لن�صبية،  �لقائمة  �ل�صالح على  َمْن فر�ص نف�صه بقوة  �لد�خلية، ومنهم  �للو�ئح  يحرتمو� 

دخلنا  لقد  ِق�ْص.  هذ�  وعلى  حمافظاً...  �أو  �صفري�ً  ي�صبح  �أن  مقابل  تنازل  من  ومنهم 



337

يٌد تبني ويٌد تقاوم

�لقد�ص  و�أن  �الإ�رش�ئيلي،  و�جلانب  عريقات  �صائب  وقعها  وثيقة  �أعقاب  يف  �النتخابات 

�لف�صاد ��صت�رشت  �أمريكية و�أوروبية، والأن مظاهر  �صمن د�ئرة �النتخابات، ومبو�فقة 

د�خل موؤ�ص�صات �ل�صلطة.

�لعتمة  “مل تكن  و�إ�رش�ئيلياً، لكن  و�أوروبياً  �أمريكياً  �إجر�ء �النتخابات كان مطلباً  �إن 

ردة  فكانت  و�أوروبا.  و“�إ�رش�ئيل”  الأمريكا  �ل�صدمة  كانت  بل  �حلر�مي”،  يد  قدر  على 

فعلهم تنكرهم لهذ� �خليار �لديقر�طي، ومل يحرتموه، بل يريدونه على �ملز�ج �الأمريكي 

بلري   توين  وو�صيفه  �الأمريكي  �لرئي�ص  مار�صها  قر�صنة  وهذه  �الإ�رش�ئيلي،  و�ملقا�ص 

Tony Blair، رئي�ص �لوزر�ء �لبيطاين �الأ�صبق.

عن  عاجزة  معار�صة  نكون  �أن  لها،  خططو�  َمْن  عند  و�الأماين  �النتخابات،  دخلنا 

�أن ن�صارك  �أو�صلو. ويريدون منّا  �لتغيري، وقابلة للتحجيم، بل �صاِهَد زوٍر على خطيئة 

�لنا�ص:  م�صامع  على  يرتدد  و�ل�صعار  �لباب،  دخولنا  يف  و��صحني  كنا  لكننا  نز�حم،  وال 

من هوؤالء  م�صامع  على  نتلو  ونحن  بهذ�،  �إال  هذ�  يقوم  ولن  تقاوم”،  ويد  تبني   “يد 
َر َوَقدََّر1 َفُقتَِل َكيَْف َقدََّر8 ُثمَّ ُقتَِل َكيَْف َقدََّر> ُثمَّ َنَظَر~ ُثمَّ  كتاب �هلل: )�إِنَُّه َفكَّ

 �صدق �هلل �لعظيم.
É َفَقاَل �إِْن َهَذ� �إاِلَّ �ِصْحٌر ُيوؤَْثُر(14 ْدَبَر َو��ْصتَْكَبَ

َ
¸ ُثمَّ �أ َعبَ�َص َوَب�رَشَ

�صنو�ت  خم�ص  ووقته   ،1999 �صنة  ف�صقفه  و�صقفه،  وقته  بفو�ت  �أو�صلو  �نتهى  لقد 

ِمْن  لَُهْم  َتَرى  )َفَهْل  �لغربية من جديد،  �ل�صفة  �أعيد �حتالل  �لدولة. ولكن بدالً منها  ثّم 

، و�ندحر �الحتالل من غزة حتت �رشبات �ملقاومة. ومن �ملعيب �أن تبقى غزة 
َباِقيٍَة(15

�لثورية  لل�صو�عد  �الأر�ص  “�إ�رش�ئيل”، وقد حتررت، و�لثورة كانت تقول:  حتت رحمة 

يف  قو�تنا  بقاء  هل  للحكومة:  �لق�صائي  �مل�صت�صار  �صارون  �صاأل  وقد  حتررها.  �لتي 

�ل�رشيط �حلدودي مع م�رش، يعدُّ �حتالالً؟ فاأجاب �مل�صت�صار: بقاء جندي و�حد �حتالل. 

و�إن �لعرب بعجزهم، �صاركو� بدور رئي�صي يف ح�صار غزة، وبالتايل تابعت “�إ�رش�ئيل” 

عربدتها. ونحن نعلم �أن هناك َمْن يتكئ على بقايا �أو�صلو، الأغر��صه �ل�صخ�صية ومنافعه 

�مل�صاريع  وهذه  �لطائلة؟  �الأمو�ل  هذه  وتابعيهم  �ل�صلطة  لقياد�ت  �أين  ِمْن  و�إال  �لذ�تية، 

مع  �حلرب  من  بدالً  �أهلية  حلرب  و�لت�صليح  �لذمم؟  �رش�ء  على  �لتبذير  وهذ�  �لقائمة؟ 

�الحتالل؟

القراآن الكرمي، �صورة �ملدثر، �آية 18–24.  
14

القراآن الكرمي، �صورة �حلاقة، �آية 8.  
15
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مقدمات االعتقال:
مل ي�ِص على فوزنا �أربعة �أ�صهر، و�إذ� بوزير د�خلية �الحتالل �ملجرم روين بار �أون 

�لقد�ص ووزيرها  �إىل فل�صطني من �ملغرب، يطلُّ على نو�ب  Roni Bar-On، �لذي هاجر 

لنا ب�صهر من تاريخ �صدوره وهو  �أبو عرفة بقر�ر تع�صفي ظامل، حدده  �ملهند�ص خالد 

�لت�رشيعي،  من  �الن�صحاب  �أو  �ملو�طنة  بني  فيه  يخرينا   ،2006/6/29 �إىل   2006/5/29

“طيب”، ملاذ� نحن؟  �لتنازل عن ع�صوية �لت�رشيعي.  �أو  و�أن ت�صحب هوياتنا �ملقد�صية، 

من  كذلك،  �لدورة  هذه  ويف  فيها،  �لت�رشيعي  ونو�ب  �صنة  ع�رشة  �إحدى  ومنذ  فالقد�ص، 

�لقد�ص نو�ٌب عن فتح، ومل يتعر�صو� ملا تعر�صنا له. “طيب يا خربانني” قلتم يل من خالل 

�لتحقيق: �صيخ �أبو طري، يكفيك ع�صكرة، و�ذهب �إىل عامل �ل�صيا�صة و�الإعالم، و�إذ� بعامل 

“�صحيح  �هلل:  �أمي، رحمها  قالت  �لع�صكرة. وكما  و�أنكى يف �رشيبته من  �أ�صد  �ل�صيا�صة 

خالتي  مع  وال  بخري،  جدتي  مع  و“ال  ت�صبع”،  حتى  وُكْل  تاأكل،  ال  ومك�رشَّ  تك�رش،  ال 

�إىل فل�صطني مغت�صباً، وعائلتي  �أنت باالأم�ص جئت  �أون.. يا �بن �حلاقدة،  بخري”. يا بار 

حمتالً جئت  َمْن  و�أنت  بيتي؟!  من  �أطرد  فكيف  �صنة.  �صبعمئة  من  الأكرث  �لقد�ص  يف   هنا 

�صنة 1967؟

�أبو عرفة،  �أيار/ مايو، م�صاًء، �ملهند�ص خالد   29 �مل�صكوبية بتاريخ  ��صتدعتنا �رشطة 

من  �الأمر  ما  ندري  ال  ل�صاعة،  و�نتظرنا  و�أنا،  عطون،  و�أحمد  طوطح،  حممد  و�لنو�ب: 

ور�ء ��صتدعائنا، و�إذ� بهم يخرجون علينا بهذ� �حلقد، وجودكم مرهون يف �لقد�ص لفرتة 

مل  �إذ�  �لطرد،  ذلك  وبعد   ،2006 يونيو  حزير�ن/   30 �إىل  مايو،  �أيار/   29 ِمْن  �ل�صهر  هذ� 

تتنازلو� عن ع�صوية �ملجل�ص �لت�رشيعي، “طيب”، ملاذ� و�فقتم على دخولنا �النتخابات؟ 

�أو  �صت�صجنون،  و�إال  �حلق؟  هذ�  ممار�صة  عليكم  ممنوع  لنا  تقولو�  مل  �لبد�ية،  من  ملاذ� 

�أنهم قادرون عليها. لكن �الحتالل ال يحتاج  �صتطردون؟ وتدخل �ملحامون، ويف ظنهم 

�إىل ت�صويغ �أفعاله وممار�صاته، وكل �حتالل يهون عن �حتالل �ل�صهاينة، وكان معي يف 

�ل�صجن قدياً �صنة 1981، �أٌخ ِمْن جباليا ��صمه يو�صف عبد �لهادي، كان يقول يل: �لعي�ص 

مع �لقرود وال �لعي�ص مع �ل�صهاينة... و�صدق فيما قال.

رجعنا �إىل بيوتنا و�لهموم ال تفارقنا، و�هلل هذه حرب، وحرب �لع�صكرة عندي �أهون 

من حرب �ل�صيا�صة، “و�أعوذ بك ربِّ من غلبة �لَدْين وقهر �لرجال”. ومرت �أيام �ل�صهر �إال 

و�حد�ً، و�إذ� بطارق يطرق علينا �لبيت بعد �ل�صاعة �لو�حدة ليالً. و�إذ� بهم طو�رق �ل�رش، 
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حا�صوب،  وجهاز  و�أور�قاً  كتباً  و�صادرو�  �لبيت،  فت�صو�  بعدما  باعتقايل  �أمر  ومعهم 

لبومات من �ل�صور... وحتى ذكرياتك ياأتون عليها فيقتلونها.
َ
و�أ

هذ�  وح�صل  �للَّطيم”،  على  “معّوٌد  يقال،  كما  فَخدِّي  ذلك،  عندي  م�صتغرباً  يكن  مل 

وفوزنا  للنا�ص،  قبلًة  منا  جعلت  فمو�قعنا  �ملرهق،  �لنيابي  �لعمل  من  �صاخن  يوم  بعد 

وال  �مللوك،  ُتطيقُه  ال  فوز  وهذ�  �الأقو�م.  من  �لعلية  ي�صع  فال  �لنا�ص،  َو�ِصَع  �إْن  هذ� 

�لفوز  وهذ�  �حلق.  لغري  مطية  تكون  �أن  نف�صك  على  تقبل  لن  الأنك  �مل�صالح؛  �أ�صحاب 

�أننا �صححنا �مل�صار،  �إىل مو�جهة مع �لطغاة يف �الأر�ص، ويكفينا من هذ� �لفوز،  دفع بنا 

�لفوز وهذ�  �ل�صبل.  بها  �صلَّت  �أن  بعد  �الأول،  مربعها  �إىل  �لفل�صطينية  بالق�صية   وعدنا 

، فهو �لطوفان �لذي �أربك �لقر�ر �ل�صيا�صي لدولة �الحتالل، 
وىَل(16

ُ
)َنِذيٌر ِمَن �لنُُّذِر �اْلأ

حما�ص  �لفوز:  خب  �إذ�عة  يف  قالو�  حتى  �لقد�ص،  عن  �مل�صوؤولة  �الأمنية  �ملوؤ�ص�صة  وفاجاأ 

ت�صيطر على �لقد�ص.

�ل�صلطة يف ر�م �هلل  �لقد�ص، وهناك لدى قيادة  �أن ت�صادر مو�طنتنا يف  ولكن �مل�صيبة 

مْكُر �لليل و�لنهار حتى ال يكون لنا جناح من خالل هذه �لتجربة، و�عتد�ء علينا يف �ملجل�ص 

و�إطالق  �ملجل�ص،  �إىل  �لدخول  من  �ملجل�ص  رئي�ص  متنع  م�صيّ�صة  وتظاهر�ت  �لت�رشيعي، 

�لوزر�ء. و�ل�صوؤ�ل، ملاذ� �العتد�ء على هذه  �أبنية �ملجل�ص، ويف رئا�صة  نار، وحرق د�خل 

وما  غد�ً.  فيها  نكون  ال  فقد  �ليوم،  فيها  كنا  �إن  عامة،  و�أمالك  وطنية  فهي  �ملوؤ�ص�صات؟ 

عليهم  يعتدى  حتى  �الإ�صالميني  �لنو�ب  ذنب  وما  حترق؟  حتى  �لتجارية  �ملحالت  ذنب 

الإخو�ين  قلت  �ملو�قف؟  يف  �الزدو�جية  هذه  فما  بعد؟  فيما  مكاتبهم  وحترق  ويخطفو�؟ 

�الأق�صى،  �مل�صجد  من  �ل�رشقية  �ل�صاحة  يف  جماعي  �إفطار  جمعنا  وقد  �لقد�ص،  �أبناء  من 

�إننا ال نتمنى �البتالء، ولكنه يف �لطريق �إلينا، و�أعدو� �أنف�صكم لذلك. ولي�ص هذ� فح�صب، 

عند  �إال  لنا  ح�صانة  فال  �ل�صعب،  هذ�  عن  نو�باً  كنا  و�إن  نحن،  �إال  ح�صانة،  له  �لعامل  كل 

�هلل �صبحانه. ومل يطل �الأمر حتى �عتقلنا. و�أكرث من هذ�، فاإن فريقاً من جهاز �ملخابر�ت 

�مل�صوؤول عنه توفيق �لطري�وي، يريد يَلّ ذر�عي، عن طريق تهديدي باإ�صقاط �أعّز �لنا�ص 

على قلبي، �إن ��صتلمت وز�رة من �لوز�ر�ت، فاأي م�صتوى و�صل �إليه �لقوم؟!

القراآن الكرمي، �صورة �لنجم، �آية 56.  
16
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ودون �رشح عن بطاقة �لهوية، �أقول: ال ي�رشفني و�أهلي يف �لقد�ص، وعرب فل�صطني يف 

�لد�خل، �أن نحمل بطاقتهم، ولوال �لعيب و�حلياء، الأتيت بطفل وجعلته يبول عليها �أمام 

�ل�صحافة.

التشريعي والوزارة في السجن!:
ب�صارة،  عزمي  �لدكتور  �لتجمع،  حزب  يف  �الإخوة  مع  جل�صة  يف  كنّا  �العتقال  ليلة 

�الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  يف  �أع�صاء  وهم  طه،  و��صل  و�الأ�صتاذ  زحالقة،  جمال  و�الأ�صتاذ 

29 حزير�ن/ يونيو يف  ونناق�ص معهم ما خرج علينا به بار �أون، كان ذلك ليلة �خلمي�ص 

فندق “كري�صم�ص” يف �لقد�ص. وكان مع �لنو�ب و�لوزير �أبي عرفة �الإخوة ر�مي �حللو�ين 

من�صق مكتب �لنو�ب، وهيثم طه مر�فق �لوزير، وكان جو�ً �أخوياً، وال يختلف عمقهم، وال 

فهمهم �لوطني عما نوؤمن به. فهم من �لن�صج مبكان، وعلى �خل�صو�ص �لدكتور عزمي، 

وهم منا ونحن منهم، ونعي�ص هموم هذه �لق�صية.

ليلتها كما ذكرت، طَرَق �الأ�رش�ر علينا �لباب بقوة ووح�صية �أفزعت �جلري�ن، فقلت: 

“�للهم �كفنا �رشَّ �الأ�رش�ر، وكيد �لفّجار، وطو�رق �لليل وطو�رق �لنهار، �إال طارقاً يطرق 
بخري، يا �أرحم �لر�حمني”. وقد ذكرت ما فعلو�، فاإنهم ال يعطونك فر�صة لرتتدي ثيابك، 

ومنهم ل�ّص حاول �رشقة طقم �أقالم باركر، وزد على ذلك يحرمونك من �لتلويح بيدك 

الأهلك، ولقد �ألقو� مبا يف �ملكتبة من كتب على �الأر�ص.

�إىل  ذلك  بعد  بي  و�صارو�  َخِربة.  مهرتئة  نف�صيات  من  نابعة  �ملمار�صات  هذه  كل  �إن 

ناقلة حر�ص حدود، وهم مدججون بال�صالح. وملا و�صلت �إىل مغت�صبة ر�مات ر�حيل، 

وملا  �لناقلة،  يعرت�ص  �إيا�ص  �مليجر  وهو  �ل�صاباك  يف  �لقد�ص  جنوب  منطقة  بقائد  و�إذ� 

�صاهدين رّحب بي، ف�صاألته: ماذ� يجري؟ وماذ� من ور�ء هذ� �العتقال؟ و�إىل �أين نحن 

يق�صد  —وهو  عندنا  بيت”  “باعل  طري،  �أبو  �صيخ  يا  ب�رش�حة:  فاأجابني  ذ�هبون؟ 

�إن  بالعبية.  �لكلمات  �أي و�هلل بهذه  �أع�صابه،  رئي�ص �حلكومة—... ُجنَّ جنونه، وفقد 

�أن  بعد  �أع�صابه، وخا�صة  �لبيت، وهو من فقد  Ehud Olmert هو رّب  �أوملرت  �إيهود 

ثّم   .2006/6/25 يوم   Gilad Shalit �صاليط  جلعاد  �جلندي  �لق�صام  كتائب  �ختطفت 

�لعامود،  ر�أ�ص  �إىل مكتبه يف  ��صتدعاين  �أنتم ذ�هبون. وكان قد  �أين  �إىل  �أدري  قال يل: ال 

�ل�صاباك  يف  �لقد�ص  منطقة  قائد  ومعه   ،2005/6/8 بتاريخ  �ل�صجن  من  خروجي  بعد 
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�ل�صاباك  �الأق�صى كذلك. فاالأق�صى له �صابط من  �مل�صجد  و��صمه بار�ك، وقائد منطقة 

متخ�ص�ص باالأوقاف �الإ�صالمية. وحا�رشين ثالثتهم الأكرث من ثالث �صاعات يف �أ�صئلة 

منطقة  قائد  بار�ك  يل  وقال  و�لوعيد.  �لتهديد  فيه  وظاهرها  وباطنها  وهناك،  هنا  من 

 �لقد�ص: لقد حذرين منك قبل ع�رشين �صنة على �لتمام �أبو مارون، قائد خمابر�ت منطقة

�صور باهر يف �ل�صاباك، وقال يل: “خّل عينك على �ل�صيخ �أبي طري”.

�إىل مع�صكر بيتونيا، وعند  �لناقلة يف �صو�رع �لقد�ص، حتى و�صلنا  بعدها �صارت بي 

�ل�صهاينة ��صمه “عوفر”، وفيه �صجن ومركز حتقيق وحماكم ع�صكرية. وقبل �الحتالل 

�لغربية،  �ل�صفة  نو�ب  من   64 على  �أتو�  �لليلة  هذه  ويف  �الأردين،  للجي�ص  مع�صكر�ً  كان 

 .
17

وروؤ�صاء �ملجال�ص �لبلدية و�ملحلية، �ملح�صوبة على �لتغيري و�الإ�صالح، و�لوزر�ء كذلك

ر�فات  قرية  م�صجد  من  �صمعناه  �لفجر،  �أذ�ن  مع  متز�مناً  للمع�صكر  و�صولنا  وكان 

�لتحقيق، وكانت  �ل�صبح و�لقيود يف معا�صمنا. ودخلنا على �صباط  �ملجاورة، و�صلينا 

�أ�صئلتهم تلفيقات خبري من جهاز �الأمن عندهم، ��صمه �صانهاف، بع�صها يناق�ص بع�ص، 

َوُجلُّ ما �أجمعو� عليه، �أن ي�صلو� معنا �إىل �عرت�ف و�إقر�ر، باأن �لتغيري و�الإ�صالح وجه 

�لع�صكري،  �لق�صاء  �أمام  �صهادته،  �أد�ء  يف  نف�صه  �خلبري  هذ�  ناق�ص  ولقد  حلما�ص.  �آخر 

وقال: �إنه لي�ص من �ل�رشط �أن تكون قائمة �لتغيري و�الإ�صالح هي حما�ص، قلت لهم �الآية: 

. لكن �لقوم، 
)َوْيلَُكْم اَل َتْفرَتُو� َعلَى �هللِ َكِذباً َفيُ�ْصِحتَُكْم ِبَعَذ�ٍب َوَقْد َخاَب َمِن �ْفرَتَى(18

�أو بدونه يف غيِّهم �صادرون، وهم يريدون تغييبنا حتت كل �لظروف. وعلى  ب�صانهاف 

يف  وو�صعو�  وقر�ها،  �لقد�ص  يف  �النتخابية  �لعملية  �إجر�ء  على  و�فقو�  �أنهم  من  �لرغم 

بريدها �خلا�صع ل�صلطتهم �صناديق �القرت�ع، و�ل�رشطة هي من حملت هذه �ل�صناديق 

�الأذى،  ينقلبون على وعودهم ويعلنون �حلرب. ولقد �صبنا على هذ�  فاإّنهم  ونقلتها، 

وقلنا لهم: هذه قائمة �نتخابية فيها �مل�صلم و�مل�صيحي، ومن خالل �حلديث �لطبيعي �لذي 

يديره �صابط �لتحقيق، و�أعني ما �أقول، من خالل �حلديث ولي�ص من خالل �لتحقيق؛ الأن 

حديثهم نابع من �صعف وعدم قناعة، وباهت يف قوته. �أما �لتحقيق، فظروفه قا�صية وهو 

من �ل�صيطنة مبكان، وك�رش يف ك�رش، فهذه �ملرة حديث مل يتجاوز �صاعة من ليل �لظاملني. 

�أ�صاأل �ل�صابط �مل�صوؤول عن هذ� �مللف فقلت له: ب�رشفك �لع�صكري، هل  �أن  وقد تعمدت 

 �نظر: ملحق �لوثائق، �لوثيقة رقم )23(، �ص 537، مل�صق با�صم �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني يطالب باإطالق 
17

�رش�ح رئي�صه ونو�به، وياأتي ترتيب �ل�صيخ �أبو طري فيه �الأول ي�صار�ً، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر، 2006. ]�ملحرر[

القراآن الكرمي، �صورة طه، �آية 61.  
18
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��صمه  �أن حمققاً  فاأجابني: ال. و�أذكر فيما م�صى  �لتهمة؟  �لعمل؟ وهذه  �أنت مقتنع بهذ� 

�أجل �حلقيقة”، بينما �صاباك �ليوم يف تهمة  �أحرق �لعامل من  �أن  “�أنا م�صتعٌد  كرمل قال: 

نادرة  حالة  �صكلنا  فنحن  علينا.  يكذب  �أن  �أجل  من  �لعامل،  يحرق  �أن  م�صتعد  �صدنا، 

�أكب من  �لع�صكرية، نحن ظاهرة  �ملحاكم  �لع�صكري، وقلت لهم من خالل  �لق�صاء  على 

وقلت  خياره.  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  تعاقبون  و�أنتم  و�ملحاكمة،  و�لتحقيق  �العتقال 

�لنيابة، و�لنيابة تتخبط  �لع�صكري، و�أكب من  �لق�صاء  �أكب من  لهم: هذ� ملف �صيا�صي 

يف هذ� �مللف. ولقد �صبق لقا�ٍص يف �جلل�صة �لثانية �أو �لثالثة للمحكمة �أن قّرر �الإفر�ج عنا 

لعجز �لنيابة يف �الأدلة، ولقناعته �أن �لق�صية ال تخ�صع لهذ� �ملز�ج. لكن �لنيابة ��صتاأنفت، 

له  �صاأن  ال  �صيا�صي  ببيان  �الإفر�ج،  قر�ر  على  رّد  �لنيابة،  ��صتئناف  قبل  �لذي  و�حلاكم 

بالق�صاء وال بالقانون.

قدمي  ق�صم  يف  ونزلنا  �لرملة،  �صجن  �إىل  رّحلونا  ثّم  “عوفر”...  يف  بقينا  و�حدة  لليلة 

ل�صهر هناك. وجاءنا قائد �ملنطقة، و�طلع على �أو�صاعنا، وطلبنا منه مالب�ص عن طريق 

�الأهل فو�فق. ثّم جاءنا قائد م�صلحة �ل�صجون، �لذي ذكرناه �أيام �الإ�رش�ب عن �لطعام، 

و�صلّم علينا ومعه حا�صيته، ثّم قال: �أين كلمة �ل�صيخ �أبي طري؟ �أمل تعدنا بزيارة لبيتك؟ 

ذلك.  على  حتفظت  جماعتي  يف  �مل�صغرة  �ل�صورى  “�لكابينت”  ولكن  نعم،  له:  فقلت 

ود�ر �حلديث بيننا عن هذ� �العتقال وتد�عياته، ومنهم من �صاأل عن �صاليط، فقال قائد 

�ل�صجون: لو �أن خالد م�صعل يعرف �أين �صاليط لعرفنا نحن �أين هو. وهذ� كناية عن مدى 

�ل�رشية عند �خلاطفني.

وبقينا نرتدد على �ملحاكم، و�أ�صعب ما يف �ل�صجن هي �أيام �ملحاكم، و�صاأحتدث عنها 

فيما بعد، وهم قوم يتفننون يف قتل �أيامنا، ويّطون يف ق�صايانا الأزمان طويلة، وجعلو� 

من �عتقالنا ورقة �صغط على �إخو�ننا يف غزة لالإفر�ج عن �صاليط. وقلت يف �ملحكمة: �إذ� عاد 

�صاليط �إليكم، ف�صنعود جميعاً وبال حماكمة �إىل بيوتنا. وكنت كثري�ً ما �أ�صت�صهد باأمثال 

حفظتها عن �أمي رحمها �هلل، فقلت لهم: “�لعبو� يا �أوالد، و�للعبة على �أمكم”، و�أترجمه 

نقل بني حمكمتي عوفر و�صامل يف �ل�صمال، وهي بالقرب من 
ُ
لهم بالعبية. ثّم �إين كنت �أ

جنني؛ طلباً ل�صهادتي على �إخوة ال عالقة يل بهم، ولكن الأين �صاحب �لرتتيب �لثاين على 

�لذين  حتى  �لبلديات،  وروؤ�صاء  �لنو�ب  جميع  على  �أ�صهد  �أن  تفرت�ص  فاملحكمة  �لقائمة؛ 

عذ�بها  يطول  رحلة  وهذه  �صفرية.  وثالثني  مئة  عن  تنقالتي  فز�دت  �أعرفهم،  �أكن  مل 
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ولثالثة �أيام، ورمبا الأ�صبوع، و�أنا على �صفر، ومن خالل و�صيلة نقل مكتظة بخليط من 

�الأ�رشى، منهم �الأمني ومنهم �جلنائي، وال تخلو من �لدخان و�لتدخني، وليوم كامل و�أنا 

على متنها، حتى �أ�صل �إىل �ملحطة �لتي توؤدي �إىل �ملحكمة، يف �ليوم �لثاين، فاأُلقي بنف�صي 

�أ�صهد على  �أن  �ل�صفر. ويريدونني  �أغت�صل من وعثاء  �أن  �لتعب، ودون  �لفر��ص من  على 

حامت  فالدكتور  �أعرفه،  ال  �العتقال  هذ�  وقبل  جنني،  بلدية  رئي�ص  جر�ر،  حامت  �لدكتور 

من جنني و�أنا من �لقد�ص، وكيف �أ�صهد على رجل ال �أعرفه، ومل ي�صبق يل �أن ذكرته. فما 

وجه �ل�صهادة يف هذ� �ملقام؟ �إن كنتم تريدون حماكمتنا، فحاكمو� �ل�صعب �لذي �نتخبنا، 

�عتقلوه... ثّم حققو� معه، وتوجهت �إيلّ �صابطة يف �لنيابة فقالت، بعد �أن حذرين �حلاكم 

الأنني  هنا،  �أنا  ملاذ�  هنا؟  �أنت  ملاذ�  فقط:  و�حلقيقة  �حلقيقة،  بغري  �لقول  من  �لع�صكري 

�إن�صان حمرتم، وذلك باللغتني �لعربية و�لعبية، فعلى ماذ� حتاكموننا؟! حاولت �لنيابة 

�أن ت�صاأل جاهدًة و�أنا �صامٌت ال �أجيبها. حتى �صاق �حلاكم �لع�صكري من عدم جو�بي، 

فاأجبته قائالً: هذ� ملٌف ال �صالحية لهذه �ملحكمة �أن تبّت فيه، نعم، فزنا يف �النتخابات، 

وكنا �أكب من مكركم، وتبني لكم �أننا منجل فبلعتموه، ثّم رفعت �جلل�صة.

ف�صيل  كل  ليعرف  �النتخابات،  هذه  ندخل  �أن  نريد  نحن  �أقول:  كنت  ما  كثري�ً  نعم، 

و�الإ�صالمي  �لعربي  و�لعامل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يرى  وحتى  �ل�صاحة،  هذه  يف  حجمه 

مل  �لذي  باملا�صي  �لتغني  �صيمفونية  تنتهي  وحتى  فل�صطني،  يف  �الأمور  حقيقة  و�لدويل 

يحافظ عليه �أبناء �لثورة.

بلكنته  هناك  �صابط  يل  قال  فيها،  �عتقلونا  �لتي  �ل�صاعة  يف  عوفر،  �صجن  يف  ونحن 

�لركيكة: “�أنتم تغيري و�صالح”، “م�ص تغيري و�إ�صالح”، قلت نعم: نحن تغيري و�صالح، 

�هلل  ح�صبنا  وقلت:  �لرملة،  �إىل   ،2006/6/30 ليلة  رحلتنا  ذكرت  وكما  و�إ�صالح،  وتغيري 

ونعم �لوكيل، وال حول وال قوة �إال باهلل، وتنهدُت بعدما تذكرت �أنني ق�صيت 26 عاماً يف 

�أحلمك!! �صبحانك على حلمك  �إلهي �صبحانك ما  �لظلم،  يا عامل  �إيه  �ل�صجون، وبكلمات: 

بعد علمك!! 

و�إن كان يل تعليق على كل ما حدث �أقول: �إن �ل�صلطة بزعامة �أبي مازن كانت قادرة على 

حّل هذه �مل�صكلة، مبوقف و�حد ياأخذ طابع �لتهديد باال�صتقالة، �أو ر�صالة �إىل �الأمريكان، 

لكنه  �لت�رشيعي،  يف  نو�به  �عتقل  �الحتالل  الأن  �ل�صلطة؛  حّل  �إىل  �لطريق  يف  �أنه  يخبهم 

�لت�رشيعي. ومن  قائماً، وحتى تتعطل �رشعية  �لفر�غ  يبقى  كان ر��صياً عن ذلك، حتى 
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 �الأدلة على تو�طئهم، �أن �ملحامي و�إخوة لنا طلبو� من �صائب عريقات بروتوكول �التفاق،

�لذي وقعه مع �الحتالل ب�صاأن �النتخابات يف �لقد�ص، فماطل، وحتى كتابة هذه �ل�صطور 

عّز عليه �أن يعطيه لنا، حتى نو�جه �لق�صاء �لع�صكري يف حينه.

عادت �لرتابة �إىل �ل�صجن، ونف�صي على �لدو�م �أقوى من هذه �لقيود، وعندما حت�رش 

رهني  وهو  بن �جلهم،  �صعر علي  من  �أبياتاً  م�صامعها  على  �أردد  كنت  لزيارتي  زوجتي 

�ل�صجن:

ال جتزعي �إما ر�أيت قيوده                                                   �إن خالخيل �لرجال قيودها

على  �ملعني  هو  �هلل  و�أن  عز�ء،  �هلل  يف  لنا  �أن  لوال  و�هلل  �ل�صجن:  ملدير  قلت  مرة  وذ�ت 

�صبنا وحمنتنا، ملا �صبنا على مثل هذه �حلياة. ولو كنا على طريق �ملالحدة، لو�صعت 

عيار�ً نارياً يف ر�أ�صي وفارقت �حلياة؛ الأنها ال ت�صتحق هذ� �لعناء، ولكنها يف �صبيل �هلل، 

َمْن  �ل�صجان؟ ومن يطيق عربدته؟  و�إمنا �حلياة يف معانيها، ولوال ذلك فمن يطيق قهر 

يطيق �صفالة رجال “�لبو�صطة”؟ فاإذ� كان �إمام �لنحاة �صيبويه قد مات غماً ملجاملة على 

ح�صاب حقيقة نحوية. ومن خالل هذه �ملحنة �لطويلة �أقولها و�هلل مطلع على �لنو�يا، و�هلل 

على  فندمي  يوماً،  ندمت  و�إن  �هلل،  �صبيل  يف  �الأمر  د�م  ما  و�حدة،  للحظة  ولو  ندمت،  ما 

حلظٍة مل �أقاتل فيها عدوي، وعدو هذه �الأمة. وو�هلل، ما تزعزعت نف�صيتي، َوَتنْهدُّ �الأر�ص 

وال تنهد نف�صيتي �أبد�ً، وكثري�ً ما �صمعها �إخو�ين مني يف �ملجال�ص ويف يوم �جلمعة، �أنه لو 

ُقدِّر يل �أن �أعي�ص ما عا�ص نوح \ ما تعّدى عمري �لنف�صي ثالثني �صنة. وكان يعجبني 

�خلام�صة  يف  �إنه  يقول:  وهو  �لر��صد  �أحمد  حممد  �لرتبية  يف  �لر�ئد  لالأ�صتاذ  قر�أته  �لذي 

و�ل�صتني من �لعمر،

�أخو �صــبعني جمتمٌع �أ�صــّدي                                   �صــــنّي بروحــــي ال ِبَعــــِدّ �صــــنينــــي

ً فالأ�صخرنَّ غد�ً من �لت�صـعني                                  عمري �إىل �ل�صبعني يرك�ص م�رشعا

والروح ثابتٌة على العشرين
يف �صجن �لرملة هذ�، وقد نزلنا ما ي�صمى “�ملعبار”، جاءنا قر�ر نقل �إىل �صجن نيت�صان، 

وهو و�قع يف حميط �صجن �لرملة، و��صتقبلنا �صباط �ل�صجن، وهم من بني معروف من 

وتعاملو�  ��صتقبلونا  و�حرت�م  فبلطف  �صابقاً،  ذكرناهم  عمن  يختلفون  ولكنهم  �لدروز، 

�أخاه من  لنا فيه حياء. و�أعرف  �هلل، �صابط عدد، و�حرت�مه  نائل عبد  معنا، وكان منهم 
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قبل، وكنيته �أبو عبد �هلل ماجد، وهو على قدٍر كبري من �الحرت�م. وكان فيهم دون رتبة 

�أن�صى معاملتهم �حل�صنة معنا، وهم جهاد فالح، ويو�صف طعمة، و�أجود  �ل�صباط، وال 

عز�م، و�ل�صابط كمال �صالمة، و�ملمر�ص �إياد قزل. ويف هذ� �لق�صم ز�رنا مدير م�صلحة 

�ل�صجون نف�صه، وكان برفقة وزير �الأمن �لد�خلي حينها �آيف ديخرت Avi Dichter، ودخل 

علينا �لغرفة، وتعرف علينا، وز�رنا �إخو�ننا �لنو�ب يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، فاالحرت�م 

هو �حلا�رش، و�أما �لت�صنع و�لتكلف فال يعمر�ن. و�أحياناً، ال يجدي �حلو�ر وال �الحرت�م، 

�إذ� ما جتاوزت �إد�رة �ل�صجن حدود �ملاألوف، فال بّد من موقف فيه ت�صنج. وكما ذكرت 

فمن �لنا�ص من ال �أن�صى موقفه �الإيجابي معي، ومع �الأخ �أبي جماهد عطون، كال�صابط 

كمال �صالمة، �لذي متيز باحرت�مه وح�صن �صلوكه، �إْثَر مهاجمة �صجني منّا على �صابط 

يف عدد �ل�صباح، ب�صفرة حادة نالته باأذى يف رقبته، و�صارت “دماياه حماياه” كما يقال. 

فال�صابط كمال �صّكل لنا حماية �أدبية، وجعل يف معا�صمنا على ر�حتها ثّم جاء يهودي 

ف�صدها، وبفعلة هذ� �ل�صجني، متيزت �الإد�رة غيظاً، وكانت �لهجمة �ل�صيئة �لتي �أتت على 

�إد�رة  و��صتنفرت   .2007/9/23 �ملو�فق  1428هـ،  رم�صان   13 يف  ذلك  وكان  �صيء،  كل 

�ل�صجن، ومن ور�ئها م�صلحة �ل�صجون، وعاقبت 200 �صجني �أمني بجريرة هذ� �حلدث، 

و�أحلقت �أ�رش�ر�ً نف�صية ومادية وج�صدية باالأ�رشى، و�صحبت �الأدو�ت �لكهربائية، من 

تلفزيون وهو�يات وبالطات للطبيخ. و�أخرجت �الأ�رشى وقيدتهم بالقيود �لبال�صتيكية، 

وجعلتهم يجل�صون �لقرف�صاء ل�صاعات طويلة، ووجوههم على �حلائط. و�أتت على كل 

�أوجعونا  ولقد  و�ل�صاي،  و�لقهوة  �ملاأكوالت  و�صادرت  بالنابل،  �حلابل  وخلطت  �صيء، 

الأيام بالقيود �لبال�صتيكة، و�آثارها �ملوجعة مل تنته. وملّا جاء �ملدير بعد كل هذه �الإهانات 

و�ال�صتفز�ز�ت، يريد �حلديث معنا، وقفت له وقلت: هل �أبقيتم على �صيء حتى نتحدث؟ 

�أبقيتم على �صيء، لقد قيدمتونا كالدو�ب، وجعلتم منّا حديقة  لقد قتلتم �الحرت�م، وما 

فيه  كامالً  ق�صماً  تعاقبو�  �أن  �أما  �ملهاجم...  عاقبو�  م�صائبنا.  على  وتتلذذون  حيو�نات، 

100 جماهد، فالعقاب �جلماعي مرفو�ص. �أنتم قوم ال حترتمون �لتور�ة �لتي تتعبدون 

َو�لَْعنْيَ  ِبالنَّْف�ِص  �لنَّْف�َص  نَّ 
َ
�أ ِفيَها  َعلَيِْهْم  )َوَكتَبْنَا  عنكم:  يقول  وتعاىل  �صبحانه  و�هلل  بها، 

، ولكن، هم يف و�ٍد و�لتور�ة يف و�د. 
19) ِبالَْعنْيِ

القراآن الكرمي، �صورة �ملائدة، �آية 45.  
19
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وذ�ت ليلة تعر�صت لوعكة �صحية، فجاءين ممر�ص من بني معروف )�لدروز( ��صمه 

ومعه  علي،  ��صمه  �صابط  وب�صحبة  �ل�صجن،  عيادة  �إىل  �لغرفة  من  و�أخرجني  �صامر، 

من �حلر��ص جهاد و�أجود، و�أجرو� يل فحو�صات طبية و�صكرت لهم ذلك. وخرجنا من 

�ملوقف وعالج  رويي،  �صلومو  وهو  �صابقاً،  �أعرفه  كنت  �آخر  مدير  يد  على  �ملحنة   هذه 

�رشيعاً.

ويف �لق�صم �لذي نزلنا فيه �أوالً، بعد “�ملعبار” وقبل �العتد�ء على �صابط �لعدد، �أجرت 

�إد�رة  لظن  لغرفتنا  جرى  و�لتفتي�ص  مبا�رشة.  �ل�صبح  �صالة  بعد  تفتي�صاً  �ل�صجن  �إد�رة 

�أنه ال وجود لذلك عندنا، بل كان موجود�ً  �أن عندنا هاتف حممول، و�ل�صحيح  �ل�صجن 

عند �الأخ رمزي عبيد من فتح. وكان ظّن �ملدير و�صابط �أمنه �أنه ال يكن �أن يعي�ص �ل�صيخ 

فخرجت  مالب�صنا،  من  جردونا  �إذ  �صيئاً  تفتي�صاً  ففت�صونا  حممول،  هاتف  بال  طري  �أبو 

�لتفتي�ص، خرجت غا�صباً، وو�صل �حتجاجي ملدير  لنا وقت  �أعدت  �إىل قاعة  من غرفتي 

�ل�صجن و�صابط �أمنه، وهو من �لدروز. فجاء �الثنان حيث كنا و�لتفتي�ص على قدم و�صاق، 

�أنت ال حترتم نف�صك، فقال يل �صابط �الأمن: �صيخ،  وحتدثت للمدير بق�صوة، وقلت له: 

هذ� �ملدير، فقلت له ثانية: مديرك ال يحرتم نف�صه، و�إال كيف ي�صمح مبثل هذ� �لتفتي�ص. 

وكان �إخو�ين ي�صمعون ما �أقول، ومنهم �لنائب �لدكتور �إبر�هيم �أبو �صامل، و�لنائب �أحمد 

عطون. كان ذلك يوم 2006/11/16.

وجرى تفتي�ص غرفة �الأخ رمزي عبيد، ووجدو� �لهاتف �ملحمول عنده، وقلت ل�صباط 

�الإد�رة، و�أنا �صادق فيما �أقول: �أوثر �أن �أعي�ص عمري بال هاتف حممول، وال �أن �أتعر�ص 

لـ“بهدلة ]عقوبة[” �الإد�رة. 

�هلل، كان ذلك يوم  �لو�لد رحمه  2006، جاءين خب وفاة  �صنة  نف�صه من  �لق�صم  ويف 

�ل�صجون  م�صلحة  لكن  �جلنازة،  �أح�رش  كي  �ملحامي  وعمل   ،2006/11/27 �الإثنني 

يف  �الإخوة  وكذلك  �لعز�ء،  يل  وقدم  �ل�صجون  م�صلحة  مدير  جاءين  وبعدها  رف�صت، 

�ل�صجن قامو� بالو�جب، و�حلمد هلل رّب �لعاملني.

هذه  كل  و�ل�صعبية...  و�جلهاد،  وفتح،  حما�ص،  و�حدة،  �أ�رشة  �لق�صم  هذ�  يف  كنا 

�أبو �صنب من فتح، لكنه كان  �لف�صائل يعي�ص بع�صها لبع�ص. وكان ممثل �ملعتقل كمال 

�أبي جماهد، وكان يتعامل معي كاأين و�لده. وكان  �أو لالأخ  �إيلَّ  �إال ويرجع  �أمر�ً  ال يقطع 

فتح،  من  وهم  ترك  �أبو  ويا�رش  عبيات،  ونا�رش  �لفروخ،  و�إياد  عبيد،  رمزي  �الإخوة 
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�لـ“مردو�ن” ويوزع  وكاأنهم �إخوتي و�أبنائي. وكان �الأخ مر�د �لنجار من فتح يعمل يف 

دون  و�ل�صعبية  و�جلهاد  وحما�ص  فتح  �ل�صجن  غرف  جميع  على  و�خل�صار  �لطعام 

�أقدمه على �صباب من حما�ص. وكان �صباب من �أعظم �الحرت�م!! وكنت   متييز، يا �هلل ما 

�جلهاد �الإ�صالمي من خرية �لنا�ص، كانو� روعة يف �لكرم و�الحرت�م، منهم د�ود �ل�صو�ورة، 

و�صالمة وعدنان و�أبو خليل و�أيوب �لع�صا. ومن �ل�صعبية جمدي �رحيمي )�أبو �ل�صائد(، 

و�لذي هو قمة يف �لوعي و�لن�صج، وعا�ص �ملارك�صية باإحلادها... ثّم يريد �هلل به �لهدى 

وكان  �لهدى.  من  يتمناه  كان  مما  باأكرث  �هللُ  �أبدله  باملارك�صية،  �إحاطته  وبقدر  و�لي�رش 

ف�صل �هلل عليه كبري�ً. ولقد �صبق �أين �لتقيت رفيقاً و�أخاً كرياً من �ل�صعبية ��صمه موؤيد 

عبد �ل�صمد، وم�صهور بني �الأ�رشى بـ“�ل�صي�ص”، ووفقني �هلل بعالقة طيبة معه، و�أظنه 

ال يقطع �ل�صيام يف رم�صان، وكان يقر�أ �لقر�آن. �لتقيته كثري�ً يف ع�صقالن، وع�صت و�إياه 

ر�صائل  يل  وكتب  عنبتا.  من  وهو  ممتاز،  وخلق  عجيب،  باأدب  ويتميز  و�حدة،  غرفة  يف 

�ل�صائد جمدي فرتك  �أبو  �أما �حلبيب  �هلل.  �إن �صاء  �ل�صعر، �صاأقوم بن�رشها  وق�صيدة من 

�ل�صعبية، و�نتمى لـحما�ص، وهو يعي�ص مع �إخو�نه يف نفحة، وهو من �ملجموعة �لتي قتلت 

.Rehavam Ze’evi لوزير �ل�صهيوين رحبعام زئيفي�

من  فيه  د�م  ما  �لتنظيم،  يف  �أعمل  �أال  نف�صي  على  �آليت  وقد  �لق�صم،  هذ�  �أحد�ث  ومن 

�لعاملني. وكان  يتوىل �الأمور ويقوم بالو�جب، لكننا ن�صدد ونقارب، ونن�صح الإخو�ننا 

على �لتنظيم حينها �الإخوة �لنائب �أنور �لزبون، وحمزة زهر�ن، و�أحمد بديع، وهم من 

�إىل  �الأمور  يدفعو�  �أن  يريدون  للتنظيم  �صيا�صتهم  يف  �ملرة  هذه  لكنهم  �لرجال...  خرية 

و��صتُدِعيُت  خاطئة.  ح�صابات  �إىل  �ل�صجن  يجّرون  ثّم  ومن  �ل�صجن،  �إد�رة  مع  �ملو�جهة 

�أن  تريدون  �أنتم  ذ�هبون؟  �أنتم  �أين  �إىل  لهم:  فقلت  غرفتهم  باب  على  ووقفت  للتدخل، 

غري  عو�قبه  وهذ�  ماأزوم،  و�صع  �إىل  �الأخرى،  بف�صائله  �ل�صجن  وتورطو�  تورطونا، 

حممودة. قالو� ما �ملطلوب وقد �أ�رشو� على موقفهم؟ قلت: �ملطلوب �أن ت�صلمو� �لعهدة، 

جلنة،  ف�صكلت  �إليك.  و�الأمر  �أيدينا،  رفعنا  قالو�:  وفعالً  �لعافية.  يعطيكم  �أن  �هلل  و�أ�صاأل 

و�لتنظيمات  �ل�صجن  �إد�رة  �لنائب عطون مع  �الأخ  �نتخابات جديدة، وت�رشف  و�أجرينا 

�إبر�هيم �لنائب �لدكتور  �أن جرت �النتخابات، وقد دخلناها و�أفرزت كالً من �الإخوة   �إىل 

من  �أدري  وال  ربه.  عبد  بالل  و�الأخ  طري،  �أبو  وحممد  عطون،  �أحمد  و�لنائب  �صامل،  �أبو 

�خلام�ص و�صارت �الأمور على خري و�حلمد هلل.
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ليلة المحكمة ويوم المعاناة:
“�للهم ال �صهل �إال ما جعلته �صهالً، و�أنت �إن �صئت جتعل �حلزن �صهالً” بهذ� �لدعاء 
لنبينا حممد ] �نتظرت ليلة �ملحكمة، ملا لها من هموم، ومن ظالل تنوء بحملها و�ل�صب 

عنا  يخفف  لعله  �لنف�ص،  ويقرُّ  �لفوؤ�د  ُيثلج  ما  �لندى  من  فيه  �لدعاء  هذ�  �جلبال.  عليها 

�ملعاناة ليوم ��صمه “�لبو�صطة”، فمن �ل�صاعة �ل�صاد�صة �صباحاً تو�صع �لقيود يف رجليك 

ويف مع�صميك، وال تفارقك عند �الأكل و�ل�صالة، �أو �لذهاب �إىل دورة �ملياه، �أو و�أنت جال�ص 

�لذي  �ل�صجن  �إىل غرفتك يف  �لعا�رشة م�صاًء  من  قريباً  ليالً  �أن تعود  �إىل  �ملحكمة،  يف قاعة 

�لقلوب،  غالظ  رجالها   ،
“�لنح�صون”20 ��صمها  فرقة  “�لبو�صطة”  هذه  وعلى  فيه.  �أنت 

�الأ�رشى  على  �عتدو�  ما  وكثري�ً  �لرحمة،  من  حمرومون  و�لفجور،  بالفح�ص  م�صبعون 

�لتي  �لتو�ليت  �أور�ق  �إال  �صيئاً  معنا  نحمل  وال  �لتفتي�ص  وعند  �أ�صنانهم.  لهم  وك�رشو� 

يحتاجها �الأ�صري �إن كان مري�صاً باالإنفلونز� �أو “نزلة �لبد” ثّم ي�صادرونها ويلقون بها 

ثّم  �أن تخلع �حلذ�ء و�جلو�رب،  و�أنت مكبل يف مع�صميك ورجليك يطلبون منك  �أر�صاً. 

�إىل لب�ص ذلك. فاجلميع كانو� ي�صتجيبون، وما كنت الأ�صتجيب لهم، و�أطلب منهم  تعود 

ال  منه  وبلباقة  جانباً،  وياأخذين  �ل�صابط  ويتدخل  نعلي،  �أخلع  �أن  �أر�دو�  �إن  �لقيود  فّك 

فت�ص حتى ال يطمع بقية �الأ�رشى يف فرقته. �إنه يوم ثقيل وطويل يف تفعيالته �لتي هي 
ُ
�أ

�أر�قب حلظاتها  �أطول من تفعيالت �لبحر �لطويل. و�أنتظره بعد ليلة حبلى من �لهموم، 

و�أنا يف حمر�ب �ل�صالة، و�أناجي �لذي بيده �الأمر، و�لذي يكور �لليل على �لنهار. �أناجيه 

لعل  �الأجر،  لنا  ويكتب  علينا  يتكرم  و�أن  فيه،  نحن  ما  عنا  يخفف  �أن  و�أدب  باإ�صفاق 

�هلل �صبيل  يف  غباٌر  يجتمع  ال  الأنه  �لقيامة،  يوم  ح�رش  من  فكاكاً  لنا  تكون  �الأوجاع   هذه 

 ] هريرة  �أبي  وعن  جهنم،  �صال�صل  مع  �ل�صجن  قيود  جتتمع  وال  جهنم،  ودخان 

عبدي  على  �أجمع  ال  “وعزتي  قال:  �أنه  وعال  جّل  ربه  عن  يرويه  فيما   [ �لنبي  عن 

خوفني، وال �أجمع له �أمنني، �إذ� �أمنني يف �لدنيا �أخفته يوم �لقيامة، و�إذ� خافني يف �لدنيا 

حيث: �لقيامة،  يوم  حمكمة  من  �لب�ءة  فيها  �الأو�صاع  هذه  ولعل   ،
�لقيام”21 يوم   �أمنته 

 يحيدت نح�صون: وحدة ع�صكرية �صهيونية خا�صة من جنود جي�ص �الحتالل �لذين تلقو� تدريباً خا�صاً على 
20

�لعبية  يف  و�لنح�صون  �ملعتقالت،  د�خل  و�لتنكيل  �لقمع  بعمليات  �ملكلفة  �لوحدة  وهي  �الأ�رشى،  مع  �لتعامل 

تعني �الأفعى. �نظر: فهد �أبو �حلاج، مرجع �شابق، �ص 64.

�حلديث وفوائدها،  فقهها  من  و�شيء  ال�شحيحة  الأحاديث  �شل�شلة  �نظر:  وتخريجه  �حلديث   لن�ص 
21 

رقم 2666. ]�ملحرر[
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ِمْن  َحبٍَّة  ِمثَْقاَل  َكاَن  َو�إِْن  �َصيْئاً  َنْف�ٌص  ُتْظلَُم  َفاَل  �لِْقيَاَمِة  لِيَْوِم  �لِْق�ْصَط  �مْلََو�ِزيَن  )َوَن�َصُع 
 �صدق �هلل �لعظيم.

َتيْنَا ِبَها َوَكَفى ِبنَا َحا�ِصبنَِي(22
َ
َخْرَدٍل �أ

�لعجل،  بطانة  يد  على  �لقيد  حّر  كابد  من  �إال  بهمومها  يحيط  ال  �لتي  �لنف�صية،  بهذه 

�حلكم،  يف  زيادة  نف�صي  على  �أقبل  كنت  ولقد  �ملعاناة.  حجم  يعرف  �رشها  قا�صى  ومن 

وال جرجرة “�لبو�صطة” ومقاهرة رجالها. نعم، زيادة يف م�صيبة دون م�صيبة �الفرت�ء 

�لع�صكرية ومن ور�ئها �ملخابر�ت  �أمام خ�صومك. فالنيابة  �لنيابة مع عجز �ملحامي  من 

�لع�صكرية �للد  حمكمة  يف  علّي  �جتمع  ولقد  �لقا�صي،  ولي�ص  حكمك...  ُيحدد  من   هم 

�صنة 1999 �لنيابة ورجال �ملخابر�ت ليملو� على �لقا�صي ما يريدون.

بهذه �لروح �ل�صابرة، كنت �أنتظر ليلة �ملحكمة، و“بو�صطة” �لنقل �لعجيبة... �ملُْحكمة 

يف �إغالقها، ويف ظروفها �الأمنية و�إجر�ء�تها �لتع�صفية، وفرقتها �ملدججة بال�صالح ي�صلون 

�إىل ع�رشين رجالً. ولها �صبابيك خمرمة وعالية، وي�صعب عليك و�أنت يف �لقيود �أن تقف 

ويكبح  يفرمل،  �أن  �ل�صائق  ق�صد  و�إذ�  �لطرقات.  على  �لتي  و�جلبال  �لف�صاء  لت�صاهد 

�جلو�مح يتوجع �جلال�ص، ويرتدى �لو�قف. وع�صابات “�لبو�صطة” من �لنح�صون يعلو 

باملناظر  عينيك  تغذي  �أن  عليك  ينعون  �جل�ص...  �جل�ص،  و�لزجر،  بال�رش�خ  �صوتها 

�أن  لبع�صهم  يحلو  �ملحاكم  غرف  و�صلنا  ما  و�إذ�  �لنقي.  �لهو�ء  تتنف�ص  �أن  �أو  �لطبيعية، 

يخلو بَك لتذوق منه علقة.

“�لبو�صطة” �لتي حتملنا �إىل �صاحات �لظلم... �إىل �ملحاكم... حماكم  نعم، �إنها �صيارة 

و�صاعاته  �صاعات،  حلظاُته  طويل  يوم  �الأع�صاب،  فيه  تهرتئ  يوم  يف  و�لبهتان.  �لزور 

معاناة لقلوب موجوعة تبد�أ بعد �صالة �لفجر ومع طلوع �ل�صم�ص، و�أحياناً قبل �صالة 

�لفجر، وما �إن يبد�أ حتى تتمنى لو ينق�صي، فاأنت ت�صتعجل �لدقائق، وت�صتعجل �للحظات، 

وتتمنى �أن يرحل �لنهار �رشيعاً حتى و�إن مل يلحق بنا �لدور يف قاعة �ملحكمة، فلكم تكون 

فرحتنا! ولكم ن�صعر بالر�حة �إذ� عدنا �إىل �إخو�ننا يف �ل�صجن!

�هلل �أكب، ثّم �هلل �أكب و��صت�صعر معي هذ� �لتكبري وهذ� �لتعظيم، �أن تعود لل�صجن ر�حة 

بعد �ملعاناة، و�صعور بالفرح كاأننا عائدون �إىل بيوتنا.

يا ليل: �ل�صجُن متى غده                                                                    �أقيام �ل�صاعة موعده

القراآن الكرمي، �صورة �الأنبياء، �آية 47.  
22
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�أع�صا�صها قد �صاقت ذرعاً من ظلمكم  �إنه يوم طويل، و�إنه همٌّ ثقيل، و�إن �لطيور يف 

 S أيها �ل�صهاينة، فهذ� �ليوم ال ينتهي �إال بنهاية هذه �لدولة. )َوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُح �مْلُوؤِْمنُوَن�

، وكم متنينا �أن تقام لنا �ملحاكم يف باحات �ل�صجون، حتى نرتاح من هذ� 
23)ِ ِبنَ�رْشِ �هللَّ

�ليوم.

�لعربدة،  وظالل  �لقيود  بنا  حتيط  �ل�صباح،  عدد  ومع  �الأوىل،  �ل�صاعات  ِمَن  نعم، 

و�لقيود و“�لكلب�صات” تلقي بثقلها على حركتنا، وتنتقل عدوى �الأمل و�جلر�ح من �جل�صد 

�إىل �لنف�ص، وكثري�ً ما تاأكل من جلودنا وي�صيل �لدم. وهذ� هو قهر �الحتالل، فمنذ �ل�صباح 

و�الأنكى،  و�أرجلنا،  معا�صمنا  تلهب  و�لقيود  �لليل  عتمة  تت�صلل  �أن  و�إىل  �أخرى،  مرة 

)�لَِّذيَن  لهم،  �إال  ت�صلح  ال  وهي  لئام،  زبانية  وعليها  �ملحكمة،  يف  �النتظار  زنازين  هي 

عر�صها على  طولها  يزيد  ال  �لزنازين  وهذه   .
ُي�ْصلُِحوَن(24 َواَل  ْر�ِص 

َ
�اْلأ يِف   ُيْف�ِصُدوَن 

)240 �صم × 240 �صم × �رتفاع مرتين(. ولكل زنز�نة بابها �ملو�صد، �إال من نافذة �صغرية، 

بالكاد ت�صتطيع �أن تاأخذ طعامك منها، و�إنارة باهتة، وبدونها ال �صبيل للروؤية، وُيح�رَش 

فيها ثمانية ع�رش رجالً ال ي�صتطيعون �حلركة، فاأنت مقيد بالقيود، ومقيد بهذ� �ل�صيق 

�أقمنا �ل�صالة فاجلمع و�لق�رش �أوىل، و�لركوع و�ل�صجود  �لذي ينعك من �حلركة. و�إذ� 

على ظهور بع�صنا ومنا َمْن ال يتمكن.

�صقيع من  قطعة  �ملحاكم  فموقع  قار�ص،  و�لبد  فزمهرير،  �لزنازين،  �صتاء   �أما 

لك  ي�صمحون  ال  “�لبو�صطة”  وزبانية  حرج.  وال  حّدث  �هلل  ر�م  يف  �لبد  وعن  �هلل،  ر�م 

باأكرث  ي�صمحون  ال  �الأمني،  هو�صهم  �صدة  من  �ل�صتوية  �لد�خلية  باملالب�ص  تتزود  �أن 

�ل�صتاء.  برد  من  تقيك  طويلة،  د�خلية  مبالب�ص  لك  ي�صمحون  وال  ترتديه،  بنطلون  من 

و�لزنازين يف �ل�صتاء ثالجة، و�أي َثالجة؟ ومن هنا ياأتيك �ملر�ص. فهذ� �لبد مع �صقيعه 

ينه�صان ج�صدك، بل ال ت�صتطيع �أن تتكئ على حائط �لزنز�نة، ل�صدة بردها وما ير�صح 

من  �مل�صنوعة  �ملقاعد  على  �أو  �الأر�ص،  على  �جللو�ص  ت�صتطيع  وال  وبرد.  ماء  من  منها 

�لباطون من �صدة �صقيعها. وكيف بك �أن تتحرك؟ لتخرج من برودة �ملكان، لعلك تبعث 

بالدفء �إىل �رش�يني قلبك؟ الأن فر�ئ�صك ترتعد من �لبد، وح�صا�صة قلبك ترق�ص وتتلوى 

من �لبد، و�أ�رش��صك يف فمك ي�صك بع�صها بع�صاً من �صدة �لبد.

القراآن الكرمي، �صورة �لروم، �آية 4–5.  
23

القراآن الكرمي، �صورة �ل�صعر�ء، �آية 152.  
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حتى  �جلو،  حر�رة  من  تزيد  �لزنز�نة  يف  َمْن  و�أنفا�ص  �صديد،  ه  فحرُّ �ل�صيف،  و�أما 

ت�صل �إىل �الختناق، ويقف منا َمْن يخلع عنه قمي�صه، ويدور به كاملروحة لتغيري �لهو�ء، 

وتلطيف �الأجو�ء. ومنا َمْن ي�صع �أنفه على �لنافذة �ل�صغرية، لعله ُيبد عن روحه. ويف 

كلتا �حلالتني، �صيفاً و�صتاًء، ال ُيفتح باب �لزنز�نة �إال عند �خلروج للمحكمة �أو �لرجوع 

منها، ومرتني يف �لنهار لدورة �ملياه، وذلك على �ملقا�ص وال يزيد. يف �ل�صيف، ترى �جلدر�ن 

ت�صيل وتت�صبب عرقاً من حر�رة �الأنفا�ص... �إي و�هلل، ومنا من ال ي�رشب وال ياأكل، ومنا 

من ياأتي �صائماً حتى ال ي�صغطه �لبول، وحتى ال يقع حتت رحمة هوؤالء �ل�صفلة. 

�ملرة،  هذه  ق�صد  وعن  �ل�صجن،  �إىل  �ملحكمة  من  �لعودة  طريق  يف  ونحن  يوم،  وذ�ت 

حجزونا يف موؤخرة �لبا�ص، �لتي ق�صموها �إىل زنازين عن �ليمني وعن �ل�صمال، بحيث ال 

ي�صتطيع �الإن�صان �أن ياأخذ ر�حته، ال يف �حلركة وال يف �جللو�ص، �إذ �الكتظاظ و�لت�صييق 

مت�صك  �أن  من  متنعك  �لتي  و�ل�صال�صل،  �لقيود  من  فيه  �أنت  ما  ومع  �ملوقف،  �صيد�  هما 

ب�صيء حتى ال تقع، �أو حتول دون �لنجاة �إن �أملت بنا م�صيبة.

وهذ� ما ح�صل معنا عندما و�صلنا �إىل �صجن �لرملة، و�لطريق قبل �لو�صول �إليه فيها 

“مطبات”، حتى حتول دون �رشعة �ل�صائقني. لكن �صائق حافلتنا، مرة “يفرمل ]ي�صغط 
على �لكو�بح[” ومرة ي�رشع، حتى �إذ� ما و�صل �إىل �ملطبات �أ�رشع، فاإذ� بروؤو�صنا ترتطم 

يف  و�حد  منا  يبق  ومل  علينا.  �صقط  �ل�صماء  من  �صيئاً  �أن  ظني  وكل  �حلافلة،  �صقف  يف 

موقعه، و�إذ� بي ملقى على �أر�ص �حلافلة، ال �أ�صتطيع حر�كاً، وال قدرة يل على �لوقوف �أو 

�جللو�ص، وذهب بي �لظن �أن عمودي �لفقري �أ�صيب. و�صاألني �لدكتور حممود �لرحمي، 

�إن كان يف رجلي خدر، لكني كنت عاجز�ً عن حتديد �أي �صيء، وعلى �لرغم من �أن �الأ�رشى 

�الأمر الأن  يلتفتو�  ومل  جدوى،  دون  لكن  �لعالج،  طالبني  �حتجاجاً،  �أ�صو�تهم   علت 

ال يعنيهم.

كان �الأمل �صديد�ً، وملا نزلت من �حلافلة �أم�صك بي �أخو�ن، حيث ال قدرة يل على �عتد�ل 

“�لبو�صطة”، وال عيادة �ل�صجن �هتمو�  . فال رجال  َخَويَّ
َ
�أ قامتي، و�أتوكاأ يف �مل�صي على 

باالأمر، ومل يعر�صوين على طبيب، وكل ما يف �الأمر �أنهم �أعطوين م�صكناً للوجع.

و�صلت �إىل غرفتي و�أنا على هذه �حلال، و�صلو�ي عاطفة �إخو�ين، و�لعالج �لوحيد هو 

حمام �ملاء �ل�صاخن و�الّدهان بزيت �لزيتون... و�صالتي جلو�صاً على �لكر�صي. وبقيت 

على هذه �حلال ثالثة �أ�صابيع دون �أن �أتعافى جيد�ً.
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هذ� �الإجر�م عن نية مبيته وعن ق�صد، ويف �لعادة �أننا ناأخذ مو�قعنا يف مقدمة �حلافلة، 

�لظلم...  �إنه  ر�جعون.  �إليه  و�إنا  هلل  و�إنا  حال،  كل  على  هلل  �حلمد  لكن  مت�صع،  وفيها 

�لرخي�صة،  باحلركة  ويتلذذون  �لنا�ص،  على  �لت�صييق  يف  مهرة  وهم  �ل�صهاينة،  ظلم 

�حتالو�  �لذي  �ل�صبت  وكاأن  �ل�صبت،  �أ�صحاب  عن  ورثوها  وهذه  �ل�صاخبة.  و�الأ�صو�ت 

على �حليتان فيه، �أبقى على �صاللة و�صلت �إليهم. و�إنهم مع �الحتيال َكَذَبة، بالرغم من 

ما لديهم من ر�صيد قوة منتفخة. ولقد بلغ بهم �لظلم و�حلقد �أن �رشبونا بالغاز ونحن 

يف �صيارة “�لبو�صطة”، وحتى يف زنازين �ملحكمة. فمد�فع �لغاز �لتي يبط�صون بها، هي 

�أرحم من قلوبهم، فهم ال ير�عون عجزك وال �لقيد �لذي يف رجليك ومع�صميك، و�إن كنا 

�أنك تختنق من  �أقوى منهم، فاإنهم يخافونك و�أنت مكبل بالقيود. وبالرغم من  باإياننا 

عيني  باأم  �صاهدت  ولقد  منك.  خوف  على  فهم  ويلذعه،  وجهك  ويلفح  وحترتق،  �لغاز 

كيف �حرتقت �الأر�ص... �أر�ص �لغرفة و�أر�ص �ل�صاحة من هذ� �لغاز، فكيف بالب�رش؟

وو�هلل، لقد مرت �أيام و�أعو�م، و�لر�ئحة على �أبو�ب �لغرف �لتي نقيم فيها... فر�ئحة 

قنابل  ي�رشبو�  �أن  �الأمر  بهم  وبلغ  و�لنو�فذ.  �الأبو�ب  حديد  ثنايا  بني  من  تفوح  �لغاز 

�أوك�صجني، حتى يخففو� من حاالت �الختناق، لكرثة ما �رشبو� بع�ص �ل�صجون بالغاز.

وبينما نحن على هذه �حلال من �لهموم، و�إذ� باالأخ �لنائب عن �أريحا و�الأغو�ر �الأ�صتاذ 

نفو�صنا...  على  �ل�رشور  �أدخل  يحمله  بخب  �ملحكمة  من  �إلينا  يرجع  رومانني،  علي 

�لعاروري، فحمدنا �هلل على ذلك، �ل�صيخ �صالح  �أفرجت عن  �أن �صلطات �الحتالل   وهو 

و�صجدت هلل �صكر�ً. ودخل �ل�رشور و�لفرح على باقي �الإخوة يف �لزنازين ويف �ل�صجون 

�الأخرى، فر�صي �هلل عن �ل�صيخ �أبي حممد، �صاحب �لهمة �لعالية.

هذ� يا �أخي يوم “�لبو�صطة” ويوم �ملحكمة، مع فرقة �لنح�صون، �لتي تر�فق �الأ�رشى 

�صحيحة  نفو�ص  ولهم  م�صاء،  كل  �صجونهم  �إىل  حطاماً  وتعيدهم  �صباح،  كل  �ملحاكم  �إىل 

على �خلري، وقلوب �صد�د غالظ، وت�صحبهم على �لدو�م كالب، ��صتمدت �رش��صتها من 

�رش��صتهم.

بين روابط القرى وأوسلو:
م�رشوع  هو  عنها،  �لتحدث  �إىل  دفعني  �لذي  �ل�صبب  لكن  زماُنها.  َوىّل  �لقرى  رو�بط 

�أْن َتردت  �أو�صلو، مل ي�صبق لرو�بط �لقرى  �إليه جماعة  �أو�صلو، الأن �لرتدي �لذي �نتهت 
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�أر�صية  من  فهي  ديفيد،  كامب  باتفاقيات  ل�صيقة  زمنية  فا�صلة  �لقرى  فرو�بط  �إليه... 

د�خل  �لع�صكري  �لعمل  �صعيد  على  �ملنظمة،  �صعف  وكان  �نطلقت،  و�لعمالة  �جلهل 

�الأر�ص �ملحتلة، �صبٌب يف ظهورها... فاملنظمة بقدر ما كانت دولة باإمكانياتها يف �خلارج، 

بقدر ما كان جناحها �لع�صكري مهي�صاً يف �لد�خل.

وملا خرج �ل�صاد�ت على �الأمة باتفاقيات كامب ديفيد �لرخي�صة، وقد جنح كي�صنجر 

َد لهذه �لطحالب �أن تنت�رش، فكان ظهورها  كما قال: باإخر�ج �حلوت من �لبحر. كُل ذلك مهَّ

1979–1981. وما هي �إال ثالث �صنو�ت،  بعد رحلة �ل�صاد�ت �إىل �لقد�ص، خالل �صنو�ت 

لال�صتمر�ر،  قابلة  كظاهرة  �أنف�صهم،  يفر�صو�  �أْن  حاولو�  بعدما  جمعهم  �نفرط  حتى 

ولكنهم حالة �تكاأ عليها �الحتالل �إىل حني.

�إن رو�بط �لقرى مل يكن لها ر�صيد ن�صايل، وال تاأييد جماهريي. بل هي فا�صلة زمنية 

باهتة، ِمْن تاريخ �لق�صية �لفل�صطينية، وبقدر ما حاولت �أن تطرح نف�صها بديالً عن �لثورة 

جعجعت.  و�إن  حتى  نف�صها،  على  و�نطوت  و�رتك�صت،  �نتك�صت  ما  بقدر  �لفل�صطينية، 

و�إن خروج م�رش ِمْن حلبة �ل�رش�ع، على �أثر كامب ديفيد، وبقاء �ملنظمة تر�وح مكانها، 

�لثو�ر،  ع�صد  يف  يفّت  �أال  يجب  هذ�  كل  و�لثورة،  �لق�صية  على  �ملوؤ�مر�ت  حدة  و��صتد�د 

�أو �أن يغفلو� عن حركة �لتاريخ، �أو �أن ي�صمحو� للبو�صلة باالنحر�ف عن وجهتها. فمن 

�ل�صحة للثورة �أي ثورة، وللحركة �أي حركة، �أن تتاأقلم مع حاالت �ملد و�جلزر... ولكن ال 

ي�صت�صاغ بتاتاً �أن يخ�صع �ملد، ملز�ج �لثو�ر على ح�صاب �لثو�بت، وال يجوز حلالة �جلزر 

�أن تنال من عزية �لثو�ر، فتتحكم بهم �الإغر�ء�ت.

�أما قو�ت حلد، فلها جذور قبل �أن يجتاح �الحتالل �جلنوب �للبناين �صنة 1982، حيث 

بدعم  �للبنانية  �لدولة  �أعلن مترده على  قد  �للبناين �صعد حد�د،  �ل�صابط يف �جلي�ص  كان 

ويجول،  ي�صول  و�أخذ  �الجتياح،  بعد  حلد،  �أنطو�ن  �ل�صابط  خلفه  ثّم  “�إ�رش�ئيل”.  من 

ممتطياً ظهر �خليانة و�لعمالة، مدة ثماين ع�رشة �صنة، �إىل �أن ركله بار�ك بقدمه بان�صحابه 

هذه تكون  �أن  �لطبيعي  ومن  قلم”،  “�صحطة  بدون  فانتهى   ،2000 �صنة  �جلنوب   من 

نهايته.

فاأو�صلو  �لقرى وال جي�ص حلد،  “ي�صقع وال يرقع” معها، ال رو�بط  �أو�صلو، فال  �أما 

م�رشوع �صهيوين بامتياز، قائم على خدمة �أمن �الحتالل، ب�رشعية �صعار�تها �لوطنية، 

وقد قال �أحدهم: “بعنا �لق�صية بـ 400 بطاقة يف �آي بي V.I.P” )�صخ�صية مهمة جد�ً(.
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رو�بط �لقرى �صلّحها �الحتالل، و�لوحيد �لذي كانت ِمْن ور�ء قتله هو �حلاج حممد 

�أو�صلو، فـ“�إ�رش�ئيل” �صمحت لها باإدخال  �أما ع�صابة  عفانة من قرية ِتْل ق�صاء نابل�ص. 

�ل�صالح لقمع �ملقاومة، وحتجيم كل َمْن يخرج على �أو�صلو بكل �ل�صبل، بال�صجن و�لقتل 

و�لطرد من �لوظائف، و�إغالق �جلمعيات �خلريية، و�لف�صل �لوظيفي على خلفية �النتماء، 

و�مل�صح �الأمني. وكم من جماهد قتلوه! وكم من طريد �صلّموه! وكم من عائالت روعوها 

�أو�صلو؟ وذ�ت  با�صم �لوطنية! فما �لفرق بني �ل�صالحني؟ �صالح رو�بط �لقرى، و�صالح 

مرة يف �لتحقيق �صنة 1998، �أخذو� مني م�صد�صاً، فقال يل �ملحقق: م�صد�صك يف �الأمانات، 

ْل” ]مل يعد[ م�صد�صاً، بل �أ�صبح  وعندما تخرج نعيده لك. فقلت له: �إن رجع يل باإذنكم “َبطَّ

جا�صو�صاً.

و�أين  هذ�؟  ��صتقالل  و�أي  �ال�صتقالل،  باإعالن  عمار  �أبو  علينا  خرج  �أو�صلو،  وقبل 

وُرّب  ف�صة!!  من  طبق  على  ويقدم  ُيعطى  �ال�صتقالل  وكاأن  �ليوم؟  هو  و�أين  و�صل؟ 

قائل يقول: قدمنا �ل�صهد�ء، و�أعطينا �لدماء من �أجل هذ� �ال�صتقالل. و�ل�صوؤ�ل: �أين هو؟ 

�أبو عمار، رحمه �هلل؟  �إال باإذن من دولة �الحتالل؟ حتى  و�أين �لوفاء؟ َمْن منكم يتحرك 

يا جماعة �أو�صلو، ديفيد بن جوريون David Ben Gurion مل ُيعلن �ال�صتقالل لدولته 

�إال بعدما متكن بقو�ته! من فر�ص �الأمر �لو�قع، و�حتالل ثلثي فل�صطني، وما �نتظر من 

�لفل�صطينيني، وال من �لعرب، وال من �لعامل �أن يعرتفو� به، �إال ملا �أ�صبحت دولته قائمة. 

تهديد من  كم  �أو�صلو،  بعد  ما  لكن  �مل�صاريع،  من  �أو�صلو  �صبق  ما  على  ناأتي  �أن  نريد   ال 

الأبي عمار تلته تهديد�ت، �أال يعلن عن قيام دولة فل�صطني؟ و�ليوم هذ� �لوهم �لذي �نتظر 

يف �أيلول/ �صبتمب، �أو ما ي�صمى “��صتحقاق �صبتمب”، مل ت�صمح به “�إ�رش�ئيل” و�أمريكا؟ 

دولة  على  للق�صاء  �ملقدمة  هو  فل�صطينية،  دولة  قيام  الأن  �أبد�ً؛  بذلك  ي�صمحو�  ولن 

�الحتالل، وفيه حتجيم لال�صتيطان... بل ونهايته، ودولة فل�صطينية بال �لقد�ص لي�صت 

بدولة، و“�إ�رش�ئيل” من �مل�صتحيل �أن تتخلى عن �لقد�ص �إال �إذ� �ختلت مو�زين �لقوى يف 

�ملنطقة لغري �صاحلها.

و�أثارت  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  فجرت  �أو�صلو  �أو�صلو؟  به  �أتت  �لذي  فما  �أو�صلو،  �أما 

مقارعة  �أثناء  يف  ظاهرياً،  ولو  �ن�صجام،  على  كانت  فبينما  بينها.  فيما  �لف�صائل  حفيظة 

�لعدو، وتناف�صت يف ت�صليح �أجنحتها ملقارعة �الحتالل. ثّم �أ�صبحت يف ظّل �أو�صلو ال هّم 

لها �إال ت�صفية �حل�صابات، والأجند�ت ت�صتفيد منها “�إ�رش�ئيل” و�أمريكا.
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لقد نقلت �أو�صلو �إىل �ل�صاحة �لفل�صطينية ت�صعة �أجهزة �أمنية، وجميعها على خالف، 

ويرتب�ص بع�صها باالآخر �لدو�ئر. بعدما كانت �لف�صائل، تعتمد على �ل�صارع يف ح�صورها 

بو�صلتها.  تتجه  �أين  �إىل  تعرف  ع�صكرية،  �أجنحة  من  عندها  مبا  وتكتفي  وحجمها، 

�أ�صده فيما بينها، لل�صيطرة و�لتجنيد لب�صط  وبح�صور هذه �الأجهزة، بد�أ �ل�رش�ع على 

بناء  ويف  خ�صو�صياته،  على  باعتد�ء�تها  �ملو�طن،  ترهق  �الأجهزة  هذه  وبد�أت  �لنفوذ. 

موؤ�ص�صاتها �لتي �صيدوها، وتطاولو� يف بنيانها على ح�صاب �لور�صات �خلا�صة.

غازي  وما  و�حلرمات..  و�ملحالت...  �لبيوت  على  فاعتدو�  “ع�صابات”،  �صكلو�  لقد 

�جلبايل عنكم ببعيد، فقد عر�ص جي�ص �الحتالل عندما ��صتوىل على بيته يف ر�م �هلل، ومركز 

قيادته لل�رشطة، عر�ص على �صا�صات �لتلفزة م�رشوقات من �لذهب و�ملجوهر�ت...

و�أو�صلو كما فجرت �ل�صاحة على �صعيد �الأجهزة، فقد فاجاأت �لدنيا، بفر�صها على 

�صعبنا  م�صتغفلًة  مدريد،  يف  �ملفاو�صات  فريق  ظهر  خلف  ومن  فر�صاً،  �لتحرير  منظمة 

�لفل�صطيني وف�صائله. فال حما�ص وال �جلهاد �الإ�صالمي، وال �ل�صعبية، وال �لديقر�طية، 

�ل�صيا�صية �لد�ئرة  ورئي�ص  عمار،  �أبي  درب  رفيق  �للطف  �أبو  وال  �لعامة،  �لقيادة   وال 

من  و�ملتزلفني  عرفات،  �صوى  بها  يرت�ِص  ومل  �أو�صلو.  قبلو�  حينها  يف  �لتحرير  ملنظمة 

حوله، و�ل�صوؤ�ل هل عر�ص عرفات وفريق �أو�صلو هذ� �التفاق على �ل�صعب �لفل�صطيني، 

حتى يقول كلمته فيه؟ و�جلو�ب و��صح وغنّي عن �لتعليل.

�لكني�صت  على  عر�صوها  فقد  �أو�صلو،  �تفاقية  خرَّجت  َمْن  وهي  �الحتالل،  دولة  �أما 

�لتزمت  �حلكم،  ت�صلّمت  ملا  بعد،  فيما  �ملعار�صة  وحتى  عليها،  وو�فق  �الإ�رش�ئيلي، 

باتفاقيات �أو�صلو من نتنياهو �إىل �صارون.

14 حزيران/ يونيو 2007 يوم اإلكراه واالضطرار:

2007/6/14 يوٌم مرير على �صعيد �لق�صية �لفل�صطينية، بل هو يوم �إكر�ٍه و��صطر�ر... 

�قت�صى عالجه بعد �أن عجزت �لوفود و�لعهود �أن ت�صع حد�ً لهذه �لفو�صى ِمَن �النتاج 

على  و�العتد�ء  و�لت�صفيات،  بالقتل  �رشه  ��صتفحل  �لذي  �لفلتان  ولهذ�  �الأمريكي، 

دحالن،  حممد  بقيادة  له  �لتابعة  �ملوت  وفرق  �لوقائي،  ع�صابات  �أيدي  على  �الأعر��ص، 

ونائبه ر�صيد �أبو �صباك.
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�ل�صاحة  ويورد  �ملقاومة،  يقّو�ص  �الأمني  �لفلتان  كاد  و��صطر�ر،  �إكر�ه  يوم  �إنه 

فقها، لوال 
ُ
�لفل�صطينية �إىل �صاحات حرب �أهلية، نذرها �أو�صكت �أن تبي�ص وتفرخ، والح �أ

�أن �قت�صى �الأمر، �أن يدفع �ملغلوب عن نف�صه، وقد ح�صد �لقتل خرية �أبنائه. مبا مل يدع 

جماالً لل�صب... �أن ي�صب على هذ� �الأذى، �أو مِلْن تو�صد �الأمر �أن يخون �أمانته، �أو يتنكر 

لدوره يف �حلفاظ على �ل�صلم �الجتماعي.

و�إنه يوم �إكر�ٍه و��صطر�ر، فر�صته �إفر�ز�ت �أو�صلو على �صاحة �لوطن... �لتي مل تعهد 

هذ� �ملنطق، و�لتي كانت يف غنًى عنه، لوال �أن �نتقلت عدو�ه �إلينا من �ل�صاحة �للبنانية، على 

�أيدي قادة �الأجهزة �الأمنية، و�لتي تعودت على �أن حتتكم �إىل �ل�صالح يف ف�ّص �خلالفات 

بينها. وهذ� ما د�أبت عليه منذ �أن دخلت �إىل �أر�ص �لوطن، �صنة 1994، و�ل�صو�هد على ذلك 

كثرية، �أهمها جمزرة م�صجد فل�صطني.

�لقوة وقعقعة  �إنه من �ل�رشوري عندما يغيب �الأمن عن �ملو�طن، ويطغى منطق  بل 

�ل�صالح، على ح�صاب �ل�صلم �الجتماعي، �أن يذود �مل�صوؤول عن هذ� �ل�صلم، و�لذي متثل 

ُيلِجم  و�أن  �ملو�طن،  الأمن  �لقر�ر  �صاحب  ينت�رش  و�أن  وحكومتها،  حما�ص  يف  يومذ�ك 

�أو منها،  تتعافى  �أن  ي�صعب  و�أو�صاعاً  �أوجاعاً  �ل�صاحة  هذه  ث  ورَّ �لذي  �ملنطق   طغيان 

تتحا�صاها.

كانت  �صنو�ت  �رشُخه  �متد  و�جتماعياً...  �صيا�صياً  �نق�صاماً  �ملنطق،  هذ�  خلَّف  ولقد 

كافية �أن ُتهدئ �خلو�طر، و�أن ُتدمل �جلر�ح، و�أن يفّرج عن �صعب مبتلى، و�لذي ال ير 

�آلة �لبط�ص �ل�صهيونية، �لتي تخلف �لدماء و�الأ�صالء و�خلر�ب،  عليه يوم بال �عتد�ء من 

ناهيك عن �لفقر و�لبطالة. لكن �لفيتو �الأمريكي، وتو�طوؤ �لنظام �لعربي، ويف مقدمته نظام 

�النق�صام  جعل  لالإمالء�ت،  وخ�صوعها  �أو�صلو  �صلطة  وتهافت  �لهالك،  مبارك  ح�صني 

حقيقة و�قعة.

وعلى �لرغم من �أن �مل�صاحلة، �لتي طال �نتظارها متت بحمد �هلل، �إال �أنها عرجاء تر�وح 

�مل�رشوع  طغيان  وب�صبب  خائرة،  تكن  مل  �إن  و�حلائرة،  �ملرتددة  �لنو�يا  ب�صبب  مكانها، 

�الأخ�رشين  من  جعل  و�لذي  فيا�ص،  �صالم  عب  تنفيذه  يجري  كان  �لذي  �الأمريكي، 

ِمَن  و�ملنتفعني  للفتحاويني،  مرعباً  ُبعبعاً  �أمريكا(  دوالر  و�ختفاء  حما�ص،  ر�ية  )ظهور 

�النق�صام، وعلى وجه �خل�صو�ص �الأجهزة �الأمنية، �لتي ترى يف �مل�صاحلة عدو�ً لها. وال 

تريدها �أن تنجح �أو �أن تتعافى، من تد�عيات هذ� �النق�صام.
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وعلى �ل�صعيد �ل�صيا�صي، �لذي تغذيه �آلٌة �إعالمية ال ترحم، ولها خطاب نارٌي ال يهد�أ، 

بل ُيلهُب �ل�صاحة �صخونًة �أكرث ِمْن حر�رة �لدماء �لتي نزفت. �صّكل هذ� �النق�صام متادياً يف 

�لقطيعة، و�أرهق جناحي �لوطن نف�صياً، وجعله عالة على فتات �أو�صلو، مقابل ��صتحقاق 

�أمني تقوم به �ل�صلطة، ل�صالح دولة �الحتالل.

وذلك  �لوعي،  يف  غيبوبًة  عنده  و�أحدث  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �أرهق  �النق�صام  هذ�  �إن 

�أو  �صعبنا،  ِح�ّص  على  غريب  هابط  م�صتوى  �إىل  �لقادة،  لدى  �لت�رشيحات  ترتدى  عندما 

�ملعادالت  على  �لقائمة  �حللول  من  بدالً  و�لكر�هية،  �حلقد  منطلق  من  �ملو�قف  تت�صنج 

�لعلمية. وكل ذلك بفعل �ملمار�صات �خلاطئة، و�لتد�عيات �لفا�صدة، �لتي خلفتها �الأجهزة 

�الأمنية، وما من رقيب عليها يلجم عدو�نها. و�أنا �أتعجب من قيادة تّدعي حر�صها على 

�ل�صعب ومتثيله، وال ت�صعر بحالة �الهرت�ء �لتي �أتت على �أع�صابه، نتيجة �لفلتان �الأمني، 

�لذي رق�صت �الأجهزة �الأمنية على �أنغامه.

تبقى  �أن  لها  �إن دولة �الحتالل، وهي ترى يف غزة خا�رشًة ل�صيقة وموجعة، تريد 

م�صغولة يف �رش�عاتها �لد�خلية، وحتر�ص على �إذكاء نار �لفتنة بني �أبناء �ل�صعب �لو�حد، 

لتبقى هي يف مناأى عن ��صتحقاق �ل�رش�ع، �لذي تقوم به �ملقاومة، وُتعد له �لعدة، حتى 

عنف دو�مة  تعي�ص  �أن  �ل�صاحة  لهذه  تريد  �إنها  قوتها،  قبل  بحقها  �الحتالل  هذ�   تو�جه 

ال ينتهي.

و�إن �صاحتنا منذ قرن من �لزمان، وهي تعي�ص باأنفا�صها زخم �لثور�ت، مل ُيعرف عنها 

�أنها تردت �إىل هذ� �مل�صتوى من �القتتال. وعلى �لرغم من �الحتكاك �ل�صاخن بني �الأجنحة 

�لع�صكرية، فاإنها حافظت على �ملز�ج �لوطني �أال يتلوث، مل�صلحة �الأعد�ء، وحافظت على 

�ملز�ج عند �صعبنا، �أال يقبل عربدة �ل�صالح، وال �لعي�ص على ح�صاب �لدماء.

مبا  جهدها  بذل  �أولوياتها  ومن  �أو�صلو،  بعد  بقوة،  �الأمنية  �الأجهزة  ح�صور  لكن 

�ل�صعب؛ كل هذ� ال ُيحتمل،  ير�صي �الحتالل، وبناء قوتها وجبوتها على ح�صاب هذ� 

وال ي�صب عليه �أولو �لعزم من �لذين تعبو� على م�رشوع �ملقاومة، ودفعو� �ل�رشيبة غالياً 

بقيادة  للوقائي،  �لتابعة  �ملوت  فرق  يد  على  و�لوجهاء،  و�لعلماء،  �ملقاومني،  �أرو�ح  من 

�ملنتخبة  �حلكومة  على  متردت  و�لتي  �لطري�وي،  بقيادة  �لعامة  و�ملخابر�ت  دحالن، 

�رشعياً، و�نتقلت واليتها و�صالحياتها مبا�رشة، بعد جناح قائمة �لتغيري و�الإ�صالح يف 

�النتخابات، من وزير �لد�خلية �إىل �لرئي�ص عبا�ص، �لذي جعل من ر�صيد �أبي �صباك، قيماً 
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على هذه �الأجهزة، بجميع �ل�صلطات و�ل�صالحيات، وو�صياً على �لد�خلية ووزيرها. وما 

�أبقى لوزير �لد�خلية من �صلطان عليها، فوز�رة �لد�خلية �أ�صبحت مكتباً بال �صالحيات، 

وعلى وزير �لد�خلية �أن ي�صتاأذن ر�صيد �أبا �صباك يف كل �أمر، و�أ�صبحت �حلكومة عالة يف 

�أمنها على ر�صيد �أبي �صباك.

عنا�رش  من  عن�رش�ً  �لد�خلية  وزير  ياأمر  �أن  �الأجهزة  هذه  �أدبيات  يف  �الأمر  بلغ  لقد 

�ل�صهيد  �لعا�رشة  �حلكومة  يف  �لد�خلية  وزير  به  �رّشح  منوذج  وهذ�  ُيطاع،  فال  وز�رته 

فكانت �ل�صاي  من  كاأ�صاً  مكتبه  يف  �ملر��صل  من  طلب  �إنه  قال:  �هلل،  رحمه  �صيام،   �صعيد 

�الأمنية... �ملربعات  وجهه  يف  تقف  �لوزر�ء  رئي�ص  ودولة  �جلو�ب.  هي  مباالته   ال 

�الإمام كان  �صلطاُنها؟  و�أين  �صعبها؟  على  �حلكومة  ظّل  فاأين  باملرور.  له  ي�صمح   وال 

فاأي  له.  توبة  ال  �ل�صلطان  �أذل  َمْن  فاإنه  �ل�صلطان،  تذلو�  ال  للم�صلمني:  يقول   ] مالك 

�رشيعة و�أي قانون يجيز هذه �حلالة؟

�لرئي�ص عبا�ص جعل من هذه �الأجهزة �الأمنية و�صيّة على �حلكومة �لعا�رشة. وكان 

�الأجدر به �أن يناأى بنف�صه عن هذ� �لت�رشف، و�أال يخرتق �لقانون، �أو يقوم بعملية �لتفاف 

الأنه  �لقانون؛  وعلى  �حلكومة  على  تخرج  �أن  �الأجهزة،  لهذه  ي�صمح  و�أالّ  �لقانون،  على 

�أيام �لرئي�ص  عانى ِمْن مثل هذه �حلالة، و�رشب ِمَن �لكاأ�ص، يوم �أن كان رئي�صاً للوزر�ء 

عرفات، فا�صتقال، وذهب مغا�صباً، و�عتزل بعيد�ً عن �ل�صاحة، �إىل �أن مات عرفات. فتوىل 

�أن يكون عوناً لوزير د�خليته، وحلكومته، �لتي ما  كب هذه �الأمور يف عهده، وبدالً من 

على  جرى  ما  كل  يف  طرفاً،  نف�صه  من  جعل  و�حدة...  ملرة  ولو  �لق�صم،  بعد  بها  �جتمع 

�ل�صاحة �لفل�صطينية.

�إىل �لفو�صى، و�إىل خر�ب �لذمم، و�إىل عربدة �الأجهزة �الأمنية،  �أدت  �إن هذه �ل�صيا�صة 

�لتي ال ي�صتقيم حالها �إال باالمتثال لوزير �لد�خلية �صعيد �صيام، فكان لز�ماً على وزير 

�إىل عبا�ص، و�صكا له عربدة �الأجهزة  �أن يخرج من هذه �حلالة. وقد رفع �الأمر  �لد�خلية 

�الأمنية، ثّم ��صتاأذنه يف ت�صكيل �لقوة �لتنفيذية، كذر�ع �رشطي للوزير. و�صدر مر�صوٌم 

رهن  وبقي  عنه،  وتر�جع  �لنور،  �إىل  يخرجه  مل  عبا�ص  �لرئي�ص  ولكن  بذلك،  رئا�صٌي 

 Condoleezza Rice ر�ي�ص  كوندوليز�  �الأمريكية  �خلارجية  وزيرة  الأن  “�جلو�رير”؛ 
ت�صكيل،  �أي  لن ير�صو� عن  �الأمريكان  �لقوة، وقالت ال. الأن  ت�صكيل هذه  حتفظت على 
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خارٍج عن �إطار �صيا�صتهم، ولن ير�صو� عن �صياغة �أي ت�صكيل، �أو جهاز �أمن نظيٍف من 

.
�خليانة؛ )َولِتُ�ْصنََع َعلَى َعيْنِي(25

��صتفز  �لنا�ص وو�قعهم،  �ملبا�رش على حياة  �لتنفيذية، ودخولها  �لقوة  �إن ت�صكيل  ثّم 

فرق  و�أخذت  مبا�رش،  �حتكاك  يف  فدخلت  �حل�صور،  هذ�  يعجبها  ومل  �الأمنية،  �الأجهزة 

�ملوت تعيث يف �الأر�ص ف�صاد�ً. ودخل �جلرن�ل كيث د�يتون Keith Dayton على �خلط 

حالة  �ل�صاحة  وعا�صت  �ملمنهجة.  �لت�صفيات  حرب  وبد�أت  للتخطيط،  وجل�ص  �ل�صاخن، 

من �لفلتان و�لرعب ال مثيل لها، و�هرت�أت �الأع�صاب، وغاب �الأمن عن �لوطن و�ملو�طن، 

�إىل دولة  بر�صالة  �الإ�صالمية، بعث  �أ�صاتذة �جلامعة  �الإخوة من  �أحد  �أن  �الأمر،  بلغ  حتى 

رئي�ص �لوزر�ء �إ�صماعيل هنية قال فيها: “�أ�صاألك باهلل �لذي �أعز فتح بدحالن و�أذل حما�ص 

باإ�صماعيل هنية... �إىل متى هذه �حلال”؟ نعم �إىل هذ� �مل�صتوى بلغت �الأمور. وال ين�صى 

“ر�ح  يتوعد:  وهو  �النتخابات،  يف  �لفوز  بعد  �لنا�ص،  على  دحالن  به  خرج  ما  منا،  �أحد 

يقول:  وهو  �الأكتاف  على  رفعوه  غزة،  يف  لفتح  مهرجان  ويف  بلدي”.  خم�صة  رق�صهم 
ُ
�أ

“خلي حما�ص تقتلني”. ولعل موقف �لتحدي هذ� يعود �إىل �صعوره بالدعم �الأمريكي له 
يف �النقالب على حما�ص، وهو ما ظهر الحقاً يف ت�رشيح �لرئي�ص �الأمريكي جورج بو�ص 

.
�البن عندما قال “He’s our guy” يق�صد “�إنه َرُجلنا”26

�الأمنية،  �الأجهزة  كو�در  يا  تقبلون  هل  و“�إ�رش�ئيل”،  �أمريكا  تر�صى  �أن  �أجل  ومن 

�أبناء  ِمْن خرية  �لدماء،  �لنزيف من  �أنف�صكم هذ�  �الأجند�ت �خلارجية، على  �أ�صحاب  ويا 

�لذي قدمه  �لعطاء،  �ل�صخاء من  �أال يكفيكم هذ�  �أين؟  �ل�صقوط؟ و�إىل  �صعبكم؟ فلماذ� هذ� 

لكم �ل�صعب من �أمو�له، حتت �صطوة �الإتاو�ت و�خلاو�ت؟ و�لعجب �أن �لوفود، يف مكة ويف 

جو�ر �حلرم، تعاهد �هلل على �ل�صلح وحقن �لدماء، وفرق �ملوت يف غزة ترد على �لعهود 

مبزيد ِمْن �صفك �لدماء، “قالو� للحر�مي �حلف، قال: �أتى �لفرج”.

�أمن  خدمة  على  �الأمنية  �الأجهزة  تقوم  �أن  �لطريق  خارطة  �رشوط  من  كان  لقد 

�ملقاومة، و�أن ت�صتبيح م�رشوعها، مقابل  ِهز على  �أن جُتْ �ل�صهيوين، ومعنى ذلك  �لعدو 

�لق�صاء على عمودها  ثّم  �ملانحة. ومن  �أمريكا و�لدول  �لذي جتود به  �ملايل،  �ال�صتحقاق 

�الأجهزة هذه  ت�صلحت  جناحها،  و�صمان  �ملهمة  تنفيذ  �أجل  ومن  حما�ص.  وهو   �لفقري 

القراآن الكرمي، �صورة طه، �آية 39.  
25

Vanity Fair magazine, April 2008, http://www.vanityfair.com/news/2008/04/gaza200804  
26
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بال حدود، حتى يطغى وجودها، وحتى ت�رشب �رشبتها �لقا�صية. فاالحتالل قدم لها كل 

�لت�صهيالت لهذه �ملهمة، و�لنظام �مل�رشي �ل�صابق، غ�ّص �لطرف عن �لت�صليح و�لتهريب، 

هو  �مل�رشي”  �لقومي  “�الأمن  على  و�الأول  �لد�هم  �خلطر  الأن  �للوج�صتي...  و�لدعم 

كذلك،  و�لدولية  �لعربية  و�لرباعيتان  �صليمان.  وعمر  مبارك  ح�صني  �دعى  كما  حما�ص 

وما  �الحتالل،  مع  حما�ص  معركة  الأن  �لقاعدة؛  من  �أكرث  �الأول،  �لعدو  حما�ص  يف  ترى 

يقلق �الحتالل... يقلق �لرباعيتني. وما �أمر �لكرفانات �لتي �صبطها �صعيد �صيام، وهي 

تهرب �ل�صالح من م�رش �إىل غزة باإ�رش�ف دحالن، وال �جلرن�ل �الأمريكي د�يتون، �لذي 

يتوىل �ل�صق �الأمني من خريطة �لطريق، و�لذي توىل ِكْب هذه �حلرب، وخطط لها طويالً 

�أمر  تاأخرت حما�ص �صاعتني يف  لو  �أنه  له،  عنا ببعيد؛ و�لذي �رّشح من خالل حما�رشٍة 

�صاعتني ينتظر  جاهز�ً  كان  فاملخطط  علينا”،  تتع�صى  �أن  قبل  بها  تغدينا  “لكنا   �حل�صم، 

للتنفيذ.

�إنني �أتوجع لكل �الأحد�ث �لتي عا�صتها �ل�صاحة �لفل�صطينية، و�أتوجع لكل �لدماء �لتي 

�صالت بغري وجه حق. وكان �الأوىل، �أن ت�صيل يف �صاحات �جلهاد ومر�غمة �الأعد�ء... و�إّن 

�ل�صاحة قد ُظلمت، يوم �أن �تهمت حما�ص باالنقالب؛ الأنه َمْن ينقلب على َمْن؟ فاحلكومة 

�لتاآمر.  وهو  و�لعدو�ن  �لظلم  وهو  �ل�رشعية،  على  �ملنقلب  هو  عليها  و�خلارج  �رشعية، 

لعربدة  ت�صت�صلم  و�أن  �خلبل،  هو  فذلك  للذبح،  ت�صت�صلم  �أن  حما�ص؟  �أمام  بقي  فماذ� 

�أو  �أ�صتاذ�ً يف �جلامعة،  ُيغيَِّب �ملوُت كل يوم  �لعقم بعينه، و�أن  �الأجهزة �الأمنية، فهذ� هو 

�صيخاً ق�صامياً، �أو �إماماً يف م�صجد، �أو وجيهاً يقوم على �إ�صالح ذ�ت �لبني، فهذ� ما �أبقى يف 

قو�ص �ل�صب ِمْن منزع، وهذ� كلُه ح�صل قبل يوم �حل�صم.

غزة  �صو�طئ  على  ِمْن  برييز،  �صمعون  به  تباهى  �لذي  �الأخالقي،  �لف�صاد  �إن 

�لوقائي  عباءة  حتت  من  خرجت  جتارية،  وماركة  عبثية،  �صناعة  هو  و�ل�صاليهات... 

�لنا�ص،  عند  و�ملعروفة  �خلا�صة،  وحتى  �لعامة،  �الأمالك  ��صتباحة  و�إن  و�ملخابر�ت. 

و“�خلاوة” و�الإتاو�ت �لتي �أ�صبحت مبنزلة م�صتحقات لالأجهزة على �لتجار، مبندوبني 

�إ�صمنت  من  �لبناء  ومو�د  و�لغاز  �لبرتول  على  و�رد...  كل  على  يت�صلطون  �ملعابر  على 

�لزيتون من تركيا،  �لفا�صد، وزيت  �لطحني  وحديد وح�صمة، ومو�د غذ�ئية، و��صتري�د 

�إىل غري رجعة،  �نتهى  �أبي علي �صاهني. كل ذلك قد  �أيام وز�رة  �لوطني  �لزيت  لي�رشب 

بعدما كان مدعاًة ال�صتفز�ز �لنا�ص.
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ليقول  �الإعالم  على  خرج  �أن  دحالن  �صباط  الأحد  �صبق  وقد  �حل�صم،  يوم  �بتد�أ  لقد 

عن حما�ص: هوؤالء ال ياأخذون معي غلوة. وكان �حل�صم �رشيعاً، وح�صل فيه جتاوز�ت، 

�لطويل م�صحونة، و�حلرب كما قال زهري �لظلم  �لنفو�ص من بعد هذ�   وهي موؤملة، لكن 

بن �أبي �صلمة: وما �حلرب ما علمتم وذقتم. ويف �أقل من ثالثة �أيام �نتهى �حل�صم، و�صقطت 

�الأجهزة جميعاً يف حرية ِمن  �لهوى، و�ل�صفينة. وقادة  �الأمنية، و�ل�رش�يا وتل  �ملربعات 

�ل�صاحة �رتاحت من  �ل�صقوط �ملريع لالأجهزة �ملنتفخة. ولكن  �أمرهم، وقد �ُصِدهو� لهذ� 

�ملربعات  من  �ل�صاحة  و�رتاحت  �الأع�صاب،  و�رتاحت  ليله،  طال  �لذي  �لكابو�ص،  هذ� 

�الأمنية، وتك�صفت �مل�صائب، وزكمت �الأنوَف �لف�صائُح. و�إذ� بها �أجهزة �أمنية يف �لظاهر، 

هذ�  من  وبالرغم  �لعاملية.  �ملخابر�ت  الأجهزة  مقاوالت  م�رشوع  ور�ئها  من  �أن  و�لباطن 

�لف�صاد، وبالرغم من هذ� �لفلتان �لذي ��صتباح �لدماء، و�إذ� باللوم كل �للوم على �حلكومة 

�أن  و�ملعروف  عليها.  �لق�صاء  على  ت�صب  �أن  منها  و�ملطلوب  حما�ص،  وعلى  �ل�رشعية، 

�أ�صحاب �حل�ص �لوطني و�حلر�ص �لقومي، يقفون �إىل جانب �ل�رشعية، وال ياأ�صفون على 

�أتابع  �لذي  هيكل  فاالأ�صتاذ  �النف�صام،  هذ�  ِمْن  و�لعجب  د�يتون،  يقودها  �لتي  �الأجهزة 

حديثه يقول عن حما�ص: �إنها �أ�رشف ظاهرة يف زمن رديء، ثم �صمعته يلقي �للوم على 

�صندوق  من  �رشعيتها  و�أخذت  �صيء؟  كل  يف  �أعذرت  وقد  فلماذ�؟  �حل�صم،  بعد  حما�ص 

�القرت�ع؟ وملاذ� يا �أ�صتاذ هيكل، و�أنت َمْن �صّخ�ص �ملر�ص، وعّريت �جلرن�ل د�يتون وَمْن 

معه؟ كم بقي من �لوقت؟ ومن �لرجال؟ وقد ح�صد �لفلتان �أكرث من 450 �صخ�صية قيادية 

حم�صاوية، ولقد قالت �لعرب ِمْن قبل: “لوال وخز �الإبرة... ما ��صتقام �لثوب”.

كا�صح  بهجوم  �لعامل  على  خرج  �ل�صدمة،  هول  من  مازن  �أبو  �لرئي�ص  �صح  وملّا 

�لغربية �رشَّ  �ل�صفة  �لفل�صطيني، وطاردها يف  �ل�صعب  ِمَن  �صنّه على حما�ص، و�أخرجها 

�الأجهزة  هذه  �أن  مازن  �أبو  ون�صي  �لظالمية.  و�الإمارة  باالنقالبية،  و�تهمها  مطاردة، 

للرئي�ص  �أقيمت  �لتي  �لعز�ء،  خيمة  يف  تغتاله  �أن  وحاولت  يوماً،  عليه  �نقلبت  �ملنفلتة 

عرفات. ورق�ص �أبو مازن على حبال �لطائفية، و�أثارها نعرة بني �مل�صلم و�مل�صيحي، وما 

علم �أننا �أقرب �إىل �مل�صيحي منه، و�أن �مل�صيحي �أقرب �إلينا منه... الأننا �أبناء �صعب و�حد، 

وما �عتدينا على �أعر��صه و�أمو�له. ويا �أبا مازن يل �صديق م�صيحي هو �الأخ �أوليغ من 

�لقد�ص، يقول لرجال �ل�صحافة يف بيتي، يف رّد له على مرتجم فتحاوي يحر�ص علينا، 

يقول �أوليغ �إن �لذي ي�صاعد �أمي وهي طاعنٌة يف �ل�صن، ويحمل �أغر��صها من �ل�صوق �إىل 

�لبيت، هو �صاب م�صلم من حما�ص. ويا �أبا مازن �إن �أ�صتاذنا �ملهند�ص ح�صن �لقيق، وهو 
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�أبي طري،  �أو�صى باإخو�ننا �مل�صيحيني، وقال لولده زيد: قل لل�صيخ  على فر��ص �ملوت، 

�أن ي�صتقبل �إخو�ننا �مل�صيحيني يف حفل �لفوز.

ويريد �أبو مازن �أن ترت�جع حما�ص عن ح�صمها، و�أن تعتذر، وماذ� بعد؟ وكان �الأوىل 

بـاأبي مازن �أن يعتذر هو عن خطيئة �أو�صلو. و�أال يتباكى على �ل�رشعية، �لتي ما ح�رشت 

يوماً يف ظّل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�لتي ��صتاأثر بها عرفات، وحجرها على نف�صه 

دون �صو�ه.

�أ�صعد �ل�صفطاوي؟ ومن قتل  �أبا يو�صف �لقوقا؟ وَمْن قتل �الأ�صتاذ  و�أخري�ً، َمْن قتل 

رم�صان  يف  �صائمان  وهما  �الأعرج،  وعمار  رز�نية  �أين  قتل  ومن  �صعبان؟  �أبو  حامت 

ينتظر�ن �أذ�ن �الإفطار؟ وَمْن قتل 17 من �مل�صلني يف جمزرة م�صجد فل�صطني؟ وَمْن قتل 

حممد رد�د يف جامعة �لنجاح؟ وهو يذود عن �أعر��ص �مل�صلمني؟

ر�ئجة  لتجارة �ملخدر�ت، و�صوقاً  �الأجهزة، كانت مرتعاً  �أن غزة، يف ظّل هذه  و�أختم 

لقادة �الأجهزة �الأمنية، ولقد �أتخمو� �لقطاع بهذه �لب�صاعة �لفا�صدة. و�ليوم غزة �أنظف 

بقعة يف �لعامل من �ملخدر�ت.

وطوقها  �لقطاع،  �صوؤون  ت�رشف  غزة،  يف  �ملقالة  �حلكومة  بقيت  �حل�صم،  هذ�  بعد 

�أن حاولو� �غتيال  ِمْن كل جانب، و�نتظر �خل�صوم و�الأعد�ء �صقوطها، و�صبق  �حل�صار 

دولة رئي�ص �لوزر�ء... وُقتل �أحد حر��صه، لتقوم �لفو�صى وت�صقط �ل�رشعية، ولكن �هلل 

موهن كيد �خلائنني.

�أعمال، على ر�أ�صها �صالم فيا�ص، وهو  ويف �ل�صفة �لغربية، قامت حكومة ت�رشيف 

�لت�رشيعي،  �لثالث �لذي فازت قائمته مبقعدين فقط يف �ملجل�ص  ير�أ�ص ما يعرف بالتيار 

�ملانحة  �لدول  لها  �لت�رشيعي، وفتحت  ُتعر�ص حكومته على  �أحدهما، ومل  �صغل فيا�ص 

بنوكها، و�لتزمت دولة �الحتالل باالإفر�ج عن م�صتحقات �ل�رشيبة. وجاءت هذه �حلكومة 

على مقا�ص د�يتون، فطاردت �أجهزتها �الأمنية كل من له عالقة بحما�ص، وكل َمْن �صارك 

�أبناء  و�صامت  �لتحقيق،  يف  رجاالً  وقتلت  وعذبت،  فاعتقلت،  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف 

حما�ص �صوء �لعذ�ب، وترب�صت بهم، ومن يخرج من �صجون �الحتالل يعتقل فور�ً عند 

هذه  وز�ر�ت  ويف  لها.  يتبع  وما  �جلميعات  و�أغلقو�  �الأمو�ل  و�صادرو�  �ل�صلطة.  �أجهزة 

جري م�صح �أمني بحق كل َمْن ينت�صب حلما�ص، وحتى بلغت �الأمور عند وزير 
ُ
�حلكومة �أ
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�أال  �الحتالل  من  يطلب  �أن  �لن�صالية،  �الأو�صاط  يف  �ملجهول  �لعجرمي،  �أ�رشف  �الأ�رشى 

يفرج عن نو�ب �لتغيري و�الإ�صالح، حتى ال ُن�صقط حكومة هو فيها ورئي�صها فيا�ص.

�القرت�ع،  �صندوق  طريق  عن  �أتت  �لتي  لل�رشعية،  �نت�صار  يوم   ،2007/6/14 يوم 

ويوم خال�ص من ف�صاد �الأجهزة �الأمنية، وهو وجه خري مّت يف حزير�ن/ يونيو الأول مرة، 

و�صفى �هلل به �صدور قوم موؤمنني، والأن �حلروب و�مل�صائب يف �لعادة، تاأتي يف حزير�ن/ 

يونيو كحرب 1967 وحرب 1982.

يف  �نق�صام  وحدث  لالأع�صاب،  وموتر�ً  مقلقاً  �الأمر  فكان  �ل�صجون،  �صعيد  على  �أما 

�صجون �جلنوب، وهناك من �لف�صائل من تفهمت ظروف �حل�صم، وحتى من فتح نف�صها، 

�جلنوب،  �صجون  يف  فتح  تنظيم  فاآثر  و�حدة،  وتريٍة  على  �لنفو�ص  جميع  لي�صت  لكن 

وقامت  عليه.  هي  ما  على  �حلال  فبقيت  �ل�صمال،  �صجون  �أما  حما�ص.  عن  �النف�صال 

�ملنظمة ف�صائل  ومعهم  بهم،  خا�صة  �أق�صام  يف  فتح  تنظيم  �أبناء  بف�صل  �ل�صجون   �إد�رة 

من  فريق  كذلك  ومعهم  بهم،  خا�صة  �أق�صام  يف  حما�ص  �أبناء  وبقي  �الإ�صالمي،  و�جلهاد 

و“نفحة”،  �ل�صبع”،  و“بئر  “ع�صقالن”،  هي  �جلنوب  و�صجون  �الإ�صالمي.  �جلهاد 

و“ريون”، و“�لنقب”، ومعها �صجن “عوفر” �لقريب من بيتونيا.

�أن تف�صل فتح عن حما�ص. قلنا  �ل�صجن  �إد�رة  �لرملة، وحاولت  يومها كنا يف �صجن 

لها: ال د�عي لذلك فنحن �إخوة نعي�ص معاً، ونتعهد �أال تكون بيننا م�صكالت، وفعالً ع�صنا 

�أيامنا باحرت�م، ودون �أي م�صكالت.

قرار الحكم:
بعد ثالث �صنو�ت من �ملحاكم، و�أكرث من 130 رحلة “بو�صطة”، باحلال �لتي حتدثت 

وعدو�ناً  ظلماً  �لفعلي،  بال�صجن  �صهر�ً   42 بـ  �صدي  �حلكم  قر�ر  �صدر  قبل،  من  عنها 

يف  �صارك  َمْن  كل  �لويل،  وذ�ق  وُعذب  �إر�دته،  غيبو�  وقد  �نتخبنا،  �ل�صعب  الأن  وعقاباً؛ 

يف  يقبعون  يز�لون  وال  د�يتون،  �أمن  �أجهزة  �أيدي  على  بعد،  فيما  �النتخابية  �لعملية 

�ل�صجون. كان ذلك بتاريخ 2008/11/24.

ذ�ت  حمكمة  �إىل  �لقر�ر  هذ�  �صّد  فا�صتاأنفت  �حلكم،  هذ�  يعجبها  مل  �لنيابة  �إن  ثّم 

على  خطر�ً  �أ�صكل  �أنني  منها  مر�فعة  ويف   ،2009/4/6 بتاريخ  وذلك  �أو�صع،  �صالحيات 

�أمن هذه �لدولة، وقد �أتو� على �ملا�صي فعر�صوه على �ملحكمة، وكاأين �أقود جي�صاً جر�ر�ً 
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لتحرير فل�صطني. فخرج قر�ر �ملحكمة بزيادة �حلكم �صتة �أ�صهر �أخرى، لي�صبح 48 �صهر�ً، 

و�صهر�ً �آخر؛ الأين رف�صت �لوقوف لـ“ح�رشة �لقا�صي”. كان ذلك بتاريخ 2009/4/30.

رجعت �إىل �صجن �لرملة بعد �حلكم، ويف �ليوم �لثاين مّت �لرحيل �إىل �صجن ع�صقالن، 

�لذي مكثت فيه ع�رشة �أيام، ونزلت على غرفة فيها �الأحباب، وهم �لدكتور �لنائب حممود 

�لرحمي، و�أمري �لقوم �ملجاهد عبد �حلكيم حنيني، و�الإخوة خالد مرد�وي ممثل حما�ص 

غنمة.  و�صادي  ق�صماين،  وع�صام  مرد�وي،  وحممود   ،
27

ب�صار�ت وحممد  �ل�صجن،  يف 

�ملنا�صل  25 �صنة، منهم  �أكرث من  �عتقالهم  �لذين م�صى على  �آخرين من  �إخوًة  و�لتقيت 

فخري �لبغوثي، �لذي م�صى على �عتقاله 33 �صنة، و�ملنا�صل توفيق �لعبد �هلل، وعثمان 

هوؤالء  �لتقيت  حميد.  �أبو  �ملنعم  عبد  �ل�صهيد  �ملجاهد  �صقيق  حميد،  �أبو  ونا�رش  م�صلح، 

�لكر�م وتفاعلنا معهم يف حديث عن �الأيام �خلو�يل، و�ل�صوق ال يحتاج �إىل مقدمات، �إمنا 

هي �لعاطفة �ل�صادقة، و�أخوة �لقيد و�ملعاناة.

ويف �صجن ع�صقالن تبدلت �الأحو�ل عن ما�صيها، و�صاق �خلناق كثري�ً على �الأ�رشى، 

و�إد�رة  “بئرين”.  �إىل  ق�صموها  بعدما  مم�صوخة،  �أ�صبحت  �مل�صهورة  ع�صقالن  و�صاحة 

�ل�صجن جعلت من حالة �ل�صعف و�الهرت�ء، �لتي ر�صي بها فريق من �الأ�رشى، رهينة 

مقابل م�صالح ذ�تية على ح�صاب قوة �ل�صجن.

وخطبت �جلمعة يف �صاحٍة، كاأنها ال ت�صاعد عاطفة �خلطيب يف �أن ي�صول ويجول، كما 

�ل�صاحة... �صاحة! و�الأ�رشى وقتئذ كاأن على روؤو�صهم  �أن كانت  �أيام زمان، يوم  كانت 

�لطري. و�صتان، �صتان ما بني �ملرحلتني.

ويف يوم �الأحد )بعد خطبة �جلمعة( جاء قر�ر نقلي �إىل �صجن نفحة، وحاول �الإخوة �أن 

يبطلوه، فرف�صت ذلك، وقلت لهم: �خلريُة فيما �ختاره �هلل، و�حلمد هلل.

وحطت  �ل�صبع،  ببئر  مرور�ً  �ل�صحر�وي،  نفحة  �صجن  �إىل  “�لبو�صطة”  بي  �صارت 

�مل�صتقبلني  ِمَن  فكان  �إخو�ين.  مع  و�للقاء�ت  �لذكريات  بنا  وعادت  هناك،  �لرحال  بي 

على  م�صى  وقد  �الحتالل،  �صجون  يف  �الأ�رشى  عميد  �لبغوثي،  نائل  روحي  �صقيق 

حممد عارف ب�شارات )1975– (: ولد يف قرية طمون ق�صاء نابل�ص. طورد لالحتالل �صنة 1990 بعد تنفيذه   
27

1992/9/22 حاول تنفيذ هجوم م�صلح ي�صتهدف �ملوقف �لرئي�صي  لعملية طعن �صّد م�صتوطنني �صهاينة. يف 

�أمره. حكم  ��صتبه يف  �عتقل بعد قتله جلندي �صهيوين  �لقد�ص.  �لفرن�صية يف مدينة  بالتلة  �ل�صهيوين  للجي�ص 

بال�صجن �ملوؤبد، وخرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.
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 �عتقاله 33 �صنة، و�حلمد هلل �أن فرج كربه يف �صفقة وفاء �الأحر�ر. ونزلت على غرفة 81

، و�ملجاهد عماد 
28

ق�صم )13(، وقد �صكنتها من قبل، وكان فيها �ملجاهد بالل �لبغوثي

�الأ�صماء لها ح�صورها يف   من غزة، و�ملجاهد عماد �ل�رشيف وغريهم. لكن هذه 
29

�صقر

�عتقاله،  منذ  �لعزل  حياة  يعي�ص  �لذي  �لبغوثي،  �هلل  عبد  و�ملجاهد  بالل  فاالأخ  نف�صي، 

هما ممن دوخو� �الحتالل، و�أوجعوه بعملياتهم �لبطولية، وعماد �صقر �ملتفاين يف خدمة 

�أحاطوين  �إخو�نه  وجميع  الأنه  �لتجربة؛  هذه  خالل  من  ذكره  عن  �أ�صتغني  وال  �إخو�نه، 

جمموعة  و�بن  �حليي،  �الأديب  �ل�رشيف  وعماد  بيتي.  �أهل  من  �أكرث  و�الحرت�م  بالعناية 

�صالح �لتالحمة )�أبو م�صعب( �جلندي �ملجهول �لذي ال يعرفه كثري من �لنا�ص، ويكفي 

�أدبه، ودخل �صجون �الحتالل، وقد  �أن �هلل يعرفه. وو�هلل لقد �أوجع قلبي حليائه وعظيم 

�لتقيته يف �صجن �خلليل، ثّم �صجون �ل�صلطة يف ر�م �هلل و�أريحا، ومنذ �أن كان طالباً يف جامعة 

بريزيت يف �أو�خر �لثمانينيات من �لقرن �ملا�صي، و�إىل �أن ��صت�صهد و�لعطاء ديدنه، وكان 

ُيقرت على نف�صه من �أجل دعوته. هذ� �أبو م�صعب �صالح، وهذ� ح�صنني رمانة، و�صيد �ل�صيخ 

، رحمهم �هلل، وهنيئاً لهم �ل�صهادة، ��صت�صهدو� يف ر�م �هلل يف �نتفا�صة �الأق�صى.
30

قا�صم

منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر:
عن  للحديث  يت�صع  فاملقام  �ل�صفوة،  هذه  عن  للحديث  �لفر�صة  و�تتني  وقد  �أما 

�أبناء هذه �لدعوة. فال�صهيد حممد عزيز قائد جبل �خلليل، ��صت�صهد  �ل�صهد�ء من  بع�ص 

�حت�صنته  �لذي  عقل  وعماد  �إخو�نه.  �ن�صحاب  غطى  �أن  بعد  معه  بندقيته  و��صت�صهدت 

بالل يعقوب الربغوثي )1976– (: ولد يف �لكويت لعائلة تعود �أ�صولها لقرية بيت ريا ق�صاء ر�م �هلل. عاد   
28

�الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  مع  �جلامعة.  يف  �الإ�صالمية  �لكتلة  ن�صطاء  �أحد  بريزيت.  جامعة  يف  و�لتحق  للوطن 

�ن�صم ل�صفوف كتائب �لق�صام على يد �ل�صهيد �أين حالوة، وجند �لق�صامي عبد �هلل �لبغوثي. �أ�صهم يف �الإعد�د 

و�لتجهيز لعدد من �لعمليات، و�عتقل لدى �أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية �الأمنية، ويف 2002/4/2 حا�رشت قو�ت 

�الحتالل �ل�صهيوين مقر �الأمن �لوقائي �لفل�صطيني يف بيتونيا لي�صلم بالل و�إخو�نه �الأ�رشى لقو�ت �الحتالل. 

حكم عليه بال�صجن �ملوؤبد 15 مرة و35 عاماً.

و�لتحق   ،1948 �صنة  حمامة  بلدة  من  هجرت  لعائلة  خانيون�ص  يف  ولد   :)  –1983( �شقر  حممد  الدين  عماد   
29

ال�صتكمال تعليمه يف جامعة �الأق�صى. �عتقل من على حاجز �أبو هويل يف 2004/6/1، وحكم بال�صجن 16 عاماً 

بعد �تهامه بالع�صوية يف كتائب �لق�صام و�مل�صاركة يف عملياتها.

1998 يف  �صنة  �عتقل  �لبرية و�عتقل مرتني يف �صجون �الحتالل.  ال�شيخ قا�شم )1974–2003(: ولد يف  �شيد   
30

عادل �ل�صهيد  قادها  �لتي  �ملجموعات  يف  وع�صويته  �لق�صام  كتائب  يف  لن�صاطه  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   �صجون 

عو�ص �هلل، وخرج من �صجون �ل�صلطة بعد �نطالق �نتفا�صة �الأق�صى. �أ�صهم يف �إعادة تاأ�صي�ص كتائب �لق�صام 

يف منطقة ر�م �هلل و�صار �أبرز قادتها، وكان �مل�صوؤول �ملبا�رش عن �الأ�صري عبد �هلل �لبغوثي بعد �عتقال �الأ�صري 

بالل �لبغوثي. ��صت�صهد و�أخوه �صالح �لتالحمة يف ��صتباك م�صلح على �أر�ص ر�م �هلل فجر 2003/12/1.
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جبال �خلليل، وبيت حلم ور�م �هلل ونابل�ص، و�لذي �أوجع قو�ت �الحتالل يف غزة، حتى 

يل  قال   ،1998 �صنة  �لتحقيق  يف  كنت  وعندما  �صاملاً.  ُيبعده  �أن  و�لده  على  ر�بني  عر�ص 

�صابط حتقيق: �لرجل عماد عقل ال غري. فهذ� عدوك ي�صهد لرجولة هذ� �لقائد. وعا�صم 

�بن   
32

زيد�ن �صامي  �ل�صهيد  �أخيه  �ن�صحاب  يغطي  )نابل�ص(،  ِتل  قرية  من   
31

ع�صيدة

بلدته. وبعد ��صت�صهاد عا�صم وقد لفحه حُر �لهجري، و�أظماأه َعَط�ص �ملالحقة و�ملطاردة، 

ع�رشة  بعد  لكنه  �أعلم،  �هلل  �أتته؟  �أين  ِمْن  و�ل�صوؤ�ل  ماوؤها...  بارٌد  بزجاجة  قدمه  عرثت 

حتر�صه  غز�لًة  ويجد  عوريف،  قرية  من  �ملز�رعني  �أحد  �إليه  ي�صل  ��صت�صهاده،  من  �أيام 

وال تفارقه، طو�ل �أيام ��صت�صهاده �لع�رشة، وج�صده كما هو، ور�ئحة دمه �لزكي ت�صوع 

ومع  عالن.  وعلي   
34

�لطاهر مهند  �ن�صحاب  يغطي   
33

�حل�صريي وعلي  ب�صذ�ه.  �ملكان 

�ل�رشكجي؛  يو�صف  �لر�ئد  �ل�صيخ  مع  ��صت�صهد  �لذي  مفارجة،  كرمي  �حل�صريي  علي 

�لعدو. وببكة  �ثنني من جنود  �لوحدة، ويجرح  علي يغطي �الن�صحاب، ويقتل �صابط 

�صنعها  �لتي  بالعبوة،  �جلريئة  عمليتُه  ع�صيدة  عا�صم  �ل�صهيد  نفذ  هذ�،  �صنيعه 

َخو�ن علي عالن وكرمي مفارجة، وقتلت ع�رشة من �مل�صتوطنني �ل�صهاينة، يف عملية
َ
 �الأ

عا�شم �شميح ع�شيدة )...–2002(: ولد يف بلدة ِتل جنوب غرب مدينة نابل�ص، و�لتحق يف كتائب �لق�صام �صنة   
31

1999. طورد لالحتالل �صنة 2002. �صارك يف عملية “عمانوئيل �لثانية” و�لتي �أدت �إىل مقتل وجرح �لع�رش�ت 

من �ل�صهاينة يوم 2002/7/16. ويف �ليوم �لتايل للعملية كِمن ملجموعة من �جلنود �ل�صهاينة �لتي حاولت �للحاق 

باملنفذين فا�صتبك معهم تغطية الن�صحاب �أخيه �صامي زيد�ن �إىل �أن ��صت�صهد يوم 2002/7/17.

�شامي حممد زيدان )1980–2003(: ولد يف بلدة ِتل جنوب غرب مدينة نابل�ص، �لتحق يف �نتفا�صة �الأق�صى   
32

بكتائب �لق�صام �صمن �ملجموعات �لتي قادها �ل�صهيد ن�رش ع�صيدة. �عتقلته �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �صجونها 

عملية  يف  و�صارك  نابل�ص،  عن  �لدفاع  يف  �صارك  نابل�ص.  �ل�صهيوين  �الحتالل  قو�ت  �جتاحت  �أن  �إىل  وبقي 

�ن�صحابه  وغطى   ،2002/7/16 يوم  �ل�صهاينة  من  �لع�رش�ت  وجرح  مقتل  �إىل  �أدت  و�لتي  �لثانية”  “عمانوئيل 
�ل�صهيد عا�صم ع�صيدة �لذي ��صت�صهد يوم 2002/7/17. ��صت�صهد يف 2003/1/1 بعد تنفيذه عملية يف و�دي قانا 

دمر فيها دورية �صهيونية و��صتبك مع قو�ت �لدعم �ل�صهيونية حتى ��صت�صهد.

 .2002 �صنة  يافا  مدينة  من  هجرت  لعائلة  طولكرم  مدينة  يف  ولد   :)2002–1977( احل�شريي  من�شور  علي   
33

�ل�صجن.  من  خروجه  بعد  �لنجاح  بجامعة  �لهند�صة  كلية  يف  و�لتحق  �ل�صهيوين،  �الحتالل  �صجون  يف  �عتقل 

يوم  �غتيال  بعملية  عامر  �صقيقه  ��صت�صهد  �الأق�صى.  �نتفا�صة  �ندالع  �إثر  �لق�صام  كتائب  �صفوف  يف  �نتظم 

2001/8/5 لن�صاطه �لقيادي يف كتائب �لق�صام. ��صت�صهد بعد معركة مع جنود �صهاينة حا�رشو� منزل تو�جد 

�أن وّفر لهم علي �لتغطية، وكان ذلك يف مدينة  فيه و�ل�صهيدين مهند �لطاهر وعلي عالن، �للذين �ن�صحبا بعد 

نابل�ص يوم 2002/5/3.

مهند حافظ الطاهر )]1974[– 2002(: ولد يف مدينة نابل�ص و�لتحق يف كلية �ل�رشيعة بجامعة �لنجاح. �عتقل   
34

�نتفا�صة  �ندالع  مع  �الأ�رشى.  �أجل  من  �صهد�ء  خلية  يف  لع�صويته   1998 �صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صجون  يف 

�لق�صام حتت قيادة  تاأ�صي�ص كتائب  �إعادة  فاأ�صهم يف  ليو��صل مقاومته لالحتالل  �ل�صجن  �الأق�صى، خرج من 

بعد  م�صلح  ��صتباك  �إثر  ��صت�صهد  �ال�صت�صهادية.  �لعمليات  من  عدد�ً  وجهز  وخطط  من�صور،  جمال  �ل�صهيد 

حما�رشته و�ل�صهيد عماد دروزة يف مدينة نابل�ص يوم 2002/6/30.
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�لذي تخلّق  �ل�صهيد حممد ريحان،  �ل�صهيد، و�صقيق  �لثانية. وعا�صم ريحان  عمانوئيل 

�إخالئها من  ]، عا�صم ي�صيطر على �حلافلة بركابها، ويقوم على  باأخالق نبيه حممد 

�أكب، َمْن مثل هوؤالء �لرجال؟ وعبد  �الأطفال، ويقتل َمْن يف �حلافلة من �مل�صتوطنني. �هلل 

�لرحمن حماد، وكنا نلقبه بـ“�لكرز”، و�أ�صهد �أنه كان �صو�ماً قو�ماً، ويف �لنهار تعجب من 

“فعفطته، وهيزعته”، وتقول: هذ� عبد �لرحمن!! �ل�صو�م �لقو�م!!

فيا لِرجالنا وهم يقتحمون �الأهو�ل، ويتفننون يف �إيالم عدوهم، ويف �صناعة �الأحد�ث، 

�أغنية  نردد  ال  “نحن  �خلريجني:  كلمة  ُيلقي  وهو   ،
35

هز�ع حممد  �ل�صهيد  �إىل  و��صمعو� 

�لقائد  بالركب وي�صت�صهد. وجمموعة  �أنا�صيد �حلياة”، وبعدها يلحق  نتلو  و�إمنا  �ملوت، 

للذين  ومعذرة  �لبغوثي...  ومر�د  �لنجار،  و�أحمد  حجاز،  ه�صام   ،
36

�لبغوثي جا�رش 

مل �أذكر �أ�صماءهم، وهم �أحق �أن يذكرو�. هذه �ملجموعة ن�صبت كميناً لدورية من جنود 

�إىل  نزلو�  �أنهم  جر�أتهم  من  وكان  يبود،  عني  عملية  يف  منهم  خم�صًة  وقتلت  �الحتالل، 

موقع �لعملية، و�أجهزو� على �جلنود، وغنمو� �أ�صلحتهم. وقلت حينها الإخو�ين يف �صجن 

و�أمثالهم،  هم  �إال  هذ�  مثل  على  يجروؤ  ال  الأنه  رجالنا؛  �صنيع  من  �لعمل  هذ�  �إنَّ  نفحة: 

وتبنت �لعملية كتائب �صهد�ء �الأق�صى، وذهب رجالنا �إىل وليد �لعمري مر��صل �جلزيرة، 

و�صلموه بياناً عن �لعملية، فرف�ص �أن يعلنه من على قناة �جلزيرة، ولوال �لتهديد و�صور 

�لبنادق �لتي غنموها من جنود �لعدو، ما قبل �إذ�عة �لبيان.

�ملجاهد  �الأخ  �لق�صم،  با�صم  �لناطق  وكان  ون�صف،  �صنٍة  من  الأكرث  نفحة  يف  ومكثت 

�صليم �جلعبة، وقد حالفه �لتوفيق يف قيادة �لق�صم. و�لتقيت �إخو�ين و�أحبائي ممثل �ملعتقل 

عن حما�ص فهد �لزقزوق، هذ� �لفتى �لذي قام على خدمة �إخو�نه، يف مر�فق �لعمل، وعلى 

�حلركة،  �صورى  جمل�ص  يف  عمل  ثّم  عليه...  قيّماً  كان  �لذي  �ل�صجن،  مطبخ  �خل�صو�ص 

جامعة  من  �ل�رشيعة  بكالوريو�ص  على  حا�صل  �لفارعة.  خميم  يف  ولد   :)2002–1978( الغول  هزاع  حممد   
35

�لنجاح، وكان طالب در��صات عليا فيها، ونا�صط يف �لكتلة �الإ�صالمية يف �جلامعة. يوم 2002/6/18 فجر نف�صه يف 

�حلافة رقم 34 يف �لقد�ص ليقتل �لع�رش�ت من �ل�صهاينة �ملحتلني، و�أ�رشف على �لعملية �ل�صهيد مهند �لطاهر. 

جا�رش اإ�شماعيل الربغوثي )1973– (: من مو�ليد قرية كوبر ق�صاء ر�م �هلل، متزوج وله ولد�ن. �عتقل لن�صاطه   
36

يف  حما�ص  حلركة  �لع�صكري  �لعمل  تاأ�صي�ص  �إعادة  يف  �أ�صهم  �لت�صعينيات.  مطلع  �الأوىل  �النتفا�صة  فعاليات  يف 

على  �ملنت�رشين  �ل�صهاينة  �جلنود  ��صتهدفت  �لتي  �لعمليات  من  عدد  يف  و�صارك  وقاد  �لثانية،  �النتفا�صة 

�حلو�جز �لع�صكرية يف منطقة ر�م �هلل، و�أبرزها عملية عني يبود �لتي قتل فيها �صتة جنود �صهاينة. �عتقل يف 

2003/12/20، وحكم عليه بال�صجن ت�صعة موؤبد�ت. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18، و�أبعد �إىل 

قطاع غزة.
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و�حلبيب �ملجاهد  و�لتقيت  �لكثري.  و�الأدب  �لذوق  من  وله  �الإد�ري،  ملكتبها   وع�صو�ً 

عمر�ن،  �ل�صهيد  و�لد  وهو  حممود�ً،  وولده   ،
37

�لغول عمر�ن  و�أبا  ح�صان،  ن�صال  �أبا 

و�صقيق �لقائد �ل�صهيد عدنان �لغول. و�لتقيت حبيب قلبي هارون نا�رش �لدين، وع�صاماً 

�صاب  وهو  عليه،  ينادى  �أن  يحب  كما  �هلل،  �أ�صد  حمزة  �أبو  خليل  �أبو  و�أين  ومن�صور�ً 

ل �للي�صان�ص و�ملاج�صتري، من خالل �ل�صجن، وهو يعد للدكتور�ه. و�لتقيت  ذكي قد َح�صَّ

�ل�صيخ �صالح �لعاروري من خالل “�لبو�صطات”، وجميع �إخو�ين يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

و�ملهند�ص  ،
38

�لر�زق عبد  عمر  �لوزير  و�لنائب  �لدويك،  عزيز  �لدكتور  ر�أ�صهم   وعلى 

عبد �لرحمن زيد�ن، وبارك �هلل يف �جلميع.

الرد من القدس:

على  وعا�صو�  كثري�ً  �لنا�ص  �ن�صغط  بعدما  �الأمني،  �لفلتان  و�نتهى  �حل�صم،  جنح  ملا 

�أع�صابهم، حتى �إن �إخو�ناً لنا من �أ�رشى غزة قالو�: �إىل متى هذه �حلال؟ ُنذبح يف كل يوم، 

وت�صيل منا �لدماء، فاأين �لقوة؟ و�أين �لرد؟ و�أين �الإعد�د عند �إخو�ننا؟ �صباننا يتعر�صون 

َمْن  �إال  �ل�صبان  �الأر�ص ف�صاد�ً، وال ترى يف هوؤالء  �الأمنية تعيث يف  للت�صفية، و�الأجهزة 

يقف حائر�ً ينظر �إىل �أخيه، وهو يعلم �أنه ال جو�ب... ونعوذ باهلل من �لعجز.

على  �إخو�ننا  قدرة  يف  غزة،  �أ�رشى  �خل�صو�ص  وعلى  �إخو�ننا،  ثقة  تزعزعت  لقد 

حتجيم هذه �لظاهرة، �أو �لق�صاء عليها، وت�صاءلو�: �أين �لق�صام مما يجري؟ و�إىل متى دمنا 

ُي�صتباح؟ وبلغ �الأمر باأفر�د �أنهم كادو� يقنطون من قدرة حما�ص، مِلا و�صلو� �إليه من تعٍب 

يف �أع�صابهم، وما هد�أت خو�طرهم وال �طماأنت نفو�صهم �إال بعد �حل�صم �لع�صكري.

1948، متزوج وله �صتة من  عمر حممود الغول )1962– (: ولد يف رفح لعائلة هجرت من قرية هربيا �صنة   
37

�الأبناء. بد�أ عمله �جلهادي �صّد �الحتالل مع �صقيقه �ل�صهيد عدنان �لغول. �عتقل �صنة 1987 وحكم بال�صجن 

�ملوؤبد. ��صت�صهد ولده عمر�ن يف حزير�ن/ يونيو 2003، و��صت�صهد �أخوه �لقائد �لكبري يف كتائب �لق�صام �ملهند�ص 

عدنان �لغول يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2004. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.

�ملتحدة  بالويالت  �آيو�  جامعة  من  �لدكتور�ه  على  حا�صل  �صلفيت  يف  ولد   :)  –1958( الرازق  عبد  مطر  عمر   
38

�لنجاح  جامعة  يف  �القت�صاد  ق�صم  يف  �أ�صتاذ  �لعلمية.  �جلو�ئز  من  عدد  على  وحا�صل  �لريا�صي،  �القت�صاد  يف 

�لوطنية. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين. �نتخب على قائمة �لتغيري و�الإ�صالح يف �نتخابات 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �صنة 2006. �ختري وزير�ً للمالية يف �حلكومة �لفل�صطينية �لعا�رشة �لتي �صكلتها 

حركة حما�ص، و�عتقل لذلك يف �صجون �الحتالل.
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بعد هذه �ملرحلة، وقد م�صى على �حل�صم ثمانية �أ�صهر، قامت قو�ت �الحتالل بعملية 

�جتياح لبلدتي بيت حانون وجباليا، �صمال قطاع غزة. وحاولت هذه �لقو�ت، �لو�صول 

�لبا�صلة،  �ملقاومة  لكن  بجنوبه،  �لقطاع  �صمال  ي�صل  �لذي  �لدين،  �صالح  �صارع  �إىل 

�الآليات  �صعيد  على  خ�صائر  فيها  و�أوقعت  زحفها،  و�أوقفت  �الحتالل،  لقو�ت  ت�صدت 

و�الأفر�د. وحو�رش �ملقاتلون يف م�صجد بيت حانون، وخرجت �لن�صاء حلماية �أبنائهن من 

�لن�رشة  �أجر  �هلل لهن  �مل�صجد، وكتب  �إىل  �لطريق  �ملجاهدين، خرجن زر�فات، وو��صلن 

و�جلهاد، وجنح �ملقاتلون يف �خلروج من �لطوق. وتقدمت �حلاجة فاطمة �لنجار، بنف�صها 

بينهم،  نف�صها  وفجرت  �الحتالل،  قو�ت  من  جمموعة  و�قتحمت  ��صت�صهادية،  عملية  يف 

و�أوقعت فيهم قتلى، فتميز �لعدو غيظاً، و��صت�رشى يف حربه مبا لديه من دبابات ومد�فع، 

وبلغ �لق�صف �أ�صده، و�لعدو مُمعن يف حربه. وما توقف �إال بعد عملية �ملجاهد �لق�صامي 

عالء �أبو �دهيم �بن �لقد�ص، و�بن جبلها �لذي كّب من على تالله، �لفاروق عمر بن �خلطاب 

ملا ر�أى �لقد�ص.

على  تقوم  مدر�صة  يف  �لع�صكرية،  عمليته  عالء  �ملجاهد  نفذ   2008/3/6 تاريخ  ففي 

رو�فد  �أهم  من  وهي  �لع�صكري،  لالإعد�د  كمقدمة  �مل�صتوطنني،  من  �لعقائديني  تخريج 

�ال�صتيطان... فقتل عدد�ً من �ملنت�صبني �إليها وجرح �آخرين، و�نتهت �لعملية با�صت�صهاده.

نذر  الأن  �رشيعاً؛  �نتهت  ما  ولوالها  �حلرب،  �إيقاف  يف  �أ�صهمت  �لعملية  هذه  �إن 

�النتفا�صة �لثالثة بد�أت تلوح يف �الأفق؛ الأن �لو�صع يف �ل�صفة �لغربية —بالرغم من �الأد�ء 

�ملخجل— لالأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتي الحقت �ملجاهدين ومنعت 

�ل�صعوب  �نت�رشت  بينما  حولنا،  من  و�لعامل  لغزة،  تنت�رش  ال  حتى  بالقوة،  �لتظاهر�ت 

�ل�صلطة من ذلك. هذ�  �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية �لذي حرمته  �إال �ل�صعب  كلها لغزة، 

�لو�صع كاد ينفجر، و�أن ياأتي �لطوفان بانتفا�صة ثالثة. و�أن يخرج �لو�صع عن �ل�صيطرة، 

وهذ� ما قدرته �الأجهزة �الأمنية لالحتالل.

�أما �ل�صهيد عالء، فهو من عائلة متدينة وملتزمة، وو�لده مهند�ص معماري وقريب، 

وتوطدت  �لتبادل،  عملية  يف  �ل�صجون  من  حتررنا  �أن  يوم   ،1985 �صنة  منذ  عرفته  َوقد 

�لعالقات بيننا، وتبع م�صكور�ً يف تخطيط بيت يل، جز�ه �هلل خري�ً.

حٌظ  عالء  لل�صهيد  كان  �حلمى،  �رش�ة  عنو�ن  حتت  نظمتها  �ل�صعر،  من  �أبيات  وهذه 

فيها:
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هنـــا �لقـــد�ص �أجـنـــادهـــا للتّحـــدي                            وحلـــن �لفد� �أ�صلـــه مـــن... رباهـــا

فيـــا موقـــد �جلمـــر �أيقـــظ... لهيباً                            مـــن �لثـــاأر حتــى يطيـب... هو�هـــا

عالٌء... عال بــال�صـــهـــادة... دربـــاً                            فيـــا جنـــة �خللـــد حيـــي... فتـــاهـــا

�أتـــى بـــالـــذي هــــّز ركـــن... �لـعـــد�                           و�صـــفى �صدور�ً وروى... ظماها

�أتـــى بالذي زلزل �الأمن... ق�صــر�ً                            و�صّل ِمْن زحوف �لطغاة... قو�ها

�أتــاهم من �لغيــب من حيـث نـادى                            بـــالل لـيـــــوم �لفـتـــــوح... نــــد�هـــا

من �لقــد�ص حيث �الإباُء... تبــاهى                            �أتـــاهم وخـــابــت يهـــود... منـــاهـــا

و�أ�صمع من يف �لورى... ح�رشتاه                            فــو� ن�صــوة �ل�صــارعني... دعــاهــا

هـنـــا �لقـــــد�ص �أن�صـــــودة للحـمـــــى                            دماء �حلمـا�ص... جنيــع... فـــد�هــا

هنـــا �حُلــمــ�ص جـــاءت علـــى قـــدر                            وحُم�ص �لعر�ق رديـف... ق�صــاها

هنـــا �ل�صــرق كـــالنخـــل ال يـنثـنـــي                           ومـن حلُفه �لغرب خاب... رجــاها

هنـــا �لدفء كال�صـــمـ�ص يف بعـثـهـــا                           وليــــ�ص �لغــروب يـد�نــي... عالهــا

وفاة الوالدة:
�صبب  وهو  �ملحمول،  �لهاتف  طريق  وعن   ،2009/1/25 �ل�صبت  يوم  من  �مل�صاء  ومع 

�هلل،  رحمها  �لو�لدة  بوفاة  يبلغني  �جلعبة  �صليم  باالأخ  و�إذ�  �ل�صجن،  م�صكالت  معظم 

فحمدت �هلل و��صرتجعت، وفا�صت عيناي عليها بالدموع. وحتى هذه �للحظة، �إن كانت 

�أن  �أحب  �إين  �أمي، فو�هلل  ] ثانياً، ثّم  �أوالً، و�لر�صول  يل عجلة يف فر�ق هذه �لدنيا، فاهلل 

�أحلق بها الأمتع عينّي بروؤيتها، الأح�صنها و�أجل�ص بني يديها.

خالل  من  �لبكاء  وتبادلنا  و�أخو�تي،  �إخو�ين  �إىل  وحتدثت  �ملحمول،  �لهاتف  و�أتوين 

�صو�ك”.  الأحٍد  حتوجني  ال  “�للهم  تقول:  وهي  ماتت  هلل  و�حلمد  �ملحمول.  �لهاتف 

�صعرت، رحمها �هلل، باالأمل، فذهب بها �إخو�ين و�أختي وزوجتي �إىل �مل�صت�صفى، و�أجريت 

�أولية، فا�صجعت ييناً على �رشيرها، وقالت يل �أختي: كان من �ل�صعب  لها فحو�صات 

�ليمنى،  يدها  وتو�ّصدت  ب�صهولة،  مّت  �ملرة  هذه  �الأمر  لكن  ل�صمنتها.  ييناً  ت�صطجع  �أن 

�هلل،  كاأنَّ �صيئاً مل يكن. رحمها  بال�صهادتني،  �أحد نطقت  �أن ي�صعر  وبال �صجيج، ودون 

و�أ�صكنها ف�صيح جناته، �للهم �أ�صكنها �لفردو�ص �الأعلى من �جلنة. �للهم �آمني. وحدثوين 
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تابوتها،  بثقل  �صعرنا  وما  �الأخري،  مثو�ها  �إىل  منها  �أ�رشع  ر�أينا  ما  فقالو�:  جنازتها  عن 

و�صمعت من �لنا�ص �أنه مل حتَظ جنازة من قبل، باحل�صور يف قريتنا كما حظيت جنازتها، 

رحمها �هلل.

بغري  درو�  وما  دروبي  م�صيت  بيّا...  درو�  ما  و�أهلي  دروبي  م�صيت  �أقو�لها:  ومن 

عجاج �لدرب على رجليّا.

”؛ وكان لها ذلك. وكانت تدعو �هلل: “�للهم ال متتني �إال وعجاج �لطريق على ِرْجليَّ

وكانت تقول: 

ـــرنِّــــي يـــــا بــنـــــات عمـــــي                           كـِتْـبَـــٌة عـلـــيَّ و�أنـــا يف بـطـــــني �أمـــــي ال تــعــيِـّ

ال تــعــيــــرنــــي يــــا بــنــــات �لنــــا�ص                          كـِتْـبَــــٌة عـلــــيَّ مــــَِن �لقــــــدم لِلـــــر��ص

وكانت تقول:

�لبنت �لتي ما هي جمللة بجاللها                           �للعنة على �أبوها وعلى �أبو خيالها

وكان من دعائها يل: “روح يا حممد هيجر، �هلل يَعلِّي درجاتك”.

اختطاف شاليط والحرب على غزة:
غزة،  على  �حلرب  هموم  عليهم  �جتمعت  وقد  �الأ�رشى،  على  ثقيلًة  �الأيام  م�صت 

وهموم �صفقة �لتبادل، لكن �حلرب �أخذت حّق �الأولوية، و�صنعرج عليها، بعد هذه �للفتة 

عن �ختطاف �صاليط، وعن تد�عيات هذ� �الختطاف.

و�النتظار  يتجدد،  و�الأمل  يوم  يتلوه  يوٌم  �صعبنا،  وعلى  علينا،  ثقيلة  �الأيام  م�صت 

و�جلندي  �أعو�ماً،  و�ل�صهور  �صهور�ً،  �الأيام  و�صارت  �النك�صار.  على  َوَع�ِصّي  �صعب، 

�ملختَطف ِمْن �أر�ص �ملعركة، ينتظر �لعودة �إىل بيته، كما ينتظر �أحد ع�رش �ألفاً من �الأ�رشى 

�لفل�صطينيني عودتهم �لتي طال �أمدها.

خم�صة �أعو�م، و�الأع�صاب م�صدودة، بعد �ختطاف �جلندي �صاليط، �لذي تعاطف معه 

�لعامل و�ن�صغل باأمره، ويريد له عودة �صاملة بال ثمن. فالكل ينتظر حلظة �لفكاك، ودولة 

�الحتالل يف غري و�ردها... وعزيٌز عليها �أن تدفع �لثمن... وتبكي �أ�صريها �لغايل عليها يف 

ظاهر �الأمر، وتتمنى غيابه كحال رون �أر�د Ron Arad حتى ال تدفع �لثمن.
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وتبع  �جلن،  مع  قنو�ت  وُفتحت  �إليه،  �لو�صول  �أجل  من  �ل�صبل  كل  ��صتنفدت  وقد 

خائبني.  يردهم  �أن  �هلل  ن�صاأل  ولكن  �إليه،  ي�صلون  لعلهم  �مل�رشي  و�لنظام  دحالن،  لها 

ودولة �الحتالل م�صتعدة الأن ت�صحي به، لو علمت مكانه، كما �صحت بجنديها �الأ�صري، 

من  �الأ�رشى  حترير  على  جُتَب  ال  حتى  ذلك  كل  باالأ�رش.  ال  بالقتل  غزة  على  �حلرب  يف 

�صجونها.

جنديُّها له �صاأن، �أما �آالف �الأ�رشى �لذين طال غيابهم، ويقبعون يف �صجون �الحتالل، 

فال �صاأن لهم عند �لَظلمة، بل هم من �صجرة مقطوعة عند �الحتالل، وعند �لعامل �لظامل. 

�ل�صماء، و�آخر يعود بعقارب  �إىل عنان  �الأ�رشى  �ل�صفقة، يرفع من معنويات  وخب عن 

�ملعنويات �إىل �لور�ء 180 درجة. وما بني حني وحني يتجدد �الأمل، وفجاأة يتبدد... فاإذ� 

همومه  تتفاقم  و�حلرمان  متقهقرة،  ترت�جع  و�الآمال  تتهاوى  باالأحالم  و�إذ�  بعيد،  هو 

وتتنادى �أوجاعه. و�حلرية قريبة... قريبة... وبعيدة... وبعيدة. ومن �الأ�رشى َمْن فقد 

يف  ِعّزة  ملوقف  عليه،  تنطبق  ال  �ل�صهيوين  �الإخر�ج  ح�صب  �الإفر�ج،  معايري  الأن  �الأمل؛ 

�مل�صكوبية:  يف  �لتحقيق  �صابط  يل  قال  كما  حمد�ن،  �صليمان  تي�صري  كاملجاهد  �لتحقيق، 

�ل�صجن، وال حتى يف �صفقة تبادل. وملاذ�؟ قال: تي�صري وهو يديل  تي�صري لن يخرج من 

باإفادته، و�أنا �أكتب ما يقول، قال: ثّم قمنا بقتل �لكلب. فيقول له �ملحقق: يا تي�صري، قل: 

�أو�صت  �أنه قتل كلباً. فقال يل �ملحقق: نتيجة لهذ�،  قمنا بقتل �جلندي، ولكنه ي�رش على 

جلنة من �ل�صاباك، بعدم �الإفر�ج عنه �صمن كل �لظروف.

“ملطخة” بدماء �ل�صهاينة.  �أيدي بع�ص �الأ�رشى  �لتي ذكرت، باأن  وكذلك لالأ�صباب 

و�ل�صبيل �لوحيدة للخال�ص من هذه �حلالة هي �ل�صب على تبادل �الأ�رشى حتى يذعن 

�لعدو. وال جمال يف هذ� �مللف حل�صن �لنو�يا عن طريق �ملفاو�صات. فالتجربة علمتنا �أن 

دولة �الحتالل ال ت�صتجيب �إال بليِّ ذر�عها وك�رش عظمها.

وحتت م�صطلح �ملعايري �لظاملة، فال باأ�ص �أن تقتل منا دولة �الحتالل، فهذ� دفاع عن 

�لنف�ص، ودمنا م�صتباح. و�لعامل �لظامل جاهز �أن ي�صوِّغ لها عدو�نها، �أما �لثاأر و�النتقام 

وتقوم  جرية،  �أر�صنا  يحتل  جندي  و�أ�رش  جاهزة.  “�الإرهاب”  فو�صمة  ل�صهد�ئنا... 

�لدنيا وال تقعد!! و�لعامل كل �لعامل، وحتى �ملنافقون من �الأعر�ب، تبنو� هذ� �جلندي، وكرث 

للو�صول  غزة،  من  �ملجاهدين  مع  للتحقيق  �مل�رشي،  �لنظام  خمابر�ت  وتبعت  �آباوؤه. 

�أن تطلق �رش�حه فور�ً وبال ثمن. و�هتمامات  �إىل هذ� �جلندي. و�ملطلوب من �لتنظيمات 
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�لت�صامن،  �لوفود من زعاماته الأ�رشة �صاليط، يجدون يف ذلك �صلوى  �لعامل، وزيار�ت 

ويت�رشفون بذلك —قاتلهم �هلل— ويزيد ذلك يف عربدة �الحتالل. �أما �آالف �الأ�رشى من 

�لفل�صطينيني فال بو�كي لهم، وال يوجد َمْن يتبناهم. ومن �أجل هذ� �جلندي �صنّت دولة 

�الحتالل حرباً �رشو�صاً على غزة... �نتقاماً له، كما ح�صل يف �جلنوب �للبناين، بعد عملية 

وهددت  �أرو�حاً،  و�أزهقت  ودمرت  فقتلت  �هلل.  حزب  يد  على  جي�صها،  من  جنديني  �أ�رش 

�ل�صغوط،  من  ومزيد�ً  �حلرب.  ثّم  فاحلرب...  �جلندي...  �رش�ح  يطلق  مل  �إن  باملزيد 

�إ�رش�ئيلياً وقع يف  1982، �أعادت طيار�ً  كتجربة �صابقة ملنظمة �لتحرير يف �الجتياح �صنة 

�أ�رشها، حتت �صغط �حلرب �إىل دولة �الحتالل.

ومع هذ� �لعدو�ن، يخرج علينا من �أبناء جلدتنا ووطننا، من ي�صّوغ لالحتالل عدو�نه 

�أبوك  كان  لو  هذ�،  يا  نقول:  ونحن  �صاليط،  ر�أ�ص  حتت  من  �لقتلى  �آالف  دفعنا  فيقول: 

�إليك  ونتوجه  عاٍل.  ب�صوٍت  علينا  خرجت  ما  �بنتك...  �أو  ولدك  �أو  �أخوك  �أو  �ل�صجن،  يف 

بال�صوؤ�ل: َمْن لهوؤالء �الأ�رشى، وقد عجزت �ملفاو�صات وح�صن �لنو�يا عن �أن تخرجهم 

من قبورهم؟ �أم �أن ق�صية �الأ�رشى خا�صعة ل�صوق �ملز�يد�ت؟ ومن ور�ئها جتارة ر�بحة؟ 

فاأو�صلو، وكل من �صارك فيه و�حت�صنه، مل يحررو� �أ�صري�ً م�صى على �عتقاله 34 �صنة 

حتى �الآن. و�الأخ �أحمد �أبو �ل�صكر، لوال �أن �ل�صلطة قاي�صته باجلا�صو�ص عدنان يا�صني، 

و�ل�صعب  �لق�صية  �أ�رشى  �حلرية؟!  �أ�رشى  لتحرير  �ل�صبيل  فكيف  �ل�صجن،  من  خرج  ما 

يخرجو�  �أن  تريدونهم  رمبا  �أو  �ل�صلطة؟  يف  مو�قعكم  تبو�أمت  ما  ولوالهم  �لفل�صطيني؟ 

باالأكفان �ل�صود�ء، كما خرج �ل�صهد�ء �حلاج حممد ح�صن �أبو هدو�ن، وجمعة �إ�صماعيل 

مو�صى، ويو�صف �لعرعري، فهذه هي �ملع�صلة. ويا حبذ� لو ت�صاعدوننا يف حلها. و�ل�صوؤ�ل 

ومن  �ل�صعب؟  هذ�  �أطفال  من  قتلو�  وكم  عدو�نها؟  توقف  هل  �الحتالل،  دولة  قيام  منذ 

�إىل  �إجر�مهم يحتاج  �أن  �أتظنون  و�لبيوت؟  �لقرى  �صيوخه؟ وكم هدمو� من  ن�صائه ومن 

م�صّوغات؟ �أم �أنهم �أكب من �تفاقيات جنيف Geneva Conventions، وهذه �التفاقيات 

ال تخ�صع الإرهاب دولتهم؟ وال يخرجون عليك �إال بوقاحة، و�إذ� ما نزلت بهم نازلة من 

نو�زل �ملقاومة، فال ترى على نو��صيهم �إال �لذلة، وتر�هم ي�صتعطفون �لر�أي �لعام �لعاملي 

لن�رشتهم، و�لوقوف يف وجه حما�ص. ودوماً يتباكون �فرت�ًء على �هلل، وعنو�نهم يف �لبكاء 

��صٌم لكتاب قر�أته: “دموٌع يف عيون وقحة”.
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و�ملقاومة،  �هلل  حزب  يد  على   2006 �صنة  �للبناين  �جلنوب  يف  �الحتالل  هزية  بعد 

لو  جديد.  �أو�صط  ل�رشق  جديد�ً  م�رشوعاً  �أمريكا  �أر�دتها  �لتي  �حلرب،  يف  جي�ُصه  تعرى 

قّدر لهم ك�صب �حلرب و�إبادة حزب �هلل، فم�رشوع �ل�رشق �الأو�صط �جلديد، عملت عليه 

�أمريكا و“�إ�رش�ئيل” وعرَّبت له وزيرة �خلارجية �الأمريكية ر�ي�ص،  ر�ي�ص، وخططت له 

�نت�رش  فقد  �ل�صلمية.  �لت�صوية  وعرب  و�الحتالل  �أمريكا  بالف�صل،  جميعاً  باوؤو�  لكن 

حزب �هلل يف هذه �حلرب، وعاد جي�ص �الحتالل مهزوماً مدحور�ً، ك�صري�ً يجّر ِمْن ور�ئه 

ذيول �خليبة. وعلى هذ�، فال بّد من رّد �العتبار لهذ� �جلي�ص �خلائب، يف منطقة �أخرى، 

وتبدو �أنها لقمة �صائغة يف �جلنوب... لكن لي�ص �جلنوب �للبناين، �إمنا �حلرب �لقادمة على 

على  �حلرب  عتاد.  من  �هلل  حزب  يلك  ما  مع  �صعيفة،  تبدو  و�لتي  �لل�صيقة،  �خلا�رشة 

�إعادة تاأهيل جي�صها �ملهزوم من جديد.  �أن قامت �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية، على  غزة... بعد 

و�صاحة عمليات بتدريبات متو��صلة، الجتياح �لقطاع بكامله، حتى تق�صي على �ملقاومة 

ب�صكل عام، وحما�ص ب�صكل خا�ص. ثّم هي فر�صة للجي�ص �ملهزوم �أن يرد �عتباره، ويعيد 

هيبته �لتي مترغت يف �لرت�ب، على يد حزب �هلل يف �جلنوب �للبناين.

م�صغولة  �الحتالل  دولة  وكانت  �حل�صم،  كان  �صنة  من  باأقل  �لهزية،  هذه  بعد 

ولتدخلت  �حل�صم،  هذ�  على  �صبت  ما  بعافيتها،  كانت  ولو  �لهزية،  �آثار  عالج  يف 

وحتى  �لقطاع.  قيادة  يف  �لتفرد  فر�صة  هناك  و�حلكومة  حما�ص  على  لتفوت  �رشيعاً 

من  نظيٌف  جديٌد  جيٌل  يت�صكل  ال  وحتى  �لو�قع،  يف  وجتذره  �رشعيته  �حل�صم  ياأخذ  ال 

بعد، فيما  �أربكها  ما  وهذ�  �الحتاللية.  �ملخابر�ت  عيون  عن  مرة  الأول  وبعيٌد   �لتلوث، 

فاهلل �صبحانه وتعاىل �صغلها عن غزة بهزيتها يف لبنان. و�إال كيف ت�صب دولة �الحتالل 

و�أن  ن�صبياً؟  ولو  عمالئها،  من  غزة  �صاحة  تتعافى  و�أن  �لقطاع؟  حتكم  �أن  حما�ص  على 

تخ�رش �أهم ركائزها وخدمها، يف جهازي �الأمن �لوقائي و�ملخابر�ت؟

تاأهيله،  �ملهزوم، و�إعادة  �إن فرغت دولة �الحتالل، من �صياغة جديدة جلي�صها  وما 

�صيا�صة  على  قامت  تهدئة  وهي  م�رش،  قادتها  �لتي  �لتهدئة  ��صتحقاق  من  تن�صلت  وقد 

و�الإ�صمنت،  بـ“�لقطارة”،  فالبرتول  �ل�صيا�صة.  هذه  من  �لقطاع  فعانى  ارة”،  “�لقطَّ
ارة”. حتى �إذ� �ندلعت  و�حلديد، و�ملو�د �لغذ�ئية، و�الأدوية، كان دخولها �إىل غزة بـ“�لقطَّ

�حلرب، وخرجت �ملد�فع عن �صمتها، عا�ص �لقطاع �أزمة �رشوريات �حلياة، وذلك حتى 

من  عامالً  ت�صبح  وحتى  �ملقاومة،  عزية  من  يفّت  وحتى  حما�ص،  على  �ل�صعب  يخرج 

عو�مل �لهزية، ومدعاة ل�صقوط �حلكومة �ملقاومة يف غزة.
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كانت ُنذر �حلرب تلوح يف �الأفق، على �لرغم من �لتطمينات من �لنظام �مل�رشي �لهالك، 

ارة” �أعطت �إ�صارة و��صحة �أن �حلرب قادمة على �الأبو�ب ال حمالة.  والأن �صيا�صة “�لقطَّ

ويف يوم �حلرب نف�صه، وقبل وقوعها، �رّشح قائد �ل�رشطة �ل�صهيد توفيق جب كثري�ً من 

عنا�رشه، وهو ُيَخرُِّج فوجاً من �صباط �ل�رشطة، ل�صعوره باأن �ل�رشبة قادمة. وقبل يوم 

من هذه �حلرب كانت وزيرة خارجية �الحتالل ت�صيبي ليفني Tzipi Livni تعلن قر�ر 

�حلرب على غزة من �لقاهرة، و�أحمد �أبو �لغيط و�قف �إىل جانبها. وبالرغم من �لتطمينات 

من �لنظام �مل�رشي �لهالك حلكومة �ل�صيد �إ�صماعيل هنيّة �أن �حلرب بعيدٌة �أيامها، لكنها 

كانت تطمينات كاذبة، وعلى �أل�صنة كاذبة تتمنى �أن تنام وت�صحو، وال جتد �أثر�ً حلما�ص.

متام  ويف  �ل�صبت،  ويوم  �لقاهرة،  من  �حلرب  قر�ر  ليفني  ُتعلن  ع�رش�ً،  �جلمعة  يوم 

�ل�صاعة �حلادية ع�رشة و�لن�صف، و�إذ� بالتطمينات ت�صفر عن 200 طلعة جوية، يف حلظة 

و�حدة، ��صتهدفت �أر�ص �لقطاع من �صماله جلنوبه، وما �أبقى على موؤ�ص�صات �حلكومة، 

وال مر�كز �ل�رشطة، وال �جلامعة �الإ�صالمية... وحتى �مل�صاجد و�ملقابر و�ملد�ر�ص �لتابعة 

لوكالة �الأونرو�، مل ت�صلم من هذ� �لق�صف. بل هناك ق�صف وطلعات ز�دت عما يف بنك 

�الأهد�ف من �أهد�ف. كانت �لغار�ت متتالية، و�لذي ينظر �إىل غزة، ير�ها ُكتالً من �للهب، 

غري  و�لدمار  و�جلرحى  مكان  كل  يف  فالقتل  �ل�صماء،  عنان  تناطح  �لدخان  من  و�أعمدة 

�مل�صبوق، وعائالت و�جهت �ملوت، مل يخرج منها خُمّب. وما نزل على غزة من �لقذ�ئف 

و�ملتفجر�ت، �أكرث مما نزل على لندن يف �حلرب �لعاملية �لثانية. و�أ�صبحت غزة مبا فيها 

من �صكان حقالً للتجارب.

بد�أت  عندما  �ل�صجن  �صاحة  يف  كنا  �حليتان،  على  فيه  �حتالو�  �لذي  �صبتهم،  ويوم 

�حلرب، وكنا على �أخبار �الأم�ص، وما �إن رجعنا �إىل �لغرف، و�إذ� باالأخبار تغطي �لعدو�ن 

مبا�رشة من �جلزيرة، و�لكل يتابع عن طريق �لر�ديو وعن طريق �لتلفزيون. وَبلغت بنا 

ذن �أخرى... وال نقوم 
ُ
ذن و�صماعة �لتلفزيون يف �أ

ُ
رغبة �ملتابعة... �أّن �صماعة �لر�ديو يف �أ

�إال لل�صالة �ملكتوبة، �أو لتناول �لطعام على وجه �ل�رشعة.

�حلرب،  ظروف  مع  تاأقلمنا  ف�صيئاً  و�صيئاً  �الأوىل،  �ل�صدمة  على  �لنا�ص  �صب  لقد 

�أن  لعيوننا  وهيهات  ونهار�ً،  ليالً  وتابعناها  �ملكيث.  �إال  وعليها  لها  ي�صب  ال  و�حلرب 

تنام!!؟ فغزة ما �صكتت عنها �ملد�فع يوماً، ونزيفها “�صال بالدم �أبطح”، وم�رشوعنا عليه 

حرب م�صعورة، وجاوؤونا من فوقنا ومن �أ�صفل منا، وما بنيناه يف �أربعني �صنة يتعر�ص 
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لالإبادة، فاللَّهم ال ت�صمت بنا عدو�ً. فكثرٌي من ينتظر �ل�صماتة بنا، و�لدعاء هو �صالحنا، وال 

منلك �صو�ه. فالقنوت مع جميع �ل�صلو�ت، ومع �ل�صيام و�لقيام الأهل غزة... للمجاهدين 

و�ملقاومني، و�ل�صابرين �ملر�بطني... ونلح بالدعاء، وما فاتني يف كل �صالة �أن �أدعَو على 

رئي�ص �لنظام �مل�رشي �ل�صابق حممد ح�صني مبارك، ال بارك �هلل فيه، ومن دعائي عليه: 

�للهم  ببنيه،  �فجعه  �للهم  وزمرته،  مببارك  عليك  �للهم  ونظامه،  مببارك  عليك  “�للهم 
�فجعه باأهله وذويه”.

لقد �صارك �لنظام �مل�رشي �لهالك يف هذه �حلرب، وكان ظنه �أن حما�ص قريبة �جلذور، 

�ل�صوي�ص  قناة  �إىل  �أخرى  مرة  ت�صل  �أن  �الحتالل  دولة  �أر�دت  ولو   . هنيِّ �قتالعها  و�أن 

و�حتالل �صيناء بكاملها ال�صتطاعت يف ظّل هذ� �لنظام. ولكن غزة �صبت، و�نت�رشت، 

�لذل  �إال  نو��صيهم  على  ترى  وال  و�لف�صل،  باالإثم  باوؤو�  هزيتها  على  ر�هنو�  و�لذين 

و�النك�صار. لقد كانت ع�صية على �الحتالل، وحتى على �الخرت�ق. وبدالً من �أن يت�صامن 

�لنا�ص.  حركة  �أمام  رفح  معب  فاأغلق  ح�صارها؛  يف  ز�د  م�صيبتها،  مع  �مل�رشي  �لنظام 

ح�صور  من  ُمنعو�  غزة  فحجاج  �حلرب،  هذه  تد�عيات  من  ي�صلمو�  مل  �حلجيج  وحتى 

�ملو�صم قبل �حلرب.

�لب  من  رحاها،  تدور  غزة  على  و�حلرب   2009/1/18 �إىل   2008/12/27 يوم  ومن 

�حلرث  يهلك  �لذي  �الأبي�ص  و�لفو�صفور  دولياً،  �ملحرمة  وبالقنابل  و�جلو،  و�لبحر 

�لعدو  هذ�  من  و�صخرت  �ملقاومة،  و��صتب�صلت  �أهلها،  و�صب  غزة،  و�صبت  و�لن�صل. 

�أطفالنا  و�رشب  كاملة.  �أحياء  بيدت 
ُ
و�أ �جلر�حات،  وكرثت  �ل�صهد�ء،  وقدمت  �ملغرور. 

�أروع �الأمثلة يف �لوعي و�لن�صج، ومن ��صتمع �إىل �لطفل �أحمد وهو يلقي ببيانه، ر�أى فيه 

�أنه �أكب من �أّي زعيم عربي، و�أف�صح منهم جميعاً... وكذلك �لطفلة من عائلة �ل�صموين... 

�لتي رحل جميع �أفر�د �أ�رشتها �صهد�ء، ر�أيناها �أبلغ يف م�صيبتها من �لعجائز... وجميلة 

عافاها �هلل.. كانو� جميعاً �أكب من كل جرن�الت �لعامل.

�مليد�ين  و�لقائد  �لرباين  �لعامل  ��صت�صهد  �لعظام...  �لقادة  ��صت�صهد  �حلرب،  هذه  ويف 

�لدكتور نز�ر ريان، ويف �صحبته �أهل بيته. و��صت�صهد �لقائد �لهمام )�أبو م�صعب( �الأ�صتاذ 

�صعيد �صيام، وهو يف ميد�ن �ملعركة يقوم بو�جبه، بل ويف �خلندق �ملتقدم، ف�صتان ما بني 

�صعيد �صيام، وما بني �جلال�صني على مقاعد �لهزية.
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�تخذت  وقد  غزة،  عن  �حل�صار  فّك  من  فبدالً  تد�عياتها،  تنته  ومل  �حلرب،  و�نتهت 

�أ�صهمت  �لتي  �لعربية  و�لدولة  غزة.  على  �حل�صار  ز�د  بهذ�...  قر�ر�ً  �لعربية  �جلامعة 

نن�صى  وال  قطر،  دولة  هي  ومالياً  �صيا�صياً  ودعمها  غزة،  ن�رشة  يف  و�لذر�ع”  “بالباع 
�لف�صل جلمهورية �ل�صود�ن ولبنان و�صورية، و�لكويت، و�الإمار�ت، و�الأردن و�جلز�ئر 

و�ليمن و�إير�ن.

�أهد�فه �حلقيقية �صيئاً. �نتهت  لقد �نتهت �حلرب، وما حقق جي�ص �الحتالل من بنك 

مرة  �لهزية  بوحل  هيبته  ومترغت  و�لعار،  �خلزي  �إال  �جلي�ص  بهذ�  حلق  وما  �حلرب 

�أخرى، على يد مقاومٍة �إمكانياتها بد�ئية، وال تذكر مع �إمكانيات دولة �الحتالل.

ويف �إحدى �جلمع خطبت يف �إخو�ين، فقلت لهم عن �ل�رشبة �الأوىل، �لتي ��صت�صهد فيها 

�لعظيم.  �الإجناز  بهذ�  �هلل  �رشفه  �لذي  جب،  توفيق  �ملجاهد  �للو�ء  و�الأمن،  �ل�رشطة  قائد 

وهو  نف�صه،  �ليوم  يف  ��صت�صهد  �لذي  �جلعبي  و�إ�صماعيل  �ليوم،  لهذ�  �هلل  �دخره  و�لذي 

�ملجاهدين �أنه كان عدد  �لريموك يروى  �ل�صخ�صيات، قلت: يف معركة  �أمن   �مل�صوؤول عن 

36 �ألفاً، وكانت �لروم تُعدٌّ ما يزيد على 250 �ألف مقاتل، و�نت�رش �مل�صلمون بعد �أن ��صت�صهد 

منهم ما يقرب من �صتة �آالف جماهد، و�ندحرت �لروم �إىل غري رجعة، وملا رجع �ملجاهدون 

�إىل فل�صطني، حّل بهم �لطاعون يف عمو��ص، فا�صت�صهد من �لثالثني �ألفاً �لذين رجعو� من 

�لريموك ع�رشون �ألف جماهد. وكاأن �هلل �صبحانه، ال يريد با�صت�صهادهم يف �أر�ص �ملعركة 

�أن يطمع عدوهم يف قتلهم. وكذلك �لرجال �لذين وفرهم �هلل عام �حل�صم، بدالً من �أن يكونو� 

وقود�ً للحرب �الأهلية، �دخرهم �هلل لهذ� �ليوم، و��صطفاهم من هذ� �مليد�ن.

بقية  منهم  بقيت  و�إن  و�ملتاآمرين،  �ملثبطني  ِمَن  �لقطاع  تخلّ�ص  بعدما  �حلرب  وتاأتي 

�أحد  �صمعت  فقد  غر�بة،  وال  �حلرب.  هذه  يف  �لعدو  مع  وتعاونت  �خليانة،  ��صتمر�أت 

�الأ�رشى يقول يف غرفة �لزيارة، لز�ئر له: �أنه م�صتعد �أن يذهب على ظهر دبابة �إ�رش�ئيلية 

على  �ل�صيطرة  من  �لق�صام  كتائب  متكنت  وقد  �حلرب،  وتاأتي  حما�ص.  من  غزة  لتحرير 

و�أن  �لوطن،  حيا�ص  عن  به  تذود  ما  �الأ�صباب  من  باإمكانياتها  و�أخذت  �لبلد،  مفا�صل 

تتحمل م�صوؤولية �لدفاع عن هذه �الأمة، وعن �الأمن �لقومي �مل�رشي. وباملجهود �ملبارك، 

حا�رشو� �جلو��صي�ص، وقد لب�صو� لبا�ص جنود �لعدو... ودفع بهم �لعدو دروعاً له، فقتلو� 

وماتو� على �خليانة. ومنهم من ��صتغل �حلرب، لزعزعة �الأمن �لد�خلي، فاأذ�قهم �هلل من 

�لقتل ما ي�صتحقون.
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�أع�صابه، وخنق و�صائل �الإعالم حتى �ل�صهيونية منها،  �أما هذ� �لعدو �لذي �هرت�أت 

يتحفظو�  �أن  بجنوده  و�خلور  �جلب  بلغ  ممار�صاُته،  ُتف�صح  وال  جي�صه،  ُيف�صح  ال  كي 

)يلب�صو� �حلفاظات(... كما يتحفظ �الأطفال �ل�صغار، و�أال يبحو� دباباتهم! )وكفى �هلل 

.
�ملوؤمنني �لقتال، َوَكاَن �هللُ َقِوّياً َعِزيز�ً(39

مفاوضات في “النقب”:
بعد �أن ف�صل �أوملرت، رئي�ص وزر�ء دولة �الحتالل، يف عقد �صفقة تبادل �الأ�رشى مقابل 

�جلندي �صاليط، توجه �إلينا �ل�صاباك، يطلب منا �لو�صاطة يف هذ� �الأمر، ففي 2009/3/15 

“�لنقب”،  �إىل  �أنت ر�حل  �مل�صاء، وقال: غد�ً  �ل�صجن بعد عدد  ��صتعالمات  جاءين �صابط 

وكان ذلك.

�لنت�صة،  �خلالق  وعبد  �لنت�صة  جمال  حممد  �حلبيبني  �الأخوين  �لتقيت  �ل�صباح  يف 

و��صتغربنا من هذ� �للقاء، وقد جاوؤو� باأبي همام من �لعزل، وبعد �أن قيّدونا �صارت بنا 

�ل�صيخ �حلبيب ح�صن يو�صف، و�لذي  �إىل �صجن ريون، لنكون يف �صحبة  “�لبو�صطة” 
�صجن  �إىل  “�لبو�صطة”  بنا  �نطلقت  هناك  ومن   .2011/8/3 بتاريخ  الحقاً  �رش�حه  �أطلق 

�الإخوة  من  ولفيف  �لعاروري،  �صالح  �ل�صيخ  ��صتقبالنا  يف  كان  �لتفتي�ص،  وبعد  �لنقب، 

�لكر�م، فيهم جميع �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي من �لتغيري و�الإ�صالح، وجموع �الأ�رشى 

من جميع �لف�صائل.

حما�ص.  �أبناء  من  �جلموع  هذه  �ألتقي  �أن  فر�صة  وكانت  “�لنقب”،  �أدخل  مرة  الأول 

فكانت يل زيار�ت على جميع �الأق�صام، وكانت �ملالحظة �ملثرية... مع �أين على علم بحجم 

�ملعتقلني د�خل �ل�صجون، لكن �ملعاين لي�ص كال�صامع، فوجدت ُجلَّ ج�صم حما�ص يف �ل�صفة 

�لغربية موجود يف �صجن �لنقب، مع �لعلم �أن جميع �ل�صجون، فيها ح�صور قوي حلما�ص، 

خاللهما  من  تتنف�ص  �للتني  �لرئتني  وجدت  لقد  بقليل.  ذلك  فدون  �لن�صف  يكن  مل  �إن 

�حلركة يف �صجن �لنقب، وقلت �إن �ل�صفة �لغربية �صجينة يف “�لنقب”. �إنهم خرية رجال 

هذ� �ل�صعب، وعناوينه ورموزه. و�إن ظلم �الحتالل لهذه �ل�رشيحة حتت مظلة �ل�صجن 

�الإد�ري، ور�أيت، و�صمعت �أن كل هذ� �لظلم، لن ينال من عزية هوؤالء �لرجال، ولن يبدد 

ثقة �ل�صعب �لذي ينتمون �إليه بهم. فهم فئٌة لكل َمْن يفيء �إليها، وهم �أهل �ل�صب و�لثبات.

القراآن الكرمي، �صورة �الأحز�ب، �آية 25.  
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�إىل �ل�صجن، فاجتمعا بنا و�أعطونا  �ل�صاباك  وعلى �صعيد �لو�صاطة، جاء رجالن من 

يعينه  َمْن  كل  مع  �خلطوط  نفتح  �أن  منا  وطلبو�  �ل�صفقة.  جناح  �إمكانية  عن  ت�صورهم 

�الأمر، مع �الإخوة يف �خلارج ومع غزة، لكن قبل ذلك ت�صاورنا جميعاً على �صعيد قيادة 

�حلركة، عن �ل�صقف �ملقبول عند �إخو�ننا لهذه �ل�صفقة، و��صرتطنا على �ل�صاباك �أن ياأتينا 

باالأخوين توفيق �أبو نعيم ويحيى �ل�صنو�ر. وفعالً ح�رش�، و�جتمعنا بهما، وكل و�حد 

�أن  �أبدى ر�أيه ب�رش�حة، و�إن كان هناك تفاوت يف �الآر�ء، لكن �جلميع حر�صو� على  منا 

تنجح �ل�صفقة، و�أال يظلم فيها �أحد.

�أيام  حربني  خا�ص  �أنه  من  �لرغم  وعلى  �ل�صفقة،  من  يده  �أوملرت  نف�ص  �لنهاية  يف 

حكمه، وهو من �تخذ قر�ر �حلرب يف �جلولتني؛ فاإّنه عجز عن �أن يتخذ قر�ر�ً ب�صاأن �صفقة 

�لتبادل. خا�ص �حلربني من �أجل �جلنديني، ثّم تخلى عنهما، الأنه ال يريد �أن يدفع �لثمن.

تو�صط  من  بالرغم  “نفحة”،  �إىل  رجعت  �جلهود  وف�صلت  �الأ�صبوع  �نتهى  �أن  بعد 

�الأ�رشى لدى �إد�رة �ل�صجن لكي �أبقى هناك، لكن �ملانع هو حتفظ �ل�صاباك على وجودي 

يف “�لنقب”، كما �أعلمني �ل�صيخ �صالح.

�صجن �لنقب يف بطنه و�أح�صائه �آالف �الأ�رشى من جميع �لف�صائل، ويتميز يف معظم 

�أق�صامه، باأنه مفتوح على �ل�صاحة ليالً ونهار�ً، و�أجهزة �لهاتف �ملحمولة كثرية... وكثريًة 

جد�ً. �أما �أمري هذه �لقلعة فهو �ملجاهد عايد دودين، �صقيق �الأخ مو�صى دودين، وبيتهما 

بيت كرم وجهاد.

عند و�صويل �إىل “نفحة” ثانية، ��صتب�رش �لنا�ص، ويريدون �ملزيد من �أخبار �ل�صفقة، 

�أنه لي�ص يف جعبتنا �صيٌء جديد، و�الأمور بيد �هلل، و�حلقيقة  �أين و�صلت. و�جلو�ب  و�إىل 

قد  �الأ�رشى،  بع�ص  عند  باقية  ب�صمات  للظلم  �أن  ورمبا  �جلميع،  على  �صعبٌة  حاٌل  �أنها 

تكون هي �حلائل دون �إمتام �ل�صفقة. وكنت �أقول من خالل خطبة �جلمعة �إّنه يوجد ظلم، 

ال بّد للمظلومني �أن يتحررو� منه.

انتظار الفرج:
�أوزر�ها، و�أخذت غزة تلتقط  �أن و�صعت �حلرب  �إن �نتظار �لفرج عبادة. فبعد  يقال 

به  و�صل  َمْن  فتح  تنظيم  ِمْن  ومنهم  �حلرب،  هذه  يتابعون  �الأ�رشى  و�أخذ  �أنفا�صها، 

متنى  َمْن  ومنهم  حما�ص،  على  تق�صي  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لدبابات  على  ومتنى  �لت�صفي، 
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حتى  حلما�ص؛  �إجناز�ً  يكون  ال  حتى  �صاليط،  �الأ�صري  �جلندي  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  ت�صل  �أن 

 ولو بقي مئات �الأ�رشى من تنظيم فتح، �إىل ع�رش�ت �ل�صنني �الأخرى يقبعون يف ظلمات

�ل�صجن.

لكن كل هذه �لتمنيات ماتت يف �صدور �أ�صحابها، و�أخذت غزة ت�صتعيد عافيتها، وقد 

خرجت من هذه �حلرب �أقوى �إيانياً، وعلى كل �ل�صعد مما كانت عليه. و�أخذت تنف�ص 

�لنف�صي  �ل�صعيد  على  �حلرب،  هذه  خلفتها  �لتي  �الأ�رش�ر  وتعالج  �ملعارك،  غبار  عنها 

كذلك...  و�ل�صحي  و�لبيئي  و�الجتماعي  و�الإن�صاين  مو�طن،  �ملليون  ون�صف  ملليون 

على  �لعدو�ن  الأن  و�لغرب؛  “�إ�رش�ئيل”  قبل  �لعرب،  من  قائماً  يز�ل  ال  ح�صار  يدي  بني 

�لنظام  �الأنظمة؛ وخ�صو�صاً  �إليها هذه  �لتي و�صلت  غزة عرَّى حالة �الهرت�ء و�لرتدي، 

�مل�رشي، �لذي �صخط عليه �صعب م�رش، قبل غريه من �ل�صعوب.

ول�صنا مبعزل عن كل هذه �لهموم، وقد تنادو� من كل �صوب لن�رشة غزة، وعقدو� 

�ملوؤمتر�ت الإعمار ما دمرته �حلرب، ولتتعافى غزة من هذ� �لدمار، وم�صى على �حلرب 

�إىل يذهب  غزة  �إىل  ياأتي  �لذي  و�ملال  عليه.  هي  ما  على  و�حلال  �صنتني،  من  يقرب   ما 

ر�م �هلل �أوالً، حتى تاأخذ ن�صيبها على ح�صاب �لبائ�صني من �لفقر�ء. تنادى �ملخل�صون من 

كل مكان �أنه �آن لغزة �أن تنتع�ص، وقد ثبت للطغم �حلاكمة �أن غزة �أكب من �لهزية، و�أكب 

من �حل�صار... وع�صية على �النك�صار، وهي �أكب منهم جميعاً، �ل�صالح و�لطالح. وعلى 

�أن ير�هنو� على حما�ص، و�أن يثقو� باأن م�رشوع �ملقاومة هو خيار �الأقوياء،  �أبناء �الأمة 

و�أن م�صاريع �لت�صوية هي خيار �ل�صعفاء.

�حرت�ماً  �لتاريخ  وقف  حدودها،  وعلى  غزة  �صو�طئ  وعند  �حلرب،  هذه  بعد  ومن 

و�إكبار�ً ل�صعب غزة �ملقاوم، كما وقفت �ل�صم�ص لنبي �هلل يو�صع بن نون \ وقف �لتاريخ 

ِمْن  �لثبات، لن مُتحى  �أ�صطورة يف  لفا�صلة زمنية من فو��صله، حملت يف طياتها  �إجالالً 

ذ�كرته �أبد�ً، و�صهد على �نت�صار �أطهر ظاهرة، وقد خذلتها �أنظمة �لردة، وتاآمرت عليها. 

و�صهد على مو�قف �لعزة، �لتي �أبد�ها �أطفالنا، وما كان للجال�صني على مقاعد �لهزية، �أن 

يبلغوها بكل جيو�صهم، وما لديها من عتاد. و�إن �الأقز�م مهما تاآمرو�، فهم �أقز�م، وهم 

كما قالت �لعرب: “كمن ر�صي من �لد�أماء بالَو�صل”، و�لد�أماء هو �لبحر ونحن �أمو�جه �إن 

�صاء �هلل، و�لو�صل هو �ملاء �لقليل، ُيتحلب من �ل�صخر، فنحن بحر هذه �الأمة، و�أمريكا هي 

�لو�صل لهذه �الأنظمة.
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�حلرب  عن  �الأ�رشى  حديث  يز�ل  وال  �الأيام،  ومرت  رتابتها،  �إىل  حياتنا  عادت  ولقد 

�لهموم، وتاأتيك �الأخبار بقائمة من  �لنقال تتجدد  وتد�عياتها... ففي كل يوم من خالل 

 
41

 ��صت�صهدت �أمه و�أخته، وخمي�ص عقل
40

�ل�صهد�ء الإخوة عندنا، فاملجاهد �رشيف زيادة

�إال  �أقربائه، و�آخرين ممن تعر�صو� الأ�رش�ر هذه �حلرب، وال جتد �لنا�ص  �أحد  ��صت�صهد 

حمت�صبني وم�صرتجعني، و�حلمد هلل.

فاحت�صان  و�أخالقه،  �لعظيم  �ل�صعب  هذ�  قيم  عن  �لنا�ص  حتدث  �آخر،  جانب  ومن 

�ملقاومة وتزويد عنا�رشها بالطعام و�ل�رش�ب، و�لتكافل �الجتماعي بني �لنا�ص يف �لطعام 

، وال 
ْنُف�ِصِهْم َولَْو َكاَن ِبِهْم َخ�َصا�َصٌة(42

َ
و�ل�صكن، و�حلديث عن �لذين )َوُيوؤِْثُروَن َعلَى �أ

غر�بة، فقد جاد �لنا�ص بدمائهم و�أرو�حهم.

مرت علينا �الأيام، ومن �أ�رشى غزة من �قرتب فرجه، بعد �أن م�صى على �عتقاله ثمانية 

ع�رش عاماً، فاالإخوة �صياء �ل�رشفا، وعبد �لنا�رش �لبحر، وحممد عا�صم �حل�صا�ص، وعطا 

�أبو خبيزة، طالت عليهم �أيام �ل�صجن، وغزة تنتظرهم على �صوق �أحّر من �جلمر، بعد هذ� 

�لن�رش، وخرجو� جميعاً ر�صي �هلل عنهم و�أما �ملجاهد �صليم �جلعبة، فالقد�ص و�أهلها يف 

��صتقباله على بو�بة �ل�صجن، فتاريخ 2010/4/20 يوم �لعتق من �ل�صجن، بعد �أن ق�صى 

�صتة ع�رش عاماً.

)11( الأعي�ص  �إخو�ين يف ق�صم  �مليمونة، وعلى رغبة  �أن فارقنا �صليم يف رحلته  وبعد 

بينهم ما تبقى من قليل �الأيام، ودَّعُت �إخو�ين يف ق�صم )13( و�أبو ن�صال ح�صان يقول يل: 

�أن �أعود قريباً. وبناًء على طلبي،  ال تعد، وبقيتهم يوؤمنون من ور�ئه. وما كان يف ظني 

�أبو ترك، من  �لتقيت �الإخوة رمزي عبيد و�إياد �لفروخ ويا�رش  �إخو�ين من فتح،  وطلب 

�رشيف ح�شني زيادة )1971– (: ولد يف خميم �لبيج و�صط قطاع غزة لعائلة هجرت من قرية �لفالوجة �صنة   
40

1948. متزوج وله �أربعة من �الأبناء. من موؤ�ص�صي �ألوية �لنا�رش �صالح �لدين. �عتقل يف 2005/10/5 يف �لنقب 

يف �أثناء حماولته وعدد من �إخو�نه لالنتقال لل�صفة �لغربية بعد �الندحار �ل�صهيوين من �لقطاع من �أجل نقل 

�خلب�ت �لع�صكرية �ل�صاروخية �إليها. حكم بال�صجن �ملوؤبد مرتني وثمانية �أعو�م مل�صاركته يف عدد من �لعمليات 

و�إطالق �ل�صو�ريخ على م�صتوطنات �الحتالل، خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.

خمي�ش زكي عقل )1966– (: ولد يف خميم �لن�صري�ت يف قطاع غزة. �صارك يف فعاليات �النتفا�صة �الأوىل من   
41

خالل جهاز �الأحد�ث �لتابع حلما�ص. �نتظم يف �صفوف كتائب �لق�صام منذ ن�صاأتها، و�صارك يف عدد من عملياتها 

يف  �إ�صابتهما  �إثر  �لنحال،  مازن  و�لق�صامي   1992/6/7 يف  �عتقل  وعمالئه.  �ل�صهيوين  �الحتالل  قو�ت  �صّد 

��صتباك مع �جلنود �ل�صهاينة. حكم عليه بال�صجن 16 موؤبد�ً، وخرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.

القراآن الكرمي، �صورة �حل�رش، �آية 9.  
42
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ق�صم )14( ول�صاعة و�حلديث بيننا عن هموم �ل�صجن، �أو�صيهم ويو�صونني، ويف �خلتام 

تعانقنا عناق �لود�ع، على �أمل �للقاء يف �خلارج، �إن �صاء �هلل.

نزلت ق�صم )11( على غرفة �الأخ �حلبيب فهد �لزقزوق، وفيها �لرجال من �أبناء هذه 

�هلل،  لكتاب  �ملجاهدين، حممد عثمان، و�صعيد �صكيك �حلافظ  �لدعوة، وهذه �حلركة من 

�لتقيت  حم�صاوياً،  جماهد�ً   120 لـ  تت�صع  �لتي  �لق�صم  �صاحة  خالل  ومن  �ل�صو�.  و�أين 

بقية �إخو�ين هارون وجمدي �لرياوي، ويف �ل�صاحة كان لقاء �الأحبة جميعهم �أبو �لنمر 

عقل،  وخمي�ص  �ل�صفطاوي،  وعماد  عقل،  عماد  درب  رفيق  زقوت  وماهر  �ل�رش�حتة، 

وموؤن�ص �لعقاد، و�لقدوة، و�حلالق، و�أ�صاأل �هلل �أن يفرج كربهم.

�لبار و�البن  �حلبيب  باالأخ  �ل�صجن  �صابط  مكتب  جمعنا  بيومني،  �الإفر�ج   وقبل 

حفياً”.  بك  يكون  �أن  �هلل  “�أ�صاأل  �لدعاء:  بهذ�  يل  يدعو  كان  �لذي  �ل�صنو�ر،  �إبر�هيم  �أبي 

عن  بعيد�ً  باللقاء  ُي�صمح  ال  الأنه  ن�صيب...  حديثنا  يف  للعيون  وكان  وو�صاين  فودعني 

عيني �ل�صابط.

خرج �صليم �جلعبة من �ل�صجن باحتفال مهيب، وقد ��صتقبله �الأهل و�الأ�صدقاء على 

�إىل  �ل�صحر�وي، وعاد مبن معه يف ركب مهيب  �ل�صجن، وكل هذ� يف �صجن نفحة  بو�بة 

ق�صاء بعد  �ل�صجن،  من  خروجي  يوم  كان  �لتمام،  على  ب�صهر  وبعده  �لقد�ص.   مدينة 

�أربع �صنو�ت، بتاريخ 2010/5/20. وهي �ملرة �لثانية، بنف�ص �لتاريخ �أخرج من �ل�صجن، 

خمي�ص  يوم  �ملرة  وهذه  �لتبادل،  �صفقة  يف   ،1985/5/20 �الإثنني  يوم  �الأوىل  �ملرة  ففي 

2010/5/20، على ذمة �لت�رشيعي، وما بينهما 25 �صنة، و�ملعهود �أن يفرج عني من �ل�صجن 

�لذي �أنا فيه نف�صه، وقد �أعد �الأهل و�الأ�صحاب عدة �ال�صتقبال، وفيهم �ملجاهد �صليم �لذي 

خرج قبل �صهر من �ل�صجن، هو و�ل�صقيقان �ملجاهد�ن �أجمد ويعقوب �أبو ع�صب من رتب 

لهذ�، و�صيخهم ورفيقهم يف خدمة �أهايل �الأ�رشى �ملجاهد �أبو �أ�رشف �لزغري.

الخروج من السجن والقرار بإبعادي:
عند �مل�صاء من ليلة �الإفر�ج، و�إذ� باإد�رة �ل�صجن تبلغني �أن �الإفر�ج عني �صيكون من 

�صجن �لرملة، ويقت�صي مني يف �ل�صاعة �ل�صاد�صة �صباحاً �أن �أكون جاهز�ً لل�صفر �إىل �صجن 

�لرملة. ويف مرة �صابقة لليلة و�حدة ُرحلت من �صجن جمدو �إىل هدرمي ومنه خرجت. على 

كل حال، �ت�صلت باالأهل عن طريق �لنقال �ملوجود عندنا يف �لغرفة، وقلت لهم: �نتظروين 

على باب �صجن �لرملة، ويف ذلك ر�حة لكم و�أقرب للطريق.
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يف �ل�صاعة �ل�صاد�صة و�لن�صف �صباحاً من يوم �الإفر�ج و�صعو� قيدين يف مع�صمي، 

�ل�صفرية،  �صعيد  على  �الإجر�ء،  هذ�  ور�ء  من  �ل�صبب  عن  و�صاألتهم  ِرْجلي،  يف  و�آخرين 

و�صارت  “�لبو�صطة”،  فاعتليت  عليا.  �صلطات  من  قر�ر  هذ�  فقالو�  �لقيود  �صعيد  وعلى 

“�لبو�صطة”  �صابط  و�صمع  �صمعت  بعدما  �لطريق  يف  ولكن  �لرملة.  �إىل  �أنني  وظني  بنا 

�لقد�ص  �أبو طري... فقال يل: مبوك، ومن  �ل�صيخ  �أنه مّت �الإفر�ج عن  من �الإذ�عة �لعبية 

�صيفرج عنك، فطلبت منه عن طريق جهاز نقاله، �أن يت�صل باالأهل ليحيطهم باالأمر، لكنه 

رف�ص و�عتذر. وبعد �صاعتني ون�صف من �ل�رشعة �لعجيبة، و�صلنا �إىل �مل�صكوبية. وعلى 

عجل، ويف �أقّل من ربع �ل�صاعة مّت �الإفر�ج عني، دون �أن يعيدو� �إيلَّ بطاقة �لهوية، فطلبتها 

جدوى  دون  لكن  �الأمانات.  يف  يخ�صني  ما  كل  لهم،  فقلت  عندنا،  لي�صت  فقالو�:  منهم، 

فخرجت بال هوية.

وم�صياً على �الأقد�م �إىل حّي �مل�رش�رة م�صافة ن�صف كيلومرت. عند �الإ�صارة �ل�صوئية 

فتقبل  طوبا،  فاأم  باهر  �صور  �إىل  يو�صلني  �أن  و��صتاأذنته  لالأجرة،  �صيارًة  ��صتوقفُت 

ُمتف�صالً، فا�صتاأذنت منه هاتفه �ملحمول، فعرفني ورحب بي وهناأين بال�صالمة، ف�صكرت 

له، وهو �بن �لبلد مقد�صي، ومل يتقا�َص �أجرة �لطريق، وهذه �أخالق هذ� �ل�صعب، ومعذرة 

الأين �أجهل ��صمه.

�ت�صلت باالأهل، و�الأخ �صليم، و�لنائب �أبو جماهد، وقلت لهم: �أنا يف �لطريق �إليكم، �أنا 

بالقرب من باب �خلليل، فرحبو� بي حتى و�صلت على م�صارف �صور باهر، وبالقرب 

�أهل  ومن  �لقريتني  من  �لنا�ص،  من  �ال�صتقبال  كان  عطون  �أحمد  �أبي  �ملجاهد  بيت  من 

ع�صب،  �أبو  يعقوب  و�الإخوة  عطون،  �أحمد  و�لنائب  عرفة،  �أبو  خالد  و�لوزير  �لقد�ص، 

ور�مي �حللو�ين، و�أبنائي و�ل�صعب �لطيب �لكرمي �ملعطاء، وعادت �ل�صحافة من طريقها 

�إىل �لرملة، و�صيخهم �إليا�ص كر�م، �لذي يتميز بوطنيته وم�صد�قيته.

على  م�صياً  ثّم  ديو�نهم،  يف  عطون  �آل  من  �لكرم  و�أهل  �ملجاهدين،  بيت  ��صتقبلنا  لقد 

�أكب من  �أبو عرفة، وهو  �أم طوبا، ب�صحبة �ملهند�ص خالد  �إىل  �الأقد�م الأكرث من كيلومرت 

�أرحامنا و�أبناوؤنا...  �أبو جماهد عطون ولفيف من �لكر�م. و��صتقبلتنا  �لوز�رة، و�لنائب 

و�صكر �هلل لهم جميعاً، وجعل ذلك يف ميز�ن ح�صناتهم. وما لبثت �إال قليالً؛ الأن برنامج 

�الإخوة يقت�صي �لذهاب �إىل جبل �لزيتون، �ملطل على �مل�صجد �الأق�صى، ل�صور تذكارية 

مع �الأق�صى، هد�يا ملن يف �صجون �الحتالل.
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�ليوم، و�إذ� ب�رشطة �مل�صكوبية تطرق علينا  �لو�حدة ظهر�ً من ذلك  �ل�صاعة  ويف متام 

�لباب ببالغ يطلب مني �حل�صور �إليهم �ل�صاعة �خلام�صة م�صاًء، ولي�ص يف و�ردهم، وغري 

معتبين للنا�ص وم�صاعر �لنا�ص، �لتي توؤم �لبيت للتهنئة و�ل�صالم. فذهبت �إليهم، ولثالث 

�صاعات حجز، حتى يقولو� يل: �أنت غري مرغوب بك يف هذ� �لبلد، وفرتة �إقامتك من �ليوم 

2010/5/20، �إىل 2010/6/19، ترتب فيها �أحو�لك، و�إال فاأنت خارج على �لقانون، ومت�صلل 

لـ“�أر�ص �إ�رش�ئيل”؛ الأن هذ� قر�ر وزير �لد�خلية، وقائد �ل�رشطة ُينفذ. قلت له: �أنا �بن هذه 

�لبالد، وفيها ولدت ون�صاأت وترعرعت، وعائلتي الأكرث من 500 �صنة يف هذ� �لبلد، وتدعي 

�أين طارئ ومت�صلل، و�أنت �لذي �أتيت مغت�صباً قبل 40 �صنة، تدعي �أنها �أر�صك، وتطردين 

مني  وطلب  �لبالغ،  فا�صتلمت  �لد�خلية،  وزير  قر�ر  هذ�  قر�ري،  لي�ص  هذ�  فقال:  منها. 

�لتوقيع عليه. فرف�صت ذلك وقلت �الأمور و��صحة ال حتتاج �إىل تف�صري، فالقر�ر �صيا�صي، 

ولي�ص قانونياً. وحتى �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية لن تنت�رش لنا وال مرة.

، و�صمعت  ينتظرون لالنق�صا�ص عليَّ �مل�صكوبية، و�مل�صتوطنون يف �خلارج  غادرت 

منهم �الأذى، وال �صّك يف �أن جهاز �ل�رشطة، هو من �أعلمهم بح�صوري، وبا�صمي نادوين 

مني  يطلبان  �ملحامي  مع  �ل�رشطة  و�صابط  الأ�صمعتهم،  �حلياء  ولوال  كذ�.  ويا  كذ�...  يا 

�الن�صباط. وجاءت �ل�صيارة �لتي �أقلتنا على وجه �ل�رشعة، بعد �أن وقفت �ل�رشطة حاجز�ً 

بيننا وبينهم، و�نطلقت بنا �إىل �لبيت و�لنا�ص ينتظرون.

ر�أي  و��صتقر  �لقو��صمي،  فادي  �ملحامي  �الأخ  وبح�صور  �إخو�ننا،  مع  �الأمر  تد�ولنا 

�الإخوة خالد �أبو عرفة، و�أحمد عطون، وحممد طوطح، وقد �صملهم قر�ر وزير �لد�خلية، 

�للجوء �إىل مقر �ل�صليب �الأحمر يف �ل�صيخ جر�ح. وكان يل ر�أي �أن �أغيب عن �الأنظار و�لعيون 

يف �لليل، وعزمت �أمري على �ملبيت خارج �لبيت، �إىل يوم �أن �عتقلت؛ الأن تطمينات �لرئي�ص 

خالل  ومن  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صاباك  رئي�ص  �إياه  وعده  وعد  خالل  من  �أمالً،  �أعطت  عبا�ص 

خالد و�لوزير  طوطح  وحممد  عطون  �أحمد  �لنائبني  �الإخوة  ولقائه  �ل�صحفي،   �ملوؤمتر 

بناًء على  �لر�زق،  و�لدكتور عمر عبد  �ل�صاعر،  �لدين  نا�رش  �لدكتور  �أبو عرفة ب�صحبة 

مرور،  وثيقة  وجود  لعدم  ولكن  ل�صيء،  ال  �الجتماع  ذلك  �أح�رش  ومل  مازن.  �أبي  طلب 

وعند �أي حاجز من �ملمكن �أن يقال لك: بدون بطاقة هوية لن تدخل. من خالل هذ� �ملوؤمتر 

ينتمون  ال  �ليوم  هوؤالء  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  عن  نو�ب  �ليوم  هوؤالء  عبا�ص  �لرئي�ص  قال 

لف�صيل �صو�ء فتح �أم حما�ص... �إمنا هم نو�ب عن �ل�صعب. ووقع على ذلك �إخو�ننا، باأننا 

نو�ب عن �لقد�ص، وعن �ل�صعب �لفل�صطيني.
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�إخو�ين  مع  وكنت  حددوها،  �لتي  �لفرتة  بعد  �أيام  ع�رشة  �دعائهم،  ح�صب  جتاوزت 

�لقو��صمي،  فادي  �ملحامي  �الأ�صتاذ  مع  جمعنا  الجتماع  عرفة،  �أبو  خالد  �لوزير  بيت  يف 

على وليمة غد�ء. ويف طريق �لعودة مع �الأخ �لنائب �أحمد عطون، و�إذ� بكمني من �ل�رشطة 

باهر، فا�صتوقف �صيارتنا و�قتادوين  بلدة �صور  �إىل و�صط  �ملوؤدي  �لرئي�ص،  �ل�صارع  يف 

معتقالً �إىل �رشطة �مل�صكوبية، وهناك قالو� يل: وقع على كفالة ورقية بـ 100 �ألف �صيكل 

�إىل �ملحكمة  �إىل ر�م �هلل. فقلت لهم: لن يكون. فذهبو� بي  �ألف دوالر(، وغادر   27 )نحو 

�أدفع �أن  بحكمه  �الأول  �لقا�صي  عليَّ  وخرج  �إ�رش�ئيل”،  لـ“�أر�ص  مت�صلل  �أنني   بحجة 

�إىل �ألف دوالر( نقد�ً، ووجهاء من �لقد�ص كفالء على رحيلي   94 �ألف �صيكل )نحو   350 

ر�م �هلل بال عودة. فرف�صت ذلك، ومكثت يف �ل�صجن خم�صة �أ�صهر وزيادة، �إىل �أن جاء قر�ر 

�أي مت�صلل ال  �لفرتة؛ الأن عقوبة  �ل�صجن هذه  �أن تبقي علي يف  �أنها ال ت�صتطيع  �ملحكمة 

تزيد على �صهر. فاأر�دت �لنيابة �أن تدخل بال�صيا�صة �إىل �ملحكمة، فقالت �لقا�صية، ال تدخل 

�ل�صجن،  �أن تبقي عليَّ يف  �أنها ال ت�صتطيع  �ملحكمة  و�أمام قر�ر  �لق�صاء،  بال�صيا�صة على 

جاءت �ل�رشطة وحملتني �إىل حاجز بيتونيا �لع�صكري، و�أخرجتني ق�رش�ً من �ل�صجن �إىل 

.
�ملحكمة، ثّم �إىل ر�م �هلل، كان ذلك يوم �الأربعاء بتاريخ 432010/12/8

في االعتقال السابع وربيع الشعوب:
�إىل �مل�صكوبية، م�صاء �الأربعاء 2010/6/30، و�نتهت  بعد �أن �قتادتني �ل�رشطة مكبالً 

ملف  على  �صجنها  يف  كامالً  �صهر�ً  عزلتني  �لرف�ص،  مني  وكان  �لرخي�ص،  عر�صها  ِمْن 

مدين، الأول مرة بالرغم من �أنهم تعاملو� معي ك�صجني �أمني. ومن خاللها كان �أكرث من 

يزورين �الأ�صتاذ �ملحامي فر��ص �صباح، �صكر �هلل له.

جد�ً  قدية  و�أبنية  جدر�نها،  من  �أكلت  �لرطوبة  الأن  ممر�ص؛  �مل�صكوبية  يف  و�لعي�ص 

قبل �لعثمانيني، وهي م�صتاأجرة من �لكني�صة �لرو�صية �الأرثوذوك�صية. وبعدما مل تفلح 

�أبناوؤنا  ��صتقبلني  وهناك  �ل�صبع،  بئر  يف  �إي�صل  �صجن  �إىل  نقلي  مّت  �إجر�ء�تها،  يف  �ملحاكم 

�ملجاهدون، يف ق�صم يت�صع لـ 140 من حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، وكان ذلك مع �صاعات 

�إال عمال �لنظافة يف �لق�صم، و�لناطق با�صم �ل�صجن �ملجاهد  �مل�صاء و�الأ�رشى يف غرفهم، 

“�إ�رش�ئيل” �ملركزي يف �صنة  �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك   مّت �حت�صاب �صعر �رشف �لدوالر مقابل 
43

2010 �لذي حدد �صعر �ل�رشف  بـ 3.7319.
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جمال �لهور، قائد جمموعة �صوريف. و��صتقبلني مرة �أخرى �صقيق روحي )�أبو �لنور( 

نائل �لبغوثي، و�أبو �إبر�هيم �ل�صنو�ر، وزهري �ل�صكايف، وليلي �أبو �أرجيلة، وعماد �صقر، 

، و�ل�صقيقان حازم ومنت�رش �أبو رجب، وبارك �هلل
44

 وعبد �لرحمن �صديد، وعلي �لع�صافرة

يف �جلميع. وكان يف �ال�صتقبال �أي�صاً، وال �أ�صتغني عن ذكرهم، �ل�صقيقان عثمان ومعاذ 

، �أبناء �لد�عية �صعيد بالل، رحمه �هلل، وولدي حممد �لر�صق، وفار�ص �لقو��صمي، 
45

بالل

و�ملجاهد حممد �لعم�صي، �الأ�صري �لوحيد من كتائب �لق�صام يف ملحمة �لفرقان.

جمعة،  بخطبة  �ل�صنو�ر  �إبر�هيم(  )�أبو  �حلبيب  ��صتقبلني  �الأول  �جلمعة  يوم  ويف 

�أن يتقي �هلل، و�هلل  �أحاطني من خاللها بعاطفته، ومثلي عند �صماعه لهذه �لعاطفة، عليه 

�أعلم ب�رشيرتي، و�أ�صاأل �هلل �أن يذكره يف مالأٍ خرٍي مني. 

�زد�دت  �لعام  ذلك  �صيف  يف  �حلر�رة  درجة  �أن  مع  �لندية،  بظالله  رم�صان  وجاءنا 

خم�ص درجات مئوية. و�أنا من �لذين ي�صتغنون عن �ملر�وح، لكن هذه �ملرة كانت وجهاً 

�لرت�ويح  �صالة  ويف  �ل�صالة،  يف  �إمامهم  وكنت  �لكر�م،  مع  رم�صان  و�صمنا  لوجه. 

�ل�صالة، غيباً عن �لقر�آن من خالل  �أختم  �أن   على وجه �خل�صو�ص؛ الأين كنت حري�صاً 

�الأخرية يف ثماين  �الأربعة  باالأجز�ء  27 رم�صان، ختمت  ليلة  ظهر قلب و�حلمد هلل، ويف 

ركعات، ويف �أقل من �صاعتني و�حلمد هلل. وكل ليلة كان عماد �صقر يبعث يل مع �الإفطار 

بغالية قهوة �صادة، من غرفته كرماً منه وتف�صالً... �صوى �صحن �لفول.

علي حممد الع�شافرة )1982– (: ولد يف قرية بيت كاحل ق�صاء �خلليل. �لتحق بكلية �الآد�ب يف جامعة �خلليل،   
44

ون�صط يف �صفوف �لكتلة �الإ�صالمية يف �جلامعة. �لتحق بكتائب �لق�صام ونفذ عملية كرمي ت�صور بالقرب من 

مدينة حلحول �صمال �خلليل. �عتقل يف 2002/10/28، وحكم عليه بال�صجن �ملوؤبد �أربع مر�ت. �صاعر، �صدر له 

ديو�ن �للوؤلوؤ و�ملحار وهو يف �ل�صجن. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18. �نظر: علي ع�صافرة، 

حترير وتعليق �أ�صامة �الأ�صقر، ديوان اللوؤلوؤ واملحار )دم�صق: موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة، 2010(.

عثمان �شعيد بالل )1975– (: ولد يف مدينة نابل�ص. و�لده �أحد قياد�ت جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني.   
45

ن�صط يف �صفوف حركة حما�ص يف �أثناء �النتفا�صة �الأوىل، و�عتقل لذلك يف �صجن �ل�صهاينة. �نتظم يف �صفوف 

عي�صى  �لنا�رش  عبد  �الأ�صري  ب�صحبة  عمل  ثم  عز�م،  �هلل  عبد  �ل�صهيد  كتائب  جمموعات  �صمن  �لق�صام  كتائب 

على �لتجهيز و�الإعد�د لعدد من �لعمليات حتت �إمرة �ل�صهيد يحيى عيا�ص. �أ�صهم يف �الإعد�د و�لتجهيز لعمليتي 

�ال�صت�صهاديني لبيب �أنور و�صفيان جبارين. �عتقل يف 1995/8/20، وحكم بال�صجن �ملوؤبد 15 مرة. 

معاذ �شعيد بالل )1971– (: ولد يف مدينة نابل�ص. و�لده من كبار قادة �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني. �لتحق 

يف كلية �ل�رشيعة بجامعة �لنجاح، و�نتظم يف �صفوف حما�ص، ون�صط يف �صفوف �لكتلة �الإ�صالمية يف �جلامعة، 

و�عتقل لذلك عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل. عمل ب�صحبة �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل على �إعادة تنظيم �صفوف 

�لدين  حميي  �ل�صهيد  ليدربهما  �صمارو  وجا�رش  �لرو�ص  �أبو  ن�صيم  �ل�صهيدين  ونظم  نابل�ص  يف  �لق�صام  كتائب 

�ل�رشيف على ت�صنيع �ملتفجر�ت. قاد “خلية �صهد�ء من �أجل �الأ�رشى” و�لتي نفذت خم�ص عمليات ��صت�صهادية 

يف �لقد�ص �صنة 1997. �عتقل يف 1998/1/10، وحكم عليه بال�صجن �ملوؤبد 26 مرة و25 عاماً.
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جاءنا �لعيد، وخطبنا �أبو �إبر�هيم �ل�صنو�ر، يرعاه �هلل، وطاف بنا حول عاطفة �لعيد، 

وماذ� يعني �لعيد يف حياة �مل�صلمني، وعرج على رحلة �ل�صيام، وعلى ما يف طياتها من خري 

�لرحمن  �ملجاهد عبد  �لعيد  �أظن �صلى بنا �صالة  �لب�رشية، وعلى ما  للنف�ص  ومن تزكية 

�صديد.

ويف هذ� �ل�صجن خطبت �جلمعة وقلت الإخو�ين: �إن عو�مل �لتغيري يف طريقها �إىل �ملنطقة، 

ولن ت�صبو� �إال قليالً، و�إن هي �إال خم�ص �صنو�ت، و�إذ� بانقالب �إقليمي ياأتي على هذه 

�الأنظمة، فال يبقي منها وال يذر. وما هي �إال خم�صة �أ�صهر بدالً من خم�ص �صنو�ت، و�إذ� 

بال�صعوب قد غ�صبت غ�صبتها، وحطمت �أكب حاجز كان يعرت�صها ويقف يف طريقها... 

�أال وهو حاجز �خلوف، �لذي �كتوت به �ل�صعوب، و�لذي ��صت�رشى يف �ملجتمعات، و�صكل 

�صوط عذ�ب، طو�ل قرنني من �لزمان.

�إىل ر�م �هلل، و�إذ� بربيع �لثور�ت على �الأبو�ب،  بعدت 
ُ
وبعدما خرجُت من �ل�صجن، و�أ

من  يرفع  ال  �الأذ�ن  كان  حيث  ومن  تون�ص،  يف  �هلل  على  و�حلرب  �لعلمانية  وكر  ومن 

�مل�صاجد، الأكرث من ربع قرن، �نطلقت �ل�رش�رة و�نت�رشت �إر�دُة �ل�صعب... ومن تون�ص 

قال �صاعرها �أبو �لقا�صم �ل�صابي:

�إذ� �ل�صعب يوماً �أر�د �حلياة                                                      فال بد �أن ي�صتجيب �لقدر

وال بـــّد لــليـــل �أن يــنــجــلــــــي                                                      وال بــــد للقيـــد �أن ينك�صـــر

وهرب �بن علي، رئي�ص �جلمهورية �لتون�صية، و�نتقلت �لعدوى �إىل م�رش، وي�صاء �هلل 

لثورة م�رش �أن تكون �أعظم ثورة �صلمية، وي�صقط �لطاغية، و�لد�ئرة تدور رحاها على 

�جلميع �إن �صاء �هلل. ومن �ل�صجن �ت�صل بي �ملجاهد عبد �لرحمن �صديد، وذكرين بالذي 

خطبته فيهم... و�أ�صاأل �هلل �أن يعجل لهم بالفرج.

�أخرى،  مرة  نفحة  �صجن  �إىل  �لنقل  جاءين  �إي�صل،  �صجن  يف  مكثتهما  �صهرين  وبعد 

الألتقي �الأخ �ملجاهد و�البن �حلبيب علي �لعامودي. لكن قبل ذلك �قتحمت علينا غرفتنا، 

عندنا  �أن  معلومة  على  �ل�صجون،  يف  �لتفتي�ص  وحد�ت  من  قوة  مبا�رشة،  �لفطر  عيد  بعد 

�أبد�ً، ولكن هو�ص �صابط �الأمن، كما  �لق�صم  هاتفاً حمموالً، وما كان عندنا، وال حتى يف 

يف مرة �صابقة، �أنه كيف يعقل �أن تكون غرفة �ل�صيخ �أبو طري بال هاتف حممول؟ فت�صو� 

ورفعت  ُعر�ة.  وفت�صونا  فيها...  ما  كل  ونف�صو�  خليطاً،  وجعلوها  وخربوها  �لغرفة 
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�ل�صجون، وعلى �خل�صو�ص �لنقب وع�صقالن ونفحة، �حتجاجاً على فعلتهم لقائد �ملنطقة 

يف م�صلحة �ل�صجون، وجاءين معتذر�ً، ووجه كالماً قا�صياً �إىل �صابط �الأمن.

يف نفحة ع�صت �صهرين و�أياماً، و�لتقيت �أحبابي مرة �أخرى، وع�صت وعلي �لعامودي 

�لروح عماد  ، و�صعيد �صلوف، وع�صت مع حبيب 
46

�ل�صفدي يف غرفة و�حدة، و�إح�صان 

، هذ� �لرجل �لفريد 
48

، و�ملجاهد �أكرم قا�صم
47

�صقر، ومع ولدي وحبيبي �أكرم �ل�صعيدي

يف �أدبه، وح�صن خلقه.

الدعاء وكرامات األسرى:
يق�صي  و�لذي  خانيون�ص،  من  قنَنْ  �إيهاب  �ملجاهد  �الأخ  و�لدة  �أن  �لدعاء،  بركات  من 

ذلك.  �صابه  ما  �أو  �حتجاجاً  عائلته،  مع  �حلديث  عن  الأيام  �متنع  قد  وكان  موؤبد�ً،  حكماً 

وال �صّك يف �أنه يتاأمل لذلك، ولكن �أين قلبه من قلب �أمه؟ �الأم تنتظر مكاملة، وتتوجع لهذ� 

�جلفاء، و�أعرف ولدنا �إيهاب �أنه من �أهل �لوفاء، وكانت �أمي رحمها �هلل، تقول: “قلبي على 

ولدي، وقلب ولدي على حجر”.

�ْنتََظَرْت �الأم �ملوجوعة ولدها، وحتدثت من خالل برنامج ر�صائل �الأ�رشى، عب قناة 

�أن ُي�صمعنا �صوته ويطمئننا  �إىل ولدها، وقالت لكل من ي�صمع: قولو� الإيهاب،  �الأق�صى 

عن حاله، كان ذلك بتاريخ 2010/12/1، يوم �الأربعاء م�صاًء. وكنت يف نفحة و�إيهاب يف 

غرفة قبالتنا، و�الأ�رشى ينادون على �إيهاب، يا �إيهاب �أمك على �لهو�ء تتحدث... فيذهب 

لولدها  �الأثري  عب  ب�صالماتها  وتلقي  تتحدث،  �لفا�صلة  �الأم  �أمه.  �إىل  لي�صتمع  م�رشعاً 

�الأ�رشى  وي�صمع  وتبكي،  تدعو  و�الأم  بالفرج،  يعجل  �أن  �هلل  وتدعو  �الأ�رشى،  وجلموع 

اإح�شان علي ال�شفدي )1975– (: ولد يف قرية جماعني ق�صاء نابل�ص، �عتقل يف 2001/8/23، وحكم بال�صجن   
46

مدى �حلياة. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يف 2011/10/18.

�الأق�صى  �نتفا�صة  بد�ية  ومع  غزة،  قطاع  و�صط  �لن�صري�ت  خميم  يف  ولد   :)  –1980( ال�شعيدي  زكي  اأكرم   
47

�لتحق ب�صفوف حركة حما�ص. �ن�صم لكتائب �لق�صام و�صارك يف عمليات �إطالق �ل�صو�ريخ �صّد م�صتعمر�ت 

�الحتالل. يف 2003/6/27 �قتحمت قو�ت �صهيونية قرية �ملغر�قة وحا�رشت منزل �ل�صعيدي، فا�صتبك عدد من 

�أفر�د �لعائلة مع �لقو�ت �ملهاجمة، �عتقل على �إثرها �أكرم وعدد من �أفر�د �أ�رشته و��صت�صهد �صقيقه زكريا. حكم 

على �أكرم بال�صجن ملدة 25 عاماً، وخرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يف 2011/10/18.

لبلدة جذورها  تعود  الأ�رشة  غزة  قطاع  �صمال  نعجة  بئر  منطقة  يف  ولد   :)  –1976( قا�شم  اهلل  عبد  اأكرم   
48 

�أجهزة �ل�صلطة  �أحد  �لبطاين �ل�رشقي. در�ص �لعلوم �ل�صيا�صية يف �جلامعة �الإ�صالمية يف غزة. ��صتغل عمله يف 

يف �لق�صام  وقيادة  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لق�صام  كتائب  قيادة  بني  من�صقاً  للعمل  كغطاء  �الأمنية   �لفل�صطينية 

 قطاع غزة، وعلى ر�أ�صها �ل�صهيد �صالح �صحادة. �عتقل من مدينة ر�م �هلل يف 2002/4/2، وحكم بال�صجن ملدة

30 عاماً. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يف 2011/10/18.
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حرقو�  كما  “�للهم  �لعبارة:  هذه  بال�صبط  وتقول  �الحتالل،  على  تدعو  وهي  بكاَءها، 

قلوبنا... �حرق قلوبهم” �للهم �آمني.

�إنه دعاء �أم، من قلب مكلوم، ومع �لغروب، وما هي �إال �صاعات، و�إذ� بغابات �لكرمل 

�أمام هذ� �حلريق،  �لنري�ن، وتقف دولة �الحتالل عاجزة  �لكرمل تندلع فيها  �أحر��ص  �أو 

2[ من �الأ�صجار 
�لذي �أتى على �الأخ�رش و�لياب�ص، و�أتى على �أكرث من 40 �ألف دومن ]40 كم

�حلرجية، �لتي ت�صكل رئة فل�صطني.

و�أحاط  �حلريق  بد�أ   2010/12/2 �خلمي�ص  يوم  من  �صباحاً  �لعا�رشة  �ل�صاعة  ففي 

ب�صجن �لد�مون، وذهبت قوة من دورة �صباط مل�صلحة �ل�صجون، بعد يوم من تخرجهم، 

�إىل هناك... مل�صاعدة �لقوة �ملوجودة يف �ل�صجن، لرتحيل �الأ�رشى، و�إذ� بالنري�ن حتا�رش 

من  ولي�ص  �صابطاً،   45 على  يزيدون  وهم  جميعاً،  عليهم  فتاأتي  للنجدة،  �لقادمة  �لقوة 

طبعنا �لت�صفي، بل تعاملنا باأح�صن �الأدب مع هذه �حلادثة، و�أظهرنا تعاطفنا مع �صباط 

وقال  �إن�صانيتنا؟  من  �إن�صانية—  عندهم  كان  —�إن  �إن�صانيتهم  فاأين  عندنا.  �ل�صجن 

�الأ�رشى فيما بينهم، هذه دعو�ت �ملظلومني، هذه دعوة و�لدة �إيهاب قنن، ر�صي �هلل عنها.

وكنيتُُه زلوم،  ن�صال  �ملجاهد  �الأخ  يقول  �ملظلومني،  كر�مات  من  �أخرى  حادثة   ويف 

 �أبو �أن�ص: وقفت من �لليل، و�صليت وناجيت ربي، ورفعت �إليه �أكف �ل�رش�عة، ثّم قلت:

�أمرنا، وال نريد من  �أن تد�فع عنّا و�أن تتوىل  �أنت، ال نريد �صو�ك، نريدك  يا رب، نريدك 

�لب�رش من يد�فع عنا، ال نريد حماكم وال حمامني. �للهم يا رّب �ر�ص عن �ل�صيخ �أبي طري، 

�صقطت  �أن  و�هلل  فكان  للعدو،  طائرة  �صقوط  و�لفرج  �لر�صا  عالمة  و�جعل  كربه  وفرج 

طاقمها  وقتل  �لدعاء،  هذ�  من  �لثاين  �ليوم  يف  �لنقب،  جبال  يف   F–15 �أو  �أف-15  طائرة 

�ملكّون من �لطيار وم�صاعده، وكان ذلك بتاريخ 2010/10/11.

�مليالدي  للعام  رم�صان   27 ليلة  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  من  خرج  ن�صال  و�الأخ 

1989، وقد تزود من هذه �لليلة �ملباركة، وقتل �صهاينًة طعناً بال�صكني، وب�صببهم دخل 

يف  �الإخوة  �صباب  من  وهو  �ملوؤبد.  بال�صجن  �الحتالل  حماكم  عليه  حكمت  وقد  �ل�صجن، 

�جلهاد �الإ�صالمي، و�أح�صبه من �ل�صاحلني، وعهدي به �أنه من �لذ�كرين، ومن �ملحافظني 

على �لنو�فل �صياماً وقياماً لليل، وفرج �هلل َكربه يف �صفقة وفاء �الأحر�ر.

ً مرور� ذلك  كان  �لقد�ص،  يف  �ملحكمة  �إىل  نفحة  غادرت  بيومني  �ملحكمة  يوم   قبل 

 ببئر �ل�صبع وع�صقالن... ومنت ليلتها يف �صجن �لرملة... ويف �ل�صباح، �صباح يوم �الأربعاء
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�ل�صجن لهذه �ملدة،  �لقد�ص، وقد حتفظت �ملحكمة على وجودي يف  �ل�صلح يف  �إىل حمكمة 

فنفذت �ل�رشطة قر�ر وزير �لد�خلية باالإبعاد.

مقر  �إىل  �ل�صابق  و�لوزير  �لنو�ب  �إخو�ين  جلاأ  �عتقايل،  من  �لثاين  �ليوم  �صبيحة  يف 

�ل�صليب �الأحمر �لدويل. ومن يومها و�حلبل على �جلر�ر، و�إخو�ين هناك يف �عت�صام �إىل �أن 

�عتقلو� غيلًة. ولقد �صهدت �الأيام و�ملو�قف على �صبهم وثباتهم، وعلى رمزية �صيا�صية 

لوناً  �ملحلي و�لعربي و�لعاملي. و�صكلو�  �لعام  �لر�أي  �هتمام  �لعدو، و��صتقطبت  �أزعجت 

فريد�ً يف �لقيادة، و�أ�صطورة ر�ئدة حلالة نادرة، مل ي�صبق الأحد يف زماننا �أن خا�ص مثل 

هذه �لتجربة.

اإلبعاد:

وعند حاجز بيتونيا، توقف �لزمن �إن ُحق يل �أن �أقول ذلك، و�صعرت �صعور�ً غريباً، 

مل يكن يف ح�صباين يف يوم من �الأيام، �صعرت كاأن قلبي �نخلع من مكانه، فهو هناك يف 

عمر  �لدكتور  �لنو�ب،  �إخو�ين  ��صتقبايل  يف  ووجدت  طوبا.  �أم  ويف  �الأق�صى  ويف  �لقد�ص، 

عبد �لر�زق، و�ملهند�ص عبد �لرحمن زيد�ن، و�ل�صيخ �لد�عية فتحي �لقرعاوي، و�الأخت 

ح�صني  و�ل�صيخ  �جلو�د،  عبد  نا�رش  و�لدكتور  رد�د،  ريا�ص  و�الأ�صتاذ  من�صور،  منى 

ويف  عمار.  ح�صن  حممد  �صالح(  )�أبو  �لفا�صل  و�الأخ  من�صور،  عمار  و�أبو  �لبوريني، 

مكاتب �الإخوة �لنو�ب يف �مل�صايف، �لتقينا جميعاً �إخو�ننا من �لو�صط و�ل�صمال و�جلنوب، 

�ملظلوم،  �ل�صيخ قا�صم، وخلدون  و�أم عمرو  �لبها،  �أبو  �ملكتب، مر�د  �لعاملني يف  و�أبنائي 

و�إبر�هيم �ل�صبع، وبهاء فرح، وعبد �هلل غامن. و�أ�صكر لهم ح�صن �ال�صتقبال، �أما �ل�صلطة 

�أو موقف �حتجاج على هذ�  �لفل�صطينية، فلم يكن لها ح�صوٌر على �حلاجز، ولو لعذر، 

�هلل،  ر�م  حكومة  يف  لالأ�رشى  وزير�ً  ب�صفته  قر�قع  عي�صى  �الأخ  جاءين  بعدها  �الإجر�ء. 

ومعه وفد من �لوز�رة... وجاءين �لنائب عز�م �الأحمد، بتكليف ونيابة عن �أبي مازن، �إىل 

�لفندق، �لذي �أقمت فيه، �إىل �أن ��صتاأجرت بيتاً. وجاءتني �لوفود من �لقد�ص، ومل تتوقف 

�إىل يومنا هذ�، فالوفاء الأهل �لقد�ص، وفود مل تت�صع لها قاعة �ال�صتقبال يف �لفندق، ودون 

متييز بجميع ف�صائلهم وع�صائرهم... فتح مع حما�ص و�ل�صعبية و�جلهاد �الإ�صالمي... 

كلهم ب�صعور فيا�ص من �حلب و�لتقدير.
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�أما �ل�صفة �لغربية، فقليل من �إخو�ين ز�رين، وعلى خوف، وبقية �لف�صائل ال ت�صمع 

موقف  خالل  من  �لقد�ص  مع  يعي�صون  ال  �الأخرى  �لقو�ئم  من  �لنو�ب  حتى  ركز�ً.  لهم 

خالل  من  نو�بها  مع  لت�صامنو�  نفو�صهم  يف  حا�رشة  كانت  ولو  نو�بها،  مع  ت�صامني 

�هتمامهم بها، ال من خالل �لدعاية.

ا َما َينَْفُع  مَّ
َ
َبُد َفيَْذَهُب ُجَفاًء َو�أ ا �لزَّ مَّ

َ
هذه هي �لطريق، وز�ُدها �ل�صب على �ملكاره، )َفاأ

، فبعد غربة عا�صها �مل�صلمون بعيد�ً عن دينهم، ها هم �ليوم 
ْر�ِص(49

َ
�لنَّا�َص َفيَْمُكُث يِف �اْلأ

�أرو�حهم من ماء �لوحي �لطهور، ويطيحون باأعمدة �حلكم �جلبي،  يعودون لرتتوي 

لي�صتاأنفو� �حلياة �الإ�صالمية باإذن �هلل.

هموم  �أوجعته  وقد  قبه،  يف  �إقبال  حممد  لريتاح  ور�بطو�  و�صابرو�  �صبو�،  لقد 

و�لعر�ق،  �ملجاهدين، يف م�رش و�صورية  �أرو�ح  �الأمة. ولرتتاح  و�أوجعه حال  �مل�صلمني، 

وباك�صتان  و�ل�صني  �لهند  يف  هناك  ولرتتاح  و�ل�صود�ن،  و�جلز�ئر  وليبيا  و�ليمن 

و�أفغان�صتان، يف ك�صمري ويف كو�صوفا و�لبو�صنة و�لهر�صك، ويف �ل�صي�صان، وكل مكان من 

�أر�ص �الإ�صالم. وهنا يف �أر�ص فل�صطني ويف رحاب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك...

وما َمثَلي وهذه �لطريق، �إال كفار�ٍص �متطى �صهوة جو�ده، ال َيقيل وال ي�صتقيل، وال 

غنى الأحدهما عن �الآخر، وال يفارق �أحدهما �الآخر، حتى يفرق �ملوت بينهما.

وكلما  �هلل،  عند  �أحت�صبها  �الحتالل،  �صجون  يف  ق�صيتها  عاماً،  وثالثون  و�حد  �إنها 

�صعرت بال�صعف، كان دفء �الإيان ُيغذي روحي بالقوة. ويعلم �هلل �أين ما خذلت ديني، 

ما  على  �هلل  �أ�صتغفر  ثّم  �هلل...  و�أ�صتغفر  �إيَل.  حاجٍة  يف  هم  موقف  يف  �إخو�ين  خذلت  وال 

فرطت يف جنب �هلل، فاحلياة ال تخلو من �ل�صقطات، ولكني و�هلل ما عاقرت خمر�ً يف يوم 

فال�صارق  �ل�رشقة،  �صهوُة  ور�ئه  من  مال  على  �عتديت  وال  �لزنا،  عرفت  وال  �الأيام،  من 

ي�رشق �لبي�صة. و�نت�رشت للمظلوم، و�عتذرت ملن كنت �صبباً يف �أذ�ه، ورباأت بنف�صي عن 

�ملعا�صي �لتي تخل باملروءة، �أو تذهب بالرجولة. و�أحب �الأمور �إىل نف�صي �أن يكون �أخي 

يف �هلل �أح�صن مني، يف كل �صيء؛ الأنه كلما كان �أح�صن مني كان يل �أكرث مما �أكون له، وال 

�أريده �أن يكون يل حل�صب �أو ن�صب، و�إمنا لدينه ودعوته، وكما تعلمنا من �صلفنا �ل�صالح: 

“�عرف �حلق تعرف �أهله، �حلق ال يعرف بالرجال، بل �لرجال ُيعرفون باحلق”.

القراآن الكرمي، �صورة �لرعد، �آية 17.  
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االعتقال الثامن:
الأول مرة مّت لنا �صيام رم�صان مع �لعائلة منذ �صنة 2005، حيث كان �عتقالنا �صنة 

رم�صان  ويتلوه  رم�صان  علينا  ودخل  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف  جناحنا  بعد   ،2006

2010، والأربعني  �أن َخرجنا �صنة  �إىل  �أوطاننا،  ونحن يف غياهب �ل�صجن، غرباء حتى يف 

يوماً فقط ع�صتها يف �لقد�ص طريد�ً ل�رشطة �الحتالل، �إىل �أن �عتقلت مرة �أخرى خلم�صة 

�أ�صهر بتهمة �لت�صلل �إىل �لقد�ص، و�أنا �بنها وما غادرتها وال غادرين طيفها، وكان حظي 

�لقد�ص،  باالإبعاد عن  ثّم ختمت  �الأ�صهر �خلم�ص،  من رم�صان و�لعيدين من �صمن هذه 

وذلك بتاريخ 2010/12/8.

جد�ر �لقد�ص  وبني  وبيني  رم�صان،  علينا  دخل   ،2011 �صنة  من  �ملرة   هذه 

�لكثري، و�لبكات  �لعن�رشي، وقر�ر دولة �الحتالل باالإبعاد، ويف جعبته �خلري  �لف�صل 

و�حل�صنات، و�أجو�ء �إيانية تطغى على كل �ل�صعاب و�الأحز�ن، الأن يف رم�صان �صلوى 

وعز�ء لكثري من هموم �لنف�ص، ف�صمته و�أهلي بعيد�ً عن �لقد�ص، وعن �مل�صجد �الأق�صى، 

بعيد�ً عن �أجو�ء �لقرية، وعن �الأهل و�لرحم و�لذر�ري، وكان �لعيد مبا فيه من �لن�صوة 

، �إال �أنه 
َ َعلَى َما َهَد�ُكْم َولََعلَُّكْم َت�ْصُكُروَن(50 ُو� �هللَّ و�لفرحة على متام �ل�صيام )َولِتَُكبِّ

مل يخل ِمْن م�صاعر موجعة على �صعيد �الأرحام �لتي تقطعت ب�صبب �الحتالل و�الإبعاد.

وليلة  متامها  وبعد  �صو�ل،  من  �ل�صتة  �الأيام  �صيام  يف  با�رشت  مبا�رشة  �لعيد  بعد 

�أمنياً على �حلي  �لعيد منها، و�إذ� بقو�ت �الحتالل تطرق علينا �لباب، وقد �رشبت طوقاً 

�لذي �أ�صكنه، فقمت فزعاً من �لنوم لهمجية �لطرق �لتي �أزعجت �جلري�ن ومن يف �لبناية، 

�أن �أ�صحبهم دون حتديد  فاأيقظت �أهلي، ثّم فتحت لهم �لباب. وبال مقدمات طلبو� مني 

لعالج  ودو�ء  غيار�ت  بها  حقيبة  وحملت  ثيابي  فيها  غرّيت  فر�صة  و�أعطوين  �جلهة، 

�ل�صدفية.

وّدعت �أهلي و�رشت معهم، و�أنا مع�صوب �لعينني، ومقيد �ليدين، و�صارت بي ناقلة 

�أر��صي بيتونيا ور�فات ويطلقون عليه عوفر،  �ملقام على  �ل�صجن  �أن و�صلت  �إىل  �جلند 

�لقريبة  �ملاآذن  من  ينطلق  �الآذ�ن  و�صوت   ،2011/9/6 �لثالثاء  يوم  �صبيحة  يف  ذلك  كان 

ل�صالة �ل�صبح، فطلب �جلنود مني �لنزول من �حلافلة. والأكرث من �صاعتني و�أنا جال�ص 

القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 185.  
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على �الأر�ص، وهم ينتظرون من �ملعتقل �أن ي�صتلم �لقادم �جلديد، وقريباً من �ل�صاد�صة 

�صباحاً ح�رش �صابط عدد �ل�صجن، يقال له �ل�صيخ عبد �هلل، من دروز �ل�صمال �لفل�صطيني، 

فا�صتلمني من �جلي�ص، و�صار بي �إىل عيادة �ل�صجن، وقام بعر�صي على �ملمر�ص، و�أجرى 

يل بع�ص �لفحو�صات �لالزمة و�ملتعارف عليها منها �ل�صغط وتخطيط �لقلب. و�حلمد هلل، 

فقد عافاين �هلل من هذه �الأمر��ص، �إال �ل�صدفية فهي مزعجة، وعانيت منها طويالً، �إذ مل 

يغادرين �أذ�ها حتى �الآن، وملدة �صبعة ع�رش عاماً، وبينما �أنا بني يدي �ملمر�ص وهو من 

�لطائفة �لدرزية كذلك، و�إذ� مبدير �ل�صجن يدخل عليَّ �لعيادة، وي�صلِّم علي، ف�صاألني: هل 

��صتعالمات يف  و�أنت �صابط   ،1999 �صنة  �أعرفك منذ  له:  بنعم، وقلت  فاأجبته  تعرفني؟ 

�صجن �صطة، و�صميته با�صمه، وهو من يهود ليبيا.

��صتخبار�ت  �صابط  �إىل  �هلل  عبد  �ل�صيخ  �صحبني  �لفحو�صات،  من  �نتهيت  �أن  بعد 

�ل�صجن وعرفني على نف�صه بعد �أن رحب بي. ثّم طلب من �أحد �حلر��ص �أن ياأخذ بي �إىل 

ق�صم )12( و�ملح�صوب على حما�ص.

��صتقبلني  من  و�أول  و�صيبه،  حما�ص  �صباب  من  جماهد�ً   120 فيه  يعي�ص  �لق�صم  هذ� 

�إىل �ملحكمة ف�صيلة �ل�صيخ ح�صن يو�صف، �لذي �عتقل  مع �ل�صباح وهو ينتظر �خلروج 

وهو يف طريق عودته �إىل �لبيت على حاجز زعرتة، بعد �أن �نتهى من �صلة رحمه مبنا�صبة 

�لعيد، �عتقلوه ولثمانية �أيام بتهمة �لدخول �إىل �لقد�ص، يف رم�صان. وي�صاء �هلل �أن يذهب 

�إىل  �صهرين  بعد  ليعود  �رش�حه  �أطلق  ثم  �ل�صجن،  �إىل  يعود  وال  �ليوم  هذ�  يف  �ملحكمة  �إىل 

لوه �إىل ق�صية، و�ل�صيخ جز�ه  �ملعتقل بال تهمة حتت ��صم �حلجز �الإد�ري، وبعد حني حوَّ

�أن  وهمه  عنده،  ديدن  و�لعطاء  مرحلة،  رجل  وهو  �ل�صابرين،  من  نح�صبه  خري�ً،  �هلل 

تنت�رش دعوته.

با�صم  �لناطق  �لطيطي،  �أحمد  حمزة(  )�أبو  �لكر�م  �الإخوة  �مل�صتقبلني  من  كان  ثّم 

�ل�صجن، وهو  �أمرينا يف  �صامي ح�صني  �إبر�هيم(  و)�أبو  �لعو�ودة،  �لق�صم، ونائبه حذيفة 

يل  قال  �لقيادة  يف  وجلد�رته  �صجن.  �صنة   23 جتربة  وله  �لعقل،  ور�جح  حماور،  رجل 

�إن ع�رشة من  �ل�صجن،  �صامي ح�صني من  فيه  �لذي خرج  �ليوم  �لزير يف  �إ�صماعيل  �الأخ 

�إبر�هيم  �أبي  فيه  ملا  �ل�صجن،  يف  معنا  ليبقى  ذلك،  على  وز�د  مقامه،  يقومون  ال  �لرجال 

�إبر�هيم �أبي  �أد�ء   من �حرت�ف يف �لعمل �لتنظيمي و�الإد�ري. كل ذلك �صهادة على ح�صن 

�لذي يعمل  �ل�صعافني،  �هلل  �آخر، هو �حلبيب عبد  �إبر�هيم  �أبو  ر�صي �هلل عنه و��صتقبلني 
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ممر�صاً يف �لرعاية، ونعم �لرجل عبد �هلل، حوٌت يف عمله، عجيب يف متابعته مل�صاكل �لق�صم 

�لذي كنا فيه، الأنه كان �أمري �لق�صم، و��صتقبلني �الأخ �ملجاهد ريا�ص نا�رش )�أبو م�صلم(، 

و�لذي تعرفت عليه الأول مرة، وهو �الأمري حلما�ص بعد �الأخ �صامي ح�صني.

دربي ورفاق  قلبي  �أحباب  �الأيام،  هذه  خالل  من  �الأخرى،  �الأق�صام  يف   و�لتقيت 

)�أبا عا�صف( عمر �لبغوثي، �لذي قال يل فيه �صابط يف �ل�صاباك: �أنتما �ثنان ال غنى لكما عن 

�الأيام...  جمعتني  وملا  طري.  �أبو  و�ل�صيخ  �لبغوثي  عمر  تتعبو�:  ومل  �لنا�ص  تعب  �ل�صالح، 

فقلت له:  قالوها  �إنهم  يل:  فقال  ذلك،  له  ذكرت  عا�صف(،  )�أبي  �حلبيب  باالأخ  �ل�صجون   بل 

�حلمد هلل �أن هناك بقية ال تقيل وال ت�صتقيل، وال تريح وال ت�صرتيح، و�لذي بيني وبني �لرجل 

من �لعاطفة �أين ال �أناديه �إال: يا �بن �أّم، وهو كذلك فرج �هلل كربه، ور�صي عنه. و�لتقيت 

باالأخ �حلبيب رفيق �لدرب و�صقيق �لروح )�أبا �صالح( حممد عمار، ر�صي �هلل عنه.

ْوىل، وهو ما �آمنت به، 
َ
هذه هي دولة �الحتالل، ��صتغلت بها �أم ال... ال يرتكونك، فاالأ

وما تخليت عنه يف يوم من �الأيام، �أن تبقى قدمك يف �لركاب، و�أال تبح �صهوة جو�دك.

�ملهم بعد يومني من �العتقال، ��صتدعيت �إىل مقر �ل�صاباك يف منطقة “عوفر”، ول�صاعة 

تقريباً و�حلديث بيني وبني �رشطة �ل�صاباك يدور عن ع�صويتي يف حما�ص، وعن زيار�ت 

�إىل  ذهب  �خلليل  من  �صاباً  و�أن  بها.  يل  عالقة  ال  �أمو�ل  وعن  �لبيت،  يف  يل  �لنا�ص  بع�ص 

�ألف دوالر   18 �ملال قدره  �لعاروري، و�أعطاه مبلغاً من  �صورية و�لتقى بال�صيخ �صالح 

خم�ص�صات يل، فقلت لرجل �ل�صاباك هذه �الأمو�ل مل ي�صلني منها �صيئاً، وباعرت�ف �الأخ 

�صاحب �ل�صاأن �أنه �رشفها على �صد�د ديونه. و�صاب �آخر من �لقد�ص �عرتف �أنه �أعطاين 

4,500 دوالر، فقلت للمحقق: �ملنطق ي�صتدعي �أن �أقوم �أنا باإعطائه... ال هو. و�ل�صحيح 

�أين مل �أ�صتلم �صيئاً منه كذلك.

�ملحكمة  تاأخذ  مل  و��صتئناف،  تثبيت  وحمكمة  �إد�ري،  �أ�صهر  ب�صتة  بلغوين  بعدها 

�أما  فحاكموين،  �صيئاً  لكم عندي  �إن كان  لهم، وطلبته منهم،  قلته  بالذي  و�لثانية  �الأوىل 

�أن حتتجزوين حتت م�صمى مو�د �رشية، فهذ� كذب. �أطلب من �ملحكمة �أن تقدم يل الئحة 

�لنيابة و�ل�صاباك.  �أعرتف لكم بكل �صيء. لكنهم رف�صو� وعلى �خل�صو�ص  �تهام، و�أنا 

وقلت يف مر�فعتي للحاكم �لع�صكري، لو �أردت �أن �أ�صتغل فيكم، ملا ر�أيتني و�قفاً �أمامك، 

�أ�صهر جددو� يل  �أن تنتهي �ل�صتة  �إيَل... ولكن دون جدوى. وقبل  وملا جعلت لكم �صبيالً 

ذهاب  ولوال  جدوى.  دون  �أخرى  مرة  و��صتئناف  تثبيت  وحمكمة  �أخرى،  �أ�صهر  ب�ِصتة 
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و�أنه  �أن ترت�جع،  �لنيابة  رغمت 
ُ
�أ �الإ�رش�ئيلية، عندها  �لعليا  �إىل  �لقو��صمي  �ملحامي فادي 

لي�ص يف نيتها �لتجديد وتكتفي بانتهاء �ملدة.

وهذه  �لطريق،  وهذ�  �ل�صعب،  هذ�  �أبناء  من  باأحبابنا  و�ل�صجون  �الأيام  وجمعتنا 

نعيم،  �أبو  �لنت�صة  نبيل  و�حلاج  �لقو��صمي  ون�صال  �جلوالين  فتحي  �ملجاهدين  �لدعوة، 

و�لذين ت�رشفت بلقائهم جميعاً. ومرة �أخرى جتمعنا �صاحات �ل�صجون بنو�ب �ل�رشعية 

ح�صن  �ل�صيخ  و�الإخوة  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  رئي�ص  �لدويك،  عزيز  �لدكتور  �لفل�صطينية 

�أين در�غمة،  �لرحمن زيد�ن، و�ل�صيخ خالد طاف�ص، و�لدكتور  يو�صف، و�ملهند�ص عبد 

و�لدكتور حممد �أبو جحي�صة، و�الأخ عبد �جلابر �لفقهاء، و�الأخ �أحمد مبارك، و�الأخ ف�صل 

حمد�ن، و�لدكتور غ�صان ذوقان، و�لدكتور حممد غز�ل، و�لدكتور حممد علي �ل�صليبي 

�ملحا�رشين يف جامعة �لنجاح �لوطنية يف نابل�ص، و�الإخوة فر��ص جر�ر، وعالء �أبو خ�رش، 

و�صمري �الأ�صطة، وعو�ص �هلل ��صتيه �لذي له باع يف �لتمثيل �العتقايل... وجميعهم �أ�صحاب 

جتربة �عتقالية نا�صجة وح�صلو� على �صهاد�ت جامعية بتفوق.

هذه هي منازلنا بني حني و�آخر، �إنها �ل�صجون �لتي ظّن �لعدو �ل�صهيوين �أنها نهايتنا. 

وذ�ت مرة قلتها ل�صابط يف �ل�صاباك: �أنتم على �لوجهني يف �أزمة معنا، فح�صورنا خارج 

منا  و�ملطلوب  دورنا  نبا�رش  مل  و�إن  حتى  �لعي�ص  لكم  يطيب  وال  عليكم،  عبئ  �ل�صجون 

جتاه هذ� �ل�صعب، وهذه �لق�صية. فمن �ل�صعب عليكم �أن ترتكوننا نعي�ص ولو �لقليل على 

هام�ص �حلرية، وال حرية يف ظّل دولة �الحتالل. و�إن كنا د�خل �ل�صجون، ففيها نقوم على 

�إخو�ننا و�أبنائنا مبا هو حمرٌم علينا يف �خلارج، ومبا هو حمظور علينا متابعته يف �خلارج، 

�خلطيب  مو�صى  ولدنا  �ملثال  �صبيل  فعلى  وج�صدي.  نف�صي  و�إعد�د  وتعليم  تربية  من 

�ل�صند  على  بال�صهادة  يو�صف  ح�صن  و�ل�صيخ  وحظيت  �هلل،  كتاب  حفظ  �أمّت  حزما،  من 

�لذي لقنه �إياه �الأخ �حلبيب نظام ��صنينة... وعلى هذ�... ِق�ص. ويا �صبحان �هلل، ما تربى 

مَلْ ُنَربَِّك ِفينَا َولِيد�ً َولَبِثَْت ِفينَا ِمْن ُعُمِرَك 
َ
�صيدنا مو�صى \ �إال يف بيت فرعون: )َقاَل �أ

، ونحن جعلنا من �ل�صجون مد�ر�ص وجامعات، وحقوالً للرتبية و�الإعد�د، وما 
�ِصننَِي(51

من يوم �إال وفيه عطاء، حما�رش�ت جلميع َمْن يف �لق�صم يوماً بعد يوم، ويقوم عليها علماء 

�رش 
ُ
و�أ�صاتذة جامعات، وجلنة ثقافية تقوم على هذ� �الأمر، ويف �لليل وبعد �صالة �لع�صاء �أ

ملعظم �حلجر�ت.

القراآن الكرمي، �صورة �ل�صعر�ء، �آية 18.  
51
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صفقة وفاء األحرار:
��صتيقظ �لنا�ص د�خل �ل�صجون وخارجها على �الأخبار �لتي حتمل يف طياتها �أن �ليوم، 

يوم �لثالثاء 2011/10/18، هو يوم حترير �أ�رش�نا من �صجون �الحتالل، مبوجب �صفقة 

مّت �التفاق عليها وعلى تنفيذها برعاية م�رشية وعلى مرحلتني؛ �ملرحلة �الأوىل باالإفر�ج 

عن قائمة قدمتها حما�ص، وعدد �أفر�دها 477 �أ�صري�ً، ويف �ملرحلة �لثانية 550 �أ�صري�ً، وكل 

ذلك مقابل �جلندي �ل�صهيوين �الأ�صري من �أر�ص �ملعركة جلعاد �صاليط.

�ملوؤبدة، ومدى  �الأحكام  �الأوىل... معظمهم من ذوي  �لذين خرجو� يف �ملرحلة  هوؤالء 

من  وتنادى  مقتالً،  منه  و�أ�صابو�  �ل�صهيوين،  �لعدو  �أوجعو�  ون�صاٍء  لرجاٍل  �حلياة... 

دماء  بالطبع  بالدماء...  �أيديهم  تلطخت  عمن  يفرج  لن  �أنه  عال،  ب�صوت  �الإعالم  خالل 

�صنو�ت،  خم�ص  ��صتمرت  ُم�صنية  مفاو�صات  وبعد  �ملطاف،  نهاية  يف  لكنه  �ل�صهاينة. 

جب على حترير هوؤالء �الأبطال، و�نك�رشت �رشوطه، ولويت ذر�عه �أمام 
ُ
�أذعن �لعدو، و�أ

ت�صميم �ملفاو�ص �لق�صامي و�إر�دته، لتكون هذه �ل�صفقة �أعظم �صفقة يف تاريخ �لق�صية 

�لفل�صطينية. حيث خرج من �صجون �الحتالل 1,027 من �الأ�رشى و�الأ�صري�ت مقابل هذ� 

�جلندي.

هوؤالء �لذين خرجو� يف �ملرحلة �الأوىل �لـ 477 �أ�صري�ً... هم جرن�الت ومفكرون وقادة 

ميد�نيون على �صعيد �النتفا�صتني �الأوىل و�لثانية. و�لعقبى �إن �صاء �هلل ملن بقي يف �صجون 

�الحتالل، و�صيكون ذلك �إن �صاء �هلل.

�لعامة.  �لقيادة   - �ل�صعبية  �جلبهة  بقيادة  تبادل  �صفقة   1985 �صنة  ح�صل  �أن  �صبق 

وكانت  �أبنائه،  بعودة  �لوطن  وفِرح  بامتياز.  فل�صطينياً  وعر�صاً  متميزة،  �صفقة  وكانت 

فرحة غامرة، وخرج من �صجون �الحتالل على يد هذه �ل�صفقة 1,150 منا�صالً... مقابل 

ثالثة جنود �صهاينة، كانو� وقعو� يف �الأ�رش �صنة 1983، وكانو� يف �صجون خارج �الأر�ص 

�ملحتلة. �أما �صفقة وفاء �الأحر�ر، فكان �جلندي حمتجز�ً يف غزة يف حماية �ملقاومة، وغزة 

يف ُعرف �الحتالل �صاقطة �أمنياً، و�أن يده طائلة، و�أنه كان ير�هن على �لزمن يف �لو�صول 

�إىل �جلندي، و�أنه �صيحرر �صاليط �أو يغامر فيقتله، وال �أن ُتك�رش �إر�دته، ويذل هذ� �لذل.

نعم، من َخَرج يف هذه �ل�صفقة من رجالنا، �أولو� باأ�ص وعملياتهم نوعية وجريئة، منها 

خطف �جلنود، وح�صد �آخرين فيهم �لكثري من �جلنود من خالل تفجري �حلافالت �لتي 
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ُتقلهم، وما �صبق �أن ح�صل بهذ� �لزخم يف تاريخ �لثورة �لفل�صطينية. فقد فر�ص جماهدونا 

�لتجول وركوب �حلافالت د�خل  معادلة �صعبة على �الحتالل، وبعملياتهم هذه منعو� 

�ل�صري، و�متنع  �الإ�رش�ئيليني جحيماً، وتعطلت حركة  فل�صطني �ملحتلة، و�أ�صبحت حياة 

�لنا�ص خوفاً من ركوب �حلافالت.

دون  �لتنظيمات  جميع  �ل�صفقة  و�صملت  مهيب،  �حتفايل  جٍو  يف  �الأ�رشى  خرج  لقد 

�لرديئة �لنفو�ص  بع�ص  �أن  �إال  �ل�صفقة،  هذه  يف  و�فر  حظ  فتح  حلركة  وكان   ��صتثناء. 

ال بّد و�أن تبخ�ص هذه �ل�صفقة؛ وهذ� �صاأن �ملوتورين �لعاجزين، �لذين مل يعجبهم ذلك، 

فخرجو� علينا باأل�صنة حد�د �صد�د... �أ�صحًة على �خلري. و�صدق �هلل: )َو�إِْن َتْعَجْب َفَعَجٌب 

�أن  ، و�إين لقريب من هوؤالء �لنا�ص �لذين خرجو� يف هذه �ل�صفقة و�أعلم جيد�ً 
َقْولُُهْم(52

منهم َمْن يكيدون لنا، ويتاآمرون علينا د�خل �ل�صجن وخارجه، لكنها �لرحمة بعائالتهم 

من  حترير  على  يعملو�  �أن  بهم  �أجدر  وكان  وبناتهم.  باأبنائهم  رحمة  وذويهم،  و�أهلهم 

�لنو�يا” من قبل �الحتالل لعيون  “ح�صن  يخ�صهم، وقد كان حظهم يف �الإفر�ج على يد 

ومل  علينا،  تاأت  مل  هذه  �لنو�يا  ح�صن  �أن  هلل  و�حلمد  �صو�ها،  دون  لفتح  و�فر�ً  �ل�صلطة، 

ت�صملنا.

�إن قياد�ت حركة فتح د�خل �صجون �الحتالل وممثليها، وعلى رغبة منهم، طلبو� من 

�إىل �جلنوب، ليتاآمرو� على  �ل�صمال  �أن جتمعهم يف �صجن ريون من  �ل�صجون  م�صلحة 

�الإ�رش�ب �لذي قادته حركة حما�ص بتاريخ 2012/4/17، فو�فقت لهم م�صلحة �ل�صجون 

و�أال  �الإ�رش�ب،  هذ�  يف  فتح  دخول  عدم  على  و�أجمعو�  �ملذكور،  �ل�صجن  يف  وجمعتهم 

�أن ين�صحبو� منه، حتى ال  يت�صامنو� معه، بل و�أمرو� عنا�رشهم �لتي دخلت �الإ�رش�ب 

�الإ�رش�بات  يف  خذلونا  كما  ويف�صل  �الإ�رش�ب،  يجه�صو�  وحتى  حلما�ص،  �إجناز�ً  يكون 

وتدبريهم،  مكرهم  �أحبط  �صبحانه  �هلل  لكن   .2004 �إ�رش�ب  �خل�صو�ص  وعلى  �ل�صابقة 

�ل�صلطة ونادي �الأ�صري رمو� بثقلهم دعماً لالإ�رش�ب ومع  و�إن كانت وز�رة �الأ�رشى يف 

�الإ�رش�ب، �إال �أن قياد�ت فتح يف �ل�صجون بقيادة جمال �لطري�وي، وكرمي يون�ص، وجمال 

 
ً
�نتهازياً، و�أن يكونو� متكاأ �ل�صاللدة و�آخرين ر�صو� الأنف�صهم دور�ً  �لرجوب، و�صادي 

معركة  وكانت  هلل،  و�حلمد  �الإ�رش�ب  جنح  لكن  �الإ�رش�ب.  �إف�صال  يف  �ل�صجون  مل�صلحة 

فا�صلة وحا�صمة، و�صكل �نت�صار�ً للحركة �الأ�صرية، وبرعاية م�رشية �نتهى �الإ�رش�ب 

القراآن الكرمي، �صورة �لرعد، �آية 5.  
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�إىل �ل�صجون، و�أن ي�صمح لعائالت  �إىل �إجناز ر�ئع وكبري هو خروج جميع َمْن يف �لعزل 

�أ�رشى غزة بزيارة �أبنائهم.

و�نتظرت �ليوم،  هذ�  جميعاً  �لنا�ص  �نتظر  حيث  �ل�صفقة،  �إىل  عودة  حال  كل   على 

�ل�صجون طويالً هذه �لفر�صة، و�أطلق �رش�ح تي�صري �صليمان �لذي �أجمعت قيادة �ل�صاباك 

�أحالم  �ملجاهدة  �الأخت  �رش�ح  و�أطلق  �لظروف،  كل  �صمن  �رش�حه  �إطالق  عدم  على 

�لتميمي، �لتي ��صتفزت هيئة �ملحكمة �لع�صكرية يف حديثها �صّد �الحتالل، و�أنها غري نادمة 

على ما فعلت، ولو قدر لها �خلروج �صتعود ثانية �إىل �ملقاومة، فكانت و�صية �ملحكمة بعد 

�لظروف، وخرجت عزيزة كرية  �ل�صجن �صمن كل  �أال تخرج من  �حلكم عليها باملوؤبد 

ر�فعة �لر�أ�ص وتلوح للنا�ص باأن �ملقاومة هي �لطريق.

�صجون  يف  �الأ�رشى  عميد  �لبغوثي،  نائل  �ملجاهد  �الأخ  �ل�صفقة  هذه  يف  وخرج 

�الحتالل، و�لذي �أم�صى من عمره يف �ل�صجون 33 �صنة ودخل �لر�بعة و�لثالثني، خرج 

وهو مرفوع �لر�أ�ص، ويلوح للجماهري باأن �لقوة هي �لعنو�ن من �أجل حترير �الأ�رشى.

�حتفلت فل�صطني هنا يف �ل�صفة �ملحا�رشة �ملكبلة، وك�رشت �جلماهري حاجز �خلوف، 

ورفرفت ر�يات حما�ص �خل�رش�ء يف مقر �ملقاطعة، وقالت �أختنا �ملجاهدة �أم عناد �صقيقة 

بقدر  عا�صف(:  )�أبو  �لبغوثي  وعمر  �لنور(  )�أبو  �لبغوثي  نائل  �ملجاهدين  �الأخوين 

حما�ص  ر�يات  �أرى  و�أنا  �أكب  كانت  فرحتي  �أن  �إال  �ل�صجن،  من  نائل  خلروج  فرحت  ما 

 ترفرف د�خل �ملقاطعة. وذلك ب�صبب �لظلم �لذي مار�صته �الأجهزة �الأمنية لل�صلطة على

�الأبطال،  ت�صتقبل  �خل�رش  بالر�يات  �خلليل  خرجت  �ملقاومني.  وعلى  حما�ص،  حركة 

وخرجت بيت حلم، ور�م �هلل، ونابل�ص، وجنني، وخرجت غزة عن بكرة �أبيها، ويف ��صتقبال 

مهيب لهذه �لفئة �ملباركة من �الأ�رشى بعد �أن َمنَّ �هلل عليهم بالفرج ومن �الأ�رش �إىل �حلج 

مبا�رشة... باالأم�ص كانو� يف �ل�صجون، و�ليوم يقفون من على عرفات يلبون ويتطهرون... 

.
ويذكرون �هلل على ما هد�هم، )َذلَِك َف�ْصُل �هللِ ُيوؤِْتيِه َمْن َي�َصاُء َو�هللُ ُذو �لَْف�ْصِل �لَْعِظيِم(53

اإلضراب عن الطعام:
من  �صبعو�  رجال  �ل�صجون  يف  وبقي  �أ�صهر،  خم�صة  �ل�صفقة  على  م�صى  �أن  بعد 

عبا�ص  �جلرن�ل  منهم  �صو�به  و�أفقدوه  �الحتالل  �أوجعو�  كذلك  وهم  �أمهاتهم،  حليب 

عي�صى، حممود  �لفذ  �لقائد  �جلرن�الت  من  و�لبقية  �لهورن  جمال  و�جلرن�ل   �ل�صيد، 

القراآن الكرمي، �صورة �جلمعة، �آية 4.  
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ومعمر   ،
54

�رشمي ومهند  �لهيجا،  �أبو  جمال  �ملجاهد  و�ل�صيخ  عي�صى،  �لنا�رش  وعبد 

بالل،  وعثمان  ومعاذ   ،
56

�صدر و�أين  �لقو��صمي،  و�أكرم  �صالمة،  وح�صن   ،
55

�صحرور

، وكثري من �إخو�ننا. بعد هذه �لفرتة بد�أ �لتفكري و�لعمل يف �لهم 
57

و�لقائد حممود �رشيتح

�حلا�رش، و�لذي ال يفارق ذ�كرة �الأ�رشى، �أال وهو �إخو�نهم يف �لعزل �النفر�دي، و�لذي 

�صالمة،  وح�صن  عي�صى،  حممود  �لقائد  لالأخ  عاماً  ع�رش  الثنتي  طويالً  طال  �أمده؛  طال 

و�ل�صيخ جمال �أبو �لهيجا، وعبا�ص �ل�صيد، طال عليهم �لعزل. فدفع �إخو�ننا بثقلهم وعلى 

�خل�صو�ص �الإخوة �لذين قادو� �الإ�رش�ب بجد�رة وكفاءه متناهيتني �لقائد جمال �لهور 

، من فتح “نفحة”، و�تفق هوؤالء على 
58

معه �البن �لقائد مهند �رشمي، و�الأخ عالء �أبو جزر

�أن �الأيام �لقادمة حا�صمة، وال بّد من خطة ��صرت�تيجية تخرج َمْن يف �لعزل من �إخو�ننا، 

و�أن تعود زيار�ت غزة الأبنائهم يف �ل�صجون بعد �نقطاع د�م خم�ص �صنو�ت. و�أن يوقفو� 

هجمة م�صلحة �ل�صجون �صّد �الأ�رشى.

�صفوف يف  ن�صط  �لوطنية،  �لنجاح  جامعة  يف  �لتحق  طولكرم،  مدينة  يف  ولد   :)  –1975( �رشمي  طالل  مهند   
54 

كتائب �لق�صام �إثر �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى، �صارك يف �الإعد�د و�لتجهيز لعملية فندق بارك �لتي نفذها �ل�صهيد 

29 موؤبد�ً وع�رشين عاماً. وكان �عتقل قبل ذلك 2002/5/8، وحكم بال�صجن ملدة   عبد �لبا�صط عودة، �عتقل يف 

14 مرة يف �صجون �الحتالل ليق�صي ما جمموعه �صت �صنو�ت لن�صاطه يف �لكتلة �الإ�صالمية.

معمر فتحي �شحرور )1979– (: ولد يف مدينة طولكرم، وحا�صل على دبلوم تربية ريا�صية. �نتظم يف �صفوف   
55

كتائب �لق�صام مع �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى. �صارك يف �الإعد�د و�لتجهيز لعملية فندق بارك �لتي نفذها �ل�صهيد 

عبد �لبا�صط عودة. �عتقل بعد مطاردة يف 2002/5/9، وحكم بال�صجن �ملوؤبد 29 مرة وع�رشين عاماً.

 1991 �صنة  �عتقل  ولد.  وله  متزوج  دي�ص،  �أبو  يف  ولد  مقد�صي  �أ�صري   :)  –1966( �شدر  املجيد  عبد  اأمين   
56

 مل�صاركته يف فعاليات حركة حما�ص يف �النتفا�صة �الأوىل. �أ�ّص�ص خلية الختطاف جنود �صهاينة، ثم تو��صل مع

�جلوهري  ع�صام  لال�صت�صهاديني  �للوجي�صتي  �لدعم  بتقدمي  ُكلف  �ل�صيف.  حممد  و�لقائد  �لق�صام  كتائب 

و�مل�رشي ح�صن عبا�ص �للذين نفذ� عملية م�صلحة يف “نحل �ت�صبعاه” بالقد�ص يف 1994/10/9، ولال�صت�صهادي 

�أين ر��صي �لذي فجر نف�صه يف 1994/12/25 يف عمليات جاءت رد�ً على جمزرة �حلرم �الإبر�هيمي. عمل على 

�إىل  غزة  قطاع  من  �صالح  ونقل  �صهاينة  جنود  الختطاف  �ل�صيف  من  بتوجيه  خططت  مقد�صية  خلية  �إن�صاء 

�ل�صفة �لغربية �صنة 1994. �عتقل يف 1995/5/12 عند حاجز �إيريز �لع�صكري. حكم بال�صجن �ملوؤبد و35 عاماً.

حممود حماد �رشيتح )1977– (: ولد يف بلدة يطا جنوب �خلليل. تخرج من كلية �لهند�صة يف جامعة بريزيت،   
57

�عتقل   .2001/2000 �لطلبة  جمل�ص  رئي�ص  من�صب  و�صغل  بريزيت  جامعة  يف  �الإ�صالمية  �لكتلة  �أمري  و�أ�صبح 

�صفوف يف  �لثانية  �النتفا�صة  يف  �نتظم  �الإ�صالمية.  �لكتلة  يف  لن�صاطه  �لكتلة  و�صجون  �الحتالل  �صجون   يف 

كتائب �لق�صام حيث �أ�صهم يف �لتجهيز لعمليتني ��صت�صهاديتني �صّد �ل�صهاينة. �عتقل يف 2005/10/17، وحكم 

عليه بال�صجن �ملوؤبد �صبع مر�ت.

�ندالع  �إثر  �الحتالل  مقاومة  يف  ن�صط  غزة.  قطاع  جنوب  رفح  يف  ولد   :)  –]1976[( جزر  اأبو  �شحادة  عالء   
58

�نتفا�صة �الأق�صى. �عتقل يف �أثناء �صفره مع و�لده �ملري�ص يف 2001/1/15، وحكم عليه بال�صجن 18 عاماً. توفيت 

�ألوية �لنا�رش �صالح �لدين بعد ق�صف طائر�ت  زوجته وبقيت �بنته وحيدة. ��صت�صهد �صقيقه �أين �أحد قادة 

�الحتالل ل�صيارته يف �صباط/ فب�ير 2009. ي�صغل �أبو جزر م�صوؤولية ممثل �ملعتقل يف �صجن بئر �ل�صبع.
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تطالبها  �ل�صجون،  م�صلحة  �إىل  كثرية  بر�صائل  �إخو�ننا  رفع  �الإ�رش�ب،  يف  �لبدء  قبل 

باأن تتحرك �إيجابياً على �صعيد �لعزل، و�أن حتدد جدوالً زمنياً لعالج هذه �لظاهرة، لكن 

�أن جاءت �للحظة �حلا�صمة.  �إىل  م�صلحة �ل�صجون بقائدها مل تتفاعل مع هذه �لر�صائل، 

ف�صكلت جلنة قبل �الإ�رش�ب باأيام مل ي�صعفها �لوقت، وغري موؤهلة لقر�ر�ت ملزمة تلبي 

�لقليل من مطالب �الأ�رشى، ومهمتها فقط �أن ترفع �نطباعات عن حالة �الأ�رشى، وال حّل 

�إالّ على مز�ج قائد �مل�صلحة.

مع  بها  و�لتقيت  �ل�صجن،  يف  �إلينا  وح�رشت  �ل�صجون،  مبعظم  �للجنة  �جتمعت 

�صبيل  ال  باأن  لها  وقلت  نا�رش،  وريا�ص  ح�صني  �صامي  �الإ�رش�ب  قاد�  �لذين  �الأخوين 

�للجنة بني  �لعزل. وتنقلت  �إال بخروج �ملعزولني من  �لدخول به  لوقف �الإ�رش�ب وعدم 

�ل�صجون وحتدثت �إىل قياد�ت �الإ�رش�ب قبل �أن يبد�أ، وحاوروها وحاورتهم، وقالو� لها: 

�إّن �ل�صجون على �صعيد حركة حما�ص وتنظيم فتح يف نفحة فقط �تخذت قر�ر�ً يف �لدخول 

ومفاجئة  �رشيعة  خطوة  يف  ثّم   .2012/4/27 هو  تاريخاً  له  وحددو�  �الإ�رش�ب...  �إىل 

بثقله،  نفحة  دخل  حيث  �لفل�صطيني.  �الأ�صري  يوم   ،2012/4/17 يوم  �إىل  �لتاريخ  قدمو� 

بقيادة  ع�صقالن  �صجن  باخلذالن  وباء  �ل�صبع،  بئر  يف  �إي�صل  وحما�ص  ريون،  وحما�ص 

يف  و�الإخوة  �ل�صعبية  �جلبهة  ودخلت  �الإ�رش�ب  مع  جميعها  �ل�صجون  وت�صامنت  فتح. 

�جلهاد �الإ�صالمي هذه �مللحمة، وكان للجبهة ح�صورها �لقوي يف هذه �ملعركة، يف �لوقت 

�لدخول يف �الإ�رش�ب... و�جتمعت  �ل�صجون على عدم  �أجمعت فيه قياد�ت فتح يف  �لذي 

�الإ�رش�ب،  يف  �لدخول  بعدم  خرجو�  لياٍل،  لثالث  ريون  �صجن  يف  قبل  من  ذكرت  كما 

من غزة  �صباب  لكن  �الإ�رش�ب،  من  باالن�صحاب  فتح  عنا�رش  على  باأو�مرهم  و�ألقو�   بل 

حركة فتح رف�صو� ذلك، وحازو� على �رشف �مل�صاركة.

ور�صيت  بل  �لعامة،  �مل�صلحة  على  �لذ�تية  م�صاحلها  غلبت  قد  �لقياد�ت  هذه  كانت 

�لطري�وي، وكرمي  �صابقاً جمال  َمْن ذكرت  �الإ�رش�ب، وهم  �أن تكون ورقة �صغط �صّد 

يون�ص، وجمال �لرجوب... و�آخرون.

�الإد�ريني  �الإخوة  �إ�رش�ب  مع  يوم  �إىل  يوم  ومن  �خلاوية...  �الأمعاء  معركة  �بتد�أت 

“عوفر”  �ل�صجون... ونحن يف �صجن بيتونيا  �الأر�ص مع �الإ�رش�ب وت�صامنت  تفاعلت 

�الإ�رش�ب  �نتهى  �أن  �إىل  كاملني،  و�أ�صبوعني  متفرقة،  �أيام  خالل  من  جزئياً  ت�صامنّا 

من �إخوة  وم�صاركة  �ل�صعبية،  و�جلبهة  حما�ص  �صباب  �صّم  و�حد،  ق�صم  �صعيد   على 

�جلهاد �الإ�صالمي وفتح كذلك.
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�أح�صن  و�الإعالم  تتفاعل،  حولهم  من  و�الأر�ص  معركتهم،  يف  �مل�رشبون  وم�صى 

وزير  دور  وكذلك  فار�ص،  قدورة  بقيادة  �الأ�صري  نادي  دور  ننكر  وال  دوره... 

يف  هاماً  دور�ً  لعب  غزة  يف  �الإعالم  وكذلك  قر�قع،  عي�صى  �ل�صلطة  حكومة  يف  �الأ�رشى 

ب�صائر بد�أت  حيث   ،2012/5/15 �لنكبة  يوم  ذكرى  قبل  ما  �إىل  �لعام...  �لر�أي   تفعيل 

 .1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  د�خل  زخُمها  جتلى  �ملرة  هذه  لكن  �لثالثة...  �النتفا�صة 

�الأفق  �لو�صع على �صفيح �صاخن، و�أن ما يلوح يف  �أن  �لعدو، و�أدرك �الحتالل،  فخاف 

من  �أعلى  م�صتو�ه  يف  وبقر�ر  م�رشية،  وبو�صاطة  �أخري�ً  فاأذعن  جد�ً،  خطري  خطري... 

�صالحية م�صلحة �ل�صجون، وذلك بح�صور �ل�صاباك، وقبوله مبطالب �الإ�رش�ب و�أولها: 

خروج َمْن يف �لعزل جميعاً دون ��صتثناء؛ حيث �نتهى دور م�صلحة �ل�صجون، و�أ�صلوب 

“�لقطارة” �لذي �تبعته يف حّق ملفات �لعزل وعر�صها كل �صتة �أ�صهر على جلنة خمت�صة 
�أن َيْر�َصح ب�صيء، الأن عمل �للجنة مز�جي  بيدها جتديد �لعزل. وهيهات لهذ� �الأ�صلوب 

وال يقوم على خيار�ت �أو قو�عد من �ملنطق.

مبا�رشة  �لعزل  يف  َمْن  وخرج  �الأ�رشى،  مبطالب  �ل�صجون  وم�صلحة  �ل�صاباك  قبِل 

بعد �أن �أوقف �الأ�رشى �إ�رش�بهم. وعندنا يف معتقل عوفر قاد �ملرحلة وبجد�رة �الأخو�ن 

قدر  على  وكانا  م�صلم(،  )�أبو  نا�رش  وريا�ص  �إبر�هيم(،  )�أبو  ح�صني  �صامي  �لكريان 

�الأخوين،  على  �ل�صاغطة  �ملو�قف  بع�ص  يف  حدودي  جتاوزت  كنت  و�إن  �مل�صوؤولية. 

�لف�صل  وكان  �لرُجلنَْي.  و�أخالق  �أدب  يف  قمة  وهذ�  م�صكوَرْين...  علّي  �صب�  �أنهما  �إالّ 

وعالء  �رشمي،  ومهند  تقي(  )�أبو  �لهور  جمال  حما�ص  من  لالأخوين  �الإ�رش�ب  قيادة  يف 

يف فتح  قياد�ت  عليه  �أجمعت  ما  رف�ص  و�لذي  نفحة،  �صجن  يف  فتح  عن  ممثل  جزر   �أبو 

�ل�صجون.

لكن بعد هذ� �لنجاح �لذي طار ذكره يف �الآفاق، و�نت�رش فيه �جلوع على �لركوع، وبعد 

هذ� �النت�صار �لذي �أخرج �حلركة �الأ�صرية، من عقدة �لف�صل �لتي الزمتها �صبع �صنو�ت، 

جر�ء �إ�رش�ب �صنة 2004. بعد هذ� �النت�صار �لذي �أعاد للحركة �الأ�صرية �عتبارها، و�أن 

�صفقة وفاء �الأحر�ر، �لتي طاملا كان رجالها هم �لقادة لهذه �ملعارك، حتدث هذ� �الإ�رش�ب 

جميع  به  تاأت  مل  مبا  �أتى  و�الإد�ري،  و�ملعنوي  �لنف�صي  خمزونها  ر�ئعة  مناذج  عن 

�أن  �الأوىل  الأيامنا  ما كان  �ل�صجون، وخذالن  �نق�صام د�خل  �ل�صابقة، يف ظّل  �الإ�رش�بات 

تعرفه.
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�أقل من  �لعدو، وعلى  تلكاأ  �ل�صابقة،  �لتجارب  �لذي غطى على ف�صل  �لنجاح  بعد هذ� 

مهل يف تنفيذ هذ� �الإجناز وليقتلوه. �إذ مل يِف مبا تعهد به، فخروج �ملعزولني من �لعزل 

ال يكفي، و�لعزل كان �لعنو�ن لهذه �ملعركة، و�ملطلوب هو �لوفاء ال غري، لكن �لعدو ديدنه 

�ملماطلة.

الأهايل  بال�صماح  موؤخر�ً  ��صتجاب  و�إن  حتى  �الأخرى،  �ملطالب  بحق  ياطل  �إنه 

بها  تقدم  مطالب  هناك  طويالً،  عنهم  �نقطعو�  و�لذين  �ل�صجون،  يف  �أبنائهم  بزيارة  غزة 

�مل�رشبون، وو�فقت عليها م�صلحة �ل�صجون، وهي مالم�صة حلياة �الأ�رشى؛ منها �لتعليم 

�جلامعي، وعودة �لتوجيهي �إىل قاعات �ل�صجون، ورفع �لقيود عن �خلروج �إىل �صاحات 

�لغالء  �صيا�صة  من  و�حلد  ونوعاً،  كماً  �لطعام  و�صع  وحت�صني  �أكرث،  ل�صاعات  �ل�صجن 

�لفاح�ص الأ�صعار �لكانتينا، حيث على �صبيل �ملثال، �خلم�صة كيلوغر�مات من �لتمر عندنا 

يف كانتينا �ل�صجن تباع بـ 260 �صيكل، يعني 45 دينار �أردين )نحو 67 دوالر(، بينما هي 

�أقل من ذلك. وكثري�ً من �الأحيان  ، بل 
59

31 دوالر( 120 �صيكل )نحو  يف �خلارج تباع بـ 

ياأتوننا بالتمر �لبائر �لرديء، فانظرو� بربكم �إىل هذ� �البتز�ز... وهذ� �ال�صتغالل، وهناك 

مطالب �أخرى منها �ملنع �الأمني لكثري من �لعائالت على �صعيد �لزيار�ت.

لن  �هلل  �صاء  و�إن  �الإ�رش�ب.  هذ�  جناح  بعد  �الأ�صرية  �حلركة  تنف�صت  حال،  كل  على 

حترر  كما  حتريرهم،  �أجل  من  �ملقاومة  دور  هو  �الآن  بل  �أخرى  �إ�رش�بات  �إىل  حتتاج 

�إخو�نهم �لذين عا�صو� هذه �ملحن، فمنَّ �هلل عليهم بالفرج.

عاد �الأ�رشى بعد �الإ�رش�ب �إىل حياتهم �لرتيبة، و�رتاحت �الأع�صاب من �خلوف من 

�ملعتقل  مطبخ  وبقي  �الأ�رشى،  �إجناز�ت  على  عندنا  �الإ�رش�ب  قادة  وحافظ  �ملجهول، 

فيه  �مل�صاركة  �أو  �الإ�رش�ب  يف  �لدخول  �إذ  �ل�صجون.  بقية  دون  �الأ�صرية،  �حلركة  باأيدي 

عند  �لقيادة  وفّن  لباقة  لكن  �الأ�صرية،  �حلركة  من  �ملر�فق  هذه  ل�صحب  مبا�رش  تهديد 

على  لل�صطو  جماالً  �الإد�رة  لرجاالت  يرتك  مل  نا�رش،  وريا�ص  ح�صني  �صامي  �الأخوين 

هذه �الإجناز�ت.

�لبنيان �الجتماعي لهذه �حلركة،  �أن نحافظ على  �ل�صجون،  هذه هي معاركنا د�خل 

�إخو�ننا،  �صالمة  على  هلل  و�حلمد  قوية.  و�الإر�دة  �صاخماً،  �لنف�صي  �لبنيان  يبقى  و�أن 

و�حلمد هلل على هذ� �لنجاح وهذ� �لن�رش. �حلمد هلل على كل حال.

“�إ�رش�ئيل” �ملركزي يف �صنة  �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك   مّت �حت�صاب �صعر �رشف �لدوالر مقابل 
59

2012 �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 3.858.
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باالأخ  �أ�صتفتح  �صباح  كل  ومع  رتاتبها،  على  و�الإ�رش�ب  �ل�صفقة  بعد  �الأيام  م�صت 

�حلبيب )�أبي �صالح( حممد عمار، �لذي هو �صقيق روحي. ففي كل يوم �أبو �صالح يقر�أ 

ريا�صته  هي  �لتي  �لتن�ص  طاولة  مع  �آخر  ورد  وله  يومي،  ورد  �أجز�ء  �صتة  �لقر�آن  من 

�ملف�صلة، وقلما يغلبه �أحد �إال �ملجاهد يحيى لد�دوه مرة له، ومرة عليه. وبقينا على هذ� 

�حلال مع كل يوم �إىل �أن رحلوه �إىل �صجن �لنقب.

��صتقبال  فا�صتقبلناه  رم�صان،  �أبو�ب  على  نحن  و�إذ�  �الأيام،  مت�صي  ما  و�رشيعاً 

�صمنا  يرحل،  ما  �رشعان  �لظل،  خفيف  �صيف  والأنه  �لهجري،  حرُّ  لفحه  �لذي  �ملحتاج 

من  �الأول  و�فقت  وقد  منه،  �الأوىل  �جلمعة  وخطبت  ليله،  قيام  على  �هلل  و�أعاننا  نهارُه، 

رم�صان، و�أتى رم�صان على خم�ص جمع، فليايل رم�صان مباركة، و�لع�رش �الأو�خر من 

رم�صان غالية... غالية جد�ً. وليلة �لقدر على �خل�صو�ص �أحييناها جماعة �إىل �أن �صلينا 

�ل�صبح، وكان �صعوري و�صعور �إخو�ين �أنها ليلة �لقدر، وقد ��صت�صعرنا بندى هذه �لليلة 

وطالوتها. حتى �أن �لكالب �ملحيطة بال�صجن للحر��صة مل تنبح ليلتها قط. بينما يف �لليايل 

�الأخرى ال ت�صكت عن �لنباح... فيا �صبحان �هلل.

�صمنا رم�صان و�أحتفنا �ل�صيخ �لنائب خالد طاف�ص بخطبة �لعيد بعد �ل�صالة، وعا�ص 

�أن  من  بالرغم  �حلم�صاوية،  و�الأنا�صيد  بالدبكة  ر�ئعاً،  �حتفالياً  جو�ً  �ل�صاحة  يف  �الإخوة 

ذلك حمظور عند �إد�رة �ل�صجن، �إال �أنها فر�صت عليهم، وبلباقة من �الأمري ريا�ص نا�رش 

�أنا�صيد �لعيد، وفرحة �لعيد. و�أخذ  �أن يخفف من �حتقان رجال �الإد�رة، وهذه  ��صتطاع 

�ل�صباب باأغنية كل عام و�أنتم بخري يا �أهل �ل�صفة �لغربية... ويا �أهلي يف �لقطاع كل عام 

وهات  �ليهود...  على  ثورة  ثورة...  تنادي...  و�ل�صهد�  تنادي  وحما�ص  بخري...  و�أنتم 

بها” �أو هات حيكها وقد �صمعوها و��صحة. “َقطِّ

�هلل  وجزى  �حلجر�ت.  يف  بينهم  فيما  �الإخوة  وتز�ور  خري،  على  �حلفلة  �نتهت 

من  كامالً،  لل�صجن  �أعد  �لذي  خري،  كل  �جلعافرة  �لكرمي  عبد  �صياف(  )�أبا  �ملجاهد  �أخانا 

 �حللويات ما ت�صتهيه �لنف�ص، وباأ�صكال خمتلفة ومذ�قات طيبة؛ �إذ هو �مل�صوؤول عن مطبخ

�ل�صجن.
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�صام  “من   :[ �لنبي  حلديث  �صو�ل،  من  �ل�صتة  �الأيام  �صمنا  مبا�رشة،  �لعيد  وبعد 

. و�حلمد هلل، جميع َمْن يف �لغرفة 
رم�صان ثّم �أتبعه �صتاً من �صو�ل كان ك�صيام �لدهر”60

من �هلل  وتقبل  و�خلمي�ص،  �الإثنني  �أيام  على  ق�رشوها  �الإخوة  من  وهناك   �صاموها، 

�جلميع.

ومن   ،2012/9/5 �الأربعاء  يوم  فجاء  �الإفر�ج،  على  �أ�صبوعني  �إال  يبَق  مل  �لعيد  وبعد 

�لبغوثي...  خلدون  �ملجاهد  بقيادة  و�أنا�صيد  و“َبْدَعة”  حفلة  بعد  خرجُت  عوفر  �صجن 

ومن �حلمام حيث حماماتنا يف خارج �لغرف، و�إىل �أن خرجت من �صاحة �لق�صم و�لزفة 

�حلال،  هذ�  عليهم  يطول  �أال  باهلل  و�أملي  وودعتهم  جميعاً  عليهم  �صلمت  �أ�صدها.  على 

ِ َفاإِنََّها ِمْن  ْم �َصَعائَِر �هللَّ و�أو�صيتهم باحرت�م �الأذ�ن، وتلوت عليهم �الآية: )َذلَِك َوَمْن ُيَعظِّ

، الأن من �لنا�ص ال ي�صبع من �لكالم، حتى و�الأذ�ن يرفع.
َتْقَوى �لُْقلُوِب(61

كانت �الإجر�ء�ت �رشيعة، من قبل �إد�رة �ل�صجن، وحتى و�أنت يف طريقك �إىل �حلرية، 

�إال �أن نائب مدير �ل�صجن، و�إن كان مازحاً، قال يل: “ي�صي تعوت” يعني يف غلط يف �الإفر�ج 

عر ذلك �نتباهاً فوّقع على �الإفر�ج، وحملتني بو�صطة �ل�صجن �إىل حاجز بيتونيا، 
ُ
عنك. مل �أ

وب�صحبة �صابط ��صتخبار�ت ��صمه موتي. وتعامل معي بكل �حرت�م حيث �أنه مل ي�صع 

�لقيود يف يدي والأول مرة، يخرج �صجني وبال قيود يف يديه. وقال يل يف �للحظة �الأخرية 

هذ�  له:  قلت  جيدون،  يهود  يوجد  �أنه  تذكر  طري،  �أبو  �صيخ  �حلافلة:  من  نزلت  �أن  بعد 

ِه �إِلَيَْك  ْهِل �لِْكتَاِب َمْن �إِْن َتاأَْمنُْه ِبِقنَْطاٍر ُيوؤَدِّ
َ
�صحيح، و�هلل �صبحانه وتعاىل يقول: )َوِمْن �أ

.
الَّ َما ُدْمَت َعلَيِْه َقائِماً(62 ِه �إِلَيَْك �إِ َوِمنُْهْم َمْن �إِْن َتاأَْمنُْه ِبِدينَاٍر اَل ُيوؤَدِّ

�إليهم  و�صلت  �أين  لهم  مفاجئاً  وكان  �إخو�ين،  ��صتقبلني  �لع�صكري  �حلاجز  على 

�إال  �الأ�رشى  �رش�ح  يطلقون  ال  �أنهم  و�ملعروف  �صباحاً.  و�لن�صف  �لعا�رشة  �ل�صاعة 

�أحمد  �لنو�ب  �لكر�م  �الإخوة  ��صتقبلني  �آخر.  حاجز  �إىل  ينقلونهم  و�أحياناً  �مل�صاء،  مع 

�صامي  �لكبري  و�ملجاهد  م�صلح،  حممود  و�الأ�صتاذ  �لرحمي،  حممود  و�لدكتور  عطون، 

�ملكتب من  و�الإخوة  �صامل،  �أبو  �بر�هيم  و�لدكتور  �ل�صعافني،  �هلل  عبد  و�حلوت   ح�صني، 

 لن�ص �حلديث وتخريجه �نظر: �شحيح الرتغيب والرتهيب للمنذري، �حلديث رقم 1006. ]�ملحرر[
60

القراآن الكرمي، �صورة �حلج، �آية 32.  
61

القراآن الكرمي، �صورة �آل عمر�ن، �آية 75.  
62
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يٌد تبني ويٌد تقاوم

�إبر�هيم �ل�صبع، وخلدون مظلوم، وبهاء فرح. وبعد حديث مع �ل�صحافة �نطلقنا �إىل مكتب 

�لنو�ب يف �مل�صايف... و�لتقينا �لنا�ص ورحبو� بنا، و�لتقيت باأبنائي و�أ�صقائي، و�نطلقت 

بعدهها �إىل �لبيت و�لتقيت باأهلي جميعاً.

�ل�صاعة  �إىل  ليومني  �أفر�ح  قاعة  يف  �ال�صتقبال  كان  �لع�رش،  �صالة  بعد  �مل�صاء،  ويف 

�ل�صطور  هذه  كتابة  تاريخ  و�إىل  �لبيت،  ويف  مكتبنا،  يف  باأيام  وبعدها  م�صاًء،  �لعا�رشة 

2012/10/6، و�لنا�ص ال ينقطع حبلهم يف �لزيار�ت للتهنئة. وجز�هم �هلل كل خري.
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العتقال التا�صع والإ�صراب الفريد،
ذكريات وخواطر1

ما �إن تخرج ِمَن �ل�صجن، وتغالبك �حلريُة مب�صاكلها، قبل �أن تد�عبك مب�صاعرها، حتى 

يحيط بك �الأذى ِمْن ن�صج �لعنكبوت. وما �إن تتن�صم �أجو�ء �حلرية �ملغلوبة بعد هذ� �لفر�ق 

�لق�رشي، حتى ي�صاورك �لقلق، وتتالهث ِمْن حولك �أنفا�ص موبوءة. ال �صّك �أن �الحتالل 

ِمْن ور�ئها، لتف�صد عليك �لفرحة بلقاء �الأحبة، وتف�صد عليك حالة �ال�صتقر�ر �لباهتة —

�لتي ال �صبيل للخال�ص منها �إال بهزية �الحتالل— حتى و�أنت ت�صتقبل �ملهنئني، �لذين 

هم بال �أدنى �صّك، ِمْن بينهم َمْن هو عني عليك، فاأمثالنا هيهات، هيهات، �أن ينعم بالر�حة 

يف هذه �لدنيا، وعلى �خُل�صو�ص مع هذ� �ملحتل �لبغي�ص.

بعد  �أيامها  ع�صت  �لتي  وبجرها  وعجرها  ومرها،  بحلوها  كاملة  �أ�صهر  ع�رشة  هي 

مدٍّ  بني  طبيعتها  على  �ملوج  حالُة  تبقى  �أْن  �لبديهي  وِمَن  �ل�صجن.  ِمَن  �الأخري  �خلروج 

وجزٍر يف هذ� �ل�رش�ع �ملحتدم حتى ُيدحر �الحتالل. فاإن حربك مع �الحتالل له معادلة 

و��صحة: �إْن ت�صكت عنه فاإنه ال ي�صكت عنك، وقد نّغ�ص عليك حياتك، و�أخرجك من بيتك، 

�أن حتظى بال�صالة فيه. الأجل هذ� عيونه لك باملر�صاد،  �لقبلتني  �أوىل  وحال بينك وبني 

�أنفا�صك، وما يف �لهو�ء بينك وبينه، ُيح�صي عليك  تالحُقك وتر�قُب زو�رك، وتعدُّ عليك 

كالمك، وذهابك و�إيابك، وغدوك ورو�حك، حتى �أنَّ بيتك غرُي �آمٍن ِمَن �لتج�ص�ص عليك، 

حينما  ي�صرتها  �صيء  ال  �أغطيتنا  �أن  بعيد  وغري  عليك،  ويتن�صتون  معك،  يعي�صون  فهم 

�أحد  �إن  حتى  و�لف�صاد،  �الأذى  يف  يتفننون  �أنهم  بجديد  ولي�ص  �أهله.  �إىل  �الإن�صاُن  يخلو 

�الإخوة قال يل: بيتك ملغوم، و�حلديث �لذي د�ر بيننا عندهم مك�صوف، وو�جهوين به، 

وقالو�: هناك حركات تعمدها �ل�صيخ، ومتتم بكلمات، ما هي؟

وِمْن ثم ال حرج �أن يهتكو� ما �صرته �لليل، فهذه “�إ�رش�ئيل”. 

�أن �لن�ص  �أبو طري �لتا�صع، و�صيلحظ  �أثناء �عتقال �ل�صيخ  ن يف �ل�صجن يف  يتميز هذ� �لن�ص من �لكتاب باأنه ُدوِّ  
1

ي�صم خو�طر قد حتوي بع�ص �لتكر�ر، وذكريات ت�صجل بالتفا�صيل �لدقيقة للحظات مهمة يف تاريخ �حلركة 

لبع�ص  لتوثيق  باالإ�صافة   ،2014 �أبريل  ني�صان/  يف  �الإد�ريني  لالأ�رشى  �لعام  باالإ�رش�ب  مرتبطة  �الأ�صرية، 

يوميات وهموم جمتمع �الأ�رشى.  
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�الأربعاء  ليوم  �لليل  �لو�حدة بعد منت�صف  �ل�صاعة  �لبد، ونحو  ليايل  ِمْن  ليلة  وذ�ت 

وعّكر  ذلك،  فاأزعجني  �لنوم،  ِمَن  يوقظني  �خلليوي  �لهاتف  برنني  و�إذ�   ،2013/2/4

مز�جي، وقلت: َمْن هذ� �لذي يق�صدنا يف هذه �ل�صاعة ِمَن �لليل؟ و�أول ما ذهب �إليه ظني، 

جماهد،  �أم  �لفا�صلة  باالأخت  و�إذ�  مرتدد،  و�أنا  �خلط  ففتحت  �ل�صهيوين.  �ل�صاباك  هو 

جي�ص  م�صعب،  �أبو  �أخي  عجل:  على  يل  تقول  عطون،  �أحمد  �لنائب  �ملجاهد  �الأخ  زوجة 

�الحتالل د�هم بيتنا يف �لبرية، و�قتحموه على �أبي جماهد يريدون �عتقاله، فانتبه لالأمر، 

. ف�صكرت 
يِنّ لََك ِمَن �لنَّا�ِصِحنَي(2 وكن على حذر. وكاأن ل�صان حالها يقول: )َفاْخُرْج �إِ

لها ذلك، وو��صيتها م�صب�ً، وقلت لها: �صلمي �الأمر هلل، و�نتهى �الأمر عند هذه �لكلمات. 

يوم  عن  �ل�صبُح  ويتنف�ص  �لقلق  ويذهب  �لبيت،  من  باخلروج  �لليل  ِمَن  تبقى  ما  ليبد�أ 

و�صاعدوين  باالأمر،  وعلمو�  �لهاتف،  رنني  مع  �أهلي  ��صتيقظ  بالطبع  �عتقال.  بال  جديد 

على �خلروج ِمْن بعد ما تلفعت بثيابي الأتوقى برد �الأربعينية ِمْن ليل �صباط �ل�صقيع. 

فغادرتهم �إىل �أْن عال �أذ�ن �لفجر ل�صالة �ل�صبح ِمَن �مل�صاجد. فذهبت ل�صالة �ل�صبح �لتي 

 هي يف �لعادة �أنا �إمامها يف م�صجد حارتنا. و�صليت يف �لنا�ص، وِمْن ثّم عدت �إىل �لبيت بعدما

تنف�ص �ل�صبح. 

لكن �الحتالل ال يريدنا �إال يف �ل�صجون �أو حتت �لرت�ب، وكلها قبور. ال يريد �أ�صو�تنا 

معهم، نتفاعل  �أن  جلري�ننا  يريد  وال  �أحد،  ي�صمعها  �أن  وال  �أباطيله،  ك�صف  يف  تلعلع   �أن 

ال يريد لزو�رنا من ذوينا و�أهالينا �أن يح�رشو� �إلينا، �إن ��صتطاعو�. يريدون لنا �لقطيعة 

و�أن يقتلو� �جلرية فينا. وحتى َمْن عرفناهم د�خل �ل�صجون، حمظوٌر علينا �أن نتو��صل 

�أو يتو��صلو� معنا، وكل كلمة عند �لقوم لها تف�صري �صلبي. ال يريدون الإ�صماعيل �لزير، 

�للحم �لبي،  ياأتينا مبا ��صرتيناه، وقد دفعنا ثمنه من  �أن  �ل�صجن،  �لذي ع�صنا و�إياه يف 

و�جلميد ِمَن �للَّب، �لذي يتفننون يف �صناعته، وهو كاُرهم. نعم، �إنه �الأخ �إ�صماعيل �لزير 

�أن كان  باالأيام �خلو�يل، يوم  �أنه يذكرين  �ل�رش�ء،  �لتعامرة، و�لذي طمعني يف  ِمْن عرب 

للع�صب،  طلباً  �لب�ري  و�لعي�ص معها يف  �أغنامهم،  علف  يف  �لرعي  يعتمدون على  �لرعاُة 

و�خللطة و�لت�صمني مل ُيعرفا بعد.

�أتيت على هذ�، الأن �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي و�جهو� �إ�صماعيل مبا ��صرتيناه منه، وح�صبو� 

ِمْن عمري  �أعتقل فيها، ال يغيب ما م�صى  �أ�صماًء م�صتعارة. ويف كل مرة  �أو  �ألغاز�ً،  ذلك 

القراآن الكرمي، �صورة �لق�ص�ص، �آية 20.  
2
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ِمْن  تقدم  فما  �ملحاكم،  يف  حتري�ص  مادة  ليكون  �العتقال،  م�صهد  عند  �ل�صجون،  د�خل 

�أيامك يف �ل�صجن �صاهٌد عليك للتحري�ص عليك.

ويف ليلة 2013/7/3، و�إذ� بجي�ص �الحتالل يطرق علينا �لباب، فقمت فزعاً، وفتحت لهم 

�لباب بعدما �أخذ �أهلي وقتهم، كان ذلك قريباً من �ل�صاعة �لو�حدة و�لن�صف ليالً، ح�صب 

�أتابع جمريات �الأحد�ث يف  �أعياين ليلتها �لتعب، و�أنا  �لتوقيت �ملحلي ملدينة �لقد�ص، وقد 

م�رش �ملبتالة بحكم �لع�صكر �لذي �أف�صد �حلياة و�أفقر �لبلد.

�أن  نريدك  وقالو�:  �لباب،  لهم  ففتحت  �النقالب،  ليلة  �لباب  �الحتالل  علينا  طرق 

ِمْن  �أرحم  ليلٍة �صهرها  بالبيت، بعد  �أي يعبثو�  فاقتادوين دون  �ل�صيخ،  �أيها  تذهب معنا 

نوِمها، الأن قليل �لنوم يتعب وال يريح. فا�صطحبت ما يلزم ِمَن �لثياب و�لدو�ء، ودون 

�أن ي�صعو� �لقيد يف يدي، وال �لع�صبُة على عينّي، و�الحرت�م هو �صيد �ملوقف ِمَن �لبيت، 

وحتى مع�صكر بيت �إيل �صمايل مدينة �لبرية، وال يكون هذ� �إال بتعليمات. وهناك �صليت 

�ل�صبح بعدما ع�ّصني �لليل ببده، حتى متنيت على �ل�صم�ص �أن تاأتي بدفئها. ومع �رتفاع 

عمر�ن  �ملجاهد  �الأخ  منهم  �لليلة،  تلك  يف  �عتقلو�  �آخرين  ب�صحبة  بي،  �نطلقو�  �ل�صم�ص 

مظلوم، �لطالب يف جامعة بريزيت، و�أياديهم يف �لقيود �لبال�صتيكية من �خللف، و�أعينهم 

مع�صوبة طيلة �لليل و�لنهار، �إىل �أن و�صلنا �صجن عوفر مع ع�رش ذلك �ليوم. وكان من 

�أن �أتت بنا �حلافلة �لقد�ص من �صمالها، الأمتع ناظري مبر�بعها  �أنا،  حظنا، بل من حظي 

بعد طول حرمان، بعد ذلك �أخذو� بي �إىل مكاتب �لتحقيق، و��صتقبلني َمْن �أعرفه ويعرفني 

يف حجرة من حجر�تها ورحب بي كالعادة، و�لروتني هو... هو.

ما �لذي �أتى بك؟ قلت: �أنتم، ثّم �أردف قائالً: يقولون �إنك حما�ص، وكنت �صيفاً على 

حما�ص،  كلمة  فيهم  وخطبت  حما�ص،  �نطالقة  يف  بريزيت  جامعة  يف  �الإ�صالمية  �لكتلة 

و�صاركت يف م�صري�ت وح�رشت مهرجانات تاأييد�ً حلما�ص. قلت: هل هذ� كل ما عندك؟ 

قال: نعم، ورمبا يلحق. فقلت له: يا هذ�، يف كل ما م�صى كان جو�بي �أين نائب يف �ملجل�ص 

�أق�صاها  يرزح  �لتي  �ل�صابرة  �ملدينة  عن  و�أهلها،  �لقد�ص  عن  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي 

�ليوم فاأنا حما�ص، و�أبوها  �أما  �لتهويد و�ال�صتيطان،  و�أهلوها حتت ظلم �الحتالل ونري 

حلما�ص، فاْطِو ما عندك، وهذ� ما عندي.

فوؤ�د  ��صمه  معروف  بني  ِمْن  �صابط  و��صتقبلني  �ل�صجن،  �إىل  بي  ذهبو�  ذلك  بعد 

�ل�صاعر، حمرتم بكل ما تعنيه هذه �لكلمة، فوؤ�د �ل�صاعر �أبو بيان، هو ِمَن �الأدب و�الحرت�م 
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، ولتجاوز مني ح�صل.  مبكان، بحيث مل ي�صمح الأحد �لعاملني معه �أن يرفع �صوته عليَّ

�أعرفهما،  �ل�صجن  �صباط  ِمْن  �آخر�ن  و�صابطان  بال�صيخ.  تاأتي  �أن  �إياك  با�صمه،  فناد�ه 

يف  ودعاين  �للذ�ن  وموتي،  �إيهود  هما  �الأ�رشى  مع  يومياً  مبا�رش  �حتكاك  على  وهما 

�أي ملاذ� عدت ثانية  �إيهود بالعبية قائالً: �صيخ، ال ما حزرت؟  �ملرة �ل�صابقة، ��صتقبلني 

بلطف  �لدو�م  على  تعامال  وموتي  �إيهود  �إيهود.  يا  �الحتالل  �إنه  له:  قلت  �ل�صجن؟  �إىل 

�لدين  ن�رش  نور  ق�صمنا  �صابط  ومنهم  و�حدة،  ملرة  ولو  �الأدب،  �أ�صاء�  وما  و�حرت�م، 

فلفلة يف �لتعامل مع �الأ�رشى يف �لق�صم. نور �صابط موؤدب وحمرتم و�أول ما يلقي علّي 

�ل�صالم ي�صاأل عن �صحتي، وقد جاءنا بدالً من �صابطة يهودية ��صمها “�أورنا”، تتعامل 

 مع عائالتنا يف �لزيارة باحرت�م، بعدما تركت ق�صمنا، ومل ُت�صئ �الأدب معنا يوم �أن كانت

يف �لق�صم. 

�أدب جّم وخجل، وكذلك  �إال على  �إليك  �لذي ال يتحدث  �ل�صابط �صليم عز�م،  ومنهم 

�ل�صابطان عوي�صة و�صحادة حمرتمان و�الأدب حا�رش يف كالمهما، وهناك َمْن �أحاطني 

�إنهم �لعاملون يف  برعايته �لطبية و�أدبه و�حرت�مه، ولهم يف نف�صي حظهم من �الحرت�م. 

�لذين �صبو� على حديثي معهم، و�لذين دعوتهم ودفعت  �ملمر�صون،  �ل�صجن،  عيادة 

بهم للذهاب �إىل �جلامعة، و�أال يربطو� م�صتقبلهم مع م�صلحة �ل�صجون.

�إنهم �لرئي�ص �صامر حمود، و�لرئي�ص عزمي عبيد، �لذي حّل حمل �صامر، و�ملمر�ص 

ور�مي،  �صالحلة،  �أمري  �ملوؤدب  �ل�صباب  ومنهم  وخز�م،  دبور،  و�صيم  �ملوؤدب  �ملحرتم 

ل�صالة  توؤذن  �أ�صمعك  عندما  بدين  يق�صعر  يل:  قال  �لذي  ر�مي  وتامري.  و�أيهم  ومنر، 

خدمتنا،  يف  تفانو�  ولقد  معروف،  بني  �إىل  �أردهم  �أن  �أرغب  �لذين  هم  هوؤالء  �ل�صبح. 

وتعاونو� يف تقدمي �لعالج لنا. بل �إن �مل�صوؤول �لعام يف �لعيادة يهودي ��صمه �صاحر، غريب 

عجيب يف �أدبه، حتى �إنه ال يتحدث �إلينا �إال على خجل، وكذلك �ملمر�ص �ملتميز يف �أدبه كميل 

�أبو ع�صلة.

بعد �إجر�ء�ت �ال�صتقبال، ذهب بي �أبو بيان �إىل ق�صم )12( الأرتاح ِمْن عناء ذلك �ليوم، 

ومع �صالة �ملغرب وعدد �مل�صاء دخلت �لق�صم، و��صتقبلتني غرفة 5 وعلى ر�أ�صهم �حلبيب 

با�صم  �لناطق  غو�ص،  �أبو  وعمرو  �لبغوثي،  وخلدون  �لبغوثي،  ]عمر[  عا�صف  �أبو 

�صعيد  مهند  �ملبت�صم،  وحممد  �أحبه،  �لذي  غيظان،  و�صهيب  غيظان،  وم�صعب  �لق�صم، 

وعبد �هلل غيث. ويف �ل�صباح جمعتنا �ل�صاحة باالأحباب؛ �ل�صيخ �صالح �لعطية، و�لدكتور 
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حممد غز�ل، و�البن �لبار حممد ناجي �صبحة، و�حلاج رزق �لرجوب، و�ل�صيخ �صليمان 

�لعاروري، و�لطبيب �أجمد �حلموري، و�الأخ جو�د �جلعبي، و�آخرين �هلل يعلمهم.

�ل�صاحة،  ويف  �حلجرة  يف  �ل�صالة  باإمامة  �إيلَّ  عهدو�  حتى  �حلال،  ��صتقر  �أن  وما 

فاعتمدت �لدعاء و�لقنوت يف كل �صالة جامعة �أن يرفع �هلل �لبالء عن �إخو�ننا يف م�رش، �أن 

ين�رشهم، و�أن يكن لهم يف �الأر�ص، و�أن ين�رش �هلل �إخو�ننا يف �صورية، وغزة، وتون�ص، 

�ملجرمني...  ِمَن  �لظاملني...  ِمَن  �هلل  ينتقم  و�أن  �الأر�ص،  كل  �الأر�ص  ويف  وتركيا،  وليبيا، 

م�رش، يف  الإخو�ننا  �نت�صار�ً  و�أكرث،  �لدعاء  هذ�  �عتمدت  م�رش.  يف  �النقالب  قادة   ِمْن 

نََع  مَّ ن  مِمَّ ْظلَُم 
َ
�أ )َوَمْن  �مل�صلني،  ِمَن  زو�ره  وبني  بينه  حيل  �لذي  �الأق�صى  وللم�صجد 

. �مل�صجد �الأق�صى وعلى مر�أى من 
ن ُيْذَكَر ِفيَها ��ْصُمُه َو�َصَعى يِف َخَر�ِبَها(3

َ
�أ  ِ َم�َصاِجَد �هللَّ

�لعاملني �لعربي و�الإ�صالمي، ُينع م�صلوه ِمَن �لو�صول �إليه، ويتعر�ص للهدم و�لتهويد.

في ظل رابعة، وانقالب مصر:
كنا على موعٍد مع �ل�صهر �لف�صيل، �صبَعُة �أيام بيننا وبني رم�صان، )�َصْهُر َرَم�َصاَن 

حافل  هو  و�لذي  �الأمة،  �صياحة  هو  �لذي  رم�صان  �صهر   .
�لُْقْر�آُن(4 ِفيِه  نِزَل 

ُ
�أ �لَِّذي 

و�الن�صباط،  �ل�صلوك  يف  �الأمة  مدر�صة  هو  �لذي  رم�صان  �صهر  �الأمة،  بانت�صار�ت 

�لقر�آن، ونهاره  لياليه بالقيام، ب�صالة �لرت�ويح مع  �لذ�ت. و�أتينا على  و�النت�صار على 

�إنها رحلة �لنف�ص مع �لقر�آن، ورحلة �لنف�ص يف  �صيام، �صيام بكل ما تعنيه هذه �لكلمة. 

مر�غمة �ل�صيطان. ولقد ع�صنا رم�صان �صياماً وقياماً بجو�نحنا وجو�رحنا مع �إخو�ننا 

ِمْن  الأكرث  خطيباً  وكنت  �جلبال،  من  �أثقل  بهموم  ع�صناها  �خل�صو�ص،  على  م�رش  يف 

جمعة يف رم�صان، وحّظ �إخو�ننا هو �الأوفر من خالل هذه �للقاء�ت. حتدثت عن مدر�صة 

بدر،  �الأمة يف يوم  �نت�صار�ت  �لتقوى، وعن  �ل�صيام، وعن ملكة  فل�صفة  رم�صان، وعن 

وعن عمورية،  فتح  وعن  �ل�صهد�ء،  بالط  معركة  وعن  مكة،  فتح  وعن  �لفرقان،   ويوم 

للنف�ص  ميد�ن  رم�صان  �إن  وقلت:  حريود،  عيد  �ل�صهاينة  ي�صميها  �لتي  جالوت،  عني 

�لب�رشية، و�إن �لذي ال ينت�رش يف ميد�ن �لنف�ص �لب�رشية، هيهات... هيهات �أن ينت�رش يف 

ميد�ن �حلرب مع عدوه، و�أتيت ِمْن خالل كل خطبة على �لظروف �لتي متر بها حركتنا، 

و�إىل  �ل�رشعية،  على  �النق�صا�ص  وعن  م�رش.  يف  هناك  باإخو�ننا  حلق  �لذي  �لظلم  وعن 

القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 114.  
3

القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 185.  
4
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�الأر�ص  م�صارق  يف  �الأمة  �أن  �صّك  ِمْن  وما  و�صعبها؟  مب�رش  ذ�هبون  �النقالب  قادة  �أين 

ومغاربها، كانت تلهج بالدعاء الإخو�ننا على هذه �لبالء �لذي نزل ب�صاحتهم، وال �صّك �أن 

 Recep Tayyip Erdoğan تركيا كان لها موقفها �مل�رشف بقيادة رجب طيب �أردوغان

ِمْن زمرة �النقالب، فقد لذعهم يف قلوبهم، ووقف مع خيار �ل�صعوب.

�أتت علينا �لع�رش �الأو�خر ِمْن رم�صان، و�جتهدنا يف �لعبادة حتى جفا �لنوُم عيوننا، 

وكانت ليلة �لقدر، وختمت �لقر�آن بها، وجاأرت �إىل �هلل و�إخو�ين يوؤّمنون �أن يرفع �لبالء 

�أن ينت�رش �هلل الإخو�ننا يف  �إخو�ننا يف م�رش، ويف �صورية، وغزة، وتون�ص، وتركيا،  عن 

حمنتهم هذه. وال �صّك �أن �هلل مطلع، ويتجلى حلال عباده يف حمنتهم، وما هو بغافل عما 

“عجَب  —�صبحانه— ي�صحك ملا فيه عباده كما جاء يف �حلديث:  �إنه  �لظاملون بل  يعمل 

�أن  يعلُم  ي�صحُك؛  َفيََظلُّ  َقنِِطنَي،  ِزلنَِي 
َ
�أ �إليكم  ينظُر  ِغرَيِه؛  وُقرِب  عباِده  قنوِط  من  ربُّنا 

.
فرَجكم قريٌب”5

تعبئة  و�إىل  �إىل معنويات،  �ملحن، يحتاج  �ل�صجن يف ظّل هذه  و�لعيد يف  �لعيد،  ثّم جاء 

نف�صية، و�إىل ��صطناع �لفرحة وبعث �لهمة. ولقد طوفت ِمْن خالل خطبة �لعيد باأحو�ل 

وتربيتها،  �لنفو�ص  تزكية  يف  دوره  وعن  رم�صان،  �صهر  مع  و�أمتنا  رحلتنا  وعن  �الأمة، 

�نق�صاء  �لعيد. وبعد  �ل�صبح، وحتى �صلينا �صالة  و�لتكبرُي هو ن�صيدنا من بعد �صالة 

�أن ت�صافحت  بعد  د�ئري،  ب�صكل  و��صطّف �جلميع  و�ل�صالم،  بالتحية  �حتفلنا  �خلطبة، 

�الأيادي بدفء �لقلوب وحر�رة �الأرو�ح و�أن�صدنا ن�صيد �لعيد:

هو �حلق يح�صد �أجناده                                                                ويعتد للموقف �لفا�صل

ف�صفو� �لكتائب �آ�صـــاده                                                                 ودكـــو� به دولة �لباطـــل

وبعدها: 

كل عام و�أنتم بخري يا �أهل �ل�صفة �لغربية

كل عام و�أنتم بخري، كل عام و�أنتم بخري

يا �أهلي بالقطاع، كل عام و�أنتم بخري

وهكذ� ع�صنا حلظات �لعيد، و�إد�رة �ل�صجن ب�صباطها تتميّز غيظاً للذي ت�صمع وترى.

جمموع فتاوى �شيخ الإ�شالم ابن تيمية، حتقيق: عبد �لرحمن  �أحمد عبد �حلليم �بن تيمية،  �نظر ن�صه يف:   
5

قا�صم )]�لريا�ص[: ]د.ن[، 1978(، ج 3، �ص 139. ]�ملحرر[
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ربانية  فتوحات  �إال  هي  �إْن  �ملنا�صبات،  جميع  يف  �خلطب،  كُل  �خُلطب  حال،  كل  على 

�حلبيب ولدي  مني  طلب  ولقد  ثانية.  تعيدها  �أن  لذ�كرتي  وهيهات  بظاللها،   تلقي 

�صيف �الإ�صالم دغل�ص �أن �أكتب له خطبة خطبتها يوم �جلمعة، ووعدته، ولكن مل �أِف له 

بذلك، الأين ال �أ�صتطيع �أن تعيدها ذ�كرتي، ولي�صاحمني ولدي �صيف.

�صليمان،  �أبي  �أ�صتاذنا  ح�رشة  يف  ع�صقالن،  �صجن  يف  �جلمعة  خطبت  مرة  وذ�ت 

�ملهند�ص ح�صن �لقيق، فقال رحمه �هلل: هذه خطبة حقيٌق بها �مل�صجد �الأق�صى، و�أن ُتلقى 

ِمْن على منبه، فحمدت �هلل وقلت: يا ليتها م�صجلة، فقال رحمه �هلل: نعم، �إنها م�صجلة، 

ففهمت ق�صده، �أنها عند �هلل. كان ذلك �صنة 1990، من �لقرن �ملا�صي.

بعد �لعيد مبا�رشة نوينا على �صيام �ل�صتة من �صو�ل، و�صمناها على ترقب وتخوف 

ينتظر  فالذي  و�لنه�صة.  ر�بعة  ميد�ين  �إخو�ننا  على  فيقتحمو�  �ملجرمون،  يفعلها  �أن 

�إخو�ننا تنوء عن حمله �جلبال، و�أن ُتهدم �لكعبة �أهون عند �هلل مما يخطط له هوؤالء... ِمْن 

عبد �لفتاح �ل�صي�صي �إىل رفيق دربه وزير �لد�خلية “هامان”... و�إىل عديل “مك�صور” �لذي 

�إنهم يعدون �لعدة الأمر جلل، فالهّم ثقيل بعد هذه �لرحلة ِمْن رم�صان،  �أتو� به رئي�صاً. 

و�خليانة �لغدر  ��صتمر�أ  �لذي  الأن  مباليينها،  �حل�صود  كل  من  بالرغم  قائماً  يز�ل   وما 

ال ُيوؤَمن جانبه، والأن �لذي قد هتك �ل�صرت �لذي بينه وبني �هلل ال يخاف �هلل. فاحلال �صعب، 

�الجتياح  فجاء  خ�صيناه،  ما  ووقع  توقعناه،  ما  وح�صل  تخوُّف،  على  ع�صناها  و�أيامنا 

مليد�ين ر�بعة و�لنه�صة، و�مليادين كلها، و�أف�صد علينا كل �صيء، كان ذلك يف 2013/8/25. 

مالعب  و�أخو�تنا  �إخو�ننا  �أج�صاد  ِمْن  وجعلو�  �النقالب،  قادة  ِمْن  �ملجرمون  ع  ب�صَّ لقد 

�لطاهرة الإخو�ننا  �الأج�صاُد  دي�صت  لقد  وقنابلهم،  ور�صا�صاتهم  وطائر�تهم  ملجنزر�تهم 

و�أخو�تنا باملجنزر�ت �لتي قادها �ل�صي�صي وجي�صه، نعم جي�صه هو، ولي�ص جي�ص �ل�صعب، 

الأن جيو�ص �لدول و�ل�صعوب ال تعمل ب�صعوبها هكذ�.

هموم  فهذه  فيها.  ن�صيب  �الأحد�ث  ولهذه  �إال  جمعة،  خطبة  ِمْن  ما  حال،  كل  على 

�لقلوب  عن  حتدثت  نعم  م�رش.  يف  �إخو�ننا  دهى  للذي  ملذوعة  وقلوبنا  بقوة،  حا�رشة 

�مللدوغة �لتي �صبت على هذ� �لطريق، ودفعت �رشيبته، �لقلوب �لتي حملت هّم �لدعوة 

�إىل �هلل، و�ل�صابرة على �ملحن، و�لقاب�صة على �جلمر، و�لتي تو�لت عليها �البتالء�ت، وقلت 

خماطباً �لظلمة: ال تفرحو� يا �صفلة �لعامل، فالطريق لنا ولن يكون لغرينا، ال تفرحو� �أيها 
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. ال تفرحو� فالن�رش 
ا َينُكُث َعلَى َنْف�ِصِه(6 َ �لظلمة، فالظلم مرتعه وخيم، )َفَمن َنَّكَث َفاإِمَنّ

�آٍت ال حمالة، ومهما طال �نتظاره، �لن�رش �آت، و�أنتم يف �لهزيع �الأخري من ليل �لظاملني. ثّم 

ْنيَا َو�اْلآِخَرِة  يِف �لدُّ ُه �هللُ  ن لَّن َين�رُشَ
َ
�أ )َمن َكاَن َيُظنُّ  عرجت على �الآية من �صورة �حلج: 

. وعلقت عليها ما 
َماِء ُثمَّ لْيَْقَطْع َفلْيَنُظْر َهْل ُيْذِهَبَّ َكيُْدُه َما َيِغيُظ(7 َفلْيَْمُدْد ِب�َصبٍَب �إِىَل �ل�صَّ

يكفي، وقلت: يا �إخو�ننا يف �صجون �لظلمة، �إننا على موعد مع �لفجر �ل�صادق، و�إن �أعظم 

ولن  �النتحار،  هو  �لقهقري  رجوعكم  و�إن  �ملظاهر�ت،  يف  �ل�صلمية  هو  �تخذمتوه  قر�ٍر 

تعود زينب �لغز�يل مرة �أخرى �إىل �لزنازين، فال�صب، �ل�صب، و�لوحا، �لوحا فلقد �عتلى 

�لبنيان على �لهدم، و�إن خ�صومكم ال يز�لون يجهلون �لعناد فيكم، وكما قال �ل�صاعر:

ً �أرى �لعنقاء �أكب �أن ت�صاد�                                                         فعاند َمْن تطيق له عناد�

مقا�ص  على  ُف�صلت  بف�صائيات  �بتلينا  وقد  �ل�صجن،  د�خل  همومنا  هذه  نعم، 

Sky News وف�صائية �ل�صلطة، �لتي �صمحت بها  �النقالبيني، كالعربية و�ل�صكاي نيوز 

م�صلحة �ل�صجون على �صعيد �الأخبار؛ وحتى تبقى �حلقيقة غائبة، ونبقى يف غيبوبة عّما 

ال  الأنها  لك  وخري  لعافيتك،  �أبقى  �لف�صائيات  هذه  �أخبار  ت�صمع  و�أال  �خلارج.  يف  يجري 

تاأتيك �إال بال�صموم، �أما �لطيب من �الأخبار فتاأتينا عن طريق �لقادمني �جلدد �حلديثي عهد 

باخلارج، و�الأخبار �لتي يف جعبتهم، تغنيك عن هذ� �الإفك �لذي تطنطن به تلك �لف�صائيات.

عودة إلى االعتقال اإلداري:
�لقو��صمي، فادي  �الأ�صتاذ  �ملحامي  على  �مللف  �لع�صكرية  �لنيابة  عر�صت   بعدما 

قالو� له: عليه خم�صة ع�رش �صهر�ً وقف تنفيذ، هذه بهذه، فرد عليهم، هذه ق�صية �صقفها 

ثالثة �أ�صهر، فقالو� له: �إذ�ً �صتة �أ�صهر �إد�ري، و�ل�صتة بالطبع تبعتها �صتة �أخرى، ويا ليتها 

ال تتعدى.

“�لنقب” �الأخ �ملجاهد �لنائب �أحمد  �إلينا من  وبعد �أربعة �أ�صهر على �العتقال، ح�رش 

عطون، على طلٍب منا ورغبة ٍمنه. لي�صرتيح ِمْن عناء �ل�صفر، وهّم “�لبو�صطة”، ولي�صوم 

معنا �الأيام �الأوىل ِمن ذي �حلجة. لقد و�صلنا �أبو جماهد �صائماً، فكان ح�صوره مو�صوالً 

�إخو�ننا جميعاً يوم عرفة، و�لتكبري ت�صدح به �حلناجر.  بعاطفة �الأيام �خلو�يل، و�صام 

القراآن الكرمي، �صورة �لفتح، �آية 10.  
6

القراآن الكرمي، �صورة �حلج، �آية 15.  
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قمنا  وحتى  �ل�صبح،  �صالة  بعد  من  �لتكبري  و��صتاأنفنا  �الأ�صحى،  عيد  مع  و�أ�صبحنا 

ل�صالة �لعيد ف�صليناها، ثّم وقفت خطيباً م�صتفتحاً بالتكبري:

“�هلل �أكب، �هلل �أكب، �هلل �أكب، �هلل �أكب، ن�صيد �لعيد، �هلل �أكب حلن �ل�صهيد، �هلل �أكب ُيفل 
ْبرَت(، �هلل 

َ
ْعَطيْنَاك �لَْكْوَثر َف�َصِلّ لَِرِبّك َو�ْنَحْر �إَِنّ �َصاِنئَك ُهَو �اْلأ

َ
بها �حلديد، �هلل �أكب؛ )�إَِنّا �أ

�أكب ما �صائم �صائم و�أفطر، �هلل �أكب ما طاف طائف بالبيت وكب، �هلل �أكب ما قام قائم 

ليلُه و�أوتر، �هلل �أكب قبل �لكتائب كان �آذ�ناً يفتح �الأم�صار�”.

وخاطبت  �هلل،  بتقوى  �لز�د،  بخري  �أنف�صنا  ذكرنا  ثّم  طويالً.  ��صتهالالً  كان  لقد  نعم، 

�أعد�ء �الأمة:

�جلهاد،  يف  ع�صقها  ترى  �أمة  فنحن  فينا،  �لعيد  فرحة  تقتلو�  لن  هوؤالء،  يا 

علينا  وهي  عندنا،  �الأموُر  ��صتوت  ولقد  و�لفد�ء.  �لت�صحية  عنو�نها  �أمة  ونحن 

�صو�ء، �أينما كنا، وحيثما حللنا، الأنه “من ر�صي فله �لر�صى”، هنا يف �ل�صجن �أو 

هناك خارجه، نعبد �هلل وال نعبد رباً �صو�ه، نعمل جاهدين للق�صاء على �جلاهلية 

يف نفو�صنا، ونعمل جاهدين ال�صتئناف �حلياة �الإ�صالمية يف قو�عدنا و�أو�صاطنا، 

�ل�صهيونية. و�أخطبوط  �الحتالل  �رشطان  ِمْن  �أوطاننا،  حترير  على   ونعمل 

�ل�صفاء  هذ�  ويف  �الإياين،  �للقاء  هذ�  يف  تتجلى  �لعيد  بهجة  �إن  �إخو�ننا:  يا 

�لروحي، ويف هذ� �لدفء �الإخو�ين. و�إن بهجة �لعيد تتجلى يف �لثبات على �حلق، 

و�ل�صب على �ملكاره، و�إنه �لعيد لهذه �الأمة يردها �إىل �أبيهم �إبر�هيم \، وولده 

ن َيا �إِْبَر�ِهيُم ¯ َقْد �َصدَّْقَت 
َ
�ْصلََما َوَتلَُّه لِلَْجبنِِي | َوَناَدْينَاُه �أ

َ
ا �أ �إ�صماعيل: )َفلَمَّ

و�النقياد  و�الإذعان  �ال�صت�صالم  يوم  �إنه   .
�مْلُْح�ِصننِي(8 ِزي  جَنْ َكَذلَِك  �إِنَّا  وؤَْيا  �لرُّ

يوم  �إنه  و�لعطاء.  �لتلبية  ويوم  و�لفد�ء  �لت�صحية  يوم  و�إنه  �لعظيم،  �لدين  لهذ� 

�الإ�صالم،  على  �لغرية  و�أكلتهم  �الإ�صالم،  حميُة  فيهم  �نتف�صت  للذين  �حلمية 

وللذين �آثرو� �لعزة على حياة �لذل، وللذين ير�غمون �ل�صيطان، و�صبو� على 

�أنف�صهم قبل �أن ي�صبو� على َمْن  حمنة �ل�صجن و�ل�صجان، للذين �صبو� على 

له،  فطنت  لو  الأمٍر  هيئوك  قد  �أن  �مللذوعة:  �لقلوب  الأ�صحاب  ند�ٌء  �إنه  خالفهم، 

فارباأ بنف�صك �أن ترعى مع �لهمل. �إنه �رشخة ملن �أكلت قلوَبهم هموُم �مل�صلمني 

هنا يف فل�صطني، وهناك يف م�رش، و�ل�صومال، و�صورية و�ل�صي�صان �أن �آمنو� ثّم 

القراآن الكرمي، �صورة �ل�صافات، �آية 103–105.  
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�الإياُن على كل �صيء، وحتى ت�صتقر حقيقته يف قلوبكم،  �آمنو� حتى ي�صتعلي 

و�أن  حظها.  ِمْن  �لنف�ُص  تخرج  وحتى  �ل�صهو�ت،  على  �إر�دتكم  تنت�رش  وحتى 

�زحفو� ثم �زحفو�، وز�حمو� �ل�صفوف ول�صان �حلال يقول:

لبيك �إ�صالم �لبطولة كلنا نفدي �حلمى

لبيك و�جعل من جماجمنا لعزك �صلما

لبيك �إن عط�ص �للو�... �صكب �ل�صباب له �لدما

لبيك... لبيك... لبيك

�أن ت�صافحت  هذه مقتطفات من خطبة �لعيد، عيد �الأ�صحى، و�حتفلنا باملاألوف بعد 

�الأيادي بحر�رة �لقلوب ودفء �الأرو�ح، وعاطفة �الأخوة، وباالأح�صان كذلك، و��صطف 

�جلميع يف حلقة و�حدة، على �صعيد �ل�صاحة، و�أن�صدو� ن�صيدنا �الإخو�ين:

هو �حلق يح�صد �أجناده                                                                ويعتد للموقف �لفا�صل

ف�صفو� �لكتـائب �آ�صـــاده                                                                ودكـــو� به دولـة �لباطـــل

دخلو�  �لذين  وخا�صة  �لفر�ق،  هذ�  �إخو�ننا  عن  لتخفف  �لعيد  فرحة  ��صطنعنا  ولقد 

�ل�صجن الأول مرة، وليكون هذ� �للقاء عز�ًء الإخو�ننا، و�ل�صعور �لفيا�ص، �أن �هلل �صبحانه 

�إخو�ننا. ولقد ��صت�صعرت، كما ��صت�صعر غريي بنفحات �هلل  ال ولن يتخلى عنا، وال عن 

ْحَمتِِه َوُيَهيِّْئ لَُكم ِمْن  ن رَّ تتجلى علينا، و�صدق �هلل: )َفاأُْوو� �إِىَل �لَْكْهِف َين�رُشْ لَُكْم َربُُّكم مِّ

.
ْمِرُكم ِمْرَفقاً(9

َ
�أ

وقع الموت على األسير:
]�صامي  �إبر�هيم  �أبو  2013/9/30، وبينما نحن جلو�ص يف غرفتنا، و�إذ� باالأخ  بتاريخ 

ح�صني[ يحيطني علماً بوفاة �الأخ �الأ�صتاذ �أيوب عبد �جلليل دالي�صة )�أبو ماهر(، وماهر 

وب�صهادة  و�صحبة،  معرفة  معه  لنا  �هلل،  رحمه  ماهر،  و�أبو  ق�صمنا،  ويف  معنا  �صجني 

يف  �لعاملني  من  كان  نخلة  باج�ص  �حلبيب  حدثني  وكما  �جللزون...  خميم  من  �الأحباب 

حقل �لدعوة، وال يتاأخر عن طلٍب من ليٍل �أو نهار.

القراآن الكرمي، �صورة �لكهف، �آية 116.  
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على كل حال، �أتينا باالأخوين ماهر و�الأ�صتاذ عدنان خطاب، وقدمنا بني يديهما حديثاً 

عن �ملوت، ُيفهم من خالله �أن �ملتوفى يخ�صهما، و�أن �ملوت �ُصنة جارية، وكاأ�ص د�ئرة على 

�جلميع، وطالب ال يل �لطلب. و�الأخ ماهر يحوقل، و�الأ�صتاذ عدنان �صامت ال يعلق، ويف 

�أن �ملتوفى هي و�لدة �الأ�صتاذ عدنان، وهي عمته ملاهر و�أخته الأبيه، فقلنا: يا  ظّن ماهر 

ماهر، رحم �هلل �أباك، فقد و�فته �ملنية �صباح هذ� �ليوم، فا�صب و�حت�صب. فما كان منه �إال 

�أن رفع بر�أ�صه �إىل �صدري وقد �أجه�ص بالبكاء. فرحم �هلل �أبا ماهر، وفتحنا غرفتنا للعز�ء، 

و�أخذنا بخاطر �الأخوين ماهر يف و�لده، و�الأ�صتاذ عدنان يف خاله.

قسم )12(:
ِق�ْصُمنا هذ� يقطنه 120 �صجيناً، منهم ثمانية رفاق �صعبية، و�لباقي حما�ص، وقلعتنا 

فهناك �الأخرى،  �الأق�صام  �صعيد  على  �أما  �ل�رشيف.  �لدين  حميي  �ل�صهيد  قلعة   هي 

زيار�ت  يل  وكان  �ل�صعبية.  �جلبهة  من  و�لبقية  حما�ص  من  �لن�صف  يقطنه   )16( ق�صم 

�إ�صماعيل  لالإخوة هناك، فيهم عدد من �لنو�ب هم �الأحبة: حممد جمال �لنت�صة، وحممد 

�ل�صابق عي�صى  �لطل، وعبد �جلابر فقهاء، ونز�ر رم�صان، وحممد ماهر بدر، و�لوزير 

�لقو��صمي،  ون�صال  ح�صونة،  عز�م  و�الأحباب  �لنت�صة،  نبيل  �حلبيب  و�الأخ  �جلعبي، 

�لكر�م  من  ولفيف  تبانه،  �أبو  عدنان  و�لدكتور  �لنت�صة،  ومازن  �صاور،  حت�صني  وحممد 

ِمْن  كرمٍ  وعلى  مرة  وذ�ت  و�لق�صبان.  �حليطان  قهر  ومن  �ل�صجان،  ظلم  من  يعانون 

هذه  من  ويكفي  فيهم.  �جلمعة  خطبت  �لنت�صة  همام  �أبي  من  ودعوة  هوؤالء،  �إخو�ين 

�للقاء�ت �حلميمة و�ل�صحنة �الأخوية �لتي ي�صنعها هذ� �للقاء، بهذه �لوجوه �لكرية، مما 

يهون على �جلميع ِمْن كابو�ص �العتقال، َفنَف�ُص �لرجال يحيي �لرجال كما يقال.

االعتقال اإلداري وقرار اإلضراب:
�العتقال �الإد�ري �عتقال �حرت�زي ظامل، و�إجر�ء تع�صفي جائر، ورثته دولة �الحتالل 

عن حكومة �النتد�ب �لبيطاين، وطورته مع �الأيام و�رشَّعت له يف برملانها، و��صتثمرت 

عذ�ب  �صوط  منه  ولتجعل  �الإرهاب،  بدعوى  �الإ�صالم  على  حربه  يف  �لعاملي  �لعام  �لر�أي 

تذيق به �لويل لرموز �حلركة �لوطنية وعلى �خل�صو�ص �أبناء حما�ص، ولتجعل منه ذريعة 

�لفل�صطيني. بل وتعدى ذلك بال�رشر  ملمار�صتها �لظاملة �صّد هذه �ل�رشيحة من �ل�صعب 

و�الأذى �إىل حميط كل معتقل �إىل جموع �الأهايل، فما ِمْن بيت �إال وينكب ِمْن تد�عيات هذ� 
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�الإجر�ء �لظامل. حتى نو�ب �ل�رشعية ِمْن حما�ص، دون غريها، مل ي�صلمو� ِمْن هذ� �الأذى. 

�الإ�صالمي  �جلهاد  من  �أفر�د  �إال  فيهم  حم�صوٌر  غالباً  و�الأمر  متجددة،  دو�رة  يف  هم  بل 

و�ل�صعبية.

�إن �جلميع ِمْن �أبناء حما�ص عانو� طويالً ِمْن هذ� �لُظلم، وخا�صة �لقياد�ت ِمَن �ل�صف 

َمْن  ومنهم  متتالية،  �صنو�ت  �صبع  �أم�صى  �الإخوة  بع�ص  و�إن  و�لثالث،  و�لثاين  �الأول 

�أم�صى �ثنتي ع�رش �صنة على فرت�ت متقاربة. فانظر �إىل هذه �ل�صنني تاأكل ِمْن �أعمارنا بال 

ذنب وال تهمة، فهي م�صكلة ��صتع�صت على �حلّل، وحالة مرهقة لهذ� �جلموع، حتى بلغ 

�أمُد هذه �حلالة. حتى  �لذين طال عليهم  �الإد�ريني،  ِمَن  �ل�رشيحة  �لُزبى عند هذه  �ل�صيل 

�لدكتور  ر�أ�صهم  �ل�صجون، وعلى  �الإخوة ومندوبني عن م�صلحة  يدور بني  �حلديث  �إن 

بيطون، و�لذي هو حلقة �لو�صل مع �ل�صاباك، قالو� له: �إن �أيامنا هنا �أكرث منها يف �خلارج، 

و�إذ� خرجنا فهي زيار�ت يف ظّل هذ� �الإجر�ء. هذ� ما �صمعته من �الأخ �حلبيب نبيل �لنت�صة 

�ملعتقل  حياة  يف  �ال�صتثناء  هو  و�خلارج  �لقاعدة  هو  فال�صجن  بيطون،  مع  حو�ره  يف 

�الإد�ري. بالطبع هي ر�صائل حملها �لدكتور بيطون لل�صاباك، ولكن، “على بال مني ياللي 

برتق�ص يف �لعتمة”، فهذه �حلو�ر�ت مل َيْر�َصح عنها �صيء.

و�صورى،  ر�أياً  و�أ�صبعوه  بينهم،  �الأمر  فتد�ولو�  لالحتجاج،  �الإخوة  توجه  لذلك 

يف  هنا  جلان  وت�صكلت  و“جمدو”.  “�لنقب”  يف  �الإخوة  مع  وتو��صلو�  له،  وت�صجعو� 

و�صعاره  �لطعام،  عن  مفتوحاً  �إ�رش�باً  �جلميع  ليدخل  “�لنقب”،  يف  وهناك  “عوفر”، 
�ل�صجنان  �الإد�ري”. و�تفق  �العتقال  “�إلغاء �صيا�صة  �أو  �الإد�ري،  �العتقال  �خلال�ص من 

عوفر و�لنقب على �نتهاج خطو�ت ت�صعيدية تبد�أ مبقاطعة �لعيادة، ثّم مقاطعة �لدو�ء، ثم 

�إ�رش�ب عن �لطعام ليومني يف �الأ�صبوع حتى �لو�صول �إىل �ليوم �ملتفق عليه خلو�ص غمار 

معركة �الأمعاء �خلاوية.

�لنت�صة  نبيل  �الأخ  ير�أ�صها  �لتي  “عوفر”،  جلنة  وبا�رشت  �خلطو�ت،  بد�أت  وفعالً 

وع�صوية �الأخوين عبد �جلابر فقهاء وجمال �لطويل، �أعمالها، وكذلك �الإخوة يف “�لنقب” 

با�رشت جلنتهم، برئا�صة �الأخ ر�أفت نا�صيف وع�صوية يو�صف �للحام وطالل �أبو ع�صبة، 

عملها. وكان �الأخ �ملجاهد فادي حمد مندوباً للجنة “عوفر” يف ق�صم )12(، ومل يتخلف 

�أحد من �الإد�ريني حتى �ملر�صى عن �مل�صاركة يف �خلطو�ت �لت�صعيدية.
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�ل�صاباك  من  كاذبة  لوعود  �خلطوة،  يعلقو�  �أن  �جتهدو�  “�لنقب”  يف  �الإخوة  لكن 

بع�ص  عو�طف  دغدغت  �أحالٌم  وهي  بيطون.  �لدكتور  و�صيطها  �ل�صجون،  وم�صلحة 

من  خذالن  �لتعليق  و�عتبو�  “عوفر”،  يف  �إخو�نهم  حفيظة  بها  فاأثارو�  هناك،  �الإخوة 

�إىل  نا�صيف  ر�أفت  �ملجاهد  “�لنقب”  �إد�رة  لت  رحَّ �لت�صعيد،  هذ�  خالل  وِمْن  “�لنقب”. 
�صجن جمدو، �ملقطوع عن بقية �ل�صجون.

تخوفات من إضراب المعتقلين اإلداريين المفتوح:
�الإ�رش�ب �ملفتوح هو �خلطوة �الأخرية يف عرف �ملعتقلني، فهو �ل�صالح �الأخري �لذي 

�جلهود،  جميع  ��صتنفاذ  بعد  �ل�صجون  م�صلحة  مع  مو�جهاتهم  يف  �الأ�رشى  ي�صتخدمه 

�أما  �صيا�صي.  عنو�ن  �إىل  يرتق  ومل  �العتقال،  ظروف  لتح�صني  مطلبي  د�ئماً  وعنو�نه 

�صّد  �إ�رش�ب  هو  وال  مطلبياً،  يكن  مل  �الإد�ريني  عند  �ملرة  هذه  �لطعام  عن  �الإ�رش�ب 

�صيا�صة  �صّد  �ل�صاباك،  و�صّد  �صيا�صياً  ُبعد�ً  �آخر،  ُبعد�ً  �أخذ  و�إمنا  �ل�صجون،  م�صلحة 

�العتقال �الإد�ري. 

�لتعبري. وتقدير�ً  �إن �صّح  �إىل ك�رش عظم  بامتياز، وهو ذ�هب  �صيا�صي  �إ�رش�ب  فهو 

للموقف، منا َمْن حتفظ على �صقف هذ� �الإ�رش�ب، وعلى �صيغة بيان �الإ�رش�ب �مل�صبوغة 

باالإلز�م، وهذ� مل يح�صل من قبل، فاالإ�رش�ب �ملفتوح خيار�ت وقدر�ت، �أما �الإلز�م فهو 

حمله  �صيكون  قناعة،  وال  رغبة  غري  على  �لد�خل  �إن  بل  �العتقال.  عرف  يف  جديدة  لغة 

�أحماالً، و�لثقل �أثقاالً، و�ملعاناة عنده بال حدود. لهذه �العتبار�ت، ولتخويف �أن �الإ�رش�ب 

�لكني�صت  �ل�صاباك، ومن ور�ئهم جميعاً  �الإد�ري، ومن ور�ءه  �ل�صيا�صي، �صّد �العتقال 

�العتقال  الأن  �الحتالل،  دولة  له  ت�صتجيب  �أن  �ل�صهل  من  يكون  لن  �الحتالل،  ودولة 

�الإد�ري مبثابة �حلز�م، و�لدرع �لو�قي ل�صيا�صتها �الأمنية.

�صالح  و�ل�صيخ  ح�صني،  �صامي  �الأخ  �لعام  �الأمري  منهم  �الإخوة،  وبع�ص  حتفظت 

“عوفر”  بني  �لقائم  �لتباين  وعلى  �ل�صقف،  هذ�  على  غز�ل،  حممد  و�لدكتور  �لعطية، 

و“�لنقب”، مع قناعاتنا �أن يوماً و�حد�ً، بل �صاعة و�حدة يف �ل�صجن ظلم و�إجحاف، و�أيَّ 

�إجحاف، فكيف بتحديد �العتقال �الإد�ري ملدة �صنة، وبر�صى منا؟

حتفظنا جميعاً و�الإخوة حممود �لورديان و�أبو جماهد ]�أحمد[ عطون ِمْن باب تقدير 

 �ملوقف؛ الأنه حتول ملفه من �الإد�ري �إىل ق�صية. وو�صلت ر�صالتنا �إىل �الإخوة يف ق�صم )16(،
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هذ�  ووجد  �خلطوة،  هذه  �أقود  �أن  �أر�د  �لذي  �حلموري،  �أجمد  �لدكتور  حمر�صاً  نقلها 

همام  �أبو  �حلبيب  �الأخ  �إيلّ  فكتب   .)16( ق�صم  يف  �إخو�ين  عند  خ�صبة  �أر�صاً  �لتحري�ص 

�لنت�صة بر�صالة م�صمونها �أن هذه معركة قد �آن �أو�نها، و�أن �ال�صتقطاب لها على �أ�صده، 

فلنحر�ص لها، ولنم�صي على بركة �هلل. ومع عظيم حبي الأبي همام، فقد �أبديت تقديري 

وتخويف، و�إخوة �آخرون كذلك، الأبعاد هذه �خلطوة. فاإن كان �لهدف ِمْن ور�ئها هزية 

�ل�صاباك، وِمْن ور�ئه �لكني�صت، فاإن دولة �الحتالل تقول لنا: موتو�. كما قالها من قبل 

جميع  �صعيد  على   ،2004 �صنة  �أ�رشبنا  �أن  يوم  هنغبي  ت�صاحي  �لد�خلي  �الأمن  وزير 

�ل�صجون، وهو �إ�رش�ب مطلبي، فكيف بهذ� وهو �صيا�صي بامتياز؟

ِمْن  �لو�قع  يقر�أون  َمْن  ور�أي  ر�أيي،  لكنه  للموقف،  تقديري  يف  خمطئاً  �أكون  ورمبا 

�الإ�رش�ب،  بعد  حلٍل  �ل�صاباك  ��صتجاب  ولئن  �أ�صماءهم.  ذكرت  وقد  �لتجارب،  �أ�صحاب 

�لتي دخلها �مل�رشبون، و�إمنا  �أن يعاجله ب�صكل جماعي، بال�صورة �جلماعية  فلن يقبل 

يعالج كل ملف لكل معتقل على �نفر�د، و�هلل �أعلم.

�إنني �أحتدث عن تقييم حالة، �إْذ �إّن دولة �الحتالل، لالعتبار�ت �الأمنية، لن تتخلى عن 

 ،1967 �لد�خل قبل حرب  �لفل�صطينيني يف  �صيا�صة �العتقال �الإد�ري، وقد مار�صته �صّد 

بعد قيام دولتها �صنة 1948، ومل يكن وقتها مقاومة وال �نتفا�صة. و�صاأنها يف هذ� �صاأن 

38 دولة يف �لعامل متار�ص هذ� �الإجر�ء، و�إن تنازلت عن �صيء منه، فذلك يعني �لعودة �إىل 

�لتحقيق �لع�صكري، و�إىل �لك�رش و�خللع يف زنازين �لتحقيق.

ظلم �الإد�ري دفع باملعتقلني �الإد�ريني �إىل �أن يقاطعو� �أوالً �ملحاكم �لع�صكرية، و�لتي 

�إليها.  �أنف�صهم يف �لذهاب  �إال بوحي من �ل�صاباك، و�لتي كان �الإد�ريون يعزون  ال تعمل 

�ل�صاعر  عنها  عّب  كما  و“�لف�صف�صة”،  “�لفرفطة”  فاإنه  لذلك،  د�فع  من  هناك  كان  و�إن 

�لفل�صطيني �إبر�هيم طوقان رحمه �هلل: 

بـرقـــت لــه م�صــنــونـــة تتلهــــب                                   �أم�صــى مــَِن �لقدر �ملتــاح و�أغلــــب

حّزت فال حّد �حلديد خُم�صٌب                                   بــــِدٍم وال نحــر �لـذبـيــح خمـ�صــب

وجــرى ي�صيــح م�صفقاً حينــاً                                   فال ب�رٌش يزوغ وال ُخطى تتنكب

�أن  �أما  حاكمونا،  �أو  للتحقيق  خذونا  وملحاكمها،  �ل�صهيونية  للنيابة  قلنا  ولطاملا 

ي�صمى  فماذ�  نعرفها،  وال  تعرفونها  �لتي  �لكاذبة  �ل�رشية  �ملو�د  با�صم  هكذ�  حتتجزونا 
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هذ�؟ هذ� ظلم زيادة على �لظلم �لذي نحن فيه... هذ� هو �لتلذذ بعذ�بات �الآخرين. ولكن 

يخرج  لن  �ل�صاباك  يقرره  وما  غريك،  هو  وبعدها  �لنيابة  قبل  فاحلاكم  جدوى،  دون 

�حلاكم عن ن�صه. ولقد �صبق لالإد�ريني �أن قاطعو� �ملحاكم �صنة 1996، ثّم رجعو� عنها، 

�إال  �الأفر�د، فاحلل ال يتم  �لطعام، على �صعيد  َمْن خا�ص �الإ�رش�ب عن  �الأيام كل  وهذه 

ب�صفقة مع �ل�صاباك، وعن طريق �ملحكمة، وعلى مز�ج �ل�صاباك.

�أن  ليبدد تخويف وحتفظي على هذه �خلطوة، قبل  �أبو همام ر�صالة  �الأخ  لقد كتب يل 

�أبي همام،  �أبا زيد... ما غزيت”. و�إن كان يل كلمة يف  يا  “وكاأنك  “�لنقب” موقفه،  يعلِّق 

جميع  يف  عدوه  هزم  �لذي  و�إنه  �مليد�ن،  فار�ص  �إنه  فيه،  �أقول  �أن  ِمْن  �أكب  و�هللِ،  فهو، 

معاركه، وهو �لذي ال يبارى، وقد كان له جتربته يف هذ� �مل�صمار. فاهلل ي�صهد �أن ما بني 

ِمْن دفء وعاطفة وحب  ما بني روَحيْنا  يعلمن  لو  �ل�صبايا  و�أن  روحي وروحه ع�صق، 

الأكلتهن �لغرية. وهذه ر�صالة �أبي همام، يا رعاُه �هلل:

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل حممد

 وعلى �آله و�صحبه ومن و�اله �إىل يوم �أن نلقاه...

�أخي و�صيخي و�صديقي �حلبيب “�أبو م�صعب” حفظه �هلل

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

و�أ�صعد �هلل �أوقاتكم بكل خري

�لقلب منزلة وقدر�ً،  �أحبّك يف �هلل حبّاً كبري�ً، و�أنَّ لك يف  �أيّن  �هلل  �صهد 
ُ
�أ بد�يًة، 

وعلم �هلل �أنني �أدعو لك يف �أوثق �الأوقات و�حلاالت �لتي �أتوجه فيها �إىل ربي وربك 

باأن يجعل لك يف كل ميادين �خلري ن�صيباً وحظاً، و�أن يكتب لك �هلل فرجاً عاجالً 

و�صيكاً، وعْود�ً �إىل �أهلك عزيز�ً قريباً... �إن ربي �صميع �لدعاء.

�أخي �الأحب �الأعز...

بخطو�ت،  �الإد�ري  �العتقال  مو�جهة  على  تعلم—  —كما  �الإخوة  عزم  لقد 

بع�ص  �الإخوة  من  لعدٍد  كما  يل،  كما  لك،  �أنَّ  علم 
َ
و�أ �لفعل.  بذلك  �رشعو�  وقد 

�لتحفظات على بع�ص �خلطو�ت، �أو على كلها... ولكن �ُتِخذ �لقر�ر باأغلبية كبرية 

على  ن�صّد  �أن  �إال  و�هلل،  لنا،  ولي�ص  �ملعركة،  وبد�أت  �ملو�جهة  غمار  خو�ص  على 

�إخو�ننا، وندعم خطوتهم ونرفع معنوياتهم. فاالأمر �ليوم جامع، و�لكل  �أيدي 



424

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

له د�عم، و�إن كان بحاجة لِنََف�ٍص يبعث فيه �لروح، فهو َنف�ُص �ل�صيخ �الأثري �الأديب 

�الأريب �ل�صجاع �لكرمي �حلبيب حممد �أبو طري.

�صاحبي و�صيخي �لغايل،

خفيك، فقد كنت على تردد يف بد�ية �الأمر، غري �أّن متادي �لعدو يف �العتقال 
ُ
ال �أ

�الإد�ري من غري ما منا�صبة وال مبر، وحما�صة �ل�صباب ملو�جهة ذلك بكل قوة، 

دفع عنّي �لريبة و�ل�صك يف جدوى �خلطو�ت، و�أجُدين �ليوم من�رشحاً كما ذهب 

�إليه �الأحباب.

�أخي و�صيدي �ملف�صال وزينة �لرجال...

وكاأن  ذلك،  يل  يتحقق  مل  ولكن  زيارتكم،  على  مرة—  من  —�أكرث  عزمُت 

�الإد�رة لها غاية يف �ملنع هذ�... و�إيّن الأرجو منكم —و�أنَت ال ترّد رجاء حُمب— 

�أحبتك وخا�صتك  تو�فق عليه  ما  على  ُقدماً  للم�صي  كافياً  �لكتاب  �أن يكون هذ� 

�ملعركة  و�إ�صناد  �خلطوة،  لدعم  خبتك،  وكل  همتك،  كل  جتعل  و�أن  و�إخو�نك، 

بر�أيك �لر�صيد، وهمتك �ل�صلبة، وَنَف�ِصَك �ملبارك، و�إين لك حمب وبك و�ثق.

لك منّي خال�ص �لوّد وعميق �لدعاء

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�جلمعة 26/ذي �حلجة/ 1434

11/ت�رشين ثاين/2013

�أخوك

حممد جمال �لنت�صة/ �أبو همام

بعد هذه �لر�صالة، قمت بزيارة �إىل ق�صم )16(، وجمعتنا �ل�صاحة مع �أحبابنا، وتناجينا 

فيما بيننا و�الأخ �أبو همام حول هذه �خلطوة، وحتفظاتي عليها، و�أبديت موقفي ِمْن مدى 

جدية دخول “�لنقب” وم�صاركته يف هذه �خلطوة. و�أنه هو نف�صه وجه عتاباً قا�صياً للذي 

�أن خا�ص غمار هذه �لتجربة،  فعلوه. و“�لنقب” تاريخياً بجميع �لف�صائل، مل ي�صبق له 

يوم �أن جمعت �صاحاته ع�رشة �آالف معتقل �إد�ري.

وبالعودة �إىل �لق�صم عندنا، فالتباين يف �الآر�ء �صيء �صحي، وهو حا�رش، و�لو�صوح 

ق�صمنا،  �صعيد  على  مرة  من  الأكرث  �الإد�ريون  �الإخوة  و�جتمع  �لغمو�ص.  ال  �ل�صيد  هو 

وتد�ولو� �الأمر مع �الأمري �لعام �أبي �إبر�هيم ]�صامي ح�صني[. وناق�ص �أبو �إبر�هيم �الأمر 
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هنا وهناك يف ق�صم )16( مع �الإخوة، و�لتقى جلنة �الإ�رش�ب هنا وهناك، ومل يبخل على 

�للجنة يف �إد�رة �مللف متجرد�ً، وبال �نحياز. ومن و�قع �مل�صوؤولية ت�رشف —و�الإن�صاف 

�أال ُيعتب عليه— و�مل�صلحة �لعامة هي �لتي نعمل من �أجلها، ومع قناعاتي باأن �لتنظيم 

هو �صاحب �ل�صاأن، لوجود معتقلني غري �إد�ريني، فالتنظيم هو �مل�صوؤول، وهو �لذي يقود، 

و�لثقة هي حبل �لوّد بني �للجنة و�الأمري، بل �الأمري دفع �صالحياته للجنة، و�أعطاها حرية 

�لت�رشف.

تتعد  مل  وهي  �جتماعاتهم،  يف  �الإد�ريني  �الإخوة  و�حدة  ملرة  �صاركت  حال،  كل  على 

بي،  حلق  وعتاب  لِلَوٍم  لكن  خطو�تهم،  عن  نف�صي  غيبت  ما  �أنني  مع  �جتماعات.  ثالثة 

�أنتم باملتقدمني علَي يف  �أنا باملتاأخر عنكم، وال  ولت�رشفات مل ترق يل، قلت الإخو�ين: ما 

�لنا�ص، ويف  �أكون مندفعاً يف �صاأن يخ�ص حياة  �أال  هذه �خلطوة. ولكن جتربتي علمتني 

مد�عباً،  توعدين  �أجمد  �الأخ  الأن  باخلجل؛  ر�أيي  ي�صادر  و�أال  كهذه،  م�صريية  خطوة 

ف�صكاين �إىل �أبي همام ليكتب �إيلّ، فكتب �إيلّ، غفر �هلل لنا جميعاً. وال �أدري ماذ� ُير�د مني 

بعد هذ� �لعمر و�أنا يف �لر�بعة و�ل�صتني، وقد خرج �الإجماع باإعفاء �ملر�صى، وَمْن هم فوق 

�خلم�صني من �لعمر.

وحتى ال ُيظلم “�لنقُب” فقد �صارك �أفر�د منه ال يتجاوز عددهم 25 جماهد�ً، �إخو�نهم 

يف �إ�رش�ب �لكر�مة �صنة 2004، �لذي خا�صته حما�ص يف “نفحة”. كل هذه �الأحد�ث د�رت 

ف�صولها �أو�خر �صنة 2013، و�أو�ئل 2014، �إىل �أن جّد جديد.

قرار اإلضراب، نيسان/ أبريل 2014:

تنادى �الأخوة من جديد هنا يف “عوفر”، وهناك يف “�لنقب”، خلو�ص غمار هذه �ملعركة، 

“�لنقب”  يف  هناك  الإخو�ننا  وعتاب  هنا،  من  لوم  وبعد  �الإد�ري.  �العتقال  �صيا�صة  �صّد 

على تعليق �خلطوة فيما م�صى، تد�عو� من جديد، و�أثمرت �الت�صاالت على حتديد يوم 

 ،)16( ق�صم  يف  وهناك   ،)12( ق�صم  يف  هنا  ولقاء�ت  وم�صاور�ت  تعبئة  وبعد  لالنطالق. 

�أجمع �لكل على يوم �خلمي�ص 2014/4/24 �أن يدخلو� يف �الإ�رش�ب عن �لطعام. وت�صكلت 

جلان من جديد، هنا يف “عوفر” �الأخ عبد �جلابر فقهاء رئي�صاً وع�صوية �الأخوين �أ�رشف 

ع�صفور و�أجمد �حلموري.
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�مل�رشوع  يحمل  وهو  الأيام،  ز�ئر�ً   )16( ق�صم  من  ع�صفور  �أ�رشف  �الأخ  وجاءنا 

على   )12( ق�صم  يف  هنا  �جلميع  حتفظ  وقد  �الإ�رش�ب.  �الإد�ريون  �صيدخل  عليه  �لذي 

م�صى  لكن  �جلديدة،  �للجنة  تبنتها  و�لتي  �لبيان،  ثنايا  يف  جاءت  �لتي  �الإلز�م  �صيغة 

وكل  �خلاوية،  �الأمعاء  ملعركة  �لبد�ية  يوم  �خلمي�ص...  يوم  وجاء  ح�صدهم.  يف  �الإخوة 

 َمْن دخل �الإ�رش�ب من “عوفر” ُرّحلو� �إىل �صجن �لرملة، و�أما �لنقب فتم عزلهم هناك يف

ق�صم �خليام.

�ملجاهد  �لنائب  ر�أ�صهم  وعلى  حم�صاوياً،  وع�رشون  و�حد   )16( ق�صم  من  خرج  لقد 

حممد جمال �لنت�صة، وخم�صة من �جلهاد �الإ�صالمي، و�ثنان من �جلبهة �ل�صعبية، ومن 

رمانة،  وفرج  �لورديان  حممود  �الأخ  ر�أ�صهم  وعلى  حما�ص،  من  �صتة  خرج   )12( ق�صم 

وقد �أبلغت �ل�صجون بهذ�، و�لهيئة �لقيادية �لعليا حلما�ص د�خل �ل�صجون، وكذلك و�صائل 

من   46 منهم  �الإ�رش�ب  دخل  فقد  “�لنقب”  �أما  �حلدث.  �صورة  يف  �الأخرى  هي  �الإعالم 

�ل�صلو�ت  يف  �لدعاء  جميعاً  وي�صاحبهم  �الإ�صالمي.  �جلهاد  من  وخم�صة  حما�ص،  حركة 

لها،  بحل  �هلل  ياأذن  �أن  �إىل  ما�صية  و�خلطوة  �ل�صبح.  �صالة  ويف  �لليل،  ومن  �جلامعة، 

هنا،  �أثبتها  ثانية  بر�صالة  همام  �أبو  �أخي  �إيلّ  كتب  �إنه  حتى  ين�رشنا،  �أن  �هلل  يف  ورجاوؤنا 

ي�صتنه�ُص �لهمم، وي�صتنفر �جلهد.

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�صديقنا �حلبيب و�صيخنا �لكبري و�أخانا �لغايل �لعزيز

)�أبو م�صعب(

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

و�أ�صعد �هلل �أوقاتك بكل خري

�صهد �هلل �أنَّ لك يف �لقلب منزلًة وقدر�ً، وكم �أنا م�صتاق لنتناول �حلديث معك 

�أيها �ل�صاحب �حلبيب �الأريب... �رشرت جد�ً مبا و�صلنا من حّث لالإخوة على 

�للحاق بالركب �ملنطلق، فقد �أجمع �لنا�ص وعقدو� �لعزم، ويبدو �أن بع�ص �الإخوة 

�لقادرين على �الإ�رش�ب يف �صّك من جدوى �خلطوة، وهم بحاجة �إىل حفز وح�ّص 

و�الإ�رش�ع  بالعدد  تعزير  �إىل  بحاجة  فاخلطوة  �إخو�نهم،  مع  ُقدماً  �مل�صي  على 

ليبد�أ �لنا�ص يوم �خلمي�ص بقوة وح�صد جماعي مذكور معتب.

ال ريب �أنَّ كلمتكم ذ�ت �أثر يف نفو�ص �الأحبّة. نرجو �أن ُتتبع كلمتك �مل�صجعة يف 

�للقاء �ملذكور بكلمات على م�صامع �الإخوة ُفر�دى وجمتمعني، لنجعل من �الأيام 
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�ل�صو�د،  لتكثري  وحفز،  ح�صد  �أيام   ،4/24 �لقادم  �خلمي�ص  يوم  حتى  �ملتبقية 

�أن  �أدعى لنجاح �مل�رشوع وحتقيق �الإجناز، وال ريب  وجمع �جلهد ليكون ذلك 

�ل�صيخ �أبا م�صعب هو �الأقدر على ذلك، �إذ �لبع�ص بحاجة �إىل كلمة من �صاحب 

همة وجتربة كح�رشة �صيخنا �لغايل �حلبيب.

لك منّي كل �حلّب وكل �لوّد وكل �لدعاء بالفرج و�خلري كله

�ل�صبت 4/19/ ني�صان/ �أبريل/2014

19/ جمادى �الأخرة/1435

ً بحبك كثري�

�أبو همام

ويف �ليوم �لثاين لالإ�رش�ب، يوم �جلمعة، َخَطبَنا �الأخ عبد �لرحمن ��صتيه عن �حلرية، 

يا رعاه �هلل، ولقد �أح�صن و�أجاد، و�ألقى باإ�صاء�ت ر�ئعة فقال:

ندين،  وله  نلتجئ  و�إليه  ن�صتعني،  وبه  نتوكل  عليه  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 

وال  عليه،  �إال  ُيتوكل  وال  �إياه،  �إال  يدعو  وال  �صو�ه،  يرجو  ال  َمْن  حمد  هلل  �حلمد 

ُيطمع �إال فيما لديه، وال ُيفر �إال �إليه، و�أ�صهد �أن ال �إله �إال �هلل، وال رب غريه، و�أ�صهد 

�أن �صيدنا وقائدنا وقدوتنا حممد عبد �هلل ور�صوله... حادي لو�ء �الأحر�ر.

�أما بعد، فيا �أيها �لذي �آمنو� �تقو� �هلل ولتنظر نف�ٌص ما قدمت لغد...

 فر��صة هامت ب�صوء �صمعة، قالت لها �الأن�صام: جمنونة �أنت، كثري قبلك َمْن 

�أودى بهن �لهيام، مل ت�صمع �لكالم، ور�حت حتوم وحتوم حتى هوت وح�رشج 

ملا  فرعون  ل�صحرة  ��صمع  بل  �لظالم،  يف  �أعي�ص  وال  �لنور،  يف  �أموت  �حلطام، 

 وقالو� يف موقع �آخر من �لقر�آن: 
�آمنو�، )َقالُو� اَل �َصرْيَ �إِنَّا �إِىَل َربِّنَا ُمنَقلِبُوَن(10

نَت َقا�ٍص 
َ
)َقالُو� لَن نُّوؤِْثَرَك َعلَى َما َجاَءَنا ِمَن �لْبَيِّنَاِت َو�لَِّذي َفَطَرَنا َفاْق�ِص َما �أ

طلب  يف  و�لكائنات  �لب�رش  يت�صاوى  فحني   .
ْنيَا(11 �لدُّ يَاَة  �حْلَ هِذِه  َتْق�ِصي  َا  �إِمنَّ

�حلرية، وحني تكون �حلرية يف كل زمان ومكان �صعار �لثور�ت و�لنه�صات... 

كان �لتمايز يف مناهج هذه �حلرية.

القراآن الكرمي، �صورة �ل�صعر�ء، �آية 50.  
10

القراآن الكرمي، �صورة طه، �آية 72.  
11
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ثّم قال، يا رعاه �هلل: “حريتنا نهج حياة”، وجعلها �إ�صاء�ت:

 :[ �أوالها: �أن حريتنا مقيّدة، ثانيها: �أن حريتنا عزة وكر�مة، لقول �لنبي 

�أن  ثالثها:   ،
باملقاديِر”12 ِري  جَتْ �الأموَر  فاإنَّ  �الأنف�ِص،  ِة  ِبِعزَّ �حلو�ئَج  “�طلُبو� 

حريتنا �رشورة بحيث ال تبغي، وال تطغى على حريات �الآخرين، وال هي على 

�مل�صلمني يف  �الأول، على تن�صري  �صليم  �لعثماين  �ل�صلطان  ح�صابهم، كردة فعل 

�الأندل�ص، �أر�د �أن يكره ن�صارى م�رش على دخول �الإ�صالم مقابل ذلك، فرف�ص 

�صيخ �الإ�صالم يف ع�رشه. ر�بعها: والأن ما ال يتم �لو�جب �إال به فهو و�جب، كانت 

حريتنا و�جبة ال ُت�صتجدى، وال نر�صى بها جمز�أة.

وحتدث ر�صي �هلل عنه عن معركة �لريموك يف يوم ذكر�ها 25 جمادى �لثانية/ 13هـ، 

فا�صت�صهد بقول �صيدنا خالد [: “�إمنا تكرث �جليو�ص بالن�رش وتقل باخلذالن”. ودعا 

الإخو�ننا �مل�رشبني عن �لطعام.

اإلضراب، االنطالقة والمعيقات:

�نطلق �لركب �لكرمي، �نطلق قطار �الإ�رش�ب، ب�صدوٍر ِحَمُمها كالبكان —و�هللَ ن�صاأُل 

�لرجال بهممٍ كاجلبال، و�لذي يعتلج يف  �لركب من  �نطلق  �لن�رش يف ركابه—  �أن يجعل 

�صدروهم �أكب ِمْن كل �لتحديات. فلم يبق لهم خيار�ت، بعدما ��صتنفذو� كل �خليار�ت. 

�إنه مل يبق لهم �إال �ملو�جهة �ل�صاخنة بالقوة �ملمتنعة، بعد �لتوكل على �هلل. �إنه مل يبَق لهم �إال 

َر�َها َوُمْر�َصاَها(. ومل يبق لهم �إال �ل�صب  ِ جَمْ �رش�ع �جلوع يخر ب�صفينتهم )ِب�ْصِم �هلَلّ

�إخو�نهم �مل�رشبني يف معركتهم  على نقنقة �الأمعاء �خلاوية، و�أن يت�صامن �الأ�رشى مع 

�العتقال  �صيا�صة  �صّد  �لعاملي  �لعام  و�لر�أي  �لفل�صطيني،  �ل�صارع  يتفاعل  و�أن  �لعادلة، 

�جلائرة  �ليد  لَِكيِّ  و�حد  نهٍر  يف  رو�فدها  جتتمع  �أن  جميعاً  لهذه  بد  فال  �لظاملة.  �الإد�ري 

�لعقور، و�أن تنت�رش ملعركة �جُلنوب �لطاوية.

على كل حال، كانت يل زيارة الإخو�ننا يف ق�صم )16( لثالثة �أيام، ويف هذه �لزيارة نزلت 

�صيفاً على �الأخوين �حلبيبني نبيل �لنت�صة ون�صال �لقو��صمي، ومتت �صعادتنا بان�صمام 

�الإخوة  بلقاء  وحظيت  بينهم.  �إقامتي  فرتة  �لغرفة  على  �صيفاً  �جلعبي  عي�صى  �الأخ 

 لن�ص �حلديث وتخريجه �نظر: �شل�شلة الأحاديث ال�شعيفة، �حلديث رقم 390. ]�ملحرر[
12
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خري  �إخو�ننا  �هلل  وجزى  خطيبَها.  وُكنُت  �جلمعة  كانت  للزيارة  �لتايل  �ليوم  ويف  جميعاً. 

�جلز�ء على ح�صن �ل�صيافة، وعلى �حلفاوة �لتي �أحاطوين بها وهوؤالء هم �أهل �خلليل.

�أ�رشب منهم عن  َمْن  وكان �الإ�رش�ب عن �لطعام �حلا�رش �لقوي يف حياة �الأ�رشى، 

�لطعام، وَمْن مل ي�رشب. �إنه �صالح �لقوة �ملمتنعة يف مو�جهة �ل�صادية �مللعونة، و�لعدو�نية 

�أن  عاتقها  على  �أخذت  �لتي  �ملقهورة،  �ملغلوبة  �جلموع  معركة  �إنه  �مل�صتهرتة...  �ملتغولة 

�لذي يجري يف  �لدفني  �لعمياء، ومن �حلقد  �لكر�هية  تنت�رش حلريتها، والإن�صانيتها من 

حياة �الحتالل جمرى �لدم... �إنه معركة �الأهايل ِمْن �الآباء و�الأمهات، ومن �الأبناء و�لبنات، 

�الإر�دة �صّد  و�لنذ�لة، ومعركة  �لظلم  �لعد�لة �صّد  �إنه معركة  �الإخوة و�الأخو�ت...  ومن 

�ال�صتهتار و�خل�صة و�لبجاحة، و�إنها روح �لت�صامن �لتي ال تغيب عن �صمائر �جلموع 

�لثائرة.

بل �إنها حالة عاطفية تلقي بظاللها على �الأرو�ح �لطليقة، لتنت�رش على �صهوة �جلوع، 

ِمْن �أجل �لعي�ص يف ظّل حياة كرية، �إنها حالة عاطفية ُتلقي بظاللها على يوميات �الأ�رشى، 

وعلى ن�صاطات �ل�صاحة �العتقالية، وعلى �ملز�ج �لعام لهذه �جلموع. فنحن ج�صم �عتقايل 

وعو�طفنا   .
و�حلمى”13 بال�صهر  �جل�صد  �صائر  له  تد�عى  ع�صٌو  منه  ��صتكى  “�إذ�  و�حد: 

تعي�ص ن�صيجاً و�حد�ً ومتما�صكاً. ولود�ع �لرجال جر�حات لها يف �لقلب ُغ�صة، وموقف له 

يف �لكبد ُقرحة. و�أ�صعب ما يف �الأمر هو �لعجز، ولكن هذ� هو �لطريق. وريا�صة �ل�صباح 

يرتجل  حتى  �لرت�خي  تعرف  ال  م�صدودة  �الأع�صاب  وتبقى  فر�صاُنها،  عنها  غاب  كذلك 

�لرجال هم  َمن بقي من  �أن  �إن �صاء �هلل. وال �صّك  بالن�رش  �لفر�صان عن �صهو�ت �خليل 

جزء من �ملعركة يخو�صونها بخطو�تهم �لت�صامنية، “وَمْن خلّف غازياً يف �صبيل �هلل فقد 

، فهي معركة و�حدة فر�صتها ملحمة �لعو�طف، حيث ال ينقطع �لدعاء، ومع �لدعاء 
غز�”14

ال يتوفر “�لقطر�ن”. وال يتناول �ملر�صى ��صتحقاق �لدو�ء، �إال َمْن ��صطر لذلك، وحالته ال 

ت�صمح بذلك. ومع �لدعاء و�المتناع عن �لدو�ء ت�صامن يف �مليد�ن، و�الإ�رش�ب ليوم و�حد 

يف �الأ�صبوع، �أو ليومني، �أو لثالثة، وقد ح�صل، ولقد حاول �لقائمون على �الأمر �أن ياأتو� 

علينا  �الأمر  فاقت�رش  جدوى،  دون  لكن  و�حد،  ليوم  ولو  ليت�صامنو�،  فتح  من  باالإخوة 

وعلى رفاق �ل�صعبية حتى �لنهاية ومعنا �الإخوة يف �جلهاد �الإ�صالمي.

 جزء من حديث �أخرجه �لبخاري وم�صلم عن �لنعمان بن ب�صري.
13

�شحيح البخاري، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب ف�صل من جهز غازياً �أو خلفه بخري، حديث رقم 2688.  
14
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ومن خالل �أحاديث �لنا�ص، و�للقاء�ت �لتي �أم�صيتها مع �الإخوة يف ق�صم )16(، وجدت 

بها  ير  �لتي  �ملرحلة  لطبيعة  �لت�صور  حول  تفاوتاً  ووجدت  �الأحبة،  فر�ق  على  وْجد�ً 

وهناك،  هنا  �ملجاهدين  جميع  بني  �مل�صاعر  يف  و�ن�صجاماً  تو�فقاً  وجدت  كما  �الإ�رش�ب، 

وملرتني  �جلمعة  ويوم  بل  وبقوة،  بالت�صامن  وتدفع  باحليوية  تفي�ص  �جلميع  فم�صاعر 

حر�ص �خلطباء على �لت�صامن، ويف �جلل�صات �لعلمية كذلك.

وكيف ال يكون هذ� و�ملعركة معركة �جلميع. و�مل�رشبون �إخو�نهم؟ وكيف ال تفي�ص 

م�صاعرنا جميعاً هنا وهناك بالت�صامن مع �ل�صيخ �جلليل حممد جمال �لنت�صة؟ وم�صهد 

�ل�صيخ �أجل  ِمْن  َمْن منا ال تاأخذه �حلمية  �لفوؤ�د، وتتفتت له �الأكباد؟   �لرحيل يعت�رش له 

�أبي همام؟ وِمْن �أجل �جلي�ص �لذي خرج معه؟

وبقية  �الأمر  على  �لقائمني  يلذع  �صمعي،  �إىل  �أطر�فه  نبا  حديثاً  كرهت  هذ�  الأجل 

�أن رمى  باأهوج  بلغت  ل�صان ظاملة،  له، و�صقطات  �إخو�نهم، وفيه ظلم وحتامل ال مبر 

�لنو�يا، ويف�صد على �الأخوة روحها، وياأتي على  بـ“�ملخلفني”، وهذ� ظلم يف�صد  �إخو�نه 

�لعمل ببودة يف �ملو�قف، وزعزعة يف �لعو�طف. وكما قيل: “�لبعيد عن �لطو�صة”، “يقول 

عن حاله خيال”.

مل ياأل �لتنظيم وقيادته جهد�ً يف ُن�رشة �الإ�رش�ب، وَدَفَع باالأمور دفعاً نحو �لت�صامن، 

و�الأخ  �لتنظيم،  قيادة  عني  على  لالإ�رش�ب  وحر�ص  �الإ�رش�ب،  خدمة  يف  نف�صه  وو�صع 

باج�ص نخلة مل ُيبق يف قو�ص �لتحري�ص من منزع. وكذلك �الأخ عدنان ع�صفور، وخطيب 

�جلمعة مل يبق على �أحد حتت عنو�ن: “�حلمية و�الأعذ�ر”. و�الأمري �لعام هو �لذي �صكل 

جلنة �إ�صناد ملتابعة �أحو�ل �مل�رشبني ِمْن �الإخوة باج�ص نخلة ونز�ر رم�صان، و�لتنظيم 

�الإعالم  معركة  يدير  �لذي  وهو  عالية،  مب�صوؤولية  �الإ�رش�ب  ويتبنى  تبنى  �لذي  هو 

 وحركة �لت�صامن ويتو��صل مع وز�رة �الأ�رشى، ومع نادي �الأ�صري ومع �أ�صحاب �ل�صاأن

يف غزة.

بدر  ماهر  حممد  و�الأخوين  �لنت�صة  جمال  حممد  �ل�صيخ  لالعتد�ء  تعر�ص  وعندما 

مل�صلحة  �لتابعة  �لتفتي�ص  فرقة  قبل  من  �دعي�ص،  وطارق  �إ�صبعه—  ُك�رش  —�لذي 

قدروة  �الأخ  ومع  �الإعالم،  و�صائل  مع  بالتو��صل  �رشيعاً  �لعام  �الأمري  با�رش  �ل�صجون، 

لالأخ عاجلة  زيارة  منهم  وطلب  بول�ص،  وجو�د  �لقو��صمي،  فادي  و�الأ�صتاذ   فار�ص، 
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حممد جمال �لنت�صة لالطمئنان على �صحته، و�ال�صطالع على طبيعة �العتد�ء وحجمه. 

. ولكن ال يعرف �لف�صل 
ْجر�ً(15

َ
�أ لُُكْم َعلَيِْه 

َ
�ْصاأ

َ
�أ وهذ� و�جب ال ي�صكر عليه �أحد: )ُقل الَّ 

الأويل �لف�صل �إال �أولو� �لف�صل.

ويعكر  �لروح  هذه  على  يخرج  َمْن  هناك  بالتق�صري،  �ل�صعور  مع  �لتفاين  هذ�  وبعد 

�لتنظيم،  �صالحيات  على  متبعاً  ويتعدى  بهم،  وُيعّر�ص  �إخو�نه  ويوؤذي  �ملِز�ج، 

وتفاجئ �مل�صد�قية  وعدم  �الأذى  طياتها  يف  وحتمل  �الإ�رش�ب،  تخدم  ال  �أخبار�ً   لينقل 

�لتنظيم، وهو �لذي يلك �صحيحها.  �لعام، و�لقائمني على �الأمر، فاالأخبار بابها  �لر�أي 

ومن �لنا�ص كذلك من ركب موجة �الإ�رش�ب، ودفع ب�صدره م�صتعر�صاً الأحد�ثه، وما كان 

له �أن يغب قدميه، نعم ما �غبت قدماه، بل هو َكلٌّ على �صو�ه، �أحاط نف�صه بهالة �لقيادة 

“�ل�صللية” و“�ملناطقية”، و�الأوىل  �أ�صقط ف�صله على  �أنه  ظلماً وزور�ً، و�الأدهى من ذلك، 

به �أن يقول: دعوها فاإنها نتنة. وو�هلل �إن كان لها بد�ية، فمن عنده �بتد�أت، وهو �صاحبها 

ليبر باخلديعة �أ�صاليله ودخيلة نف�صه، متكئاً يف دو�وينه على ُعْجٍب �أ�صابه، وقد �أ�صقى 

ِببُهرج  خدعها  الأنه  �ل�صتيمة،  بنظر�ت  وتلذعه  باملقت،  حتيطه  �ملجاهدين  بثقة  نف�صه 

�إفر�ز�ت  ِمْن  كله  وهذ�  �ملجاهدين،  نفو�ص  يف  �لقدوة  معاين  وقتل  �لثقة  وبدد  �لوجاهة، 

�الإ�رش�ب، وجزى �هلل �ل�صد�ئد كل خري، الأنها تف�صح دخيلة �ملر�صى.

 �لقوى و�لن�صاطات و�للقاء�ت و�حلو�ر�ت، 
ُ
وعودة �إىل ق�صم )12( مرة �أخرى، فهو ُمتَّكاأ

مِبَن فيه من  �الإ�رش�ب، وقد دفع  �الأق�صام يف موقفه من  وال يقل حِميًّة وعطاًء عن بقية 

�الإد�ريني ملعركة �الإ�رش�ب، �إالّ َمْن له عذره �أو �ُصِحَب �إىل �لتحقيق. و�رّش �لنا�ص من ال يقبل 

ينتظر  َمْن  ومنها  �إ�رش�به،  يف  �نطلق  َمْن  منها  �لت�صامن  فدفعات  عرثة،  يقيل  وال  عذر�ً، 

دوره، و�ملعركة تتد�فع �أحد�ثها من يوم �إىل يوم... وال يعلم نهايتها �إال �هلل.

الدواء كوسيلة احتجاج:
�أما مو�صوع �لدو�ء �لذي يتم ��صتغالله يف �الإ�رش�ب كو�صيلة لالحتجاج، فلي ر�أي فيه، 

وهو ر�أي عن جتربة وله وجاهته، حيث �إن �ل�صجون عانت طويالً من دور �لعيادة �لقذر 

يف �بتز�ز �ملر�صى من �الأ�رشى، فالر�أي �أنه ما د�م �جلميع ال غنى لهم عن �لدو�ء، و�أنه يف 

و�حدة  مرة  �أ�صتلمه  �أن  عندي  فاالأح�صن  دفعات،  على  �أو  و�حدة  مرة  �صي�صلهم  �لنهاية 

القراآن الكرمي، �صورة �ل�صورى، �آية 23.  
15
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على ر�أ�ص كل �أ�صبوع، و�أنه ال منطق يف �لذهاب �إىل �لعيادة يوم، يوم، حتت ��صم �الحتجاج 

و�لتعويق على �لعيادة و�إد�رة �ل�صجن؛ فالقانون عند عياد�ت م�صلحة �ل�صجون �أن ت�صتلم 

�لدو�ء يومياً و�صخ�صياً.

�أ�صبوع، وعن طريق �لناطق با�صم  فاإذ� َغلَبنا �لعيادة باحل�صول على �لدو�ء مرة كل 

�لق�صم وهو �أخونا، فهذ� بحّد ذ�ته �إجناز. وال يح�صل هذ� �إال بتعاون �ملمر�ص معنا، �أما 

مع  ين�صجم  وال  �أ�صت�صيغه،  ال  فهذ�  �الحتجاج،  م�صمى  حتت  �الأوىل  �ل�صرية  �إىل  �أعود  �أن 

م�صلحة  عياد�ت  على  ي�صهد  �ملا�صي  الأن  نا�صجة،  غري  فل�صفة  هذ�  يف  و�أجد  جتربتنا، 

�ل�صجون باأنها كانت وكر�ً لالإ�صقاط �الأمني و�الأخالقي، و�حلالة �لتي و�صلنا �إليها �ليوم 

نا�صجة جد�ً مع �حرت�مي لر�أي �إخو�ين. و�حلالة هذه م�صموح بها هنا يف �صجن عوفر، 

وغري م�صموح بها يف بقية �ل�صجون.

سجن عوفر واإلضراب:
بينهم  ومن  لالأ�صبال،  ق�صم  وفيه  �لف�صائل،  جميع  من  للموقوفني  معتقل  “عوفر” 
�الأ�رشى �الإد�ريني. وعندما دخل �الإخوة �إ�رش�بهم، كان ل�صجن عوفر دوره �لطليعي يف 

�إ�رش�به ومو�قفه،  �ل�صجون يف  �إليه. بل كان متقدماً على بقية  قيادة �الإ�رش�ب و�لدعوة 

ويف ت�صامنه وحر�كه. حتى �إن �صباط م�صلحة �ل�صجون قالوها ب�رش�حة: �أنتم متقدمون 

على �جلميع يف �صاأن �الإ�رش�ب، و�أنتم من يحمل لو�ئه، بالرغم من �أن عوفر مركز توقيف. 

و�حلّق �أن �صجن عوفر تفاعل مبوجة عالية مع خطوة �الإ�رش�ب، بالرغم من �أنه يفتقر �إىل 

�لقليل ِمَن �ال�صتقر�ر، والأن ميزته �ل�صلبية هي �لتجديد لهذه �جلموع �لو�فدة. فما ِمْن ليلة 

�لقادمني �جلدد،  ��صتيعاب  �الأوفر يف  �إال ولها حظها يف �العتقاالت، ول�صجن عوفر حظُه 

فهو  هذ�  ومع  كبرية،  و�مل�صوؤولية  �ال�صتقر�ر.  يعرف  وال  كاملطار  ويودع  ي�صتقبل  فهو 

�لذي يتحمل �لعبء �الأكب يف هذه �ملرحلة �لفا�صلة، مع �إقر�رنا �أن �صوت �مل�رشبني هو 

�لذي يعلو على �جلميع، فال�صجون �الأخرى ما يز�ل دورها بطيئاً يف دعم هذه �خلطوة، 

وهي مدعوة للم�صاركة. 

�ال�صتقر�ر، و�لذي  �لذي يتكُئ على عدم  �ال�صتثنائي  �أن عوفر، بو�صعه  بل وتعجب 

�ل�صجون  بقية  ويز�حم  �لتقريب،  على  �صهرين  كل  جديدة  بديوغر�فية  �أيامه  تتغري 

�لدفعة  فاإن  �الإد�ريني،  �أ�رشبو� من  �لذين  لياأخذ دوره يف دعم هذه �خلطوة. وبعيد�ً عن 
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�الأوىل من �ملت�صامنني حلقت باالإ�رش�ب باأعد�د بلغت 49 مت�صامناً من حما�ص و�ل�صعبية 

وكذلك  و�لت�صامني،  �الإد�ري  �الإ�رش�بني  يف  حا�رشة  كانت  �ل�صعبية  و�جلبهة  و�جلهاد. 

�جلهاد �الإ�صالمي، ومن بينهم رفاق كر�م كُق�صي ح�صونة، و�صامل بادي، وعبد �لرز�ق 

فر�ج، وغ�صان جابر، وحممد قاحو�ص، وب�صار دعنا، ومن �جلهاد جمال حمامرة، ود�ود 

من  �ملطلوب  بينما  تنتظر،  �أخرى  دفعات  �لطريق  على  بل  فح�صب  هذ�  ولي�ص  حمد�ن. 

�لنقب �أن يدفع بحجمه، ومن نفحة �أن حتافظ على رمزيتها، وفيها �أبو تقي. و�أما �صجن 

جمدو فال ُيقبل منه �حلياد، وال ِمْن بقية �ل�صجون كذلك، وعلى �لهيئة �لقيادية �لعليا �أن 

تاأخذ دورها يف هذه �ملعركة، وال يقبل منها زحف �ل�صلحفاة، مع حتفظي على م�صطلح 

جو�نحهم  �مل�رشبني  بع�ص  عليه  طوى  و�لذي  بامتياز،  �صلبي  وهو  �الإيجابي،  �لتوريط 

بقناعات لي�ص هذ� �صبيلها، وال هي �إيجابية يف قيادة �لنا�ص.

جاءنا  �أن  بعد  �جلمعة  خلطبة  ثانية  �إليه  عدت   ،)16( لق�صم  زيارتي  من  �أ�صبوع  بعد 

�صابط �ل�صجن بخب مفاده �أن خطيب �جلمعة ذهب يف �صفرية للعالج �إىل م�صت�صفى �لرملة 

تبحث  �لعيون  فاأخذت  فاعتذر،  عطون  �أحمد  �لنائب  �الأخ  على  فعر�صوها  بعد،  يعد  وملا 

عن بديل، و�حلرية تطوف بيننا يف نظر�تها، وكاأنها تريدين، فتبعت متثاقالً بالرغم من 

تعبي ِمن �خلطبة �ملا�صية، وحتى �أرفع �حلرج عن �حلا�رشين.

وعي�صى  �لنت�صة  نبيل  �لكر�م  �الإخوة  بزيارة   2014/5/12 �الإثنني  يوم  يف  وت�رشفنا 

للوقوف  �لعام،  �الأمري  طلب  على  بناًء  طبي�ص،  وفر��ص  �لقو��صمي  ون�صال  �جلعبي 

على �آخر �مل�صتجد�ت �لتي تتعلق باالإ�رش�ب، ولت�صكيل جلنة طو�رئ تقود �ملرحلة. وقد 

�إىل  �النتقالية،  �لفرتة  �لقانوين، ولتتوىل م�صوؤولية  �النتخابية ن�صابها  �لدورة  ��صتنفذت 

�الأخ ولقرب  عامة.  �نتخابات  باإجر�ء  ي�صمح  ال  جّو  ظّل  يف  �الإ�رش�ب،  معركة  تتجلى   �أن 

�أبو �إبر�هيم ]�صامي ح�صني[ ِمْن �صاعة �لفرج، وقد �قرتب �أجلُها، فح�رشت وجوه �خلري 

وبح�صور  غرفتنا،  يف  و�جتمعو�  �لكر�م،  �ل�صيوف  مع  �الإ�صناد  وجلنة  �ل�صورى  وبقية 

�الأخ �أحمد عطون، وكاتب هذه �ل�صطور. و�فتتح �جلل�صة �الأمري �لعام، وخرجت �ل�صورى 

بت�صكيل جلنة طو�رئ ِمَن �الإخوة �الأمري �لعام، وباج�ص نخلة، و�صكري �خلو�جا، ونبيل 

�لنت�صة، وفر��ص طبي�ص وماجد ربايعة. و�نف�صَّ �الجتماع على حّل جلنة �الإ�صناد وبقية 

�لتنظيم، و�أْن تاأخذ �للجنة دورها يف م�صاألة �الإ�رش�ب �إعالمياً وت�صامنياً، و�أن تتو��صل مع 

�جلهات �لر�صمية و�حلقوقية وبقية �ل�صجون لدعم �الإ�رش�ب. ودعونا �هلل لهم بالتوفيق.
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م�صى على �الإ�رش�ب ع�رشون يوماً ثقاالً، على �مل�رشبني وعلى �ملت�صامنني، و�أخذت 

بع�ص  يف  تفاوت  وعلى  خجول،  تفاعل  ولكنه  بالتفاعل،  �لفل�صطيني  �ل�صارع  حركة 

�ملحافظات، و�إن تاألقت �خلليل على �جلميع يف �حلر�ك. وكذلك ن�صكر الإخو�ننا يف �لعمق 

�ل�صجون، حيث يقيمون �صالة �جلمعة  و�أمام  تفاعلهم هناك يف حيفا،  �لفل�صطيني على 

و�صو�ها. و�ملطلوب هو �ملزيد �إىل �أن نعتق �إخو�ننا ِمْن �الأ�رش، ويتحررو� ِمْن نري �العتقال 

�الإد�ري �إن �صاء �هلل.

شهداء على عتبة “عوفر”:
�ل�صعب  نكبة  على  و�ل�صتني  �ل�صاد�صة  �لذكرى  كانت   2014/5/15 �خلمي�ص  يوم  يف 

من  و�أخرجته  هائماً،  وجهه  على  �ل�صهيونية  �لع�صابات  �رشدته  �أن  يوم  �لفل�صطيني؛ 

دياره عنوة وق�رش�ً بقوة �ل�صالح �صنة 1948. فخرج �ل�صعب �لفل�صطيني يف ذكرى �لنكبة 

�ل�صتات: ال  �أر�ص  يف م�صري�ت حا�صدة، ومظاهر�ت عارمة كلمتها و�حدة هنا وهناك يف 

هذ�  مو�جهات  ويف  بالتقادم.  ي�صيع  ال  �لعودة  وحق  بالعودة،  �إال  �لعودة  حق  عن  بديل 

�إىل  �رتقى  بيتونيا  �أر�ص  وعلى  عوفر،  �صجن  من  بالقرب  �الحتالل  جي�ص  مع  �ليوم 

بلدة من  عمره  من  ع�رش  �خلام�صة  �بن  ظاهر،  �أبو  عودة  حممد  �ل�صهيد�ن  �خللود   علياء 

�أبو �صخيدم... وندمي نو�رة، �بن �ل�صابعة ع�رشة من عمره، وهو �بن بلدة �ملزرعة �لقبلية، 

وخرج يف ت�صييعهما جماهري غفرية. وعندنا يف �ل�صجن قمنا بو�جب �لعز�ء الأخينا �ل�صيخ 

م�صهور �أبو �لظاهر يف �بن �أخيه �ل�صهيد حممد، فما �أن �صمعنا عن ��صم �ل�صهيد يف �الأخبار، 

�أيام  من  يوم  يف  �الحتالل  مع  معركتنا  وهذه  م�صهور.  �ل�صيخ  �إىل  �ال�صم  بنا  وذهب  �إال 

�لنكبة.

يوم �جلمعة 16 �أيار/ مايو، وبعد �صالة �ل�صبح وقر�ءة �ملاأثور�ت، ذهبنا �إىل فر�صنا، 

ويف نف�صي روؤية �لنبي حممد ]، وقد طلبتها من ربي �صبحانه، الأ�صرتيح ِمْن َهمٍّ ثقيٍل 

جاثٍم على �صدري يخ�ص �إخو�ننا يف م�رش. و�أنتظر يوماً يف �لغادر عبد �لفتاح �ل�صي�صي، 

على  جال�صاً  عنه،  �هلل  ر�صي  بديع،  حممد  �لدكتور  �ملر�صد  ف�صيلة  �أرى  �ملنام  يف  بي  و�إذ 

عنق  ربطة  مع  �صود�ء،  بدلة  ويرتدي  وعنفو�ن،  وقوة  وحتفز  و�طمئنان،  ثقٍة  يف  �أريكة 

زرقاء يف مظهر جميل، وِمْن حوله وعلى �الأر�ص �أنا�ٌص ُمنبطحون يرتدون ثياب �لع�صاكر 

بلونها �لكاكي، وروؤو�صهم يف �الأر�ص، و�أدبارهم هي �لظاهرة. فا�صتب�رشت خري�ً بروؤية 

�ملر�صد على هذ� �حلال وعلى ما فيه ِمْن �صباب، ور�أيت �ل�صو�د �جلميل يف �صعر ر�أ�صه.
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يف  قدي�ص  دير  يف  �مل�صهد  فقال:  �الإخوة  �أحد  علّي  ق�صها  تخ�صني،  �أخرى  روؤية  ويف 

منطقة �مل�صجد ر�أيتك وبيدك ُم�صحف، فقلَت يل: �أريدك �أن ُت�صمِّع يل �مل�صحف، فقلُت لك: 

ْع يل ثالثة مقاطع فقط، قمُت بفتح �مل�صحف  �صي�صتغرق ذلك وقتاً طويالً. فقلَت يل: �َصمِّ

�بتهال ديني كان  �أنت بالقر�ءة، ثّم بعدها �رشعت يف  �الأنعام، وبد�أَت  �أو�خر �صورة  على 

�أرى  ُكنُت  �صيحة  كل  ومع  �أكرث،  يرتفع  مرة  كل  يف  �لند�ء  وكان  �هلل”،  “يا  فيه  �لو��صح 

�أ�صبحت  حتى  �هلل”  “يا  معك:  وتقول  يديها،  وترفع  خلفك  تن�صُم  �لنا�ص  ِمَن  جمموعة 

�جلموُع حا�صدة.

إنهاء اإلضراب:
�إنها خطوة مل يكن يف �حل�صبان �أن تنتهي على هذ� �ل�صكل يف ظّن َمْن ذهبو� �إليها، فقد 

بون  هناك  ولكن  �رشيع،  ون�رشها  قريب  �صبحها  �ملدى،  قريبة  �لع�صا،  مقرط  ظنوها 

بَك خيوطها  �صا�صع ما بني منطق �ل�رش�يا ومنطق �لقر�يا. على كل حال، �إنها خطوة مل حُتْ

باأقطارها  يحيطو�  ومل  �الرجتال،  بروح  �الإد�ريون  بد�أها  خطوة  مرة  والأول  جيد�ً. 

�لقيل  من  �إيجابياً  �ملتورطون  نهايتها  يف  ي�صلم  مل  ثّم  وِمْن  و�لت�صامن،  �لدعم  مو�طن  يف 

و�لقال، يف �صاحات �لت�صامن. وعندنا مثل يقول: “�للّي بكب حجره... ما ب�صيب”.

�أي �خرت�ق، وبعد هذ� �حل�صد  �الإ�رش�ب ثالثون يوماً مل يحدث  �أن م�صى على  بعد 

�الإعالمي  و�لدور  �ل�صجون،  وبقية  عوفر  �صجن  به  دفع  �لذي  �لت�صاُمن،  ِمن  �ملتو��صع 

�الأخ  �الأ�صري بقيادة  �الأخ عي�صى قر�قع، ونادي  �لذي قامت عليه وز�رة �الأ�رشى بقيادة 

على  �ملحافظات.  يف  و�الأهايل  �لف�صائيات  ودور  غزة،  يف  �الإخوة  ودور  فار�ص،  قدورة 

�لرغم من كل هذ� �لدفع مل يح�صل �أي �خرت�ق، ومل ُتفتح قناة للمفاو�صات بني �مل�رشبني 

�جلنوب  ب�صجون  يت�صل  �أن  �لعام  �الأمري  باالأخ  دفع  مما  �الإ�رش�ئيلية،  �ملعنية  و�جلهات 

نفحة، و�لنقب، وريون، وبر�صائل بعثها �إىل �صجون �ل�صمال، يف دعوة الإ�رش�ب مفتوح 

عن �لطعام تدخله �ل�صجون.

والأول مرة يح�صل هذ� يف تاريخنا، �أن يكون �الإ�رش�ب غري مطلبي... كل هذ� رحمًة 

�إليه �مل�رشبون. حتى ي�صكل ذلك �صغطاً  باملوقف �ملت�صنج، ون�رشة للحال �لذي و�صل 

على م�صلحة �ل�صجون، ومن ور�ئها �ل�صاباك �لذي طلب ِمْن م�صلحة �ل�صجون �أن ترفع 

يدها عن هذه �خلطوة؛ الأنها كما قالو�: هذه حرٌب حتو�صها حما�ص ِمْن د�خل �ل�صجون 
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�ل�صجون  مع  باالت�صاالت  �لعام  �الأمري  �الأخ  بادر  هذ�  الأجل  �إ�رش�ئيل”.  “دولة  �صّد 

�ملذكورة، وعر�ص عليها �أن يدخل �جلميع يف �إ�رش�ب مفتوح عن �لطعام، �بتد�ء من يوم 

�الأحد 2014/6/1، بعد �أن تتد�وله �لهيئة �لقيادية �لعليا. لكنها مل تتخذ قر�ر�ً يف ذلك، فبقي 

�الأمر عائماً، وظّن “�لنقب” كما ظننا �أن �جلميع و�فقو� على خو�ص غمارها.

ولقد �صمعت من �الأخوين جمال �لهور ]م�صوؤول[ خارجية �لهيئة، وحممود عي�صى، 

نائب رئي�ص �لهيئة، �أن �ل�صجون غري م�صتعدة ملثل هذه �خلطوة، و�أن عليها �أن تبقي على 

حالة �لت�صامن �صمن �لبنامج �لذي �صارت عليه، و�لباب مفتوح لكل طارئ. لكن و�صع 

�مل�رشبني تخطى كل هذ�، فمع نقلهم �إىل �مل�صت�صفيات تبدلت �حل�صابات، الأن يف ذلك �إرهاقاً 

للطو�قم �لطبية، و�الأمنية، و�ملالية لدولة �الحتالل. و�لذي يعنيه ذلك �أن حالة �لت�صامن 

و�لت�صعيد  بعيد�ً،  �صوطاً  �صياأخذ  �الإ�رش�ب  و�أن  �الأمور،  �إليه  و�صلت  �لذي  �أمام  باهتة 

�ل�صلبي من قبل حكومة �الحتالل، مع �أننا حزمنا �أمتعتنا، وعقدنا �لعزم على دخول هذه 

�خلطوة وقلتها يف خطبة �جلمعة و��صحة: “�أنا �أبد�ً يف موقف �جلي�ص حتت �ل�صالح”، كما 

قالها �لر�فعي.

فعزمت �أنا و�أخي �أبو جماهد �أن نخو�ص غمارها. بالرغم من �أن �إخو�ننا حتفظو� على 

 ،2012 �إ�رش�ب  �إال  �أتينا على كل �الإ�رش�بات  �ل�صن، والأننا  دخولنا العتبار�ت منها كب 

ولظروفنا �ل�صحية... وال نزكي �أنف�صنا على �هلل.

يوم �الإثنني 2014/6/2، وو�صط هذه �الأجو�ء، ويف زيارة خا�صة وخاطفة، ح�رش �إلينا 

ز�ئر�ً من �صجن �ل�صارون حممد �أحمد عطون، �بن �أخينا �لنائب �أحمد عطون ليوم و�حد، 

�أدخلت علينا �ل�رشور، بقدر ما  �لزيارة وقعها علينا. فبقدر ما  بل ل�صاعات، وكان لهذه 

�أن  فر�صة  لو�لده  وكانت  حفيني،  به  كنّا  حزنا،  �لود�ع  وعند  �رشرنا،  فبلقائه  �أوجعتنا، 

يلتقيه، و�أن يحيطه بالن�صيحة، وبقليل ِمَن �لتجربة، وكانت م�صاعرنا فيا�صة لهذ� �للقاء 

�لغد�ء،  �الإفطار، وكذلك  �لو�لد وولده، ويف غرفتنا جمعتنا مائدة  ما بني  �للقاء  وحلر�رة 

حممد  يتحمل  ومل  دمعات.  و�لده  وعند  دمعة،  �لعني  ويف  حرقه،  �لقلب  يف  لود�عه  وكان 

حلظة �لفر�ق، فبكى و�أبكانا، و�حلمد هلل، فهذه �رشيبة �جلهاد يدفعها �الآباء و�الأبناء، لقد 

كانت حلظات موجعة، وعند �هلل نحت�صبها.  

عالية،  بوترية  يتفاعل  �لفل�صطيني  و�ل�صارع  يوماً،  خم�صون  �الإ�رش�ب  على  م�صى 

و�ملعركة �الإعالمية على �أ�صّدها، نتاجاً لهذ� �ل�صب �لعظيم، ونتيجة لهذه �ملعاناة �لطويلة 
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وحدوده  �جلماعي،  مب�صتو�ه  �الإ�رش�ب  فهذ�  بلحظة.  حلظة  �مل�رشبون  يعي�صها  �لتي 

�لزمنية، تخطى كل ما فات من �الإ�رش�بات �لتي خا�صتها �ل�صجون من قبل، وهذ� �الإ�رش�ب 

بال�صاباك  دفع  مما  �الإد�ري.  �العتقال  تاريخ  يف  �الإد�ريني  �الأ�رشى  جلموع  �الأول  هو 

�الأ�رشى  فيه  ُيجُب  �إجر�ًء  يتخذ  باأن  �الحتالل،  حكومة  رئي�ص  �إىل  بتو�صياته  يرفع  �أن 

�مل�رشبون على تناول �لطعام بالقوة و“بالزندة”. وفعالً �جتمعت حكومة �الحتالل على 

هيئتها �مل�صغرة �لتي تعرف بالكابينت... �جتمعت لثالث مر�ت حتى تعالج هذ� �ملوقف، 

وحتى جتد حالً لهذه �الأزمة. وقدمت �قرت�حاً للكين�صت لتقنن ذلك، وو�فقت عليه بالقر�ءة 

�الأوىل، ثمَّ �عتُِمَد بعد �لقر�ءتني �لثانية و�لثالثة. �أما “�لزندة”، فهي م�صطلح عبي يتكون 

من خلطة �حلليب و�لبي�ص و�ل�صكر، كان �الأ�رشى يجبون عليها يف �إ�رش�باتهم من خالل 

طريق  عن  �الأ�رشى  بحقن  تقوم  كانت  �ل�صجون،  م�صلحة  لعياد�ت  تابعة  طبية  طو�قم 

بـ“�لزندة”،  �لببيج، يو�صع بطريقة قاتلة وبالقوة يف حنجرة �الأ�صري �مل�رشب ويحقن 

فاإما �إىل معدته �إن مل ي�صل �لطريق، و�إما �إىل �لق�صبة �لهو�ئية، ثمَّ �لرئتني �إن �صّل طريقه، 

ويف هذه �حلالة يقع �ملحظور وتتم عملية �لقتل. وهذ� ما ح�صل للرفيق �إ�صحق مر�غة من 

�لقد�ص، ولالأخوين علي �جلعفري من �لدهي�صة، ور��صم حالوة من غزة يف �إ�رش�ب نفحة 

�صنة 1980، فكانت �لنهاية �لقاتلة و�ملق�صودة عن طريق “�لزندة”. ولقد كان مقبوالً على 

�الأ�رشى يف حينها �أن يتناولونها عن طيب خاطر، �إال �أنهم كانو� يغ�صبون عليها ويرغمون 

�لتو�صية ردود فعل غا�صبة  �أثارت هذه  ُيقتلون. ولقد  �لطريقة  �الأذى، وبهذه  �إمعاناً يف 

عند نقابة �الأطباء �الإ�رش�ئيلية، حيث �إنها رف�صت رف�صاً قاطعاً �أن تتعامل �لنقابة مع هذه 

�لتو�صية، وهددت باإجر�ء�ت عقابية �صّد كل طبيب ال يقف موقف �لنقابة �أو يتجاوزه، 

وهذ� موقف ُي�صجل لها.

منطقة  من  �إ�رش�ئيليني  لثالثة  خطف  عملية  متت  �الإ�رش�ب  من  �خلم�صني  �ليوم  يف 

�لتا�صعة ع�رش  �أحدهما جندي يف  Gush Etzion �صمال مدينة �خلليل،  غو�ص عت�صيون 

من عمره، و�الآخر�ن من طلبة �ملد�ر�ص �لدينية �لقائمة على �ال�صتيطان وعلى �لعن�رشية 

و�لكر�هية للعرب، و�لتدريب على �ل�صالح جزء من مهمتها، وهما يف �ل�صاد�صة ع�رش من 

�أعمارهما. وعلى �أثر ذلك قامت �لدنيا ومل تقعد خلطف هوؤالء �الأوالد كما يزعم �الحتالل 

�الحتالل مع  يبلغو� �حللم ح�صب دعوى  “نوعر”، ومل  باأعمارهم هذه  وقادته. فهوؤالء 

�أنهم من حملة �ل�صالح. 
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�لبلوغ على يد جنودكم،  �صّن  بارد، وهم حقاً دون  �لذين قتلتموهم بدم  �أطفالنا  �أما 

�إحر�ق �لطفل �لر�صيع علي دو�ب�صة وهو وو�لديه؛  كمحمد �لدرة و�إيان ِحجو، و�أخري�ً 

ع�رش  �خلام�صة  �بن  ظاهر  �أبو  حممد  �أيام  ومنذ  فيه،  وما  �لبيت  على  �لنري�ن  �أتت  وقد 

حممد كذلك  �صهيد�ً  بهم  وحلق  عمره،  من  ع�رش  �ل�صابعة  �بن  نو�رة  وندمي  عمره،   من 

“�لنوعر” من �مل�صتوطنني، بعدما �أحاطو� ج�صده بال�صكاكني يف  �أبو خ�صري �لذي �أحرقه 

�أكب  �أطفاالً يف عرفكم، هوؤالء جرن�الت، وهم جرن�الت  لي�صو�  طعنات غادرة... فهوؤالء 

�لفتى حممد �أمهات. و�إن فعلتكم يف   من جرن�الت جي�صكم، هوؤالء لي�ص لهم عائالت وال 

�أبو خ�صري، حددت حقيقة وجوهكم �لتي تت�صرت ور�ء �الإجر�م. �إن �أطفالنا �لذين ُيعتقلون 

�أعمارهم و�خلام�صة ع�رش... هوؤالء جائز يف حقهم  �لثانية ع�رش من  يومياً، وهم ما بني 

�العتقال و�لرتعيب و�ل�صبح و�لوقوف �أمام �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية. فقط الأنهم فل�صطينيون، 

لذلك ال جتوز �لطفولة بحقهم، وهوؤالء لي�صو� “نوعر” يا دولة �الإجر�م و�الإرهاب، ومن 

�صجونكم  يف  طفولتهم  تقتل  �أن  وعليهم  �الحتالل،  �رشعة  ح�صب  يعاقبو�  �أن  فعليهم  ثّم 

يعيثون  و�لذين  �ل�صهيوين،  “�لنوعر”  من  �ملجندون  بينما  كثري.  وهم  ومعتقالتكم، 

�ال�صتيطان، مد�ر�ص  خالل  من  و�لتطرف  �لكر�هية  باإبر  وحتقنونهم  ف�صاد�ً،  �الأر�ص   يف 

فال يجوز حتجيم عدو�نيتهم. هوؤالء �لقطعان من “�لنوعر” و�مل�صتوطنني �لذين �أتو� على 

�ملو��صي  وعلى  فقطعوها،  �لزيتون  �أ�صجار  وعلى  فاأحرقوها،  كاخلنازير  �لقمح  حقول 

و�الأغنام ف�صمموها وقتلوها و�رشقوها. وعلى �مل�صاجد فانتهكو� حرماتها ودن�صوها... 

�إال مّد حبال �لعدو�ن  “نوعر”، ومل يبلغو� �حللم. فال يجوز لهم  هوؤالء يا دولة �الإجر�م 

على غاِربها.

وعلى �إثر هذه �لعملية، �أعلنت حكومة �الحتالل عن �خلليل وحميطها منطقة ع�صكرية 

مغلقة، فا�صتباحت �ملدينة بيتاً بيتاً باأذرعها �لع�صكرية و�الأمنية. و��صتدعت �صالح �ملظليني 

�ملخطوفني.  هوؤالء  عن  �لبحث  يف  و�صاق  قدم  على  جاهدة  تعمل  وجميعها  �ملهمة.  لهذه 

نعم، لقد �أعطو� �حلق الأنف�صهم �أْن َيفعلو� ما يريدون، فا�صتباحو� �ملدينة وما حولها من 

�لقرى و�لريف. و�مللفت للنظر �أن ت�رشيحات قادة �الحتالل جميعاً هي �لرتكيز على �أن 

�ملخطوفني �صغاٌر يف �ل�صن، و�أن �ختطافهم عمل �إرهابي. و�لذي ز�د �لطني بلة هو �لدور 

خدمة  يف  �إمكانياتها  كل  و�صعت  و�لتي  لل�صلطة،  �لتابعة  �الأمنية  �الأجهزة  به  تقوم  �لذي 

�الحتالل، وحتت ت�رشفاته. 
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�لعملية مل تكتف دولة �الحتالل مبا فعلته يف مدينة �خلليل من خر�ب  �إثر هذه  على 

و�عتقاالت وترويع لالأطفال و�لن�صاء، والأكرث من مليون من �صكان �ملدينة و�صو�حيها، 

�لقيادي �جل�صم  و�عتقلت  جنوبها،  �إىل  �صمالها  من  �لغربية  �ل�صفة  على  و�أتت   بل 

حلركة حما�ص، مبا فيهم نو�ب عن �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، و�لعنو�ن هو �لعدو�ن 

بكل ما تعنيه هذه �لكلمة، ولن �أفاجاأ ب�صيء لكل ما هو �آت. فلي�ص فيها �إما نحن، و�إما هم، 

بل نحن على طول �ملدى حتى ناأتي على بنيانهم من �لقو�عد، وما ذلك على �هلل بعزيز. 

ويف ظّل هذه �الأجو�ء �ملحمومة �ل�صاخنة، و�لتحري�ص على حما�ص هو �خلطاب، فال حديث 

�أياٌم ِظلُّها ثقيل... ثقيل جد�ً وتدور همومها ما  �إال باأكف �ل�رش�عة. وهذه  عن �الإ�رش�ب 

بني �حلال �لذي و�صل �إليه �مل�رشبون، وقد �أتى علينا من �لهم ما يطغى على �الإ�رش�ب... 

وبني �حلرب �لتي تدور رحاها على �أر�ص �ل�صفة �لغربية...

وكان �هلل يف عون �خلليل و�أهلها. ولقد �أوقدوها نار�ً للحرب، ولن يتلظى بنارها �إال َمْن 

�أوقدها، و�صيطفئها �هلل. �أما حما�ص فل�صت بخائف عليها، وقدرها مع �الأيام �أن تاأتي على 

دولتهم من �لقو�عد، فاإذ� هي �إىل زو�ل �إن �صاء �هلل. ول�صت بخائف على حما�ص ما د�م يف 

�مليد�ن من يخ�صى �هلل، وعنده بقية وفاء لدماء �ل�صهد�ء، وعندما يفرط َمْن يف �مليد�ن بدماء 

�ل�صهد�ء... عندها ي�صبح �خلوف حقيقة، وهذ� لن يكون باإذن �هلل الأن �لظلم قد ��صتنفد 

�أيامه، والأن �الأمة لن ترجع �لقهقرى في�صتحمرها �لعمالء.

�ل�صفة  �صاحات  يف  �لت�صامن  حركة  �صعيد  على  �الإيجابي  دوره  لالإ�رش�ب  كان  لقد 

�الأمنية،  و�أجهزتها  �ل�صلطة  حفيظة  �أثار  �لفل�صطيني  �ل�صارع  فحر�ك  ومدنها،  �لغربية 

�إن �لذي فجر بحور �لغيظ  و�لتي ال يعجبها هذ� �لظهور حلركة حما�ص بهذ� �لزخم. بل 

عند �الحتالل... هو �أن يرى �ل�صفة �لغربية تتو�صح باالأخ�رش ِمْن جديد بعد هذه �ل�صنني 

من �حلرب �لتي مار�صها �لطرفان بالتن�صيق فيما بينهما �صّد حما�ص، ولكن هيهات!!

�الإ�رش�ب  جلنة  يف  �إخو�ننا  طلب  على  وبناًء   ،2014/6/24 وبتاريخ  �لثالثاء  يوم  يف 

�إىل  يو�صف  ح�صن  �لفا�صل  �ل�صيخ  معية  يف  ذهبت  �لفقهاء،  �جلابر  وعبد  �صبانة  حممود 

لكننا  لقاءنا،  طلبو�  قبل  من  وكانو�  للقائهم،   Tel Hashomer ها�صومري  تل  م�صت�صفى 

حما�ص  �صجناء  �صّد  �الحتالل  دولة  فر�صتها  �لتي  �لقمعية  �الإجر�ء�ت  ب�صبب  �عتذرنا 

منها  �ثنتان  ثالث،  يف  �لتلفزيونية  �لف�صائيات  ح�رشت  حيث  غريهم،  دون  �صجونها  يف 

عبية وو�حدة عربية وما هي بعربية وهي “�لعربية”، والأنها على مز�جهم وتن�صجم مع 
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�صيا�صتهم. و�صيقو� على �لفور�ت ل�صاعة يف �ل�صباح لكل �أربع غرف، و�صاعة يف �مل�صاء، 

وبالطبع لوجود �حلمامات خارج �لغرف فاإن ذلك على ح�صاب �لفورة، وي�صتهلك زمناً 

لي�ص بالقليل. وكذلك عقوبات على �لكانتينا و�لزيار�ت، وهذ� حلما�ص وحدها.

على كل حال، ذهبت يف �صحبة �ل�صيخ، و�أنا كاره لذلك، وال �أريد الأحد �أن ينال مني، 

�أو ي�صار �إيلّ. وال �أن ُي�صجَل يف �صفحتي يوماً �أين كنت �صبباً يف تعليق �إ�رش�ب، وال حتى 

 لذلك. و�إن كنت ِمْن �أكرث �إخو�ين رحمة باإخو�ين، وهم �أ�صحاب �لقر�ر �أوالً و�آخر�ً. 
ً
ُمتَّكاأ

ومع �مل�صاء و�صلنا �إىل �مل�صت�صفى يف بو�صطة خا�صة �أخذتنا ورجعت بنا بعد �أن �جتمعنا 

باإخو�ننا يف جلنة �الإ�رش�ب، عبد �جلابر فقهاء، وحممود �صبانة، و�أ�رشف ع�صفور، و�أجمد 

�لورديان،  وحممود  �لنت�صة،  ومازن  �جلعبي،  جو�د  �الإخوة  وبح�صور  �حلموري، 

وجمال حمامرة من �جلهاد، و�لرفيق �صامل بادي من �ل�صعبية. وحلق فيما بعد �الأخ د�ود 

�آخرين،  �إخوة  عن  ومنتدباً  �آخر،  م�صت�صفى  من  قادماً  �الإ�صالمي،  �جلهاد  من  حمد�ن، 

وكذلك �الأخ فادي عمرو، من حما�ص، قادماً من �جلنوب، ومنتدباً عن بقية �إخو�نه هناك.

جيا�صة،  بعاطفة  و��صتقبلونا  كاجلبال،  �صموخهم  رجال  وهم  �لرجال،  على  دخلنا 

كاالأر�ص �لعط�صى يف �ل�صوق �إىل �إخو�نهم، و�إنهم كذلك، رجال ما ز�دتهم �الأيام �إال ثباتاً، 

لها  �ل�صب و�لثبات، ولهم قناة هيهات  �الأمثلة يف  �أروع  �الأمل، و�رشبو�  و�نت�رشو� على 

�أن تلني!! فقدمني �ل�صيخ للحديث، بعد �أن �رتاحت �لعيون لهذ� �للقاء، وتبادلت �أرو�حنا 

�أنتم �أ�صحاب �لقر�ر، ولقد  عاطفة �الأخوة، وبادئ ذي بدء، قلت لهم ب�رش�حة متناهية: 

رفعتم روؤو�صنا عالياً، و�إ�رش�بكم �أتى على كل ما م�صى ِمَن �الإ�رش�بات، و�حفظو� عني 

كنت �أين  �صفحتي  يف  ُي�صجل  �أن  �الأيام  من  يوم  يف  نف�صي  على  �أقبل  لن  �أنني   للتاريخ، 

 لذلك. وال �أطلب منكم �أن تعلقو� �إ�رش�بكم، 
ً
�صبباً يف فّك �إ�رش�بكم �أو تعليقه، وال حتى ُمتَّكاأ

ْنتم َمْن يقرر، ونحن فئتكم حتى �لنهاية.
َ
فاأ

�صيخنا،  �أنت  وحيانا:  بنا  رحب  �أن  بعد  وقال،  باأدب،  حمدي  �أبو  �الأخ  فاعرت�صني 

وت�رشفنا  بلقياكم،  �صعدنا  ولقد  مل�صايخنا،  حرجاً  ن�صبب  �أن  �أنف�صنا  على  نقبل  ولن 

قبل  �تخذناه  وقر�رنا  م�صايخنا،  فاأنتم  و�آخر�ً،  �أوالً  طلبناكم  َمْن  ونحن  �إلينا  مبجيئكم 

�أن ن�صدره للر�أي �لعام، لكننا يف غيبوبة عن �الأحد�ث د�خل  �إلينا، وال نخجل  و�صولكم 

ح�صن، �ل�صيخ  فتحدث  �الأحد�ث،  �صورة  يف  ت�صعونا  �أن  ونريد  وخارجها.   �ل�صجون 

ر�صي �هلل عنه، و�أفا�ص يف �حلديث عن خارج �ل�صجن وحركة �لت�صامن، و�النتفا�صة �لتي 

يعي�صها �ل�صارع �لفل�صطيني يف مدن �ل�صفة، ولقد كان الإ�رش�بكم هذ� �لف�صل يف تثوير 
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�ل�صارع، وكنتم �ل�صبب يف خروج �ل�صارع على �ملاألوف، و�ل�صفة من �صمالها �إىل جنوبها 

يت�صامن �صارُعها مع �إ�رش�بكم.

على  �الأمنية  �أجهزتها  و�عتدت  �ل�صارع،  حر�ك  من  ذرعاً  �ل�صلطة  �صاقت  ولقد 

�ملت�صامنني. فكم من �عتد�ء قامت به هذه �الأجهزة �صّد �مل�صري�ت؟ وعملت على �إف�صالها؟ 

حتى بلغت بها �لوقاحة �أن �عتدت على �لن�صاء، وح�صل هذ� يف �لبرية و�خلليل وطولكرم. 

فقالو� لنا، وهم ُي�ْصغون �إىل �ل�صيخ ب�صغف: �عتدو� على �أمهاتنا و�أخو�تنا؟ قلنا لهم: نعم، 

ومل يتورعو�. ومن ثّم حتدثت ثانياً عن �الأحد�ث د�خل �ل�صجون، وعن ظروفها، و�أن حركة 

�لت�صامن �الآن معلقة، الرتباطها بالذي يجري يف �خلارج، ويف �لذي كتبته �صابقاً يغني عن 

�الإعادة. و�أخري�ً قال لنا �الإخوة جميعاً وعلى ر�أْ�ِصهْم �أع�صاء �للجنة: �إنهم لالأو�صاع �لتي 

يف �خلارج، �تخذو� قر�رهم بتعليق �الإ�رش�ب، وكتبو� يف ذلك لوزير �الأ�رشى، ولالإعالم، 

نطمئن  �أن  منّا  وطلبو�  �إليهم،  و�صولنا  قبل  مكتوباً  كان  قر�رهم  و�إن  �الأمر،  يعنيه  وملن 

�رش، و�لعائالت.
ُ
�جلميع، وعلى �خل�صو�ص �الأهايل، و�الأ

وّدعناهم بحر�رة �النتظار، وقد �أخذنا على �لدكتور بيطون عهد�ً، �أن يعودو� �إلينا ِمْن 

�إن �صاء �هلل، وقد كان هو يف ��صتقبالنا ومعه طاقم من م�صلحة �ل�صجون،  حيث خرجو� 

فوعد  �الإخوة.  حقوق  حُتفظ  و�أن  ح�صورهم،  عن  مبناأى  �الإ�رش�ب  قيادة  مع  وحتدثنا 

بذلك، و�نتهت �صفحة �الإ�رش�ب و�حلمد هلل رّب �لعاملني، و�ملهم ��صتخال�ص �لعب.

مدرستان في السجن:
هناك د�خل �حلركة �الأ�صرية مدر�صتان، لكل و�حدة منها عي�ُصها �خلا�ص بها، فاالأوىل 

مدر�صة �ل�صجون �ملركزية �لتي يعي�ص يف بطن حوتها �إخو�ننا ِمْن ذوي �الأحكام �لعالية، 

وعلى �خل�صو�ص �ملوؤبد�ت وما حولها. و�لثانية مدر�صة �ملعتقالت، �لتي �ختفت �أخري�ً، 

م�صلحة  �إىل  �صالحياتها  بعد  فيما  �نتقلت  ثّم  �جلي�ص،  م�صوؤولية  حتت  طويالً  وعا�صت 

وبدخول  و“جمدو”.  و“عوفر”  “�لنقب”  هي  ثالث  �ملعتقالت  �أهم  من  وكان  �ل�صجون. 

م�صلحة �ل�صجون على خطها �نتهى عهد �خليام ب�صجون مبنية على طر�ز بقية �ل�صجون، 

حيث كان معظم رو�دها من �الإد�ريني وذوي �الأحكام �خلفيفة. 

ولهذ� كان لكال �ملدر�صتني تفكريهما �خلا�ص بهما، فاملدر�صة �الأوىل مغلقة، وكانت يف 

�لقدمي ت�صتقبل وال تودع، ولها ظروفها �خلا�صة، وعي�صها �لذي يخ�صع ملز�ج �الأحكام 
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�لعالية. وهمها على �لدو�م �ال�صتقر�ر يف �لعي�ص، و�ال�صتفادة من �لوقت من خالل �ملطالعة 

يف  وقته  و��صتثمر  ��صتفاد  منهم  و�لكثري  �ملفتوحة.  �جلامعات  يف  و�لدر��صة  �لعلم  وطلب 

�حل�صول على �ل�صهاد�ت �جلامعية �لعليا. وبال �أدنى �صك �أن م�صتوى هذه �الأحكام يتطلب 

وم�صتفزة  فتنهك،  م�صدودة  و�أع�صابها  طويالً  �لعي�ص  ت�صتطيع  ال  الأنها  �لظروف؛  هذه 

�أ�صلوب  �لتوتر  يحكم  �أن  �أو  حياتهم،  �لفو�صى  ت�صتنزف  �أن  �أو  �صيطرتها،  عن  فتخرج 

عي�صهم.

�لنجوم من خالل  �ملفتوحة، و�لعي�ص مع  �لثانية: فهي حياة �خليام و�ل�صاحات  و�أما 

خالل  من  و�لعيال  �الأهل  مع  �ملناغاة  ورمبا  و�أحاديث،  حكايات  �لقمر  مع  ولهم  �لليل، 

�لهو�تف �خللوية كذلك. فالقمر يجمع بني �الأرو�ح �ملحرومة و�ملتباعدة. هذ� يف �لليل، فكيف 

للنا�ص  �هلل  جعله  و�لذي  �ل�صجن؟  د�خل  حتى  �خل�صيب  �الإن�صان  حقل  هو  �لذي  بالنهار 

ن�صور�ً؟ ولقد عا�صت �ملعتقالت يف �صعة من �لعي�ص. يف �لوقت �لذي ُحرمت منها �ل�صجون 

�أ�صبحت �لتجارة يف �لهو�تف �خللوية ر�ئجة ومربحة.  �أن  �ملركزية، حتى بلغ �الأمر بها 

ويف  �خلريية.  �جلمعيات  من  بال�صاحنات  عليها  تدخل  كانت  و�لفو�كه  �لغذ�ئية  و�ملو�د 

�الأعياد كانت حلوم �الأ�صاحي من �ل�صاأن و�الإبل لها حظ و�فر يف �حل�صول عليها، وحتى 

�للب �ل�صوري “�لك�صك” دخل على �ملعتقالت هدية مقدمة من �حلركة �الإ�صالمية يف �لد�خل 

 �لفل�صطيني �إىل معتقل �لنقب �ل�صحر�وي. ولقد حدثني �الأخ �أبو عا�صف )عمر �لبغوثي(

من  باللحوم  و�إذ�  بيومني،  �الأ�صحى  عيد  بعد   ،2001 �صنة  جمدو  معتقل  �إىل  و�صل  �أنه 

ين هذه �لكمية؟ قالو�: �إن �حلركة �الإ�صالمية 
َ
�الأ�صاحي مكد�صة يف �لثالجات، ف�صاألت: ِمْن �أ

يف �أم �لفحم تبعت بـ 3,750 كغ، مبنا�صبة حلول عيد �الأ�صحى �ملبارك.

هذ� �لعي�ص مرَّ على �ملعتقالت يف يوم من �الأيام، بينما �حلال يف �ل�صجون �ملركزية مل 

حتظ بالقليل �لقليل ِمْن هذه �ل�صعة. بل على �لعك�ص ِمن ذلك، فقد خا�صت �إ�رش�بات عن 

�الأمعاء  معارك  ��صتهلكتها  �لب�رش  حلوم  من  و�أطنان  معاناتها،  يف  طاحنة  كانت  �لطعام 

�أيامها  يف  وبالقطارة  بالكاد  كانت  �لتي  �ملعي�صية  �الأو�صاع  لتح�صني  ذلك  كل  �خلاوية. 

�الأوىل، و�صقط �صهد�ء من �حلركة �الأ�صرية الأجل ذلك والأكرث من خم�صة و�أربعني �صنة 

َخلَت، وملّا تنتهي �ملعاناة. 

يوماً  لثالثني  معاناته  �أيام  �متدت  و�لذي   ،2012 �صنة  لها  �الإ�رش�بات  �آخر  وكاَن 

�نت�رشت فيه �حلركة �الأ�صرية �نت�صار�ً باهر�ً، وحققت �إجناز�ً عظيماً، �أعادت من خالله 
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ولظروفها  �ملعتقالت  بينما   .2004 �إ�رش�ب  يف  كبوتهم  بعد  �الأ�رشى  جموع  �إىل  �العتبار 

تع�ص  مل  �الإد�ريني  من  معتقليها  �أغلب  والأن  �أمدها،  يف  و�لق�صرية  �خلفيفة  �الأحكام  يف 

حالة �الإ�رش�بات عن �لطعام على مدى هذه �ل�صنني، ومل ي�صاورهم �لقلق �إال بعد �أربعني 

�صنة، ويوم �أن �صعرت بال�صيق يف عي�صها، وحو�رشت يف حركتها، ويوم �أن فقدت كثري�ً 

�إىل �صيق  �أيام �جلي�ص، وتبدلت �حلياة من �صعة �خليام  �لتي حظيت بها  من �المتياز�ت 

�حلجر�ت كباقي �ل�صجون.

وقلَّ  �الت�صاالت،  حال  و�صاق  �أطر�فها،  من  حبلُها  يطوقها  باملعاناة  �صعرت  عندها 

عدد �لهو�تف �خللوية، من هاتف لكل و�حد �أو خلم�صة على �الأكرث، �إىل و�حد �أو �ثنني لكل 

ق�صم، هنا يف “عوفر” وهناك يف “�لنقب”، �أما “جمدو” فاملْحُل و�لقحط هما �صيد� �ملوقف 

على هذ� �ل�صعيد. و�نتهت �الأيام �خلو�يل من حياته. فاأين ما كان مما هو حا�صٌل �الآن؟

وهناك �لكثري �لذي يف �حلديث عنه �إحر�ج كثري. وما �أتى هذ� �حلرمان �إال بعد كفر�ن 

بالنعمة، فقد ع�صت الأ�صهر يف “جمدو” يوم �أن كان معتقالً وحتت �صيطرة �جلي�ص، ور�أيت 

م عيني كيف يرهق �الأ�رشى �أهاليهم؟ فقلت: لن تطول هذه �الأيام ب�صعتها على �لنا�ص.
ُ
باأ

“قرامي” التنظيم ودوارة السجن:
�آٍه يا �صاحة �ل�صجن، بني حني و�آخر ت�صتقبل قادمني جدد، فال ير يوم بال قادم جديد، 

�أما �أن تودع فقليل. ويف �ل�صجن معادالت مطلوب منك �أن تكون �الأقوى فيها، الأن منطق 

�ل�صعف ال تفر�ص �حرت�ماً.  �إال قوة �الحرت�م و�ملنطق، وحالة  �لباغية ال ي�صبطه  �لقوة 

ولها  �لتنظيمي،  �لعمل  قو�عد  على  حتافظ  تنظيمية  “قر�مي”  �صاحتنا  ففي  هذ�  وعلى 

جذور عميقة تدلل على �صالبتها، ومعروفة بني �ملعتقلني وعند �إد�رة �ل�صجن، ومهمتها 

�أن ت�صتوعب �الأذو�ق جميعاً، و�أن ت�صبط �ل�صلوك �لعام، وحتافظ على �ال�صتقر�ر، فوجود 

�ملعتقلني �الإد�ريني بخبتهم وجتربتهم يوحي باال�صتقر�ر ويدفع على �الن�صباط.

ت�صتفزنا، فتقوم  و�أن  �لعام  �ملز�ج  �أن تعكر  �ل�صجن  �إد�رة  تتعمد  وو�صط هذه �حلالة 

بنقل َمْن لهم �حرت�مهم وح�صورهم �لقيادي. ومع ثقتنا �أن هذ� �لنقل لن ينال من ن�صيج 

�لقاعدة �لتنظيمية �ل�صلبة، غري �أنه عزيٌز على �لعاطفة �لتي بيننا �أن يفارقنا �ل�صيخ �صالح 

�لعطية �إىل “جمدو”، �أو �البن �لبار حممد ناجي �صبحة كذلك، فنبذل جهدنا حتى نحول 

حممد  فرحيل  فات،  عّما  لنا  عو�ٌص  فيها  �ل�صجون  حركة  فاإن  هذ�،  ومع  �لنقل.  هذ�  بني 
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]�صالح  �أبو حممود  �صبحة عو�صنا �هلل باالأخ �حلبيب معت�صم �صمارة؛ ورحيل �صيخنا 

�لدكتور  خبيب  �أبو  �حلبيب  �لبيت  �إىل  وغادرنا  نخلة،  باج�ص  باملجاهد  عو�صنا  �لعطية[ 

حممد غز�ل، فعو�صنا �هلل باحلبيب �أبي �صايل عدنان ع�صفور.

هذه هي دو�رة �ل�صجن، حركة عجيبة ال يعرف �أبعادها هذ� �لظامل؛ فمثالً، �أفو�ج من 

طلبة �جلامعات، هم يف حاجة �إىل تطعيم جتربتهم، فيتع�ص �الحتالل، فيعتقلهم لياأخذو� 

حظهم ِمْن مدر�صة يو�صف \. وقد خاطبتهم يوماً على �صعيد �جلمعة، قائالً: يا طلبة 

�أنتم  �جلامعات،  طلبة  يا  ف�صد،  �مللح  �إذ�  �حلال  ي�صلح  فكيف  �لبلد،  ملُح  �أنتم  �جلامعات، 

�أدنى �صك تقّر بهم �لعيون،  �ل�صياج �الأمني لهذه �مل�صرية، فبوركت �صو�عدكم. وهم بال 

�جلامعة  بني  ما  �أعمارهم  من  �صنني  ق�صو�  �لوجوه،  �ِصباح  و�إنهم  �لظهر،  بهم  وُي�صند 

مقارعة  يف  �صبق  ولهم  كتلتهم،  كعب  ويعلو  فكرتهم،  تنت�رش  �أن  �أجل  من  و�ل�صجون 

�الحتالل.

�أبو �لظاهر هو من يتوىل ت�رشيفها  �أّما وز�رة �الأوقاف يف �ل�صجن، فال�صيخ م�صهور 

و�إد�رة �صوؤونها، وهو �لذي يعتمد �خلطباء و�ملوؤذنني وجز�ه �هلل خري�ً.

على مائدة الحفيد، اخلفونا في أبنائنا:
و�صط هذ� �لعجيج، ومن خالل د�ئرة �الت�صاالت ياأتيك من �الأخبار ما ي�رشك وما ال 

ي�رشك، فمما ال ي�رش نباأ �عتقال حممد عطون، �بن �أخينا �لنائب �أحمد عطون، �لذي �صغلنا 

وتلميذ  عمره،  من  ع�رش  �خلام�صة  دون  والأنه  �خل�صو�ص،  على  و�لده  و�صغل  �عتقاله، 

له  �هلل  ون�صاأل  يز�ل،  وما  ي�صغل،  ما  �أكرث  هو  �لدر��صي  م�صتقبله  على  و�خلوف  جنيب، 

�أ�صماه  لولدنا م�صعب  �هلل �صبحانه، رزقنا مبولود  فاإن   ، �لذي ي�رشُّ و�أما  �لعاجل.  �لفرج 

“حممد�ً”، �للهم �صلِّ على �صيدنا حممد، وذلك بتاريخ 28 جمادى �الأوىل 1435 – 29 �آذ�ر/ 
مار�ص 2014، وفرحت للمولود �جلديد با�صمه حممد�ً، حباً يف �صيدنا حممد ]، وقلت: 

�للهم �جعله قرة عني لو�لديه، �للهم �أن�صئه ن�صاأة مباركًة، و�رزقه رزقاً ح�صناً، و�جعله من 

�ل�صاحلني... �للهم �آمني. قلت: فرحو� به وه�صو� له وب�صو�، وقد جاء لهذه �لدنيا يبكي، 

فدعوت له ولو�لديه، والأخته هاجر.

�إخو�نه  يجمع  �أن  �إال  �صايل  �أبو  �لفا�صل  �أخونا  �أ�رش  �ملولود  هذ�  �رشف  وعلى 

�جلمعة يوم  يف  ذلك  كان  عا�صور�ء،  ��صمها  وليمة  على  حجرتنا  يف  �جلمعة  �صالة   بعد 
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ْنيَا  �لدُّ يَاِة  �حْلَ ِزينَُة  َو�لْبَنُوَن  )�مْلَاُل   ،2014 �أبريل  ني�صان/   4–1435 �لثانية  جمادى   4

، ذلك �أننا كنا نطمع يف �أبنائنا �أن 
َمالً(16

َ
اُت َخرْيٌ ِعنَد َربَِّك َثَو�باً َوَخرْيٌ �أ احِلَ َو�لْبَاِقيَاُت �ل�صَّ

يكونو� خري�ً منا، ولكن كيف �ل�صبيل وقد حيل بيننا وبني �لعي�ص معهم؟ حيل بيننا وبني 

�إذ� جمعتنا  تربيتهم، وُحرمو� وُحرمنا �أن جتمعنا مائدة طعام، ولو ملرة و�حدة. وحتى 

�لنا�ص، وال طعم  �لطوق، وباملنا�صبات ومع  �صبو� على  ما  بعد، فبعد  فيما  �لطعام  مائدة 

�أدمى قلوبنا، لقد �نتظرنا �أن يخلفهم... ويخلفنا فيهم َمْن يرعاهم،  لذلك، الأن �حلرمان 

�إنهم جلدونا  �أبنائنا،  �لنا�ص لذعونا يف  �إن  �أخينا، وو�جبهم علينا.  �أبناء  ويقولون: هوؤالء 

وما رحمونا.

و�أقول: �إن �أبناءنا لي�صو� مبارقني، وال �صيئني، �إنهم مل يجدو� َمْن يح�صنهم، وبالرغم 

�أن  قبل  �إخو�ننا  فيا  �أرز�قهم،  على  وي�صعون  �صلو�تهم،  على  يحافظون  �إنهم  ذلك،  من 

جتلدونا يف �أبنائنا، لومو� �أنف�صكم، و�حفظو� غيبة �أخيكم، فاأبناوؤنا �إن خرجو� على �لن�ص، 

فبظلم منكم. 

وذ�ت مرة كنت ب�صحبة �ل�صيخ �ل�صهيد �صالح �صحادة وب�صيافته يف ح�رشة عر�ص 

�إ�صالمي يف غزة �صنة 1986، و�إذ� بغالم يف �لعا�رشة من عمره يهتف من خالل �حلفل: “�هلل 

غايتنا، و�لر�صول زعيمنا، و�لقر�آن د�صتورنا، و�جلهاد �صبيلنا...”. فقال يل �أبو م�صطفى، 

رحمه �هلل، �أتدري �بن َمْن هذ� �لغالم؟ قلت له: وكيف �أدري؟ فقال: هذ� �بن �أخينا عرب 

مهرة، �أخوهم يف �ملجموعة، و�لذي ما يز�ل �صجيناً.

�إن �أبناءنا على �حتكاك مبا�رش مع �الحتالل، ومع �ملجتمع �ل�صهيوين، و�إن �الحتالل 

فر�ص عليهم �أن يدفعو� �رشيبة �صمودهم. فاأهلنا يف �لقد�ص وحميطها يف ح�صار، و�لهوية 

�لزرقاء جتلدهم، وت�صتنزفهم، و�الآالف �ملوؤلفة من �أهلنا يف �لقد�ص ال يجدون فر�ص �لعمل 

�إال عند �ل�صهاينة، و�أبناوؤنا منهم؛ وهذ� �الحتكاك بقدر ما هو �صلبي —بل �رّشه �أكرث من 

نفعه— بقدر ما هو �إيجابي.

�حلو�جُز  فبدت  �الحتالل،  ور�ئها  ِمْن  يختبئ  �لتي  �لنف�صية  عرَّى  �الحتكاك  هذ�  �إن 

ور�ئه  ِمْن  �الحتالل  �ختباأ  �لذي  �خلوف  فحاجز  �أبنائنا،  �أمام  باهتًة  بدت  حقيقتها،  على 

�ه �أبناُءنا، فالأبنائنا جر�أٌة على �ملحتل لي�صت لغريهم، وما الأهلنا يف �لد�خل �لفل�صطيني  عرَّ

من جر�أة على �ملحتل... لي�صت الأهلنا يف �ل�صفة �لغربية، بل �إن �أبناءنا يعرفون كثري�ً من 

القراآن الكرمي، �صورة �لكهف، �آية 46.  
16
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خ�صو�صيات �ملحتل و�ملجتمع �ال�رش�ئيلي. وبلغني عن ولدي م�صعب �أن بلغت به �جلر�أة 

�أن ينزل يف عر�ك حّر مع جندي حر�ص حدود �إ�رش�ئيلي، بل �إنهم يف �ل�رشطة طاردوه حتى 

�أعجزهم و�أعياهم.

�أنه بلغ  ولقد �صمعت عن ولدي حممود، وهو ما يز�ل يف �ل�صف �ل�صاد�ص �البتد�ئي، 

�أبو طري مدير �الأ�صتاذ �صعيد  �أن قال  �ملدر�صة،  �أبناء جيله ومترده على   ِمَن �جلر�أة على 

ُين�صب  حيُث  �ل�صيخ؛  حممود  و�إما  �ملدر�صة،  هذه  يف  �أنا  �إما  �الأ�صا�صية:  طوبا  �أم  مدر�صة 

�ليهود،  �مل�صيخة. ولقد خ�صيت عليه، ف�صاألته يوماً: لرمبا �صحك عليك  حممود الأبيه يف 

قال: ماذ� تعني؟ لكاأنك ت�صك بي؟ قلت: معاذ �هلل، ولكن خمالطة �لقوم غري ماأمونة، قال: 

��صمعها مني، هوؤالء ال �صلطان لهم �إال على �جلبان، فذ�ت مرة ��صتدعاين �صابط �ملنطقة 

�لعربية غالباً( فقال يل: حممود، ما ر�أيك ت�صتغل  �الأ�صماء  )�ل�صاباك ينتخل  و��صمه نور 

معي، و�أنا �أعطيك معا�صاً؟ قلت له: كم تدفع يل؟ قال: �ألفي �صيكل )نحو 446 دوالر �أمريكي(، 

 قلت له: نور، قال: نعم، قلت له: �أنا �أعطيك �أكرث ب�رشط �أن تعمل معي، فرد علّي ُم�ْصتََفَز�ً:

حممود، �أخرج من هنا، فخرجت وتعبطت باب مكتبه بيدي، وقلت له: نور، و�أزيد لك يف 

�لعطاء، ف�صتمني، و�صتم �أبي وتركته.

�لثانوية،  على  يح�صل  ومل  حينها،  يف  عمره  من  �لع�رشين  يبلغ  ومل  حممود،  هذ� 

فاأبناوؤنا يا قوم مل يخلفنا �أحٌد يف تربيتهم، ويريد �لنا�ص منهم �أن يكونو� ُن�صخاً كربونية 

عن �آبائهم. �أقول هذ�، الأن �لنا�ص �أوجعونا يف ذر�رينا ومل يرحمو� غربتنا. ولقد �صمعت 

عن �أحد �الإخوة �الأفا�صل �أنه قال: جنحنا يف تربية �أجياٍل ِمْن هذ� �ل�صعب، ومل ننجح يف 

تربية �أبنائنا.

السجن ظّل ثقيل:
�لدنيا، ظٌل ثقيل على ظّل  ِمْن نكد  �ل�صجن ظله ثقيل، حتى ممن تعاي�صهم: وهذ�  هو 

ثقيل، و�الحتالل هو �ل�صبب ِمْن ور�ء هذه �حلالة، فاالحتالل و�العتقال كو�بي�ص. ومن 

�صحايا �الحتالل �لرفيق �أ. ط. �لذي ظلُه �أثقل من وزِنه، وتعا�صة ل�صانه ال ت�صفع حلالته 

�ملر�صية �لتي توجع �لقلب، و�صببها �الحتالل �لذي �أطلق على �صاقه �ليمنى عيار�ً نارياً 

“يقاهره”  �لذي  �الأ�صيل،  �حلم�صاوي  ط.  �أ.  ذلكم  �أع�صابها.  وهتك  فعطلها  قرب  عن 

�إخو�نه بالرفيق لعالقته مع �صباب �جلبهة �ل�صعبية، وهو �إىل �لعامية و“�لهم�رشية” �أقرب 

منه �إىل �ملتعلم و�التز�ن، ولكنه مع عدوه �صد�مي من �لدرجة �الأوىل ومبادر.
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لقد رو�صني �ل�صب يف �ل�صجن، ولقد جاهدت نف�صي جهاد�ً ُمر�ً، و�أخذتها ما ��صتطعت 

�إىل جنب �هلل حتى �أجنبها �لهالك. و�لنف�ص بني ما تتمنى فري�ودها �ل�صيطان وال يغلبه على 

�صلطانه �إال �خلوف ِمَن �هلل، وبني ما تت�صامى فيحجزها �لورع ِمْن �أن ترتدى. نعم، �إنها 

�لنَْف�ص �ل�صمو�ص، وال يلجمها �إال �خلوف ِمَن �هلل، و�إن �أخطر �أمر��صها هو �لرتدد و�لتميُّع، 

و�إنها �حلالة �لتي يتمناها �ل�صيطان، و�إنها فر�صته �لتي يجدها يف �صعف �الإن�صان، حتى 

قيل: “عقل �لك�صالن بيت �ل�صيطان”.

�إنَّ �ل�صجن ميد�ن ملجاهدة �لنف�ص، و�لنف�ص كالطفل. و�إن �ل�صجن م�صاُكلُه كثرية، فهو 

ِمْن  َمْن هو عني عليك حتوم  �مل�صاكل، ومنهم  َمْن يفتعل  جمتمع مغلق، و�صاكنوه منهم 

حوله �ل�صبهات، ور�صي لنف�صه �أن يخون �لع�رشة، و�أن يُعقَّ �لوطنية، و�أن يكون عميالً 

مزدوجاً لل�صلطة و�الحتالل. فاأي �صيء �أثقُل ظالً ِمْن هذه �لظاهرة.

�إنه �ل�صجن ميد�ن لهموم �لنف�ص، و�إن همومنا يف �ل�صجن ِهَمٌم عاليٌة تاأخُذ ُبعد�ً ثاأرياً يف 

�حلرب مع �ل�صيطان، ومع �ملحتل �لذي هو على دين �ل�صيطان. ففي �ل�صجن فر�صة للثاأر 

و�النتقام من �صطوة �ل�صيطان، وحتجيم �حلاالت �ملر�صية �لتي ي�صتثمرها. فميد�نها هنا 

�أقوى من �خلارج، و�صحنُة �لثاأر تاأخذ مفعولها د�خل �ل�صجن بالتعبئة �صّد �ملحتل �أكرث 

�لنف�ص، ويلهب فيها  ِمَن �خلارج، الأن �لظلم و�قع بال مبر، و�ل�صعور به يحرك كو�من 

�لغ�صب، و�إنه من زمن بعيد، و�أنا �أتلمظ ليوم �لثاأر. حتى و�إن كان يل ن�صيب يف مناو�صته 

�أكرث من موقع ويف قلبه لهذ� �ملحتل، و�أوجعته الأكرث  �أين لذعته يف  عن قرب، وبلغ مني 

�ل�صجن، و�أريد ل�صاعدي، وبدم قلبي،  �لتي ق�صيتها يف  �الأيام  ثاأر على  من مرة. لكن يل 

و�حدة،  حلظة  حربه  يف  ترددت  ما  ولكن  يوماً،  �لعدو  لقاء  متنيت  فما  بثاأره،  يحظى  �أن 

حتى قلت: و�هلل ما ندمت يوماً على حلظة يف حياتي، �إال على حلظٍة مل �أقاتل فيها عدو �هلل. 

و�إن �صيد قطب، رحمه �هلل، كان يقول: �إن �إ�صبع �ل�صبابة �لتي ت�صهد هلل بالوحد�نية يف كل 

�صالة... لن تكتب حرفاً تقّر به حكم طاغية، و�إنني من بعده �أقولها: �إّن �إ�صبعي هذه �لتي 

ت�صهد هلل بالوحد�نية يف كل �صالة: لن ترت�خى عن �لزناد يف حربها مع هذ� �ملحتل، حتى 

ياأخذ �هلل �أمانته، وحتى يبلغ �لكتاب �أجله، وحتى يق�صي �هلل �أمر�ً كان مفعوالً.

يف �ل�صجن لنا �صلوى، ومع �لظالل مرة �أخرى؛ هو مرجعيتي يف �صقل �صخ�صيتي، 

يف  �صيد  �إن  بل  �الحتالل،  �صجون  د�خل  �لنخبة  تربية  يف  �ملرجعية  وهو  نف�صيتي،  وبناء 

�هلل  فرحم  مبت�صماً.  �إال  �أر�ه  وال  �خللود،  علياء  ِمْن  علينا  ُيطل  لكاأنه  وكتاباته،  كلماته، 



448

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

�أو حفظت ن�صاً مما كتب، ��صت�صعرت بعملقته، و��صت�صعرت  �صيد، فكلما قر�أت �لظالل، 

با�صتعالء على هذه �جلاهلية �لتي متوج يف �الأر�ص، وهو ينظر �إليها ِمْن َعٍل: “�إن �لد�عية 

�مل�صلم ينظر �إىل غالبه ِمْن عٍل ما د�م موؤمناً، وي�صتيقُن �أنها فرتٌة ومت�صي، و�أن لالإيان 

كرٌة ال مفر منها، �إن �لنا�ص كلهم يوتون، �أما هو في�صت�صهد، و�صتان، �صتان!! وهو ي�صمع 

َنَّك َتَقلُُّب �لَِّذيَن َكَفُرو� يِف �لْباَِلِد W َمتَاٌع َقلِيٌل ُثَمّ َماأَْو�ُهْم َجَهنَُّم َوِبئْ�َص  ند�ء ربه: )اَل َيُغَرّ

 .
�مْلَِهاُد(”17

�لطويل يف تعرية �جلاهلية، و��صتعلى على  �لباع  و�إنه �صاحب  و�إنه قطب،  �إنه �صيد، 

�هتماماتها، وعا�ص لفكرته و��صت�صهد ِمْن �أجلها، ويف �صبيل �هلل، و�إنه �لذي �أبْت عليه نف�ُصُه 

�أن يعطي �لدنية يف دينه. و�أقول: �إنَّه �صيد �لذي نقلني، ونقل غريي مبا وقَّع على ما كتب 

�صورة  لظالل  قر�ءتي  و�إن  �ل�صامقة.  �لقمة  �إىل  �لهابطة  �ل�صفوح  من  نقلني  لقد  دمه.  ِمْن 

�الأنعام، جعلتني �أدرك. ولو �لقليل. ِمَن �لذي و�صل �إليه �صيد ر�صي �هلل عنه. و�إنني �أتذكر 

��صت�صهاده  يوم  �لفتوة  �إىل  �أقرب  �أو  غالم،  و�أنا  �ملدر�صة  طلبة  على  تلوتها  �لتي  �الآيات 

قلبني:  �أبو  عو�د  �لفا�صل  �الأ�صتاذ  لتالوتها  قدمني  وقد  �الأنعام،  �صورة  ِمْن  بال�صبط... 

. �إن �ختياري 
ْر�ِص َولِيَُكوَن ِمَن �مْلُوِقننَِي(18

َ
َماَو�ِت َو�اْلأ )َوَكَذلَِك ُنِري �إِْبَر�ِهيَم َملَُكوَت �ل�صَّ

ِبيُكْم 
َ
لََّة �أ لهذه �الآيات يف حينها، كاأنه يقول يل قبل �صت و�أربعني �صنة هذ� هو �لطريق )مِّ

، ولقد �أر�د �هلل يل من �خلري �لكثري ومل يكن يف �حل�صبان. فاحلمد هلل على نعمة 
�إِْبَر�ِهيَم(19

�الإ�صالم، وعلى ما يف �لظالل من ندى، و�إنها لنديٌة مِلَْن �أر�د �هلل له �أن يتفياأ من حرِّ �لهجري 

 يف ظاللها، وحتى ال يتنّكب �لطريق �لذي ال دليل فيه، �إنه �لظالل �أع�صقه، وال �أعرف �مللل

ِمْن قر�ءته.

عندي  ��صتوت  �ملعهود،  غري  بطعمه  �لر�صى  وجدت  “�حَلبْ�َصة”،  هذه  خالل  وِمْن 

�الأمور متاماً، �لعد�د على طبيعته يعمل، ال يفوته �صيء، فماذ� يفعل بي �أعد�ئي؟ و�هلل ما 

ز�دتني �ل�صنون �إال �صباباً، وال ز�دتني �خلطوب �إال �إ�رش�ر�ً، وما ز�دين �ل�صجن �إال حتدياً 

وثباتاً. فيا دولة �الحتالل، موتو� بغيظكم، فلن تدور �لد�ئرة �إال عليكم، ولن نقيل حتى 

تغورو�، فنحن على موعٍد مع �ل�صبح... �ألي�ص �ل�صبح بقريب؟

القراآن الكرمي، �صورة �آل عمر�ن، �آية 196–197.  
17

القراآن الكرمي، �صورة �النعام، �آية 75.  
18

القراآن الكرمي، �صورة �حلج، �آية 78.  
19
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عندما  �هلل،  رحمه  تيمية،  �بن  �الإمام  يعنيه  �لذي  ما  متاماً  �أدركت  لقد  حال،  كل  على 

قال: ما يفعل بي �أعد�ئي؟ �إن قتلوين فقتلي �صهادة، و�إن �صجنوين ف�صجني خلوة، و�إن 

خرى، فهذه �أخت 
ُ
نفوين فنفيي �صياحة. فلقد �جتمعت علينا �ثنتان ال تقل �لو�حدة عن �الأ

هذه، بل �الإخر�ج ِمَن �لديار ال يقل عن �لقتل، وهو على �لنف�ص �أق�صى من �ل�صجن و�لقتل، 

فال�صجن له نهاية، ونهايته �إىل �لبيت، �أما �لطرد فكما قال �ل�صاعر:

لقتـــٌل بحـــد �ل�صــيـــف �أهـــون موقعـــاً                            على �لنف�ص من قتل بحــد فر�ق

من  فالطرد  �ملوت،  فيه  يتمنى  �لذي  قال:  �لقتل؟  من  �أ�صُد  ما  �حلكماء:  لبع�ص  وقيل 

ِو 
َ
�أ نُف�َصُكْم 

َ
�أ �ْقتُلُو�  ِن 

َ
�أ َعلَيِْهْم  َكتَبْنَا  نَّا 

َ
�أ )َولَْو  �ملوت،  عند  ُيتمنى  �لتي  �ملحن  من  �الأوطان 

نَُّهْم َفَعلُو� َما ُيوَعُظوَن ِبِه لََكاَن َخرْي�ً لَُّهْم 
َ
نُْهْم َولَْو �أ ا َفَعلُوُه �إِالَّ َقلِيٌل مِّ �ْخُرُجو� ِمن ِدَياِرُكم مَّ

. لقد طردنا �ل�صهاينة من ديارنا، و�ألقو� بنا يف غياهب �ل�صجون، وبقي 
�َصدَّ َتثْبِيتاً(20

َ
َو�أ

�لثالثة باإحدى �حل�صنيني، �إن �صاء �هلل، �إما �لن�رش و�إما �ل�صهادة.

ً �صاأم�صي وما باملوت عاٌر على �لفتى                            �إذ� ما نوى خري�ً وجاهد م�صلما

ً وو��صـــى رجــاالً �صـــاحلـــني بنف�صـــه                           وخالف مثبور�ً وفارق جمرمـــا

لـم                           كفــى بك ذالً �أن تعي�ص وترغمــا
ُ
فاإْن ع�صـــت مل �أنـــدم، و�إْن مُت مل �أ

كنا نعظ �لنا�ص من خالل �الأحد�ث، ونطمع �أن يكون ثمة �صدًى لكلماتنا يف نفو�صهم، 

�أْن تاأخذ �صبيلها يف �لنفو�ص ما مل يكن لها ر�صيد يف �لنف�ص، وما  ولكن هيهات للموعظة 

عنو�ن  فالر�صى  �صدقها.  ِمْن  قوتها  فاإن  و�ل�صدق،  �لقوة  يف  كباطنها  ظاهرها  يكن  مل 

لقوة �لنف�ص و�صدق �لكلمة، و�لهدوء �لنف�صي ِمَن �لر�صى، و�لر�صى على متامه كالد�ئرة 

له  عادت  للقر�آن  حفظي  �أن  �جلولة  هذه  ر�صى  من  ويكفيني  تكتمل.  عندما  �لكهربائية 

يف  ل�صاين  جتاري  �أن  لذ�كرتي  هيهات!!  �أْن   ، عليَّ �هلل  ف�صل  ومن  و�نطالقته،  حيويته 

�ل�رشعة. و�حلمد هلل، عدت للظالل مرة �أخرى، �أعي�ُص جتربة �ملحنة ِمْن خالل �لتوقيعات 

هذه  �أبناء  وهم  م�رش،  يف  باإخو�ننا  �أحاطت  �لتي  �ملرحلة  هذه  على  �صاهدة  �أر�ها  �لتي 

�ملدر�صة. ولقد حلقت بي هذه “�حَلبْ�َصُة” عن �صابقاتها حتى متنيُت على �هلل �أن �أ�صجد هلل 

�صجدة ال �أرفع منها ر�أ�صي حتى يبقى لروحي �أ�صو�قها، وتبقى على حريتها يف �ل�صجدة، 

�الأ�رشة،  �إخو�ن  بني  �حلديث  يدور  و�صاعة  �صاعة  وبني  �الأر�ص،  �أوهاق  ِمْن  ولت�صرتيح 

ممزوجاً باملز�ح �لذي ال غنى عنه، وخا�صة �ل�صباب منهم �لذين يعي�صون “فيعة” �ل�صباب.

القراآن الكرمي، �صورة �لن�صاء، �آية 66.  
20
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 فال�صجن �أق�صام، و�لق�صم حجر�ت، وكل حجرة عدد �أفر�دها ع�رشة، وتتفاوت فيما 

بينها بالو�جبات، و�لنظافُة �حلا�رش �لقوي و�ل�صعار �لذي ال بديل عنه. و�حلر�ص على 

ِمَن  �لقادمة  �ل�صفريات  �أو  “�لبو�صطات”،  طريق  عن  �لبُق  غز�نا  وقد  �الأهمية،  بالغ  ذلك 

بينما  �أر�ه،  وقلما  عليه،  ُمٌر  فدمي  وبينه،  بيني  حيل  �أنه  هلل،  و�حلمد  �الأخرى،  �ل�صجون 

بع�ص �الأخوة يف حرب مفتوحة معه، ورحم �هلل �أ�صتاذنا �أبا �صليمان ح�صن �لقيق، كان على 

حرب معه، يوم �أن كنا يف �صجن ع�صقالن، ولقد جنحنا يف �لق�صاء عليه بعد �أن “بيّ�صنا” 

حجر�تنا. وبروح �لعائلة تتعاىل �لتعليقات بني �أفر�د هذه �الأ�رشة، فِمنهم َمْن يقول يل: �أيها 

�ل�صيخ، ال تخيب ظنك فينا، فنحن و�هلل ُعبّاد، نقوم �لليل، ون�صوم رم�صان، ون�صوم يوم 

عرفة، وال نزيد، فقلت: يا �صبحان �هلل!! ربع �صاعة من �لليل قبل �أذ�ن �لفجر تعدونه قياماً.

“طن”!! وحتى ال �أظلمهم،  َمْن كانت �صجدته ن�صف  �إالّ  �إنه ال يقوم �لليل  يا �أحبابنا، 

�أقل من ن�صف �صاعة، ومنهم من يزيد، ومنهم  َمْن يقوم الأكرث من هذ�، وال  فاإن منهم 

“و�أن  �الإثنني و�خلمي�ص، و�لكثري ي�صوم يف �صاحتنا، و�ل�صعار:  من يحافظ على �صيام 

يعجبها  ال  �لرتبية  هلل.  فاحلمد  �لتمر،  من  حبات  وعلى  بقوة  حا�رشة  �صائماً”  ر  ُتَفطِّ

�إنك ِمَن �لبدر على متامه؟  �أروع  �إنه �لكمال، وال بديل عن �لكمال، فهل هناك   �لقليل، بل 

�لقمر:  ] خماطباً  ُت�صبُح �هلل، وبال تخطيط، وت�صت�صعر بالر�حة، وتردد ما علمك نبيك 

ُر�ْصٍد  ِهالُل   ، �هللَّ وَربَُّك  َربِّي  و�الإِ�ْصالِم،  الَمِة  َو�ل�صَّ و�الإَِياِن،  ْمِن 
َ
ِباالأ علَيْنَا  ِهلَُّه 

َ
�أ “�للَُّهمَّ 

، �للهم �آمني. 
21” وَخرْيٍ

ومنهم َمْن قال يل، وهو ي�صرُي �إىل َمْن يف �ل�صاحة ِمَن �لنا�ص: كاأنك ناف�ٌص يديك ِمْن هوؤالء؟ 

قلت له: معاذ �هلل، لو مل يكن فيهم خرٌي، ملا و�صلو� �إىل هنا. وذلك الأن �رشيحًة منهم دخلو� 

�ل�صجون وهم �أقرب �إىل �لعامية، و�ملو�جهات مع �ملحتل طبعت كثري�ً منهم على �لتمرد، 

ويف مثل هذه �حلالة �ل�صارع يف غياب عن �مل�صجد ال يربي، بل ال بد من �خل�صونة وُمعاَودُة 

ْرق. �إن هذه لفتٌة من �حلبيب ماهر �رشيتح، و�أذكر يف هذ� �ملقام �أن �ل�صيخ �أحمد يا�صني،  �لطَّ

رحمه �هلل، قال الأحد مر�فقيه د�خل �ل�صجن، تقول �إنك حما�ص، ول�صان �حلال يقول: �إنك 

ال تقوم �لليل، وال تتطوع ليومي �الإثنني و�خلمي�ص �صياماً، وتدعي �أنك حما�ص، وزيادة 

على ذلك �أنك تدخن. فقلت الأبنائي �لذي “ُيفيِّعوَنها” فيما بينهم بالتعليقات: ِمْن م�صعب 

غيظان خريج جامعة بريزيت، �إىل �لفتى �لذي �أحبه كثري�ً �صيف �الإ�صالم دغل�ص �لطالب 

 رو�ه �لرتمذي.
21
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�أخت لل�صهيد  “ريحة �لغو�يل”، و�بن  �إىل يحيى جادو  يف ق�صم �لهند�صة جامعة بريزيت، 

�لق�صامي �لقائد عمر �صعادة، رحمه �هلل، قلت لهم مد�عباً وقد طال �صهرهم، ِمْن حو�ليكم 

�أين  ِمْن خالل هذه �ملماحلة، وعلى �صعيد خطبة �جلمعة،  �لهزية. و�أقر و�أعرتف  تاأتي 

كثري�ً ما كان لكالمي خ�صونة، حتى �إن �ل�صيخ �لفا�صل جمال �لطويل خطبنا يوماً فقال: 

ال تهربو� ِمْن خ�صونة �صيخنا �أبي م�صعب، فاالإمام �جليالين كان يخاطب تالمذته فيقول 

لهم: ال تهربو� ِمْن خ�صونة كالمي، فو�هلل ما رباين �إال �خل�صونة.

�أْن ُتبتلى بالف�صائيات �ل�صابق ذكرها مرة �أخرى، فبعدما  ومن نكد �لدنيا و�ل�صجن، 

�إخو�ننا يف م�رش،  �أنيابها، و�ألقى �لظلم بكلكله و�الفرت�ء على �صدور  ك�رشت �ملحنة عن 

تخرج علينا “�لعربية” بافرت�ء�تها، وهي ترفع �صعار: �لعربيُة �أن تعرف �أكرث، و�حلقيقة: 

�لعربيُة �أن تكذب �أكرث، و�أن تفرتي �أكرث. وو�صط هذه �الأجو�ء يقيمون �لدنيا وال يقعدونها 

 The Justice and و�لتنمية  للعد�لة  �لكا�صح  �لنجاح  فبعد  �أردوغان،  على  بافرت�ء�تهم 

�صقط 
ُ
�أ وبعدما   ،Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP))

و�إْن كان يحالفهم، بل يعملون  �لفر�صة ملن يحاوروه،  �أيديهم، فاملذيعون ال يعطون  يف 

جاهدين �أن يلقموه مبا تهوى �أنف�صهم، وو�صط هذه �الأجو�ء كان ي�صدين �لوليد �الأعظمي، 

رحمه �هلل، باأبيات من �صعره:

فيكف يرتاح للبلوى �أخــو �صـــمم                                  وعينُه تب�رش �الأوبا�ص يبغونا؟

وكيف ي�صكت ذو حق وقد عبثت                                 بحقـه ع�صبٌة تقفو� �ل�صياطينـا؟

وعندما يرتفع �ملز�ج، ياأتيك �لوليد بند�ء لهذه �لدنيا:

يا هذه �لدنيــا �أ�صيخي و��صــمعي                                  �إنــــا بـغـيـــــر مـحـمـــــٍد ال نـقـتـــدي

لحظات غالية:

�الأخو�ن �حلبيبان فيه  �لذي غادرنا  �ليوم  �أن جاء  �ل�صجن،  �لغالية يف  �للحظات   وِمَن 

�أنهيا  بعدما  ع�صيدة،  فادي  �لدكتور  قتادة  و�أبو  دغل�ص،  �الإ�صالم  �صيف  عماد  �أبو 

�الأخوين  لود�ع  جامٍع  بلقاٍء  ق�صمنا  �حتفل  �الإفر�ج  هذ�  �رشف  وعلى  حمكوميتهما. 

�لكريني، وُوزع ما تي�رش ِمَن �حللوى و�ل�رش�ب، كان ذلك يف 13/ جمادى �الآخرة/1435، 

�ملو�فق 2014/4/13، و�حلمد هلل رّب �لعاملني.
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وذ�ت ليلة وعلى و�صوٍح ٍمْن روؤيا ر�أيتها يف �ملنام، ��صتيقظت لوردي ِمَن �لليل، وهي 

�أقطع �أر�صاً جلري�ن لنا على قرٍب ِمْن بيتنا، يف بقية  �أين خرٌي بال�صالة على �لنبي، كنت 

ِمْن �أو�خر �لقثاء، وعهدي باالأر�ص �أنها مزروعة بال�صجرة �ملباركة وما تز�ل. ومما ر�أيت 

جملًة عبية يت�صدر �صفحتها �الأوىل كلمة عبية بالـ“بونط �لعري�ص” وهي “عت�صوف” 

�لو�لد، بال�صيد  و�إذ�  للور�ء،  مني  وبالتفاتة  ر�أيتها  متو�زيني...  بخطني   م�صطوبة 

يف  وم�صيت  بيدي،  له  فلوحت  بيتنا،  مْن  قرٍب  على  �ل�صارع  يف  ي�صي  �هلل،  رحمُة  عليه 

�ل�صري حتى �نتهيت ِمْن �أر�ص �جلري�ن �إىل �ل�صارع �لعام، لكن تفاجاأت بال�صارع على غري 

 عهده، و�إذ� به طريق �صيٌق على �جلانب �الأين منه �صخور حادة ببوزها كاالأخاديد

ال ي�صتطيعها �ملارة. فبقدرة �هلل دفعتها بيميني على �لرغم من حدتها، و�أزحتها من مكانها 

�ملنام  يف  يل  بد�  كما  فوجدت  عام.  ل�صارع  طرق  مفرتق  على  بي  و�إذ�  �لطريق،  وو�صعت 

فتوجه  مبايعاً،  جئتك  له:  قلت  �أين  �أذكرُه  و�لذي  لوجهي،  وجهه  جال�صاً   [ �هلل  ر�صول 

بجل�صته �إىل �لقبلة ورفع يديه �إىل �ل�صماء يف دعاء.

بعدما تو�صاأت من �لليل لل�صالة، و��صتيقظ �الأخو�ن �أبو جماهد عطون، و�أبو �إبر�هيم 

�صامي ح�صني، �لذي هو �صليع يف �للغة �لعبية، �صاألته عن كلمة “عت�صوف” فقال: تعني 

خري�ً،  و��صتب�رشت  �هلل.  �صاء  �إن  �ليوم  بعد  حزن  ال  قلت:  م�صطوبة،  �أنها  ومبا  �حُلُزن، 

و�صعرت بالر�صى، وقلت: وقد خلوت بنف�صي، ما يفعل بي �أعد�ئي، و�أنا يف هذه �حلالة من 

�لر�صى؟ وال �أدري ماذ� تعني بقثائها يف �أو�خره، لكن �لعجب يف يدي �ليمنى بقوتها، بعد 

�أن تتاأذى. و�ملفاجاأة �لو��صحة  قوة �هلل، كيف دفعت بال�صفر�ت �حلادة من �حلديد دون 

�لتي ال حتتاج �إىل تاأويل روؤيا �لر�صول ] وقويل له جئتك مبايعاً.

ذكريات رمضانية: 
دخلت �إىل �ل�صجن هذه �ملرة قبل حلول �صهر رم�صان بثمانية �أيام، يف �لثاين و�لع�رشين 

�ملو�فق 1435هـ،  لعام  �ملرة  هذه  رم�صان  علينا  ودخل  1434هـ،  لعام  �صعبان   من 

2014، وقد م�صى علّي �صنة يف �العتقال �الإد�ري، �لذي جدد للمرة  29 حزير�ن/ يونيو 

�لثالثة.

باإقباله  رم�صان  �لدنيا،  �هتمامات  عن  بعيد�ً  وينقلنا  عنّا،  يخفف  مبجيئه  رم�صان 

�أنه  ذلك  من  و�الأهم  وج�صدية،  وروحية  نف�صية  ريا�صة  و�صيامه  �لُفر�ص،  �صهُر  علينا 
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َعلَى  ُكتَِب  َكَما  يَاُم  �ل�صِّ َعلَيُْكُم  ُكتَِب  �آَمنُو�  �لَِّذيَن  يَُّها 
َ
�أ )َيا  �هلل  لند�ء  �ملوؤمنني  ��صتجابة من 

�صفافية،  ِمْن  �لفري�صة  لهذه  ملا  قلبه  يطرب  و�ملوؤمن   .
َتتَُّقوَن(22 لََعلَُّكْم  َقبْلُِكْم  ِمن  �لَِّذيَن 

وهو  بقلبه.  ربه  ليناجي  عام  كل  من  فر�صته  فهي  لرم�صان،  �إجالالً  جو�رحه  وت�صكن 

وت�صتجيب  جو�نحه،  عليه  مالأ  �لذي  حبيبه  بروحه  ويناغي  �لعبادة،  هذه  بجالل  مفعٌم 

و�الأخ  عطون،  �أحمد  �لنائب  �ملجاهدين  من  باالأحبة  �لغرفة  جمعتنا  وقد  جو�رحه.  لذلك 

�أبو عرفة، ويحيى جادو، وماجد ربايعة،  �صامي ح�صني، و�لوزير �ل�صابق للقد�ص خالد 

وم�صعب غيظان، �لذي جمعني به رم�صان للمرة �لثانية يف هذه �لغرفة، وعبد �لرحمن 

�صيد �الأجرب.
ُ
�رشور، و�أخوه �أحمد، و�أ

دخل علينا رم�صان برحلة �لعمر، وبد�أت رحلتنا مع قيام ليله و�صيام نهاره، وحظي 

�إخو�ين  وبحب  للقر�آن،  حفظي  ببكة  مني  رغبة  غري  على  قدري  �أنها  �الإمامة  يف  د�ئماً 

�جلزء  بد�ية  حتى  عمر�ن  و�آل  لليلتني،  �لبقرة  ب�صورة  قيامه  فبد�أت  عني.  ور�صاهم  يل، 

�خلام�ص يف ليلتني الأختم يف ليلة �ل�صابع و�لع�رشين من رم�صان �لتي تو�فق ليلة �لقدر، 

كما تعودت على لك.

تحقيق جديد في ظل معارك “العصف المأكول”:
�الإخوة علينا  يلقيها  مو�عظ  �لقيام  يتخلل  ليلة  كل  ومن  رم�صان،  مع  ع�صنا   وهكذ� 

�أبو جماهد، و�أبو حممد، و�أبو �إبر�هيم، و�أبو ب�صملة، �إىل يوم �الأربعاء �لعا�رش من رم�صان 

�ملو�فق 9 متوز/ يوليو، و�إذ� باالأخ �أبو �إبر�هيم ]�صامي ح�صني[ يقطع رحلته معنا، ليعي�ص 

بقيتها مع يوم �لعيد يف زنازين �مل�صكوبية للتحقيق معه حول خاليا ع�صكرية، ون�صاطات 

تنظيمية، �صلّمه �هلل يف �لنهاية ِمْن مكرهم. وكنت �أذكر �أبا �إبر�هيم، بحظه �لو�فر من �الأجر 

�مل�صكوبية. وما  �لعيد، وهو هناك يف زنازين  �أتى عليه  �ملحنة، وقد  و�لثو�ب لعظمة هذه 

�لع�رش  �أحيينا  �أن  وبعد  هناك،  �لعيِد  يوِم  مع  �صاأكوُن  �أين  يل  ُيَخبُِئ  �لقَدَر  �أنَّ  �أدري  ُكنت 

ل�صنة و��صتجابة  �هلل،  رحمة  يف  طمعاً  �لقدر  ليلة  �لقر�آن  وختمنا  رم�صان،  من   �الأو�خر 

�ملجاهد ف�صل  باالأخ  29 رم�صان، و�إذ�  �الأحد  بليلتني، ويف قيلولة يوم  ] وبعدها  نبيه 

، بطلب من �إد�رة �ل�صجن، 
23

عر�بي يوقظني من نومي، ويقول يل: �لب�ص ثياب �ل�صابا�ص

القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 183.  
22

�ل�صابا�ص: �صلطة �إد�رة �ل�صجون، وهي تابعة لوز�رة �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلية.  
23
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للتحقيق  جمموعة  ��صتدعيت  �أن  �صبق  حيث  “�مل�صكوبية”،  و�إنها  �لتحقيق  �إنه  له:  فقلت 

هناك وحلقنا منها “طر�طي�ص” و�عرت�فات، �َصُعف �صاحبها، وال ت�صتحق �أن تذكر.

يف ذلك  كان  ح�صل.  ما  ح�صل  ملا  بالكذب  تغلَّف  وَخور  ح�صل،  �صعف   فلوال 

�لتا�صع و�لع�رشين من رم�صان، حيث حملتني “�لبو�صطة” �النفر�دية �إىل �صجن �لرملة، 

يف  عيدنا  وليكون  �لتايل،  �ليوم  �صبيحة  يف  �لعيد  لن�صتقبل  �ل�صيام  من  �أفطرنا  وهناك 

�ملكان  رطوبة  من  روحي  �صاقت  “�لرملة”،  يف  ق�صيتها  ليلٍة  بعد  �مل�صكوبية،  زنازين 

وحر�رة �جلو، وِمْن فو�صى �مل�صافرين �لذين ال ينتهي �إزعاجهم وال ينقطع �رش�خهم.

خ�صو�صية  بو�صطة  حملتني  �لعيد  �صالة  وقبل  �ل�صبح،  �صالة  وبعد  �ل�صباح،  يف 

�أكل عليها �لدهر طويالً.  �إىل �لقد�ص، حيث �مل�صكوبية بزنازينها �ملقرفة، ورطوبتها �لتي 

و�صلتها وقد �نتهى �لنا�ص يف �خلارج من �صالة �لعيد، وَعيَّد �لنا�ص ليوم �لفطر، وعيدته 

و�إخو�ين �ملغلوبني يف �أقبية �لتحقيق. ويف �أول مو�جهة مع �ل�صاباك بعد �نقطاع طويل منذ 

�صنة 1998، حيث كان �جلو ��صتفز�زياً يف �لبد�ية والأيام، وقد عال �ل�صوت بيني وبينهم، 

�لتحقيق، و�تهامي بالكذب و�ملرو�غة. وال �صّك  �لذي يتوىل  �لطاقم  ��صتفز�ز�ت  رد�ً على 

�ملوؤمن  نف�صية  �إال  فاأنت ال متلك  �مليد�ن،  و�أق�صى من حرب  �أ�صد  �أنََّك تخو�ص حرباً، هي 

�لتي هي �أقوى من �صطوتهم، و�أقوى من �صيطنتهم، و�أنت مد�فع من �لطر�ز �الأول، وكل 

ما فيك م�صتنفر، و�التهامات حتيط بك من كل جانب، و�ملعلومات عندهم ويف ظنهم ال 

يرقى �إليها �صك، من خالل �عرت�فات بليغة نتََجْت عن �صعف �أحد �أع�صاء هذه �ملجموعة. 

�لكلمات يف فمك،  �لنهاية ي�صعون  �لكل، ويف  �لكل يف  �لبد�ية يريدون كل �صيء، و�أنت  يف 

ويح�رشون �تهاماتهم يف نقاط.

ومقر�ً  �أمنية،  �أغر��ص  يف  لت�صتعمله  بيتاً  تريد  و�أنت  �ملحظور،  دخلت  �أنت  يل:  قالو� 

لالختباء و�الختفاء، فاأنكرت ذلك، الأين �صاألت كثري�ً عن بيت �أريده ال�صتقبال �أهلي وبناتي 

و�أبنائي و�صيويف من �لقد�ص، والأن بيتنا يف كفر عقب ال يحتمل ذلك. وقالو�: �أنت تقود 

وهذ�  ذلك،  فاأنكرت  �لهريي،  و�صالح  �لزير  �إ�صماعيل  �الأخوين  مع  ع�صكرياً  م�رشوعاً 

�الإنكار لي�ص بعدد �لكلمات، و�إمنا بعدد �الأيام، والأول مرة �رتفع �صغطي 97/150، وما 

عرفت هذه �حلالة من قبل. وقلت لهم: �ذهبو� بي �إىل حيث تريدون، حتى ولو كان حتقيقاً 

فلي�ص  تريدون،  مبن  و�تو�   —1998 �صنة  وع�صتها  جتربته  علّي  مرت  —وقد  ع�صكرياً 

قلت: كذ�ب،  فالناً  �أن  يعني  يل:  فقالو�  زمن.  منذ  جتاوزته  وقد  �الأمر،  لهذ�  نو�يا   عندي 
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�أنت كذ�ب؟ قلت له ل�صُت بالكذ�ب. و�حتد �ملوقف وت�صنج،  ال يعنيني هذ�. قالو� يل: فاإذ�ً 

، ويتحينون فر�صة لالإيقاع بي. وقال يل �أحدهم و��صمه  وقد وجدتهم جميعاً ُحباىل عليَّ

“�خلليل” و“�مل�صكوبية”، قال  1992 و1998 يف  �أن حقق معي يف �صنتي  ر�مي، �صبق له 

يل، بعد �أن �أتى بدفرت و�أل�صق به جو�له، وبيده عود لتنظيف �الأ�صنان: �أنت هنا متاماً بني 

�ل�صيا�صي، فاأنت قريب  �لعمل  �لذي هو  �لع�صكري، وبني �جلو�ل  �لعمل  �لذي هو  �لدفرت 

�أحدهم، وقد يئ�ص: �ذهب  �أحدهما، وقال يل  لهذ� وهذ�، وال ت�صتطيع �ال�صتغناء عن  جد�ً 

هذه  لك  �أين  ِمْن  له:  وقلت  و�صحك،  ف�صحكت  �ال�صتخارة.  �صالة  �صلِّ  �أي  و��صتخر، 

�لثقافة؟ فهّز ر�أ�صه وتركني بال جو�ب. و�أحدهم قال يل ملا �صاألني عن �للّب �ل�صوري: �أنه 

يعرفه، و�أنه �أكل من�صف عربي يف �الأردن، وهذ� ال يكون �إال �صمن “مهمة تربوية”، حتى 

�أنه ملا خرج من عندنا، و�أنا جال�ص مع حمقق �آخر قال: �دعو� يل.

دخل �ملحقق ر�مي على �لتحقيق وله �صابقة معي، ولّطف �جلو بعد �أن �صاده �لت�صنج، 

وقد �أتو� على بقية �التهامات، منها ماهية �لعالقة بيني وبني مو�صى �خلطيب، وعمر�ن 

�أتى  َمْن  �صامي ح�صني؟ وقد �عرتف عليه  �الأخ  بيني وبني  �لتي  �لعالقة  مظلوم، وكذلك 

�أبا �إبر�هيم �صاحب �رشي، ومو�صع ثقتي. و�صاألوين عن  ِمْن عنده �ل�صعف و�خللل �أن 

طلبي الإبرة بندقية �أم 16 من �الأخ �صامي ح�صني، فاأنكرت ذلك، وعالقاتي مع �الأخ �صامي 

�أخوية و�جتماعية ال غري.

وجمعوين بريا�ص نا�رش، و�الأخوين ذياب كر�جة، و�لدكتور �صالح بركات، �لذي مل 

ي�صبق يل �أن عرفته من قبل، فا�صتغرب �ملحقق باأين ال �أعرف �لدكتور �صالح، فاأكد �لدكتور 

باالعرت�ف.  الإقناعي  منهم  حماولة  يف  ذلك  وكان  ل�صهرتي،  يعرفني  و�أنه  ذلك،  �صالح 

�أعرفه  �لقد�ص  من  �صاب  �إىل  بي  �أخذو�  ثمَّ  �العرت�ف،  بعدم  �نتهت  ثانية  جل�صة  يل  وكان 

قدياً من �جلهاد �الإ�صالمي، وهو �الأخ حممد عو�ص، �لذي طلب من �مليجر �أن يجمعني 

به لري�ين ويقبّل يدي، فقلت له بعد �أن جمعني به: ال �أقبل من �أحد �أن يقبّل يدي، ولكني 

عانقته، وهو م�صبوح وبكى حلر�رة �للقاء، فقلت له: ��صب فاأنت قوي، و�الأمر ال ي�صتحق 

�أن تتاأثر، وهو �ليوم من �إخو�ننا يف حما�ص.

و�صاألوين عن عالقتي مع �ل�صيخ ر�ئد �صالح، �لذي ورد ��صمه على هام�ص �لتحقيق، 

دولة  �صّد  �لع�صكرية  �ملو�جهة  ميد�ن  �إىل  �الإ�صالمية  باحلركة  يخرج  �أن  منه  طلبت  باأين 

�الحتالل، وهذ� مل يح�صل �أبد�ً. فقلت لهم: حركة �ل�صيخ ر�ئد قانونية، و�أنتم تعملون ليل 
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نهار على �إخر�جها عن �لقانون، فال�صيخ ر�ئد لي�ص بالغبي حتى يعطيكم هذه �لفر�صة، 

ويخرج بحركته عن �لقانون، و�ل�صيخ ر�ئد كذلك كان يتجنب �للقاء معنا، بل ويتخوف 

�أن عندي  �لتحقيق قال يل �ملحققون:  �لتي ال د�عي لذكرها يف  �لت�رشيبات  من ذلك. ومن 

م�صدر ت�صليح د�خل �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948.

جاءين  �أن  �إىل  �أخبار  فال  غزة،  على  �حلرب  ي�صغلني  ما  �أكرث  وكان  �لتحقيق  �نتهى 

تقلق  ال  له:  فقلت  �لتحقيق،  ظروف  وعن  �أحو�يل  عن  و�صاألني  �صباح،  فر��ص  �الأ�صتاذ 

و�أخبين عن غزة، فاآملني حجم �لت�صحيات من قتل يف �الأهايل، ودمار يف �الأحياء و�لبيوت، 

ذ�قو� جنود �الحتالل 
َ
ولكن هّد�أ من روعي فعُل رجالنا يف �مليد�ن، فقد تفننو� يف �لقتال، و�أ

�ملوت �لزوؤ�م. ومل ُيعهد لدولة �الحتالل �أن عا�صت مثل هذه �حلروب، فقد �أذلها �هلل على 

يدي عباده، ولي�ص بيننا وبينهم �إال �مليد�ن حتى يرحلو� عن ديارنا.

ولقد تخلل �لتحقيق �أنهم كانو� يتندرون على �أبي �لوليد خالد م�صعل، ومن ذلك �أنه 

مهاجر�ً  ويعي�ص  وطنه،  من  طردمتوه  رجل  لهم:  فقلت  قطر،  يف  �لق�صور  حياة  يعي�ص 

ومنافحاً عن ق�صيته، ت�صتكرثون عليه �أن يعي�ص يف قطر �لتي بيوتها ق�صور؛ بينما رئي�ص 

حكومتكم �ل�صابق و�لالحق، يعي�صون يف ق�صورهم هنا يف �لقد�ص، وهناك يف قي�صارية، 

ويف تل �لربيع، وق�صايا �لف�صاد �لتي يعي�صها �صا�صتكم، و�لتحر�ص بالن�صاء على م�صتوى 

عن  �صمعته  و�لذي  بها.  �أدرى  �أنتم  �أخرى  وقياد�ت  �ل�صجن،  يف  �لقابع  دولتكم  رئي�ص 

�لرجل، عن �أبي �لوليد، �أنه متو��صع يف عي�صه ويف م�صكنه، ولكنه �لغيظ �أكل قلوَبكم.

نحن أمة ال تعرف التقاعد:
ويف حمكمة �لتمديد يف �مل�صكوبية، قال �حلاكم �لع�صكري يل: �ألي�ص يف حياتكم تقاعد؟ 

فتوقفت عن �جلو�ب، وقلت يف نف�صي: �صمعون برييز يف �لت�صعني من عمره، وهو يقوم 

مقام رئي�ص لدولتكم، ويقول �إن له عمل �صيز�وله بعد �نتهاء مدة رئا�صته للدولة. وكان 

�ل�صيخ �لفا�صل ح�صن يو�صف، يا رعاه �هلل، يخطبنا يف �ل�صجن ويقول: نحن �أمة ال تعرف 

�لتقاعد. وجمعتنا �لزنازين باالأ�صتاذ �ملحامي حممد جمدي �أبو خ�صري، �بن عم �ل�صهيد 

�رشيتح،  �الإخوة  وكذلك  باخلناجر.  وقتلوه  �ل�صهاينة  �أحرقه  �لذي  خ�صري،  �أبو  حممد 

على  �عتقلو�  خ�صري  �أبو  حممد  و�الأ�صتاذ  هو  �لذي  �صاللدة،  وبا�صم  �خلطيب،  ومو�صى 

خلفية �الأحد�ث �لتي تلت ��صت�صهاد �لفتى حممد �أبو خ�صري، يوم �أن �نتف�صت �صعفاط، 
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وبيت حنينا، و�لقد�ص، وخرج �صبابنا و�أهلونا على دولة �الحتالل، و��صتبكو� مع �رشطته 

وخمابر�ته. و�إن دّل على �صيء فاإنه يدل على �لوطنية �ل�صادقة، وعلى �لظلم �لو�قع على 

�صعبنا يف �لقد�ص و�لذي تفجر غ�صباً على ممار�صات �الحتالل.

يغري  مل  �لتحقيق  طبيعة  الأن  �ملحققني،  قناعات  على  �الإجهاز  دون  �لتحقيق  �نتهى 

وجهها �الإنكار. لكنني منذ �للحظة �الأوىل �حت�صبت نف�صي عند �هلل، وال حول وال قوة �إال 

باهلل �لعلي �لعظيم، و�أذكر بتاريخ 1 متوز/ يوليو 2014، �أن �الأخ عبد �هلل �ل�صعافني جاءين 

قبل ر�أ�صك، 
ُ
�صباحاً وقال: جئتك مودعاً الأن ��صمي جاء للنقل �إىل “�لنقب”، و��صمح يل �أن �أ

فكان له ذلك. وق�ّص علّي روؤيا �أن �ل�صاباك جدد يل �الإد�ري ل�صتة �أ�صهر �أخرى، و�أين �أقود 

مني  كان  فما  مطب،  يف  وقعت  �لطريق  ويف  عريك.  عني  �إىل  بيتونيا  من  نزول  يف  �صيارة 

“�لنقب”،  �إىل  �هلل  عبد  و�صافر  �مل�صهد  �نتهى  وهنا  �لوكيل.  ونعم  �هلل  ح�صبنا  قلت:  �أن  �إال 

�إال  يوؤول  وال  �لطريق،  يف  هي  م�صيبة  �ملطب  الأن  عليه،  ح�صد 
ُ
�أ ال  و�صع  يف  تركني  لكنه 

على عدم �الرتياح، لكنني �رحتت خلتامها بقويل: ح�صبنا �هلل ونعم �لوكيل، فهد�أ ذلك من 

روعي، وقلت هذه تكفيني. و�هلل �صبحانه وتعاىل يقول: )�لَِّذيَن َقاَل لَُهُم �لنَّا�ُص �إِنَّ �لنَّا�َص 

َفانَقلَبُو�   Ù �لَْوِكيُل  َوِنْعَم  �هللُ  َح�ْصبُنَا  َوَقالُو�  �إَِياناً  َفَز�َدُهْم  َفاْخ�َصْوُهْم  لَُكْم  َجَمُعو�  َقْد 

،
ْ َيْ�َص�ْصُهْم �ُصوٌء َو�تَّبَُعو� ِر�ْصَو�َن �هللِ َو�هللُ ُذو َف�ْصٍل َعِظيٍم(24 َن �هللِ َوَف�ْصٍل ملَّ  ِبنِْعَمٍة مِّ

و�حلمد هلل رب �لعاملني.

�إىل  �صباحاً  “�مل�صكوبية”  من  “�لبو�صطة”  حملتني   2014/8/7 �خلمي�ص  يوم  ويف 

حماكم عوفر، وبعد �لعر�ص على �ملحكمة تقرر متديدي �إىل يوم �لثالثاء 12 �آب/ �أغ�صط�ص 

ْمِرِه َولَِكنَّ 
َ
ليتحول �مللف من �الإد�ري �إىل ق�صية وتنزيل الئحة �تهام، )َو�هللُ َغالٌِب َعلَى �أ

. وعدت يومها �إىل �لق�صم �لذي خرجت منه، و��صتقبلني �إخو�ين 
ْكرَثَ �لنَّا�ِص اَل َيْعلَُموَن(25

َ
�أ

وبقي  �أقعدين،  حتى  �لظهر  �أمُل  �أجهدين  وقد  خري�ً،  �هلل  وجز�هم  �جليا�صة،  بعاطفتهم 

يعاودين حتى كتابة هذه �ل�صطور. وما ز�ل بقية وجع بالرغم من �لعالج و�ملاء �ل�صاخن 

يعاجلني  �أن  ر�رش�ص  �أن�ص  �الأمري  �أبو  �حلبيب  �أخي  حر�ص  �لتي  �لهوى؛  وكا�صات 

مر�جعة �إىل  حتتاج  حمنة  هذه  �هلل،  هو  �لنافع  �صّك  وبال  ت�رش،  فلن  تنفع،  مل  و�إن   بها. 

ووقفة.

القراآن الكرمي، �صورة �آل عمر�ن، �آية 173–174.  
24

القراآن الكرمي، �صورة بو�صف، �آية 21.  
25



458

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

فلئن �أوتينا ِمْن ِقبَِل َمْن مل ي�صب على �ملحنة، فاالأمة ولود، و�صب لهذه �ملحنة رجال 

لها  و�صب  �رشيتح،  م�صطفى  وحممد  �خلو�جا،  �صكري  لها  �صب  وممن  كاجلبال.  هم 

حممد جميل كفاية، وحممد فوؤ�د �لعدوين، و�صب لها ذياب كر�جة. و�آخرون يف مو�قع 

عون، �أبو  نزيه  �ملجاهدون:  منهم  وع�صقالن،  �جللمة  يف  �مل�صيبة  لهذه  �صبو�   �أخرى 

من�صار.  �أبو  و�رش�ر  عي�صة  �أبو  وحمزة  رموز،  �أبو  �لكرمي  وعبد  �رشور،  �لقاهر  وعبد 

وجز�هم �هلل خري�ً وثبتهم.
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�أكن يف يوم من �الأيام على علم بالذي هو �آت من �الأقد�ر، وما حتمل يف  �أما بعد، فلم 

طياتها ِمْن هموم و�أحد�ث. يوم �أن �نطلق بي قطاُر �لعمر، يف رحلته �ملكتوبة بني �ملر�غمة 

ْعُت عليها،  و�مل�صابرة، و�لتي �رت�صيتها لنف�صي عن ر�صا، و�نطالقاً من قناعاتي �لتي وقَّ

معامل  بد�أت  و�إن  ف�صولها،  تنته  مل  �الآن  وحتى  �الحتالل،  قبل  �صريَتها  �بتد�أُت  �أن  يوم 

�لن�صج، تغدو نحو غاياتها، وتعلو علو�ً ي�صتفز �الحتالل وَمْن هم على �صاكلته، يف ظل 

�هرت�ء �أتى على مفا�صل كثرية من حياته، و�إنه يف طريقه �إىل �النهيار... �إن �صاء �هلل وعما 

قريب.

ولكنه  �ليوم،  �أقول  ال  ل�صاحلنا،  ح�صمه  �قرتب  وقد  �ل�رش�ع،  الأبعاد  تقديري  ومع 

يزحف  �لعرمرم  و�خلمي�ص   [ مبحمد  و�إذ�  وحا�صمة،  قادمة  �صنو�ت  ع�رش  �إىل  يحتاج 

.
وتتجدد �صيحاُتهما، و�إّنا �إذ� نزلنا ب�صاحة قوم )َف�َصاَء �َصبَاُح �مْلُنَْذِريَن(1

بهذ�  تكن  مل  دولته،  قامت  �أن  فيوم  �الأيام،  هذه  ِمْن  �أ�صو�أ  �الحتالل  على  �أتى  ما  �إنه 

�لَِّذيَن  �إِىَل  َتَر  مَلْ 
َ
)�أ �إذ كانت حال �الأمة و�لق�صية كما قال �هلل تعاىل:  �مل�صتوى من �ل�صوء، 

وجهوهم،  على  خرجو�  يومئذ  فالنا�ص   ،
�مْلَْوِت(2 َحَذَر  لُوٌف 

ُ
�أ َوُهْم  ِدَياِرِهْم  ِمْن  َخَرُجو� 

وتركو� ديارهم، �أما �ليوم، فزحف �لعودة على �حلدود، وثقافة �ملقاومة هزمت �الحتالل، 

و�صاهدت باأم عيني كيف كان جنود �الحتالل يفّرون من �حلرب يف �جلنوب �للبناين �صنة 

و�ملوت  د�ئرة،  و�حلرب  �إليها  رجع  غزة  خارج  كان  فمن  غزة،  على  �حلرب  �أما   ،2006

يح�صد �أرو�ح �لنا�ص.

لقد �نطلق �لقطار يف رحلته، و�ملخبوء من �الأحد�ث تدرج بالهموم �صيئاً ف�صيئاً، حتى 

�إال مع  �أحد�ثه،  �ل�صب على �مل�صائب، فالغيب عامل م�صتور ال تتبّدى لك  �لنف�ص  تعودت 

ْن لَيْ�َص 
َ
�لزمن، ويطل عليك من نافذته، بقدر ما هو مقدر لك، وما عليك �إال �لر�صا، )َو�أ

نَّ 
َ
ْوَفى a َو�أ

َ
َز�َء �اْلأ نَّ �َصْعيَُه �َصْوَف ُيَرى M ُثمَّ ُيْجَز�ُه �جْلَ

َ
لاِْلإِْن�َصاِن �إِالَّ َما �َصَعى ? َو�أ

.
�إِىَل َربَِّك �مْلُنْتََهى(3

القراآن الكرمي، �صورة �ل�صافات، �آية 177.  
1

الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 243.
 
القراآن  

2

القراآن الكرمي، �صورة �لنجم، �آية 39–42.  
3
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توقعاتي، وكنت على  �ل�صجن �صمن  كان  طريقاً،  و�لتحرير  �جلهاد  �رت�صيت  ويوم 

خ�صيٍة منه؛ الأن باطنه جمهول، ومن ور�ئه ظلم �الحتالل �لذي ��صتثمر �لهزية. ونّغ�ص 

حرمة  و�نتهك  �حلرمات،  على  و�عتدى  �ملا�صي.  من  باخلوف  وحا�رشنا  حياتنا،  علينا 

�ملقد�صات، �لتي ِمْن �أجلها يكرث �لفزع ولها خ�صو�صية �لنفري.

فيه،  ما  كل  �أحتدى  و�أن  همومه،  �أ�صارع  و�أن  �ل�صجن،  �ألج  �أن  �الأقد�ر  �صاءت  ولقد 

وكنت بعون �هلل �أكب منه، وما �صمحت لنف�صي �أن ت�صتكني. فهو �أوالً و�آخر�ً ال يليق باآدمية 

�الإن�صان، بل هو عقوبة ظاملة، و�أد�ة من �أدو�ت �لطغاة، كما جاء على ل�صان فرعون يف حّق 

�لذي يحمل  ليحول بني منطق �حلق،  ، ذلك 
�مْلَ�ْصُجوِننَي(4 ِمَن  ْجَعلَنََّك 

َ
)اَلأ  \ مو�صى 

لو�ءه رو�ُد �لتغيري... وبني �جلماهري �لتي ��صتخف بها هوؤالء �لطغاة.

�إنه ما من لبنة من لبنات �ل�صجن، وال باب من �أبو�به، �إال و�لق�صوة لها فر��ص، �أو متكاأ، 

�أن �حلرية حالة نف�صية مفطور  �أو �صتار، ومن ور�ء ذلك ظلم يار�ُصه �الحتالل. ولوال 

�لهزية،  �إىل  �رش�عه  يف  �الإن�صان  النتهى  ب�صحناته...  �الإيان  ويغذيها  �الإن�صان،  عليها 

�صيخنا  قال  كما  �مل�صيبة،  دون  حتول  قوة  ال  حيث  �ملمات،  حتى  �لقهر  ثوب  وللب�صه 

م�صطفى �صادق �لر�فعي: “وال يكون �صيٌء حينئٍذ، �أ�صعف من قوة �لقوي، وال �أ�صيع 

من حيلة �ملحتال، وال �أفقر من غنى �لغني، وال �أجهل من علم �لعامل، ويبقى �جلهد و�حليلِة 

و�لقوة و�لعلم... و�لغنى و�ل�صلطان... لالإيان وحده”.

�إّن حياة �ل�صجن وحاله، ال تقل عن حالة �لقبور، فكنت بعد عدد �ل�صباح يف رم�صان 

�أنزل �إىل �ل�صاحة للريا�صة، ومعي �الأخ طه �ل�صخ�صري، ومعنا رمبا ثالث... كنا ننظُر �إىل 

�أقول  �إنارة، وكنت  �لغرف عن بعد مرتين... و�لنا�ص نيام و�صيام، وكاأنها �لكهوف بال 

لالأخ طه: “�نظر �إىل هذه �ملغار�ت، كاأنها �لقبور”، وهي بال �صك �أوكار وقبور، لوال نافذة 

يف باب يغطيها �ل�صبك �حلديدي.

�لعمل  ُينوره  �لقب  �أن  فكما  �لقبور،  يف  �ملوتى  حياة  مع  �صبٌه  لها  �ل�صجني  حياة  �إن 

�ل�صالح، فال�صجن كذلك ال يبدد ظلماته �إال �لعمل �ل�صالح، و�لعلم �لنافع، و�ل�صب على 

�أنك يف حمى �هلل، فاملهمة �الأ�صا�صية  �لنفو�ص �ملري�صة. وجماع �الأمر، �أن ت�صت�صعر دوماً 

�أجلها ُبني �ل�صجن، هي �الإذالل، وك�رش �لكبياء �لوطنية و�الإيانية، وحتطيم  ِمْن  �لتي 
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�لطغاة. فمو�صيه ديان، وزير دفاع  �لذي ال تعجبه �صن�صنة  �ملتمرد  �لنف�صية، لهذ�  �لقوة 

�الأ�رشى  بحق  �الإعد�م  عقوبة  باإقر�ر  �لكني�صت  يف  طالبو�  �أن  يوم  �الأ�صبق،  �الحتالل 

مع  منهم  الأجعلن  �أبطاالً،  منهم  �أجعل  �أن  “�أتريدون  بقوله:  عليهم  رّد  �لفل�صطينيني، 

�ل�صنني، َمْن ينظر �إىل وجهه يف �ملر�آة... فال يعرف نف�صه”.

�إنه �ل�صجن، كالزمن، �إن مل ت�صتثمره كان وباالً عليك، و�إن مل تقطعه بالعمل �ل�صالح، 

قطعك باالأمر��ص و�ل�صهو�ت. فا�صغل نف�صك مبا ينفعها ويقربك من �هلل، تظفر بالطماأنينة، 

وي�صت�صلمون  �ل�صالح،  �لعمل  عن  يخالفون  �لذين  و�أما  �ل�صباب.  ن�صوة  فيك  وتتجدد 

للظالل �لقا�صية، فمعي�صتهم �صنٌك، و�ملكابرة حياتهم، و�ل�صياع �صبيلهم، ويتزلفون �إىل 

حياة �للهو و�لفر�غ، عن طريق �لتلفزيون و�ملو�صيقى �ل�صاخبة، و�الأغاين �ملاجنة، على 

ح�صاب �لوطنية �لتي فرغوها من م�صامينها، و�أ�صبحت وطر�ً للمتزلفني.

�إنه �ل�صجن �لذي ُيعري �لنف�ص �لب�رشية، وال ُتذكر �الأ�صفار مع توقيعاته وب�صماته، 

فاإن كان �ل�صفر ي�صفر عن �أخالق �لرجال، فال�صجن كما قال �ل�صاعر:

ومهما تكن عند �مرئٍ من خليقة                            و�إْن خالها تخفى على �لنا�ص ُتعلم

فمهما حاول �الإن�صان، �أن يت�صنع د�خل �ل�صجن، ففي �لنهاية �إىل متى؟ فال�صجن �أر�ص 

حمروقة، و�لِع�رْشة بني �الأ�رشى ال ثوب يغطيها، �إال �الأخالق �لطيبة، و�ملعاين �حلميدة، 

 [ حممد  قائدهم  �إىل  ب�صلوكهم  يعودو�  و�أن  �الأعذ�ر.  لبع�صهم  �الأ�رشى  يلتم�ص  و�أن 

فال�صجن ال حُت�صى عور�ته، و�ل�صجني عليه جماهدة نف�صه، فاإن نام، فنومه عورة، و�إن 

و�أ�صتميح  فعورة.  �حلاجة،  ق�صاء  �إىل  ذهب  و�إن  عورة،  فيقظته  �ل�صباح،  لعدد  ��صتيقظ 

�لقارئ عذر�ً، على هذ� �حلديث، فالغرف يف �ل�صجن، تت�صع �إىل ما بني �لع�رشة و�لع�رشين، 

و�خلالء مع �حلمام يف �لغرف، ويجمع بينهما موقع و�حد، بل هو حمور �لغرفة. و�أحياناً 

�لدور، لق�صاء حاجتهم، و�إن �حتلم فغل�صه عورة، و�أحياناً ت�صيق  ينتظر �الأ�رشى على 

بك �حلال، فتخرج عن طورك، فتتد�فع على ل�صانك �لعور�ت كما قال �صيدنا علّي [:

ل�صـــانك ال تذكر به عورة �مـــرئ                             فكـــلـــك عـــور�ت ولــلنــــا�ص �أل�صــــُن

ياأخذون ر�حتهم عند ق�صاء �حلاجة  �ملر�ص؛ الأنهم ال  �أنا�ص وقعو� فري�صة  وكم من 

�لوقت لن�صف �صاعة  ��صتنزفه  حياًء وخجالً؛ ومنهم من يتعب من ق�صاء �حلاجة، وقد 

للمرة �لو�حدة.
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�إنها �رشيبة الأجل معاٍن عظيمة، من خالل هذه �ملحنة �لتي تاأكل من �أعمارنا، ونتعجل 

ي�صابق  و�لكل  �ل�صباب،  زهرة  منّا  ت�صتنزف  وهي  تنق�صي،  �أن  يريدها  و�لكل  �أيامها، 

�لزمن، وي�صتعجل طموحاته، ويريدها مع �أنفا�صه �لالهثة، ولكن هيهات:

ما كل ما يتمنى �ملرُء يدركه                                   جتري �لرياح مبا ال ت�صتهي �ل�صفُن

لها  �الإن�صان وطاقته، بقدر ما هو جتربة  لعمر  ��صتنز�ف  �ل�صجن، بقدر ما هو  و�إنه 

�لفن  ويتفاوت  �لهند�صي،  بناَءها  نف�ص  لكل  الأن  ن�صيب؛  فيها  وللهند�صة  ح�صاباتها، 

�ملو�قف،  �أنت حاذق يف �ختيار  �إن�صان الإن�صان. وبقدر ما  �ملعماري يف هذ� �مل�صمار، من 

وعندك �إبد�ع يف ��صتغالل �لفر�ص، بقدر ما �أنت ناجح، يف �صياغة �لو�قع، �إىل حالة �إيجابية، 

تن�صجم روُحها مع �لكينونة �لب�رشية، �لتي جتد ر�حتها يف �ل�صمو �الأخالقي، �لذي يحفظ 

�لنف�ص من �أن ترتدى. 

�إن من ثمر�ت �لهند�صة �لنف�صية، �أنها ال تقبل �اللتو�ء، �لذي هو من �لعيوب يف هند�صة 

كذلك،  �الإن�صان  على  ينطبق  �لهند�صة،  يف  �الأ�صياء  على  ينطبق  ما  �أن  و�ملق�صود  �لنف�ص، 

�لبناء،  حجر  على  يقع  م�صطلح  “�الإفتال”  �أن  �هلل،  رحمه  �لو�لد،  �ل�صيد  ِمَن  تعلمت  فقد 

وكذلك يقع على بع�ص �لنا�ص. فمن �لنا�ص من هو مفتول يف ر�أ�صه، �أو فكره، �أو �صلوكه، 

و�لدقاقة  بامتياز،  دّقاق  وهو  و�حلديد،  �حلجارة  بني  �صنعته  عا�ص  فالو�لد  �أخالقه.  �أو 

كانت  �أن  يوم  �ل�صنعة،  هذه  يف  �هلل،  رحمه  �لو�لد،  برع  ولقد  �حلجر،  هند�صة  على  قائمة 

�ملنا�صري، كان ذلك قبل  �حلجارة ع�صية، قبل �ملحاجر، و�آالت ق�ّص �حلجارة من خالل 

60 �صنة ويزيد. وكان ُيَخرُِّج حجارة �لبناء بامتياز، بحيث ال يحتاج �حلجر �إال موقعه يف 

�لبناء، وهي �صنعة يف حينها، و�إىل �ليوم، يقتات منها �الإن�صان، من بني �حلديد �لفوالذي 

و�حلجارة �ل�صلدة، و�ملاهر فيها مهند�ص يف ذ�ته، حتى ولو كان �أميّاً.

�إّن �لذي دعاين �إىل هذ� �ملنحى �أن “�الإفتال” مر�ص يقع على �حلجارة، وعلى َمْن هم 

ُي�صّخ�ُص  وكالهما  �لبنّاء،  دون  ومهند�ص  طبيب  و�لدّقاق  مهند�ص،  فالبنّاء  كاحلجارة. 

“�الإفتال”، �لذي هو عجز يف قدرة �لدّقاق، على �الإتقان، و�لعني هي �مليز�ن.

و“�الإفتال”، لئن رميناه على حجر �لبناء، في�صح �أن نرميه على روؤو�ص �لب�رش، وعلى 

�أفكارهم، وعلى �صلوكياتهم، َوَمْن هذه حاله، وقد عاي�صنا �رشيحة من مر�صى “�الإفتال”، 

�إعالمياً  �لفل�صطينية،  �لق�صية  يت�صدرون  �لذين  ِمَن  �ل�صاكلة،  هذه  على  الأنا�ص  و�صمعنا 

ار، �أو �صنان با�صا  و�صيا�صياً. فهيهات حلال هوؤالء �أن ت�صتقيم، �أو تتعافى، ولو �أتيته ب�ِصنِمَّ
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)�ملهند�ص �ملعماري �لرتكي �ل�صهري(، ما مل يتحرر من جاهليته، ويتخلَّ عن �أحكام �صابقٍة 

يف ذهنه، وير�جع ر�صيده �لفطري، حتى يبد�أ من جديد، ما د�م يف �لعمر بقية؛ الأن فطرته 

�أتى  �لفكري  �لغزو  والأن  و�الأر�ص.  �ل�صماو�ت  عليه  قامت  �لذي  �حلق،  عن  بعيد�ً  ذهبت 

على دماغه ففتله، و�أ�صبح �صحية، من �صحايا �لتميّع �لفكري، وقد حت�صن بال�صبهات 

بعيد�ً عن �حلقائق، وركب موجة �ل�صبهات و�ملز�يد�ت، و�إذ� بالنهاية قول �هلل تعاىل يغلب: 

.
ا َت�ِصُفوَن(5 قِّ َعلَى �لْبَاِطِل َفيَْدَمُغُه َفاإَِذ� ُهَو َز�ِهٌق َولَُكُم �لَْوْيُل مِمَّ )َبْل َنْقِذُف ِباحْلَ

�أو �أذى، حتى ولو كان  �إنني يف �خلتام، �أ�صتميح عذر�ً، ِمْن كل َمْن ناله �صوطي بظلم 

و�أعز  �أكب  فيه  �أرى  كنت  من  ومنهم  ُيجلد،  �أن  ي�صتحق  من  ومنهم  �ملد�عبة.  طريق  عن 

�الأخ  كان  ما  فكثري�ً  �ملقاومة.  يف  و�مل�رّشف  �حلافل  ملا�صيه  بنظرة،  ولو  �أوجعه،  ْن 
َ
�أ ِمْن 

هذ�  نعم  عليه:  �أرد  وكنت  مو�َصك،  هذ�  دودين:  مو�صى  عن  يل  يقول  مرد�وي،  حممود 

�لدين، كانو� يقولون  مو�صي، لثقتي مبو�صى وحبي له، وكذلك عن �الأخ هارون نا�رش 

ملاذ� يقولون:  وكانو�  قلبي،  �إىل  �لنا�ص  �أحب  ِمْن  �إنه  نعم  و�أقول:  �ملدلّل.  ولُدك  هذ�   يل: 

هارون فقط؟

�أ�صاء  �أو  �ملاألوف،  عن  خرج  من  لكل  موجعاً  و�أحياناً  حا�رش�ً،  �صوطي  كان  لقد  نعم 

�إالّ  �ل�صوط  ُيرفع  ال  لكن  �هلل،  رحمه  �صنب،  �أبو  �إ�صماعيل  �حلاج  بح�رشة  و�أحياناً  �أدبه، 

بروح �ملد�عبة، حتى مع �أولئك �لذين خرجو� عن �ملاألوف، وكانت �لقهقهة حا�رشٌة مع كل 

جولة، �أو �صْولة من �َصَوالت �ل�صوط.

و�أختم مبثٍل �صمعته عن �أبي، رحمه �هلل. فقد كان يل �صديٌق يرتدد على بيتنا، هو �الأخ 

�أربع ن�صاء ومل  �أنه تزوج من  �أبي عن حاله،  �أبو رّموز، رحمه �هلل، وعلم  �حلبيب عزمي 

يعّقب. فقال �أبي، رحمه �هلل: “يا ولدي، �لبيت �لذي ال يعمره رّب �لعاملني... يحار �لبنَّاء 

فيه”. ومات �أبو عبد �هلل يف حادث �نهيار مقبة باب �ل�صاهرة �صنة 1990 رحمه �هلل، وعّقب 

لنا �لذكر �حل�صن و�لعمل �ل�صالح.

القراآن الكرمي، �صورة �الأنبياء، �آية 18.  
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منزل �لعائلة يف قرية �أم طوبا، كانون �لثاين/ يناير 2006
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من �ليمني: �صليم �لعو�ودة من كفر كنا، و�ل�صيخ حممد �أبو طري، بالقرب من طبيا، �صيف 1988

من �ليمني: �الأ�صري �ملحرر ر�مي �الأقرع، و�ل�صيخ حممد �أبو طري يف مكتبة �صجن جمدو، �صتاء 2005
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من �ليمني: �الأ�صري �ملحرر فازع �صو�فطة، و�ل�صيخ حممد �أبو طري، و�الأ�صري �ملحرر عرفات �صو�فطة، 

يف �صاحة �صجن جمدو، �صتاء 2005

من �ليمني: �لنائب حممد طوطح، و�ل�صيخ حممد �أبو طري، و�لنائب و�ئل �حل�صيني، يف حفل �نتخابي 

لكتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �أقيم يف بلدة بدو، 2006/1/20
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�ل�صيخ حممد �أبو طري ي�صلم على �الأ�صتاذ عبد �لرحمن �صالح، وب�صحبتهم �ل�صيخ �إبر�هيم حمادة يف 

م�صجد بلدة �صور باهر بعد �لفوز يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي، �صباط/ فب�ير 2006

من �ليمني: �لنائب �أحمد عطون )�أبو جماهد(، و�ل�صيخ حممد �أبو طري، يوؤدون �صالة �جلمعة يف م�صجد 

�صور باهر �إثر فوزهم يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي، �صباط/ فب�ير 2006
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 من �ليمني: �ل�صيخ حممد �أبو طري و�لنائب

�أحمد عطون )�أبو جماهد( يف �صورة لهما يف �أثناء 

�ال�صتعد�د للدعاية �النتخابية، 2005/12/31

�ل�صيخ حممد �أبو طري يف مقعده يف �ملجل�ص 

�لت�رشيعي �لفل�صطيني يف �أثناء �نعقاد �إحدى 

جل�صات �ملجل�ص، 2006/3/29

من �ليمني: رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لدكتور عزيز دويك، و�لنائب و�لوزير نايف 

 �لرجوب، و�لنائب �ل�صيخ حممد �أبو طري، و�لوزير عي�صى �جلعبي، و�لنائب �لدكتور �إبر�هيم

�أبو �صامل، خالل جل�صة حماكمة يف حمكمة عوفر �لع�صكرية، 2006/9/19
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�بنة �ل�صيخ مرمي �أبو طري، �صيف 1995�بنة �ل�صيخ �أروى �أبو طري، �صيف 1990

من �ليمني: م�صعب، و�أروى �أبناء �ل�صيخ حممد 

�أبو طري، �صتاء 1998

من �ليمني: حممود، وم�صعب �أبناء �ل�صيخ حممد 

�أبو طري، 1998
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ثانيًا: صور الشهداء واألسرى وإهداءاتها:

�ل�صهيد �صعد �صايل )�أبو �لوليد(، �غتيل يف لبنان 

يف 1982/9/27

�ل�صهيد فوزي �أبو طري، �صهيد معركة �لكر�مة، 

1968/3/21

�ل�صهيد حممد عزيز، ��صت�صهد بالقرب من �خلليل 

يف 1993/9/13

�ل�صهيد �الأ�صري جمعة �إ�صماعيل، ��صت�صهد يف 

�صجن �لرملة يف 2008/12/24، وكان �عتقل يف 

�آذ�ر/ مار�ص 1993
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�ل�صهيد �ملهند�ص يحيى عيا�ص، �غتيل يف غزة يف 

1996/1/5

�ل�صهيد �إ�صالم �أبو �رميلة، ��صت�صهد على حاجز 

�إيريز يف 1994/3/8

�ل�صهيد عبد �ملنعم �أبو �حميد، �غتيل يف بلدة �لر�م 

يف 1994/5/31

�ل�صهيد زهري فر�ح، �غتيل يف بلدة �لر�م يف 

1994/5/31
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�ل�صهيد عادل عو�ص �هلل، �غتيل بالقرب من �خلليل 

يف 1998/9/10

�ل�صهيد �ملهند�ص حميي �لدين �ل�رشيف، ��صت�صهد 

يف ر�م �هلل يف 1998/3/29

�ل�صهيد عماد عو�ص �هلل، �غتيل بالقرب من �خلليل 

يف 1998/9/10

�ل�صهيد عمر �صعادة، �غتيل يف بيت حلم يف 

2001/7/17
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 �ل�صهيد �أين حالوة، �غتيل يف مدينة نابل�ص

يف  2001/10/22

من �ليمني: �ل�صهيد ريا�ص �أبو زيد، و�الأ�صري �ملحرر و�صام فرحات، و�ل�صيخ �أحمد يا�صني، و�أبو ن�صال 

فرحات. �لتقطت �ل�صورة يف منزل �آل فرحات يف حي �ل�صجاعية بغزة، 1999/5/31

 �ل�صهيد �صالح �صحادة، �غتيل يف غزة

يف 2002/7/22
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�ل�صهيد ن�رش جر�ر، ��صت�صهد يف بلدة طوبا�ص يف 

2002/8/14

�ل�صهيد �إبر�هيم �ملقادمة، �غتيل يف غزة يف 

2003/3/8

�ل�صهيد �ملهند�ص �إ�صماعيل �أبو �صنب )�أبو ح�صن(، 

�غتيل يف غزة يف 2003/8/21

 �ل�صهيد عبد �لعزيز �لرنتي�صي، �غتيل يف غزة

يف 2004/4/17
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على  ُعلِّق   .2003/3/18 يف  ��صت�صهد  عالن،  علي  �ل�صهيد 

يحد  ال  حمد�ً  هلل  �حلمد  �لرحيم،  �لرحمن  �هلل  “ب�صم  �ل�صورة: 

بحد و�ل�صالة و�ل�صالم على �حلبيب �مل�صطفى �صالة وت�صليماً 

ال يحد�ن بحد، وبعد: �إىل �الأب �حلنون �لذي عو�صنا على فقدنا 

�الأهل فكنت عندما ت�صع يدك �ملباركة على ر�أ�صي ��صعر بحنان 

مل �أ�صعره من قبل، فاأنت �صيخنا �الأب �حلنون و�ملربي و�لقائد 

�أطمع ولو بدعوة منك. فال بّد  و�إين الأهديك هذه �ل�صورة و�أنا 

�أطمع  وال  �حلزين،  �الأق�صى  �مل�صجد  �صاحات  يف  نلتقي  �أن  لنا 

و�ل�صعاب، و�الأمل  �الأحز�ن  دنيا  �لدنيا؛  بهذه  �للقاء  يف   كثري�ً 

عند  �الأحبة،  عند  �لنعيم  جنان  يف  �للقاء  من  �صيخ  يا  لنا  بّد  فال 

و�أنفا�صنا  �لطريق طويل  يقول  �لذي كان دوماً  �لهريي  جمال 

�أ�رشك و�أ�رش جميع �ملجاهدين. و�أخري�ً  �أن يفك  �لكرمي  �أطول، وعند ماهر وحممد عزيز. فا�صاأل �ملوىل 

ال ت�صتطيع هذه �لكلمات �أن ت�صف قدرك يف نفو�صنا. و�أخري�ً ال ال تقولو� ود�عاً... بل قولو� �إىل �للقاء... 

 �إن مل يكن فوق �لرثى... فبجنة رب �ل�صماء. و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، �بنك و�أخوك �لفقري

�إىل �هلل، علي مو�صى عالن. �أ. معاذ، خميم عايدة، ما �أجمل �لعذ�ب يف �صبيل �هلل”.

�ل�صهيد مالك نا�رش �لدين، �غتيل يف مدينة �خلليل 

يف  2004/7/15

 �ملهند�ص و�الأ�صري �ملحرر ح�صن �لقيق

)�أبو �صليمان(، تويف يف �صباط/ فب�ير 2006
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على  ُعلِّق   .1994/8/12 يف  ��صت�صهد  عابدين،  ر�غب  �ل�صهيد 

�ل�صورة: “ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم �حلمد هلل، �إىل �صيخي �جلليل 

�أن يجمعني بك مع  �ملوىل عّز وجل  و�أدعو  �أبو م�صعب �خلري، 

�لد�عي لك، فائق �جلعبة �أخوك   �لنبيني و�ل�صديقني و�ل�صهد�ء. 

�أبو حمزة. �صورة �ل�صهيد ر�غب عابدين”.

على  ُعلِّق   .1994/10/14 يف  ��صت�صهد  �لنت�صة،  ح�صن  �ل�صهيد 

عمي  البن  �لر�صم  هذ�  �لرحيم،  �لرحمن  �هلل  “ب�صم  �ل�صورة: 

و�أخي �ل�صهيد ح�صن �لنت�صة �إهد�ًء ل�صيخنا �جلليل �أبو م�صعب 

و�أ�صاأله  بهم،  يجمعنا  �أن  تعاىل  �هلل  �صائالً  طري”  “�أبو  �خلري 

يف لك  �ملحب  �أخوك  �أعد�ئه.  من  ويحميك  عنك  يخفف  �أن   تعاىل 

جالل �هلل، �أين يا�رش �لنت�صة، �أ. �لق�صام، �صجن ع�صقالن”.

يف  �لطبي  لالإهمال  نتيجة  ��صت�صهد  وهد�ن،  �أبو  حممد  �ل�صهيد 

�صجون �الحتالل، يف 2004/11/4. ُعلِّق على �ل�صورة: “ب�صم �هلل 

 �لرحمن �لرحيم �أ�صتاذي و�صيخي �ملكرم ف�صيلة �ل�صيخ حممد

�أبو طري، �أبو م�صعب، �إين �أدعو �هلل �أن يتعك بال�صحة و�ل�صعادة 

و�أن  �لعر�ص  ويوم  �الأر�ص  وحتت  �الأر�ص  فوق  ي�صرتك  و�أن 

�آمني  �للهم  �لنعيم،  �لكرمي يف جنة  يجمعنا �هلل على حو�ص نبيه 

ح�صن،  �أبو  هدو�ن،  �أبو  حممد  �حلاج  تلميذك  لك،  �صكر  و�ألف 

2002/4/7م”.
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تل  بلدة  يف  حممد  �غتيل  ريحان،  وعا�صم  حممد  �ل�صهيدين 

يف  ��صت�صهادية  عملية  يف  عا�صم  و��صت�صهد   ،2001/10/12 يف 

�لرحيم،  “ب�صم �هلل �لرحمن  ُعلِّق على �ل�صورة:   .2001/12/12

�آله  وعلى  حممد  �هلل  ر�صول  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  هلل  �حلمد 

�أهدي لك هذ�  �أبو م�صعب  �إىل �صيخنا �لفا�صل  و�صحبه و�صلم، 

�لر�صم الأخوي �ل�صهيدين حممود وعا�صم، رحمهما �هلل �صائالً 

�ملوىل عز وجل �أن يجمعنا و�إياهم يف جنان �خللد، مع دعائي لك 

بالفرج �لعاجل وال تن�صانا من دعائك �خلال�ص يف ظهر �لغيب، 

حممد  لل�صهيدين  �ل�صورة  عمرو،  �أبو  ريحان  عماد  �أخوك 

وعا�صم ريحان، 2005/1/11م، تل - نابل�ص”.

�الأ�صري �ملحرر مرو�ن �أبو �رميلة. ُعلِّق على �ل�صورة: “ب�صم �هلل 

�لفا�صل  �أخي �حلبيب  �إىل  �ل�صورة  �أهدي هذه  �لرحيم  �لرحمن 

“�أبو م�صعب” لتكون ذكرى بيننا، ودليل على  �أبو طري  حممد 

�أهلنا على خري،  �أن يفك �أ�رشنا ويجمعنا مع  �ملحبة، و�أ�صاأل �هلل 

�إنه على كل �صيء قدير، �أخوك مرو�ن �أبو �رميلة، �أبو م�صعب، 

1995/7/3، �لقد�ص، �لر�م، ع�صقالن �لرباط”.

�الأ�صري �ملحرر ر�تب زيد�ن. ُعلِّق على �ل�صورة: “ب�صم �هلل �لرحمن 

�مل�صطفى  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  وكفى  هلل  �حلمد  �لرحيم 

وبعد، �صيخي �لفا�صل �أبو م�صعب حممد �أبو طري، يا من بعت 

و�هلل ��صرتى، �أهدي �إليك ر�صمي هذ� تعبري�ً عن �ملحبة و�الأخوة. 

لتدعو يل يا �صيخي �لفا�صل بظهر �لغيب باملغفرة و�لرحمة كلما 

�هلل.  يف  �أحبك  �أخاً  لتتذكر  بال،  على  �إليك  وخطرت  �إليها  نظرت 

و�علم يا �صيخي �لغايل مهما �دلهمت �خلطوب فال بّد من �نبالج 

يكون  �أن  ع�صى  قل  هو  متى  وي�صاألونك  جديد،  للحرية  فجر 

قريباً، و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني، �أخوك �ملحب لك 

 دوماً، ر�تب عبد �هلل زيد�ن، �أ. عبد �هلل، قبيا، ر�م �هلل، 1997/1/22،

13 رم�صان �خلري”.
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 �الأ�صري �ملحرر عامر �أبو �رشحان. ُعلِّق على �ل�صورة: “ب�صم �هلل

�لرحمن �لرحيم، �حلمد هلل وكفى، و�ل�صالة على �لنبي �مل�صطفى 

وبعد، تعبري�ً عن �ل�صوق و�حلنني، لالأخ �لفا�صل و�لو�لد �ملربي 

�أقدم ر�صمي متو��صعاً تعبري�ً  �أبو م�صعب  �أبو طري  �الأخ حممد 

عن عالقة �الأخّوة �لتي �ألفت ما بني قلوبنا ولتكون ذكرى طيبة 

�أ،  �صكان  جلميع  و�صالماتي  �لغيب،  ظهر  يف  �صاحلة  لدعوة 

�أخوكم عامر �أبو �رشحان، �أبو حما�ص، نفحة، 1996/6/1م”.

�ل�صورة:  على  ُعلِّق  نعيم.  �أبو  �هلل  عبد  توفيق  �ملحرر  �الأ�صري 

“ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم �إهد�ء �إىل �صيخي �لفا�صل �أ. م�صعب 
�خلري، عبد �هلل توفيق، �أ. نعيم، 2000/9/23”.

�هلل  “ب�صم  �ل�صورة:  على  ُعلِّق  �لباز.  �إبر�هيم  �ملحرر  �الأ�صري 

�لرحمن �لرحيم، �الأخ �حلبيب �أبو م�صعب �أهدي هذه �ل�صورة 

�ملتو��صعة �إليك، و�أ�صاأل �هلل يجمعك بني �أهلك و�أقربائك و�أحبابك 

�إبر�هيم طالل  يف �لقريب �لعاجل، �أخوك �ملحب لك و�لد�عي لك 

�لباز، قلقيلية حي �لتفاح، 2005/2/7”.
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�ل�صورة: على  وُعلِّق  �لدين.  نا�رش  هارون  �ملحرر   �الأ�صري 

�لفا�صل و�حلبيب �إىل �صيخي  �إهد�ء  �لرحيم  �لرحمن  �هلل   “ب�صم 
�أبو م�صعب �خلري، مع حتيات �أخوك هارون”.

�الأ�صري �ملحرر نز�ر حممد رم�صان. ُعلِّق على �ل�صورة: “�أهدي 

طري �أبو  حممد  �ل�صيخ  �هلل،  يف  �حلبيب  �الأخ  �إىل  هذ�   ر�صمي 

�أبو م�صعب �خلري، لتبقى ذكرى بيننا يف عامل �لن�صيان، و�أ�صاأل �هلل 

�لقدير �أن يفرج كربنا و�أن يجمعنا يف �صاحات �مل�صجد �الأق�صى، 

يف ظّل عد�لة قد�صية، وقد حتقق وعد �هلل، �إن ربي على كل �صيء 

نابل�ص، تل/  رم�صان،  تي�صري  حممد  نز�ر  �هلل  يف  �أخوك   قدير. 

ربيع �لثاين 1421هـ، متوز]/ يوليو[ 2000م”.

�لرحمن  �هلل  “ب�صم  �ل�صورة:  على  ُعلِّق  �لهور.  جمال  �الأ�صري 

عليكم �ل�صالم  �لكبري،  �الأخ  �أيها  �لفا�صل  �صيخي   �لرحيم، 

ورحمة �هلل وبركاته، �صيخي �أبو م�صعب، �لقلب مليء بالقول، 

معكم  �أما  ��صتحياء�ً،  �لقلم  يقف  ولكن  �حلديث،  يريد  و�لل�صان 

كرمي  �أخ  يقول  وهو  �رجتافاً  ويرتعد  فيه،  يف  �لكلمات  فتتلعثم 

و�أخ حبيب. فرَّج �هلل كربتك، وحرر قيدك، و�أعانك على بلو�ك، 

�هلل كن له معيناً، و�أهده �رش�جاً منري�ً، و�جعله نور�ً مبيناً. �أخي 

ومعلمي �لكبري يقول ر�صولنا �لكرمي و�أنت �أعلم مبا قال، يقول 

تغذي  كما  بالبالء  �ملوؤمن  ليغذي  �هلل  “�إن  �ل�رشيف  حديثه  يف 

�لو�لدة ولدها باللب”، و�أنا �أر�ك ر�صعت �لبالء و�لعناء، وغذ�ك 

�إليك  يذهب  ر�صمي  هذ�  �لكرمي  �أخي  لك.  حمبته  قدر  منه  �هلل 

�أخوك  ��صتحياء منك، فتقبله لينال �رشف ما يب�رش منك،  على 

�ل�صغري �أبو تقي �لدين، جمال �لهور”.
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“�إىل  �ل�صورة:  على  ُعلِّق  �صكري.  ح�صني  �أحمد  �ملحرر  �الأ�صري 

�لغايل حممد �أبو طري، �أبو م�صعب، �أبعث �إليك بر�صم لبوزي، ال 

تن�صانا يا �صيخنا من دعوة يف جوف �لليل، �أخوك �لغلبان �أحمد 

�لتجاري،  �ل�صارع   - �لتحتا  �هلل  ر�م  ذر،  �أبو  �صكري،  ح�صني 

�صورة  لنا  تر�صل  �أن  من  تن�صانا  ال   ،11 رقم  �لتقدم،  حمددة 

لطلعتك �لبهية، 2000/5/2م”.

“�ل�صيخ �ل�صورة:  على  ُعلِّق  �لر�صق.  حممد  �ملحرر   �الأ�صري 

�أ. م�صعب، �أ. طري، حما�ص/ �صطة، ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم �إنا هلل 

و�إنا �إليه ر�جعون، ح�صبنا �هلل ونعم �لوكيل، ال حول وال قوة �إال 

ُفوَنَك ِبالَِّذيَن ِمن ُدوِنِه َوَمن  لَيْ�َص �هللُ ِبَكاٍف َعبَْدُه َوُيَخِوّ
َ
باهلل، )�أ

�أ. م�صعب،  َفَما لَُه ِمْن َهاٍد(، و�لدي �حلبيب �ل�صيخ  ُي�ْصلِِل �هللُ 

�أحبك باهلل، ال تن�صاين من دعائك، �بنك حممد، 1999/11/16م”.

�الأ�صري �ملحرر �صالح �لعاروري. ُعلِّق على �ل�صورة: “ب�صم �هلل 

�لرحمن �لرحيم، �حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل، 

�أهدي �صورتي هذه  �أ. م�صعب �خلري،  �لكرمي  �لفا�صل  �صيخنا 

وينطوي  �لنف�ص  تكنه  عما  �الإف�صاح  عن  عاجز�ً  ب�صيطاً  تعبري�ً 

عليه �لفوؤ�د جتاه قادتنا ورو�دنا �لذين يلهمون �الأجيال �ل�صموخ 

و�ل�صب و�لرباط، ومن تهّب من تلقائهم عبري �الآخرة، وتذّكر 

�لدنيا  من  لك  خري  ولالآخرة  �خلالدين  �ل�صلف  باأجماد  روؤياهم 

وجنديك  �أخوك  ودعائي،  حبي  خال�ص  مع  �لعاملني  رب  باإذن 

�صالح حممد �لعاروري، هدرمي 2000/6/27م”.
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�هلل  “ب�صم  �ل�صورة:  على  ُعلِّق  عطون.  حممود  �ملحرر  �الأ�صري 

�لرحمن �لرحيم، �حلمد هلل نا�رش �ملوؤمنني �ل�صادقني، و�ل�صالة 

و�ل�صالم على ر�صوله �لكرمي وبعد، �الأخ �لكرمي �صيخي �لفا�صل 

�أبو م�صعب، �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته �أهديك ر�صمي 

هذ� ليبقى ذكرى بيننا فالذكرى تنفع �ملوؤمنني، و�أ�صاأل �هلل ويل 

�حلمد �أن يجمعنا على ثرى �لقد�ص وقد حتققت �آمال �مل�صلمني 

خري،  كل  عنا  وجز�ك  ون�رشك  �هلل  ثبتك  و�حلرية.  بالن�رش 

“�أبو قتيبة”، �صجن نفحة �ل�صهد�ء،  �أخوك �ملحب حممد عطون 

1994/4/9م، حما�ص”.

�الأ�صري �ملحرر �أياد حممد عطون. ُعلِّق على �ل�صورة: “ب�صم �هلل 

�لرحمن، �إهد�ء، �إىل �الأخ �حلبيب و�ل�صيخ �ملجاهد “�أبو م�صعب” 

حفظه �هلل �أهدي �إليك يا �صيخنا هذ� �لر�صم الأعب من خالله عن 

حبي و�عتز�زي بك يا من �رشفني �هلل بلقائك خارجاً ومعرفتك، 

�الأقد�ر،  بيننا  باعدت  مهما  ولكن  معكم  للعي�ص  م�صتاقاً  وكنت 

وتفرقت �الأج�صاد فاإن �الأرو�ح متالقية متعانقة يف �صماء �الأخوة 

�لفر�ق،  �أمل  على  �أخي  ف�صب�ً  �ل�صاعر:  يقول  وكما  �هلل،  �صاء  �إن 

فكلنا لل�صوق و�لندى باق. �إذ� �نف�صلت هياكلنا وبانت، فروحي 

وروحك يف عناق. و�أ�صاأل �هلل �لقدير �أن يجمعني و�إياك عن قريب 

جنات  ففي  يكن  مل  و�إن  �حلبيب،  طوبا  و�أم  �الأق�صى  ثرى  على 

عطون حممد  �إياد  لك  �مل�صتاق  و�بنك  �أخوك  �هلل.  �صاء  �إن   �خللد 

)�أبو حذيفة(، �لقد�ص، �صور باهر، �صجن ع�صقالن، 1995/1/5م”.

�لرحمن  �هلل  “ب�صم  �ل�صورة:  على  ُعلِّق  عطون.  �أحمد  �الأ�صري 

�إمام  �الأمني  ر�صوله  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  هلل  �حلمد  �لرحيم 

و�ملربي  �ملجاهد  �الأخ  �إىل  و�الآخرين  �الأولني  و�صيد  �ملجاهدين 

�لفا�صل، �أ. م�صعب �خلري، �إىل من �أحببته حباً جماً يف �هلل يقول 

لَّْفَت َبنْيَ ُقلُوِبِهْم َولَِكَنّ 
َ
ا �أ نَفْقَت َما يِف �اْلأْر�صِ َجِميعاً َمّ

َ
تعاىل )لَْو �أ

لََّف َبيْنَُهْم(، فكم �أنا م�صتاق لروؤية وجهك �لو�صاء، و�صماع 
َ
�هللَ �أ

ف�صورتي  رحلت  و�إذ�  بينكم،  �صخ�صي  فاإن  بقيت  �إذ�  �أخبارك 

تذكار، �أخوك �أ. جماهد، 1994/8/7م”.
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من �ليمني: ر��صي �أبو طري �صقيق �ل�صيخ حممد �أبو طري، و�ل�صهيد �لق�صامي �لقائد �أحمد �جلعبي، 

و�أ�صري ثالث، �لتقطت �ل�صورة يف �صجن �لنقب، يف �صيف 1994

�ل�صف �خللفي، من �ليمني: �الأ�صري �ملحرر �صالح �لعاروري، و�الأ�صري �ملحرر حممد �صالح، و�ل�صهيد 

عادل عو�ص �هلل. �ل�صف �الأمامي، من �ليمني: �لنائب �الأ�صري حممود �لرحمي، و�الأ�صري �ملحرر خالد 

قا�صم. �لتقطت �ل�صورة يف �صجن ر�م �هلل، �صتاء 1992
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�الأ�صري �ملحرر حازم حممد ع�صيلة

�الأ�صري �ملحرر �صعيد بد�رنة

�الأ�صري �ملحرر ع�صام �لق�صماين

�الأ�صري �ملحرر �إبر�هيم �حلزيبي
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�الأ�صري �الأردين �ملحرر �صلطان �لعجلوين يتو�صط 

و�لديه يف �صجن هدرمي

�الأ�صري �لليبي �ملحرر خليفة �ل�صغري �ملبوك 

خليفة

�الأ�صري �لنائب �ل�صيخ جمال �أبو �لهيجاء

�الأ�صري �ملحرر �صالح �خلو�جا
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�الأ�صري �ملحرر عبد �لرحمن �لقيق�الأ�صري �ملحرر نائل �ملحت�صب
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ملحق الوثائق

الوثيقة رقم )1(:

1
من تغطيات اإعالم الثورة الفل�شطينية خلرب اعتقال ال�شيخ اأبو طري

�إحدى  1975/5/4؛ و�صورة لل�صيخ ن�رشت يف  خب ن�رش يف جملة فل�صطني �لثورة يف 

جمالت �لثورة �لفل�صطينية؛ ومل�صق �صادر عن �الإعالم �ملوحد ن�رش �صنة 1976.

�أر�صيف �ملحرر.  
1
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الوثيقة رقم )2(:

طابع بريدي كويتي تكرميًا لل�شيخ اأبو طري واإخوانه الأ�شرى، معنونًا 

بـ“نكافح لتحرير فل�شطني واإحالل ال�شالم”2

1977/7/1 ]�ملحرر[

اأبو اجلبني، تاريخ فل�شطني يف طوابع الربيد جمموعة نادر خريي الدين  �أبو �جلبني،  �لدين  نادر خريي   
2 

ط 2 )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 2012(، �ص 267.



495

ملحق الوثائق

الوثيقة رقم )3(:

مقطع من خرب حماكمة ال�شيخ اأبو طري واإخوانه املن�شور يف �شحيفة 

 “�شوت احلق واحلرية” ل�شان احلركة الإ�شالمية يف فل�شطني
املحتلة �شنة 1948، العدد 325

1412/12/25هـ – 1992/6/26م ]�ملحرر[

تقدمي لوائح اتهام �شّد ال�شيخ حممد اأبو طري واإخوانه

خا�ص ب�صوت �حلق: قدمت للمحكمة �لع�صكرية يف ر�م �هلل لو�ئح �تهام �صّد �ل�صيخ 

 حممد �أبو طري –41 عاماً– من قرية �أم طوبا، و�صقيقه ر��صي حممد �أبو طري –33 عاماً–،

نباال،  بري  من  عاماً–   25– �حلجة  توفيق  ومازن  �لقد�ص،  من  عاماً–   32– نوح  ونبيل 

و�إبر�هيم �أحمد �لغو�رنه –28 عاماً– من بيت حلم. وت�صمنت الئحة �التهام �ملقدمة �صّد 

�مل�صلمني–  –�الإخو�ن  �تهامه بت�صكيل خلية م�صلحة تابعة لتنظيم  �أبو طري  �ل�صيخ حممد 

�مل�صلحة.  �خللية  �صفوف  �إىل  �الإخو�ن  من  و�أربعة  ر��صي  �صقيقه  وجتنيد  عّمان،  يف 

�أر�صيف �ملحرر.  
3
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8500 دينار �أردين من جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف عّمان، و�رش�ء  وكذلك ��صتالم مبلغ 

وذلك  و�لنقب-  يافا  من  عرب  �أ�صخا�ص  –من  دوالر   6000 مببلغ  وقنابل  نارية  �أ�صلحة 

�لغربية.  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قو�ت  �صّد  م�صلحة  عمليات  يف  ال�صتعمالها 

��صرتيت  �لتي  باالأ�صلحة  قائمة  طري  �أبو  �ل�صيخ  �صّد  �ملقدمة  �التهام  الئحة  وت�صمنت 

–عربي يف يافا- خم�ص م�صد�صات من عيار�ت خمتلفة مع ذخائرها، و�رش�ء بندقية  من 

–من عرب �لنقب-. ووجهت  16– وقنابل يدوية ومو�د متفجرة  –�إم  ر�صا�صة من طر�ز 

لل�صيخ تهمة قيادة �خللية �مل�صلحة و�إعطاء �الأو�مر الأع�صائها للقيام بعمليات م�صلحة �صّد 

قو�ت �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، و�صناعة �لعبو�ت �ملتفجرة، وتزويد �أع�صاء �خللية باالأ�صلحة 

�صّد  �ملقدمة  �التهام  لو�ئح  وت�صري  �الإ�رش�ئيلي.  �جلي�ص  باأمن  �الإ�رش�ر  بهدف  و�لقنابل 

�ملذكورة  �لقطع  –من  ناري  ل�صالح  منهم  و�حد  كل  �متالك  �إىل  �الآخرين  �لتنظيم  �أع�صاء 

�الأمو�ل  وتلقي  معادية،  م�صلحة  خلية  يف  و�لع�صوية  بحوزتهم،  �صبطت  و�لتي  �أعاله- 

من �خلارج، و�رش�ء �الأ�صلحة و�لتدرب عليها بهدف ��صتعمالها �صّد �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. 

– نا�صفة  عبوة  بتفجري  قيامه  حلم-  بيت  –من  �لغو�رنه  �أحمد  �إبر�هيم  للمتهم  ووجهت 

�صناعة حملية- لدى مرور با�ص �إ�رش�ئيلي ينقل م�صتوطنني يهود�ً يف �ل�صارع �لرئي�صي 

يف بيت �صاحور. وير�فع عن �ملتهمني �ملحامي عبد �ملالك دهام�صه �لذي يثلهم منذ تاريخ 

هو  �خللية  يف  �ل�صاد�ص  �لع�صو  �أن  بالذكر  وجدير  �ملا�صي.  رم�صان  �صهر  يف  �عتقالهم 

�أعاله،  �ملذكورين  �ملتهمني  مع  �صوية  �عتقل  و�لذي  �لبرية،  من  �هلل  عو�ص  عادل  �ملو�طن 

وقد حّولته �ل�صلطات �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية �إىل �العتقال �الإد�ري ملدة �صتة �أ�صهر –حيث 

�أنه مل يعرتف بالتهم �ملوجهة �إليه، وهو �الآن يقبع يف �صجن نفحة بالنقب.
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مقتطفات من فيديو لل�شهيد عادل عو�س الله يرد فيه على اتهام 

اأجهزة ال�شلطة الفل�شطينية له مب�شوؤوليته عن

4
ا�شت�شهاد حميي الدين ال�شريف

ني�صان/ �أبريل 1998

طرفنا  من  �لت�صجيل  هذ�  يف 

�لدين  عز  �ل�صهيد  كتائب  يف 

رددته  ما  حقيقة  على  بالوقوف 

�أكاذيب  من  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة 

وتلفيقات. 

�ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  �دعت 

قام  �هلل،  عو�ص  عادل  �أن 

]حميي  �ل�صهيد  يف  �لنار  باإطالق 

�لدين �ل�رشيف[ —رحمة �هلل عليه— من يحدثكم �الآن عب هذ� �ل�رشيط هو عادل عو�ص 

ما  �أ�صهل  �لق�صام من  �لدين  �ل�صهيد عز  بنف�صه، وتفنيد ذلك عندي وعندنا يف كتائب  �هلل 

�لتي  �للحظة  �أين كنت، ومع من كنت، يف  تو�جدي،  �أعلن عن مكان  باأن  ذلك  يتم  يكون، 

�دعت �أجهزة �أمن �ل�صلطة �أنه مّت فيها ��صت�صهاد �الأخ �لقائد حميي �لدين �ل�رشيف. كما �أن 

�إخوة �آخرين لي�صو� مطاردين، جمعني و�إياهم �جتماع يف ذلك �ليوم بد�أ من �آخر �صاعات 

نهاره و�نتهى يف �أو��صط ليله، عندهم كامل �ال�صتعد�د لتبيان �حلقيقة باأنني كنت و�إياهم 

.
5
يف جل�صة تنظيمية تخت�ص يف �صوؤون عمل جهادنا يف كتائب عز �لدين �لق�صام

هو  و�فرت�ئهم،  كذبهم  على  للتدليل  يكفي  وحده  �لدليل  هذ�  كان  و�إن  �آخر  �أمر   ]...[

تلك  يف  معي  كان  �أنه  على  باالعرت�ف  قام  �لعد��صي[  ]غ�صان  معتقل  لديهم  �أن  مقولتهم 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
4

كان �ل�صيخ حممد �أبو طري ممن ح�رشو� هذ� �الجتماع يف مدينة �خلليل.  
5

ً عادل عو�ش اهلل متنكرا عادل عو�ش اهلل
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 �للحظة، �لتي كما زعمو� مّت ]فيها[ ت�صفية �ل�صهيد �لبطل �الأخ �لقائد حميي �لدين �ل�رشيف،

رحمة �هلل تعاىل عليه، ولل�صلطة يف ذلك �أ�صبقيات معنا يف حركة حما�ص، ومعنا يف كتائب 

عز �لدين �لق�صام، فهذ� �الأخ �ملعتقل جمدي �أبو وردة �لذي مّت �عتقاله يف �أعقاب �لعمليات 

 �ال�صت�صهادية �لتي جاءت رد�ً على ��صت�صهاد �الأخ �لقائد �ل�صهيد يحيى عيا�ص، رحمه �هلل،

�لق�صة  تلك  �لتي متت فيها  �ملقابلة  تلفزيون، نعم، وبّث هذه  نقلها  لقَّنوه ق�صة  يف حينه 

�مللفقة، تلفزيون �لعدو نقالً عن تلفزيون �ل�صلطة، حيث لّقنو� �الأخ جمدي —فّك �هلل �أ�رشه 

�الأخ  ��صت�صهاد  على  �لرد  —عمليات  �لعمليات  تلك  �أن  يقول  �أن  حينها،  كربه—  وفرج 

�إال حماولة من حما�ص، كما لقنوه،  �لقائد يحيى عيا�ص، رحمه �هلل، يف حينه— ما جاءت 

�حلاكم  �ل�صهيوين  �لليكود  بحزب  حينها  �حلاكم  �ل�صهيوين  �لعمل  حزب  ال�صتبد�ل 

وقتها، ثم ماذ� ح�صل نزل جمدي �إىل �ل�صجن و�بتعد عن �أجو�ء �ل�صغط �لتي مار�صوها 

عليه و]نفى �صحة كل ما قال[. 

]مقطع حمذوف من �ل�رشيط �الأ�صلي[ �لتي �أعلن فيها �أن �إ�رش�ئيل �لعدو �ل�صهيوين 

يقف خلف ��صت�صهاد �لقائد حميي �لدين �ل�رشيف، نتيجة ر�صوخها الإمالء�ت �صهيونية 

�أمريكية خ�صية من �لرد �ملتوقع �لذي �صتقوم به كتائبنا، و�إن كان هذ� فاإن �لرد �صيكون، 

هم مل يتعلمو� من جتربة �غتيال �ل�صهيد يحيى عيا�ص، ردنا �صيكون بليغاً ردنا �صيكون 

موجعاً، و�هلل ي�صهد �أن نيتنا �أن ندخل �خلوف و�لهلع �إىل قلب كل �صهيوين، يف كل بيت 

�صهيوين، حتى ال يعيدو� �لكرة، فل�صنا نحن �لذين نفرط بدماء �صهد�ئنا. �صاأن �آخر قد 

حلركتنا  معنوية  �رشبة  توجيه  وحماولة  ور�ءها  يقف  ومن  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  تكون 

تنال  لن  �لتلفيقات  هذه  مثل  فاإن  عنهم  بعيد  وهذ�  �لق�صام،  كتائب  يف  وجلهادنا  حما�ص، 

منا، فنحن �أكب منها، نحن �الأكب، نحن �الأعز، ولن يبت يف ع�صدنا، ولن يهز يف ج�صدنا 

�صعرة، تلفيقات من هنا، وتلفيقات من هناك. 

�صاأن ثالث قد يكون وجيهاً يف حلظة ما، وي�صل �إىل �أن يكون �الأول يف مرتبة �الأولويات، 

ذلك هو خ�صية �أجهزة �أمن �ل�صلطة �أن تقود حتقيقاتنا �لتي جنريها �صوياً يف حركة حما�ص 

ويف كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام للك�صف عن �أن لهم يف �أجهزة �أمن �ل�صلطة يد�ً مبا�رشة 

يف حادث ��صت�صهاد �لقائد حميي �لدين �ل�رشيف، رحمه �هلل، فاأر�دو� �أن يبادرو�، باأن يلقو� 

�لكرة يف ملعبنا حت�صباً لهجوم قد ن�صنه �إعالمياً وجماهريياً �صدهم للك�صف عن تورطهم 

نف�صه،  ن�صي  �التهامات؟  يوجه  �لذي  من  يتهمنا؟  �لذي  من  �آخر،  �صوؤ�ل  ويبز  ذلك.  يف 
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�أخوين  بت�صليم  قام  �لذي  وهو  �ل�صلطة،  �أمن  �أجهزة  �أحد  على  يقف  �لذي  �ل�صخ�ص  �إنه 

جماهدين لنا، ع�صوي خلية �صوريف �ملجاهدة، �الأخ عبد �لرحمن غنيمات و�الأخ جمال 

�لهور —فّك �هلل �أ�رشهم وفرج كربهم— و�لذي يبدو �أنه �أغاظهم �أن نكون قد متكنا من 

ك�صف عملية �لت�صليم �لتي متت يف و�صح �لنهار بناء على �تفاق م�صبق، �أم �أنه ن�صي �أنه 

�أ�رشه—  —فرج �هلل كربه وفّك  �لبطل ح�صن �صالمة  �ملجاهد  �الأخ  �لذي قام بت�صليم  هو 

مهند�ص عمليات �لثاأر ُبَعيد �غتيال �لقائد �ل�صهيد يحيى عيا�ص، عندما �أو�صل خب�ً الأجهزة 

�أمن عدونا باأن ح�صن �صالمة يرقد جريحاً يف �إحدى م�صت�صفيات �ل�صفة �لغربية، ونحن 

ال نن�صى ونعلم متاماً �أنه �أ�صدر مرتني �أو�مر باإطالق �لنار على �لعبد �لفقري �لذي يتحدث 

]...[ �صخ�ص �آخر يار�ص تلك �لهجمة �ل�رش�صة علينا يف حما�ص  �إليكم عب هذ� �ل�رشيط 

و�لكتائب، وبات يتهمنا وو�صائل �إعالم �لعدو تفتح له ذر�عها، وها هو نتنياهو يطري فرحاً 

 جر�ء هذ� �النقالب �لذي �أحدثته �أجهزة �أمن �ل�صلطة كما �دعو� يف حتقيقاتهم، هو �لطيب

عبد �لرحيم ]...[.

فيه،  �حلركة  كثري  �أنني  يل  بان  �صاهدته  عندما  ثم  �أجريته،  للت�صجيل  ن�صخة  هو  هذ� 

ف�صجلنا �رشيطاً �آخر هو �لذي دفعناه �إىل و�صائل �الإعالم، وكان بني �أيديهم، ولكن عر�ص 

لنا عار�ص، يجب �الأخذ بكل �الحتماالت، �أنه يف حالة �إقد�م �أجهزة �أمن �ل�صلطة على عملية 

�أن  قتل يل، يف حلظة من �للحظات، يف يوم من �الأيام، ف�صتزعم حينها يف �صمن مز�عمها 

�صمن  من  و�صيجدون  ذلك،  �صيقولون  �هلل،  عو�ص  عادل  غري  �ل�رشيط  هذ�  �صجل  �لذي 

بها،  يقومون  قد  �لتي  �جلديدة،  �لفرية  هذه  مثل  على  ورد�ً  لذ�  �صي�صدقهم،  من  �لنا�ص 

�صخ�صيتي  عن  بالك�صف  �أقوم  �أن  و�أحبابي،  �إخو�ين  مع  ت�صاوري  بعد  �أقوم  �أن  قررت 

�ل�رشيط ومن هذ�  �لذي �صجلت هذ�  �أنا  �أنني مبالب�صي بهيئتي با�صمي بر�صمي،  الأعلن 

�لباب �أقوم بالك�صف �الآن عن حقيقة �صخ�صيتي ]يف هذه �للحظة يك�صف �للثام عن وجهه[ 

�لتغري  وهذ�  �الإجر�ء،  هذ�  ي�صتغربون  قدياً  يعرفوين  كانو�  �لذين  �الإخوة  بع�ص  ولعل 

ب�صكلي، �إال �أنها �لظروف �لتي ق�صت علينا رغماً عن �أنوفنا �أن نتعامل مع �لو�قع �الأمني 

كونهم  با�صم  جاوؤو�  �لذين  جلدتنا،  و�أبناء  يهود  من  ديارنا  يف  مطاردين  نعي�صه  �لذي 

فاحتني لديارنا، �إال �أنهم ]ال[ يزيدون يف معظمهم )كثرٌي من قياد�تهم عن علم وكثرٌي من 

ب�صياطها  وتذهب  �صعبنا  تقمع  �أد�ة  �إىل  ويتحولو�  يكونو�  �أن  ]�إال[  يف  جهل(  عن  �أتباعهم 

جهود �ل�رشفاء من �أبناء �صعبنا، لهذ� من هذ� �لباب، قررنا �أن يكون ذلك؛ بحيث يف �للحظة 
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�لتي �إذ� ما قدر �هلل تعاىل يل �أن �أرتفع �صهيد�ً و�إن كانت �أمنيتي كما هي �أمنية كل �إخو�ننا، 

لينال  يهود،  �أيدي  على  تعاىل  �هلل  يقدرها  بد،  وال  �صهادة  كانت  �إن  تكون  �أن  �أمنية  كانت 

�لو�حد فينا �أجر �صهيدين، �أما �إذ� قدر �أن تكون �الأد�ة �لطيعة و�أعني �أجهزة �أمن �ل�صلطة 

يف يدي يهود، ويقومو� باأد�ء تلك �ملهمة عنهم، فل�صنا نقول �إال ح�صبنا �هلل ونعم �لوكيل.

الوثيقة رقم )5(:

مقتطفات من ر�شالة من املعتقل يف �شجون ال�شلطة الفل�شطينية

غ�شان العدا�شي والذي اتهمته بامل�شاركة يف ا�شتهداف

6
حميي الدين ال�شريف

1998/4/12

�أي �صيء. ومل  �لدين �ل�رشيف  ��صت�صهاد حميي  �أعلم عن  �أنني ال  ]...[ ليعلم �جلميع 

بعدما  �لرو�ية  بهذه  �أدليت  فلقد  �ملحققون.  يدعي  كما  قتله  على  �صاهد�ً  �أكن  ومل  �أ�صارك 

تعر�صت له من تعذيب وتهديد مل �أَر مثلهما يف حياتي، لقد هددوين باأن يتهموين بالعمالة 

�صديد�ً  �رشباً  �رشبوين  وقد  �ليهود.  حل�صاب  �لدين  حميي  باغتيال  �صاركت  و�أنني 

ومنعوين من �لنوم الأكرث من ثالثة �أيام متو��صلة. وعلقوين من يدي يف �صقف �لزنز�نة. 

لقد مار�صو� مع �الإهانات و�الأ�صاليب �لهمجية ما يعجز �لل�صان عن و�صفه. كل ذلك من 

�أجل �أن �أذكر رو�ية هم �ألفوها بالكامل وال علم يل بها. وقد ]كان[ ذلك من قبل ]جبيل[ 

�لرجوب و�لطيب عبد �لرحيم و]توفيق[ �لطري�وي و�إ�صماعيل جب وحمققني �آخرين. فقد 

�أخبوين �أن �أديل بهذه �لرو�ية بالقوة وحتت �لتهديد. ]...[ ويعلم �جلميع و�أولهم �أهلي 

و�إخوتي �أنني بريء مما يفرتونه علي و�أنني كنت نائماً يف �لبيت عندما وقع �النفجار. 

]...[ و�أخري�ً �إذ� كانت هذه �لر�صالة هي �آخر عهد يل بالدنيا. فاإنني �أطلب من �أهلي ومن 

�ل�صعب �لفل�صطيني ومن �إخو�ين يف حما�ص باأن ي�صاحموين جميعاً ويعلم �هلل �أين بريء 

و�هلل على ما �أقول �صهيد. 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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الوثيقة رقم )6(:

مقتطفات من ر�شالة ال�شهيد عماد عو�س الله “اإىل اإخوانه و�شعبه 

7
واأمته” بعد هروبه من �شجون ال�شلطة الفل�شطينية

1998/8/18

�صعبنا  جماهري  �إىل  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  وكو�در  قادة  �إخو�ين  �إىل 

وجماهري �أمتنا �لعربية و�الإ�صالمية، �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته. 

فقد منَّ �هلل تبارك وتعاىل علي بتحرير نف�صي من �صجون �صلطة �حلكم �لذ�تي، بعد 

�ملعاناة  من  فيها  القيت  يوماً(،   128( �أيام  وثمانية  �أ�صهر  �أربعة  �صجونهم  يف  ق�صيت  �أن 

و�لتعذيب ما ال يتحمله �أو يطيقه ب�رش، ولكن رحمة �هلل تبارك وتعاىل �ألقت بظاللها علي، 

�أن  ور�أيت  �لقذرة،  �أيديهم  بني  من  �خلروج  من  تعاىل  بف�صله  ومتكنت  وثبّت،  ف�صمدت 

عن  و�البتعاد  �لكتابة،  يف  �ملو�صوعية  متوخياً  �ملريرة،  �لتجربة  هذه  وقائع  �إليكم  �أكتب 

على  �لقائمني  هوؤالء  طبيعة  فهم  يف  مفيد�ً  �أكتبه  ما  يكون  �أن  �آمالً  �لعاطفية،  �النفعاالت 

�أبناء �صعبنا و�أمتنا للحقيقة �ملجردة كما هي، رغم مر�رتها  �إدر�ك  �الأمر يف �ل�صلطة، ويف 

وق�صوتها. 

]...[ كان يجل�ص يف �ملكتب ]مكتب �لتحقيق[ قادة �ل�صلطة وقادة �أجهزتها �الأمنية بعدما 

علمو� باعتقايل، وكان من �ملوجودين �لطيب عبد �لرحيم وجبيل �لرجوب و�أمني �لهندي 

و�حلاج �إ�صماعيل جب وتوفيق �لطري�وي وحممد �جلبيني )�أبو �أ�صامة( �لذي هو نائب 

جبيل �لرجوب، وقد حقق معي فيما بعد، وكان �لطيب عبد �لرحيم يت�صدر �جلل�صة �إال 

�أجل�ص بادرين جبيل �لرجوب من بينهم قائالً وعلى وجهه  �أن  �أنه حلظة دخويل وقبل 

�ل�صهيد  )يعني  فالن  يا  �لزملة  قتلت  لي�ص  بالن�رش:  �ل�صماتة  معنى  فيها  �ختلط  �بت�صامة 

حميي �لدين �ل�رشيف(، فكان ردي �ملبا�رش و�أنا �أجته للجلو�ص: ما قتلت�ص �أحد. 

بعد ذلك بد�أ �لطيب باحلديث قائالً: �أنا جاي من غزة ومعي �صفقة من �لرئي�ص عرفات 

كي �أعر�صها عليك، وهي �أن تقول �إن ر�صا�صات قد خرجت من �صالحي باجتاه �ل�صهيد 

حميي �لدين بدون ق�صد مني، وهم بعد ذلك �صريتبون �أمر خروجي من �لق�صية، فكان 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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ردي عليه: م�ص �أنا �للي بتاجر بدم �ل�صهد�ء و�الأمر مرفو�ص عندي. وعندها عر�ص علي 

جبيل �لرجوب و�آخرين من �ملوجودين �ل�صفقات �لتالية:

�أن �أقول �إن �ل�صهيد متت ت�صفيته لثبوت تعامله مع �الحتالل. 

�أن �ل�صهيد تبني �أنه ال �أخالقي وعليه متت ت�صفيته. 

�لكتائب و�ل�صهد�ء. وبعدها تركو� �ملجال  �بحثو� عن غريي لي�صوه لكم  وكان ردي: 

�لتي  �لتحقيقات  لعملية  متابعاً  يبدو  ما  على  كان  �لذي  �جلبيني  ملحمد  جلو�ص  وهم 

عن  �أ�صئلة  عدة  يل  وجه  حيث  �عتقالهم،  مّت  �لذين  �الإخوة  كافة  مع  �عتقايل  قبل  جرت 

عالقتي بفالن وعالن وذكر �أ�صماء �إخوة كانو� قد �عرتفو� حتت �لتعذيب باأنني نظمتهم 

وبعدها  �الإخوة،  بهوؤالء  يل  عالقة  �أي  نفيت  �صالحاً..�إلخ،  و�صلمتهم  �لع�صكري  للجهاز 

ً �لغرفة مق�صماً ومعاهد� �ل�صماء من خالل �صباك  �إىل  �أمامهم جميعاً ورفعت يدي   وقفت 

رب �لعاملني �أنني لو ن�رشت باملنا�صري وقطعت فلن تاأخذو� مني كلمة �أظلم بها نف�صي �أو 

غريي، فكان رد �لطيب نحن ال نن�رش �أحد�ً �أنتم �لذين تفعلون ذلك، و�أخذ يوجه �التهامات 

�آخر  ملكتب  �أخذي  مت  تقريباً  �صاعة  ��صتمرت  هوؤالء  مع  جل�صة  بعد  �ملهم  و�صماالً،  يينا 

جهاز  مدير  �ل�صيارة  يف  معي  يجل�ص  وكان  �أريحا  �إىل  �هلل  ر�م  من  نقلتني  ل�صيارة  ومنه 

�ملخابر�ت �لعامة �أمني �لهندي. 

]...[ و�صلنا �إىل مقر �لتحقيق �ملركزي يف �أريحا �لتابع للمخابر�ت �لعامة �لفل�صطينية، 

ووجدت  �لتحقيق،  ملكتب  �أخذوين  �لليل  ويف  �صاعات،  عدة  ملدة  زنز�نة  �إىل  �أنزلوين  وقد 

�أن منهم من هم من �الأمن �لوقائي  بد�خل �ملكتب عدة حمققني �صباب، تبني يل فيما بعد 

بني  تو�فر  مما  �أ�صئلة  �صل�صلة  �صكل  على  �لتحقيق  وبد�أ  �ملخابر�ت،  من  هو  من  ومنهم 

�صلبي  �أنني  �لبد�ية  من  الحظو�  ولقد  �لتعذيب،  حتت  �الإخوة  �عرت�فات  مادة  من  �أيديهم 

للغاية يف �إجاباتي، حيث �إنني �أنكرت �أنني تابع حلما�ص وباخت�صار �أنكرت كل �صيء كان 

بني �أيديهم؟. ]... ثم[ مت نقلي �إىل مركز حتقيق �الأمن �لوقائي �لرئي�صي، وهناك بد�أت فعالً 

معاناتي �حلقيقية. 

]...[ كان �لتحقيق معي م�صرتكاً ما بني �ملخابر�ت �لعامة، حيث كان �ل�صهر �الأول من 

�لتحقيق عند �الأمن �لوقائي )30( يوماً، بعدها مت نقلي �إىل �ملخابر�ت )34( يوماً، وبعدها 

�الأجهزة  لدى  �لتعذيب  �أ�صاليب  ب�رشد  يبد�أ  ]ثم  يوماً.   )64( �لوقائي  �الأمن  �إىل  �أعادوين 

�ملختلفة ويختم ب�صكر �هلل تعاىل على �أن مّن عليه بالفرج[. 
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الوثيقة رقم )7(:

8
ر�شالة من الأ�شري زهري )اأبو جماهد( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

1999/12/12

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

حممد و�ملر�صلني..  �خللق  �أ�رشف  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  هلل   �حلمد 

بن عبد �هلل وعلى �آله و�صحبه ومن �صار على دربه و�قتفى �أثره �إىل يوم �لدين.. وبعد،

�أخي �حلبيب “ع�صام”، �صيخي �جلليل “�أبا م�صعب �خلري” حفظكم �هلل ورعاكم

�أحييكم �أيها �الأحبة، بتحية من عند �هلل طيبة مباركة.. حتية �صدق وحمبة، �أبعثها لكم 

عب ن�صمات �ل�صباح، �لتي تعبق بر�ئحة �مل�صك و�ليا�صمني.. حتية نابعة و�هلل من �أعماق 

ذلك �لقلب، �لذي �أحبكم يف �هلل وال يز�ل.. بهذه �لتحية يطيب يل �أن �أحييكم يا �أحباب:

فال�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

وتعاىل  �صبحانه  �أ�صاأله  �أخباركم..  وعن  عنكم،  �ل�صوؤ�ل  بح�صن  هذه  ر�صالتي  �أ�صتهل 

�أن ت�صلكم ر�صالتي هذه، و�أنتم ترفلون بو�فر �ل�صحة و�لعافية.. كيف هي معنوياتكم، 

�لر�صق يقول  �إىل  �الأخ نور  �لعالية..؟ لقد و�صلت ر�صالة من  �لهمم  �أ�صحاب  يا  وهممكم 

�أو�صاعكم ورد�ءتها..  �أو�صاعكم �صعبة للغاية، وهذ� ما نقروؤه يف �جلر�ئد عن  �إن  فيها: 

�صب�ً �صب�ً �أيها �الأحباب.. فاإن مع �لع�رش ي�رش�ً، �إن مع �لع�رش ي�رش�ً، ولن يغلب ع�رٌش 

حانية  وكفٍ  خفي،  بلطفٍ  �ملنكوب،  ب�رشِّ  �لرجال:  �أحد  قال  وقد  �هلل..  �صاء  �إن  ُي�رْشين 

و�دعة، �إذ� ر�أيت �ل�صحر�ء متتد ومتتد، فاعلم �أن ور�ءها ريا�صاً خ�رش�ء و�رفة �لظالل، 

�أنه �صوف ينقطع، مع �لدمعة ب�صمة، ومع �خلوف  �إذ� ر�أيت �حلبل ي�صتد وي�صتد، فاعلم 

فتحت  �لربانية  �لرعاية  الأن  �لتوحيد؛  �إبر�هيم  حترق  ال  �لنار  �صكينة،  �لفزع  ومع  �أمن، 

نطق  �ل�صادق  �لقوي  �ل�صوت  الأن  �هلل؛  كليم  ُيْغرق  ال  �لبحر  َو�َصاَلَماً(،  )َبْرَد�ً  نافذة 

 �إَِنّ َمِعَي َرِبّي �َصيَْهِديِن(، �ملع�صوم يف �لغار ب�رّش �صاحبه باأنه وحده معنا، فنزل 
بـ)َكاَلّ

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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يرون  ال  �لقامتة،  ظروفهم  و�أرقاء  �لر�هنة،  �صاعاتهم  عبيد  �إن  و�ل�صكينة،  و�لفتح  �الأمن 

�إال �لنكد و�ل�صيق و�لتعا�صة؛ الأنهم ال ينظرون �إال �إىل جد�ر �لغرفة، وباب �لد�ر فح�صب، 

�إذ�ً  �الأ�صو�ر،  ور�ء  ما  �إىل  �أفكارهم  �أعنّة  وليطلقو�  �حلجب،  ور�ء  �أب�صارهم  فليمدو�  �أال 

فال ت�صيقو� ذرعاً، فمن �ملحال دو�م �حلال، و�أف�صل �لعبادة �نتظار �لفرج، �الأيام دول، 

�أمر�ً، و�إن مع  و�لغيب م�صتور، و�حلكيم كل يومٍ هو يف �صاأن، ولعل �هلل يحدث بعد ذلك 

�لع�رش ي�رش�ً. 

و�أذكرك يا �صيخي �لعزيز، بقولك يف �إحدى خطب �جلمعة، �إن فرن�صا �صجنت —قبل 

نافذة  من  ر�أ�صيهما  فاأخرجا  ومت�صائماً،  متفائالً  جميدين،  �صاعرين  �لعارمة—  ثورتها 

�ل�صجن، فاأما �ملتفائل، فنظر نظرة يف �لنجوم ف�صحك، و�أما �ملت�صائم، فنظر �إىل �لطني يف 

�ل�صارع �ملجاور فبكى، �نظر �إىل �لوجه �الآخر للماأ�صاة؛ الأن �ل�رش �ملح�ص لي�ص موجود�ً، 

بل هناك خري، ومك�صب، وفتح، و�أجر، فاإذ� دهمتك د�هية، فانظر يف �جلانب �مل�رشق منها، 

فتكيّف يف ظرفك �لقا�صي، ليُخرج منه زهر�ً وورد�ً ويا�صميناً، “وع�صى �أن تكرهو� �صيئاً 

وهو خري لكم”. وقد قالت زينب �لغز�يل، ر�صي �هلل عنها: �إن غياهب �ل�صجون، ومقا�صد 

فكرها،  وبناة  �لدعوة،  �أبناء  من  �ملخل�صني  تزد  مل  �ل�صياط،  حملة  و�رش��صة  �لتعذيب، 

هي  وتعذيبنا،  �صجننا  فرتة  باأن  نوؤمن  ونحن  �لباطل.  دفع  على  و�صب�ً  وثباتاً  قوة  �إال 

على  يبقو�  حتى  ويدر�صوها،  يعوها  �أن  �لطريق  على  �لذين  حق  ومن  �لتاريخ،  حق  من 

�أيها �الأحباب على �لطريق مثابرين، حمت�صبني ما نالقي عند �هلل،  طريق �جلهاد، فلنكن 

�هللِ  �َصبِيِل  يِف  ُيَقاِتلُوَن  نََّة  �جْلَ لَُهُم  َنّ 
َ
ِباأ ْمَو�لَُهْم 

َ
ْنُف�َصُهْم َو�أ

َ
�أ ��ْصرَتَى ِمَن �مْلُوؤِْمننَِي  �هللَ  )�إَِنّ 

ِن(. 
َ
يِل َو�لُْقْر�آ َفيَْقتُلُوَن َوُيْقتَلُوَن َوْعد�ً َعلَيِْه َحّقاً يِف �لتَّْوَر�ِة َو�اْلإِجْنِ

�إخوتي �الأحباب:

هو  �لكالم  فهذ�  ال..  و�ألف  ال  كذ�..  وهذ�  متكلم،  هذ�  يقال  لكي  �لكالم  هذ�  �أقول  ال 

�ملُوؤِْمننَِي( جعلنا �هلل  َتنَْفُع  �لِذّْكَرى  َفاإَِنّ  ْر  )َوَذِكّ �لذكرى..  �أردت به �صوى  مقتب�ص، وما 

علم..  و�أ�صحاب  �لدعوة..  يف  و�صبق  ف�صل  �أ�صحاب  �الأحباب،  �أيها  فاأنتم  منهم،  و�إياكم 

وما �أردت بهذ� �لكالم �صوى �لتخفيف عنكم، ورفع �لهمم و�ملعنويات.. وهذ� و�جب علينا 

جتاهكم �إخوة �لعقيدة و�الإيان.. 

�الأحباب، ها نحن قد دخلنا يف �صهر �خلري و�لبكة.. �صهر  �أيها  �آخر�ً  ولي�ص  و�أخري�ً 

فاهلل  ُي�صام..  ال  �لكرمي  و�صيف  عليه،  �صيوف  ونحن  �هلل،  �صهر  فهو  �ملبارك،  رم�صان 

�إليه،  كرمي كرمه لي�ص له حدود، فلنجتهد يف طاعة ربنا، حتى ن�صتحق كرمه. ولن�رشع 
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ولتلهج �أل�صنتنا بذكره و��صتغفاره، ولنخل�ص �لنو�يا له وحده.. فنحن نعي�ص هذه �الأيام، 

و�صعاً �هلل �أعلم به، ولن يك�صف هذ� �لبالء �لذي وقع علينا، نحن كحركة �إ�صالمية و�أبناء 

بعد  يحدث  �هلل  لعل  و�صفاء،  ب�صدق  قلوبنا  �أعماق  من  فلنْدُعُه  وحده،  �هلل  �صوى  دعوة، 

�أبناء �ل�صمال، ها نحن نعي�ص يف �صجن نفحة �ل�صحر�وي، وال ي�صعنا  ذلك �أمر�ً.. ونحن 

وهو  حافظاً  خري  فاهلل  �هلل،  �إىل  �أمرنا  فّو�صنا  وقد  �لوكيل،  ونعم  �هلل  ح�صبنا  نقول  �أن  �إال 

 �أرحم �لر�حمني، و�هلل �مل�صتعان على كل من �صارك يف هذه �لهجمة علينا، وعليكم �صكان

�مل�صجد �الأق�صى.. و�الآن مع �الأخ �إبر�هيم �حلزيبي )�أبو �صهيب( يريد �أن يتحدث �إليكم، 

وبعدها �أعود �إن �صاء �هلل. 

�أبا �صهيب- �صالمي �حلار �إىل �الأب  مالحظة: �أكتب هذ� �حلديث بخطي، على ل�صان 

�لفا�صل �أبي م�صعب �خلري، وما هي �أخباركم؟ �أرجو �أن تكون �صحتك بخري، ومعنوياتك 

عالية، وبلّغ �صالمي لالأهل: �حلاجة، و�الأوالد، و�بعث لنا باأخبارك و�أخبارهم، ويهديك 

�الأهل �ل�صالم )�صهيب، و�أم �صهيب و�صائب(، ويوجد عندنا يف �لق�صم �صباُن �صور باهر، 

و�أو�صل �صالمي، و�صالمهم لالإخوة  لك  �ل�صالمات، وهم م�صتاقون  �أحّر  وهم يهدونك 

 ع�صام، ونور و�أبو �آدم، وي�صلّم عليك �صعادة وبعد 45 يوماً �صوف يفرج عنه �إن �صاء �هلل،

ويقول لك كل عام و�أنتم بخري، ونحن هنا مب�صوطون، وقد ز�رنا �الأهل و�حلمد هلل.. 

�نتهى

�صبان  وجميع  و�أجمد،  �آدم  و�أبو  وع�صام  نور  لالإخوة  �الأحباب،  �أيها  �حلار  �صالمي 

باألف خري، و�أعاد �هلل علينا رم�صان ونحن  �حلركة بطرفكم، و�أقول لكم كل عام و�أنتم 

�صاجدون يف �الأق�صى، �إن �صاء �هلل.. و�صالم حار لكم من �الأخ حممود �أبو �رشية، وعاطف 

وحممد  �لز�غة،  وح�صن  م�صك،  وجميل  ن�صار،  �ملجيد  وعبد  �صاللدة،  ويا�رش  ح�صان، 

�لر�صق، وجميع من يحبونكم. 

و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

ودعو�تكم يا طيبون

و��صلمو� الأخيكم �ملحب

زهري �أبو جماهد

نفحة – ق�صم 6

1999/12/12



506

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

الوثيقة رقم )8(:

9
ر�شالة من الأ�شري عبد الله اأبو �شلبك )اأبو ماهر( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/1/3

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل ويل �ل�صابرين �لرحمن �لرحيم

و�أ�صلي و�أ�صلم على �لر�صول �الأمني و�آله و�صحبه و�صلم

�صيخنا �حلبيب “�أبو م�صعب” حممد �أبو طري

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

بال�صالمة  �صطة،  ]�صجن[  يف  و�إخو�نك  �أنت  تكون  �أن  وجل،  عز  �ملوىل  �أ�صاأل  بد�ية 

و�لعافية و�ملعافاة يف �لدين و�لدنيا و�الآخرة. 

�ملعي�صية، وال جديد  �لناحية  �أت�صور، عندكم �صورة جلية عنها من  �أو�صاعنا، وكما 

عملياً تقريباً، �صوى ما يلم�صه �الإن�صان، من ميل �الإن�صان للر�حة، و�لبحث عن �لذ�ت. 

و�ليوم ونحن نودع رم�صان، و�لذي، و�حلمد هلل، مل ير عليَّ و�هلل �أعلم، مثيل له يف 

�صنّي �ل�صجنة، من ذكر وقيام وقر�ءة للقر�آن، وكان �ل�صعور برحمة �هلل عظيماً. 

ولعلها من �ملب�رش�ت على �لطريق �أزفها �إليك، ولو �أنها كانت متاأخرة، فقد َمّن �هلل علي 

فيه  يجعل  �أن  �هلل  ون�صاأل  �لنائم،  يرى  فيما  ر�أيت  نومي  و�أثناء  مطبقاً،  �لهم  كان  ليلة  يف 

�خلري ما يلي:

ر�أيتك تقف عند �صور طويل، و�أنا و�أحد �الإخوة نقف ننظر �إليك، ونحن ب�صيق �صديد، 

و�أنت تلب�ص عباءة، و�إذ� بك ترفع يديك �إىل �ل�صماء، وتدعو بدعاء غريب وت�رشخ وتبكي، 

من  م�صتغرباً  يل  يقول  مبحدثي  فاإذ�  �هلل،  تناجي  و�أنت  عظيم،  منظر  يف  ترجتف  وكنت 

دعائك و�بتهاجك، ماذ� يعمل �ل�صيخ، هل �صي�صتجاب له؟ و�إذ� بغيمة تقرتب فوق ر�أ�صك، 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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�ِصبْنا بالذهول، وحتدثت مع حمدثي هل على �ل�صيخ وحده؟ و�إذ� 
ُ
و�إذ� بها متطر عليك، فاأ

باملطر يتحرك جتاهنا، ويعم �ملطر �ملكان، فاأ�صاأل �هلل �أن يكون مطر خري. 

)وكان هذ� قبل رم�صان باأ�صبوع(

�أبا م�صعب �خلري:

�أرجو منك �أن تهدي �صالمي للحبيب ع�صام، وتو�صيه بالدعاء لنا، و�أرجو �أن تطمئننا 

عليه. وتهدي �صالمنا جلميع �الأحباب عندك )�أبو �حلارث “ب�صام”، و�أبو زياد “طارق”، 

و�أبو علي “�لعبا�صي”(

و�صالم لنا على �أم جنيب، �إيلّ بتودي وبتجيب

ودعو�تكم

يهديك �ل�صالم جهاد يغمور �أبو عمر، وربيع �لزغل وجالل رمانة. 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�أخوك �ل�صغري

عبد �هلل �أبو �صلبك )�أبو ماهر(

2000/1/3 )�صجن �صطة(

الوثيقة رقم )9(:

10
ر�شالة من الأ�شري اأمين اأبو خليل )اأبو حمزة( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/1/3

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�صيدنا  فيه، و�ل�صالة و�ل�صالم على  مباركاً  طيباً  كثري�ً  �لعاملني، حمد�ً  �حلمد هلل رب 

�آله و�صحبه �أجمعني، ومن �صار على دربه وجاهد جهاده، و��صنتَّ ب�صنته  حممد، وعلى 

�إىل يوم �لدين وبعد،

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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فيا و�لدي �حلبيب. 

و�أحباباً  �إخوة  لنا  طيبة..  مباركة  �هلل  عند  من  حتية  �لعظيم..  �الإ�صالم  بتحية  �أحييك 

�أتى  �إال من  �لدنيا، ويف �الآخرة على �رشر متقابلني، يوم ال ينفع ماٌل وال بنون..  يف هذه 

�هلل بقلب �صليم.. حتية حمملة بكل معاين �حلب و�ل�صوق و�حلنني، تفوح بعطور �لوفاء 

و�الإخال�ص، �أزكى من �لفل و�لزهر و�ليا�صمني، حتية �أبعثها من �لقلب، لت�صل �إىل �لقلب، 

وتالم�ص من �الأحباب �لقلب و�صغافه فتقول: “�أنا لكم ر�صول من �الإخوة �ملحبني”.. 

فال�صالم عليك �صيخي ورحمة �هلل وبركاته،،

و�إنني �إذ �أكتب هذه �ل�صطور �أبعثها، وكلي رجاء ودعاء �إىل �ملوىل جل وعال، �أن ت�صلك 

و�أنت تنعم من �هلل �لعزيز �حلكيم، بال�صحة و�لعافية و�ل�صرت، وهدوء �لبال ور�حة �لنف�ص 

جميب  قريب  �صميع  �صبحانه  �إنه  و�الإخوة..  �الأهل  من  حتب  من  وكل  �أنت  و�صكونها، 

�لدعاء. 

هذ� وال يفوتني و�لدي �حلبيب، �أن �أ�صتغل هذه �لفر�صة �ل�صعيدة، وقرب مرور عيد 

لك  �أمنياتي  و�أطيب  ودعو�تي  تبيكاتي،  وخال�ص  بتحياتي  لك  الأبعث  �ل�صعيد،  �لفطر 

بركة  من  فيه  ما  بكل  �لعيد،  هذ�  علينا  يعيد  �أن  �ملوىل  �صائالً  طرفكم..  يف  �الأحباب  ولكل 

و�صفاء وطهر ونقاء، بعد �صهر �لبكة و�لبكات و�لقربة و�لطاعات، وقد حتررت �لبالد 

و�لعباد.. وقد دفع �هلل عنا �لبالء.. و�أبدلنا خري�ً مما فقدنا يف دنيانا و�آخرتنا.. �إنه �صبحانه 

�ْصتَِجْب لَُكْم(، 
َ
جميب �لدعاء.. قريٌب.. �أمرنا بالدعاء.. ووعد باالإجابة.. �إذ قال )�ْدُعويِن �أ

َفاإن �َصَدْقناه �َصَدَقنا. 

فكل عام و�أنتم بخري، وتقبل �هلل منا ومنكم �لطاعات

و�لدي و�صيخي �لفا�صل:

يعلم �هلل �أنني كنت د�ئماً، �أحاول �أن �أكتب لك با�صتمر�ر، حتى �إنني ولغاية خروجي 

مل  ولكني  ر�صائل.  عدة  لك  �أر�صلت  وقد  لك..  �لكتابه  على  �ملد�ومة  حاولت  نفحة،  من 

�إجابة. حتى و�صلتني ر�صالة ق�صرية منك تتهمني فيها بالعقوق، و�لتق�صري  �أتلق منك 

يف حقك و�لكتابة لك، و�أنا من ذلك بريء، �إىل �أن ترحلت �إىل هنا �إىل �صطة، وقد و�صلتني 

�أن ما �صاأكتب  �أن علمي  �أكتب لك. لوال  �أن  �صالماتك وحتياتك مع �الإخوة وهممت دوماً 
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عندكم  �ل�صجن  عنو�ن  لذلك  و�أخذت  و�خلارج،  �لد�خل  ي�صادر  الأنه  ي�صل؛  ال  قد  غالباً، 

بالبيد، وهممت �أن �أكتب لك وللحبيب �لغايل علي �لعامودي، �إىل �أن علمت ب�صفر ر�صدي 

�إياك باملر��صلة  �أن تلتم�ص يل عذر�ً.. و�عد�ً  �أر�صل معه.. ر�جياً  �أن  �إىل �مل�صت�صفى، فاآثرت 

�أن �أ�صمع منك �أي�صاً يف �لقريب، و�أن ال حترمني من  ما ��صتطعت �إىل ذلك �صبيالً، متاأمالً 

�الطمئنان عليك وعلى �أخبارك. 

لك..  و�أحكيه  لك،  الأقوله  �لكثري  �لكثري  فلدي  �أخباري..  وعن  عني  �صاألت  �إن  �أما 

�لو�لدة �صيدي  يا  وملحات..  وم�صات  �أعطيك  �أن  و�أكتفي  لذلك،  �ملقام  هنا  يت�صع   وال 

ما�صاء  �حللوة.  هاالأمورة  عندها،  �صهد  �أم  و�أختي  ممتازة،  و�صحة  بخري  هلل  و�حلمد 

ومعطيتها  معها  كثري�ً  ومب�صوطة  �أ�صهر..  �صتة  عمرها  �صار  �لقمر..  زي  عليها  �هلل 

ويل  وينتظر�ن  يعقوب،  مع  هلل  و�حلمد  ومب�صوطة  حالياً..  عملها  تركت  وقد  وقتها،  كل 

�أن  �أحاول  هلل  فاحلمد  و�إخوتي..  �لو�لد  عن  و�أما  �هلل..  باإذن  �لقريب  يف  )حممود(  �لعهد 

و�أطلب  و�لهد�يا،  �لد�عمة  باملر��صلة  ممتازة  وعالقة  معهم،  مو�صول  خط  على  �أحافظ 

كثري�ً  يحبونني  وهم  لذلك..  فر�صة  لهم  ت�صنت  كلما  ياأتون  ومر�ت  للزيارة..  �إخوتي 

ً  ومتعلقون بي لدرجة مل �أكن �أتوقعها.. وعالقة �أبي و�إخوتي مع �أمي و�أختي ممتازة جد�

و�حلمد هلل، وهناك تز�ور وود و�ألفة و�حلمد هلل.. وهلل �لف�صل و�ملنة �أن ز�ل �جلفاء و�لق�صوة، 

كان يف �لقلوب ون�صاأ مع �ل�صنني.. ولكن يبدو �أن رب �صارة نافعة.. وحب�صتي كانت جرعة 

حر�رية، �أذ�بت �جلليد وقربت �لقلوب.. لدرجة �أن �أمي تذهب �إىل كتاب �أخي، وترق�ص يف 

�حلفلة وكاأنها يف عر�صي وهي م�رشورة لذلك.. و�لعز�مي متبادلة بني �لطرفني.. وحتى 

�ملاج�صتري..  �أنهت  �صهد  �أم  �الأم،  عيد  يف  �لهد�يا  لها  ويقدمون  �أمي،  يزورون  �إخوتي  �إن 

�أما يعقوب، فقد �أنهى �لبكالوريو�ص، ويعمل يف �ملركز �لطبي.. ويفكر باإكمال �ملاج�صتري 

 بجدية.. هذ� عن �أخبار �الأهل. �أما عن حم�صوبك وحمبك و�بنك �ملخل�ص �أبي حمزة �أ�صدِ �هلل،

�أ�صو�ر.. فاأنا و�أعوذ باهلل من قولة �أو  �أو �صبك  �أنا، باإذن �هلل لن ي�صريين �صجن   فاأنا كما 

�أنا �أو �لعجب.. �أ�صاأل �هلل �أن �أكون كقول �ل�صاعر:

قالو�: ُحب�صَت، قلُت وما َي�صريين... و�أي مهند ال يغمُد..؟

بدعو�ت  ذلك  وبعد  لالأح�صن،  وف�صله  ورعايته  فباإذنه  تغيري  طر�أ  �إن  �هلل  �صاء  و�إن 

�لعبية منذ زمن، ودر�صت  �للغة  الإخوتنا وحمبينا وم�صايخنا و�أهلنا، كما تعلم تعلمت 
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فرتة يف �لعبية.. وبعد �أن برقت بارقة �الأمل �الأخرية.. طلقت �لعبية بالثالث، و�أحاول 

�أن �أتفرغ ملا هو �أهم و�أجدى، فكما �أتوقع ومثل �جلميع.. �حلب�صة ما بقي فيها، و�هلل �أدرى 

و�أعلم �أكرث من �لذي م�صى، و�أوىل �أن �أ�صتغل �لوقت قدر �الإمكان. الأن �لبد�ية �أمامنا ولي�صت 

ور�ءنا.. وعلينا وعلى كاهلنا �لكثري لنبنيه ونرفعه، ون�صع له �أ�صا�صاته �لقدية قد غارت 

و�هتزت. وحتتاج �إىل من يقول �أنا، وي�صمر عن �صاعديه، لريفع �لبنيان ويقيم �الأركان.. 

�رشيعة،  و�مل�صتجد�ت  و�ملتغري�ت  كبري،  و�لهم  ثقيل  فاحلمل  لها..  نكون  �أن  �أ�صاأل  و�هلل 

حتتاج �أن نرقبها بعناية وعيون �صقور حادة، تتفح�ص وتدر�ص.. و�هلل �مل�صتعان.. قلت 

ووم�صات،  للمحات  �إال  هنا  مكان  وال  مليء..  مليء  و�لقلب  كثري..  �لكالم  �صيخ  يا  لك 

ولكن ح�صبنا يا �صيخ �أن �لر�ئد ال يكذب �أهله، و�حلمد هلل كانت لنا �لريادة و�صتبقى باإذنه 

تعاىل.. على فكرة.. �لو�لدة تنتظرين بفارغ �ل�صب، و�صارت حت�رش يل وجتهز يل )وبدها 

نعم  وموالنا..  ح�صبنا  فهو  رجاءنا..  يخيب  �أال  ن�صاأن  و�هلل  كثري�ً..  ومتفائلة  جتوزين(، 

�ملوىل ونعم �لوكيل.. وال يفوتني يف هذه �لعجالة، �أن �أبرق بتحياتي و�أ�صو�قي و�صالمي، 

�إىل كل �الإخوة عندك دون ��صتثناء، ومعذرة �إن مل �أعرف كل من عندك، ولكن �أذكر منهم 

�هلل  عبد  و�أبا  جهاد،  عمر  �أبا  و�الأحباب  �لعامودي،  �أحمد  �أبا  �لرجل  �لغايل  �الأخ  �حلبيب 

ورفيقي  �لعاروري،  �صالح  لروؤياه  �مل�صتاق  �حلبيب  و�ل�صيخ  �إخو�ن،  و�لزغل  زكريا، 

و�صديقي �لعزيز �لغايل مو�صى دودين، وع�صام �حلبيب، وهارون نا�رش �لدين، وعلي 

عطاطرة، وكل �الأحباب، وتقبل مني خال�ص �حلب و�لتقدير، و�الحرت�م و��صلم البنك. 

�ملحب دوماً

�أبو حمزة )�أين( �أ�صد �هلل

�صجن �صطة

�الأربعاء

2000/1/3
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11
ر�شالة من الأ�شري ح�شن الزاغة )اأبو علي( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/1/16

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

و�صحبه  �آله  وعلى  �الأمني..  حممد  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني..  رب  هلل  �حلمد 

�أجمعني.. 

�صيدي �ل�صيخ �أبا م�صعب.. �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

�أحييك بتحية �إ�صالمنا �لعظيم.. حتية طيبة مباركة، �أرجو و�آمل �أن ت�صلك و�أنت باألف 

خري من موالنا عز وجل.. 

فيا �أبا م�صعب �خلري و�لبكات.. كيف �حلال وكيف �ل�صحة؟ ع�صاك باأح�صن حال من 

ربنا �لكرمي �لعظيم.. كم كنت �أود لو �أ�صاألك هذه �الأ�صئلة و�أنت �أمامي بدون ر�صالة، وال 

�أي حاجز.. لكن هذ� قدر �لعظيم �حلكيم.. وهلل �حلمد رب �لعاملني.. 

�أعرف يا �صيدي �أنك ال حتب �ملر��صلة، ولكن ال بّد �أن تخفق قلوبنا —وقد خفقت— 

بنب�صات من �ملحبة، على �صكل كلمات تخطها ييني، لت�صاهدها وتقر�أها عيناك، فكيف 

تريدين �أن �أ�صتغني عن هذه �لبكة، وعن هذ� �لتو��صل. 

رغم �أين �أعرف �أن قلبك ول�صانك ال ين�صاين من �لدعاء.. �أعرف �أي�صاً �أن قلبك �لكبري، 

و�صع ح�صناً �مل�صكني، وو�صع معه كثري�ً من �إخو�نه، والأن قلباً خ�صني مبا خ�صني به هو 

قلبك، فال بد �أن ترتجم هذه �مل�صاعر �إىل كلمات.. لتح�صل بالنهاية �لبكات �لطيبة، �لتي �أ�صعد 

و�أهتم �أن تتد�ركني.. وحتى تكون �للغة �ملادية، دليالً وبرهاناً على �لتو��صل �لروحي. 

�صيخي �أبا م�صعب.. كتبت لك قبل هذه �ملرة.. ولكن رمبا مل ي�صلك، و�إن �صاء �هلل ت�صل 

ر�صالتي هذه، وقر�أت ر�صالتك ملحمد، وعرفت كيف �أنك ال حتب �ملر��صلة من خاللها.. وال 

�أقر�أ بر�صالتك،  �أن  �لطيب، فكان طبيعياً  ُيكّن يل قلبك  �أعرف ماذ�  �أطلب منك �صيئاً، الأين 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
11
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و�صية ملحمد تو�صية بي، وكان لهذه �لو�صية �أثٌر يف قلبي كبري.. ر�صخت من خاللها �أنك 

�لكبري و�أنا �ل�صغري، و�أنك �صاحب �لف�صل )بعد �هلل(، و�أنا ذلك �ملق�رش �ملذنب، قبل حو�يل 

يا �صيخ،  �لغرفة  �إليك، وقلت لك ملاذ� ال تخرج كثري�ً من  �أ�صبوع ر�أيتك يف غرفة، وجئت 

فقلت يل �أريد �أن �أتقرب �إىل �هلل عز وجل. يف �لليلة نف�صها ر�آك فوؤ�د �لهوديل و�أنت مت�صي 

بالفورة، وتقر�أ �لقر�آن، لعل ذلك يكون رفعاً يف درجاتك �إن �صاء �هلل، فوؤ�د ي�صلم عليك. 

لعلّي قلّبت عليك مو�جع، لكن ال بّد �أن �أكتب لك، �أذكرك د�ئماً وبئ�ص ع�صقالن بدونكم، 

�آخر،  �أي �صيء  �أن نقا�صي  �أننا هنا نقا�صي بعدكم، قبل  قل لع�صام ونور وكل �الأحباب، 

ذّباح كفه ال �رحتم )مثل كانت  �أذكرك و�أذكر بع�ص كلماتك يل، حديٌث ح�صن*. و�أي�صاً 

�أمي رحمها �هلل، تردده ب�صاأن َمْن ال يعتب(. ولبيك، و�هلل ير�صى عنك، كل هذه عبار�ت 

�أذكرها د�ئماً، ومنك ال �أريد �أن �أطلب �صيئاً، فاأنت ال تريد تو�صية علي.. فادعو الإخو�نك.. 

�دعو ملحمد.. هو بخري، و�إجماالً متاأقلم مع �ل�صجن، وعندي �أمل كبري �أن يح�رش لطرفكم، 

دّعمه بالدعو�ت، و�لطلب من �ملوىل �لكرمي، �أن يعي�ص �أيامه 
ُ
)لي�ص �إال �أمالً عندي(، ولكن �أ

�ملقدرة عليه يف �ل�صجون، بني َمن يحبّهم ويرتاح معهم.. ومن ثم �أطلب منك ذلك، مدركاً 

لته  حلمَّ ��صتطعت  فلو  كله،  جهدي  هو  بل  �ملُقل،  ُجهد  هو  لكن  �ملو�صوع،  ل�صعوبة  جد�ً 

لن�صمات �جلو وطيور �ل�صماء.. لكن هلل يف كل �صيء حكمة، و�إن �صاء �هلل خري. 

�أخري�ً �أخوك كثري غلبة، �هلل يعينك علّي، �هلل يفك �أ�رشك يف �لقريب �لعاجل، �إن �صاء �هلل 

وير�صى عنك.. 

كل عام و�أنت بخري

�ْصِن  �حْلُ ْح�َصَن 
َ
�أ “�إِنَّ  �حل�صن،  جد  عن  �حل�صن،  عن  ح�صن،  حديث  ح�صن:  حديث   *

.
�َصُن”12 لُُق �حْلَ �خْلُ

�أخوك و�بنك �ل�صغري

ح�صن )�أبو علي( �لز�غة

2000/1/16

“�إِنَّ  َقاَل:   ،[ �لنَّبِيِّ  َعِن  �َصِن،  �حْلَ َعِن  �َصِن،  �حْلَ ِبي 
َ
�أ ْبِن  �َصِن  �حْلَ َعِن  �َصِن،  �حْلَ َعِن  �َصُن،  �حْلَ عن  �لرو�ية:  ن�ص   

12

�َصُن �لثَّاين ُهَو  ْبُن َزْيٍد، َو�حْلَ �َصُن  ُل ُهَو �حْلَ وَّ
َ
�َصُن �الأ ا �حْلَ مَّ

َ
�أ ُبو �لَْعبَّا�ِص: 

َ
�أ �َصُن”. َقاَل  لُُق �حْلَ �ْصِن �خْلُ ْح�َصَن �حْلُ

َ
�أ

�َصُن ْبُن َعلِيِّ  �ِبُع ُهَو �حْلَ �َصُن �لرَّ ، َو�حْلَ �َصِن �لْبَ�رْشِيُّ ِبي �حْلَ
َ
�َصُن ْبُن �أ �َصُن �لثَّالُِث ُهَو �حْلَ اَن، َو�حْلَ �َصُن ْبُن َح�صَّ �حْلَ

ِبي َطالٍِب [. قال �الألباين �إنه حديث مو�صوع ح�صبما ذكر يف �شل�شلة الأحاديث ال�شعيفة واملو�شوعة 
َ
ْبِن �أ

واأثرها ال�شيئ يف الأمة، �جلزء 2، �ص 187.
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الوثيقة رقم )11(:

 ر�شالة من الأ�شريين حممود عطون )اأبو قتيبة( ومو�شى العكاري

13
)اأبو خباب( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/2/9

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيدنا ر�صول �هلل

�صيخي �لفا�صل �أبا م�صعب �خلري

�صالم �هلل عليك ورحمته وبركاته وبعد،،

بد�ية �أدعو �لقدير �أن ت�صلك ر�صالتي هذه، و�أنت تنعم بو�فر �ل�صحة ومتام و�لعافية. 

و�أ�صاأله تعاىل لك �لثبات و�لن�رش، و�صالمة �لدين و�لدنيا و�الآخرة. 

�لكر�م،  �الأهل  وكذلك  بال،  و�أهد�أ  حال،  باأف�صل  تكون  �هلل  �صاء  �إن  �لعزيز..  و�لدي 

�لو�لد�ن �لفا�صالن، م�صعب وحممود و�الأمري�ت، وكل من كان لك قّرة عني. 

ما�صون، �لعهد  على  �هلل  وبحمد  جيدة،  ب�صحة  فنحن  عنا،  �ل�صوؤ�ل  لك  طاب  �إن   �أما 

—�أو�صاعنا هنا  به عنا،  لديننا مبا ير�صى  �أن يحفظنا  �هلل  ال نقيل وال ن�صتقيل، وندعو 

�صبه جيدة، فاأنا �لوحيد �لذي ي�صمح له بالزيارة، ومع قدوم �الأخ طه �ل�صخ�صري، �صنكون 

�ثنان فقط بعد �نتقال �الأخ كمال �أبو نعيم �إىل هدرمي �أول �أم�ص—، �لدر��صة �جلامعية تاأخذ 

منا جل �لوقت، وقد قدمنا �متحانات �الأ�صبوع �ملا�صي، و�إن �صاء �هلل خري، �الإد�رة تتعامل 

لعبت  هنا  �لطويلة  و�ملدة  ومقبول.  ح�صن  �لو�صع  باملجمل  ولكن  وجزر،  مد  بني  معنا 

حديد  و�ملعنوية  جيدة  �ل�صحة  �ل�صخ�صية  �أخباري  وعن  �لو�صع،  على  تاأقلمنا  يف  دور�ً 

�أ�صبوعني، و�مل�صموح  بعون �هلل، غارق باجلامعة و�لتقدم بطيء، زيارتي كل ثالثاء من 

بزيارتهم هم فقط �لو�لدة و�أخي �أحمد “�أبو جماهد”، �أما �لو�لد ور�ئد وعماد فممنوعون، 

 وهذ� �ملو�صوع حالياً يف �ملحكمة. �الأهل بخري و�أو�صاعهم جيدة، وكل �أخبارهم عند �إياد،

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
13
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يل  بال�صماح  �لعليا،  للمحكمة  طلباً  �صهرين  قبل  قدمت  مني،  �أكرث  عنهم  يعرف  فهو 

بكمبيوتر، و�إد�رة �ل�صجون رف�صت، و�لق�صية م�صتمرة باملحاكم. و�آخر تطور ح�صل، 

ربطه  بدون  كمبيوتر  على  �أح�صل  �أن  بذلك،  �الأمنية  �الأجهزة  ر�أي  طلبت  �ملحكمة  �أن 

ب�صبكات �ت�صال و�أن يكون حتت �ملر�قبة، وحالياً �أنا بانتظار �لرد من �ملحكمة. و�إن �صاء 

�هلل يكون خري�ً. 

�أما عن خروجي من �لعزل، فد�ئماً يرمون يل �لوعود باإخر�جي من �لعزل، وقد كرثت 

هذه �لوعود يف �لفرتة �الأخرية، من كل �مل�صتويات هنا، ولكن على ما يبدو �أن ال �صيء يف 

�الأفق، و�إن �صاء �هلل خري. 

حالياً �أعي�ص مع �الأخ مو�صى عكاري بنف�ص �الإك�ص، وهو حملني �أمانة �لت�صليم عليك، 

�أ�صهر،  �أربعة  منذ  معاً  نعي�ص  ونحن  بذلك،  بطرفك  �الإخوة  ولكل  �ل�صالم  يبلغك  فهو 

ومرتاحون كثري�ً مع بع�ص بحمد �هلل، وناأخذ �لعزل رحلة �صوي وطبيخ “بب�صاطة جد�ً”. 

�صيخي �لكرمي، هذه مقتطفات عن �أخباري، �أما عن �أو�صاعنا �لعامة، فاالإخوة هنا 8 

وهم بعد.  هو  من  نعرف  مل  �الإد�رة،  عند  كالم  �آخر  ح�صب  بالتا�صع  وموعودون   �إخوة 

وحممد  �ل�صنو�ر،  ويحيى  �ل�صخ�صري،  وطه  جبين،  وز�هر  عي�صى،  �لنا�رش  )عبد 

من  ممنوعون  �الإخوة  وكل  عكاري(  ومو�صى  يل  باالإ�صافة  دخان  وحممد  �ل�رش�حتة، 

زيارة �الأهل، وقد مدد �لعقاب حتى 2000/5/3، ويوجد مب�رش�ت باإمكانية �ل�صماح لعبد 

 12 �إك�ص و�حد، ونحن يف ق�صم �صغري  �ثنني يف  )لي�ص بعد(. كل  بالزيارة، فقط  �لنا�رش 

�إك�صاً وعندنا 8 �صجناء مدنيون ن�صفهم عرب، وعالقتنا هنا مع �لكل جيدة، بل ممتازة، 

نخرج للفورة �صاعة و�حدة باليوم، كل �إك�صني مع بع�صهما، وال ينق�صنا �صيء هنا، ناأخذ 

كنتينة مرتني بال�صهر، ون�رشف لكل جماهد 350 �صيكالً بال�صهر، ورغم �أن ما نح�صل 

عليه من �الإخوة و�ل�ُصلطة ال ي�صدد ذلك، �إال �أننا نتدبر �أمرنا و�حلمد هلل، و�الأخ ز�هر هو 

ممثلنا �أمام �الإد�رة، ونحن نتعامل مع �الإد�رة ب�صكل تنظيم جماعي، وممثل ولي�ص فردياً، 

وكل �الإخوة �ملوجودين حالياً ملتزمون بذلك بف�صل �هلل. 

�ملالك  عبد  �لنائب  جاء  وكذلك  �ملوؤ�ص�صات.  كل  من  لزيارتنا  حمامون  �أحياناً  ياأتي 

دهام�صة لزيارتنا، قبل �أكرث من �صهر، وكذلك وزير �الأمن �لد�خلي، ولكن مل يقابل �أحد�ً 

�أ�صبوع  ير  وال  �ملحاكم،  ينزلون  �الإخوة  من  عدد  عندنا  �أيام.  عدة  زيارته  وكانت  منا، 
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دون �أن يكون �أحد بال�صفرية، ز�هر وعبد �لنا�رش لل�صمال، دخان و�ل�صنو�ر و�رش�حتة 

للجنوب وهكذ�. 

�صيخي �حلبيب �أبا م�صعب، هذ� جممل �أو�صاعنا هنا، و�أرجو �أن تعذرين ل�صوء �خلط، 

�إر�صالها مع �الأخ  �لليل؛ الأمتكن من  �لليلة بعد منت�صف  و�ل�صغط �ملرت��ص، فقط كتبتها 

�لعبا�ص،  �أبي  �لكتابة كذلك لالأخوين �حلبيبني  �لكتابة لك، رغم رغبتي  �آثرت  ز�هر، وقد 

ماجد �أبو قطي�ص و�أخي �إياد، �أبي حذيفة. 

فاأمانتك �أن ت�صلم عليهما �الثنني جد�ً جد�ً، ومل يكن مت�صع من �لوقت للكتابة �إليهما، 

�أما �أبو �لعبا�ص، فقد و�صلت ر�صالتك �أخي �حلبيب، مع �الأخ �أبي �لعلي �لعبا�صي، و�لتي 

وقد  مازن،  �أخيك  زو�ج  مبارك  جد�ً،  بها  �رشرنا  وقد  بالعيد،  للتهنئة  بالبيد  بعثتموها 

م�رشور�ن  و�لو�لد�ن  الأهلي،  بالبيد  ر�صالتك  بو�صول  علمت  وقد  بذلك،  لالأهل  باركنا 

بها جد�ً. علمنا �أن �أبا �لب�ء )طباخ عزل ع�صقالن( �أخباره جيدة مع �أحمد �صكري، وهو 

 ينوي دخول �جلامعة، و�ليوم بعثنا له بكتب تعليم �لعبية و�لتي تركتها لنا، وحبذ� يا

�صالٌم  جتربة،  عن  جد�ً  ومفيدة  �صهلة  فهي  باجلامعة  �أي�صاً  معنا  تدخل  �أن  �لعبا�ص  �أبا 

�أبا  يا  علينا  “وو�جبك  ر�صالتك  و�صلت  فقد  �إياد،  �أما  عندك،  �آتون  نحن  �الأفا�صل  لالأهل 

حيلك.  و�صد  لزوجك،  �صالٌم  �الأهل—  من  عندي  —�أخبارك  للتق�صري  معذرة  حذيفة” 

ثبتك �هلل وفرج كربك. 

يف �خلتام، دعو�تك لنا �صيخنا �لفا�صل، و�إن �صاء �هلل نلتقي قريباً، فال�صجون لي�صت 

لنا. 

ن�صتودع �هلل دينكم و�أماناتكم. 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�بنك

�أبو قتيبة: )حممود عطون( �أبو قتيبة مع �أبو خباب

�أبو خباب: )مو�صى �لعكاري(

عزل/ �ل�صبع

ً �ل�صاعة 1:30 فجر�

2000/2/9
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الوثيقة رقم )12(:

14
ر�شالة من الأ�شري حممد الر�شق اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/3/2

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�أن�صاب،  �أح�صاب بينها وال  �حلمد هلل �لذي هد�نا لالإ�صالم، و�ألّف بني قلوبنا من غري 

و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيد �خللق حممد وبعد،

�هلل  ورحمة  عليك  �ل�صالم  �خلري،  م�صعب  �أبا  �لغايل  �حلبيب  و�الأخ  �لفا�صل  �صيخي 

وبركاته و�أ�صعدك بكل خري، �أ�صتهل بد�ية ر�صالتي هذه بال�صوؤ�ل عن �أخبارك و�أحو�لك، 

متاأكد  �أنني  رغم  �ملعنويات،  وكيف  �لطاهرة،  يدك  فكيف  �أوالً،  دينك  بعد  �صحتك  وعن 

كثري�ً،  لك  م�صتاق  �أخوك  �صيخ،  يا  عليك  ير�صى  �هلل  �ملعنويات،  بكل  حولك  من  مُتد  �أنك 

وكيف �ل�صباب من حو�ليك، وخا�صة �أبا �حلارث �هلل ي�صعده، ومن عندي وقبل �أن �أن�صى 

ع�صام،  �أخي  �أي�صاً  �صالماً  يهديك  وكذلك  معه،  �أعي�ص  �إنني  حيث  �ل�صالم،  ُيهديك  فازع 

وكذلك �أبو عبد �هلل، و�أبو عمر، و�جلميع هنا بخري و�فر و�حلمد هلل، و�ل�صبان مب�صوطون 

ومرتاحون، وكما كتبت �صابقاً �لو�صع ممتاز لوال عدم �لزيارة، ويف �حلقيقة �أنني م�ص 

��صتغنيت قليالً عن  �إذ�  �أر�د �ال�صتفادة فاملجال مفتوح لذلك،  �أنتقل من هنا، ومن  حابب 

�لتلفاز، وعلى �صعيدي �خلا�ص �حلمد هلل �أر�جع و�أثبت �لقر�آن، و�أقر�أ تف�صري �صيّد قطب 

�أ�صبوعياً.  �رَش�ً مرتني 
ُ
�أ �أخرى، وناأخذ  �للغة �الإجنليزية، و�أقر�أ كتباً  “�لظالل”، و�صاأتعلم 

وع�صام مرتاح �أي�صاً هنا، وهو يعي�ص مع �أبي عبد �هلل، ويقول رغم عدم �لزيارة �إال �أنه 

�صيخ يا  �صيء  و�أهم  �لبال،  ر�حة  هو  �صيء  فاأهم  للمقارنة،  جمال  وال  �صطة  من   �أف�صل 

�ملجال  وهنا  �جلميع،  مع  تفاعل  ويوجد  جيدة  �إنها  �إذ  �ل�صباب،  عالقات  هو  م�صعب  �أبا 

�أم من خالل �خلروج  �لنهار تقريباً،  �لغرف طول  متوفر لذلك �صو�ء من خالل زيار�ت 

لغرفة �الأكل فتجل�ص مع �أي �أربعة ت�صاء.. 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
14
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لك يا �أبا م�صعب كل �لتحايا و�الأ�صو�ق �لقلبية �لتي مل �أعد �أفهمها، فهي �أمر غريب.. 

و�هلل �لو�حد ما ي�صتاق الأهله و�أمه و�أبيه، مثل ما ي�صتاق لكم.. �ملهم كيف حالك يا �صيخ، 

و�إن �صاء �هلل مب�صوط.. �أخي �حلبيب هل تعرف بحور �لدنيا كلها، مع �ملحيطات �خلم�صة، 

�أخاك  ولكن  ذلك،  عن  قليالً  تفي�ص  م�صاعري  و�جلنوبي..  �ل�صمايل  �لقطبان  بينهما  من 

ل�صعف تعبريه ال يعرف �أن يكتب مثلكم، وال حتى �أن يحاول، فالتعبري عندي كال�صمك 

يف �لبحر �مليت.. 

روحي �لغالية و�أخي �أبا م�صعب.. ها �أنا �أكمل �لكتابة، حيث �إنني بد�أت بها قبل 3 �أيام، 

باالأم�ص  �أخبين ع�صام  للمجنونة، وقد  فازع بو�صطة  ��صم  �أن جاء  بعد  �أكملها  ولكنني 

�أنه بعث لك بر�صالة، و�إن �صاء �هلل ت�صل.. طبعاً �صريتك بيني وبني ع�صام يف كل وقت، 

نعمة  وهذه  �صيخ..  يا  غريك  لنا  ما  و�أ�صالً  كثري�ً..  نحبك  فنحن  تعلم  وكما  تنقطع،  ومل 

كبرية، �أن �ألّف �هلل �صبحانه بني قلوبنا، و�أنا �أعرفك تقدر هذه �ملعاين �لتي �صارف �لنا�ص 

على ن�صيانها، ولكن �لدنيا بدونها ال طعم لها. فو�هلل يا �صيخ، �إن �أجمل �صيء بهذه �لدنيا 

�أتذوقه هو هذه �ملعاين. 

قبل قليل جاء خب عودتك �صاملاً، و�حلمد هلل له من قبل ومن بعد.. هكذ� هي �صنة �هلل 

يف خلقه. من �أحبه �بتاله من دون �صائر خلقه، �بتاله لكي ي�صب وي�صكر فيزيد يف حمبته، 

فمن دون كل �أولئك �خللق �لذين بد�أو� نهارهم بالعيد �ل�صعيد، �ختار من بينهم و�حد�ً الأنه 

يحبه. �أغبطك على حمبة �هلل لك، فذلك و��صح جلّي.. �أو�صيت ع�صاماً �أن يكتب لك، ولكن 

�أخاف �أن ين�صى، فلذلك �عتب هذه �لر�صالة مني ومنه، وهو بخري ويهديك �ل�صالم، ويقول 

لك �ألف �ألف حمٍد هلل على �صالمتك، وكل عام و�أنت باألف خري.. كم �صعدنا يا �صيخ بنباأ 

عودتك.. �هلل يا �صيخ ما �أعظم �صوقي �إليك!. م�صتاق جد�ً الأقبلك، و�أقبل جبينك �لطاهر بل 

يديك �لطاهرتني.. وطبعاً كل �لق�صم باأجمعهم فرحو� بنباأ رجوعك من �لتحقيق، فانت�رش 

�خلب بثو�ٍن يف كل �لق�صم مثل �نت�صار �لنار يف �له�صيم، ذلك دليل حمبتهم وتقديرهم لك، 

كيف ال وقد �أحبك �هلل فاأمر جبيل \ �أن يحبك �خللق، و�أنا من بينهم �لذي تعلم �إن �أحب 

�أن يخل�ص �حلب.. 

وقبل �أن �أنهي ال �أريد �أن �أو�صيك �أن تخ�ّصنا بدعو�تك �لطيبة، فاهلل ي�صمع من عباده 

�لذين يحبهم، و�أمر جبيل \ بحبهم، ومن ثم �أعلن �الأخري �أن �هلل قد �أحب فالناً فيحبه 

�لنا�ص �أي�صاً، وعالمات حب �هلل لك يا �أبا م�صعب ير�ها جميع �لنا�ص.. 



518

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

وبلغ �صالمنا للجميع من حولك بدون ن�صيان �أحد و�أولهم ب�صام، و�أبو زياد حمد�ن، 

و�إياد عطون، وب�صام �إدري�ص، وعبد �ملعني، و�أجمد زغري، و�أجمد جماهد، ورجب، ومهند، 

ور�ئد،  و�صليم،  قطي�ص،  وماجد  �لغايل،  ونور  وفهد،  �لب�صيط،  ور�مي  �صدر،  وع�صام 

و�أزكى  و�أجمل  �أطهر  �لطاهرة  ولروحك  وحممود،  و�صعيب،  وفوؤ�د،  و�أين،  و�صاكر، 

و�أعطر �صالم. 

ويف �لنهاية �أ�صتودعك �هلل، و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

مع خال�ص حتيات �أخوك

حممد �لر�صق

2000–3–2

هدرمي

الوثيقة رقم )13(:

15
ر�شالة من الأ�شري وليد خالد من �شجن هدرمي اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/3/28

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيدنا ر�صول �هلل وبعد:

�صيخنا �حلبيب �أبا م�صعب �خلري يحفظك �هلل ويرعاك

�صالم �هلل ورحمة �هلل وبركاته عليك، �أيها �الأخ �لكبري، ما طرف لك جفن، �أو نب�ص لك 

فوؤ�د ور�صي �هلل عنك و�أر�صاك، و�نت�رش لك �نت�صاره الأوليائه على �أعد�ئه وبعد،

هذ�  يف  �أقول  ما  �أدري  ول�صت  حال..  كل  على  هلل  و�حلمد  �صالمتكم..  على  هلل  فحمد�ً 

�ل�صب  نتعلم  فمنكم  مثلكم..  �أزر  من  ي�صّد  �أو  ي�صّب  �أو  يو��صي  من  مثلنا  فلي�ص  �ملقال، 

ون�صتمد �ملعنويات.. وكاأنه قدر �لرجال �لكبار �أيها �ل�صيخ �حلبيب، �أن يثبّت �هلل بهم من 

خلفهم من رجال، ومن معهم من �إخو�ن، ينظرون �إىل �أمنوذجهم �لفريد يف �لبذل و�لبالء.. 

�متحاناً تلو �آخر، فال تزيدهم جر�حات �ملعارك �إال �رتفاعاً يف �صمري �لنا�ص، وال تكون لهم 

 جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.
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هذه �جلر�ح �إال �أو�صمة و�صار�ت، يرتبعون بها على عر�ص �لقلوب �لتي حتبهم، وتزد�د 

لهم حباً ما ز�دت �الأيام، وترى يف بطوالتهم �الأخاذة ما يدفعها للمو��صلة و�لثبات.. و�إذ� 

�لتي  �لنماذج  تلك  كانت  و�لدعة..  و�لر�حة  بالقعود  �أر�دت—  —�أو  �لنف�ص  و�صو�صت  ما 

ي�صنعها �هلل على عينه علماً يف �لطريق، ي�صري �إىل �لقاعدين �أن ها هنا �لطريق.. 

اَل 
َ
)�أ و�حلنني..  �ل�صوق  يزد�د  ومعه  لكم..  حبنا  يزد�د  وكم  �صيخ..  يا  تكبون  كم 

لَُهُم   I َيتَُّقوَن  َوَكاُنو�  �آَمنُو�  �لَِّذيَن   9َ َيْحَزُنون  ُهْم  َواَل  َعلَيِْهْم  اَل َخْوٌف   ِ �هللَّ ْولِيَاَء 
َ
�أ �إِنَّ 

ْنيَا َويِف �اْلآِخَرِة..( يَاِة �لدُّ �لْبُ�رْشَى يِف �حْلَ

�أخي و�أ�صتاذي �حلبيب: يهديك من عندي �ل�صالم كل من حتب.. �لذين تعلقت قلوبهم 

بك، وما فتئو� يدعون �هلل لك.. و�رّشهم خب عودتك �صاملاً.. و�حلمد هلل رب �لعاملني.. 

عنه  �هلل  ر�صي   
16

حممد �أ.  �ل�صيخ  ب�صحبة  علينا  �أنعم  قد  �صبحانه،  �لكرمي  ربنا  �إن  ثم 

بحر  �إنه  �حلق  ولعمر  يديه..  على  و�أتتلمذ  منه  �أتعلم  �لدو�م،  على  �أالزمه  و�إين  و�أر�صاه.. 

�أثقل عليه، والأدع لغريي  �أن  �أتعلم منه جديد�ً.. ولوال خ�صيتي يف  ال �صاحل له.. وكل يوم 

 رحمه �هلل.. �إذ� تكلم �أو 
17

ن�صيباً.. ما تركته �إال عند �لنوم.. ثم �إن له �صحر �حلبيب �أبي �لفد�ء

 قال.. روح ما وجدتها �إال يف هذين �لرجلني �لعظيمني، �صحر لي�ص لغريهما.. فيا �صبحان �هلل..

و�حلمد هلل �لذي �أكرمني بالتتلمذ على يديهما و�صحبتهما.. و�إنها لنعمة ال بّد لها من �صكر.. 

وقت  م�صاألة  و�مل�صاألة  �حلكم،  حل  على  و�فقو�  �أنهم  بلغنا  حمكمتنا..  بخ�صو�ص 

و�حلمد هلل رب �لعاملني. 

�صلّم على كل �الأحباب عندكم: �أجمد، وفهد �ل�صلودي و�جلميع.. 

و�لكل من عندي يهدونك �ل�صالم.. خا�صة كرز وهذه �لر�صالة با�صمي وبا�صمه... 

و�أ�صتودعك �هلل �لذي ال ت�صيع ود�ئعه. 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته. 

�أخوك وليد خالد

هدرمي

2000/3/28

 �ملق�صود باأبي حممد �ل�صيخ �صالح �لعاروري.
16

 �ملق�صود باأبي �لفد�ء �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل.
17
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الوثيقة رقم )14(:

18
ر�شالة من الأ�شري ح�شن الزاغة )اأبو علي( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/9/23

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

و�صحبه  �آله  وعلى  �الأمني..  حممد  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني..  رب  هلل  �حلمد 

�أجمعني. 

�أخي �لكبري.. و�صيخي �أبا م�صعب.. �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�ل�صحة  كيف  وتعاىل،  تبارك  �هلل  من  حال  باأح�صن  ع�صاك  �صيخي،  يا  �أنت  كيف 

و�لعافية..؟ �أرجو من �هلل �لعلي �لكبري �أن ت�صلك ر�صالتي هذه، و�أنت على خري ما ير�صاه 

�هلل تبارك وتعاىل. 

�أنك  متاأكد  ولكني  يخجلني..  وتق�صريي  معك،  مق�رش  فاأنا  �أبد�أ..  �أين  من  �أدري  ال 

م�صامح يل. 

ال �أدري ما هي �أخبارك..؟ هل ما زلت على حالك..؟ لقد �أثر يف نف�صي �أن خرجت و�أنت 

زعالن، ولكن كما يقولون؛ ما يف �ليد وال حيلة. وربنا يرفع عنك �لهم و�لغم. 

�إن طاب لك �ل�صوؤ�ل عني، فاأنا م�صتاق لكم، نزلت هنا �إىل �لعمل، )خياط(، و�أنا �أجوب 

�ل�صجن طوالً وعر�صاً، �أذهب �إىل ق�صم 12، و�إىل باقي �الأق�صام، �أق�صي كثري�ً من وقتي يف 

�ل�صاحة، و�أذهب �إىل �لغرفة وقت �لنوم و�لر�حة فقط، يعني �لغرفة بالن�صبة يل فندق ليلي. 

�أعي�ص يف غرفة 9، على �لب�ص �لذي بجانب بر�ص ع�صام، —�صهل �هلل �أمره ور�صي 

عنه—، و�أظن �أنك ع�صت على هذ� �لب�ص، يوجد لدي كثري من �الأفا�صل بالغرفة، و�أي�صاً 

دودين  و�أي�صاً  د�وود،  ويا�رش  وز�هر  عي�صى،  حممود  ر�أ�صهم  على  “�خلال�صني”  كثري 

و�لرجوب وعثمان، وعندي �الأمريكان وغلمة و�لتعمري )عادل �صو�ورة( و�آخرون. 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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تعودت ولكن  18؟!!  مع  �لعي�ص  ي�صعب  بهدرمي،  �لفردية  �حلياة  هذه  بعد   طبعاً 

و�حلمد هلل رب �لعاملني.. 

�آه يا �صيخ.. ماذ� �أقول لك.. حقاً �أنني �أ�صت�صعر ما يقلقك ويزعجك ويثقل عليك.. ربنا 

يفرج عنك، ود�ئماً �أدعو �هلل �أن ير�صى عنك ويفك �أ�رشك، هذه �لدنيا كٌد وتعب، كما قال 

�هلل )لََقْد َخلَْقنَا �اْلإِْن�َصاَن يِف َكبٍَد(. 

هذه �الأيام �أقر�أ لالإخوة بعد �صالة �لع�صاء �أحاديث نبوية، باالأم�ص قر�أت ق�صة كعب 

بن مالك، وع�صت مع تلك �لق�صة، وحترك قلبي لها.. ومنها �نتقلت �إىل �أحاديث �ل�صب، 

فكم قال �لنبي ] يف �ل�صب؟! 

�أي�صاً باالأم�ص، �صمعت ق�صة �أبي بكر �لر�زي، عندما ر�أى يف �ملنام �لر�صول ].. يقول 

له قل لفالن )وكان فالن هذ� �أ�صري�ً لل�صلطان( �أن يدعو بهذ� �لدعاء.. �ملوجود يف �صحيح 

�لبخاري )ال �إله �إال �هلل �حلليم �لكرمي. ال �إله �إال �هلل �لعلي �لعظيم. ال �إله �إال �هلل رب �ل�صمو�ت 

�ل�صبع ورب �لعر�ص �لكرمي( طبعاً دعا بهذ� �لدعاء وفك �هلل �أ�رشه. 

�أن  �أرجو  �هلل..  �صاء  �إن  �أ�رشك عما قريب،  �هلل  يفك  �أن  �أمل  �أخي و�صيدي، كلي  �أخري�ً 

�أزيد  �أن  �أريد  وال  حذيفة،  و�أبي  وحممد  ومو�صى  وماجد  ع�صام  على  كثري�ً  يل  ت�صلّم 

ود�ئماً  دروي�ص،  �أبو  كثري�ً  عليك  ي�صلّم  �صيخ،  يا  دعو�تك  عليك،  �أثقل  ال  حتى  باالأ�صماء 

 نذكرك باخلري، وهو د�ئم �لدعاء لك.. طبعاً يا �صيخ، ال �أن�صى �أن �أقول لك �إنني هنا م�رشور

بالوقت  �أ�صعر  �إال قليالً، فال  �أي مكان  �أمكث يف  فاأنا كثري �حلركة هنا.. وال  �هلل..  بف�صل 

�أبد�ً.. ال تنْ�َص �صالمي لالأهل يا �صيخ و�صاحمني ودعو�تك. 

عثمان يهديك �ل�صالم

�أخوك ح�صن �لز�غة

2000/9/23

هدرمي
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الوثيقة رقم )15(:

ر�شالة من الأ�شري �شامر حممد حمادة )اأبو حممد(

19
اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/9/24

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�آله  وعلى  و�ملر�صلني،  �الأنبياء  �صيد  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني  رب  هلل  �حلمد 

و�صحبه و�صلم ت�صليماً كثري�ً �أما بعد،

ال �أعلم حقيقة، ويف بد�ية ر�صالتي هذه لك �صيخي �لفا�صل، مباذ� �أدعوك.. �أ�أقول �أخي 

�لفا�صل �أم �أقول �لو�لد �لكرمي، �أم �أقول �ملجاهد �لعريق.. �صعب و�هلل �الختيار بينها، غري 

�أين قد حاولت �أن �أجمع بينها جميعاً بكلمة �صيخي �لفا�صل، فاأرجو �أن تتقبلها مني �أيها 

�ل�صيخ �جلليل. 

على  �الطمئنان  هو  هذه،  �ملتو��صعة  ر�صالتي  به  �أ�صتهل  ما  خري  �إن  �لكرمي،  �صيخي 

�صخ�صك �لكرمي، فكيف �أنت �صيخي؟ وما هي �أخبارك؟ وهل يا ترى لل�صنني َوقٌع عليك؟، 

�أو  �أذكرك، باأن ذ�ك �لرجل �جلبلي �الأ�صم ال تلويه رياح عابرة  عرفتك �صيخي وال زلت 

هي  �رشيعة  َمَعنَا(،  )�إَِنّ �هللَ  تعاىل  تبارك  �حلق  منطلق  ومن  مبد�أ  من  وذلك  كا�رشة، 

كان  حيث  �حلمد،  وهلل  �لر�بعة،  �ل�صنة  بد�ية  يف  �الآن  فنحن  جريانها،  يف  �الأيام  )�صيخي( 

يل �ال�صتفادة �لعظيمة، �صو�ًء يف �لتح�صيل �لعلمي �أم �لعملي، وهذ� كله من ف�صل ربي.. 

لنوع  بحاجة  �إنك  حيث  هد�رمي..  يف  عندك  مب�صوط  باأنك  �لفا�صل،  �صيخي  يا  �صمعت 

�لعلم  يف  ب�صطة  وز�دك  �صيخي  يا  �هلل  فحفظك  بالكتب،  و�الختالء  و�لهدوء  �لر�حة  من 

— �للعب  �عتزلت  �أنك قد  �أم  �لفا�صل،  يا �صيخي  �لريا�صة معك  �أخبار  و�جل�صم، ما هي 

متنيت  ولكم  معك،  �أعي�ص  الأن  �لفر�صة  يل  ُتتح  مل  �لفا�صل  �صيخي  �لريا�صة—،  لعب 

�أهلها، �لظامل  �الأ�صو�ر  هذه  خارج  �لعاجل،  �لقريب  يف  بك  يجمعنا  �أن  �هلل  فاأ�صاأل   ذلك، 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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�أبناوؤك هنا، فاإن كان  وما ذلك على �هلل بعزيز.. �صيخي و�أبي ومعلمي و�أ�صتاذي، نحن 

بيننا ُبعد من م�صافة و�أ�صو�ر، �إال �أن �لقلوب متو��صلة مرت�بطة، فال حترمني يا و�لدي من 

دعو�تك يف �صجود �ل�صحر، ولك مني �ملثل �إن �صاء �هلل �لويل عز وجل، بالن�صبة الأخبارنا 

�أنا  �إىل ع�صقالن، وبقينا هنا  �نتقل  “�أبو ب�صري”  �إبر�هيم  فنحن بخري و�حلمد هلل، حممد 

�هلل..  �إن �صاء  �الإفر�ج عنه  �أ�صهر، ويتم   9 �إنه قد بقي ملحمد  وحممد خليل حمادة، حيث 

و�هلل �مل�صتعان، �ل�صيخ �صالح “�أبو حممد” موجود هذه �الأيام يف غرفتي 64 وما �صاء �هلل 

يا �هلل نحن نعذره الأنها فرتة ق�صرية،  �لتفاعل، ب�ص معظم وقته �صغل،  عنه، يعجبك يف 

ور�جع عندكم، �صيخي �لفا�صل يهديك �أحر �ل�صالمات من عندي، خالد �أ. غليون، و�أكرم 

�لقو��صمي، و�صامر �لقو��صمي، وحممد خليل، وجميع �الإخوة دون ��صتثناء.. ويف ختام 

هذه �لر�صالة �ملتو��صعة، �أرجو منك يا �صيخي �لفا�صل، �أن تر�صل مني �صالماً خا�صاً، لكل 

من �الإخوة )زكريا �أبو عبد �هلل، وحممد �لر�صق، وع�صام، ور�صيد، طبعاً ال �أن�صى �أبا قتيبة 

 حممود عطون، وقل له �إننا م�صتاقون له، وكذلك �الإخوة بكري�ت �إيهاب، و�إبر�هيم، و�صامي

�أبو �حلالوة ومعاذ بالل، وال �أن�صى �الأخ �لعزيز و�لرفيع، �أي�صاً �لرفيع مكانة وليد خالد، 

و�أ�رشف وربيع �لزغل، ومو�صى دودين( ولكل �الإخوة عندك باهلل �صالم خا�ص.. خا�صة 

لعماد �ل�صمودي وماجد �جلعبة. 

ويف ختام هذه �لر�صالة �أ�صتودعك �هلل �لذي ال ت�صيع ود�ئعه،

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

�أخوك �ل�صغري

�صامر حممد حمادة )�أبو حممد(

2000/9/24

نفحة
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ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

الوثيقة رقم )16(:

20
ر�شالة من الأ�شري �شادي فايز )اأبو قتيبة( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/9/27

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�صيدنا  و�ملر�صلني،  �خللق  �أ�رشف  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 

وحبيبنا وقائدنا حممد، وعلى �آله و�صحبه �أجمعني �أما بعد،

�صيخنا �لفا�صل �أبا م�صعب، حفظك �هلل ورعاك، بتحية ملوؤها �ل�صوق و�حلنني �أحييك، 

�أبعثها لك لتخرتق كل �لق�صبان، فال�صالم عليكم ورحمة �هلل. 

�أطمئن  �أن  �لكلمات �لق�صرية،  �أبا م�صعب �خلري: �ئذن يل يف بد�ية هذه  �ل�صيخ �لطيب 

عليك. فيكف حالك؟ وما هي �أخبارك؟ �لتي �أ�صاأل �هلل �أن تكون بخري. وكيف ت�صري �أمورك 

فال�صحيح  م�صتقرة،  تكون  �أن  �أرجو  عندكم؟  �الأمور  وكيف  جيدة.  ع�صاها  هدرمي؟  يف 

�لقد�ص  �أن يجمعنا قريباً فوق ثرى  �أيها �لطيب، و�أ�صاأل �هلل  �أننا م�صتاقون لك، ولروؤيتك 

�ل�رشيف،  هاين  وبجانبي  �لرملة،  معبار  من  �لر�صالة  هذه  لك  �أكتب  �هلل،  باإذن  �ل�رشيف 

�أخبارنا،  عن  �صاألت  �إن  جد�ً،  جد�ً  �حلارة  �صالماتهم  يهديانك  وهما  �جلعبي،  وبا�صم 

عز  �هلل  بف�صل  وذلك  �خليال،  تفوق  ومعنويات  جيدة،  وب�صحة  بخري  هلل  و�حلمد  فنحن 

، حيث ر�أيت فيما 
21

وجل. �أو�صاعي متام متام، حيث تبت توبة ن�صوحاً من عمل �الأفالم

يرى �لنائم، �أن �صخ�صاً يحاول قتلي، وم�صد�صه على ر�أ�صي، ويف تلك �للحظة تر�ءت يل 

جميع �الأفالم، على �صكل معا�ٍص تق�صم �لظهر، و�رشت �أرجو �أن يرتكني فقط الأ�صبوع، 

�الأفالم حاجٌز كبرٌي،  بيني وبني  و�أ�صبح  �لنوم،  �لزناد، قمت من  �أن ي�صغط على  وقبل 

و�أ�صاأل �هلل �لقبول، و�عذرين يا �صيخ فلقد ر�أيت روؤياي قبل �أن �أنفذ خمططي �صد ز�هر 

فمعذرًة. �لو�د جمدي �أبو �صن مك�صور، يهديك �صالماته �حلارة جد�ً. 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
20

يق�صد �أنه كان كثري�ً ما ي�صنع “�ملقالب” �لتمثيلية على �إخو�نه.  
21
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بالن�صبة للمحكمة: رف�صت �لنيابة �أن تقلل من �ل�صفقة، �لتي عر�صتها على �ملحامي، 

وهي 22 �صنة ون�صف، وقررت �خلو�ص يف مر�فعة �حلد �الأعلى لها 35 بدون حد �أدنى، 

، و�هلل يجيب �للي منه 
22

ورغم ما بها من خماطرة، فقد قبلتها، وخالل �ل�صهرين �صاأ�صبح

�خلري، فال تن�صونا من دعو�تك يا �صيخ، طبعاً يل �الآن يف �ملعبار ثالثة �أيام، وقبل �أن ياأتي 

، و�صاأظل ليوم �الإثنني �لقادم، وكل 
24

، جاء مرة �أخرى �إىل )بيت �إيل(
23

��صمي �إىل )�صكيما(

ذلك من بركات �لقا�صي �للعني دمره �هلل. 

يف ختام هذه �لكلمات �لق�صرية، ال تن�صاين من دعو�تك يف �صجد�ت �ل�صحر، ولك مثلها 

�إن �صاء �هلل. 

و�أنهي كلماتي، وال �أنهي حمبتي، و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل

�أخوك �صادي فايز )�أبو قتيبة(

وبا�صم وهاين

معبار �لرملة

2000/9/27

الوثيقة رقم )17(:

25
ر�شالة من الأ�شري ال�شي�س موؤيد اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/10/29

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�الأخ �لغايل و�ل�صديق �لر�ئع �أبا م�صعب �خلري.. �أبو طري.. 

ين�صى  ال  �أبد�ً  �لذي  قلبي،  �أعماق  و�ألف حتية من  �هلل عليك ورحمته وبركاته،  �صالم 

�إخوته و�أعّز�ءه، و�لذي يبقى يدق على وقع ذكرياتهم �لطيبة، كيف ين�صى؟ و�أنت �أعطيت 

هكذ� يف �أ�صل �لن�ص.  
22

�صكيما: ��صم ل�صجن ع�صقالن.  
23

بيت �إيل: م�صتوطنة �صهيونية بالقرب من ر�م �هلل، وكان فيها حمكمة ع�صكرية �صهيونية.  
24

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
25
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لهذ� �لقلب بع�صاً من حياة، وبع�صاً من �أمل وفرح، وتفاوؤل و�إر�دة، �أنت وكل �لر�ئعني ممن 

جمعتنا بهم طريق �لعطاء، هذه �لطريق �لتي ال تنتهي، �إال حني تنتهي �آالمنا، وجر�حنا، 

�أق�صانا �حلبيب �لذي بات حتريره �أكيد�ً، وقريباً باإذن �هلل، ما د�مت �لقلوب ت�صتد زحفاً 

�أكب،  �إليه �لرحال، وفيها كل �لغ�صب و�لثورة و�لتمرد، وفيها كلُّ وْقعٍ: �هلل  �إليه، وت�صد 

: ال �إله �إال �هلل، وكلُّ نب�صات �لع�صق لفل�صطني، للوطن �لذي زرعه �هلل يف عقولنا  وكلُّ دويٍّ

يوقد من �رش�يني وفية خ�صيبة،  درّياً  �أكفنا، وجعله كوكباً  و�أج�صادنا، وقلوبنا، وفوق 

حباها �هلل بوفرة �لدماء ورفعة �لنقاء، �إذ ذ�ك يا �أخي، وحني يطلع �لفجر �الآتي على بلدنا 

�ملحرر، وم�صجدنا �ملطّهر، و�أق�صانا، �إذ ذ�ك �صنلتقي حتماً يف ريا�صه وحيا�صه، وحتت 

زيتونه �ملبارك، قد نكون م�صنني �صيوخاً، �أو قد يلتقي �أبناوؤنا، �أو فرع من �صجر�تنا بعد 

جيل، يكونون موؤمنني مطمئنني، فيتحدثون عنا �أو قد نتحدث عن �أنف�صنا، ونقر�أ بفرح 

�أن تكون نا�صعة. �ملهم نلتقي يا �أخي قريباً، نلتقي  �صفحة ما�صية، كانت لنا ن�صاأل �هلل 

فقد �أر�صل �هلل ب�صائره لنا، ليحيي يف قلوبنا �أمالً كان يعلوه �ل�صد�أ، وكدنا نياأ�ص من م�صقة 

قال  يياأ�صون  كانو�  ع�صمتهم،  على  �هلل  فر�صل  �أخي،  يا  تعجب  ال  �لعناء،  وطول  �ل�صفر 

َي َمن ن�َصاُء  َنا َفنُِجّ َنُّهْم َقْد ُكِذُبو� جاَءُهْم َن�رْشُ
َ
�أ �ُصُل َوَظنُّو�  �َص �لُرّ

َ
تعاىل: )َحتَّى �إَِذ� ��ْصتَيْاأ

َوال ُيَرُدّ َباأْ�ُصنَا َعِن �لَقْوِم �ملُجِرِمنَي( �صدق �هلل �لعظيم.. ما �أريده منك يا رفيق، ويا �أخي 

�لطيب، �أن ي�صتد دعاوؤك، باأن نكون ممن جنو� وينجو، مع �أنك �صتقول يل: �إن �لنجاة من 

ربقة �لقيد، وظالم �ل�صجن، لي�صت جناة، فهناك جناة �أعظم، فال باأ�ص يا �أخي �أن يكون 

دعاوؤك للنجاتني. 

�أن  �هلل  ع�صى  ولكن  عنكم..  �لرحيل  �خرتت  ما  وو�هلل  �أخي،  يا  يل  ال  معك  �حلديث 

يجمعنا يف لقاء، ويف ظروف �أح�صن و�أف�صل. 

حتياتي لك ولكل �الأحبة بطرفكم، حتياتي ملو�صى، و�أبي حممد �ل�صيخ �صالح، و�الأخ 

تبادالً،  �لقائمة، و��صرتينا  ��صمه يف  له  ين�صى، و�ل�صيخ ماجد قل  �لذي ال  �لطيب  هارون 

عليكم،  ي�صلمون  �لكل  �لقريبة.  �لعاجلة  �حلرية  ويل  لكم  �آمل  و�نتظرناه،  �نتظرناه  طاملا 

وموؤيد  دغل�ص  �صعد�ء،  و�جلميع  �لقو��صمي  وعامر  وع�صمت  �صعود  �أبو  وحمزة  �صامر 

جالد د�ئماً يف �صريتكم م�صتاقون لكم. نلتقي باإذن �هلل، �أخباري جيدة و�حلمد هلل و�آمل �أن 

تكونو� باألف خري. 

* �أخوك/ موؤيد عبد �ل�صمد )�ل�صي�ص(
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�صالم �هلل عليكم مرة �أخرى و�إىل �للقاء

وهذه �أبيات كتبها �ل�صي�ص موؤيد:

�أمــــا ز�ل وجهـــك ذ�ك �لكــريــم                                  يجــود من �لنــور �أزهــى �ل�صيــاء؟

وقـلبـــك ذ�ك �لعـريــن �جلميــــل                                  �أمــــا ز�ل ينبــ�ص معـنــى �لـــوفـــاء؟

ونظــر�ت عينك فيها �ل�صمــوخ                                   �صموخ �ل�صحاب �لذي يف �ل�صماء؟

�أمــا زلـــت تقر�أ يف �ل�صــاحلـــني                                   وتـنـ�صـــر فيهـــم هــدى �الأنـبـيــــــاء؟

وتبعث يف �لنا�ص روح �جلهاد                                   وحتفـر يف �ل�صخــر نبــع �لعطــــاء؟

وت�صمو بروحك فوق �جلر�ح                                   وفـــي �هلل تـح�صـــب هـــذ� �لعـنــــــاء؟

ر�صمت لنا �لدرب درباً جميالً                                   �إذ� �زد�ن دومــــاً بـــاأزكــــى �لـدمـــاء

وقلــت لنـا �لن�صـُر يغـدو �أكيــد�ً                                   �إذ� �هلل �أكـــبــــــــــر كــــــــــان �لــــنــــــــــد�ء

فاأجريـت نهـر�ً مـن �حلـب فينـا                                  و�أعظمــت يف �لنفـ�ص مغـزى �لفـد�ء

�أبا م�صعب �خلري قلبي حزين                                  ولــكــــــــن يـعـــــــز عـلـيـــــــه �لـبـكـــــــــاء

لـبُـعـــــدك طعـــم �لـفـــر�ق �ملـــريـــر                                ف�صـــوقـــَي نـــار وعــي�صـــي �صــقــــاء

دعـــوت لكــي مـــا يزوَل �لظـــالم                                ويطلـــع مـــن �لليــــل فجــــر �ل�صياء

لـتـغـــدو �أخ �لقـيـــــد حـــر�ً طلـيـقــــاً                                ويـكـ�صــــــف ربـــــــك هــــــــذ� �لبـــــــالء

فــديتـــك نف�صـــي �أخـــا �ملـــوؤمنـــني                               وب�صــــــر�ك رب جميــــــــب �لدعــــــــاء

فـنـ�صـــــر مـــــن �هلل �آت قـــــريـــــــب                                 ويف �لقــــد�ص حتمـــاً يكــــون �للقــــاء

�صـــتـفـتـــح �أبــــــو�ٌب م�صـــرعــــات                                 وتــلــقــــــاك حــبـــاً بــوجــــه ُمــ�صــــاء

هـــو �لليـــل يـــذوي �أبـــا م�صعـــٍب                                فــنـــور �لتــحـــرر يــمـــــال �لفــ�صـــــاء

�صـــينهــــدُّ هــــذ� �جلــــد�ر �لـلـعـــني                                وخــــــط قــيــــــود �لطــغــــــاة �لفــنــــاء

لنـــا �هلل كم �صيـــدو� من �صجـــون                                وللقــهــــر �أعلَـــــْو� �صــــروح �لبنــــــاء

وللظلــم كم ح�صــدو� مــن حديــد                                مــــال �لكــون باأ�صـــاً �صديــد �لدهـــــاء
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ولــكــــــن يـــد �هلل �أعلـــى و�أقــــــوى                                و�أم�صى من �ل�صيف �صوُت �الإباء

هـو �ل�صعب ي�صي �أبــا �لطيبـني                                بــــزحـــٍف جــــديــــد �صــديــــد �لبهــــاء

وي�صطف ح�صد �لكفاح �جلميل                                ب�صــــــــــاٍح �أبــــــيٍّ بــهــــــــــي �لــلـــــــــو�ء

لقد �صاح م�رشى �لنبي �لكريــم                                فــلــبــــــت جــمـــــوع �الأبـــــاِة �لنـــــــد�ء

فهـــــب �ملثلـــث �صــنـــــو �جلليــــــل                                وهــبـــــت ربـــــــوع �لبــــــالد �صـــــــو�ء

وثـارت عـو��صـف ريـح �خلليــل                                تـحـيـــــل �صـــروح �ليهـــــــود خــــو�ء

فــثــبـــــــت فــــــوؤ�دك ال تــقــنــطــــــن                                تـجـمــــل بـ�صـبــــر �أخـــــا �ل�صــــهـــــد�ء

*موؤيد: رفيق جبهة �صعبية

�ل�صي�ص موؤيد

2000/10/29

الوثيقة رقم )18(:

26
ر�شالة من الأ�شري عرفات )اأبو جعفر( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2001/3/11

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

جلعنا  �لذي  هلل  �حلمد  �مل�صطفى،  ر�صولنا  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  وكفى،  هلل  �حلمد 

م�صلمني وبعد،،

حتية  �لطيب،  �لنََف�ص  �صاحب  يا  عليك  �هلل  �صالم  �خلري،  م�صعب  �أبا  �لفا�صل  �صيخنا 

للقادة،  و�جلنود  للرجال،  �لرجال  حتية  و�لعنب،  �مل�صك  بر�ئحة  معطرة،  حتية  طيبة 

فال�صوق لك ال يو�صف، وي�صهد �هلل كم معزتك عندي يا �أعز �الأحباب على �لقلب؟ فيا قرة 

�لعني لو تعلم كم �أنا خِجٌل منك؟ وذلك ب�صبب طول هذه �ملدة بدون ر�صائل من جانبي، 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
26
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و�أرجو منك �أن تعذرين يا �صيخنا �لفا�صل، ولكن �أقولها لك وبكل �رش�حة، �إنك د�ئماً على 

�أن�صى  �أن  �ل�صعب علّي  �لقلب، وكان دعائي لك كل يوم وهذ� عهٌد علي. ومن  �لبال ويف 

تلك �الأيام �لتي ع�صناها، وكنت يل مبنزلة �الأخ و�ل�صديق و�ملربي يف كل �صيء، وال �أن�صى 

�آخر �أيام ع�صقالن قبل ترحيلك �إىل �صطة، فكم كان �صعباً بالن�صبة يل؛ الأن �لفر�ق �أ�صعب 

من ذلك، فيا عزيزي، لقد طال �لفر�ق و��صتد �ل�صوق �إىل لقياك، و�لذي �صدين �إىل �لكتابة 

هو �صوقي �ل�صديد، �لذي ال يو�صف ل�صخ�صك �لكرمي، فلقد و�صلت هد�ياك وبارك �هلل 

فيك، �أما بالن�صبة �إىل �أخباري و�الأو�صاع عندي، طبعاً �ل�صيخ �ملزيني بقي له �أكم من يوم 

]ب�صعة �أيام[، وعقبال عند �جلميع، وَرْوحي وهو يهديانك �ل�صالم �حلار، و�ل�صيخ عطية 

ل قبل �صهر �إىل ع�صقالن، وكان يريد �أن ينقل �إىل هدرمي، وكان د�ئماً يقول يل �ل�صيخ  ُرحِّ

�أبو م�صعب طلبني، �ملهم �هلل يفرج كربه، �أما بالن�صبة يل كما تعلم، لقد �أنهيت �حلفظ قبل 

�أ�صهر و�حلمد هلل على ذلك، طبعاً عندي بر�مج ثانية. 

�ل�صيخ �لغايل �أبا م�صعب �خلري، وقرة �لعني، طبعاً قبل حو�يل �صتة �أ�صهر، كنت �أزور 

�الإذ�عة تبعث لك،  بال�صالمات �حلارة، و�أي�صاً عن طريق  �لو�لدة تبعث لك  وكانت د�ئماً 

من  يتقبل  �هلل  �حلج  فري�صة  الأد�ء  �حلجاز،  �أر�ص  �إىل  �أبي  ومعها  ذهبت  لقد  هلل  و�حلمد 

�جلميع. 

يف �أول �صهر يف �النتفا�صة، �ت�صلت تلفون الأن �أختي �الأكب من �ل�صغرية، تزوجت من 

و�ئل قفي�صة، �أخو طاهر قفي�صة �ل�صهيد، و�حلمد هلل على ذلك طبعاً، �لعر�ص كان يف �أول 

�أي�صاً، تزوجت قبل حو�يل  باأن �أختي �ل�صغرية  يوم من �النتفا�صة، ولقد علمت موؤخر�ً 

�صهر من و�حد من د�ر �لنت�صة، )�أخوه عديله يعني �ثنني عد�يل ولكن �حلمد هلل �لنت�صة ما 

يف قر�بة بينهم(. �أما د�ر عمي �إللي ]�لذين[ م�صاكله معهم، لقد علمت �أي�صاً �أن �الأو�صاع، 

�الأخبار  كل  هذه  م�صت  �لتي  و�الأعر��ص،  �الأعياد  على  بيننا  زيار�ت  يف  و�صار  ]ُحلَّت[ 

حالياً. �أما يا �صيخ �أبا م�صعب كان عدم �ملر��صلة لك مني، هو �لك�صل مني و�أنا �أعرتف على 

ذلك، و�صاحمني و�أرجو ذلك، �صدقاً يا �صيخ كم �أريد �أن �أكون عندكم يف هدرمي، و�أعي�ص 

معك ومع �لنا�ص �لذين �أحببتهم من كل قلبي. عندي يف نف�ص �لغرفة �صفيان جمجوم، وهو 

يهديك �ل�صالم، وبدر �لعو�ودة وجمال يهدونك �ل�صالمات �حلارة، وال �أن�صى �أخي جميل 

م�صك فهو ي�صلم عليك �أي�صاً، طبعاً يا عزيزي عالقتي مع جميل �أكرث من �أول، و�أكرث من 

و�ل�صالية  �لنت�صة  عا�صم  و�أبو  �صبانة،  وزين  وعلقم  عبيات  د�وود  هلل.  �حلمد  �الإخوة 

عو�ص، يهدونك �أحر �ل�صالمات. 
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ويف ختام هذه �لر�صالة ال َتنْ�َصني من دعائك و�عذرين على عدم �ملر��صلة، و�علم �أن لك 

مكانة ال تو�صف يف قلبي. و�صاأكون كما عرفتني، وبلغ �صالمي �إىل جميع �ل�صبان عندك، 

ق�صماين،  ع�صام  �إىل  حار  و�صالم  وماجد،  وهارون،  دودين،  مو�صى  �ل�صيخ  وخا�صة 

بر�صالة  �بعث  �صيء  �أي  �أردت  �إذ�  �صيخ  ويا  �صالح،  و�ل�صيخ  و�صالمة  كميل،  وحممد 

وحياك �هلل. 

�أخوك عرفات )�أبو جعفر(

2001/3/11

�الأحد/ نفحة

الوثيقة رقم )19(:

27
ر�شالة من الأ�شري وليد دقة اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2001/5/6

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�الأخ �لعزيز �أبا م�صعب حتية وبعد،،

على  �ل�صكر  جزيل  و�أ�صكرك  عندي،  لل�صبان  �لر�صائل  عب  �صالماتك  و�صلتني 

�أو  قادر�ً  �أعد  مل  �صدق،  وبكل  فاأنا  �لز�ئد،  �الإحلاح  على  �أخي  يا  �عذرين  لكن  �هتمامك، 

م�صتعد�ً نف�صياً لتحمل �أجو�ء �صطة، وقد فكرت �أكرث من مرة يف �خلروج من �لق�صم، على 

�أمل �أن �أفر�ص على �الإد�رة عندي، �لتعاطي �جلدي مع طلبي، وقد عدلت عن ذلك، خ�صية 

�مل�صتوى  �أعي�صها �صيئة على  �لتي  �لظروف  �ل�صبان على نحو خاطئ.  ُتَف�رش من  �أن  من 

�ل�صخ�صي، وال �أرغب هنا، و�صع تف�صري�ت �أو تو�صيحات لالأ�صباب، و�صاأترك ذلك �إىل 

حني �ألتقيك. 

�صحتكم،  عن  �ل�صوؤ�ل  قبل  �لنقل  ق�صية  عن  و�حلديث  �الندفاع،  على  �صاحمني 

�أخبار  كيف  متام؟  �أمورك  فهل  تعي�صها  �أن  حتب  �لتي  �الأجو�ء  وخ�صو�صاً  و�أو�صاعك، 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
27
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�لعاملني،  رب  ي�صبهم  و�أن  �ل�صحة،  �أمت  على  جميعاً  �أنهم  �هلل  �أ�صاأل  و�الأوالد؟  و�لدتك 

)�صوي(  و�لو�لدة  بخري  هلل  و�حلمد  عندي  �الأهل  فيه.  هم  ما  على  جميعاً  �أهلنا  وي�صب 

�لطريق،  على  )�لدكتور(  و�لثالث  الأمريكا،  �أ�صقائي  من  �ثنان  غادرها  �الآن  فحتى  قلقة، 

ويغادرون هم و�أ�رشهم وهذ� �أ�صعب عليها من �أ�رشي، فكما تقول �أنا على �الأقل تر�ين 

كل �أ�صبوعني. 

ال �أحد يف هذه �لدنيا �صعيد، و�لهجرة هذه يبدو يل ر��صية عنها �إ�رش�ئيل فاالأو�صاع 

�الأمنية و�القت�صادية عندنا �صيئة جد�ً، منذ �أحد�ث �أكتوبر )�الأق�صى(، ورغبتي يف �النتقال 

�إليكم، ت�صهل علينا كثري�ً �أي على �لو�لدة، وتن�صجم مع ظروف عمل �خلطيبة. 

�أنا �أعلم جيد�ً باأن �لعقبة �لوحيدة �أمام �نتقايل هو “جباي”، �لذي يتحجج باأن �لق�صم 

مغلق �أمام �أ�رشى �لد�خل، وهذ� كالم غري �صحيح. و�ل�صحيح هو �أنه يخ�صى �أن يكون 

يل دور ما يف �لق�صم، و�أنا وعدت �ملدير عندي باأين لن �أخرج من �الإك�ص �إال للفورة، ولن 

�أ�صتغل يف �أي عمل �عتقايل �أو حو�ر �أو غريه، و�هلل زهقان كل هذ� �الأمر. و�أعتقد باأن م�صاألة 

�ملكان حملولة �إذ� مّتت �ال�صتجابة لطلب نقل عمر م�صعود، �لذي يطالب به ع�صقالن، وقد 

قدم من عندكم طلب �أي�صاً. 

�أخي �أبا م�صعب:

موؤخر�ً كانت يل مقابلةمع �ملدير عندنا يف �صطة، وحتدثت معه عن مو�صوع �لنقل، و�أكد 

يل باأنه ال يوجد عنده �أية م�صكلة، وطلب مني �النتظار قليالً كي ي�صتف�رش من “جباي”، 

وما �أتوقعه منكم هو �حلديث مع �ملدير عندكم، على �أمل �أن ي�صهل نقل عمر، ويكني من 

�النتقال لطرفكم. 

ختاماً حتياتي جلميع �الإخوة و�لرفاق من حولك، ولك مني فائق �لتقدير و�الحرت�م.

�أخوك

وليد دقة

2001/5/6
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)20(: مل�شق انتخابي لقائمة التغيري والإ�شالح لنتخابات  الوثيقة رقم 

ال�شيخ ترتيب  ياأتي  والذي  الثانية،  الفل�شطيني  الت�شريعي   املجل�س 

               كانون �لثاين/ يناير 2006
28

اأبو طري فيه ثانيًا

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
28



533

ملحق الوثائق

الوثيقة رقم )21(:

 بيان مر�شحو كتلة التغيري والإ�شالح عن دائرة القد�س واأن�شارهم

ي�شجبون تعر�شهم لإطالق النار يف خميم قلنديا من قبل

29
م�شلحني من فتح

2006/1/6

بيان �شجب وا�شتنكار

مر�شحو كتلة “التغيري والإ�شالح” عن دائرة القد�ش واأن�شارهم ي�شجبون 

تعر�شهم لإطالق النار يف خميم “قلنديا” من قبل م�شلحني من “فتح”

ما  ون�صتنكر  ن�صجب  �لقد�ص  د�ئرة  عن  و�الإ�صالح”  “�لتغيري  كتلة  مر�صحو  نحن 

قامت به حركة “فتح” يف خميم “قلنديا” من تعطيل وتخريب لعقد مهرجاننا �النتخابي، 

يعقد  �أن  �جلمعة  �ليوم  مقرر�ً  كان  حيث  �ملخيم،  �أر�ص  على  �النتخابية  حملتنا  و�إطالق 

هذ� �ملهرجان ففوجئنا بامل�صلحني و�مللثمني من حركة “فتح” يطلقون �لنار، وير�صقون 

عن  لثنينا  و�لبلطات  و�جلنازير  �لع�صي  م�صتخدمني  وي�رشبونهم  باحلجارة  �أن�صارنا 

قر�بة ع�رشة  �إ�صابة  �إىل  �أدى  �النتخابية، مما  بالدعاية  �لقيام  �لطبيعي يف  ممار�صة حقنا 

من �مل�صاركني بجروح خمتلفة، كما قامو� بحفر �أر�ص �مللعب �لذي كان معد�ً للمهرجان 

باجلر�فات وملئوه باأطر �ل�صيار�ت، وحني توجهنا للعديد من م�صئويل “فتح” �ملعروفني 

يف ر�م �هلل و�لقد�ص فاإنهم مل يحركو� �صاكناً ومل يبادرو� �إىل حل �الإ�صكال و�أظهرو� عجز�ً 

و��صحاً عن فعل �أي �صيء. 

�النتخابات  جلنة  �إىل  ند�ءنا  لنوجه  �لرعناء  �الأعمال  هذه  ون�صجب  ندين  �إذ  �إننا 

حملتنا  �إد�رة  يف  �ملكفول  حقنا  حلماية  �الأمنية  و�أجهزتها  �ل�صلطة  و�إىل  �لفل�صطينية، 

�النتخابية، ونوؤكد على �أن هذه “�لزعرنة” و�خلروج عن �لقانون، و�لتعدي على �حلريات 

من �صاأنها �أن توؤدي �إىل فتنة ال حتمد عقباها، ونحمل حركة “فتح” �مل�صئولية �لكاملة عن 

هذه �حلو�دث �خلطرية وتبعاتها. 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
29
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ويف �لوقت نف�صه فاإننا نتوجه بال�صكر �جلزيل الأهلنا يف خميم قلنديا �لذين �أعربو� عن 

�ل�صديد ملا ح�صل من قبل فئة خارجة عن كل �الأعر�ف  ده�صتهم و��صتنكارهم و�أ�صفهم 

معنا،  ووقفتهم  تعاطفهم  على  ن�صكرهم  كما  و�لوطنية،  �الإ�صالمية  و�لقيم  و�لتقاليد 

ونعاهدهم �أننا �صنكون �أمناء يف �لتعبري عن م�صاعرهم و�حلفاظ على حقوقهم كما عهدونا. 

ْر�ِص(
َ
ا َما َينَْفُع �لنَّا�َص َفيَْمُكُث يِف �اْلأ مَّ

َ
َبُد َفيَْذَهُب ُجَفاًء َو�أ ا �لزَّ مَّ

َ
)َفاأ

مر�شحو كتلة “التغيري والإ�شالح” عن دائرة القد�ش
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الوثيقة رقم )22(:

خرب عن حما�شرة ال�شرطة ال�شهيونية لجتماع متهيدي

لإطالق احلملة النتخابية للحركة الإ�شالمية يف القد�س،

30
وحديث لل�شيخ اأبو طري يف املوؤمتر

الحتالل يحا�رش قاعة الجتماع

احلركة الإ�شالمية تعقد اجتماعاً انتخابياً يف القد�ش

بيت �ملقد�ص. منب �الإ�صالح:

�الإ�صالمية  �حلركة  موؤيدو  فيها  يعقد  لالجتماعات  قاعة  �ل�صهيوين  �جلي�ص  حا�رش 

يف حمافظة �لقد�ص �ملحتلة �جتماعاً متهيدياً لالإعالن عن قرب �نطالقة �حلملة �النتخابية 

للمجل�ص �لت�رشيعي.

جي�ص  من  كبرية  قوة  فر�صته  �لذي  �حل�صار  �الإ�صالمية  �حلركة  �أن�صار  وحتدى 

�الحتالل على �لقاعات �لكبى يف قرية بري نباال �صمال �لقد�ص �ملحتلة، وعقدو� �جتماعهم 

�صحيفة منرب الإ�شالح، �لعدد 17، �الأحد 1426/12/8هـ �ملو�فق 2006/1/8م.   
30
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�جلي�ص  ��صتفز�ز�ت  رغم  �النتخابية،  حملتهم  �نطالق  قرب  عن  لالإعالن  �لتمهيدي 

�ل�صهيوين وعنا�رش خمابر�ته.

�لقاعة، ومتركزت  �إىل  و�أغلقت عدة دوريات ع�صكرية �صهيونية كافة �لطرق �ملوؤدية 

�آالت  �ل�صهيونية  �ملخابر�ت  �أفر�د  ن�صب  فيما  للقاعة،  �لرئي�ص  �ملدخل  على  دوريتان 

للت�صوير بهدف مر�قبة �مل�صاركني يف �الجتماع �لتمهيدي.

ورغم كل حماوالت �لتخويف و�لرتهيب من قبل جنود �الحتالل �ل�صهيوين وعنا�رش 

�صتدعمهم  �لذين  �ملر�صحني  مب�صاركة  �جتماعها  �الإ�صالمية  �حلركة  عقدت  خمابر�ته، 

�حلركة �الإ�صالمية.

�حلركة  �إليها  و�صلت  �لتي  �ملرحلة  �أن  على  كلمته  يف  طري  �أبو  حممد  �ل�صيخ  و�أكد 

�أبنائها  دماء  من  وغالياً  باهظاً  ثمناً  دفعت  �أن  بعد  �إليها  و�صلت  فل�صطني  يف  �الإ�صالمية 

وقادتها �ل�صهد�ء و�آالف �الأ�رشى حتى عز �لبناء على �لهدم.

�صهام  من  �صهم  �الإ�صالمية  �حلركة  �أبناء  من  و�حد  كل  �أن  طري  �أبو  �ل�صيخ  و�عتب 

�الإ�صالم وجندي من جنود �لدعوة، موؤكد�ً على “�أننا لن نخذل �صعبنا و�أمتنا”.

من جهته ��صتعر�ص �لدكتور �الأ�صري �إبر�هيم �أبو �صامل يف كلمته �لتي �ألقاها عب �لهاتف 

خالل  من  �الإ�صالمية  �حلركة  من  �لنيل  على  �ل�صهيوين  �لعدو  حر�ص  �لنقب  �صجن  من 

�الإبعاد وعمليات �لت�صفية و�الغتيال ومالحقة ومطاردة رموزها �ل�صيا�صية و�لع�صكرية.

و�أ�صار �أبو �صامل �لذي يق�صي حكماً بال�صجن �الإد�ري ملدة �صتة �أ�صهر “�إىل �أن �أف�صل 

�الأعمال ن�رشة �الإ�صالم ومكافحة �لباطل بكافة م�صمياته و�أ�صكاله، معتب�ً �أنه بركة من 

بركات �هلل �أن نكون خدماً للقد�ص وحماة لالأق�صى”.

�صخو�صهم  على  �الآخرين  تناف�ص  ال  �الإ�صالمية  �حلركة  �أن  على  �صامل  �أبو  و�أكد 

ولكننا  �أحد�ً  نعادي  ال  “�إننا  م�صيفاً  و�لنهج،  �لنقاء  على  تناف�صهم  و�إمنا  وم�صاحلهم، 

ند�فع عن �لق�صية ونحافظ على �لثو�بت”، د�عياً �أبناء �حلركة �الإ�صالمية للعمل باأق�صى 

جهد لكي ي�صل �صوت �حلركة �الإ�صالمية �إىل كل بيت.
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الوثيقة رقم )23(: مل�شق با�شم املجل�س الت�شريعي الفل�شطيني يطالب 

31
باإطالق �شراح رئي�شه ونوابه، وياأتي ترتيب ال�شيخ اأبو طري فيه الأول ي�شارًا

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2006.  
31
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الوثيقة رقم )24(:

خرب عن العتداء ال�شهيوين على مر�شحي حما�س يف القد�س مرفق ب�شورة 

32
لعتداء ال�شرطة ال�شهيونية على ال�شيخ اأبو طري اأحد املر�شحني

حما�ش تتحدى وتعلن موا�شلتها حلملتها:

اأبو طري للمحققني: القد�ش حمتلة وهي لنا ولن مينعنا اأحد حقنا الأبدي

 الحتالل يعتقل مر�شحي حما�ش ومينع موؤمترها يف القد�ش بالقوة ويفرج

عنهم لحقاً

بيت �ملقد�ص. منب �الإ�صالح:

�ل�صحفي  �ملوؤمتر  �نعقاد  روؤية  على  �ل�صب  �ل�صهيونية  �لبغي  حكومة  ت�صتطع  مل 

و�صائل  خمتلف  �أمام  و�عتقلت  باملدينة،  �الأ�صباط  بو�بة  عند  �لقد�ص  يف  حما�ص  ملر�صحي 

�الإعالم �لعديدة مر�صحي حما�ص �الأربعة النتخابات �لت�رشيعي، و�عتدت عليهم بال�رشب 

و�صط حالة من �ل�صخط �ل�صعبي و�لكبياء و�ل�صموخ �لذي حتلى به عمالقة �لقد�ص، فيما 

�أعلنت �صخ�صيات فل�صطينية ��صتنكارها �العتقال على ��صتحياء.

جريدة منرب الإ�شالح، �لعدد 18، �لثالثاء 1426/12/17هـ �ملو�فق 2006/12/17م.   
32
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ما  و�أفر�د  �خلا�صة،  و�لوحد�ت  �ل�صهيونية  �ل�رشطة  من  كبرية  قو�ت  �عتدت  فقد 

ي�صمى حر�ص �حلدود على مر�صحي كتلة �لتغيري و�الإ�صالح عن د�ئرة �لقد�ص، مما �أدى 

�إىل �إ�صابتهم بجروح خمتلفة قبل �أن يتم �عتقالهم.

�ل�صهيونية و�لوحد�ت �خلا�صة، و�أفر�د ما ي�صمى  �ل�رشطة  وكانت قو�ت كبرية من 

�أبو�ب �لرئي�صة  �أحد  �أمام باب �الأ�صباط،  حر�ص �حلدود متركزت قبل �صالة ظهر �الأحد 

للم�صجد �الأق�صى �ملبارك، بعد �أن �أعلن مر�صحو كتلة �لتغيري و�الإ�صالح عن نيتهم عقد 

موؤمتر �صحفي يف �صاحة باب �الأ�صباط بعد �صالة ظهر.

وفور خروج مر�صحي �لكتلة و�مل�صلني، وقف �لع�رش�ت من �أفر�د �ل�رشطة و�لوحد�ت 

�خلا�صة �أمام باب �الأ�صباط وحالو� دون و�صول �ملر�صحني �إىل �ل�صحافيني �لذين جتمعو� 

يف �ل�صاحة. 

).....(

الوثيقة رقم )25(:

33
ر�شالة من الأ�شري م�شطفى الأ�شطل )اأبو معاذ( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

1429/12/16هـ - 2008/12/14م

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل �أما بعد،،

فال�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

�حلنون—  �ملحبوب  فل�صطني،  بل  و�جلليل  �لقد�ص  —�صيخ  �لغايل  �حلبيب  �صيخنا 

�أبو م�صعب �خلري �أبو طري �ملوقر، حفظك �هلل و�أ�صعد �أوقاتك، و�إن �صاء �هلل �لفرج قريب 

وتكون يف �لقد�ص ويف بيت �ملقد�ص، وقد حتررت من دن�ص �لغا�صب، �للهم �آمني.. 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
33
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�ألقاب  من  جتاهك  ذكره  علّي  يجب  ما  وفيها  ر�صالة  كتبت  كنت  �لفا�صل:  �صيخنا 

كتابة  على  فعزمت  كارهاً،  لها  تكون  �أن  خ�صيت  ولكن  حقك،  �إيفائك  عن  قا�رشة  �أر�ها 

غريها.. فاأنت تعلم ويعلم �هلل كذلك كم كنت �أنتظر �لفر�صة و�للحظة �لتي ت�صافح يدي 

ننتظر  كنا  �مل�صتاقني،  عناق  �أعانقك  بل  وحنان،  حب  �صغطة  يدي  على  وت�صغط  يدك، 

ولكن  للحظات،  ولو  �لعيد  يف  نر�ك  �أن  يحدونا  �الأمل  وكان  فيها  �إلينا  تقدم  �لتي  �للحظة 

�حلاقد ال يرتاح �أن ير�ك بني �أبنائك توزع عليهم �البت�صامات ومتدهم بالعزية و�لقوة 

 و�الأمل، من �صيخ قدوة كانت �صني جهاده يف �ل�صجون �أكرث من �لتي عا�صها على �الأر�ص

�ملباركة —وكل �أر�صنا مباركة— وكل حياتنا جهاد وما نز�ل ننتظر، ننتظر �أن نر�ك —

ن�صافح يدك— نعانقك، نحادثك، نقبل يديك. 

�صيخنا �حلبيب/ من حقك �أن تعتب علينا ُبطء �ملر��صلة، وال تقبل �أعذ�رنا مهما كانت 

قر 
ُ
و�أ بالتق�صري،  �أمامك  فاأعرتف  ُم�صوغاتها،  ْحِكمت 

ُ
�أ �أو  عبار�ُتها  ُجمِّلت  �أو  ُمب�ر�تها 

باخلطاأ. 

�أناديك  �أن  قبل  تناديني  �أن  ثقيلة  علّي  كانت  كم  �هلل  يعلم  �لغايل،  �حلبيب  �صيخنا 

وتخاطبني قبل �أن �أخاطبك وت�صمعني وال �أ�صمعك.. رغم �أنني مبا�رشة ُهرعت �إىل �ل�صباك 

�ل�صبق  �أهل  �ل�صباب علّنا جندك بينهم، ولكن  �إىل  �ل�صباب كذلك ونظرنا  �أر�ك ومعي  كي 

و�لف�صل ياأبى �هلل �إال �أن يجعلهم �لقدوة و�أ�صحاب �ل�صبق �لد�ئم و�إن كان �الأمل �أن نكون 

مثلكم.. 

و�أطلب منك �أن تغفر زلّتي، �إذ ظننت �أن �الأحد�ث �ملرت�كبة و�ملرت�كمة قد �أثقلت عليك 

بل  �ملفاجاأة،  فكانت  بعناوينها،  بل  بتفا�صيلها  ُتذكر  ال  ع�صناها  �لتي  �الأيام  فاأ�صبحت 

ر  �لدر�ص �لذي يجب �أن ُيتعلم و�أال ُين�صى، �أن �الإخال�ص و�ملحبة لالإخو�ن َتتَطلُب منهم تذكُّ

�الأيام �لر�ئعة بجمالها وروعتها و�إن كانت يف �أ�صد �ملحن.. 

و�لرياحني  �لورود  من  بباقات  �ملحّملة  �حلارة  بالتهنئة  منك  �أتقدم  �حلبيب..  �ل�صيخ 

مبنا�صبة عيد �الأ�صحى �ملبارك �أعاده �هلل عليك وعلى كل �الأ�رشى وقد ُفّك �لقيد وُحررت 

�لو�حدة  �لذكرى  مرور  مبنا�صبة  و�لفخار  �لعز  �آيات  باأ�صمى  منك  �أتقدم  كما  �لديار.. 

�الأخ�رش،  باللون  �لكتابة  �خرتت  �ملنا�صبة  وبهذه  �لغّر�ء  حركتنا  النطالقة  و�لع�رشين 

�أن �الأريح للعني و�الأو�صح هو �الأ�صود، و�أتقدم منك بكل �لذكريات و�النت�صار�ت  رغم 

غزة،  �أر�ص  عن  �ملحتل  و�ندحار  عنك،  �الإفر�ج  من  بدء�ً  حركتنا  وعلى  علينا  مّرت  �لتي 

و�نت�صار  �لعدو،  عند  �لوهم  وتبديد  �ملبارك  و�حل�صم  �النتخابات  يف  �لر�ئع  و�النت�صار 
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�الإخو�ن يف م�رش، و�لتيار �الإ�صالمي يف تركيا، وقوة �ملقاومة يف �أفغان�صتان —و�لقائمة 

طويلة— وقدر �هلل �أن تد�ول �الأيام و�لعاقبة للمتقني. 

�حلبيب.. كل �ل�صباب عندنا يقروؤنك �ل�صالمات و�لتحيات �لطاهر�ت �لزكيات، وكلهم 

�جلدر�ن  وبينك  بينهم  حتول  ولكن  يعانقونك  �أو  يحادثونك  �أو  ير��صلونك  لو  يودون 

و�الأبو�ب و�صعف �ملر��صلة ب�صبب مالحقة �ل�صّجان لها.. و�أنا هنا �أ�صتغل مقدرتي على 

�ملر��صلة الأر��صلك، فاإن كانت �ملر��صالت �ل�صخ�صية ممنوعة �أو غري م�صموحة عب �لطريق 

�إال الأمور تنظيمية، ولكّن مثلك فاملر��صلة معه لي�صت �صخ�صية بل تنظيمية بامتياز، و�إن 

كنا �أم�ص �أنزلنا تعميماً عندنا مبنع �حلديث �ل�صفوي بني ق�صمي 13 مع 6، و�إن كان �الأجدر 

باالمتثال هم �أولو �الأمر �لذين �أنزلو� �لتعميم، �إال �أن �حلديث معك —و�إن مل �أ�صمعك— 

كان خارجاً عن �الإطار، و�إن قالها �لبع�ص مازحاً “�الإد�رية حتكي على �ل�صبابيك” فقلت 

�حلبيب،  �صيخنا  يا  يعني  �ل�صيخ...  مكاملة  �ملهم  و�ملحا�صبة،  للم�صاءلة  م�صتعد  �أنا  لهم 

�ل�صباب  �لتي يقروؤنها  �ملر��صالت  �أنوب عن كثري من  �أنني  �لكلمات  �أق�صد من ور�ء هذه 

�إياك؛ فاالأخ �أحمد �لقدرة �أبو عبيدة كم �صعر باالإحر�ج لتاأخر �ملر��صلة و�صري��صلك قريباً؟ 

�إن �صاء �هلل و�أخبارهما  �أبو �لليث موؤن�ص �لعقاد يقروؤك �ل�صالم كذلك و�صري��صلك  و�الأخ 

عندك بالتفا�صيل، وهما من �لقدو�ت، وعندي من �الأفا�صل �لذين ُيقروؤنك �لتحيات �الأخ 

�أبو �لنمر، ور�مي زويدي و�أخباره و�صحته ممتازة  �أبو ب�صري عوكل ومقد�د، و�الأمري 

�الآن و�إن كان يعتمد على �لدو�ء. وعندي �خلليلي �إياد يقول لك �بنك �إياد �خلليلي يقروؤك 

�لذين  �الإخوة  كل  �أ�صماء  كتابة  عن  �العتذ�ر،  قبلت  �إن  �صيخنا..  يا  و�صاحمني  �ل�صالم 

يقروؤنك �ل�صالمات و�لتحيات.. 

يعمل  وهو  �الأ�صتاذ،  فنِعم  حممد  �أبو  �صامي  �الأ�صتاذ  عن  �أما  �لفا�صل،  �صيخنا  يا 

عليه،  �هلل  بنعمة  �ل�صجن  من  �أفلت  وقد  تخ�ص�صه،  يف  �ملاج�صتري  يف  ويكمل  مدر�ص 

�ملجمع  م�صجد  يف  جمعة  خطبة  عنده  وكانت  �أيام  قبل  زعرب  �صعيد  �ل�صيخ  كلمت  وقد 

�الإ�صالمي )يعني �الآن خطيب( وهو م�صوؤول �الأوقاف يف خانيون�ص. و�الأهل و�الأقارب 

و�الأحباب.. كلهم بخري.. و�أخبارنا �مليد�نية �لر�صمية تقدم على كل �الأ�صعدة ويف كافة 

�ملجاالت فلله �حلمد و�ملنة. 

ر�صالة  نظري  وجهة  فمن  �لكالم،  �أطلت  �إن  �لر�صالة  على  �صاحمنا  �حلبيب،  �صيخنا 

ر�عي وقتك و�أريح عينيك عن مو��صلة 
ُ
عاجلة و�رشيعة وق�صرية ومن �لوجهة �الأخرى �أ

�لقر�ءة، ويكفيني �أنني �أو�صلت �إليك �لتحية و�ل�صالم و�لتهاين مني ومن �الأحبة، و�أنني 
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�أدعوه تعاىل �أن يعّجل لك بالفرج وين عليك وعلى دعوتنا بالن�رش، و�أطلب منك �لعفو 

و�ل�صماح على �لتق�صري، وال �أن�صى �أن �أحمل عبك حتياتي �لعطر�ت لالأحبة بطرفك بالل 

�لبغوثي وبالل �أبو دقة وعماد �صقر و�أبو خمي�ص وجميع �أبناء غرفتك و�الأحبة �لذين 

�أن  �أود  ال  فاإنني  �الأ�صماء  ولي�صاحموين على عدم ذكر  تقرئهم حتياتي عندك،  �أن  حتب 

�أحملك �أمانة �ل�صالمات للجميع. و��صلم ملحبك �مل�صتاق لروؤياك و�صماع حديثك �لد�عي لك 

بالفرج �لقريب و�لن�رش و�لتوفيق و�إطالة �لعمر وح�صن �لعمل. 

�بنك �مل�صتاق �إليك وب�صدق وعلى �لدو�م

�أبو معاذ/ م�صطفى �أحمد عبد �حلميد �الأ�صطل

16/ ذو �حلجة لعام 1429هـ

الوثيقة رقم )26(:

34
ر�شالة من الأ�شري اأبو النمر اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2008/12/16

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�صيخنا �لفا�صل �أبو م�صعب حفظه �هلل، �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته: 

كثري�ً  لك  م�صتاقون  �إننا  �هلل  ويعلم  �لقريب  �لفرج  لك  �لعظيم  �لعلّي  �هلل  �أ�صاأل  بد�ية 

ولروؤيتك، وللحديث معك يا �أطيب �مل�صايخ، و�أرجو �أن ت�صاحمني على �لتاأخري بالر�صالة؛ 

فو�ت، يفت  مل  ولكن  كثري�ً،  ففرحنا  لق�صمنا  بك  �صياأتون  �أنهم  �أظن  �لبد�ية  يف   فكنت 

يا ريت تاأمر باأن ن�صجل ��صمك نقل عندنا، فكل �ل�صباب م�صتاقون لروؤيتك �لطيبة وحديثك 

�الأطيب، فال حترمنا من هذه �لبكة، و�أ�صاأل �هلل لك �ل�صحة و�لعافية ومقاماً ق�صري�ً يف 

هذه �لبالد بل يف هذه �ل�صجون �لظامل �أهلها.

�أخوك �أبو �لنمر

2008/12/16م

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
34
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الوثيقة رقم )27(:

35
ر�شالة من الأ�شري اأحمد �شكري القدرة )اأبو عبيدة( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

1429/12/18هـ - 2008/12/16م 

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�هلل  ورحمة  عليكم  فال�صالم  وبعد،  �لكرمي  ر�صوله  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �حلمدهلل 

وبركاته،،

�صيخنا �لفا�صل و�أ�صتاذنا �حلبيب، �أ. م�صعب �خلري.. “حفظه �هلل”

كل عام و�أنت باألف خري وكل �نطالقة وحما�ص و�الإ�صالم عزيز.. 

يف  �أر�ك  �أن  و�صولك  منذ  حر�صي  رغم  �لر�صالة  تاأخرت  �ل�صيخ  �صيدنا  يا  �ل�صحيح 

�لفورة الأحتدث معك عب غرفة 58 ولكن قدر �هلل فلم �أرك، و�نتظرنا �أن َت�صعد �إلينا زيارة 

�لكر�م  �لعذر، و�لعذر عند  لنا  �إلتم�ص  �ملهم  �ملانع خري،  �لعيد فلم يقدر لك ذلك، ولعل  يف 

مقبول.. 

وحليتك  �لزكية  ونف�صك  �لبهية  طلتك  لرنى  م�صتاقني  وكم  فيه  �أحبك  �أنني  �هلل  يعلم 

تن�صى،  ال  �لذ�كرة  يف  حمفورة  وهي  معك  ق�صيناها  طيبة  و�أوقات  جميلة  فاأيام  �ملهيبة، 

وبعد  �ل�صا�صة،  على  ر�أيناك  كلما  ون�رش  ون�صتب�رش  �أخبارك  نتابع  كنا  �لدو�م  وعلى 

�العتقال عب “�لبو�صطات” وقر�أت جزء�ً من ق�صيدة �لقد�ص �لتي نظمتها و�لتي �أر�صلتها 

�للهم  بالفرج..  له ولنا جميعاً  �هلل طريقه وعجل  �لفا�صل ر�مي �صليمان، �صهل  �الأخ  مع 

�أخبارك  �الأخ ر�مي  و�الإخوة بعد قر�ءتها وكذلك بعد �صماعنا من  �آمني، و�رشرت كثري�ً 

يف  �أ�صتاذنا  فاأنت  َغرو  وال  �ل�صفة،  وكذلك  غزة  �أحد�ث  حول  �لعزيزة  �ل�صلبة  ومو�قفك 

�جلر�أة و�جلهر بكلمة �حلق، فلطاملا خطبتنا وعلمتنا �لعزة يف خطبك �ل�صادقة، فاهلل �أ�صاأل 

�أن يجعلها يف ميز�ن ح�صناتك. 

�ل�صيخ �ملوقر.. �أ�صتاذنا �لفا�صل

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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�أمتنى عليك �أن تفكر بجدية بعد �أن ي�صبع �الإخوة منك، وما �أظنهم ي�صبعون، �أن تنتقل 

ومل  كثري�ً  عنك  �صمعو�  �إخوة  يوجد  وثانياً:  كثري�ً،  لك  م�صتاقني  نحن  فاأوالً:  طرفنا،  �إىل 

يت�رشفو� بالتعرف عليك يلحو� �أن تاأتي �إلينا، فاأرجو �أن ال ترتدد ب�صبب مت�صك �الإخوة 

بك فلنا حق فيك كما هم.. 

ختاماً.. 

فقد  فوؤ�دي  يف  �لقر�آن  �هلل  يثبت  �أن  وخا�صة  دعو�تك  من  تن�صاين  ال  �أن  عليك  �أمتنى 

�أكرمني �هلل وتف�صل علي بحفظ �لقر�آن، و�أنا بالتاأكيد لن �أن�صاك، و�إن كنت �أحوج �إىل �لدعاء 

منك فنح�صبك من �أهل �هلل... 

�النطالقة  يف  �هلل  �صاء  �إن  ولقاوؤنا  و�مل�صلمني  �الإ�صالم  بك  �هلل  ونفع  عنك  �هلل  ر�صي 

ْكرَثَ �لنَّا�ِص اَل َيْعلَُموَن(.
َ
ْمِرِه َولَِكَنَّ �أ

َ
�لقادمة يف �لقد�ص )َو�هللُ َغالٌِب َعلَى �أ

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

�بنك �ل�صغري �لد�عي لك بكل خري

�أحمد �صكري �لقدرة/ �أ. عبيدة

�لثالثاء 18/ ذو �حلجة/ 1429هـ

�ملو�فق 2008/12/16م

الوثيقة رقم )28(:

36
ر�شالة من الأ�شري اأكرم قا�شم )اأبو معاذ( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

1429/12/18هـ - 2008/12/16م 

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�أجمعني  �آله و�صحبه  �لنبي �مل�صطفى وعلى  �حلمدهلل وكفى و�ل�صالة و�ل�صالم على 

وبعد:

�ل�صيخ �لفا�صل و�لو�لد �لعزيز/ �أبو م�صعب �خلري – حفظك �هلل ورعاك. 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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�ملر�بطني..  �ملوحدين  �ل�صابرين  حتية  �هلل..  يف  لك  �حلب  ملوؤها  طيبة  بتحية  حييك 
ُ
�أ

حتية – �جلنة – �ىل �أهل �جلنة �إن �صاء �هلل “فال�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته”.

�أوالً: عمالً بقوله ] “تهادو� حتابو�”.

وثانياً: مبنا�صبة عيد �الأ�صحى �ملبارك رغم �أن �لوقت فات ومبنا�صبة مرور 21 عاماً 

على �نطالق ماردنا �الإ�صالمي، �أرجو �أن تقبل هذه �لهدية �ملتو��صعة. 

وو�هلل يا �صيخي �إين �أحبك يف �هلل.. و�أ�صاأل �هلل �أن يكون ذلك يف �صبيل �هلل ومن �أجل �هلل. 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

�بنك �ملحب لك يف �هلل

�أكرم بن عبد �هلل قا�صم

معاذ

�لثالثاء 2008/12/16

ذي �حلجة 1429

الوثيقة رقم )29(:

37
ر�شالة من الأ�شري �شرار حممد احلروب )اأبو متام( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2010/1/21

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد�هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�رشف �خللق و�ملر�صلني �صيدنا حممد 

وعلى �آله و�صحبه �أجمعني... 

�الأر�ص  وتكتب  �ل�صتاء،  حلن  �لريح  بها  وتعزف  �ل�صماء  يف  �ل�صحب  تتو�لد  عندما 

�حلياة،  وجه  على  �خلريف  كاأور�ق  �لذكريات  وتتطاير  �ل�صماء،  �أن�صودة  �ملطر   ِ بري�صة

تطري كالفر��صات فتغازل نور �لقمر وتغ�صل تعب �لروح مباء �لندى، وتقبل �أعتاب يومٍ 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
37



546

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

 جديد وتعلن ميالد �لنور من رحم �لظالم...  �صيخنا �لفا�صل �أبو م�صعب �خلري حفظك �هلل

و�أطيب  حال  باأح�صن  تكون  �أن  �أمتنى  وبركاته...  �هلل  ورحمة  عليكم  �ل�صالم  ورعاك، 

�الأحالم  ت�صوير  عن  عاجزة  عديدة  مر�ت  تقف  ولكنها  كثرية،  �لكلمات  هي  كم  بال، 

من  خيطاً  تخط  ولكنها  �أرما�صها  من  �الأرو�ح  �إخر�ج  عن  عاجزة  وتبقى  و�لطموحات، 

حنني حتت �أي �صم�ص �أو �أي �صماء. 

قريباً �لفرج  يكون  �هلل  �صاء  و�إن  �ل�صجون،  هذه  يف  �لق�صرية  �الإقامة  لك   �أمتنى 

باإذن �هلل... 

هذي عز�ئمنا �ملجيدة تعانق �ُصمَّ �جلبال *** �صقت بنتق �ل�صخر درباً �صعيباً حمال

و�صالمي �حلاّر جلميع �أالأحباب عندك: �ل�صيخ هارون، مهند، و�صام �لعبا�صي: و�أنا 

�صياء  و�ل�صيخ  يعينه...  و�هلل  �لكنتينة  يف  م�صغول  �أنه  و�أعرف  �ملر��صلة  يف  معه  مق�رش 

�ل�رشفا... و�ل�صالم عليكم يف �لعاملني.

ودعو�تك يا �صاحب �ل�صفينة. 

تو��صل...  على  ولنبقى   ،11 ق�صم  يف  �لفجر  عند  �الأخاذ  �جلبلي  �صوتك  �أ�صمع  و�أنا 

و�صالٌم عليك وعلى روحك �لطاهرة. 

�بنكم �ملحب لكم 

�رش�ر حممد �حلروب )�أبو متام(

2010/1/21م
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الوثيقة رقم )30(38:

39
ر�شالة من الأ�شري الأردين �شلطان العجلوين اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�صيخنا �لفا�صل �أبا م�صعب: حتية طيبة وبعد، �أعلم �أين وعدتك �ليوم باأمر.. مل �أمتكن 

منه، و�صاأوجز ر�أيي ون�صحي �إن �صمحت يل بهذه �الأبيات:

�أما �أنا فلي �لعذر:

قــ�صــــد �لـفـتــــى فـــي كــــــل مـــــا ر�مــــــه       ***       �أن يــــــدرك �لغـــــايـــــة �أو ُيــعـــــــــذر�

و�أما ر�أيي:

ال خــيــــــــر فــــــي ود �مـــرئ مـتـقــلــــــــب       ***       �إذ� �لـريـــح مـالت مال حيث متيـــل

و�أن�صحك باالإجابة:

�إذ� ما �فرتقنا فادر �أْن ل�صت من ذكري       ***       وال تـــك فـي �صـــٍك كـاأنــك ال تــدري

ك�صـــفت خبيئـــات �الأمـــور و�أدركــــــْت       ***       يدي فلتات �لر�أي يف مبتدى �الأمِر

عــلــيـــــــــك �صـــــــالٌم ال لِــــــــُوٍدّ رعــيــتــــــه       ***       ولـكـــن مثلي ال يقيم على �صــغــِر

وكاأين بك �إذ تقر�أ كالمي تقول:

و�أرى مــغــــــانـــم لــو �أ�صـــاء حـــويتـــهـــا       ***       في�صــدين عنهــا �حليــا.. وتكرمي

للعاقل تف�صري  �لتعري�ص  �أن يف  �أجد يف نف�صي �جلر�أة على قول ذلك، فتذكر:  و�إْن مل 

�ملعاين. 

و�صاحمني.. 

�بنك �ملق�رش: �صلطان �لعجلوين

�لوثائق �ملرقمة يف هذ� �مللحق من 30 �إىل 37 هي وثائق غري حمددة بتاريخ معني بح�صب ورودها من �مل�صدر.  
38

 جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية، ر�صالة غري موؤرخة.
39
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الوثيقة رقم )31(:

40
ر�شالة من الأ�شري وليد الهوديل )اأبو اأحمد( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل وعلى �آله و�صحبه ومن و�اله وبعد:

�صيخنا �حلبيب �أبا م�صعب �خلري.. �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركانه،

مودة  ونتظلَّل  عطركم،  �صذ�  نتن�صم  �لطاهرة..  �أرو�حكم  حنايا  يف  نعي�ص  زلنا  ما 

“ما حتابَّ رجالن  و�ل�صالم  �ل�صالة  �مل�صطفى عليه  ب�صاط قول �حلبيب  �أخّوتكم، على 

يف �هلل �إال كان �أحبّهما �إىل �هلل �أ�صّدهما حبَّاً ل�صاحبه”.. �أت�صاءل �أحياناً بعد �أن �أمتنى الأهلي 

خارج �ل�صجن، �أن يكونو� مثل �أهلي د�خله.. �أت�صاءل مع نف�صي، هل ترى �أنك ال تبخ�ص 

�إخو�نك، مما ي�صتحقون من م�صاعر �حلب؟! �أجد �جلو�ب �أنني ال �أعطي �الأمر ما ي�صتحق، 

من حب ومودة وتقدير.. عندئذ �أتوجه �إىل �لعلي �لقدير، �أن يرزقني حبّه وحّب من �أحبَّه، 

و�أن ي�صاعف هذه �ملحبة، حتى ت�صاهي �أرو�حاً علّقت و�صالها، باأعز حبيب على قاعدة 

�َصدُّ ُحبّاً هلل(. 
َ
)َو�لَِّذيَن �آَمنُو� �أ

هدرمي  يف   
41

ُنرم�صن �أن  نرتقب  �حلمد  وهلل  �أخبارنا  فرد�ً..  فرد�ً  جميعاً  لكم  حتياتنا 

�إنه غد�ً م�صافر �إىل طرفكم. �أرجو �أال تن�صانا من  باإذن �هلل.. �لتف�صيالت عند عالء، حيث 

دعو�تكم.. 

�لقلوب  �ل�صالمات.  �أحّر  �لنا�رش،  �أبو دروي�ص، وجمال، وعبد  لكم   يطرّي 
423 من غ. 

تتحّرق على �لدم �لنازف، وال متلك �صوى �لتوجه و�لت�رّشع ملن بيده �الأمر كله، �أن يبارك 

يف هذه �لدماء، ويجعلها نور�ً يبدد ظلمات �لطغاة. 

 جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية، ر�صالة غري موؤرخة.
40

 ُنرم�صن: ن�صوم �صهر رم�صان.
41

غ.3: �أي �لغرفة رقم 3.  
42
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�لتاّمات كلها،  �لعّز من عر�صك، وبا�صمك �الأعظم، وبكلماتك  �إنا ن�صاألك مبعاقد  �للهم 

وباإ�رش�ق وجهك �ملنري، �أن ت�صلّي على �صيدنا حممد، وعلى �آله و�صحبه، �صالة حتّل بها 

�لعقد، وتعطي بها كل �صائل ما �صاألك.. �رزقنا فاإنك خري �لر�زقني، و�فتح لنا فاإنك خري 

�لفاحتني.. )�للهم �نت�رش لنا، �نت�صارك الأحبابك على �أعد�ئك(. 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�أخوك/ وليد �لهوديل )�أبو �أحمد(

الوثيقة رقم )32(:

43
ر�شالة من الأ�شري مو�شى دودين )اأبو حممد( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل �الأمني وبعد،

�صيخنا �لكبري وو�لدنا �لفا�صل �أبا م�صعب �خلري، �صالم �هلل ورحمته وبركاته عليكم 

وعلى كل من حتبون وتر�صون من �الأحبة حولكم. 

يف  عايد  و�أخي  �أنا  �أجل�ص  حيث  �لرملة،  معبار  من  هذه  ر�صالتي  �إليك  �أكتب  �رشيعاً 

�صنو�ت،  خم�ص  بعد  حممد  �حلاج  عائلة  الأبناء  حميم  لقاء  من  له  ويا   ،
44

نف�صه �الإك�ص 

ن�صتذكر فيه حو�دث �لعمر وعائليات �لبيت وحكايا �لطفولة، باأثر رجعي. 

�صيخي �حلبيب ال �صك �أنك تعلم، ما لك يف �صمائرنا و�أفئدتنا، �إْذ لك فيها من �لوقف 

�أق�صمت على  كاأنك  �أن جتدد فرو�صيتك بني �حلني و�حلني،  �هلل  لي�ص لغريك، وي�صاء  ما 

على  و�لدنا  يا  طبعاً  ربه،  عبد  يلقى  ما  �أحب  على  خمل�صاً  ممح�صاً  �هلل  تلقى  �أن  نف�صك 

�ل�رشيع �أقول با�صم كل �إخو�ين يف هد�رمي حمد�ً هلل على �ل�صالمة و�أجر وعافية، وهذه 

حال �لكر�م.. 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية، ر�صالة غري موؤرخة.  
43

�الإك�ص: �لزنز�نة، للمزيد �نظر ملحق معجم “�ل�صجون �ل�صهيونية”.  
44
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لـــوال �مل�صـــقة �صـــاد �لنـــا�ص كهـــم           ***           �جلــــــود يـفـقـــــر و�الإقـــد�م قـتـــال

�أن  باإذن ربها، حيث تكاد ت�صتقر، وعلى و�صك  �أو�صاعنا يف هد�رمي ت�صري بحمد �هلل 

حت�صم �الأمور، ولك يف �أعناقنا دين، �إن كادت ت�صتقر �أال يكون لها ذلك، �إال �أن تكون حيث 

نكون، وما ذ�ك �إال حلاجتنا �إليك، وعدم ��صتغنائنا عن وجودك. 

من لك  حارة  �صالمات  حمزة”،  “�أبو  مع  �أين  م�صدقاً  فل�صت  �عذرين،  �أخرى   مرة 

وح�صن  وفازع  و�صالمة،  ور�تب،  وع�صام،  وهارون،  وماجد،  )�صالح(  حممد”  “�أبو 
�أن  �لتي دخلت عن طريق �صطة، و�أرجو  �الأغر��ص  ويا�رش، ووليد و�أ. �صلبك، و�صلتني 

ت�صكر يل �جلنجي، وجز�كم �هلل خري�ً، و�صالماتي �حلارة له والأخيه، والأبي قطي�ص و�أجمد 

و�أ. �حلارث و�أ. جابر... و�لكل. 

ختاماً �أ�صتودعكم �هلل �لذي ال ت�صيع ود�ئعه، و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�أخوكم

مو�صى دودين )�أبو حممد(

الوثيقة رقم )33(:

45
ر�شالة من الأ�شري جمال الهور )اأبو ماهر( اإىل ال�شيخ اأبو طري

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

حمد�ً هلل �لعلي �لعظيم، و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيد �الأنام حممد �لنبي �لعظيم.. 

و�لدي �لكرمي، و�صيخي �ملف�صال، �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،

من قلب يخفق لذكركم، وعيون تدمع على فر�قكم، ومن يدٍ ظماأى مل�صافحتكم، ومن 

�ل�صوق،  هم�صات  �إليكم  �أزفُّ  كله  هذ�  من  �لعطرة،  �صريتكم  �صماء  يف  َمِرحًة  حتوم  روح 

وحروف �ملحبة �أْنظمها عقد�ً يتالأالأ بريقه ملعاناً على �صدروكم �لطاهرة، �لعامرة بهدي 

�الإله. نعم و�لدي، يقف �ل�صغري حري�َن �أمام من ياألفهم، يرت�صف من نبعهم ر�صفة حنان، 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية، ر�صالة غري موؤرخة.  
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ويلوذون  بطرفكم  �أمثالنا  ويقف  �الأزمان،  وطول  �ل�صنني  مدد  على  ثناياهم  يف  ت�رشي 

حظرية  �إىل  وتعيدهم  �الأيام،  �أمل  تن�صيهم  كي  م�صامعهم،  تطرق  هم�صة  ر�جني  ببابكم، 

بفرجه  علينا  �هلل  ليمن  �لدعاء،  نخل�ص  و�إليكم  وحب،  حتية  كل  �صيدي  يا  فلك  �لرحمن، 

�لعاجل. 

�أيها �حلبيب، �إن كتبت �الأقالم ُدرر�ً، و�إن حمل �لقرطا�ص �إليكم �أْجَود �لكلم، فلن �أجد 

كلمة �أكرث جماالً �أ�صّطرها على هذ� �لر�صول، لتحلَّ �صيفاً على �صخ�صكم �لكرمي، ولتبثكم 

م�صاعري �لفيا�صة جتاهكم، �أكرث من كلمة )�أحببتك يف �هلل يا و�لدي(.

�ل�صوؤ�ل  و�أن�صاين  ور�ء م�صاعري،  �لقلم بعيد�ً وجرياً  �أخذين  لقد  �أيها �حلبيب عذر�ً، 

عنكم وعن �أحو�لكم، فيا رب �ل�صماء �أنعم عليهم برحمتك، و�حفظهم بلطفك، و�حر�صهم 

بجندك، و�جمعنا و�إياهم يف )وديان( جنتك وعلى مو�ئد رحمتك. 

�أنو�رك، و�إىل كل  �أال يطيل غربتك، و�أال يحرمنا م�صاهدة  �أرجو من �هلل  نهايًة و�لدي، 

�إخو�نك خال�ص �لدعاء و�ملحبة. 

هارون، مو�صى، �صالح عليهم �صلو�ت �هلل و�لرحمة و�إىل جميع من بطرفكم، �صعيد 

بد�رنة، معاذ، �أبو حذيفة و�إىل �حلبيب ع�صام كل �لتحية. 

�أما �إن ت�رشفت بال�صوؤ�ل عنا، فبحمد �هلل ونعمه وبرحمته نعي�ص، ومن رحيق ف�صله 

ننهل، فله �حلمد على كل حال. 

�بنك �مل�صتاق

جمال �لهور
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الوثيقة رقم )34(:

 
46

ر�شالة من الأ�شري اأحمد مالي�شة )اأبو ع�شام( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

و�صحبه  �آله  وعلى  حممد  �صيدنا  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 

و�لتابعني وبعد،

�أخي و�صيخي �لفا�صل �أبا م�صعب، �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،

�لعظيمة ر�يته  حتت  �إليه،  باالنتماء  �رشفنا  �لذي  �لعظيم،  �إ�صالمنا  بتحية   �أحييك 

ال �إله �إال �هلل حممد ر�صول �هلل، �لذي �أخرجنا من �لظلمات �إىل �لنور، وجعلنا �إخوة متحابني، 

وباإذنه تعاىل �صنظل بظله يوم �لقيامة، و�أ�صاأله �أن يكون �للقاء قريباً بني �الأهل و�الأحباب، 

و�أ�صاأله تعاىل فرجاً قريباً عاجالً غري �آجٍل يا رب �لعاملني، كما �أرجو �أن تكون معنوياتك 

تعانق عنان �ل�صماء، وثقتي ومعرفتي بك تطمئنني، �أنك د�ئماً متوكل على �هلل، و�أنك �أهل 

لل�صب و�لثبات. 

�أخي �حلبيب �أبا م�صعب،

علينا،  رم�صان  �صهر  بحلول  و�لتبيكات،  �لتهاين  باأحر  �إليكم  �أتقدم  �أن  يل  يطبيب 

بني  �ل�صجون  هذه  خارج  ونحن  �لقادم،  �لعام  يف  علينا  يعيده  �أن  تعاىل  �هلل  �أ�صاأل  و�لذي 

�الأهل و�الأحباب، و�أعاده علينا باخلري و�ليمن و�لبكة، و�أعاننا �هلل و�إياكم على �صيامه 

وقيامه، وجعلنا من عتقاء �صهر رم�صان، وغفر �هلل لنا ولك ما تقدم من ذنوبنا، وجعلنا 

كيوم ولدتنا �أمهاتنا. 

من  و�حدة  ذرة  �أو  غالً  قلوبنا  يف  جتعل  وال  �إخو�ننا،  وجلميع  والأمي  يل  �غفر  ربي 

�لذنوب، �للهم تغمدنا برحمتك وعفوك �إنك �أنت �أرحم �لر�حمني. 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية، ر�صالة غري موؤرخة.  
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عليكم  قلقون  نحن  كم  �هلل  يعلم  �أحو�لكم،  وعن  عنكم  بال�صوؤ�ل  �أتقدم  �أن  ي�رشين  كم 

يغري  و�أن  عنكم،  يخفف  �أن  �لقدير  �لعلي  �إىل  �أتوجه  �أن  �إال  �أملك  وال  �أو�صاعكم.  وعلى 

�أحو�لكم �إىل �أح�صن حال، و�أن يكون معكم ويحفظكم ويرعاكم. 

ومن عندي يهديك �ل�صالمات �حلارة �الأخ �أبو همام ربحي هر�صة، و�أبو ح�صن هدو�ن. 

و�أرجو �أن تبلغ �صالماتي جلميع من حولك. 

و�إىل �للقاء بكم قريباً بني �الأهل باإذن �هلل

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�بنك �ل�صغري

�أحمد مالي�صة )�أبو ع�صام(

م�صت�صفى �لرملة

الوثيقة رقم )35(:

47
ر�شالة من الأ�شري ع�شام ق�شماين )اأبو حممد( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل وكفى، و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صولنا �لذي ��صطفى وبعد، �أخي �حلبيب 

و�صيخنا �أبا م�صعب، �صالم من �هلل عليك وعلى روحك �لطاهرة يا �أبا �مل�صاعب، ��صتقنا لك 

يا �صيخ قبل �أن نخرج من باب �صجن �صطة، فكيف بنا �ليوم، وقد مر على فر�قكم �صهٌر 

تقريباً، �ليوم �صباحاً ذهب هارون للم�صت�صفى، ومل �أمتكن من كتابة ر�صالة لك الأبعثها 

معه، و�حلمد هلل �صينزل �صاب غد�ً للم�صت�صفى، و�أ�صاأل �هلل �أن ت�صلك هذه �لر�صالة، و�أنت 

مبعية رب �لعاملني، فاإذ� كانت �لوالية تامة تامة، كانت �لكفاية تامة تامة، )َف�َصيَْكِفيَكُهُم 

وتنق�صي،  �أيام  ولكنها  �صطة،  يف  �صيق  يف  �أنك  �صيخ  يا  �أعلم  �لَْعلِيُم(.  ِميُع  �ل�َصّ َوُهَو  �هلل 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية، ر�صالة غري موؤرخة.  
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يف  لبقينا  �هلل  حمبة  ولوال  �هلل،  �صاء  �إن  منك  وتقبل  �هلل  فاأعانك  �مل�صقة،  قدر  على  و�الأجر 

بيوتنا، لكنه �لعذ�ب �لعذب، �لذي ال ي�صتعذبه �إال �لرجال فهنيئاً لك يا �صيخ. 

— �أنك  جيد�ً  و�أعلم  بذلك،  يهتم  ممن  ل�صت  ولكني  ر�صالة،  �أي  منك  ت�صلني   مل 

�إن �صاء �هلل— لن تن�صاين من دعائك، ولكني �أحب �أن �أ�صمع �أخبارك و�أخبار �الأحبة عندك. 

�أخبارنا هنا ال جديد فيها، �صوى �حلديث عن �أو�صاع �ل�صجن، وهل �صيبقى �أو يغلق 

�أو، �صحيح �أن �حلياة هنا فيها نوع من �حلرية، �إال �أن مو�صوع �لزيارة قد �أغلق �لنافذة 

�ل�صجون  �ل�صجن عن  �أف�صلية يف هذ�  �لتي ي�صتم منها �الأ�رشى، ر�ئحة �حلرية، فلهذ� ال 

هذ�  �أن  تنْ�َص  وال  �هلل،  �صاء  �إن  �الأهل  زيارة  تتم  �أن  و�آمل  �لزيارة،  متت  �إذ�  �إال  �الأخرى، 

�لق�صم تقريباً �صبه عزل، حيث �إنك تخرج للفورة �أحياناً، وال جتد �أكرث من 20 �صخ�صاً. 

�ل�صباب يلعبون ريا�صة يف �ل�صاعة �لثانية، �إذ� ز�رتك �حلاّجة، فاأرجو �أن تبلغها �ل�صالم 

هي و�إخوتك و�أوالدك، و�صالم خا�ص ملحمود خمتار د�ر �أبو طري. 

بعث لك ماجد �صاياً، و�أرجو �أن ت�رشبه يا �صيخ، وتكفر عن يينك من بع�ص �لفور�ت، 

وهذ� يعني �أين �صاأ�صعد للغرفة و�أنا حمرتم، يا زملة هدِّ و�صلِّ على �لنبي. 

�صاآخذ  �إين  له:  قال  ماجد  �حلاج  �لز�غة،  ح�صن  مع  �لعبية  �للغة  بتعلم  مو�صى  بد�أ 

�أنت فيه �جلل�صة، )كل هذ� مزح بعد �صالة �لفجر، و�صوت  جل�صة يف �لوقت �لذي تاأخذ 

�حلاج وهو ي�صحك مثل �صوت �ل�صلبي �هلل ي�صهل عليه(، �صمعت بذلك، وقلت للحاج �إين 

م�صتعد الأعلمه من �أجل �أن يجنن مو�صى، فقال يل �إذ� كانت �لنية كذلك، فلن يوفقنا �هلل، 

�أما �إن كانت �لنية هلل ف�صوف يوفقنا. فكم �رشرت بهذ� �لرد يا �صيخ، مع �أين كنت �أمزح مع 

�حلاج، ونحن ن�صري ولكن ببطء، �إال �أننا م�رشورون، و�صّدق يا �صيخ �أن �حلاج ماجد من 

�أف�صل �ل�صبان �لذين عرفتهم، ويعلم �هلل كم يحبك، ود�ئماً يتحدث عنك، كذلك هارون 

ياأخذ معنا عبي، �إال �أنه كما تعلم نزل للم�صت�صفى وقطع فينا، حممد ي�صكن مع فازع، 

و�أنا مع �أبو عبد �هلل وي�صلم عليك، و�حلمد هلل عاد من �مل�صت�صفى بعد �أن �أجريت له عملية 

الإز�لة ظفر من عينه، و�حلمد هلل هو ب�صحة جيدة �الآن، �ليوم جاءت �الإد�رة وقالت �إنها 

�صت�صع �صادر�ً كبري�ً يف �لفورة، وذلك لكيال يوؤثر �ل�صتاء على �أد�ء �صالة �جلمعة، وهذ� 

و�هلل �أعلم دليل على �أن �لق�صم �صيبقى مفتوحاً. 

و�أخذو� و�الأردن،  �إ�رش�ئيل  �إذ�عات،   3 �صوى  توجد  ال  للتلفزيون،   بالن�صبة 

�لعربية  ت�صمع  �أو  �لعامل،  زي  �أخبار  ت�صمع  �أن  تتمنى  يعني  و�ل�صلطة،  �الأو�صط  �ل�رشق 
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�أحياناً. بد�أت �أجهزة �الأتاري بالدخول على �لق�صم، �صعر �لو�حدة 750�ص، بعد �أن كانت 

�الأتاري، فذلك  �لغرفة يلعبان  �الثنان يف  �إذ� مل يكن  �أكرث، يعني  �أو  1600�ص،  �ل�صابق  يف 

جحيم لالآخر، حيث يجل�ص ال �صغلة وال عملة. �ل�صيخ �صالح نزل حمكمة للمجنونة. هذه 

لعلي  ليدك،  لت�صل  �لورقة  هذه  على  و�صعتها  متناثرة،  و�أخبار  مبعرثة،  �أفكار  �صيخي 

�أحظى بدعوة من دعو�تك. 

�صالم لنور وعبد �ملعني وفهد ور�ئد و�أين و�أبو �حلارث و�أبو جابر ونور. 

�أخوك

ع�صام ق�صماين )�أبو حممد(

الوثيقة رقم )36(:

48
ر�شالة من الأ�شري حممود اأبو �شرية اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل وبعد،

�صيخنا �لغايل حفظك �هلل ورعاك

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،

َّا َياأِْتُكْم  نََّة َومَل ْن َتْدُخلُْو� �جْلَ
َ

ْم َح�ِصبْتُْم �أ
َ
�أ�صتهل ر�صالتي هذ� باأن �أقول لك يا �صيخي: )�أ

�ُصْوُل َو�لَِّذْيَن  �ُء َوُزلِْزلُْو� َحتَّى َيُقْوَل �لرَّ َّ تُْهُم �لْبَاأْ�َصاُء َو�ل�رشَّ َمثَُل �لَِّذْيَن َخلَْو� ِمْن َقبْلُِكْم َم�صَّ

الَ �إِنَّ َن�رْشَ �هللِ َقِرْيٌب(.. هذه هي �لطريق مدة ال تتجاوز 100 
َ
�آَمنُْو� َمَعُه َمتَى َن�رْشُ �هللِ �أ

ما  فكل  �صيخي،  يا  ف�صب�ً  �مللوك،  ملك  عند  �لنعيم  جنات  يف  �خللود  حياة  بعدها  عام، 

�أذكر  ما  على  �هلل،  لغري  همك  ت�صكو  ال  مرتبتك،  و�رتفعت  درجتك،  ز�دت  �صبك  �زد�د 

�أنك قلت يل مرة، �إن �هلل عاتب زكريا ملا قال �آه ملا مل�صه �ملن�صار، فهذه �لكلمة تنق�ص �الأجر، 

�إذ�  تعاىل  �هلل  و�إن  �لبالء،  عظم  مع  �جلز�ء  عظم  )�إن   \ حممد  �صيدنا  بحديث  و�أذكرك 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية، ر�صالة غري موؤرخة.  
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�أحب قوماً �بتالهم، فمن ر�صي فله �لر�صا، ومن �صخط فله �ل�صخط( حديث ح�صن. وقال 

�لبالء باملوؤمن و�ملوؤمنة، يف نف�صه وولده وماله، حتى يلقى �هلل تعاىل وما عليه  “ال يز�ل 
يحفظك،  �هلل  �حفظ  غالم  “يا  �مل�صطفى:  �حلبيب  و�صايا  ومن  �صحيح.  ح�صن  خطيئة” 

�حفظ �هلل جتده جتاهك، تعرف على �هلل يف �لرخاء يعرفك يف �ل�صدة، �إذ� �صاألت فا�صاأل �هلل، 

 و�إذ� ��صتعنت فا�صتعن باهلل تعاىل، فاإن �لعباد لو �جتمعو� على �أن ينفعوك ب�صيء مل يكتبه

يكتبه مل  ب�صيء،  ي�رشوك  �أن  على  �جتمعو�  ولو  ذلك،  على  يقدرو�  مل  لك،  تعاىل   �هلل 

�هلل تعاىل عليك، مل يقدرو� على ذلك، جفت �الأقالم وطويت �ل�صحف”، فاإن ��صتطعت �أن 

تعمل هلل تعاىل بالر�صا يف �ليقني فافعل، فاإن مل ت�صتطع، فاإن يف �ل�صب على ما تكره خري�ً 

�لي�رش ي�رش�ً، و“لن  �لكرب، و�أن مع  �لفرج مع  �لن�رش مع �ل�صب، و�أن  �أن  كثري�ً، و�علم 

يغلب ع�رش ي�رشين” حديث �صحيح. 

نعم يا �صيخنا �لطريق �صعبة و�صاقة، لكنّها و�هلل جميلة، و�أجمل ما يف هذه �لطريق، 

�أنك جتد �أنا�صاً حتبهم �أكرث من نف�صك، ي�صريون معك على �لطريق نف�صها، وي�صّحون مثل 

ما ت�صحي و�أكرث، فت�صعر باأنك ل�صت وحدك، و�إن كنت يف غرفة ال ي�صلها �صوء �ل�صم�ص، 

ولقد قالو� مل يبْق من حالوة �لدنيا �إال ثالثة، منها لقاء �الإخوة، فكفى بها من نعمة. 

�صيخنا �لكرمي،

هذه هي حياة �ملوؤمن �لذي �صار على �لطريق �مل�صتقيمة، يالقي �بتالء�ت وحمناً، �إما 

فاأهل  �لنا�ص، و�ملوؤمنون يف هذ� درجات،  �إىل  �لدعوة  تبليغ  و�إما يف  �لباطل،  �أهل  يف جهاد 

�لعز�ئم و�أهل �لرخ�ص، فاأما �أهل �لرخ�ص، فقد ن�صيهم �لتاريخ، وين�صاهم �لنا�ص، ر�صو� 

بالدرجات �لدنيا، يوؤثرون �ل�صالمة، لكي ال يتعبو� �أنف�صهم، هوؤالء يهاجمون من �لعامة، 

بل يكونون حجة ل�صعاف �لنفو�ص لرتك و�جبهم، �أما �أهل �لعز�ئم، فال ير�صون �إال �لقمم 

�ل�صف  قبل  �أو  �الأول،  �ل�صف  يف  يكونون  �ملقدمة،  يف  يكونو�  �أن  �إال  ير�صون  ال  �لعالية، 

�الأول، يكونون ُمتْبَعني وال يتبعون �أحد�ً �أبد�ً، ال جتدهم �إال يف �ل�صد�ئد، فهم مدر�صة يتعلم 

ال  �أخطاءهم  الأن  �لنا�ص؛  مثل  لي�صو�  لكنهم  و�لرجولة،  و�ل�صب  �لت�صحية  �لنا�ص  منهم 

تغتفر، بل حت�صب عليهم طو�ل حياتهم، و�أنت يا �صيخنا �خرتت هذه �لطريق �ل�صعبة، 

�إذ�  حتى  و�صوب،  حدب  كل  من  حمن  ف�صتو�جهك  �لعزة،  رب  عند  �ملقدمة  �رشف  لتنال 

جنحت يف هذ� �المتحان، �نفتحت لك �لدنيا قبل �الآخرة، كما وعد رب �لعزة يف كتابه. 
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�صيخي �لكرمي، ��صمح يل �أن �أ�صاأل عن �أخبارك، فع�صاك بخري و�صحة جيدة، �أرجو �أن 

تكون مرتاحاً عندك، و�أرجو منك �أن تبلغ �صالمي، �إىل و�لدتك و�أبنائك حفظهم �هلل. 

�أما �إن تكرمت بال�صوؤ�ل عني، فاحلمد هلل بخري، و�ملعنويات �أعلى من �جلبال، �أمتمت 

�هلل، �صاء  �إن  �لن�صاء  ب�صورة  �صاأبد�أ  قريب  وعّما  عمر�ن،  �آل  مع  �لبقرة  �صورة   حفظ 

و�إن  �لتلفاز،  مع  �رش�ع  يف  زلت  ما  �ل�صنن،  وعلى  �ملوؤمن  �رشف  على  �أحافظ  هلل  و�حلمد 

�صاء �هلل عّما قريب ال يكون يف نف�صي منه �صيء، و�أخري�ً ما زلت على �لعهد �لذي بيننا. 

)�صالمي �إىل يا�رش ونور(

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،

�أخوك حممود �أبو �رشية

هدرمي

3/27

الوثيقة رقم )37(:

49
ر�شالة من الأ�شري علي العامودي )اأبو اأحمد( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�ملجاهدين  وقائد  �ملر�صلني  �أ�رشف  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 

وعلى من �صار على دربه �إىل يوم �لدين. 

�أمتنا  وعن  عنا  �هلل  وجز�ك  ورعاك  �هلل  حفظك  م�صعب،  �أبو  �حلبيب  و�صيخي  و�لدي 

يوّفون  �لذين  �ملحت�صبني  �ل�صابرين  ثو�ب  و�أتاك  �الأجر،  و�أح�صن  �جلز�ء  خري  وحركتنا 

�أجرهم بغري ح�صاب �للهم �آمني. 

هذه  تكون  �أن  ينبغي  كان  فقد  وفائي،  وقلة  عقوقي  على  �ملعذرة  منك  �أرجو  بد�ية، 

�لر�صالة منذ زمن، ولكن كان يل �أمل �أن يكون لقاء بيننا منتع ناظرنا بروؤياكم و�حلديث 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية، ر�صالة غري موؤرخة.  
49
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معكم و�جللو�ص �إليكم، �أما وقد تعذر ذلك وعلمت �أنكم عائدون �إىل ق�صم “13” فقد كان 

�لقلب  يف  لك  �أن  �صيخنا  يا  و�أ�صهدك  وتعاىل  �صبحانه  �هلل  �صهد 
ُ
�أ و�إين  لك،  �أكتب  �أن  لز�ماً 

�أن ُي�صطر على ورق؛ فهي حمبة �لولد لو�لده و�الأخ الأخيه  من �ملحبة و�لتقدير ما يفوق 

�إىل  �إال بالتقرب به  �أن يجعلها يل ذخر�ً يوم ال ينفع �ملرء  و�ل�صديق ل�صديقه. و�أ�صاأل �هلل 

�صبيل  يف  و�لعناء  �لعنت  من  القو�  �لذين  �ل�صاحلني  و�لُعبّاد  �ملجاهدين  ولعل حمبة  ربه، 

دعوة �هلل ورفع ر�يتها ما القوه فظلّو� على �لعهد وما بدلو� تبديالً، لعلها ُقربى �إىل �هلل كيف 

بال وهو يقول: )َو��ْصِبْ َنْف�َصَك َمَع �لَِّذيَن َيْدُعوَن َرَبُّهْم ِبالَْغَد�ِة َو�لَْع�ِصيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه 

يَاِة �لُدّْنيَا(.  َواَل َتْعُد َعيْنَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة �حْلَ

ر�يٍة  حتت  قريب  عما  يجمعنا  و�أن  بالفرج  لنا  ل  يعجِّ �أن  �لعظيم  �لعلي  �هلل  �أ�صاأل 

هذ�  يجعل  ال  �أن  �صبحانه  و�أ�صاأله  ور�صوله.  �هلل  يحبه  مكان  ويف  ور�صوله،  �هلل  يحبها 

�آخر �لعهد بيننا، و�أن يتم وعده لعباده يوم �للقاء �الأكب، باأن يجمعنا و�إياكم مع �لنبيني 

ْوَفى 
َ
و�ل�صديقيني و�ل�صهد�ء و�ل�صاحلني، و�أن يظلنا بظله “يوم ال ظل �إال ظله”، )َوَمْن �أ

.)ِ ِبَعْهِدِه ِمَن �هلَلّ

�صيخنا �حلبيب �أبو م�صعب/ كم هو �ل�صوق �إليكم كبري وعظيم، ولكم كنت �أمتنى لقاك 

�أيام  �إليك، وهي  �أن�صى �الأيام �جلميلة �لتي ت�رشفت فيها بلقاك ومعرفتك و�جللو�ص  فال 

ال ُتن�صى ولن ُتن�صى باإذن �هلل �صبحانه وتعاىل، �أمتنى �أن تكون �أخبارك بخري و�صحتك 

على خري ما ير�م، و�أن تكون م�رشور�ً هنا يف نفحة، على �لرغم من �أن �ل�صجن ال حديث 

باألف  هلل  و�حلمد  فهي  �أخباري  �أما  حال.  كل  على  هلل  و�حلمد  �ل�رشور،  عن  فيه  كثري 

ولكن تعرفها،  عديدة  باأزمات  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  مررت  وعافية،  �صحة  و�ألف   خري 

عليَّ  يتوجب  كان  مرت  �لتي  �الأو�صاع  ظل  ففي  �صيء.  كل  رغم  و�قف  بقيت  هلل  �حلمد 

�صمريياً �أن �أقف �ملو�قف �لتي وقفتها، و�أنت تعرف يا �أبو م�صعب �أن لي�ص يل فيها على 

�مل�صتوى �ل�صخ�صي ناقة وال جمل، بل على �لعك�ص لو بحثت عن ناقة وجمل فكان ال بد 

�أن �أقف موقف ت�صفِّق �لنا�ص فيه يل. ولكن على �لرغم من ذلك �أقول �إنني ال �أدَّعي �أن كل 

ما فعلته �صو�ب، على �لرغم من �أن �للجان �لتي �صكلت �أقرت بعد ذلك �أن �لقر�ر�ت كانت 

�صائبة ومعقولة.. على �لعموم، ذلك عهد م�صى مبا فيه و�أ�صاأل �هلل �أال تعود تلك �الأيام. 

�أما �صحتي، فهي و�حلمد هلل بخري و�الأهل جميعاً باألف خري و�صحة وعافية، كبو� 

�الأوالد و�لبنات وتزوجو� وخلفو� ونحن على قارعة �حلياة نرتب �الأحد�ث و�خلطوب.. 
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�الآن  و�أ�صعى  هلل،  و�حلمد  بامتياز  �ملاج�صتري  �أنهيت  �جلامعة؛  يف  �لدر��صة  �أخبار 

للدكتور�ه، وطلبت ت�صجيل ماج�صتري ثاين، و�أ�صال �هلل �لتوفيق ودعو�تك يا �صيخنا. 

و�عتز�زي،  وتقديري  �خلال�صة  حمبتي  لك  �أطرّي  �أن  �إال  ي�صعني  ال  ر�صالتي  ختام  يف 

و�أق�صاها  �حلبيبة  �لقد�ص  �صاحات  على  و�حلبور  و�ل�رشور  �لقريب  �لفرج  لك  متمنياً 

�ملبارك، فهي �الآن بحاجة لك و�أنت �صيخها، ولها بجانب �ل�صيخ ر�ئد جز�ه �هلل خري�ً، وهذ� 

خري ما يفعله �الإن�صان ويقوم به يف هذه �الأيام. 

�هلل عنا وعن دعوتنا وحركتنا خري �جلز�ء، وجعل ذلك يف ميز�ن  �أخرى جز�ك  مرة 

ح�صناتك �أيها �ملجاهد �أبد�ً و�ل�صابر �أبد�ً، ثبتنا و�إياك �هلل على �حلق و�لدين و�ليقني. 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،

�أخوك علي �لعامودي

�أ. �أحمد
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ملحق حول عملية نقل الأ�صرى “البو�صطة”

البوسطة:
هذ� ن�ّص يبز معاناة �الأ�رشى �لدورية، و�لتي حتدث عنها �ل�صيخ �أبو طري باقت�صاب، 

“�لبو�صطة”، كتب هذ� �لن�ص �لدكتور عبد �لرحمن زيد�ن، �الأ�صري �ملحرر و�لنائب يف  يف 

�ملجل�ص �لت�رشيعي، بناء على طلب من �ل�صيخ �أبو طري. ]�ملحرر[

اأولً: التعريفات:

البو�شطة )النقل(: هي عملية نقل �ل�صجني )�الأمني و�ملدين( من �ل�صجن �أو �الحتجاز، 

�إىل �ملحكمة وبالعك�ص، �أو عملية نقل �ل�صجني بني �ل�صجون �ملختلفة باأنو�عها ودرجاتها 

�ل�صجني بعد �عتقاله وقبل  باأن نقل  )�ل�صابا�ص(، علماً  �ل�صجون  �لتابعة الإد�رة م�صلحة 

ت�صليمه �إىل م�صلحة �ل�صجون، يتم من قبل وحد�ت �جلي�ص وبطريقة ونظام خمتلف. 

مقطورة  �صاحنة  �أو  حديثة  ركاب  نقل  حافلة  �أ�صا�صاً  وهي  )احلافلة(:  البو�شطة 

)جمهزة لنقل �لعمال يف �لعادة(. 

تقوم  �ل�صجون  م�صلحة  الإد�رة  تابعة  �خلا�صة،  �ل�رشطة  من  فرقة  النح�شون: 

باالإ�رش�ف على نقل �ملعتقلني، عالية �لتدريب و�لتجهيز، ولها نظام عمل �صارم ومعناها 

بالعبية “�الإ�رش�ر”. 

المتناه: غرفة �الحتجاز �ملوؤقت، وتعني بالعبية “غرفة �النتظار” وت�صتخدم عادة 

لتجميع وت�صنيف �ملعتقلني يف كل �صجن، متهيد�ً لعميلة �لنقل �أو ملحقة باملحكمة، حلني 

�نتهاء �الإجر�ء�ت. وهي �إما غرف مبنية من �لباطون ولها �أبو�ب م�صفحة وفتحات تهوية 

�صغرية، و�إما �أقفا�ص من �حلديد، �أو �لق�صبان �لفوالذية، وحتوي �أحياناً مرحا�ص ب�صيط 

�أو مبولة وحنفية ماء، يحتجز فيها �ملعتقل ل�صاعات قبل �أو يف �أثناء نقله. 

بكل  ملحقاً  ويكون  �ملوؤقت،  �ملعتقلني  �حتجاز  مكان  وهو  التوزيع(:  )مركز  املعبار 

�صجن، ولكنه مف�صول عن �ملعتقلني �ملحتجزين ب�صكل د�ئم، وي�صتخدم ملبيت �ملعتقلني 

حيث  �لرملة،  معبار  و�أهمها  يوم،  من  �أكرث  ت�صتغرق  �لتي  �ملختلفة  �لنقليات  مر�حل  بني 

�أو  �ملحاكم،  �إىل  طريقهم  يف  �جلنوبية  �أو  �ل�صمالية  �ملناطق  من  �ملنقولني  كافة  فيه  يقيم 
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ملر�جعة م�صت�صفى �صجن �لرملة. ويتكون من زنازين متفاوتة �ل�صعة وبتجهيز�ت غري 

�لنقل  غر�ص  ح�صب  لياٍل،  �أربع  �إىل  ليلٍة  من  �ملعبار  يف  �الإقامة  ومتتد  �صحية.  �أو  مريحة 

�أو لتد�خل �الأعياد و�لعطلة �الأ�صبوعية، وتكون يف غرف مليئة بالقذ�رة، و�صيئة �لتهوية، 

ومليئة باحل�رش�ت، وتت�صاقط مياه �ملجاري من �صقفها وتخلو من مر�فق �ال�صتحمام. 

ثانياً: فل�شفة البو�شطة:

هي عملية �أمنية معقدة، يق�صد منها �أ�صا�صاً نقل �ل�صجناء �إىل �ملحاكم �أو بني �ل�صجون مع 

�صمان عدم هروب �أي منهم، �أو �ل�صماح بالو�صول �إىل �ل�صجني )�أمنياً �أو مدنياً( لتهريبه، 

�أو �العتد�ء عليه، ومنع تهريب �أي �صيء من و�إىل �ل�صجني )ر�صائل، �صالح، ...�إلخ( يف �أي 

مرحلة من مر�حل �لرحلة ود�خل قاعة �ملحكمة، ولهذ� �لغر�ص تتخذ �إجر�ء�ت معقدة من 

تربيط �الأيدي و�الأرجل طو�ل �لرحلة بقيود فوالذية —ت�صتخدم �أحياناً قيود م�صاعفة، 

�أو قيود مت�صلة باالأيدي و�الأرجل— و�إجر�ء�ت تفتي�ص دقيقة، وعزل �ملعتقل ومنعه من 

�لتو��صل مع �أي طرف، وي�صاحب ذلك قدر كبري من �خل�صونة و�لت�صييق �ل�صديد. 

نبذة تاريخية:

��صتخدمت �لبو�صطة، يف �صنو�ت ما قبل منت�صف �لثمانينيات، كاإجر�ء عقابي وح�صي، 

للدموع د�خل �صندوق  �مل�صيل  �لغاز  �لنقل تقوم بر�ص  �مل�رشفة على  �لقوة  بحيث كانت 

�لبو�صطة، وت�صتخدم �ل�رشب �ملبح يف �أثناء �لنقل، ومل تتوقف هذه �الأ�صاليب �لوح�صية، 

�إال بعد �أن قام �ملعتقلون با�صتهد�ف �أفر�د �ل�رشطة بال�صفر�ت �حلادة دفاعاً عن �أنف�صهم، 

مما �أحدث عاهات و�إ�صابات م�صتدية عند بع�صهم، و�صكل ر�دعاً لهم فتغريت �صيا�صة 

�لنقل. 

ثالثاً: مركبات البو�شطة:

حافالت حديثة باأحجام خمتلفة ومنها �صاحنات لها مقطورة ت�صتخدم لنقل �لعمال 

عادة، �صعتها من 10–48 معتقالً للحافلة. 

نو�فذها  و�إغالق  �ل�صميك،  بال�صاج  �لد�خل  من  �حلافالت  ت�صفيح  يتم  جتهيزاتها: 

ب�صكل كامل، وتعتيم �لنو�فذ �لزجاجية �ل�صغرية �أ�صالً، وحت�صني تلك �لنو�فذ بق�صبان 

�أو �صاج خمرم ال ي�صمح بالروؤية. وهي عادة مكيفة �لهو�ء لعدم وجود تهوية  فوالذية 

من  �لطويلة  للفرت�ت  خ�صو�صاً  مريحة،  غري  �ملخرم  �ل�صاج  من  مقاعدها  طبيعية، 
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حتدث  �أنها  �إىل  �إ�صافة  �حلر�رة �صيفاً،  و�صديدة  �صتاًء  �لبودة  �صديدة  وهي  �الحتجاز، 

حادة  حو�ف  ولها  �صيقة،  بينها  و�مل�صافة  طويلة  ل�صاعات  عليها  �جللو�ص  عند  تقرحات 

وموؤذية. 

تق�شيماتها: تق�صم �حلافالت �إىل زنازين منف�صلة، لي�صهل تق�صيم وت�صنيف �ملعتقلني 

من  �أبو�ب  مع  ملم   10 عن  تقل  ال  �ل�صاج  من  قو�طع  بينها  ويف�صل  عليهم،  و�ل�صيطرة 

�ل�صائق.  مبق�صورة  مو�صولة  كامري�ت  بو��صطة  زنز�نة  كل  مر�قبة  ويتم  نف�صه،  �لنوع 

وهناك م�صاحة تتو�صط تلك �لزنازين حتوي ممر�ً ومقاعد لل�رشطة �ملر�فقة للبو�صطة. 

�شعتها: تت�صع �حلافالت �لكبرية لنحو 48 معتقالً، وبتق�صيمات متفاوتة �أقلها زنازين 

تت�صع لـِ 12 معتقالً يف و�صع مزدحم. 

مرافقها: مع �أن هناك قر�ر حمكمة باإلز�م م�صلحة �ل�صجون بتوفري مرحا�ص يف حافلة 

�لبو�صطة �إال �أن �لقر�ر مل يطبق حتى كتابة هذه �ل�صطور. 

وتتحرك تلك �حلافالت على �صكل فرق، ت�صم �صيار�ت حر��صة منف�صلة، ودر�جات 

نارية، وكالب بولي�صية مدربة على مالحقة ومطاردة �ملعتقلني و�ل�صيطرة عليهم، وهي 

عبارة عن �صجن �صغري متحرك وحم�صن. 

�ل�صاج  قطع  بني  �لفر�غات  يف  )�رش��صري(  �لز�حفة  �حل�رش�ت  �نت�صار  ويالحظ 

هذه  وتتحرك  �حلافالت،  تنظيف  وعدم  �ملرت�كمة،  �لقذ�رة  ب�صبب  �حلماية،  وق�صبان 

�حل�رش�ت بحرية تامة يف �أثناء �صفر �لبو�صطة. 

رابعاً: رحلة البو�شطة:

—�صو�ء  للبو�صطة  نف�صه  بتح�صري  ق�صري  وقت  قبل  عادًة  �ملعتقل  ُيبلغ  الإبالغ:   .1

�لنقل �لكامل �أم �ل�صفر و�لعودة— ويف حاالت �لنقل، يطلب منه �إح�صار كافة �أمتعته معه، 

تتجاوز  ال  عادًة  �الإبالغ  ومدة  �صيء،  باأخذ  له  ي�صمح  فال  �لق�صري  �ل�صفر  حاالت  يف  �أما 

�لدقائق �ملعدودة، ونادر�ً ما تكون �أطول من ذلك. 

)ت�صتغرق  مر�حل  عدة  على  للبو�صطة  وجتهيزه  �ملعتقل  تفتي�ص  يتم  التفتي�ش:   .2

قر�بة �ل�صاعتني(:

�أي  ��صطحاب  من  منعه  ويتم  فيه،  يحتجز  �لذي  �لق�صم  د�خل  �حلر��ص  تفتي�ص  �أ. 

�لورقية �ملحارم  �أو  �ل�صالة  �صجادة  �أو  �مل�صبحة  �أو  �ل�صاعة  ذلك  يف  مبا   �صيء، 
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�أو �ل�صجائر —وي�صمح �أحياناً ملر�صى �ل�صكري ��صطحاب بع�ص حبات �ل�صكاكر 

فقط— �أما �ل�صفر �لذي ي�صتغرق �أكرث من يوم ويحوي مبيتاً يف �ملعبار، في�صمح 

�للو�زم  �ل�رشورية )ب�صكري، وغيار�ت، وبع�ص  له بحقيبة ي�صع فيها جتهيز�ته 

كال�صابون وغريها، �إ�صافة �إىل �ملخدة، و�لغطاء، وبع�ص �ملعلبات(، وتخ�صع هذه 

�مل�صموحات ملز�ج �حلر��ص د�خل �لق�صم �أحياناً، ويخ�صع �ملعتقل لتفتي�ص ج�صدي 

عاري، للتاأكد من عدم حمله ر�صائل �أو غري ذلك يف طيات مالب�صه. 

�لت�صليم �إىل �لنح�صون: بعد �إخر�ج �ملعتقل من �لق�صم، يو�صع يف �المتناه ثم ي�صلّم  ب. 

ر�صمياً �إىل فرقة �لنقل )�لنح�صون( وبعدها تبد�أ �صل�صلة �الإجر�ء�ت كما يلي. 

3. الت�شخي�ش: حيث يتم �لتاأكد من �صخ�صية �ملعتقل، و�صورته، و��صمه �لرباعي من 

قبل �صابط �لنح�صون. 

4. الرتبيط: يتم تربيط �أيدي �ملعتقل ورجليه بقيود حديدية تابعة لفرقة �لنح�صون. 

5. التفتي�ش اجل�شدي: بعد �لرتبيط تقوم فرقة �لنح�صون على عدة مر�حل بتفتي�ص 

مالب�ص �ملعتقل وجيوبه، و�إخر�ج �أي �صيء منها حتى �ملناديل �لورقية و�ل�صجائر وطيات 

�ملالب�ص، وال ي�صمح له �صتاًء �أن يلب�ص مالب�ص د�خلية طويلة حتت �لبنطال، ويجب على 

خلعه بالقوة. ويطلب منه كذلك بعد تربيط يديه ورجليه خلع �حلذ�ء و�جلو�رب لتفتي�صها 

�لعملية بحد ذ�تها عقاب وتنغي�ص، ثم  �إعادة لب�صها ب�رشعة، وهذه  �إليه  بدقة، ثم يطلب 

ينقل �ملعتقل �إىل �لتفتي�ص باملاكنة “ماغنوميرت” �لتي ت�صري �إىل �أي ج�صم معدين مل يظهر يف 

�أثناء �لتفتي�ص. ويجري يف �أثناء هذه �ملر�حل نقل �ملعتقل من قف�ص ل�صمان دقة �لتفتي�ص، 

وي�صاحب هذه �الإجر�ء�ت خ�صونة و�إ�صاء�ت لفظية و�رش�خ ب�صكل د�ئم. 

�إىل  �ل�صعود  �الإجر�ء�ت  هذه  بعد  �ملعتقلني  من  يطلب  البو�شطة:  اإىل  ال�شعود   .6

�لبو�صطة، حيث يتم �لتاأكد من �صالمة �لقيود و�إقفالها، وتوزيع �ملعتقلني على �لزنازين 

د�خل �حلافلة ح�صب ت�صنيفات معينة —يف�صل �الأ�صبال حتت �صّن 18 وكذلك �لعنا�رش 

�خلطرة و�ملعاقبني عن باقي �ملعتقلني— ولكن يتم يف �لبو�صطة دمج �الأ�رشى �الأمنيني مع 

خانات  يف  �لبو�صطة  �أ�صفل  �ملعتقل  حقيبة  و�صع  ويتم  ويهود�ً،  غرباء  �ملدنيني،  �الأ�رشى 

خا�صة، ويحدث �أحياناً �أن يقوم �ملعتقلون �ملدنيون ب�رشقة حقيبة �ملعتقل �الأمني، ليدخل 

يف متاهة مزعجة. 
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تتوقف  حيث  حمطات،  بعدة  �صريها  �أثناء  يف  �لبو�صطة  متر  والوقفات:  املراحل   .7

�آخرين، وقد  �أو حتميل معتقلني  �ل�صري الإنز�ل  �لو�قعة على خّط  �ل�صجون  عادة يف كافة 

ت�صل هذه �لوقفات يف رحلة و�حدة �إىل ع�رش وقفات ت�صتغرق كل منها ن�صف �صاعة على 

�الأقل، وقد متتد �إىل �صاعتني، ال ي�صمح خالل ذلك للمعتقل مبغادرة �لبو�صطة، ويكن �أن 

ي�صمح للمر�صى وكبار �ل�صن باخلروج لق�صاء �حلاجة �رشيعاً، وملرة و�حدة خالل رحلة 

�لبو�صطة، مما ي�صطر بع�ص �ملعتقلني �إىل ق�صاء �حلاجة د�خل �لبو�صطة �أحياناً يف قو�رير 

�رشب �ملياه. 

8. الو�شول: عند �لو�صول �إىل �لوجهة �ملق�صودة )�ملحكمة �أو �ملعبار(، وبعد �صاعات 

�لنزول  �ملعتقلني  من  يطلب  �صاعات—  ثماين  �إىل  —ت�صل  �لبو�صطة  يف  �الحتجاز  من 

و�لتعرف على حقائبهم وحملها وهم على حالة �لرتبيط باالأيدي و�الأرجل، ثم �النتقال 

�إىل مرحلة تفتي�ص �إلكرتوين بو��صطة �لقو�ص حيث ير �ملعتقل من بو�بة �إلكرتونية ت�صري 

�إىل وجود �ملعادن يف ثيابه، ومتر حقيبته وحذ�وؤه د�خل جهاز �الأ�صعة )�مل�صكيف(، ويتم 

�حتجازه يف غرف �أو �المتناه موؤقتة ل�صاعات �أو �أيام ح�صب �حلاجة. 

9. املمنوعات يف البو�شطة: ينع �ملعتقل من ��صطحاب �أي �صيء معه يف رحلة �لبو�صطة 

عادة، حتى �أب�صط �مل�صتلزمات كامل�صحف، و�مل�صبحة، �أو �صجادة �ل�صالة، �أو �ل�صاعة، �أو 

�ملحارم �لورقية �أو �أي طعام، ويف �لرحالت �لتي ت�صتدعي �ملبيت يف �ملعبار ي�صمح له ذلك 

�ل�صجائر(. وينع �ملعتقل  ب�رشط و�صعه يف حقيبة ولي�ص يف جيوبه )وينطبق ذلك على 

يف �ل�صتاء من لب�ص �أي مالب�ص د�خلية طويلة حتت مالب�صه وبالذ�ت �لبنطلون �لد�خلي، 

ويجب على خلعه بالرغم من برودة �جلو �ل�صديدة د�خل حافالت �لبو�صطة. وينع �أي�صاً 

�لنقي  �لهو�ء  لتن�ّصم بع�ص  �أو  �ل�صغرية و�ملرتفعة  للنظر من نو�فذ �حلافلة  �لوقوف  من 

ب�صبب ف�صاد �حلافلة. ويتم �ل�رش�خ عليه من قبل �حلر��ص، وقد يتعر�ص لت�صجيل ��صمه 

من �أجل �لعقاب الحقاً �إ�صافة �إىل �الإ�صاء�ت �للفظية. وينع �ملدخنون من �لتدخني د�خل 

�ملدنيون  �ملعتقلون  �لبع�ص وخ�صو�صاً  �أن  �لرغم من  �إيجابية على  �حلافلة، وهذه نقطة 

�حلافلة،  �صري  �أثناء  يف  �حلر��ص  ويغافلون  و�لوالعات  �ل�صجائر  تهريب  يف  ينجحون 

ويتجنبون �لظهور يف جمال �لكامري�ت و�ملر�قبة، وي�صعلون �ل�صجائر ويتبادلونها، مما 

ي�صع باقي �ملعتقلني يف حرج �صديد ب�صبب �جلو �خلانق �أمام هذ� �البتالء. 
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�لبو�صطة،  رحلة  يف  �ملبا�رشة  غري  �لعقوبات  تتمثل  املبا�رشة:  غري  العقوبات   .10

باأ�صهر  عليه  يحكم  �أن  �أحياناً  يف�صل  �ملعتقل  جتعل  و�لقهر  �ل�صيق  من  حالة  با�صطناع 

�إ�صافية،  عقوبة  ذ�تها  حّد  يف  الأنها  “�لبو�صطات”  كرثة  لتفادي  �ملتوقع  حكمه  عن  ز�ئدة 

ومن ذلك مثالً:

�الختالط باملعتقلني �ملدنيني من جتار �حل�صي�ص و�لل�صو�ص و�ملغت�صبني من �ليهود،   •

وما يف ذلك من �أذى نف�صي وج�صدي، وفيها قلة �لطعام؛ فاإن ما يقدم منه خالل �لرحلة 

�إىل  �إ�صافة  �ملربى،  من  بقليل  �ملدهون  �ملقطع  �خلبز  من  �رشحتني  عن  يزيد  ال  �لطويلة 

خيارة �أو حبة فو�كه ويف جّو كئيب، كما �أن من �لعقوبات �ل�صيق و�لزحام �ل�صديد حيث 

�أن �مل�صاحة �ملخ�ص�صة للمعتقل ال تكفي جللو�ص مريح، ويتعر�ص كثري�ً الإ�صابة ر�أ�صه 

�أو رجليه ويديه �ملكبلة ال�صطد�مها باملقاعد و�الأجز�ء �حلديدية �ملحيطة به ب�صبب �صيق 

�مل�صافة �أمامه، كما ال يكنه ب�صبب ذلك وتقييد يديه، �أن ينام �أو يتحرك د�خل �حلافلة، 

وكل توقف مفاجئ يعني بال�رشورة كدمات جديدة ملن مل يكن منتبهاً، الأن كل ما حوله 

حديد �صلب. 

كما �أن من �لعقوبات غري �ملبا�رشة: �صدة �حلر�رة �صيفاً د�خل �حلافلة، ونق�ص �لتهوية،   •

مما ي�صيب �لكثريين بالغثيان النعد�م �لتهوية على �لرغم من ت�صغيل ما ي�صمى زور�ً 

مبكيّف �لهو�ء، حتى تغدو مالب�ص �ملعتقل يف �حلافلة م�صبعة بالعرق و�لرو�ئح �لنتنة. 

باردة،  حديدية  مقاعد  على  �لطويل  �جللو�ص  حيث  �ل�صتاء،  برد  �أي�صاً  �لعقوبات  من   •

و�الإ�صهال  �ملوؤملة،  و�ملفا�صل  �جللد  يف  حادة  بالتهابات  �ملعتقل  ي�صيب  بارد  وجّو 

 .Dysentery و�لديزونطارية

�إىل  و�صوله  عند  �ملعتقل  يكت�صف  حينما  ذ�تها،  حّد  يف  كعقاب  �لبو�صطة  ت�صتخدم  كما   •

�ملحكمة �أنه ال يوجد له جل�صة حماكمة، فيق�صي رحلة �لعذ�ب �لتي ت�صتغرق �أياماً دون 

مبا�رشة،  �لتعذيب  ودورة  �لكرة  �صيعيد  �أنه  �ل�صجن  �إىل  عودته  عند  ليكت�صف  مبر، 

فيق�صي �أيامه يف �لبو�صطات. وقد �صجل رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي عزيز دويك و�لنو�ب 

و�لوزر�ء �ملختطفون �لرقم �لقيا�صي يف عدد �لبو�صطات �لتي ُعِذبو� عن طريقها خالل 

دويك وعزيز  بو�صطة،  رحلة   150 �صجل  �لر�زق  عبد  —عمر  ق�صرية  زمنية   فرتة 

�أيام، لكن  �إىل خم�صة  125 بو�صطة، كل ذلك خالل �صنتني، وجميعها تقريباً من ثالثة 

بو�صطة �لباقي �أقل من ذلك بقليل. 
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من �لعقوبات �لنف�صية �إ�صافة �إىل ذلك �صوء �ملعاملة و�خل�صونة، وكرثة �ل�صياح و�لنكد،   •

و�ملعاملة غري �الإن�صانية. 

من �لعقوبات �مل�صاحبة للبو�صطة، جتروؤ فرقة �لنح�صون على �رشب �أي معتقل الأتفه   •

�الأ�صباب، وبطريقة وح�صية، مما يوؤدي �إىل �إ�صابات، وك�صور �أحياناً، دون مبر �صوى 

�إظهار �ل�صيطرة وردع �ملعتقلني عن �الحتجاج على �لظروف غري �الإن�صانية للبو�صطة، 

�الإ�صاء�ت  �أو  �ملعاملة،  تلك  ب�صبب  �ل�صكاوي  تقدمي  يف  �حلق  يلك  �ملعتقل  باأن  علماً 

و�لعنف، ومتابعة ذلك ق�صائياً لوقفهم عند حدهم. 

تطبيق كافة �الإجر�ء�ت دون مر�عاة ل�صن �ملعتقل، �أو مر�صه، �أو حتى �إ�صابته بعاهة �أو   •

�صلل، ويتعلق ذلك باإجر�ء�ت �لتفتي�ص و�لرتبيط بالقيود لالأيدي و�الأرجل، وكٌل ينال 

ن�صيبه من �ملعاملة �ل�صيئة و�الأذى. 
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اأبرز التواريخ يف �صرية حممد اأبو طري

1951/4/16: والدة �ل�صيخ �أبو طري يف قرية �أم طوبا، �إحدى �لقرى �لو�قعة بني �لقد�ص   •

وبيت حلم. 

و�ل�رشعي،  �الأردين  للتوجيهي  يتقدم  طري  �أبو  �ل�صيخ  ]يونيو[/1971:  ]حزيران[/   •

وينجح بهما، ثم يغادر لالأردن للدر��صة يف �جلامعة �الأردنية، لكنه يقطع رحلته هذه 

ويعود للقد�ص ليبد�أ �لعمل �إماماً مل�صجد قرية �جليب �صنة 1972 وماأذوناً لقرى �جليب، 

وبري نباال، و�جلديرة. 

�إىل بريوت للمرة �الأوىل لاللتحاق بحركة فتح،  �أبو طري ي�صافر  1972: �ل�صيخ  �شيف   •

ويبد�أ �لعمل لالإعد�د لعمل ع�صكري يف �صفوفها.

1973/3/3: �ل�صيخ �أبو طري يتزوج من زوجته �الأوىل �أم م�صعب.   •

�شيف 1973–1974: �ل�صيخ �أبو طري ي�صافر ويلتحق بالعمل مع �ل�صهيد �صعد �صايل   •

ليبد�أ مرحلة جديدة من �لعمل �لع�صكري يف �صفوف حركة فتح.

1974/2/1: والدة �بنة �ل�صيخ �أبو طري �لبكر “فل�صطني”.   •

بتهمة  وحتاكمه  �الأوىل،  للمرة  طري  �أبو  �ل�صيخ  تعتقل  �الحتالل  قو�ت   :1974/9/12  •

�النتماء حلركة فتح، و�لتدرب على �ل�صالح يف �خلارج، وحيازة �أ�صلحة. 

مع  عاماً  و37  عاماً   16 ملدة  �لفعلي  بال�صجن  طري  �أبو  �ل�صيخ  على  �حلكم   :1975/5/5  •

وقف �لتنفيذ، وخف�ص �ل�صجن �لفعلي بعد �ال�صتئناف ملدة 13 عاماً. 

اأواخر 1976: �ل�صيخ �أبو طري يفارق تنظيم حركة فتح يف �ل�صجن، ليلتحق مبجموعة   •

من �الأ�رشى لي�صكلو� الحقاً �جلماعة �الإ�صالمية يف �صجن �لرملة. 

�الأ�رشى،  و�إخو�نه  طري  �أبو  لل�صيخ  تكرياً  بريدي  طابعاً  ت�صدر  �لكويت   :1977/7/1  •

و�صعت عليه �صورته، معنوناً بـ“نكافح لتحرير فل�صطني و�إحالل �ل�صالم”. 

ع�صقالن �صجني  �إىل  جميعاً،  �لقد�ص  �أبناء  تنقل  �ل�صجون  م�صلحة   :1980/2/1  • 

�صجن  �الإ�صالمية  �جلماعة  يف  و�إخو�نه  طري  �أبو  �ل�صيخ  وجهة  وكانت  �ل�صبع،  وبئر 

ع�صقالن. 
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�إخر�ج  ��صتهدف  لبنان،  �صّد  عدو�ناً  يبد�أ  �ل�صهيوين  �الحتالل  جي�ص   :1982/6/6  •

“�لثورة �لفل�صطينية” من لبنان، وجنح �الجتياح يف �إخر�ج جّل قو�ت �لثورة وت�صتيتها 
بني �لبلد�ن �لعربية، و�نتهى باحتالل بريوت. ونقل �ل�صيخ �أبو طري تع�صفياً �إىل �صجن 

بئر �ل�صبع ملهاجمته �لعدو�ن. 

1982/9/27: �غتيال �صعد �صايل، “قائد �أبو طري” يف �أثناء عمله مع فتح، وقائد غرفة   •

عملية  يف  بريوت،  معركة  �أثناء  ويف  لبنان  يف  �لفل�صطينية  للثورة  �ملركزية  �لعمليات 

غام�صة. وكان �صايل يطالب مبعاقبة �مل�صوؤولني عن ف�صل �لقو�ت �لفل�صطينية يف �لدفاع 

عن �جلنوب �للبناين. 

�لعامة تنجز عملية �جلليل،  �لقيادة   – �ل�صعبية لتحرير فل�صطني  �جلبهة   :1985/5/20  •

جنود  من  ثالثة  مقابل  �أ�صري�ً   1,155 �رش�ح  مبوجبها  “�إ�رش�ئيل”  �أطلقت  و�لتي 

�الحتالل، و�أ�صهم �أبو طري يف �إمتام �ل�صفقة وحترر فيها. 

1986/3/15: والدة م�صعب، �لولد �الأول لل�صيخ �أبو طري.  •

1987/7/25: والدة �أروى، �البنة �لثانية لل�صيخ �أبو طري.  •

بتهمة  �لثانية،  للمرة  طري  �أبو  �ل�صيخ  تعتقل  �ل�صهيوين  �الحتالل  قو�ت   :1989/2/1  •

�لتو��صل مع قيادة �جلبهة �ل�صعبية – �لقيادة �لعامة يف �خلارج من �أجل �الإعد�د لعمل 

ع�صكري، وحكم بال�صجن ملدة 13 �صهر�ً. 

1989/5/21: والدة مرمي، �البنة �لثالثة لل�صيخ �أبو طري.  •

1990/8/30: �عتقال �ل�صيخ �أبو طري للمرة �لثالثة و�حلكم عليه بال�صجن �الإد�ري ملدة   •

�صتة �أ�صهر، وخرج من �ل�صجن يف 1991/3/1. 

1990/12/28: والدة خولة، �البنة �لر�بعة لل�صيخ �أبو طري.  •

1992/3/8: �عتقل �ل�صيخ �أبو طري للمرة �لر�بعة يف كمني ن�صبته له �ملخابر�ت �ل�صهيونية   •

بعد �إمتام �صفقة �أ�صلحة من �أجل �الإعد�د النطالقة عمل ع�صكري حلركة حما�ص، وحكم 

بال�صجن ل�صّت �صنو�ت. 

1992/6/6: والدة حممود، �البن �لثاين لل�صيخ �أبو طري.  •

�إجبار  ��صتهدف  �الحتالل  �صجون  يف  �صامالً  �إ�رش�باً  يبد�أون  �الأ�رشى   :1992/9/27  •

�لعزل،  �صيا�صة  و�إنهاء  لالأ�رشى  �ملعي�صية  �لظروف  حت�صني  على  �ل�صجون  م�صلحة 

و�نتهى �الإ�رش�ب بعد 15 يوماً يف �ل�صجون، و19 يف �صجن نفحة بعد �أن حقق �الأ�رشى 

مطالبهم. 
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1992/10/18: والدة هند، �البنة �خلام�صة لل�صيخ �أبو طري.  •

1998/9/10: وحد�ت �صهيونية خا�صة ت�صفي قائد كتائب �لق�صام يف �ل�صفة �لغربية   •

�أر�صيف  وت�صادر  �خلليل،  من  بالقرب  “عزبة”  يف  عماد  و�صقيقه  �هلل  عو�ص  عادل 

�لكتائب �لذي كان مع �ل�صهيد عادل لتبد�أ على �إثرها بحملة �عتقاالت ��صتهدفت �أع�صاء 

وكو�در �لتنظيم وعلى ر�أ�صهم �ل�صيخ �أبو طري. 

1998/9/20: وحد�ت �صهيونية خا�صة تعتقل �ل�صيخ �أبو طري للمرة �خلام�صة ليدخل يف   •

ٍ حول دوره �لقيادي يف �لتنظيم �لع�صكري حلما�ص �لذي كان يقوده �ل�صهيد  حتقيق قا�ص

عادل عو�ص �هلل، ويحكم بال�صجن ملدة �صبعة �أعو�م. و�صاركه �عتقاله يف �لتحقيق و�لدته 

لدورها يف نقل �ل�صالح للكتائب. 

على  �حتجاجاً  �لطعام  عن  �إ�رش�باً  يبد�أون  �الحتالل  �صجون  يف  �الأ�رشى   :2000/5/2  •

�صيا�صة �لعزل و�لقيود على زيار�ت �الأهايل، و�صهد �الإ�رش�ب تفاعالً جماهريياً كبري�ً، 

على  �ل�صجون  م�صلحة  وو�فقت  طري  �أبو  �ل�صيخ  فيها  �صارك  مفاو�صات  بعد  و�نتهى 

طلباتهم. 

�أ�رشى �صجن جلبوع،  مع  �لطعام ت�صامناً  �إ�رش�باً عن  يبد�أون  �الأ�رشى   :2004/8/15  •

ولتحقيق حت�صينات يف ظروفهم �ملعي�صية. 

�ال�صتعد�د  �أم طوبا، وبدء  �إىل قريته  �أبو طري وعودته  �ل�صيخ  �الإفر�ج عن   :2005/6/5  •

�لتغيري  كتلة  قائمة  على  �لثانية  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  خلو�ص 

و�الإ�صالح، حتت �صعار “يٌد تبني ويٌد تقاوم”. 

�لتغيري  كتلة  يختار  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب   :2006/1/25  •

و�الإ�صالح لتكون �لكتلة �الأكب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، وبلغ جمموع مقاعدها يف �ملجل�ص 

74 مقعد�ً، موزعة على 29 مقعد�ً للقائمة، و45 مقعد�ً للدو�ئر، و�صوَّت لقائمة �لتغيري 

و�الإ�صالح يف مدينة �لقد�ص وعلى ر�أ�صها �ل�صيخ �أبو طري، 16,035 مو�طن مقد�صي. 

حملة  �صمن  �العتقال  وجاء  �ل�صاد�صة  للمرة  طري  �أبو  �ل�صيخ  �عتقل   :2006/6/30  •

��صتهدفت وزر�ء ونو�ب حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص وكتلة �لتغيري و�الإ�صالح. 

�ل�صيخ يف  �أبو طري، �رشيكه يف �العتقال �الأول، وكان  �ل�صيخ  وفاة و�لد   :2006/11/27  •

�ل�صجن. 

رئي�ص  و�إقالة  طري[،  �أبو  �ل�صيخ  يقول  ]كما  و�ال�صطر�ر  �الإكر�ه  يوم   :2007/6/14  •

�لوزر�ء �لفل�صطيني �إ�صماعيل هنية رئي�ص حكومة �لوحدة �لوطنية. 
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طري  �أبو  �ل�صيخ  بحكم  �لقر�ر  �صدور  �ملحاكم،  من  �صنو�ت  ثالث  بعد   :2008/11/24  •

�لتغيري  قائمة  على  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  النتخابه  �صهر�ً،   42 بال�صجن 

و�الإ�صالح. 

2009/1/25: وفاة و�لدة �ل�صيخ �أبو طري، رفيقة دربه يف �جلهاد، وهو يف �ل�صجن.   •

2009/3/15: �ل�صاباك يطلب �لتفاو�ص مع قياد�ت �أ�رشى حما�ص يف �ل�صجون من �أجل   •

�إمتام تبادل �الأ�رشى بني �الحتالل و�آ�رشي �صاليط، و�ل�صيخ �أبو طري �أحد �مل�صاركني. 

بحق  �ل�صادر  �حلكم  ��صتئناف  �ل�صهيونية  �لع�صكرية  �لنيابة  قر�ر  بعد   :2009/4/30  •

 48 لي�صبح  �حلكم  زيادة  تقرر  �ملحكمة  �لدولة،  �أمن  على  خلطورته  طري،  �أبو  �ل�صيخ 

�صهر�ً، و�صهر�ً �آخر لرف�صه �لوقوف للقا�صي. 

يف  لفوزه  �أعو�م،  �أربعة  ق�صائه  بعد  �ل�صجن  من  طري  �أبو  �ل�صيخ  خروج   :2010/5/20  •

�نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني على قائمة �لتغيري و�الإ�صالح. 

2010/6/30: قو�ت �الحتالل تعتقل �ل�صيخ �أبو طري للمرة �ل�صابعة، بعد �لقر�ر باإبعاده   •

له �إىل حمكمة مدنية.  عن مدينة �لقد�ص، و�عتباره مت�صلالً لـ“�أر�ص �إ�رش�ئيل”، وحتوِّ

على  وت�صعه  �لقد�ص  مدينة  عن  طري  �أبو  �ل�صيخ  تبعد  �الحتالل  �رشطة   :2010/12/8  •

حاجز بيتونيا �لع�صكري، بعد قر�ر �ملحكمة �ل�صهيونية �إطالق �رش�حه ورف�صها متديد 

�عتقاله. 

2011/9/6: قو�ت �الحتالل تعتقل �ل�صيخ �أبو طري للمرة �لثامنة وحتتجزه يف �العتقال   •

�الإد�ري ملدة عام كامل. 

�الحتالل  ودولة  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  بني  �تفاق  �إمتام   :2011/10/18  •

فل�صطينياً،  �أ�صري�ً   1,027 عن  �الإفر�ج  مبوجبها  يتم  �أ�رشى،  تبادل  �صفقة  �إجر�ء  على 

ذوي  من  و�أ�صرية  �أ�صري  و320  �لعالية،  �الأحكام  ذوي  من  و�أ�صرية  �أ�صري   477 منهم 

يف  �أ�صماوؤهم  �لو�ردة  �الأ�رشى  من  كبري  عدد  �ل�صفقة  هذه  يف  وخرج  �ملوؤبدة،  �الأحكام 

منت �ملذكر�ت. 

2012/9/5: قو�ت �الحتالل تفرج عن �ل�صيخ �أبو طري من �صجن عوفر قرب ر�م �هلل.   •
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 ،169  ،139 حممد(،  )�أبو  خالد  عرفة،  �أبو 

 ،328  ،326  ،324  ،319  ،185–183

453 ،385–383 ،340 ،338 ،331

�أبو عرفة، طارق، 169

�أبو ع�صلة، يو�صف، 30

�أبو ع�صب، �أجمد، 382

�أبو ع�صب، يعقوب، 319، 382–383

�أبو ع�صبة، طالل، 420

�أبو عفيفة، طالل، 179

�أبو عمرو، زياد، 330

�أبو عون، نزيه، 289، 458

�أبو عيد، ريا�ص، 170

 ،170–169  ،109–108 �صلمان،  عيد،  �أبو 

 ،272–270  ،266  ،214  ،201–200

286 ،274

�أبو عيد، �صليم، 170، 270–272، 286

�أبو عي�صة، جميل، 96، 103، 207

�أبو عي�صة، حمزة، 458

�أبو عي�صة، عماد، 171

�أبو غليون، خالد، 239

�أبو غو�ص، عمرو، 412

�أبو �لغيط، �أحمد، 375

�أبو �لفحم، عبد �لقادر، 32، 103

�أبو قبيطة، زهر�ن، 109

�أبو �لقر�يا، عبد �لعزيز، 33

�أبو قطي�ص، ماجد، 209–210، 244–245

�أبو قلبني، عو�د، 34، 448

�أبو قويدر، كمال، 278
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�أبو كر�ص، ماهر، 306

�أبو كويك، ح�صني، 108–109

�أبو كويك، ماهر، 210، 214

�أبو �لليل، حممد خليل، 95

�أبو مخ، فريد، 191

�أبو مرخية، �أ�رشف، 305

�أبو من�صار، �رش�ر، 458

�أبو ميالة، �صبحي، 86، 88

�أبو جنمة، ناجي، 86–87، 98، 134

 ،188–186 �أبو نعيم، توفيق )�أبو عبد �هلل(، 

 ،306  ،304–301  ،297  ،294  ،220

379 ،312

�أبو هدو�ن، حممد ح�صن، 237، 255–257، 

373

�أبو هالل، علي، 181

�أبو هنية، خليل، 200

�أبو �لهيجاء، جمال، 266، 316، 399

�أبو وردة، جمدي، 249–250

�أبو وردة، حممد، 248

 ،207  ،202  ،164  ،146  ،79 �أو�صلو،  �تفاق 

 ،230–228  ،219–217  ،212–211

 ،337–335  ،332  ،300  ،243–232

373–362 ،357–352

�تفاق غزة - �أريحا، 218، 232

�تفاقيات جنيف، 373

�أثيوبيا، 72

�الأجرب، �أ�صيد، 453

�الأحمد، عز�م، 333، 390

 ،99  ،96  ،84  ،64  ،27 �مل�صلمون،  �الإخو�ن 

180 ،178 ،165 ،139 ،113

�إدري، �صارون، 262

�إدري�ص، عبد �لقادر، 230

�إدري�ص، حممود، 288

�إربد )�الأردن(، 54

�ل�صائد(،  )�أبو  �رحيمي، جمدي )�لرياوي( 

382 ،347

 ،41–40  ،38–36  ،33  ،27  ،25 �الأردن، 

 ،96  ،87  ،79  ،72  ،63–60  ،56–54

 ،250  ،239  ،227  ،109  ،103–101

455 ،377 ،328 ،314 ،274 ،255

،54–53  ،38  ،31 �الأردين،  �جلي�ص   - 

341 ،329 ،69 ،62–61 ،59–57

- �حلكومة �الأردنية، 34، 255

- غور �الأردن، 53، 91، 102

- �ملخابر�ت �الأردنية، 63

�أردوغان، رجب طيب، 414، 451

�ر�صيد، يو�صف، 312، 316

�أريحا، 177، 218، 233، 277، 352، 365

�الأزرق، خالد، 222، 306

�الأزعر، ع�صام، 173

�الأ�صد، حافظ، 222

�الأ�صطة، �صمري، 395

�أ�صعد، �صمري، 181

�أ�صعد، عمار زهري، 316

�أ�صعد، فخري، 112–113

�إ�صالم، يو�صف، 174–175

�إ�صماعيل، م�صطفى، 130

�الإ�صماعيلية )م�رش(، 34

��صتيه، بالل، 227
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��صتيه، عو�ص �هلل، 395

�أ�صكنازي، غابي، 211

��صنينه، نظام، 395

�الأطر�ص، عايد، 225

�الأعرج، عمار، 362

�غبارية، �صليمان، 308

�أفغان�صتان، 72، 179، 197، 391

�الأفغاين، عبد �لكرمي، 87

�الأفندي، نا�رش، 113

�أفندي، وليد، 180

�أفنريي، �أوري، 132

�الأقرع، ر�مي، 317

 ،51  ،45  ،38  ،31  ،26 )�لقد�ص(،  طوبا  �أم 

 ،274  ،177  ،168  ،152  ،128  ،61–59

390 ،383 ،319

�أم �لفحم، 180، 183، 193، 309، 442

�أم كلثوم، 35، 116، 135

�الإمار�ت، 377

�الأمم �ملتحدة، 168

- جمل�ص �الأمن، 192

وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة   -

�لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى 

)�الأونرو�(، 26، 28، 375

�أمني، عيدي، 129

�أنغوال، 72

�أوكاموتو، كوزو، 153

�أيالون، عامي، 283

�إير�ن، 131، 250، 377

)ب(

�لبابا، �صبحي، 125

بادي، �صامل، 433، 440

بار �أون، روين، 338

بئر �ل�صبع، 34، 314

بار�ك، �إيهود، 167

بارود، �إبر�هيم م�صطفى، 256

�لباز، يو�صف، 97

�لبازيان، عالء �لدين، 256–257

�لبازيان، منذر، 256

باقة �لغربية، 191

باك�صتان، 65، 391

�لبحر، عبد �لنا�رش، 381

بختان، فو�ز، 253

بدر، �أحمد، 226

بدر، حممد ماهر، 224، 419، 430

بدر�ن، ر�أفت، 188

 ،96  ،86  ،33 عمار،  علي  جب  بدر�صاوي، 

126 ،119 ،116 ،104 ،100

بدو )�لقد�ص(، 41، 108، 270، 328

�لبدوي، حممد، 205

بديع، حممد، 434

�لب�غيت، جالل، 166، 201، 205، 242

برغال، خمل�ص، 220

�لبغوثي، بالل، 365

�لبغوثي، جا�رش، 367

�لبغوثي، عبد �هلل، 365

 ،227  ،95 عا�صف(،  )�أبو  عمر  �لبغوثي، 

442 ،412 ،398 ،394
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�لبغوثي، فخري، 143، 364

�لبغوثي، جمد، 60

�لبغوثي، مر�د، 367

�لبغوثي، مرو�ن، 299، 315

 ،227  ،143 �لنور(،  )�أبو  نائل  �لبغوثي، 

398 ،386 ،364

برقة )نابل�ص(، 197

بركات، �صالح، 455

برناوي، فاطمة، 130

�لبيج )غزة(، 97، 120

�لب�صيط، مو�صى، 30

ب�صار�ت، حممد، 364

ب�صارة، عزمي، 295، 340

�لبكري، عبد �هلل، 270

بكري�ت، �إبر�هيم، 271

بكري�ت، �إيهاب، 271

بكري�ت، ناجح )�أبو مالك(، 99

بالل، �صعيد، 386

بالل، عثمان، 386، 399

بالل، معاذ، 386، 399

�لبلبول، ر�ئد، 250

�لبلتاجي، �صقر، 184

بلري، توين، 337

�لبنا، ح�صن، 84، 130، 145، 227

بنوره، عي�صى، 29

بورقيبة، �حلبيب، 33

�لبوريني، ح�صني، 390

�لبو�صنة و�لهر�صك، 391

بو�ص، جورج )�الأب(، 182

بو�ص، جورج )�البن(، 359

�لبوطي، حممد �صعيد، 83

بول�ص، جو�د، 219، 430

بويز، فار�ص، 210

بيت �أمر، 201، 242

بيت حانون، 176، 369

بيت حنينا )�لقد�ص(، 33، 457

بيت دّر��ص )�ملجدل(، 33، 102، 119

بيت �صاحور، 29، 266

بيت �صفافا )�لقد�ص(، 37

بيت عنان )�لقد�ص(، 328

بيت عو� )�خلليل(، 201، 266

بيت عور �لتحتا )ر�م �هلل(، 188

بيت الهيا )غزة(، 109

 ،152–151  ،108  ،103  ،48  ،26 بيت حلم، 

 ،240  ،220  ،216  ،209  ،198  ،176

 ،278  ،274  ،269  ،266  ،250  ،247

398 ،366 ،331 ،327

بيت لقيا، 201، 271

�لبيتاوي، حامد، 157، 159، 173، 316

بيتونيا، 363، 385، 390، 392، 404، 434، 

457

- �صجن بيتونيا، 341، 400

بري نباال )�لقد�ص(، 41، 283، 284

،331  ،286  ،275  ،270  ،198  �لبرية، 

441 ،411–410

 ،134–131  ،87  ،84  ،70  ،63–55 بريوت، 

167 ،149

 ،284  ،249  ،233  ،229 �صمعون،  برييز، 

456 ،360
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)ت(

تركيا، 360، 413–414

تل �أبيب/ تل �لربيع، 137، 199، 226، 456

ِتل )نابل�ص(، 247، 354، 366

�لتل، و�صفي، 55

�لتالحمة، �صالح )�أبو م�صعب(، 247، 365

تلفيت، 171–173

متر�ز، عبد �لرحمن )�أبو ماهر(، 184

متر�ز، ماهر، 184

�لتميمي، حمدي �صلطان، 107

توليد�نو، ن�صيم، 210

تون�ص، 167، 218، 387، 413–414

)ث(

ثابت، حم�صن، 94، 113

)ج(

جابر، عبد �ملح�صن، 29–30

جابر، غ�صان، 433

جابر، فايز، 128

جابر، هاين بدوي، 257، 303

جاد �هلل، يو�صف )�أبو �صالح(، 103، 124

جادو، يحيى، 451، 453

�جلامعة �الأردنية )�الأردن(، 40–41

جامعة �الأزهر )م�رش(، 40

 ،119  ،106 )غزة(،  �الإ�صالمية  �جلامعة 

 ،176  ،165  ،162  ،157  ،150–149

375 ،359 ،244

�جلامعة �الإ�صالمية )�ملدينة �ملنورة(، 40

 ،411  ،365  ،197  ،162 بريزيت،  جامعة 

451–450

جامعة بريوت �لعربية )لبنان(، 54، 56، 63

جامعة حيفا، 179

جامعة �خلليل، 162، 197، 231

جامعة �لدول �لعربية، 377

�جلامعة �لعبية )�لقد�ص(، 39، 255، 263

جامعة �لقد�ص، 162، 272

جامعة �لقد�ص �ملفتوحة، 296

جامعة �لنجاح، 317، 362، 395

جبارة، موؤ�ب، 263

جباليا )غزة(، 117، 163، 165، 338، 369

جب، �أحمد فهيم، 30

جب، توفيق، 375، 377

 ،124  ،106 جهاد(،  )�أبو  �أحمد  جبيل، 

178–177 ،148 ،144–143 ،133–132

جبين، ز�هر، 237، 244–246، 264، 297

 ،69 فل�صطني،  لتحرير  �لديقر�طية  �جلبهة 

 ،167  ،109–108  ،104  ،79–78  ،72

355 ،324 ،295 ،251 ،220 ،181

�جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة، 79، 124، 

،178–177 ،151 ،147 ،144–143 ،132 

396 ،355 ،192

،33 فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية   �جلبهة 

 ،99 ،97 ،95 ،88 ،85 ،79–78 ،72–69

،129–127 ،125–124 ،109 ،104 ،101 

 ،188  ،181  ،167–166  ،148–147

 ،252–251  ،245  ،240  ،220  ،201

،2 9 6 –2 9 5  ،2 9 1  ،2 6 2  ،2 5 6 

 ،324  ،317–316  ،312  ،306
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،400  ،390  ،355  ،347–346  ،326 

446 ،440 ،433 ،429 ،426 ،420–419

جبهة �لن�صال �ل�صعبي، 78، 87–88، 180

�جلبهة �لوطنية، 70–71

جدة، علي، 129

جدة، حممود، 109

�جلديرة )�لقد�ص(، 41

جر�د، حممد )�أبو �أن�ص(، 230

جر�د�ت، جهاد، 205، 221

جر�د�ت، مو�صى، 205

جر�ر، فر��ص، 289، 395

جر�ر، ن�رش، 114، 266

�جلر�عي، ر��صي )�أبو �صادي(، 184

�جلز�ئر، 129، 377، 391

جعارة، عمر، 123

�جلعافرة، عبد �لكرمي )�أبو �صياف(، 403

�جلعبة، �صليم، 295، 367، 370، 381–383

 ،234  ،224  ،208 �جلعبة، ماجد )�أبو زيد(، 

289–288 ،264

�جلعبي، �إ�صماعيل، 377

 ،413  ،230 يحيى(،  )�أبو  جو�د  �جلعبي، 

440

�جلعبي، عي�صى، 419، 428، 433

�جلعفري، علي، 105، 307، 437

جليل، �صليم، 48

�صجون  يف  )تنظيم  �الإ�صالمية  �جلماعة 

 ،87–85  ،83  ،81–80 �الحتالل(، 

 ،108 ،104 ،102 ،99 ،95–94 ،92–91

184 ،177 ،124 ،118 ،114–113

جمجوم، �صفيان، 215، 231

جندل، ع�صام د�ود، 256–257

 ،278  ،253–251  ،233  ،178–176 جنني، 

398 ،343–342 ،331 ،316

- �صجن جنني، 114، 266

- معركة جنني، 266

 �جلوالن، 25، 36، 56، 65، 72–73، 77–78،

295 ،131

�جلوالين، فتحي، 395

�جلوالين، حممد عبد �حلميد، 257

جولد�صتاين، باروخ، 222

�جليب )�لقد�ص(، 41–42، 57–59

)ح(

حامد، �إبر�هيم، 275

حامد، عبا�ص حممد، 117

�حلايك، �صعيب، 97، 103

حب�ص، جورج، 85، 128، 227

حبيب، فيليب، 133

حجاج، عبد �هلل، 145

حجاز، ه�صام، 367

حجازي، �أين )�أبو �صلطان(، 170

حجة، جهاد، 214

�حلجة، مازن، 200–201

حد�د، ربحي، 124

حد�د، �صعد، 353

حد�د، وديع، 128

)فتح(،  �لفل�صطيني  �لوطني  �لتحرير  حركة 

 ،79–78  ،72–71  ،69  ،56  ،53  ،33

 ،95  ،93–92  ،90  ،88–87  ،85–83

 ،116–111  ،109–103  ،101–100  ،97

 ،133–132  ،127  ،125–124  ،120
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،173–171 ،169 ،167–165 ،147 ،145 

 ،209 ،205 ،203 ،188 ،185–184 ،179

،253–251 ،242 ،229 ،221 ،218 ،214 

،295 –293  ،291  ،279  ،255 

 ،324  ،317–316  ،306 –305  ،301

،336–334  ،332–331  ،328–326 

 ،381  ،363  ،359  ،347–346  ،338

429 ،400 ،399 ،397 ،390 ،384

 ،70 �الحتالل،  �صجون  يف  فتح  -تنظيم 

 ،110  ،104  ،99  ،95  ،90  ،84–83

 ،204–201  ،188  ،146  ،125  ،112

،253  ،245–243  ،241  ،220  ،206 

 ،312  ،294  ،293  ،291  ،256–255

401–400 ،397 ،380–379 ،363 ،326

-جهاز �الأمن �ملركزي، 57، 61، 70

 ،160  ،114  ،80 �لفتحاوية،  �ل�صبيبة   -

229 ،169

-كتائب �صهد�ء �الأق�صى، 335، 367

-�للجنة �ملركزية، 203

- �ملجل�ص �لثوري، 191

 ،100 )فل�صطني(،  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة 

 ،188  ،185–184  ،181  ،167  ،106

 ،222–220  ،210  ،207  ،203–201

 ،312  ،306  ،301  ،296–291  ،243

 ،363  ،355  ،347–346  ،317–316

 ،426  ،420  ،400  ،390  ،389  ،385

455 ،440 ،433 ،429

-�رش�يا �لقد�ص ، 300

 ،106 )حما�ص(،  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة 

،188–187 ،185–177 ،173–164 ،158 

،211–210  ،208–207  ،203–201  ،193 

،231–230  ،226–225  ،222  ،220–219 

،253–251  ،249  ،244–243  ،241  ،239 

،296–293  ،291  ،277  ،264  ،255 

،317–316  ،313–312  ،305  ،303–300 

 ،336  ،333–332  ،330  ،328–327  ،324

،356–355  ،347–346  ،341  ،339 

 ،380–373  ،368–367  ،364–359

،398–396  ،394–393  ،390  ،385–384 

 ،420–419  ،411  ،403  ،401–400

 ،440–439  ،435  ،433  ،426–425

455 ،450

 ،206–204 �ل�صجون،  يف  حما�ص  -تنظيم 

 ،245  ،242–241  ،235  ،230  ،220

 ،347  ،315  ،306  ،303–301  ،291

443 ،433 ،431–430 ،425

 ،159 �لق�صام،  �لدين  عز  �ل�صهيد  -كتائب 

 ،259  ،248  ،225  ،197  ،195  ،190

 ،300  ،286  ،279  ،273  ،262–261

386 ،377 ،368 ،340 ،314

-�لكتلة �الإ�صالمية، 231، 317، 411

 ،330  ،325 و�الإ�صالح،  �لتغيري  -كتلة 

334

-�ملكتب �ل�صيا�صي، 250

حريز�ت، عبد �ل�صمد، 201، 205، 287

 ،293–292  ،274  ،192 )لبنان(،  �هلل  حزب 

374–373

حزب �لتحرير، 328–329

�حلزب �ل�صيوعي، 70–71، 99، 165
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حزما )�لقد�ص(، 95، 114، 328، 395

�حلزيبي، �إبر�هيم، 200–201، 290

ح�صونة، عا�صم، 125

ح�صونة، عز�م، 419

ح�صونة، ق�صي، 433

 ح�صني، �صامي )�أبو �إبر�هيم(، 95، 316–317،

 ،418  ،404  ،402–400  ،394–393

455 ،453–452 ،433 ،424 ،421

ح�صني، �صد�م، 130، 190، 192–193

ح�صني، حممد، 30، 153

�حل�صيني، زياد، 33

�حل�صيني، عبد �لقادر، 59، 61، 138

 ،193  ،138 �لعبد(،  )�أبو  في�صل  �حل�صيني، 

323

�حل�صا�ص، حممد عا�صم، 381

�حل�صا�ص، مهاو�ص، 101

�حل�صريي، علي، 366

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية/ �ل�صهيونية،

-�ل�صاباك، 69–70، 92، 128، 178–179، 

،264–263  ،214–213  ،211  ،193  ،187 

،299  ،297–296  ،285–283  ،275 

 ،310  ،308–307  ،304  ،301

 ،384  ،379–378  ،372  ،342–340

،423–420  ،410  ،401  ،398  ،395–394 

457 ،454 ،446 ،437 ،435

 ،105  ،92  ،75  ،73 �ل�صجون،  -م�صلحة 

 ،204  ،189–186  ،147  ،117  ،110

 ،291  ،264–263  ،226  ،207–206

 ،305–304  ،302  ،297–296  ،293

 ،346–345  ،342  ،318–309  ،307

 ،412  ،402–399  ،397  ،389–388

 ،435  ،432  ،430  ،421–420  ،416

441 ،437

-�ملو�صاد، 107، 233، 250–251

-وز�رة �ملعارف، 29

حالوة، �أين، 261
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125
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حمد�ن، عبد �لرحمن، 299
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خالد، نا�رش، 309

خالد، وليد، 279

�خلال�ص، مو�صى، 37
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خليل، عايد )�أبو �صلمان(، 316
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�لدبل، حافظ، 166–167، 254

دبور، و�صيم، 412
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177 ،144–143 ،133

 ،117  ،70  ،63–60  ،56–55  ،35 دم�صق، 
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رمانة، فرج، 426
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 ،389  ،383–382  ،364–363  ،351
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- �مل�صت�صفى، 255، 433

�لرنتي�صي، زهري، 97، 99

�لرنتي�صي، عبد �لعزيز، 163، 211، 303

�لرنتي�صي، عبد �لفتاح، 235
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ريحان، عماد، 289، 317

ريحان، حممد، 317، 367
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�لز�غة، ح�صن، 290
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زحالقة، جمال، 340
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زعرب، �صعيد، 291، 303

�لزعنون، �صليم، 333

�لزغل، �أ�رشف، 271

�لزغل، ربيع، 271

�لزقزوق، فهد، 367، 382

زقوت، ماهر، 237، 382

زكارنة، ر�ئد، 226

زلوم، ن�صال، 188، 389
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زيادة، �رشيف، 381
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�صجن ر�م �هلل، 219، 233، 290

 ،246  ،211  ،189  ،184  ،105 �صجن �صطة، 
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344 ،305
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�ل�صدمري، عبد �لقادر، 88
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�رش�يا �جلهاد، 106
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�رشور، عبد �لرحمن، 453
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�صعدون، �إيالن، 182، 191

�ل�صعودية، 72

�صعيد، �أحمد )مذيع(، 28، 32

�صعيد، مهند، 412

�صعري )�خلليل(، 205

�ل�صكايف، زهري، 386

�ل�صك�صك، عادل، 183

�صكيك، �صعيد، 382

�صالمة، ح�صن، 246، 248–249، 262، 399

�صالمة، كمال، 345

�ل�صالية، ر��صي، 130، 139، 332

�ل�صالية، عو�ص، 303

�صلفيت، 176، 244، 247

�صلمة، ح�صن علي، 221، 257
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�صلو�د )ر�م �هلل(، 117، 275

�صلو�ن )�لقد�ص(، 34، 105
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398 ،372
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�صمارة، معت�صم، 444
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�ل�صموع )�خلليل(، 34، 94

�صنقرط، ناجي، 230
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-�جلي�ص �ل�صوري، 65
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�صو�صلوف، ميخائيل، 127

�ل�صوي�ص )م�رش(، 34، 65، 376

�ل�صويطي، �أبو م�صعب، 214

�ل�صويطي، �إ�صماعيل، 201
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�صاهني، عبد �لعزيز )�أبو علي(، 80، 104–105، 
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�صاهني، عي�صى، 103
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�صاور، حممد حت�صني، 419

�صاور، م�صطفى، 224

�ل�صايب، جهاد، 221

�صبانة، �أجمد، 202، 217

�صبانة، زين �لدين، 290

�صبانة، عبا�ص، 231، 246
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�صبيب، معني، 197
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�صحرور، معمر، 399

�ل�صخ�صري، طه، 292، 460

�صديد، عبد �لرحمن، 159، 386–387

�صديد، حممد �صلمان، 114
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�رشيتح، ماهر، 450

�رشيتح، حممود، 399

�ل�رشيف، عز �لدين، 62

�ل�رشيف، عماد، 365

 ،261  ،201  ،161 �لدين،  حميي  �ل�رشيف، 

 ،274  ،272  ،269–268  ،266  ،264
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�رشمي، مهند، 399، 401

�صعبان، �أحمد، 107

�ل�صغنوبي، ر�ئد، 249

�صفا عمرو، 162، 177، 193

�صفيق، منري، 106

�ل�صقريي، �أحمد، 32–33، 102

�صكري، �أحمد، 187

�صاللدة، عدنان، 181

�ل�صلودي، فهد، 169

�صلوف، �صعيد، 388
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�صما�صنة، �صليم، 170

�صما�صنة، من�صور، 169، 299

�صنيور، عادل، 267
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�ل�صو�، �أين، 382
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�ل�صوبكي، جمال، 114
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�ل�صويكي، ر�صدي، 139

�ل�صويكي، زهري، 265

�ل�صويكي، كمال، 191
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�ل�صفدي، �إح�صان، 388

�ل�صفدي، ع�صام، 73

�ل�صفدي، حممود، 181

�ل�صفطاوي، �أ�صعد، 332، 362

�ل�صفطاوي، عماد، 306، 382

�صقر، عماد، 365، 386، 388

�صقر، ماجد، 210
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�صالح، حممد )�أبو �أحمد(، 230

�صالحلة، �أمري، 412

�ل�صليبي، حممد علي، 395

�صو�فطة، فازع، 289، 292، 317

�صو�ن، حممد، 191

�صور باهر )�لقد�ص(، 26، 31، 37–38، 57، 
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�ل�صرييف، حممد، 35
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�ل�صني، 78–79، 391

)ط(

طاف�ص، خالد، 395، 403

�لطاهر، مهند، 366

طبهوب، ف�صل، 151

طبي�ص، فر��ص، 433

�لطحان، رجب، 288

طرعان )�لنا�رشة(، 162

طعمة، يو�صف، 345

�لطل، حممد �إ�صماعيل، 419

 ،62  ،36 طالل، �حل�صني بن )ملك �الأردن(، 

251 ،250

طلعت، يو�صف، 34

طنط�ص، خالد، 79، 90، 151

طه، �أين )�أبو حممد(، 304

طه، هيثم )�أبو �حمد(، 326، 328، 340

طه، و��صل، 340

طوطح، حممد )�أبو معاذ(، 139، 328، 331، 

384 ،338

طولكرم، 62، 113، 159، 233، 316، 331، 

441

�لطويل، جمال، 185، 270، 420، 451

�لطويل، ح�صام، 330

�لطويل، معز �لدين، 219

�لطيبة )�ملثلث(، 89، 263

�لطيبي، �أحمد، 193، 295

�لطري�وي، توفيق، 334، 339، 357

�لطري�وي، جمال، 397، 400

�لطرية )�ملثلث(، 89، 90

�لطيطي، �أحمد )�أبو حمزة(، 393

)ظ(

�لظاهرية، 176، 205

)ع(

عابدين، ر�غب، 169

�لعاروري، �صليمان، 413

،208  ،197  ،188 �صالح،   �لعاروري، 

 ،288  ،241  ،231  ،219  ،214–213

394 ،378 ،368 ،352 ،297 ،291

عازم، لبيب، 172

عا�صور، خمي�ص، 184، 200

عا�صور، عالء، 192

عا�صور، يو�صف �صيد، 184

عا�صي، نايف، 201، 219

�لعالول، حممود )�أبو جهاد(، 133

�لعامودي، علي، 297–299، 387–388

�لعايدي، حازم، 237

�لعايدي، حمد )�أبو رمزي(، 57–59، 70

 ،333–332 مازن(،  )�أبو  حممود  عبا�ص، 

،362–361 ،358–357 ،343 ،336–335 

390 ،384

 ،273  ،271 علي(،  )�أبو  �إبر�هيم  �لعبا�صي، 

289–288 ،285

عبد �هلل �لثاين )ملك �الأردن(، 314

�لعبد �هلل، توفيق )�أبو �إبر�هيم(، 228، 244، 

364

عبد �هلل، عبد �هلل، 327

�لعبد �هلل، ملياء )�أم �إبر�هيم(، 228
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عبد �جلو�د، نا�رش، 390

عبد �حلليم، حممود، 134

عبد �حلميد، هايل )�أبو �لهول(، 59، 73

عبد �لر�زق، عمر، 368، 384، 390

عبد �لر�زق، ه�صام، 297–298، 318

عبد �لر�زق، يو�صف، 126–127

عبد ربه، بالل، 347

عبد �لرحيم، �لطيب، 277

عبد �ل�صايف، حيدر، 119

عبد �ل�صمد، موؤيد، 347

عبد �لقادر، حامت، 191

عبد �للطيف، توفيق، 308

عبد �لنا�رش، جمال، 32، 63–64، 99، 180

عبد �لهادي، يو�صف، 338

عبده، حممود، 28، 31، 41

عبوين )ر�م �هلل(، 99

 ،201 �لعبيات، حممد �صالمة )�أبو �صالمة(، 

216 ،209

عبيات، نا�رش، 346

عبيد، رمزي، 346، 381

عبيد، عزمي، 412

عبيد، ماهر، 185

�لعبيدية )بيت حلم(، 38، 302

عبيدية، من�صور، 86، 88

عثمان، حممد، 382

�لعجرمي، �أ�رشف، 363

�لعجرمي، �صامل �صالمة، 256

�لعجرمي، عبد �هلل، 104–105

�لعجلوين، �صلطان، 255

�لعجوري، يو�صف )�أبو ن�صال(، 124، 177

�لعد��صي، غ�صان، 273، 277

عدو�ن، كمال، 57، 70

عدوي، حممود، 152

عر�بي، ف�صل، 453

 ،310  ،284  ،131  ،102  ،55  ،27 �لعر�ق، 

391 ،370

�لعر�قي، عبد �لرحيم، 90

�لعرعري، يو�صف، 373

عرفات، يا�رش )�أبو عمار(، 40، 54، 58، 61، 

 ،150  ،143  ،133–132  ،129  ،85  ،64

 ،232 ،229–227 ،218 ،200 ،177 ،167

358 ،355–354 ،336–335 ،297 ،250

�لعروج، طه، 214، 269

عريقات، �صائب، 337، 344

عز�م، �أجود، 345

عز�م، عبد �هلل، 94–95، 179، 197

عزبة �صلمان )قلقيلية(، 170

عزر�ئيل، يو�صف، 293–294

عزون )قلقيلية(، 151

ع�صيلة، حازم )�أبو جابر(، 107، 237

�لع�صا، �أحمد )�أبو �أن�ص(، 222

�لع�صا، �أيوب، 347

�لع�صافرة، علي، 386

ع�صفور، �أ�رشف، 425–426، 440

ع�صفور، عدنان )�أبو �صايل(، 430، 444

ع�صيدة، عا�صم، 366

ع�صيدة، فادي، 451

 ،139  ،26 جماهد(،  )�أبو  �أحمد  عطون، 

 ،242  ،197  ،189  ،185  ،180  ،168

 ،325–324  ،319  ،288  ،267  ،265
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 ،338  ،333  ،331–330  ،328–327

 ،410  ،404  ،385–383  ،347–345

453–452 ،444 ،436 ،433 ،421 ،416

عطون، رم�صان، 60

عطون، فايز، 60

عطون، حممد �أحمد، 444

،180  ،26 �لعز(،  )�أبو  حممود   عطون، 

245 ،237 ،210–209

�لعطية، �صالح، 412، 421، 443–444

�لعظيمة، �صليمان، 26

عفانة، حممد، 354

عقاب، وليد )�أبو علي �إياد(، 54، 102

�لعقابنة، علي، 53، 90

�لعقاد، عبا�ص حممود، 84

�لعقاد، موؤن�ص، 382

عقل، خمي�ص، 381–382

 ،366–365  ،237  ،231  ،173 عماد،  عقل، 

382

،209 خباب(،  )�أبو  مو�صى   �لعكاري، 

245 ،238–237

عالء �لدين، نادر )�أبو طلحة(، 108

عالن، علي، 261، 366

�لعلمي، ر�صدي، 274

علوي، مازن، 253

عليان، عطاف، 107، 228، 313

عمار، حممد )�أبو �صالح(، 327، 390، 394، 

403

 ،63–62  ،56–54  ،41–40 عمان )�الأردن(، 

264 ،198–197 ،144 ،102

عمرو، فادي، 440

عمرو، فتحي، 202، 214، 267

عمرو، مو�صى، 231

عمرو، نا�رش، 205، 221

عمرو، نبيل، 334

�لعمري، خالد، 79

�لعمري، وليد، 367

عمرية، علي، 180

�لعملة، ريا�ص )�أبو علي(، 173

عمرية، �إبر�هيم، 325

عمرية، حممود، 86–87، 134، 152

عناد، يا�رش، 173

عو�د، حممد، 150

عو�د، يون�ص، 171

�لعو�ودة، �أحمد، 114

�لعو�ودة، حذيفة، 393

�لعو�ودة، �صالح، 231

�لعو�ودة، مو�صى، 208، 276

عودة، ماهر، 272

عوريف )نابل�ص(، 366

 عو�ص �هلل، عادل )�أبو �لفد�ء(، 161، 197–198،

 ،248 ،227 ،220–219 ،213 ،201–200

 ،273–272  ،269–268  ،266–263

331 ،290 ،288–283 ،279–275

 ،273  ،270–269  ،263 عماد،  �هلل،  عو�ص 

283 ،278–277 ،275

عو�ص، فايز، 117

عو�ص، حممد، 60، 455

عوفر، 394، 457
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 ،363  ،343–341  ،318 عوفر،  �صجن   -

،421–420 ،411 ،404 ،401–400 ،392 

443 ،441 ،435–434 ،432 ،426–425

عوي�صات، حممود علي، 257

�لعويوي، عبا�ص، 224

عيا�ص، يحيى، 226، 246–249

عيزر�، جدعون، 299، 301

�لعيزرية )�لقد�ص(، 152

عي�صى، �صليمان د�ود، 60

عي�صى، عبد �لنا�رش، 166، 245، 247، 399

–244  ،238  ،210–209 حممود،  عي�صى، 

436 ،399–297 ،288 ،273 ،264 ،245

�لعي�صوية )�لقد�ص(، 39، 80، 87، 146

)غ(

غامن، عبد �هلل، 390

�لغرباوي، �أبو �إ�صماعيل، 116

�لغرباوي، ظافر، 116

غز�ل، ربحي، 227

غز�ل، حممد )�أبو خبيب(، 395، 413، 421، 

444

�لغز�يل، زينب، 416

غزة، 30، 32، 36، 75، 89، 97، 100–106، 

 ،151–150  ،145  ،119  ،111  ،109

 ،180  ،176  ،168  ،165  ،163–162

 ،231–230  ،225  ،218  ،185–184

،254  ،248–247  ،241  ،238  ،233 

،331–330 ،318 ،304–300 ،294–293 

 ،362 ،360–359 ،357 ،342 ،337–334

،377–371  ،369–368  ،366–365 

،414–413  ،402–398  ،396  ،381–379 

459 ،456 ،445 ،437 ،435 ،430

،105  ،103  ،101  ،91 غزة،  �صجن   - 

120–119 ،117–116

غلمة، جهاد، 217

غلمة، �صادي، 224

غلوب، جون باغوت، 31، 328

غنمة، �صادي، 364

�لغنو�صي، ر��صد، 211

غنيم، عبد �لهادي، 188

غنيمات، �إبر�هيم )�أبو فادي(، 262

غنيمات، عبد �لرحمن، 261، 303، 324

غنيمات، مو�صى، 249، 262، 268

�لغور�ين، فايز، 108

غوربات�صوف، ميخائيل، 182

�لغول، عدنان، 368

�لغول، حممد فرج، 182، 188

غيث، طالب، 127

غيث، عبد �للطيف )�أبو ن�صال(، 78، 181

غيث، عبد �هلل، 412

غيظان، �صهيب، 412

غيظان، م�صعب، 412، 450، 453

)ف(

 ،298–297  ،221  ،204 قدورة،  فار�ص، 

435 ،430 ،401

فايد، عطا �هلل، 97، 103

فتح �النتفا�صة، 105، 203، 256

فتوح، روحي، 332

فر�ج، عبد �لرز�ق، 433
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فّر�ح، زهري، 168، 261

فرج، طايل، 171

فرج، علي، 171، 174

فرح، بهاء، 390، 405

فرحات، �أمني )�أبو عبد �هلل(، 86، 88

فرغلي، حممد، 34

�لفروخ، �إياد، 346، 381

�لفقهاء، عبد �جلابر، 395، 419–420، 425، 

440–439

فقوعه، ها�صم، 95

فالح، جهاد، 345

فو�قة، �أحمد، 30

فو�قة، حممود، 57، 319

فيا�ص، �صالم، 356، 362

فيا�ص، حممد، 113

فيا�ص، حممد فيا�ص، 29

في�صمان، �أليك�ص، 277

)ق(

قاحو�ص، حممد، 433

قا�صم، �أكرم، 388

قا�صم، ر�ئد، 220

قا�صم، �صعيد )�أبو عبد �هلل(، 96، 103، 117، 

148 ،144 ،124

�لقا�صم، عمر، 72، 78–79، 108، 145، 181

قا�صم، ماجد، 97، 99، 111–112، 125

�لقا�صي، �صمري، 324

�لقا�صي، كامل، 153

قب�ص، 107، 133

قبالن )نابل�ص(، 171–173، 317

قبيه )ر�م �هلل(، 34

�لقدومي، نا�رش، 167

�لقذ�يف، معمر، 180

قر�قع، عي�صى، 390، 401، 435

�لقر�صاوي، يو�صف، 83

قريوت )نابل�ص(، 172

قزل، �إياد، 345

ق�صوع، مو�صى، 89

ُق�رشة )نابل�ص(، 170، 172–173

ق�صماين، ع�صام، 289، 364

قطب، �صيد، 31، 34–35، 83–84، 94–96، 

 ،162  ،129  ،120  ،118  ،112  ،103

448 ،447 ،244

قطب، حممد، 72، 84

قطر، 377، 456

قلعة �صقيف، 131

قلقيلية، 41، 54، 97، 125، 170، 317

قنديل، حممد )�أبو �أ�صد(، 124

قنطار، �صمري، 306، 312، 315

قنن، �إيهاب، 388–389

�لقنيطرة )�صورية(، 56، 131

�لقو��صمي، �أكرم، 248–249، 399

�لقو��صمي، حامت، 226

�لقو��صمي، �صلمان، 86، 88، 134

 ،208  ،202 �لقو��صمي، عبد �هلل )�أبو �أين(، 

210

 ،416  ،395  ،385–384 فادي،  �لقو��صمي، 

430

�لقو��صمي، فار�ص، 386

�لقو��صمي، مر�د علي، 232
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�لقو��صمي، ن�صال، 395، 419، 428، 433

�لقيق، �أحمد، 266

 ،168  ،138 �صليمان(،  )�أبو  ح�صن  �لقيق، 

 ،318  ،266  ،189  ،185–184  ،182

450 ،415 ،361 ،331 ،326 ،324–323

�لقيق، عبد �لرحمن، 241

)ك(

كابوت�صي، هيالريون )�ملطر�ن كابوت�صي(، 

130–129 ،86 ،62

�لكتائب �للبنانية، 58، 110

�لكرتي، جمال، 145

�لكجك، نا�رش، 176

كر�جة، ذياب، 455، 458

كر�م، �إليا�ص، 383

�لكرمي، ب�صار، 214، 245

�لكرمي، ن�صاأت، 245

كرمي، يو�صف، 109

ك�صكو، حممد، 111

ك�صمري، 391

كفاية، حممد جميل، 458

كفاية، يو�صف، 201، 214

كفر كنا، 162، 176

كفر مند�، 162

�لكفر�وي، حممد، 30

كميل، �أحمد عو�ص، 293

كنفو�ص، حمزة، 97، 105–106، 146

كو�صوفا، 391

 ،193–192  ،190  ،131–130  ،61 �لكويت، 

377

�لكيايل، مرو�ن، 107

كي�صنجر، هرني، 65

�لكيالين، رجب، 97، 109

)ل(

الجنر، فيليت�صيا، 75، 84

 ،132  ،89  ،87  ،72  ،62  ،54  ،25 لبنان، 

 ،301  ،252  ،227  ،180  ،171  ،167

377 ،374 ،335

 ،107  ،105  ،99  ،96  ،62 - جنوب لبنان، 

 ،192  ،144–143  ،132–131  ،110

459 ،374–373 ،353 ،292 ،287 ،210

�للحام، يو�صف، 420

�للد، 75، 108، 120، 153، 162، 178–179، 

349 ،266 ،183 ،181

لد�دوه، يحيى، 403

�للد�وي، حممد، 75

�للطرون، 34، 274

�للوح، ذياب، 111

�للوح، فرحان، 97

ليفني، ت�صيبي، 375

ليفي، ديفيد، 207

)م(

مائري، جولد�، 45، 162

مبارك، �أحمد، 286، 395

 ،356  ،314  ،229 ح�صني،  حممد  مبارك، 

376 ،360

�ملبت�صم، حممد، 412

�ملبحوح، فايق، 305
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�ملبحوح، حممود، 119، 185، 191، 305

 ،257  ،245  ،180 �ملبوك، خليفة �ل�صغري، 

290

مت�صناع، عمر�م، 151

جمد )منظمة �جلهاد و�لدعوة(، 186

�ملجدل )ع�صقالن(، 33، 102

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، 173، 180، 

 ،336–335  ،333–332  ،330  ،323

 ،378  ،368  ،362  ،343  ،340–338

439 ،411 ،395 ،382

�ملحت�صب، حامت، 223

�ملحت�صب، حلمي، 41، 138

�ملحت�صب، نائل، 223

حممد، حممود �حلاج، 170–173

خمزومي، با�صم، 179

خمزومي، نبيل، 89، 177

خميم �الأمعري )ر�م �هلل(، 108

خميم برج �لب�جنة )لبنان(، 56

خميم جنني، 233، 316

خميم خانيون�ص، 163

خميم �لدهي�صة )بيت حلم(، 105، 152، 437

خميم �لر�صيدية )لبنان(، 57، 96، 144

خميم �ل�صاطئ )غزة(، 106، 146

خميم �صعفاط )�لقد�ص(، 38، 209، 456

خميم عقبة جب )�أريحا(، 34

خميم قلنديا )�لقد�ص(، 326–328

خميم �لريموك )�صورية(، 114

�ملدر�صة �الإ�صالمية )نابل�ص(، 170

 ،25 )�لقد�ص(،  �ل�رشعية  �الأق�صى  مدر�صة 

47 ،36 ،30

مدر�صة �أم طوبا )�لقد�ص(، 48، 56، 446

مدر�صة بحر �لبقر )م�رش(، 65

�ملدر�صة �لتنكزية )�لقد�ص(، 36

�ملدر�صة �خلريية �الإ�صالمية )�خلليل(، 272

مدر�صة �لر�صيدية )�لقد�ص(، 29

مدر�صة �صور باهر )�لقد�ص(، 26، 28، 31، 

79 ،60

مدر�صة �ليتيم �لعربي )�لقد�ص(، 138

مر�غة، �إ�صحق، 105، 307، 437

 مرج �لزهور )لبنان(، 106، 167، 209–210،

230

مرد�وي، خالد، 244، 364

مرد�وي، حممود، 244، 364، 463

مرعي، �صالمة، 237، 245

�ملزيني، �أ�صامة، 188

م�صاملة، ب�صام، 166، 202، 214

م�صت�صفى هد��صا )�لقد�ص(، 88، 138

م�صتعمرة ر�مات ر�حيل )�لقد�ص(، 37، 340

م�صك، جميل، 215، 245–246

م�صك، عز �لدين، 226

م�صلم، �صليم، 173–174

ُم�َصلَّم، قتيبة، 171، 174

ُم�َصلَّم، ن�صيم، 171

�مل�صلماين، عبد �ملعني، 245

م�صودة، عدنان، 185

 ،297  ،186 جمال(،  )�أبو  روحي  م�صتهى، 

315 ،312 ،301

م�صعل، خالد )�أبو �لوليد(، 250، 342، 456

م�صاروة، بالل، 90
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 ،130  ،72  ،65  ،34  ،32  ،28–27 م�رش، 

 ،374 ،360 ،353 ،337 ،314 ،185 ،180

،415–413  ،411  ،391  ،387  ،380 

451 ،449 ،434

-�جلي�ص �مل�رشي، 65

 ،245–244 �لناجي(،  )�أبو  عثمان  م�صلح، 

364 ،313–312 ،294–293 ،253

م�صلح، حممود، 404

م�صلح، نا�رش، 119، 120

مطاوع، يعقوب، 223

مطر، �إبر�هيم، 97

مطر، جمال، 168

مظلوم، خلدون، 390، 405

معان )�الأردن(، 38

مع�صكر �أن�صار )لبنان(، 132–133، 143

مع�صكر دوما )�صورية(، 62، 88
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اإ�صدارات مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات

اأوًل: الإ�شدارات باللغة العربية:

�شل�شلة التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني:

الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر�ن،  �صالح،  حممد  وحم�صن  نافع  ب�صري   .1

ل�شنة 2005، 2006.

 ،2006 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .2

.2007

 ،2007 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .3

.2008

 ،2008 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .4

.2009

 ،2009 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .5

.2010

 ،2010 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .6

.2011

 ،2011 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .7

.2012

 ،2013–2012 الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .8

.2014

 ،2015–2014 الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .9

.2016

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

الفل�شطينية  الوثائق  من  خمتارات  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .10

ل�شنة 2005، 2006.

 ،2006 ل�شنة  الفل�شطينية  الوثائق  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .11

.2008
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 ،2007 ل�شنة  الفل�شطينية  الوثائق  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .12

.2009

الوثائق  �لكيايل، حمررون،  حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد وعبد �حلميد فخري   .13

الفل�شطينية ل�شنة 2008، 2011.

 ،2009 ل�شنة  الفل�شطينية  الوثائق  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .14

.2012

 ،2010 ل�شنة  الفل�شطينية  الوثائق  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .15

.2015

�شل�شلة اليوميات الفل�شطينية:

 ،2014 ل�شنة  الفل�شطينية  اليوميات  وحترير،  �إ�رش�ف  �صالح،  حممد  حم�صن   .16

.2015

 ،2015 ل�شنة  الفل�شطينية  اليوميات  وحترير،  �إ�رش�ف  �صالح،  حممد  حم�صن   .17

.2016

 ،2016 ل�شنة  الفل�شطينية  اليوميات  وحترير،  �إ�رش�ف  �صالح،  حممد  حم�صن   .18

.2017

�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً:

�أول�صت  �صل�صلة  منوذجاً،   48 فل�شطينيو  اإ�رشائيل:  عن�رشية  �إ�صماعيل،  عبا�ص   .19

�إن�صاناً؟ )1(، 2008.

الفل�شطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .20

حتت الحتالل الإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )2(، 2008.

�أحمد �حليلة ومرمي عيتاين، معاناة الطفل الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�رشائيلي،   .21

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )3(، 2008، ط 2، 2009.

فر��ص �أبو هالل، معاناة الأ�شري الفل�شطيني يف �شجون الحتالل الإ�رشائيلي، �صل�صلة  .22 

�أول�صت �إن�صاناً؟ )4(، 2009، ط 2، 2010.

�أول�صت  �صل�صلة  الفل�شطيني،  ال�شعب  بحق  الإ�رشائيلية  املجازر  علي،  يا�رش   .23

�إن�صاناً؟ )5(، 2009.

�أول�صت �صل�صلة  الفل�شطيني،  الالجئ  معاناة  منّاع،  ومعني  عيتاين  مرمي   .24 

�إن�صاناً؟ )6(، 2010.
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الإ�رشائيلي،  الحتالل  حتت  واملقد�شات  القد�ش  معاناة  �صالح،  حممد  حم�صن   .25

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )7(، 2011.

�أول�صت  اجلدار العازل يف ال�شفة الغربية، �صل�صلة  26. ح�صن �بحي�ص وخالد عايد، 

�إن�صاناً؟ )8(، 2010.

�صل�صلة  الإ�رشائيلي،  الحتالل  حتت  الفل�شطيني  الطالب  معاناة  �لدد�،  حياة   .27

�أول�صت �إن�صاناً؟ )9(، 2015.

حتت  الفل�شطيني  العامل  معاناة  عيد،  وو�ّصاح  وردة  �أبو  و�أمني  عيتاين  مرمي   .28

الحتالل الإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )10(، 2011.

الحتالل  حتت  الفل�شطيني  املري�ش  معاناة  دغل�ص،  وعاطف  عيتاين  فاطمة   .29

الإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )11(، 2011.

الحتالل  حتت  الفل�شطيني  والفالح  البيئة  معاناة  عطايا،  ونظام  عيتاين  فاطمة   .30

الإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )12(، 2013.

يف  الإ�رشائيلية  احلواجز  من  الفل�شطينيني  معاناة  د�ود،  وحممد  عيتاين  فاطمة   .31

ال�شفة الغربية، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )13(، 2015.

�شل�شلة تقرير معلومات:

احل�شار  حتت  غزة  قطاع  معاناة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .32

الإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )1(، 2008.

اأم  حياة  �رشيان  غزة:  قطاع  معابر  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .33

اأداة ح�شار، �صل�صلة تقرير معلومات )2(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، اأثر ال�شواريخ الفل�شطينية يف ال�رشاع   .34

مع الحتالل الإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )3(، 2008.

الفل�شطينية  املفاو�شات  م�شار  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .35

 –  2007 )خريف  دم�شق  يف  العربية  والقمة  “اأنابولي�ش”  بني  ما   الإ�رشائيلية 

ربيع 2008(، �صل�صلة تقرير معلومات )4(، 2008.

ال�شيا�شية  الطبقة  يف  الف�شاد  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .36

الإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )5(، 2008.
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الغربية  ال�شفة  يف  املائية  الرثوة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .37

تقرير  �صل�صلة  الإ�رشائيلية،  والنتهاكات  الفل�شطينية  احلاجة  بني  غزة  وقطاع 

معلومات )6(، 2008. 

تقرير  �صل�صلة  وحما�ش،  م�رش  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .38

معلومات )7(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، العدوان الإ�رشائيلي على قطاع غزة  .39 

)2008/12/27-2009/1/18(، �صل�صلة تقرير معلومات )8(، 2009.

تقرير �صل�صلة  كادميا،  حزب  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .40 

معلومات )9(، 2009.

يف  الفل�شطينيني(  )طرد  الرتان�شفري  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .41

الفكر واملمار�شات الإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )10(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، امللف الأمني بني ال�شلطة الفل�شطينية   .42

واإ�رشائيل، �صل�صلة تقرير معلومات )11(، 2009.

الالجئون الفل�شطينيون يف العراق،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة،   .43

�صل�صلة تقرير معلومات )12(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، اأزمة خميم نهر البارد، �صل�صلة تقرير   .44

معلومات )13(، 2010.

يف  الفل�شطيني  الت�رشيعي  املجل�ش  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .45

ال�شفة الغربية وقطاع غزة 1996-2010، �صل�صلة تقرير معلومات )14(، 2010.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، الأونروا: برامج العمل وتقييم الأداء،   .46

�صل�صلة تقرير معلومات )15(، 2010.

م�شار  يف  الأوروبي  الحتاد  دور  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .47

الت�شوية ال�شلمية للق�شية الفل�شطينية، �صل�صلة تقرير معلومات )16(، 2010.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، تركيا والق�شية الفل�شطينية، �صل�صلة   .48

تقرير معلومات )17(، 2010.

الالجئني  اإعطاء  اإ�شكالية  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .49

الفل�شطينيني يف لبنان حقوقهم املدنية، �صل�صلة تقرير معلومات )18(، 2011.
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ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، حزب العمل الإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير  .50 

معلومات )19(، 2011.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، قوافل ك�رش احل�شار عن قطاع غزة،   .51

�صل�صلة تقرير معلومات )20(، 2011.

يف الإ�رشائيلي  ال�شتيطان  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .52 

ال�شفة الغربية 1993-2011، �صل�صلة تقرير معلومات )21(، 2012.

“الوهم املتبدد”  �شاليط: من عملية  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة،   .53

اإىل �شفقة “وفاء الأحرار”، �صل�صلة تقرير معلومات )22(، 2012.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، املوقف الإ�رشائيلي من ثورة 25 يناير   .54

امل�رشية، �صل�صلة تقرير معلومات )23(، 2012.

 ،2012-2000 الإ�رشائيلي  اجلي�ش  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .55

�صل�صلة تقرير معلومات )24(، 2013.

فل�شطني يف  العربية  الأحزاب  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .56 

املحتلة 1948، �صل�صلة تقرير معلومات )25(، 2014.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، املقاومة ال�شعبية يف فل�شطني، �صل�صلة   .57

تقرير معلومات )26(، 2014.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�رش وقطاع غزة منذ ثورة 25 يناير   .58

2011 وحتى �شيف 2014، �صل�صلة تقرير معلومات )27(، 2015.

يف  الفل�شطينيني  الالجئني  واقع  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .59
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