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خ َّيم ظالم ال�سجن من جديد
م�ضى على خروجي من ال�سجن � 7أ�شهر ،مثقلة بالهموم ،وزاد عليها ع�رشون يوما ً

تنوء بحملها اجلبال ،فا�ست�شهاد عادل وعماد بقدر ما هو ا�صطفاء من اهلل ،بقدر ما هو
فر�صة ت�ش َّفى بها �أعدا ُء اهلل.
�إنها �شهور و�أيام ال تعي�شها لنف�سك ،وما ُخلقنا لهذا ،بل كل من اختار ذات ال�شوكة
�سبيالً يف �رصاعه مع هذا املحتل ،الذي ال يعرف �إال هذه اللغة ،يعلم علم اليقني �أن
هذه هي ال�رضيبة ،و�أنها طريق حمفوفة باملكاره .وقد جاء على ل�سان عامي �أيالون
 ،Ami Ayalonالذي تر�أ�س ال�شاباك الإ�رسائيلي �سابقاً ،وكذلك �سالح البحرية�“ :أننا ال
ن�ستجيب خل�صمنا �إال وامل�سد�س يف ر�ؤو�سنا”.
فمن �أين ت�أتي الراحة؟ وقد ّ
�سخر العدو كل �إمكانياته حلربك؟ ف�أنت تتحرك بال ظ ّل،
ويف العراء ،ويف ظ ّل هذه الأو�ضاع التي يحيط بها االحتالل ،ف�أنت ال جتد يف النوم راحة،
ولقمة العي�ش مغمو�سة بالتعب والرتقب .والذين فرحوا بعودتك من �أهلك وذويك ،ال
يجدون فر�صتهم يف العي�ش معك وال�شبع منك ،وهم يف خوف عليك ...مع �أنهم عون لك.
فمثلنا كما قال ال�شاعر:
فال ال�سيف ّ
قطاع وال الدرع مانع

�إذا اهلل مل يحر�سك مما تخافه

ف�إمكانيات الوقاية واحلماية من �سطوة العدو ال ترقى �إىل تفويت الفر�صة على العدو
عندما يداهمك.
املجا ِه َدين عادل وعماد ع�رشة �أيام موجعة،
يف يوم  1998/9/20م�ضى على ا�ست�شهاد َ
وبينما �أنا يف طريقي �إىل بري نباال ،ب�صحبة �أخي عمر ،لتقدمي واجب العزاء بوفاة والد
ال�شيخ عزام اخلطيب ،مدير الأوقاف الإ�سالمية يف القد�س ،وذلك مع الغروب ،و�إذا
علي ،ويرتب�ص بي العتقايل يف ال�ضفة الغربية ،بدالً
بالعدو ينتظر فر�صته لالنق�ضا�ض َّ
من القد�س؛ لأن اعتقايل من القد�س ،ال يعطيهم الوقت الكايف وال�ضاغط يف التحقيق خالل
 30يوماً� ،إذا مل ينتزعوا اعرتافا ً مني ،بينما ال�ضفة تخ�ضع للحكم الع�سكري ،ومعهم
من الزمن �أربعة �أ�شهر كاملة ،ي�ستطيعون من خاللها� ،أن ي�أخذوا راحتهم يف التحقيق.
فالقانون يف القد�س يحجم �سلطة ال�شاباك ،و�إن كان ال يعجزهم �شيء �إن �أرادوا االلتفاف
حار�س ال ي�سعه �إال خدمتهم.
على القانون ،ومن هو على القانون
ٌ
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ملا دخلت بري نباال ،وعلى مقربة من م�سجدها ،و�إذا ب�سيارة حر�س حدود تلحق
بي ،وب�صحبتها �سيارة مدنية تق ُّل رجاالً من ال�شاباك ،ف�أوقفوين بحجة خمالفة ال�سري
وجتاوز �سيارتهم ،فقلت لهم :كيف ذلك و�أنا �أ�سبقكم ،كق�صة الذئب واحلمل .فاقتادوين
و�أخي �إىل مركز �رشطة يف مغت�صبة جفعات زئيف ،واحتفظوا بي ،وعلى الفور نقلوين �إىل
امل�سكوبية� ،سيئة الذكر ومن فيها .و�أجروا يل تفتي�شا ً �رسيعاً ،و�صادروا خ�صو�صياتي،
ك�ساعة اليد والنقود وغطاء الر�أ�س واحلزام ،وحتى رباط احلذاء .وجاءين م�س�ؤول يف
التحقيق وا�سمه موفاز ،واقتادين �إىل غرفة عملياتهم ،و�إذا بهم كال�شياطني من حويل ،هذا
ي�س�أل والثاين ي�سخر ...والثالث يطرح �س�ؤاالً �آخر ،والرابع واخلام�س يف هجوم مربمج،
دون �أن يعطوك فر�صة للكالم .و�أنت ال تريد �أن تتكلم ...كل ذلك حتى ي�شلوا الرتكيز
عندك ،وحتى يربكوك .فمعرفة عدوك من خالل الكتب ثقافة بعيدة عن املمار�سة ،و�أن
تعاي�شه ب�أنفا�سك ،وتتعر�ض لب�صاقه ورائحته الكريهة ،ف�أنت يف حكمك عليه ومعرفتك
به ،كاملعاين وكما يقال“ :البعيد عن الطو�شة [امل�شكلة] خيَّال”.
�إنها احلرب ...و�إنها عداوة الدهر� ،إ ّما �أنت و�إ ّما هم ،ف�شمعون برييز يقول�“ :إنه ال
�سالم لهذه املنطقة ما دام الإ�سالم �شاهرا ً �سيفه ،و�إنه لن يكون لنا قرار يف هذه الأر�ض،
حتى يغمد الإ�سالم �سيفه �إىل الأبد”.
ونحن نقول لالحتالل� :إن لنا معكم ح�ساباً ،و�إن اهلل ا�صطفانا حلربكم ،و�أذكر من
التاريخ �أن احلجاج الثقفي ملا ويلَ العراق ،خطب النا�س فقال“ :و�إن �أمري امل�ؤمنني نرث
كنانته ،فعجم عيدانها عودا ً عوداً ،فوجدين �أ َم َّرها عوداً ،فرماين بكم” .و�إن اهلل يعلم �أيها
ال�صهاينة� ،أننا �أم ُّر النا�س عوداً ،و�أننا �أقدر ال�شعوب على حربكم ،فرمانا بكم طليع ًة لهذه
�شعوب َغلَبَها اال�ستبداد؟ فبادت ،فيا َو ْي َح ُكم ،ويا َو ْي َح َم ْن �ألقوا �أنف�سهم يف
الأمة .فكم من
ٍ
اح ْالُنْ َذرِينَ).1
�صبَ ُ
دربنا!! ف�إنا �إذا نزلنا ب�ساحة قوم ( َف َ�سا َء َ

حاولوا جاهدين ،منذ اللحظة الأوىل� ،أن يعرفوا التنظيم عن طريقي ،و�أن يحيطوا
بال�سالح والت�سليح ،و�أن يعرفوا خارطة العالقات ما بني عادل وحميي الدين و�أنا،
و�أن ي�أتوا على تنظيم القد�س وال�ضفة .ولع�رشة �أيام ،وقد حرموين من النوم ،وهم
علي ليل نهار ،وعندما ينفد �صربهم يوجعونك مبا ال يطاق ،ي�ضعون القيود
يتناوبون َّ
1

القر�آن الكرمي� ،سورة ال�صافات� ،آية .177
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قريبا ً من املرفق ،ويف عملية �ضغط تفقد من خاللها �أع�صابك .فال �شبح املوزة ،وال
اله ّز ،وال ال�ضغط على العمود الفقري ،مبثل هذا العذاب ،حتى حطم �صوتي و�رصاخي
�صمت الزنازين وجدرانها.
ويف اليوم الثالث من التحقيق ،وملا نفد �صربهم ،جاءين يوفال دي�سكني Yuval

 ،Diskinوقد �أ�صبح رئي�سا ً لل�شاباك فيما بعد ،وحاول حملي على اجللو�س على
الكر�سي ،فقلت له� :أجل�س �أر�ضاً؛ لأن �ضباطك على قدر كبري ِم ْن �سوء الأخالق،
كالكالب امل�سعورة ،فتميزوا غيظاً ،وانتظروا فر�صتهم فيما بعد ،فلما ف�شل يف احلوار
معي قال لهم :اك�رسوه .ولع�رشين يوماً ،و�رصاخ مو�سى دودين مع �رصاخي يطرق
�أبواب ال�سماء� .أما املجاهد تي�سري �سليمان ،فكان �أ�صرب منا على املحنة واالبتالء،
و�سمعتهم يقولون“ :ما قال كلمة �أخ”� ،أي �أنه مل يظهر لهم توجعاً ،بل �أغاظهم ،ومل
ي�شمتهم فيه.
كان التحقيق يدور حول ر�سالة بعثتها للأخ عادل عن �صفقة ال�سالح التي ذكرتها
ِم ْن قبل مع الأخ عمر �سعادة ،وفيها الآر بي جي وبقية العتاد ،وعن بندقية من طراز
�أم  ،16فواجهوين ببع�ض الأوراق التي تخدمهم يف التحقيق ،والتي كنت قر�أتها يف بيتي
من قبل ،وعرثوا عليها ملا اقتحموا على عادل بيته .وكانوا ي�سابقون الزمن حتى ي�صلوا
�إىل جمموعة �أبي علي العبا�سي ،وقد وردت عندي �أ�سماء تبادلنا الر�سائل حولها ب�ش�أن
تربئتها من الظلم الذي وقع عليها داخل ال�سجون .فكان ظ ّن املحققني �أنهم جمموعة ،و�أين
نظمتها ،فقلت لهم� :إن مثلي ال ينظم ،لي�س هذا من اخت�صا�صي .و�أت ْوا بهم ،و�أوجعوهم
�رضباً ،وقالوا :ال عالقة لنا بال�شيخ ،وقلتها من باب النكاية باملحققني ،وااللتفاف عليهم:
�أعطيت هذا م�سد�ساً ،وهذا كال�شينكوف وهذا م�سد�س وهذا ...وقد �أكلت املحققني
العربدة ،ويريدونها �ساخنة ،ولثالثة �أيام وال�ضغط م�ستمر على �أ�شده ،وفاقد ال�شيء
ال يعطيه ،حتى جاءين م�س�ؤول التحقيق يف جهاز ال�شاباك برتبة جرنال ،يقال له
“�أبو �رشيف” ،وما هو ب�رشيف ،فقال يل� :أريد احلقيقة؟ فقلت له :ه�ؤالء النا�س لهم
ق�صة يف ال�سجون ،وقع عليهم ظلم ،و�أنت �أدرى بهذا؛ لأنه ِم ْن �ضمن �أالعيبكم ،ف�أطلق
�رساحهم ،وق�صة ال�سالح افتعلتها؛ لأن �ضباطك يريدون مني تنظيما ً �أو االعرتاف على
جمموعة ،وهذا لي�س من اخت�صا�صي ،و�أخريا ً �أطلق �رساح ه�ؤالء ال�شبان.
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و�أخريا ً ملا واجهوين بهذا الكم من الر�سائل ،وك�أنه �س ّد يف طريقه �إىل االنهيار ،و�أنت
حتاول جاهدا ً �أن حتول بني ذلك ،اعرتفت بعالقتي مع املجاهد عادل ،و�أننا كنا نريد �أن
ن�سمم مياه امل�ستعمرات ،وت�سميم الأجواء من خالل رديرتات ال�سيارات ،واعرتفت على
م�سد�س كان عندي ،وواجهوين بر�سالة بعثها �أبو همام النت�شة �إىل عادل عو�ض اهلل يقول
فيها� :إن ال�شيخ عمر املختار يف طريقه �إلينا ببندقية �أم  ،16وطال التحقيق ،حتى قالوا يل
يف يوم قرار احلكم� :سلمنا البندقية ونحن على ا�ستعداد �أن نخفف عنك احلكم ،ف�أنكرت
عليهم ذلك.
كان املجاهد �أبو الفداء قد �أعطى �أمي رحمها اهلل ،ا�سما ً حركيا ً هو “ال�سفينة” ،وا�سمي
احلركي كما اختاره يل يف “الكتائب” ،وامل�رشوع اجلهادي هو عمر املختار ،وكانوا
ينادونني ِ
ب�سيدي ُع َمر ...كما يحلو للأخ املجاهد باج�س نخلة ،والأخ النائب (�أبو مالك)
�أحمد مبارك.
ويف يوم من �أيام التحقيق ،وال�رش دائما ً يف عيونهم ،قال يل �أحد املجرمني من املحققني:
اليوم �ستبكي �أختك دماً ،واملق�صود �أم املثنى زوجة �سلمان �أبو عيد .فقد مكروا به عن
طريق �أحد عمالئهم ب�سالح مفخخ يف �صفقة �رشاء ،وانفجرت بهم يف ال�سيارة ،وا�ست�شهد
زهران �إبراهيم زهران ،و�أ�صيب �سلمان و�سليم ،ونقال �إىل جهاز الأمن الوقائي ،بدالً من
امل�ست�شفى .وخ�ضعا للتحقيق حول �صلتهما بال�شهيد حميي الدين ال�رشيف ،و�ساوموهما
من �أجل �رضب احلركة من الداخل ،واللعب على �أوتار اخلالفات ،ولكنهما �صربا على هذا
االبتالء ،وتعافيا من �آثار االنفجار .وكما يقال“ :اللي [الذي] له ُع ُم ْر ...ال ت�ضيمه �شدة”.
ٌ
�صح �أن نقول عنهم
ويل
تعليق على هذا ،يخرج علينا �أهل احلل والعقد يف رام اهلل� ،إنْ
ّ
�صلُون لنا ثيابا ً ال تقا�س على �سلمان �أبو عيد ،وال�شهيد زهران ،والأخ
�أهل ح ٍل وعقد ،و ُي َف ِّ
�سليم ،ويرمون هذه املجموعة باالتهامات الباطلة .و�أقول :بكل ما �شغلتم من مواقع...
هيهات �أن تلحقوا بركب هذه املجموعة! لقد �أوقعتم ظلماً ،ورميتم زورا ً وبهتاناً ،وحتى
الوحا من قب ِل � ْأي ي�أتي يوم
الآن مل تعتذروا ،وك�أنكم يف من�أى عن احل�ساب،
فالوحا ث ّم َ
َ
احل�ساب.
ث ّم �أ�شاروا يل عن عالقتي بالأخوين جميل �رص�صور من البرية ،وحممد �رص�صور،
و�أنكرت �صلتي بهما ،وقالوا واهلل :نحن “ ُننَ ّ�شن” عليهما .و�أعرتف �أنني ذكرت الأخ
(�أبا �سامل) جميل يف �ش�أن املال ،وفيما بعد اعتقلوه من املطار و�أتوا به .وح�رضت �أمي
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للتحقيق و�أنكرت �أمي �صلتها مع �أي طرف ،وجل�ست و�إياها على طاولة التحقيق يف غرفة
العمليات ،ونحن متقابالن �إذ رف�ضوا �أن جنل�س جنبا ً �إىل جنب ،ث ّم تركونا وحدنا ،فقالت
ت�س�أل :يف �شيء هنا؟ وتق�صد وجود من يتج�س�س علينا ،فقلت لها :وهل يرتكوننا هكذا؟
ففهمت ،ودار احلديث ل�ساعات عن البيت والأهل والأوالد ،وهم يرتب�صون بكلمة ت�سقط
من بني الثنايا ،وكانت �صائمة ليوم الإثنني ،وقد متنطقت مبالب�سها ،وهي ال تعرف �إال
ال�شهادة ،وقالت لعلي �ألقى اهلل و�أنا �صائمة.
ث ّم دخل علينا الأخ املجاهد جميل �رص�صور ،وقبّلها وقبّلتهُ .وانتهى الأمر بي �أين
واعرتفت �أنها نقلت املال لل�شهيدين عادل وعمر �سعادة� ،ضمن �صفقة
حتملت �إفادتها،
ُ
تخرج مبوجبها من يومها �إىل البيت .وفعالً مع امل�ساء خرجت من امل�سكوبية �إىل البيت،
رحمها اهلل ،وق�ضى الأخ �أبو �سامل حكماً ،ث ّم �أبعد �إىل �أمريكا.
ويف جل�سة حتقيق ،قال يل قائد طاقم التحقيق ،وا�سمه مارتن ،و�ضباطه ي�سمعون:
�شيخ �أبو طري �أنا مت�أ�سف للذي �آذيناك به ،وهذا عملنا ،وخارج التحقيق ،ف�إين �أقول لك
على �سماع �ضباطي ه�ؤالء :كان يل ال�رشف �أن �أحقق مع ال�شيخ �أبو طري .وقال �آخر:
“�سالمة خريك� ،إحنا الذي �أخذناه منك� ،أخذناه من قبل من الأوراق ،وتعلمنا منك �أكرث
مما حققنا معك” .ث ّم قال يل هذا اجلرنال :يكفيك هذا ،واذهب للتقاعد ،اذهب �إىل العمل
ال�سيا�سي والإعالمي ،واترك العمل الع�سكري لغريك بعد هذا امل�شوار .لكن ه�ؤالء
القوم ،ال يفرقون يف حربهم بني ال�سيا�سة والع�سكرة ،وذلك عندهم �سواء؛ لأننا ملا ذهبنا
لالنتخابات والعمل ال�سيا�سي ...جددوا لنا احلب�س من جديد ،وبحرب �أ�شد و�أنكى،
وزيادة على ذلك ،طردونا من بيوتنا وديارنا وحرمونا من �أهالينا.
ومارتن هذا كان م�س�ؤوالً عن التحقيق ،وقائد غرفة العمليات �سنة  ،1998وهو
امل�س�ؤول املبا�رش عن ت�صفية ال�شهيد عبد ال�صمد حريزات ،يف �أثناء التحقيق معه.
وكان مما قاله يل عن حالة الرتاجع ،التي و�صل �إليها اجلندي الإ�رسائيلي ،وعن اخللل
يف معنوياته واالهرتاء يف قوته� ،إنه ما �إن يخرج من بيته متوجها ً �إىل اجلبهة حتى يبد�أ
مبهاتفة �أمه و�أبيه “�إميا �إميا� ،آبا �آبا” (كلمات عربية) ،ليطمئنهما على حاله ،بينما كنا
يف �أثناء احلرب على اجلنوب اللبناين �سنة  1982مي ُر علينا ال�شهر وال�شهران والثالثة
وال نتحدث �إىل عائالتنا ،وال نتوا�صل معهم .و�أقول :ولرمبا منعهم من ذلك عدم وجود
الهاتف املحمول يف تلك الأيام.
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كل �أيام التحقيق هذه كان املجاهد �أحمد عطون يف التحقيق ،ومل �أكن على علم ب�أنهم
اعتقلوه ،وملا علمت باعتقاله قالوا يل :كيف ال يعتقل وهو رفيق دربك ،و�صاحبك يف
التنقالت ...ولقد �صرب ر�ضي اهلل عنه ومل ينالوا منه ،فحولوه �إىل احلب�س الإداري ...وهو
بحق مل يدخل �إىل اخلط ال�ساخن.
والتقيت من خالل هذه املحنة يف الزنازين ،مع احلبيب املجاهد ال�شيخ �صالح
العاروري ،وملا خلعت عني مالب�سي ،ا�ستغرب للحالة التي و�صلت �إليها ،وحلال ج�سمي
الذي يعرف ُه مكتنزاً ،فحمدت اهلل ،وقلت�“ :إنْ ظ ّل العود ،اللحم يعود” .وقال يل ال�شيخ
عن ا�ست�شهاد عادل و�أخيه :احلمد هلل الذي �رشفهما بال�شهادة ،والر�سول [ �أول َم ْن
ا�ست�شهد معهَ ،م ْن يحبهم ِمن �صحابته و�آل بيته :حمزة بن عبد املطلب ،وجعفر بن
�أبي طالب ،وم�صعب بن عمري.
ق�ضيت يف زنازين التحقيق  120يوما ً (�أربعة �أ�شهر على التمام) ،و�أحت�سبها عند اهلل،
وكل َم ْن �أتوا بهم للتحقيق من �سجن ع�سقالن ،وهم مو�سى دودين ،وحممود عي�سى،
وماجد اجلعبة ،وتي�سري �سليمان� ،صربوا على هذه الأيام ...ث ّم �أتوا بعد ذلك ب�إبراهيم
العبا�سي وجمموعته� ،شعيب �أبو �سنينة ،وحممود �إدري�س ،ورجب الطحان .والتحقيق
مع ه�ؤالء مع الإقرار بفعالياتهم ،خفف عني لظنهم � ّأن �صيد ثمني ،فوجدوا ال�صيد
الثمني ،عند املجاهد �أبي علي العبا�سي.
علي ب�ش�أن
ويف يوم من الأيام ،دخلت على املجاهد حممود عي�سى ،وهمه وقل ُق ُه َّ
الطعام؛ لأن طعامهم يف التحقيق ال ي�ساعد على امل�صابرة .وامل�ؤذي �أكرث� ،أنهم يقدمون لنا
الطعام يف زنازين ،تن�ضح رائحتها الكريهة مبا ال يطاق ،واملنبعثة من املراحي�ض وتزكم
الأنوف .وقد فعلوها معي� ،إذ بيّتوين ليلة من امل�ساء حتى ال�صباح املت�أخر يف زنزانة
�أر�ضها ماء ،وهي تطفح بالغائط ،و�أ ّنى لرائحتها �أال تفوح؟ وكنت طوال الليل �أحاول
جاهدا ً �أن �أَ ِق َي نف�سي هذه الرائحة ،بكم قمي�صي ،ولكن هيهات!! هذا عدا ال�شبْح يف الليل
واملع�ص َمني.
والنهار ،والقيود يف ال ِّر ْجلَني
َ
ويف ليلة  27رم�ضان ر�أيت فيما يرى النائم� :أين يف مطبخ بيتنا ،وله باب على القبلة،
وقبالة الباب ِق ْد ٌر كبرية فيها حلم قد ن�ضج ،لكن ما زال مر ُقه ينتظر الهدوء بعد الغليان.
وم�شيت طريقا ً على قارعتها رج ٌل �أعرفه ،ا�سمه ف ّراج ،ب�صحبة الأخ عايد دودين ،ف�أولتها
ملا ا�ستيقظت وقلت :ن�ضج اللحم االنتهاء من التحقيق ،والباب مفتوح على الطريق ،وف ّراج
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َّ
َف َر ٌج �إن �شاء اهلل ،وعايد ،هو العودة �إىل �سجن ع�سقالن ...وفعالً قلت لل�سجان� :أنا من
يومي هذا خارج �إىل ع�سقالن ،فقال :ماذا تقول؟ اليوم ال توجد نقليات “بو�سطة” .وبعد
�صالة الع�شاء من امل�ساء ،و�إذا به يقول يل :جتهز لل�سفر ،وفوجئ مبا قلت له .وغادرنا
امل�سكوبية� ،أنا و�أبو علي العبا�سي ،وقال يل :كنت �أتوقع �أن �ألتقيك؛ فجمعتنا �أيام ال�سجن
�أكرث مما اجتمعنا خارجه.
لقد كانت ال�رضبة موجعة ،و�أتت على قيادات العمل من ال�شمال �إىل اجلنوب� ،أتت
بالقائد امليداين �أبو �أي�رس نزيه �أبو عون ،2واملجاهد فازع �صوافطة ،واملجاهد عماد
ريحان ،3و�آخرين ال يت�سنى ذكر �أ�سمائهم جميعاً.

في سجن عسقالن من جديد:
حملتنا “البو�سطة” من امل�سكوبية يف القد�س �إىل �سجن الرملة ،حيث ما ي�سمى
“املعبار” ومننا ليلتنا ،ويف ال�صباح كان الرحيل �إىل �سجن ع�سقالن� .أما الأخ �أبو علي
و�صلت �إىل �ساحة ال�سجن بعد التفتي�ش
العبا�سي ،فنقلوه �إىل �سجن �شطة �شماالً .وملا
ُ
والإجراءات ،ا�ستقبلني َم ْن يف ال�ساحة ك�أنه مل ي�سبق ذلك وداع .فا�ستقبلتني دموع احلاج
�أبو ال�سكر ،واملجاهد عبد احلكيم حنيني ،واحلاج ماجد اجلعبة ،و�أبو �صهيب العجويل،
وهارون نا�رص الدين ،وفرا�س جرار ،ومن يف ال�ساحة جميعاً ،وقد �أوجعهم ما جرى
يل .وا�ستقبلتني غرفة  11ق�سم ( ،)3وفيها الإخوة ع�صام ق�ضماين ،4وحممد الر�شق،
2

نزيه �سعيد �أبو عون ( :) –1962ولد يف قرية جبع جنوب جنني .ان�ضم مبكرا ً جلماعة الإخوان امل�سلمني .ن�شط
يف كتائب الق�سام مبكرا ً ،واعتقل لذلك ،يوم  ،1993/6/10وحكم عليه بال�سجن �أربعة �أعوام .اعتقل ثانية يوم
 1998/9/29لدوره القيادي يف كتائب الق�سام �ضمن املجموعات التي تر�أ�سها ال�شهيد عادل عو�ض اهلل ،وحكم
عليه بال�سجن ملدة �ستة �أعوام .اعتقل يف �سجون ال�سلطة الفل�سطينية ،وهو كتابة هذه ال�سطور معتقل �إداري يف
�سجون االحتالل.

3

عماد يو�سف ريحان ( :) –1967ولد يف بلدة تِل جنوب غرب مدينة نابل�س ،ودر�س املحا�سبة .اعتقل عدة مرات
لن�شاطه يف �صفوف حركة حما�س يف �أثناء االنتفا�ضة الأوىل ،واعتقل يف  1994/4/6بتهمة االت�صال بالقائد ال�شهيد
عماد عو�ض اهلل .اعتقل يف �سجون ال�سلطة الفل�سطينية ،بعد تنفيذ كتائب الق�سام لعملية يت�سهار  Yitzharيف
�آب� /أغ�سط�س � .1998أعادت قوات االحتالل اعتقاله واتهمته بامل�س�ؤولية عن اخللية الق�سامية التي نفذت العملية،
وبعد عجز االحتالل عن انتزاع اعرتاف منه حكم بال�سجن ملدة ع�رشة �أعوام .ا�ست�شهد �شقيقاه الق�ساميان
عا�صم وحممد يف �أثناء وجوده يف ال�سجن ،وبعد الإفراج عنه �أعاد االحتالل اعتقاله �إداريا ً ملدة عام ون�صف.

4

ع�صام طلعت ق�ضماين (� :) –1975أ�سري مقد�سي من الرام .ن�شط يف كتائب الق�سام ،و�أ�سهم يف عملية لأ�رس
جندي �صهيوين يوم � .1994/7/6أ�صيب يوم  1994/8/12يف �أثناء عملية ا�ستهدفت منزل �شارون داخل البلدة
القدمية يف القد�س يف ر�أ�سه ،واعتقل يف ذات اليوم ،وحكم عليه بال�سجن مدى احلياة .خرج يف �صفقة وفاء
الأحرار يوم  ،2011/10/18و�أبعد �إىل قطر.
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وخليفة ال�صغري املربوك ،و�إبراهيم احلزيبي ،وزين الدين �شبانة ،واملجاهد ح�سن
الزاغة .5كان ذلك بتاريخ  ،1999/1/21حيث دخلنا على �سنة جديدة.
هموم ال�سجن من جديد ،و�إدارة ال�سجن تالحق الأ�رسى ب�إجراءاتها الظاملة ،ولن
تربح حتى ت�أتي على �إجنازاتنا ،التي دفعنا �رضيبتها من خالل الإ�رضاب عن الطعام،
ومعركة الأمعاء اخلاوية .وا�ستنزفت �أيامنا و�أع�صابنا؛ لأنك من خالل هذه املعركة ،ال
ت�ستطيع القراءة �أو مزاولة �أي ن�شاط؛ لأن يف ذلك �إرهاقا ً وتعبا ً على العينني �أكرث من � ّأي
�شيء .و�أن حتافظ على �صالتك �شيء عظيم.
ما كدت �أتعافى من �ضيق الزنازين ،و�آالم التحقيق ،و�إذا ببالغ جديد ل�سفرية جديدة
�إىل امل�سكوبية .و�أُخ�ضعت للتحقيق مرة �أخرى ،على اعرتاف من الأخ عا�صم �سيد �أحمد،
يتهمني �أين نظمته ،و�أين طلبت منه �أن ينقل ر�سالة من �سجن اخلليل �إىل �سجن رام اهلل
للمجاهد عادل عو�ض اهلل ،ف�أنكرت ذلك؛ و�أعذرت الأخ عا�صم ملر�ضه .ومكثت واحدا ً
وع�رشين يوما ً يف ال�شبح ،والتحقيق على ما يف هذه الر�سالة ،التي م�ضت عليها �أربع
�سنوات ،ث ّم رجعت �إىل ع�سقالن ،وح�صل فيه م�شكالت جديدة و�صدام ،تطور �إىل �رضب
بالأيادي والع�صي والغاز ،ما بني املجاهدين و�إدارة ال�سجن.

متاعب الزيارة و“دفاش”:
زيارة الأهل يكفيها العناء الذي يرهق العائالت ،فعائالت الأ�رسى من الآباء
والأمهات ،والإخوة والأخوات ،والأبناء والزوجات ،ترى يف يوم الزيارة هذا ،يوم جهاد
يبد�أ من قبل �صالة الفجر ،وال ينتهي مع الغروب ،بل و�إن بع�ض العائالت ال تعود �إىل
البيت� ،إال مع منت�صف الليل .نعم ُج ُموع الأ�رسى تعاين يف ال�سجون ،ومعلوم لدينا
�أنه ال راحة يف ال�سجن مع �إدارتها ،ففي كل حلظة نحن عر�ضة للمواجهة ،وقد تتطور
الأمور كثرياً ،لكن معاناة الأهايل طال انتظارها ،وكم من الآباء والأمهات ق�ضوا نحبهم،
واحل�رسة يف قلوبهم؟
5

ح�سن م�صطفى الزاغة ([ :) –]1976ولد يف مدينة نابل�س .انتظم يف �صفوف كتائب الق�سام ونفذ
يف  1994/4/23عملية ا�ستهدف فيها �ضابط �رشطة �صهيوين ف�أ�صابه بجراح و�أ�صيب يف �أثناء ان�سحابه يف
قدمه .اعتقل وق�ضى ب�سجون االحتالل ع�رشة �أعوام ح�صل خاللها على درجة البكالوريو�س .نا�شط حقوقي
يف جمال الأ�رسى ،اعتقل بعد ذلك عدة مرات يف �سجون االحتالل و�سجون ال�سلطة الفل�سطينية وحكم عليه
بال�سجن عامني.
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َّ
يف �إحدى زيارات الأهل� ،ضبطت �أمور ممنوعة ،يقوم الأهايل على تهريبها ،وهي ال
ال�سجانني القائمني على الزيارة ،تفتعل
ت�ستحق هذه “البَهدلة [العقوبة]” ،لكن وقاحة
َّ
امل�شكالت ،بل هم متخ�ص�صون يف ذلك .ف�أن ت�أتي بالعائالت لزيارة الأ�رسى ،فخط �أحمر
�ساخن ،تقوم الدنيا عندهم ب�سببه وال تقعد ،فقام �أحد الإخوة وا�سمه حممد دواّ�س بطعن
�ضابط عدد ال�سجن ،والآن ال �سبيل لكبح جماح �إدارة ال�سجن ،يف ظ ّل �ضابط �أمن �سافل
وحاقد ا�سمه دفا�ش ،وتعني بالعربية الع�سل ،ومن �أين ي�أتي الع�سل؟ هذا ال�ضابط قاد
عملية اقتحام للق�سم الذي حدثت فيه امل�شكلة ،واعتدى على من فيه بال�رضب ،وكان
من بني القاطنني فيه ال�شيخ �صالح العاروري وال�شيخ �سعيد زعرب .وتطور املوقف،
وعوقب الق�سم ،ودخل الإخوة يف �إ�رضاب عن الطعام ،ا�ستمر ع�رشة �أيام ،وقيادة ال�سجن
يف الداخل والأق�سام الأخرى ،من فتح وحما�س واجلهاد وال�شعبية ،عجزت عن ن�رصة
�إخوانهم ه�ؤالء ،ولو بيوم ت�ضامن ي�رضبون فيه عن الطعام ،و�أن تدخل حما�س وحدها
يف املواجهة يف هذه اخلطوة ،فاملوقف �ضعيف .ولأول مرة يف ع�سقالن متوت النخوة،
و�إن تكررت من بعد ذلك ،وع�سقالن فيما م�ضى تاريخه حافل ،ويرجع هذا الو�ضع
املهزوم لقيادات التنظيمات ،فقد �آثروا حياة الدعة ،وقبلوا على �أنف�سهم القعود عن ن�رصة
�إخوانهم ،حتى �إن �أبناء فتح يف ق�سم ( ،)12الذي ح�صلت فيه امل�شكلة ،طلبوا مغادرة
الق�سم حتى ال يلحق بهم العقاب املفرو�ض على غرف حما�س.
خرجت �إىل النا�س من �أبناء حما�س يف ال�ساحة ،وجل�ست مع امل�س�ؤولني والقائمني على
التنظيم ،وقلت لهم :كفاكم هذا العجز ،وتف�ضلوا بتقدمي اال�ستقالة ،و�سنعلن حالة طوارئ
تقودها جلنة �رسية ،هي امل�س�ؤولة عن �سيا�سة التنظيم ،وحتى نرى ردة فعل الإدارة،
وقد ق�صدنا �أن تعلم �أننا يف ال�ساحة ال ميثلنا �أحد ،وحتى ال تعلم �إدارة ال�سجن �سيا�ستنا.
وفعالً ،لقد حاولت �إدارة ال�سجن �أن تتعرف على هذه ال�سيا�سة ،وكذلك الف�صائل،
وجنحنا �إىل ح ٍد ما يف اخرتاق املوقف ،وقمت بزيارة �إىل الإخوة يف ق�سم ( ،)12وعملنا
على اخلروج من هذه احلالة ،وما طالت لأن الرتحيالت والتنقالت يف ال�سجن تطورت،
وافتتحت م�صلحة ال�سجون �سجنا ً جديداً ،ا�سمه “هدرمي” ،وجعلت منه ق�سما ً خا�صا ً
بحما�س ،واتبعت فيه �سيا�سة العزل .ونقل ال�شيخ �صالح العاروري ،وال�شيخ �سعيد
زعرب ،وجمموعة كبرية كلها من حما�س �إىل ذلك الق�سم .وفر�ضت عليه �سيا�سة جديدة
من القهر ،و�صادروا �أمتعتهم ومالب�سهم وحاجيات كثرية ،ولأول مرة تفر�ض عليهم
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الزيارات من وراء الزجاج ،ومن خالل الهاتف ،ومل يكن معهودا ً من قبل يف ال�سجون،
و�أ�رضب الإخوة عن زيارة الأهل ،وطال �إ�رضابهم ،و�سنتحدث عن ذلك فيما بعد.
ح�صل من خالل الرتحيالت �صدام و�رضب بالأيدي بني �أبنائنا و�ضباط �إدارة
ال�سجن .وذات مرة كان الأخ املجاهد طه ال�شخ�شري 6يف زنزانة للرتحيل ،ودخل عليه
�ضابط �أمن ال�سجن ونائبه ،فهجم عليهما كاجلمل ،وخلع عن �أكتافهما الرتب ،وك�رس
حو�ض �ضابط الأمن ،ولأربعني يوما ً وهو يف امل�ست�شفى يعالج .وكذلك نائبه الوقح متكن
منه الأخ طه وه�شم ر�أ�سه ،وهو َم ْن ذكرته �سابقا ً با�سم دفا�ش ،ث ّم قام ب�رضبه كذلك
املجاهد فازع �صوافطة .وهجمت الإدارة بالع�صي والهروات والغاز على املجاهد طه،
وما �أفلحت يف تخلي�ص ال�ضابطني من بني يديه� ،إالّ بعد جهد ،ح�صل هذا يف �سنة  ،1999يف
ع�سقالن ،وجزى اهلل الأخ طه عنا خري اجلزاء.

حزب اهلل والطرد من السجن:
عندنا يف ال�سجن �شبان من ال�شيعة ،حم�سوبون على حزب اهلل وحركة �أمل اللبنانيني،
ه�ؤالء ال�شبان لهم خ�صو�صيتهم يف معا�شهم ،وعلى �صعيد عبادتهم ،فهم ال ي�شاركوننا
يف �صالة اجلماعة وال اجلمعة ،وغالبا ً ال ي�صلون جماعة يف غرفتهم ،فلهم غرفة خا�صة
بهم ،والعالقة بيننا وبينهم قائمة على االحرتام ،وم�رشوعنا املقاوم يلتقي مع م�رشوع
املقاومة يف اجلنوب اللبناين ،ونع ُّد ر�ؤيته نا�ضجة يف فهمه لأبعاد ال�رصاع مع العدو
ال�صهيوين.
وبيننا وبينهم خالف عقائدي� ،إن اقرتبنا منهم �أبعدوا عنا ،و�أي قرب منهم مل يكن
ِ�صنا
على ح�ساب ال�صحيح يف منهجنا؛ لكن لأجل ت�ضحياتهم من �أجل ق�ضايا الأمةَ ،حر ْ
على توفري �أح�سن العالقات معهم ،وخدمتهم مبا ن�ستطيع ،وبالن�سبة يل بقيت على تفهم
وقرب منهم.
على �أي حال ،يف ليلة ِم َن الليايل ،اقتحمت �إدارة ال�سجن غرفة  ،7وهي لأفراد حزب اهلل،
�سرهم ،و�أخرجت من بني
ومعهم عدد من الإخوة يف اجلهاد الإ�سالمي ،وباغتتهم يف ُ ُ
6

طه عادل ال�شخ�شري ([ :) –]1965ولد يف مدينة نابل�س� ،شارك يف فعاليات االنتفا�ضة الأوىل وا�ست�شهد فيها
�شقيقه يا�سني .بعد ا�ست�شهاد �شقيقه بد�أ ب�صناعة قنابل بدائية وا�ستهداف قوات االحتالل فيها .يف 1992/12/1
اقتحمت قوات االحتالل بيته يف منطقة ر�أ�س العني واعتقلته ،وحكم بال�سجن امل�ؤبد و 15عاماً .خرج يف �صفقة
وفاء الأحرار يوم .2011/10/18
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�أيديهم �ستة هواتف حممولة ،وجميع َم ْن يف ال�سجن ال يوجد عندهم هاتف حممول واحد،
حتى َم ْن معهم ِم ْن �أهل الغرفة من �شبان اجلهاد ال يعلمون بها ،ومل يالحظوا عليهم �أنهم
يتوا�صلون مع �أهاليهم ،و�أنا �أحرتم هذه ال�رسية عندهم .لكن �أنا�سا ً يعي�شون معك وال
يف�شون �رسك ،ولهم حقّ اجلرية والع�رشة ،فما املانع �أن تكرمهم ،خا�صة و�أنهم يوفرون
لكم زيارة �أهاليهم؟ فعائالتنا من غزة ومن القد�س ،هي التي احت�ضنت �أبناء حزب اهلل يف
الزيارات والتوا�صل.
ويف ال�صباح ،تعر�ض ال�سجن لعملية تفتي�ش وا�سعة وتخريب منظم ،واتبعت الإدارة
وم�صلحة ال�سجون �سيا�س ًة ،مل تكن موجودة من قبل وال مقبولة� ،أال وهي التفتي�ش
العاري جلميع الأ�رسى ...وهنا توترت الأو�ضاع ،وقالت �إدارة ال�سجن للجنة احلوار
الف�صائلية� :إذا كانت هذه الكمية يف غرفة واحدة فما بالكم بباقي غرف ال�سجن؟ وردت
جلنة احلوار �إنه ال يوجد عندنا �أبداً ،وال�سجن والف�صائل فوجئوا بهذا الأمر ،كما فوجئتم
�أنتم ...لكن هيهات للإدارة �أن تقتنع!!
كان الأخ عثمان م�صلح (�أبو الناجي) ،هو ممثل املعتقل عن فتح والف�صائل ،واتخذت
قيادة فتح ،ومنها �أحمد عو�ض كميل ،وفي�صل �أبو الرب ،ويو�سف عزرائيل مع
�أبي الناجي ،وتنظيم فتح ،موقفا ً من حزب اهلل ،وطالبت بطرد �أفراده من ال�سجن .تدخلنا
يف الأمر ،ورف�ضنا منطق الإخوة يف فتح بهذا ال�ش�أن ،وقلنا لهم :لن ن�سمح مبرور هذا
الأمر .ويف يوم اجلمعة وقفت خطيبا ً ودافعت عن حزب اهلل ،وقلت عنهم �أنهم ال يقلون
عنا �رشفا ً يف الدفاع عن الق�ضية الفل�سطينية ،وهم قوم يف قطيعة من �أهاليهم ،و َم ْن يعتدي
عليهم ...يعتدي على �شباب حما�س.
عندها توترت الأو�ضاع بيننا وبني الإخوة يف فتح ،وطالبت فتح على ِ�إ ْثر ذلك بالف�صل
بني �أ�رسى منظمة التحرير ،و�أ�رسى حما�س واجلهاد وحزب اهلل ،وقالوا لإدارة ال�سجن:
�صلح و�سالم .ونادى �أبو الناجي ب�أعلى �صوته على
نحن مع ال�سالم ،وبيننا وبينكم ُ
يو�سف عزرائيل :ال �أُريد �أن �أرى �أحدا ً من حما�س هنا .و ّ
مت لهم ذلك ،فقد وافقت �إدارة
ال�سجن على طلباتهم ،وف�صلوا بيننا وو�ضعوهم يف �أق�سام خا�صة بهم .ومل يكتفوا بذلك،
بل طالبوا بطردنا �إىل �سجون �أخرى .وكان لهم ذلك ،فقامت �إدارة ال�سجن برتحيلنا �إىل
�سجني �شطة ونفحة ،و�أتت ب�أ�رسى منظمة التحرير من نفحة �إىل ع�سقالن ،وهنيئا ً
لأبي الناجي وعزرائيل و�أبي الرب ذلك“ ...ويا فرحة ما متت” ،فما �إن و�صل �أ�رسى غزة
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وتول �أهل غزة التنظيم ،من �أبي الناجي وعزرائيل
�إىل ع�سقالن ،وطالبوا باالنتخابات،
�ش ُة
و�أبي الرب ،حتّى دبت اخلالفات بينهم ،حتى قالوا “�ساق اهلل على �أيام زمان”َ ،ف ِع ْ َ
�ش ِة �أهل غزة من فتح .وعلى الباغي تدور
�أهل ال�ضفة من حما�س �أرحم علينا ِم ْن ِع ْ َ
الدوائر ،و�أذكر �أن الأخ املجاهد توفيق �أبو نعيم حذرهم من ذلك و�أنكر عليهم ،وح ّملهم
م�س�ؤولية هذه اخلطوة.
وكذلك ما بعد احل�سم� ،شبان فتح هم من دعا �إىل االنف�صال ،وطالبوا ب�إحلاح ،وافتعلوا
امل�شكالت ،و�ألقوا بالتهديدات �إذا مل يتم الف�صل ،وكان بع�ض �أفرادهم يقولون لإدارة
ال�سجن� :إنهم يف �صلح مع “�إ�رسائيل” ،وهم مع ال�سالم ،مبزاج يخطبون به و ّد �إدارة
ال�سجن ،على ح�ساب الكل االعتقايل.

سجن شطة:
بعدما ّ
مت لفتح هذا الف�صل ،وقبلت على نف�سها �أن تلج�أ �إىل �إدارة ال�سجن ،لفر�ض
هذه املعادلة ،وطرد �أبناء حما�س واجلهاد من ال�سجن ،وكل الظن واحل�سابات بخيالها
اخل�صيب� ...أن غيابنا عن ال�ساحة ...وعنهم ،ورحيلنا �سيوفر لهم الراحة ،و�أن املنظمة
يف �صلح مع االحتالل ،ولهذا �ستكافئهم الإدارة بامتيازات ،حرموا منها لوجود حما�س
بينهم ،وك�أنهم طوال هذه ال�سنني ،ما عرفوا عدوهم بالفعل ،وملزاجية يت�صفون بها،
�ستبقى معرفتهم باالحتالل باهتة.
جاءتهم فتح ِم ْن غزة ،وازدادت الأمور �سوءاً ،والأو�ضاع تعقيداً ،ونب�شوا عما م�ضى
باتهامات �ض ّد �أبناء ال�ضفة من فتح� ،أنهم وراء ترحيلهم الأول ،ودارت رحى اخلالفات...
وما انتهت �إال ملا تغريت الظروف ،بعودة �أبناء حما�س واجلهاد �إىل �ساحة “ع�سقالن” من
جديد.
ويف �صبيحة يوم من �أيام  1999حملت �إلينا �إدارة ال�سجن نب�أً برتحيل �أبناء القد�س
والداخل الفل�سطيني ،من حملة الهوية الزرقاء� ،إىل �سجن �شطة ،وهذا الأمر ال يحتاج �إىل
تفكري ،فقمنا على �أمتعتنا وحزمناها للرحيل .وم�شى هذا على �أبناء الف�صائل جميعاً،
حتت دعاوى حت�سني ظروفنا مع عملية ال�سالم القائمة .ولكن بدالً من حت�سني ظروفنا،
ا�ستقبلتنا �إدارة ال�سجن يف �شطة بالعربدة وال�صلف ،وم�صادرة �أمتعتنا ومالب�سنا،
وح�رصها ما بني غيارين �إىل ثالثة .ودخلنا على ق�سم ( )17والإرهاب �سيد املوقف،
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وجعلوا من ال�سكن خليطا ً بني جميع الف�صائل ،ففي الغرفة الواحدة جتتمع فتح،
وحما�س ،واجلهاد ،وال�شعبية ،والدميقراطية ،كل ذلك الفتعال امل�شكالت .لكن ن�ضج
ال�شبان امل�س�ؤولني فوت الفر�صة ،و�صربوا حتى فرزوا الغرف ،وكل ف�صيل اجتمع يف
غرف خا�صة به ،بعد �أن تو�صلنا مع �إدارة ال�سجن �إىل ترتيب ذلك ،وقد م�ضى على هذه
احلال �أكرث من �شهرين.
كان مدير ال�سجن يهوديا ً مغربياً ،وا�سمه �شلومو روميي ويعرفه ال�سجناء ،و�أكرث من
يعرفه �أ�رسى �سجن جنيد ،قبل �أن ت�أتي ال�سلطة كان يومئذ �ضابط �أمن ال�سجن ،و�أعماهم
بالغاز والإجراءات القا�سية ،لكنه �صاحب كلمة ،ويهابه �ضباطه وحرا�س ال�سجن .وذات
مرة �أخط�أ �سجان بحق الأخ كرمي يون�س من فتح ،فجاء يوم اجلمعة من بيته ،واعتذر للأخ
كرمي عن خط�أ ال�سجان .وكان فيما بيني وبينه احرتام ،حتى قال ذات مرة �أمام حا�شيته:
لو �أراد ال�شيخ �أن �آتيه بالهواء من ال�شبك ،الذي يعلو ال�ساحة ،لأتيته به ،و�سبحان اهلل.
لكنه قالها نكاية يف كرمي يون�س والرفيق وليد دقة ،ولي�س حبا ً بي.
ويف �سجن �شطة ،التقينا رفاقا ً من دروز ه�ضبة اجلوالن يتميزون بوطني ٍة �صادقة،
وكانوا حربا ً على ال�سجانني الدروز ،الذين هم من دروز فل�سطني .وخطبت اجلمعة يف تلك
ال�ساحة ،وميزت بني مواقف ه�ؤالء ووطنيتهم ،ومواقف �أولئك من التخاذل ،وق�صدت
�أن �أُ�سمعهم ،وهم ال�سجانون الذين ينقلون ما ي�سمعون ،ور�ضوا ب�أن ُي ْقتَ َل �أبنا�ؤهم ،وقد
�أتى ال�صهاينة على كل حقوقهم.
�سجن �شطة له �ساحة �أكرب من كل �ساحات ال�سجون ،وكنت �أمار�س ريا�ضة الرك�ض
�ساعة يومياً ،وبع�ض التمارين ،والنط على احلبل .وكان الأخ �سليم اجلعبة ،7والرفيق
�سامر �أبو �سري ي�شاركانني ريا�ضة ال�صباح على تو�شيحات فريوز.
ويف هذا ال�سجن على ا ُ
خل�صو�ص زارنا �أع�ضاء الكني�ست العرب جميعاً ،من النائب
عبد املالك دهام�شة ،والنائب عزمي ب�شارة ،والنائب �أحمد الطيبي ،وهم ال ميلكون �إال
الزيارة ،وهي حتت املراقبة ،و�شكرا ً لهم على هذه املجاملة.
7

�سليم �إ�سحق اجلعبة (� :) –1973أ�سري مقد�سي ،انتمى حلركة حما�س ،وهاجم وجمموعة بقيادة ب�سام
مقهى يتجمع فيه امل�ستوطنون �سنة  ،1993وحرق و�أ�صيب عدد منهم.
�إدري�س ،وع�ضوية بدر احلرباوي
ً
اعتقل يف  1993/10/6وحكم عليه بال�سجن ملدة  17عاماً ،ثم اعتقل مرة ثانية وحكم عليه بال�سجن ملدة
�أربعة �أعوام.
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ويف هذه الأيام دخلت علينا �سنة  ،2000ول�سوء الأو�ضاع التي متر على �سجن هدرمي،
خم�ص�ص
وما يتعر�ض له ق�سم العزل من �أذى القوم و�سفالة م�صلحة ال�سجون ،والذي هو
ٌ
لأبناء حما�س ،ويقطنه ثمانون جماهداً ،منهم اثنان من اجلهاد الإ�سالمي ،وواحد من
ال�شعبية ،دخل ق�سم العزل يف �إ�رضاب عن الطعام ،وهي�أوا له الظروف ،وتوا�صلوا مع
الإعالم ،وطلبوا من ال�سجون ن�رصتهم .ولكن �أ�رسى منظمة التحرير ينتظرون ح�سن
نوايا االحتالل بالإفراج عن الأ�رسى ،فالنفو�س يف واد ،والت�ضامن مع الإ�رضاب يف واد
�آخر .وعلى �صعيد �سجن �شطة ،ت�ضامنوا ليوم �أو يومني ،وبقية ال�سجون ،وخ�صو�صا ً
ع�سقالن ،مل يت�ضامن ،ولرمبا �سجن نفحة ت�ضامن لعدة �أيام ...لأن حما�س هي �صاحبة
القرار هناك.

إضراب سنة :2000
زحف الإ�رضاب مع الأيام ،حتى اكتمل له ثالثون يوماً .وقد تفاعل ال�شارع
الفل�سطيني يف اخلارج ،وانتف�ض ال�شعب ،و�أُطلق عليها انتفا�ض ُة الأ�رسى ،و�سقط �شهداء
من �أجل ق�ضية الأ�رسى .ومل تفلح م�صلحة ال�سجون يف احتواء الإ�رضاب؛ لأن امل�رضبني
رفعوا �سقف املطالب ،ففي البداية هم يريدون حت�سني �أو�ضاعهم املعي�شية داخل ال�سجن،
والزيارة لأهاليهم بال زجاج ،وكبقية ال�سجون عن طريق ال�شبك ،ومع كل يوم يرتفع
�سقف الت�صميم من امل�رضبني ،فطالبوا بالدرا�سة اجلامعية يف جامعة القد�س املفتوحة،
و�أن تنتهي حالة العزل ،و�أن ُي�سمح بالتلفون .وهذه املطالب فوق م�ستوى م�صلحة
ال�سجون ،فتدخل ال�شاباك ،وعلى م�ستوى �أعلى هيئة فيه.
كنت يف �سجن �شطة ،وا�ستدعاين �ضابط الق�سم يف �سفرية �رسيعة �إىل �سجن هدرمي،
ويف مثل هذا اجلو يكون االحرتام من ال�ضباط �سيد املوقف .فانطلقت بنا احلافلة دون
�أن ترافقني �أمتعتي ،حتى و�صلنا هدرمي ،والتقينا �ضباطا ً من م�صلحة ال�سجون ،على
م�ستوى قيادتها ،منهم �إ�سحق غباي ،الذي كان مديرا ً ل�سجني اخلليل وع�سقالن ،ث ّم
جاءته ترقية لي�صبح امل�س�ؤول اال�ستخباراتي عن ال�سجون ،ومنهم كذلك نائب قائد
م�صلحة ال�سجون ومدير �سجن هدرمي �إيلي غابزون .ودار احلديث بيني وبينهم عن
الإ�رضاب ،و�إىل �أين؟ فقلت لهم :امل�رضبون هم َم ْن يقررون .وكان ظني �أن م�صلحة
ال�سجون هي ِم ْن وراء ح�ضوري ،لكن تبني يل فيما بعد �أن الإخوة يف هدارمي هم من
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طالبوا بي ،وب�إخواين من ال�سجون الأخرى ،كما �أخربين ال�شيخ �صالح العاروري.
وه�ؤالء الإخوة هم :املجاهد �أبو �إبراهيم ال�سنوار ،وتوفيق �أبو نعيم ،وروحي م�شتهى،
وزاهر جربين ،وحممود عي�سى .ويف �سجن هدرمي جمموعة من قيادات الإ�رضاب
والعمل ،هم ال�شيخ �صالح العاروري ،و�أبو حذيفة حنيني ،وعلي العامودي ،8ومو�سى
دودين ،وهارون نا�رص الدين ،وزكريا جنيب ،وجهاد يغمور.9
التقينا جميعاً ،و�أذنت لنا �إدارة ال�سجن �أن جنل�س معاً ،ونناق�ش الو�ضع ،و�أن يكون
لنا لقاء مع قادة ال�شاباك حول مطالبنا .وتداولنا الأمر فيما بيننا ،للوقوف على مطالبنا
جميعها .وقمنا بت�شكيل جلنة للحوار ،من خم�سة �إخوة هم :توفيق �أبو نعيم ،وحممود
عي�سى ،وزاهر جربين ،وروحي م�شتهى واختاروين رئي�سا ً لها .والذي طلبنا لهذا
االجتماع ،ووافقت عليه م�صلحة ال�سجون وال�شاباك ،هم �إخوتنا امل�رضبون .ويف ال�ساعة
التا�سعة م�سا ًء ،ح�رض رجال ال�شاباك بفريق من خم�سة �أفراد ،ير�أ�سهم يوفال دي�سكني،
وقد كان نائب رئي�س ال�شاباك .وكان يف انتظارنا خارج قاعة اللقاء الأخوان قدورة فار�س
وه�شام عبد الرازق ،ويومها كان وزيرا ً للأ�رسى ،حتى ي�ضعوا الرئي�س عرفات ب�آخر
امل�ستجدات؛ لأنه كان معنيا ً �أن ينتهي الإ�رضاب .ومن خالل احلوار الطويل ،الذي امتد
لأكرث من �أربع �ساعات ،ورمبا خم�س �ساعات ،اتفقنا على ف ّك الإ�رضاب ،مقابل �أن يخرج
َم ْن يف العزل جميعاً ،من �صباح غد ،ومقابل �أالّ منار�س �أي ن�شاط �أمني �ض ّد قوات االحتالل
من داخل ال�سجون .فقلت لرئي�س ال�شاباك :نحن موافقون على ذلك ،لي�س من �أجل �سواد

8

علي �أحمد العامودي ( :) –1975ولد يف خانيون�س لأ�رسة هجرت من قرية اجلورة �سنة  .1948انتقل لل�ضفة
الغربية لدرا�سة الهند�سة يف معهد قلنديا .التحق يف كتائب الق�سام وعمل مع ال�شهيد عبد الرحمن حمدان� .شارك
وال�شهيد حمدان ،وعبد املنعم �أبو حميد يف قتل �ضابط املخابرات نوعم� .شارك يف عدد من العمليات املوجهة
�ض ّد االحتالل وجنوده .يوم  1994/2/24اقتحمت قوات االحتالل بلدة �أبو دي�س وحا�رصت منزالً تواجد فيه
ال�شهيد حمدان ،والعامودي ،وال�شهيد يحيى عيا�ش ،وال�شهيد عبد املنعم �أبو حميد .ان�سحب ال�شهيد �أبو حميد
وعيا�ش بعد �أن بد�أ ال�شهيد حمدان واملجاهد العامودي باال�شتباك مع القوة املحا�رصة .بعد ق�صف بال�صواريخ
انتهت املعركة با�ست�شهاد عبد الرحمن حمدان و�إ�صابة العـامودي بجـروح خطيـرة �أُ�رس على �إثرها .حكم
بال�سجن امل�ؤبد �أربع مرات و�أربعني عاماً ،ودر�س العلوم ال�سيا�سية يف �أثناء وجوده يف ال�سجن .خرج يف �صفقة
وفاء الأحرار يوم .2011/10/18

9

جهاد حممد يغمور (� :) –1967أ�سري مقد�سي ولد يف بلدة بيت حنينا .يف  1994/10/9اختطف جماهدو كتائب
الق�سام �صالح جاد اهلل ،وح�سن النت�شة ،وعبد الكرمي بدر اجلندي ال�صهيوين نح�شون فكم�سان وطالبوا
مببادلته مع ال�شيخ �أحمد يا�سني وعدد من الأ�رسى ،وكان يغمور من�سق هذه العملية وامل�رشف عليها .اعتقل
يوم  ،1994/10/13وعذب ب�رشا�سة من �أجل الك�شف عن تفا�صيل العملية .حكم بال�سجن امل�ؤبد وثالثني عاما ً.
خرج يف �صفقة وفاء الأحرار يوم .2011/10/18
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عيونكم ،ولكن لأننا ف�شلنا يف العمل �ض ّد قواتكم وجنودكم من داخل ال�سجون .وبعد
اجلل�سة التقينا الأخوين ه�شام وقدورة ،وو�ضعناهما يف �صورة ما جرى...
توقف الإ�رضاب على �أن تعالج بقية امل�شكالت ،ويف ال�صباح خرج جميع َم ْن يف
العزل ،ووافقوا لنا على الدرا�سة اجلامعية ،وطالبنا بالكمبيوتر ،ولكنهم رف�ضوا ،و�أ ّما
التلفون فوافقوا مبدئياً ،كما هي احلال عند ال�سجناء املدنيني .وانتهت م�شكلة الزيارة
للأهل وا�ستبدلوا بالزجاج ال�شبك .و�أما عودتي �إىل �سجن �شطة فانتهى �أمرها ببقائي
عند الإخوة يف هدارمي ،وحلقت بي �أغرا�ضي و�أمتعتي ،ورجع بقية الإخوة �إىل �سجونهم،
وجاء بقائي بطلب من ال�شيخ �صالح ،والإخوة �أبي حذيفة ،ومو�سى وهارون ،وعلي
العامودي ،ووافق مدير ال�سجن على ذلك ،ويل به معرفة من �أيام �سجن اخلليل ،وهو
�إيلي غابزون ،وبيني وبينه احرتام .واحلق يقال� :إنه يف �سجنتي الأخرية التي �سبقت
الإبعاد� ،أي يف نهاية �سنة  ،2010اقتحم �ضابط �أمن �سجن �إي�شل غرفتنا ،ملعلومة خاطئة
بوجود هاتف حممول ،ففت�شنا بخلع جميع مالب�سنا ،وت�أزم املوقف ،وح�رض غابزون،
وهو قائد املنطقة اجلنوبية ،فو ّبخ �ضابط الأمن �أمامنا بكلمات قا�سية؛ لأنه تعامل معي
بهذا الأ�سلوب ،واعتذر يل عن ذلك.
كادت جميع مطالبنا تتحقق ،لوال �أن انتفا�ضة الأق�صى قلبت كل املوازين ،ففي
 2000/9/28قام �أريل �شارون بزيارة ا�ستفزازية ،لباحات امل�سجد الأق�صى ،ومن
حوله حرا�سه و�رشطة االحتالل .وقال عنه من �شاهده ،و�أنا �شاهد ُته :كان ممتقع
اللون ،واالنك�سار على وجهه ،وهو يتجول يف �ساحة امل�سجد ،وقد انتف�ض النا�س ورموه
باحلجارة والأحذية ،ولأول مرة �أرى االرتباك على وجهه ،وعيناه تزوغان كالذي
يغ�شى عليه.

انتفاضة األقصى:
منذ �أن َق ِد ْم ُت �إىل �سجن هدرمي �أيام الإ�رضاب �سنة � 2000إىل �سنة  ،2002ما برحته �إالّ
للتحقيق مرة �أخرى لواحد وع�رشين يوماً ،وقد �سبقها و�أنا يف �سجن �شطة �أن ذهبت مرة
�أخرى لع�رشين يوما ً �أي�ضا ً �إىل التحقيق يف امل�سكوبية.
ُر ّقي مدير ال�سجن غابزون ،وخلفته مديرة ا�سمها “بيتي” ،وكان التفاعل بني الإخوة
على �أ�ش ّده .ويف غرفة  31كنت �أعي�ش مع ال�شيخ �صالح ،وهي ملتقى الأحبة وجممع
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اخلالن .وذات يوم اجتمع ال�شيخ �صالح بالإخوة علي العامودي ،ومو�سى دودين،
جلو�س يتناولون �أطراف احلديث ،و�إذا
و�أبو حذيفة حنيني ،مع غيابي عنهم .وبينما هم
ٌ
بالأخ من�صور �شما�سنة يدخل عليهم الباب ،فانفرجت �أ�سارير ال�شيخ �صالح حلركات
يحبها من من�صور .وهيهات �أن يتمالك نف�سه من ال�ضحك� ،إذ دخل عليهم من�صور ،ويف
يده �رسوال ال�شيخ ،وقد ع ّطره ،وبعدها �أخذ يلوح به بني مو�سى وعلي و�أبي حذيفة،
وهذا يتمايل ذات اليمني ،وذاك يتمايل ذات ال�شمال ،ومن�صور يقول لهم :ويحكم،
�رسوال �سيدكم ال�شيخ .وهات �أن “تفرمل [توقف]” لل�شيخ �صالح ،فهذه فر�صته،
ومو�سى يقول� :إبعد عني ،وعلي يقول :يا راجل ُفكنا منك ،ومن�صور يرددها عليهم،
�رسوال �سيدكم ال�شيخ ،وقد جعله كالربنيطة على ر�أ�س مو�سى.
ويف يوم من الأيام ،وبيتي مديرة ال�سجن ،جاء ع�ضو الكني�ست جدعون عيزرا
 Gideon Ezraلزيارة الق�سم ،ور�أيته وهو يتفقد الق�سم ب�صحبتها ،ودخال غرفة الأخ
مروان الربغوثي ،وطال احلديث بينهم ،ث ّم جاءا �إىل غرفتي ،واملديرة معنية �أن �ألتقيه،
لكنني كنت قد خرجت �إىل غرفة �أخرى ومل جتدين .ث ّم ذهبت �إىل جم ّمع احلمامات ونادت
ب�صوتها� :شيخ� ...شيخ و�أنا �أ�سمعها ،وال �أجيب .ث ّم رجعت �إىل الغرفة ،ونادت� :شيخ...
�شيخ ،وهو معها وما ِم ْن ُميب .ثم ان�رصفوا ،ورجعت �إىل غرفتي ،ويف يوم �آخر ،ح�رضت
بيتي وقالت يل� :أنت متطرف ،قلت لها :ال ،وملاذا؟ ف�أخربتني مبا ح�صل البارحة ،ث ّم جاء
ترحيلي بعد ذلك ،رمبا لهذا ال�سبب.
وذات مرة ،تالومت والأخ املجاهد علي العامودي ،وهو من خرية رجالنا ،ومن
�أذكى �شباننا ،وهو من قاد �إ�رضاب �سنة  2000مع ال�شيخ �صالح وعبد احلكيم ،ف�شعر
�أين ق�سوت عليه ،فقال يل :يا راجل بيني وبينك “حلف دم” .نعم ،هو وال�شهيدان
عبد الرحمن حمدان ،10وعبد املنعم �أبو حميد ،من وراء ت�صفية رجل ال�شاباك يف رام اهلل،
و�أنه على علم بالذي بيني وبني ال�شهيد عبد املنعم.
 10عبد الرحمن حممد حمدان ( :) –1971ولد يف خميم خانيون�س لأ�رسة هجرت من قرية ال�سوافري ال�رشقية
�سنة  .1948طورد لالحتالل مل�شاركته يف فعاليات االنتفا�ضة الأوىل .التحق بكتائب الق�سام وانتقل �إىل
ال�ضفة الغربية� .شارك يف قيادة عدد من جمموعات الكتائب التي نفذت عددا ً من العمليات �أبرزها يف �ضابط
املخابرات ال�صهيوين نوعم .ا�ست�شهد يف معركة انتهت بق�صفه بال�صواريخ يوم  ،1994/2/24حني حا�رصته
قوات االحتالل يف بلدة �أبو دي�س و�إخوانه املجاهد علي العامودي ،وال�شهيد يحيى عيا�ش ،وال�شهيد عبد املنعم
�أبو حميد .وبعد ان�سحاب ال�شهيد �أبو حميد وعيا�ش ،بد�أ حمدان واملجاهد العامودي باال�شتباك مع القوة
املحا�رصة� ،إىل �أن ا�ست�شهد و�أ�رس املجاهد العامودي م�صاباً.
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�أما على �صعيد االنتفا�ضة ،فلقد اتخذت طابعا ً متميزا ً عن االنتفا�ضة الأُوىل .فجميع
الف�صائل ت�سابقت يف هذا امليدان ،وت�شكلت الأجنحة الع�سكرية ،بعد �أن غابت طويالً ،حيث
انفرد العدو وال�سلطة الفل�سطينية بكتائب الق�سام و�رسايا اجلهاد الإ�سالمي بعد �أو�سلو،
وهذا جناح عظيم حلركة حما�س� ،أن ت�أتي بهذه الأجنحة� ،إىل ميدان املقاومة .وجنحت
املقاومة ،من خالل هذه االنتفا�ضة ،بطرد العدو ال�صهيوين من قطاع غزة ،واجتاحت
ق ّوات االحتالل مدن ال�ضفة الغربية ،وما �أبقت من �أو�سلو على �شيء� ،إالّ التن�سيق الأمني
القائم على خدمة االحتالل.
يحجم عمليات
لقد �أخذ االحتالل ي�سابق الزمن ،يف بناء جدار الف�صل العن�رصي ،حتى ّ
املقاومة ،وما �أفلح ولن يفلح .ولوال خدمة �أجهزة �أمن ال�سلطة الفل�سطينية لالحتالل ،ما
ا�ستطاع ال�صهاينة �أن يتغلبوا على املجاهدين ،وعلى ح�سن �أدائهم وفاعلية تكتيكاتهم،
وهم الذين على الدوام ُيبدعون.
لقد دفع ال�شعب الفل�سطيني دمه ثمنا ً لنجاح انتفا�ضة الأق�صى ،ومل يتبقَّ يف �سجون
االحتالل حتى �سنة � 2000إال  750منا�ضالً وجماهداً .وملا ف�شل م�رشوع �أو�سلو ،وعجز
كامب ديفيد ،عن التو�صل �إىل ح ّل الدولتني على الأر�ض ،اندفع ال�شعب الفل�سطيني يف
العطاء بال حدود ،وو�صل عدد الأ�رسى �إىل ما يقارب � 2000أ�سري .وال�شعب ال يريد �إال
قيادة وطنية �صادقة ،وال�شعب �إذا توىل قيادته وطنيون �أحرار فهو ال يعرف التعب .و�إنه
كما قال يل �أخي �أبو �إبراهيم ال�سنوار ،ونحن يف العزل يف الإ�رضاب �سنة �“ ،2004إذا مل
تخذل القياد ُة القاعدة ،فعطاء القاعدة بال حدود”.
ومع ا�ستفزاز �شارون م�شاعر هذا ال�شعب ،واقتحامه امل�سجد الأق�صى ،كان الرد
و�شعت �أبواب
وباالً على االحتالل ،فذاق الويل ،من خالل عمليات جريئة ،هزت كيانهِّ ُ .
ال�سجون واملعتقالت� ،أمام زحوف املجاهدين� .إنها املراغمة ،التي �أخذت �رشعيتها من
امل�سجد الأق�صى املبارك ،ونالت بركته ،حتى انت�رشت �أ�صدا�ؤها عرب الأر�ض ،التي بارك
اهلل فيها للعاملني ،و�إنه العطاء املتجدد ،واحلياة من خالل ال�شهادة.

مشكلة الخليل وغزة:
العقائدي �أكرب و�أعلى
مل تعرف حما�س منطق “ال�شللية” �أو الفئوية ،فحما�س ببنائها
ّ
�ش�أنا ً من �أن تقع يف البلديات و“ال�شلليات” .وهذا �أمر ظاهر لأعني النا�س ،ولزمن طويل،
وحتى �أيام اجلماعة الأوىل قبل �سنة  ،1985و�أنا �إمام جلميع الأ�رسى ،على خمتلف
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مدنهم وقراهم ،وعلى اخل�صو�ص �أبناء حما�س .وكان احلاج �إ�سماعيل �أبو �شنب،
رحمه اهلل� ،أمريا ً علينا ...ونعم الأمري ،وال �أظن �أحدا ً �شكك يف قدرته و�إمارته .والأخ
�أبو حذيفة عبد احلكيم حنيني ،ونحن م�شايخه ،كان �أمريا ً علينا ،وهو من الأدب مبكان.
ملا اجتمعت حما�س يف �سجن نفحة �سنة  ،1999وبقي �سجن ع�سقالن مقت�رصا ً على
عنا�رص فتح وف�صائل املنظمة ،دخل على ّ
�شخ�ص ا�سمه “ف .ع ”.من
خط حما�س
ٌ
دورا اخلليل ،جاءنا ِم ْن عند الإخوة يف اجلهاد الإ�سالمي ،وعا�ش يف نفحة ،و�أك ُ
رث القاطنني
فيه من غزة واخلليل .وفواز حم�سوب على �أهل دورا اخلليل ،ف�أثار فتنة يف التنظيم،
وا�ستقطب حوله �إخوة كراماً ،ومفاد دعواه �أن �أهل غزة ي�ست�أثرون بالتنظيم ،و�أنهم قوم
م�ستبدون ،وال ب ّد من و�ضع ح ّد للقائمني على هذا الأمر ،وحتجيم دورهم ،و�أن �أهل
ال�ضفة ،واخلليل على اخل�صو�ص ،ال موطئ قدم لهم يف التنظيم ،ومظلومون.
نعم� ،أنا �أقر� ،أن بع�ض الإخوة القائمني على العمل التنظيمي فيهم ق�سوة ،لكنهم واهلل،
ث ّم واهلل ،رجال خمل�صون ،وي�ؤثرون على �أنف�سهم ،وهم ُعباد هلل� ،أمثال الإخوة توفيق
�أبو نعيم ،وروحي م�شتهى �أبو جمال ،وح�سن املقادمة �أبو علي ،وهو �شقيق ال�شهيد
الدكتور �إبراهيم املقادمة .ه�ؤالء رجال هيهات �أن ت�أتيني مبثلهم ،وكلّهم �أف�ضل من
ق�سم العرب عربني ،وجعل منها خليليا ً وغزاوياً ...وجنح يف �رشخ
هذا ال�شخ�ص ،الذي َّ
التنظيم ،وقد �ش ّد على يديه �إخوة كرام عن ح�سن نية ،فح�صلت امل�شكالت ووقعت
الفتنة .و�أ�صبح حلما�س غزة ق�سمهم الذي ُيعرف مبكة ،ولأهل اخلليل وريفها ق�سمهم.
وبقي التنظيم �شكليا ً �إىل �أن ق ّدر اهلل فرحلت من �سجن هدرمي �إىل �سجن نفحة ،وكان ذلك
�سنة .2002

نفحة بعد ثمانية عشر عاماً:
بعد �أن جتنبت لقاء الوزير جدعون عيزرا ،وجاء ا�سمي للرحيل عن هدرمي �إىل نفحة،
ب�سبب هذا املوقف ،و�أ�سباب �أخرى ادعتها مديرة ال�سجن ،زاعمة �أن يل ات�صاالً مع خارج
البالد ،من خالل الهاتف املحمول .ومعنى ذلك التوا�صل مع قيادة حما�س يف دم�شق
ولبنان ،ورمبا ح�صل ذلك ملرة �أو مرتني ،ولي�س من وراء ذلك �شيء� .إمنا هو الهو�س
عند اال�ستعالمات وال�شاباك لي�س غري .حملتني “بو�سطة” النقل ابتدا ًء من هدرمي ،وهي
مكتظة بالأ�رسى ،وفيها من هو متمرد على م�شاعر النا�س ،في�شعل �سيجارته غري �آب ٍه ملن
معه ،ومنهم ...ومنهم .ث ّم �سارت بنا �شوارع فل�سطني ،وعلى جوانبها وعلى مقربة منها
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ب�ساتني الربتقال ،حتى و�صلنا �إىل �سجن الرملة ،وهو حمطة مرور وا�سرتاحة عند �رشطة
م�صلحة ال�سجون ...وبعدها انطلقت بنا ناقلة �أخرى �إىل �سجن ع�سقالن فبئر ال�سبع،
ومننا ليلتنا هناك .ويف ال�صباح غادرنا ال�سجن �إىل نفحة.
ا�ستقبلتنا �إدارة نفحة باملعلوم ،وهو التفتي�ش الذي ال يبقي على كرامة الإن�سان،
وال يت�سع له القامو�س لنذالة �أفعالهم وممار�ساتهم .وكانوا ي�أتون ببع�ض الأ�رسى،
ويرغمونهم على خلع مالب�سهم ،كما ولدتهم �أمهاتهم .بل يبلغ �أذاهم وف�ساد فطرتهم،
�أنهم يرغمون الإن�سان عريانا ً على جلو�س القرف�صاء“ ،وافتح رجليك ،وانزل ،وا�ستدر
مييناً ،و�شماالً ،و�إىل الأمام ،و�إىل اخللف”...؛ كل ذلك بدعوى �أن الأ�سري قد يخبئ يف
�أح�شائه هاتفا ً حمموالً .هذه الأمور ح�صلت من ه�ؤالء ال�سفلة .وكثريا ً ما �أقول� :إنهم ال
يحرتمون اهلل ،فكيف يحرتمون الب�رش؟ ال ،ال ميكن� .إنهم يتلذذون على معاناة الأ�رسى.
�أمل تروا من على �شا�شات التلفزة �إىل ما فعلته كالبهم بحق امر�أة من �أخواتنا ،يف بلدة
العبيدية وهم يتفرجون؟
بعد �أن انتهينا من التفتي�ش ،ا�ستوعبتنا غرفة  63من ق�سم ( ،)11فيها نوارة دورا
ووجيه �آل الرجوب ،بعد ال�شيخ نايف� ،أال وهو احلاج رزق الرجوب .وكنت �أقول لأخي
احلبيب ال�شيخ النائب نايف الرجوب ،ومن باب املودة� ،إن رجل �آل الرجوب هو احلاج
رزق ،لكن ال وجيه وال�شيخ نايف موجود .ف�أبو حذيفة �شيخنا و�شيخ الكل ،فرج اهلل
كربه.
ا�ستقبلنا احلاج رزق ،وهو حبيب ال�شيخ �صالح ،ومعه الإخوة �أحمد طبي�ش ،وجهاد
عمرو ،وح�سني القوا�سمي ،وحظينا بر�ؤيتهم .والتقيت يف اليوم الثاين ،من خالل
“الفورة” ،الأحباب جميعا ً من �ساكني الق�سم ،ومعظمهم ِم ْن �أهل اخلليل وريفها ،و�أنا
ألح علي احلبيب
�أحب اخلليل ،ولوال حبي للقد�س ما اخرتت عن اخلليل بديالً .وكثريا ً ما � ّ
�أبو همام النت�شة� ،أن ي�شرتي يل قطعة �أر�ض يف اخلليل ،لكن الظروف مل ت�ساعد.
ا�ستقرت بي الأمور يف الق�سم ،وجاءين الأخ توفيق �أبو نعيم ،يعر�ض علي الدخول
يف االنتخابات لإدارة �أ�رسى حما�س ،فاعتذرت .وي�شهد اهلل �أين ال �أرغب ،وال �أحب العمل
يف التنظيم ،من موقع امل�س�ؤولية ،لكنه �أ�رص على ذلك ،و�رشح يل الظروف التي خلفها
ال�رشخ ،بفتنة “ف .ع ،”.وقال يل� :أنت مقبول عند النا�س ،وعند �أهل غزة قبل اخلليل،
وال يزال يف النفو�س بقايا من بعد ذلك ال�رشخ.
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فا�ستخرت اهلل ،و�شاورت من �أثق بهم ،وجميعهم دفعوا نحو ذلك ،وجرت االنتخابات
على �صعيد قاعدة مكونة من � ،300أو يزيد ،من �أبناء حما�س� ،أفرزت هذه االنتخابات
جمل�س �شورى عدده  18ع�ضواً ،وانتخب املجل�س مكتبه التنفيذي من خم�سة �أع�ضاء ،منهم
احلاج �سعيد زعرب من غزة ،والأخ توفيق �أبو نعيم كذلك من غزة ،واملجاهد عبد الرحمن
غنيمات ،ون�سيت الرابع ...وكنت خام�سهم و�أمريهم .والدورة االنتخابية �ستة �أ�شهر.
ا�ستطعنا يف هذه الدورة �أن ننجز كثرياً ،ولو مل يكن غري �إعادة الثقة بني اجلناحني،
ال�ضفة وغزة ،واخلال�ص من دوامة املا�ضي من �إجناز لكفى .ولكن ومن باب اال�ستدراك،
و�صلت �إىل نفحة� ،أتيت �إليه والو�ضع هادئ ،وقد �سبقه و�ضع متفجر ،حيث �أقدم �أحد
ملا
ُ
�أبنائنا الأبطال الأخ املجاهد هاين جابر من اخلليل (هو وابن جمموعته املجاهد عو�ض
ال�سالمية ،قاما بطعن م�ستوطن عند امل�سجد الإبراهيمي ،ف�أردياه قتيالً) على طعن مدير
ال�سجن عدة طعنات ،ب�آلة حادة ذهبت به �إىل امل�ست�شفى لأكرث من �شهر ،وكذلك �سجان
�آخر ،تعر�ض ملثل ذلك .ومن ث ّم قامت قيامة ال�سجن ،وهو يف بدايات الهدوء ،و�سبب ذلك
�أن �إدارة ال�سجن �أقدمت على تفتي�ش زوجة �أحد الإخوة يف الزيارة ،وهي من غزة ،فقرر
فتانا هذا االنتقام ،و�أهدرت ب�أق�سامها دم �ضابط �أمن ال�سجن ،وكانت ال�رضبة يف الأ�سا�س
له ،لكنه غاب فح�رض املدير فكانت الطعن ُة من حظه.
املجاهد هاين ر�أى يف املنام الإخوة الدكتور عبد العزيز الرنتي�سي ،واحلاج �إ�سماعيل
�أبو �شنب ،وال�شيخ �صالح �شحادة ،و�أنا معهم يف غرفة واحدة ،وقال ،من خالل الر�ؤيا،
�أنهم ي�ست�شهدون و�أنا �أت�أخر عنهم ،كما �أ ّولها الأخ توفيق �أبو نعيم .وا�ست�شهد �إخواين
�أولئك ،و�أ�س�أل اهلل �أن يختم عمري بال�شهادة ...اللهم �آمني.
لقد ا�ستطاعت هذه الدورة االنتخابية �أن تنجز حت�سنا ً على الو�ضع العام ،وكان املكتب
ب�أع�ضائه يجتمع كل �أ�سبوع مرة ،ليناق�ش �أحوال التنظيم و�سيا�سته الإدارية ،والثقافية،
والأمنية ،واملالية ،وي�ضع ال�سيا�سات ملندوب اخلارجية مع بقية الف�صائل ،و�أما جمل�س
ال�شورى ،فكانت له اجتماعاته ال�شهرية ،يتابع ويراقب ،وهكذا ال يوجد جمتمع يخلو من
امل�شكالت ...ولكل م�شكلة طبيب.
وجرت انتخابات الدورة الثانية ،ول�ستة �شهور �أخرى ،ورجع املكتب على هيئته
الأوىل ودخل �أخ جديد بدالً من �أحد الإخوة ال�سابقني .وخالل هذه الدورة ،جاء مدير
جديد لل�سجن ،و�أقبلت الإدارة على �سحب �إجنازات� ،ضحينا من �أجل حتقيقها بالكثري.
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�سيا�سة جديدة اعتمدتها م�صلحة ال�سجون ،وخا�صة بعد هرب الأخوين ،حممد
الر�شق ونزار حممد رم�ضان من �سجن ع�سقالن� ،إىل جانب الظالل التي �ألقت بها
انتفا�ضة الأق�صى ،من خالل احلرب ال�رضو�س ،والعمليات اال�ست�شهادية التي ت�ستفز
م�صلحة ال�سجون ،وجهاز ال�شاباك ،والذي دخل على خط م�صلحة ال�سجون ،ف�ضيق على
الأ�رسى معي�شتهم .بل جدد �سيا�سة العزل من جديد ،بل �أكرث من هذا ،قل�صوا �ساعات
النزهة اليومية ،وكذلك �ساعات الريا�ضة ،و�ضيقوا يف فتح الأبواب ،و�ألغوا زيارات
الأق�سام ،واخلروج �إىل النزهة والعودة �إىل الغرف ،وجعلوا ذلك حتت مراقبة ال�سجان
وتفتي�شه بـ”املاغنوميرت” (�آلة للك�شف عن املجال املغناطي�سي) .وزاد الطني بلة� ،أنهم
ا�ستبدلوا ب�شبك الزيارة الزجاج والتلفون .ويعني هذا �أن كل حديث مع الأهل �سيكون
حتت املراقبة والت�سجيل .وردا ً على هذه الإجراءات ،امتنع الأ�رسى عن اخلروج للنزهة �أو
“الفورة” ،ولثالثة �أ�شهر وهم ال يخرجون �إال ل�صالة اجلمعة .وخطبت اجلمعة يوماً ،وردا ً
على �إجراءاتهم ،قلت� :إن تقتلوا منا واحداً ،نقتل منكم ع�رشة ،وحديث طويل �أثار حفيظة
�ضباط ال�سجن والإدارة جميعاً ،ورجعنا �إىل الغرف بعد ذلك .ويف امل�ساء كربنا ل�صباح
العيد ،وكذلك احتجاجا ً على �إجراءاتهم .وهذا ما دفع الإدارة �أن تتخذ قرارا ً بنقلي من
ال�سجن �إىل العزل ،لوال ال�سيا�سة احلكيمة ،من الأخ احلبيب توفيق �أبو نعيم (�أبو عبد اهلل)،
الذي قال يل :ال تخرج �إال بالفر�شة �إىل الزنازين ،واترك جميع �أغرا�ضك يف الغرفة...
وبينما كان �ضابط �أمن ال�سجن ،و�آخرون من الإدارة واقفني يف مربع الأق�سام ،ا�ستقبلني
يدي عنو ًة �أمامهم ،و�إين واهلل ال �أ�سمح لولدي �أن يقبل
�أبو عبد اهلل ،على مر�أى منهم ،فقبل َ
يدي ،لكنه �أراد �أمرا ً من وراء ذلك .وقال لهم :هذا عندنا يف ال�سجون ،ويف القد�س وال�ضفة،
كال�شيخ �أحمد يا�سني يف غزة ،ث ّم �إنه �أقنعهم باالكتفاء بعقوبة الزنزانة ،بدالً من الرتحيل
والعزل .وق�ضيت �أيام العيد يف الزنازين.
رجعت �إىل الق�سم بعد الزنازين ،وانتهت دورتنا االنتخابية يف ظ ّل هذه الأو�ضاع
التي تت�صاعد حتدياتها ،وبقي الأخ �أبو عبد اهلل ممثالً للمعتقل .وجرت انتخابات جديدة،
وت�شكل مكتب تنفيذي جديد ب�أمري جديد هو الأخ املجاهد الدكتور عزام �سلهب ،ومعه يف
املكتب الأخ �أمين طه (�أبو حممد) ،لأن القانون الإداري ال يجيز الرت�شح لأكرث من دورتني.
جاء مدير جديد لل�سجن كما ذكرت ،وهو على معرفة بـ(�أبي عبد اهلل) توفيقِ ،م ْن �أيام
العزل الأوىل �سنة  ،1990حيث جرى بينهما �صدام ملخ�صه �أن املدير اجلديد كان �ضابط
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�أمن العزل يف �سجن نيت�سان يف الرملة ،وجرى ا�شتباك بينهما ،ف�رضب توفيق �ضابط
الأمن يف ر�أ�سه“ ،وعلَّم عليه” ،وكذلك تعر�ض توفيق ل�رضبة يف ر�أ�سه من هذا ال�ضابط،
تغيت احلال،
الذي �أ�صبح مديرا ً فيما بعد ل�سجن نفحة ،وبعد اللقاء ،وتبادل احلديث ّ
وك�أن جتربة املا�ضي القا�سية ،مهدت لعالقة ح�سنة ،و�شيئا ً ف�شيئا ً خيم اال�ستقرار
امل�شوب باحلذر.

التفتيش الليلي:
يف �إحدى الزيارات الدورية ،حيث كان املدير يقوم بزيارات للأق�سام كل يوم خمي�س،
ويختمها عندنا يف الغرفة ،لكنه يف هذه املرة يدخل علينا الغرفة مع طاقمه ،ويدير حديثا ً
عن ال�سيا�سة والأو�ضاع ب�شكل عام .وبح�ضور الأخ توفيق ب�صفته ممثل املعتقل،
ووا�صل حديثه قائالً :من املمكن �أن تقوم الإدارة بتفتي�ش ليلي ،وكل ذلك للبحث عن
الهواتف املحمولة؛ لأنها كانت موجودة بكرثة .قلت له :هذا �أمر غري مقبول لدينا� ،إن
�أردت التفتي�ش ،فلك ذلك خالل النهار ،والأ�رسى يتفهمون ذلك� ،أما يف الليل ،فهذه �سابقة
مرفو�ضة ولن يقبلها الأ�رسى .قال املدير :الهواتف املحمولة ت�شكل خطرا ً على �أمننا،
ومن بينكم من يتحدث عن تنظيم يف اخلارج ،ودعوة �إىل عمليات داخل ما ي�سميه هو
“�إ�رسائيل” .وبالطبع هذه معلومات تنقلها املخابرات ،وتتابعها ،وعزلت َم ْن كان له
ات�صال مع املجموعات العاملة يف ال�ساحة ،وانف�ض اللقاء دون ح ّل ،لكن و�صلت الر�سالة.
ذات ليلة قبل �صالة ال�صبح ،اقتحمت قوة تفتي�ش انتخبتها م�صلحة ال�سجون لهذه
الأمور ،ا�سمها “مات�سادة” ،هذه الفرقة اقتحمت غرفة للإخوة يف فتح ،يف ق�سم خا�ص
بهم ،وفت�شوها و�أخرجوا منها الهواتف املحمولة .ويف الوقت نف�سه ،وبعد �صالة
ال�صبح ،جاءت القوة لتفتي�ش غرفة حلما�س يف ق�سم �آخر ،والناطق با�سم الق�سم هو الأخ
املجاهد فايق املبحوح� ،شقيق ال�شهيد حممود املبحوح ،ويف الغرفة الأخ املجاهد م�صطفى
رم�ضان ،وحممد �أبو عاي�ش ،والأخ �أ�رشف �أبو مرخية ،و�آخرون .فتحدث ال�ضابط �إىل
الأخ فايق قائالً� :إنهم يريدون تفتي�ش الغرفة ،فرد عليه الأخ فايق ،دعني �أحتدث �إىل �أبناء
الق�سم ،حتى ال تقوم فو�ضى .لكنه فوجئ بفتح الباب ،والدخول يف عراك مع ال�شباب يف
الغرفة ،وعند خروج القوة ،ن�سيت �أحد �ضباطها بني ال�شباب ،ف�أوجعوه �رضباً ،وعلّموا
على عينيه بلكمات ،يقول عنها هذا ال�ضابط� ،إنها �أق�سى خم�س دقائق يف حياته.
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قامت الأق�سام مبن فيها ،وبد�أ ال�رضب على الأبواب ،و�أعلنت حالة الطوارئ،
وا�ستدعت �إدارة ال�سجن جندة من ال�سجون الأخرى مل�ساعدتها ،وجاءت قوات خا�صة.
واجلي�ش حميط بال�سجن ،و�أخرجوا الأ�رسى من الغرف ،و�أوجعوا من رفع �صوته
عليهم ،وكان الأخ املجاهد عماد ال�صفطاوي ،11ممن انهالوا عليه �رضباً ،ودا�سوا عليه
بالنعال ،حتى خرج الرباز من دبره ،كما قال يل ،وقد قيدوه بال�سال�سل ،واقتادوه �إىل
الزنازين.
ويف الق�سم الذي نحن فيه ،قامت دنيا الأ�رسى ومل تقعد ،حتى �إن �ضابط اال�ستخبارات
قال يل فيما بعد :كنت �أريد �أن �أدخل الق�سم لأحتدث �إليك ،ولكنني خفت �أن ير�شني
الأ�رسى باملاء ال�ساخن� ،أو �أي �شيء �آخر ...نعم لقد خ�شي على نف�سه.
ت�أزم املوقف ،ومن �أول النهار �إىل �آخره ،والتفتي�ش التع�سفي يف غرف ذلك الق�سم
وحده ،وعاثوا يف �أغرا�ضنا و�أمتعتنا ف�ساداً ،و�صادروا طعامنا ،وو�ضعوا القهوة على
الزيت ،والزيت على املالب�س ،وال�سكر على امللح ،وما �أبقوا على �شيء ...لعنهم اهلل.
وبقي الو�ضع متوترا ً لأ�سبوع ،والأ�رسى على جاهزية ،وعلى �أع�صابهم ،و�إدارة
ال�سجن على خ�شية وتخوف� ،إىل �أن جاء مدير ال�سجن وطلب جلنة احلوار ،وهي من
جميع الف�صائل .و�أ�رص توفيق �أبو نعيم ممثل املعتقل على ح�ضوري ،على الرغم من
�أين ال �أعمل يف التنظيم ،والأخ ف�ؤاد الرازم عن اجلهاد الإ�سالمي ،والأخ خالد الأزرق
عن فتح ،والأخ ماهر �أبو كر�ش عن اجلبهة ال�شعبية ،والأخ �سمري قنطار �شخ�صية
اعتبارية ،وجوده يلطف الأجواء .جاء املدير واجتمع بنا يف غرفة الكانتينا ،جاءنا وهو
مقطب اجلبني ،مكفهر الوجه ...وال ي�ضحك للرغيف ال�ساخن ،وجل�سنا جميعا ً على
الكرا�سي ،وهو على كر�سي قبالتنا ،وقال بالعربية كيف �أقول لكم “�شالوم” ونحن
يف حرب؟ و�أخذ الأَ َخوان توفيق �أبو نعيم و�سمري قنطار يلطفان اجلو بكلمة من هنا،
وكلمة من هناك .ولكن املدير خرج علينا بنربة حادة ،وك�أننا تالميذ عنده؛ فقال� :أنتم
ن�سيتم �أنكم �أ�رسى؟ ون�سيتم �أنكم يف ال�سجن؟ ون�سيتم؟ ون�سيتم ...كل ذلك على �صيغة
 11عماد الدين �أ�سعد ال�صفطاوي ( :) –...ولد يف غزة لعائلة هجرت من بلدة املجدل �سنة  .1948متزوج
وله ثالثة �أبناء .هرب من �سجون ال�شجاعية يف عملية هروب كبرية بقيادة ال�شهيد م�صباح ال�صوري يف
�أيار /مايو  .1987عمل بوزارة الأوقاف بعد عودته لغزة للم�شاركة يف جل�سة املجل�س الوطني �سنة  .1996اعتقل
يف  2000/12/13من على معرب رفح ،وحكم عليه بال�سجن ملدة  18عاما ً مل�شاركته يف التخطيط لعمليات ا�ستهدفت
االحتالل قبل �أو�سلو.
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ال�س�ؤال ،وما ِم ْن �أحد يت�صدى له ،وبدون ا�ستئذان ،وال مقدمات قاطعته ،وقلت له :ا�سمع
يا �سيمون —هذا ا�سمه— نحن ما ن�سينا �أننا �أ�رسى ،وعند ال�صهاينة كذلك ،لكن نحن
�أ�رسى حرية ،وجئنا لل�سجن من �أجل وطننا الذي �سلبتموه .نحن �أ�رسى ق�ضية وطنية،
ل�سنا جنائيني وال مدنيني ،نحن ع�سكريون .بل ا�سمع جيداً ،هذه االجنازات التي ت َّدعي �أنها
ِمنَّة منك وتف�ضل ،دعواك غري �صحيحة ،هذه االجنازات التي �سحبتها ،دفعنا �رضيبتها
�أطنانا ً من اللحوم ،يف �إ�رضاباتنا عن الطعام ،و�سقط منا �شهداء ،وت�أذى �أنا�س كثريون.
وما ِم ْن مرة �إال و�أ�سلوبك يف احلوار معنا �إال والغاز والع�صي والهراوات حا�رضة ،ا�سمع
يا �سيمون“ :اهلل ال يخلف عليك” ...ويف هذا ال�سجن الذي �أنت مديره اليوم� ،سقط منا يف
�إ�رضاب �سنة  1981ثالثة �شهداء ،وهم� :إ�سحق مراغة ،وعلي اجلعفري ،ورا�سم حالوة.
ه�ؤالء �أنتم َم ْن و�ضع بربيج احلليب يف رئة كل واحد منهم ،حتى نزلت ال�سوائل �إىل الرئة
فقتلتهم .وتقول ن�سيتم ،ال واهلل ما ن�سينا .ف�سكت وبد�أ يرتاجع ،وتو�صلنا و�إياه �إىل
التهدئة ،واتفاق �آخر يخ�ص الزيارة وبع�ض الأمور .لكنه فيما بعد نكث ومل ِ
يف بوعده...
فكان يل معه موقف.
يف يوم اخلمي�س ،كما هو معهود ،جاء املدير زائرا ً مع عدد امل�ساء ،قام �ضابط العدد مبا
عليه فعله ،ف�أغلق الباب باملفتاح والقفل ،ث ّم جاء املدير على باب غرفتنا ،وقال بالعربية:
“عريف توف” وتعني م�ساء اخلري ،فقلت له :م�ساء اخلري ،و�أنا جال�س على �رسيري،
الذي هو عن ميني الباب ،فما وقفت له؛ ويعني ذلك �إهانة وردة فعل مني على موقفه ،الذي
تراجع عنه ،و�أحرجنا يف جلنة احلوار �أمام �إخوتنا من الأ�رسى ،لأنهم يف�رسون ذلك� ،أننا
خنعنا ل�رشوط الإدارة .وملا ر�أى مني ذلك ،قال لل�سجان :افتح الباب ،فقال له ال�سجان:
انتهى العدد ،فقال له �آمرا ً وبحدة ،افتح الباب ،ففتح له الباب ،ودخل علينا الغرفة ،فلما
دخل علينا ،قمت له و�سلم علينا جميعا ً وخرج .والأدب عندنا �أنه �إذا دخل علينا �أحد
الغرفة ،نقف ون�سلم عليه .وبعد �ساعة على التقريب رجع �إلينا ووقف على الباب وقال:
م�ساء اخلري ،فقمت له ،ورددت عليه بتحية امل�ساء ،وقال :عن نف�سه� ،أنا �أعرف — ُموجها ً
احلديث �إيلَّ— �أنك زعالن ،و“تعال نتكلم على بالطة” ،فقلت له“ :ا�سمع يا �سيمون،
نعم �أنا زعالن وغ�ضبان ،لأنك �أحرجتنا �أمام الأ�رسى ،يوم �أن وعدتنا ب�ش�أن الزيارة ثم
تراجعت ...ا�سمع يا �سيمون ،اعلم �أنني �أكرب منك ،و�أكرب من مدير م�صلحة ال�سجون،
و�أكرب من رئي�س وزراء دولتك” .قلت له هذا واهلل ي�شهد ،و�إخواين من الفرح لهذه اللهجة
ي�شهدون ،وك�أنك تطعمهم ع�سالً .وقلت له ق�صتي مع قائد ال�شاباك يف القد�س ،يوم �أن
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علي ف�أنا ح ٌر �أكرث منك .وقلت له� :أنت
قلت له :واهلل لو و�ضعتني يف هذه القارورة ،و�أغلقت َّ
مدير على �سجن فيه  1,000معتقل ،بينما �صاحبك رجل ال�شاباك يف القد�س م�س�ؤول عن
�أمن �ستمئة �ألف يهودي ،غري العرب� ،إن كان م�س�ؤوالً عن �أمنهم� ،أو مطاردتهم .ث ّم انتهى
احلديث بالتفاهم ،وغادر ال�سجن ليلتها �إىل بيته.
وق�صة الزيارة هي �أن الأ�رسى رف�ضوها بن�سبة  ،%62ه�ؤالء ال يريدون زيارة
ْ
�أهاليهم عن طريق الزجاج والتلفون .ولكن هذه احلالة طبقت على كل ال�سجون ،فال
منا�ص من ذلك ،خا�صة و�أن موقف بقية ال�سجون �ضعيف ،وال ب ّد من بلورة موقف
جماعي ملواجهة هذه الهجمة .و�أعرتف �أننا يف احلوار جتاوزنا وارتكبنا خط�أً �إدارياً ،كان
الأجدر بنا �أن نرجع �إىل الإخوة يف القواعد التنظيمية ،لكننا اجتهدنا ف�أخط�أنا.
والغريب فيما بعد� ،أن الأ�رسى ارتاحوا للزيارة عن طريق الزجاج والهاتف املحمول،
لأنهم عاينوا ذلك .و�سارت الأمور على خري ما يرام.

مع الشيخ رائد في حيفا:
وذات يوم من �أيام ال�صيف يف  ،2004جاءتني �سفرية يف “بو�سطة” ال�سجن �إىل حيفا.
و�أخبار ال�سفريات عند الأ�رسى مزعجة ،لِ ا �رشحناه .لكن هذه املرة مل تكن رحلتي
وا�ضحة املعامل .ف�إىل حيفا ال يكون �إال للجلمة ،وا َ
جللَمة مركز حتقيق ،و�شغلت هذه
ال�سفرية بايل ،منذ �أن جاءين نب�أُها �إىل �أن ا�ستقرت بي “البو�سطة” يف �سجن اجللمة ،ومل
تعرج بي على مركز التحقيق .ف�س�ألت ال�ضابط املناوب عن ال�سبب يف هذه ال�سفرية ،فقال:
�أنت الآن ذاهب �إىل مركزية حيفا ،و“البو�سطة” تنتظرك .وفعالً من بو�سطة �إىل �أخرى،
و�سارت بنا الطريق �إىل املحكمة املركزية يف حيفا .وملا و�صلت �إىل غرفة االنتظار ،و�إذا
علي الباب ،وحتدثا �إيلَّ �أن ال�سبب يف ح�ضوري هو
برجل من النيابة وحماميها يطرقان ّ
حمكمة ال�شيخ رائد �صالح ،فقلت لهما :وما �ش�أين بهذا؟ قاال :نحن على ا�ستعداد �أن ننزل
من حكمك ،و�أن تخرج بثلثي الفرتة التي ق�ضيتها� ،إن �شهدت على ال�شيخ رائد ب�أنه يبي�ض
الأموال .قلت لهم :بهذه الب�ساطة ،قاال :لهذا الأمر �أنت هنا ،قلت لهما :ا�سمعاين جيداً،
�أنا م�ستعد �أن �أق�ضي عمري �سجناً ،وال �أن �أ�شهد على ال�شيخ رائد و�صحبه .فغادراين
�إىل �أن جاء موعد املحكمة .فعرجت بي ال�رشطة �إىل قاعة املحكمة ،وكان فيها ال�شيخ
رائد ،والدكتور �سليمان اغبارية ،والإخوة حممود �أبو �سمرة ،وتوفيق عبد اللطيف،
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ونا�رص خالد ،و�سلمت على اجلميع يدا ًبيد ،و�سلمت على احلا�رضين بالإ�شارة ،وا�ستغلت
النياب ُة هذا ال�سالم ،و�س�ألتني املحكمة بعد اليمني� :أتعرف ه�ؤالء؟ قلت نعم �أعرفهم،
و�رشف يل �أن �أعرف الر�ضيع من �أم الفحم ،و َم ْن هو يف بطن �أمه .ومن ال يعرف ال�شيخ
رائد؟ وتوجهت �إيلَّ بال�س�ؤال :عن العالقة بيننا ،فقلت :ق�ضيتي �أنا ع�سكرية و�أمنية ،وهذه
ق�ضية مدنية ،وقد راودتني النيابة قبل دخويل �إىل املحكمة ،ووعدتني بتخفي�ض احلكم
�إن تعاونت معها ،و�أنا م�ستعد �أن �أق�ضي عمري �سجيناً ،وال �أ�شهد على ال�شيخ رائد .ولقد
�سبق للمخابرات يف التحقيق �أن �س�ألتني عن هذه الق�ضية ،ولو كنت �أعلم بذلك� ،أو ورد
ذلك يف التحقيق ...ملا �صربت النيابة لهذا الوقت .وانتهت املهمة التي ح�رضت من �أجلها،
وبودل هذا املوقف ِم َن ال�شيخ رائد ورفاقه ،واحلا�رضين من �أن�صار ال�شيخ رائد ،بالتحية
واالحرتام والإكبار .وجزاهم اهلل خرياً.

إرهاصات اإلضراب األخير:
لقد �أتت انتفا�ضة الأق�صى على ال�شعب الفل�سطيني ب�إفرازات جديدة ،ودخل ال�سجون
�شباب ال جتربة لهم ،بل منهم َم ْن هو �أقرب �إىل ال�سجناء اجلنائيني منهم �إىل الأ�رسى.
وه�ؤالء يحتاجون �إىل جهد كبري ،و�إىل فرتة غري ب�سيطة ،حتى يت�أقلموا مع قوانني ال�سجن،
ومع �أعراف ال�سجن .ومنهم من �أ�ساء ب�سلوكياته� ،إىل �سمعة الأ�رسى الوطنيني ،حتى
�إن كثريا ً من �ضباط م�صلحة ال�سجون ،وكذلك ال�سجانني دون ال�ضباط قالوا� :إن بع�ض
ه�ؤالء الأ�رسى ،هم مدنيون وجنائيون ،لأن معرفتنا وجتربتنا مع الأ�رسى الأمنيني غري
عن ه�ؤالء ،و�أ�ساءوا لكم .وهذا مما �أحرجنا و�ضيق علينا ،وجعل مواقفنا �ضعيفة �أمام
م�صلحة ال�سجون ،ولأن عناء التجربة االعتقالية وت�ضحياتها ،هي التي فر�ضت على
عدوك �أن يحرتمك ،ومن ث ّم ي�أتي من يخرب عليك بجهله كما يقال“ :ال يبلغ العاقل من
خ�صمه ما يبلغ اجلاهل من نف�سه”.
و�إن زيادة الأعداد الوافدة �إىل ال�سجون من هذه ال�رشائح املختلفة ،يرافقها �سيا�سة
جديدة من م�صلحة ال�سجون ،فيها عدوانية وت�صعيد ،برئا�سة قائد جديد مل�صلحة
ال�سجون ،ومن اختيار �شارون ،جاء ليفر�ض على ال�سجون حالة مركزية غري معهودة.
فمن قبل كان لكل �سجن �سيا�سته� ،أما يف عهد هذه الطاغية فجميع ال�سجون خا�ضعة
ملزاجيته .وكذلك االعتداءات الب�شعة �ض ّد الأ�رسى يف �سجن جلبوع ،والذي كان لل�سجانني
الدروز �أ�سلوبهم القذر يف التعامل مع �أ�رسانا .وكانت ت�أتينا الر�سائل من �إخواننا الأ�رسى،
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مبختلف ف�صائلهم عن حالة االمتهان والإذالل ،التي يتعر�ضون لها .مما �أثار حفيظة
الأ�رسى يف كل ال�سجون ،فت�أهبوا لن�رصة �إخوانهم يف �سجن جلبوع ،الذي يقع يف �شمال
فل�سطني ،على الطريق ما بني بي�سان والعفولة.
كل هذه الأ�سباب ،مع انقطاع زيارات الأهل ،لبع�ض املناطق يف ال�ضفة الغربية ،حتت
حجج واهية ،يختلقها رجال ال�شاباك ،مدعني �أنها ت�شكل خطرا ً على �أمنهم ...كل ذلك دفع
�إىل التفكري والتح�ضري لإ�رضاب مفتوح عن الطعام ،تقوم عليه ال�سجون جميعها.
تبادلت ال�سجون الر�سائل فيما بينها ،حول حالة الرتدي التي و�صلت �إليها ،وعلى
اخل�صو�ص ما يتعر�ض له الأ�رسى يف �سجن جلبوع ،على يد اجلالوزة من �سجاين
م�صلحة ال�سجون ،وخا�صة الدروز منهم ،الذين يعتربون �سجون ال�شمال ،دولة لهم
وح�ضورهم فيها هو الغالب.
جاء مدير م�صلحة ال�سجون اجلديد ،وا�سمه يعقوب َجنوت ،وهو �أعور ،وعينه
�أ�صيبت يف �أثناء احلرب ،جاء مرة لزيارة �سجن نفحة ،وقد �أحاط نف�سه بهالة كاذبة
وانتفا�شة باهتة ،يف حماولة ال�ستعرا�ض قوته ،دون �أن يلتقي ممثلي ال�سجن .ويف زيارة
�أخرى ،وقد و�صلته الأخبار �أن ا�ستقبال الأ�رسى له هو الإعداد لإ�رضاب مفتوح عن
الطعام .دخل علينا الق�سم ،ث ّم ُفتح باب غرفتنا �أمامه ،ودخل مع مدير ال�سجن وحا�شيته،
و�سلّم وجل�س للحديث ،وقال� :سمعت �أنكم تريدون الإ�رضاب ،وهذا لي�س ل�صاحلكم،
ولغتنا معكم تختلف عن املرات ال�سابقة ،فا�ست�أذنت من �إخواين للرد عليه ،وقلت له مثالً
عربياً“ :ما الذي �أدى بك �إىل املر� ...إالّ الذي �أم ُّر منه” ،ووا�صلت احلديث متهما ً �إياه� :أنت
من جعلت من �سجن جلبوع ،كمعتقل غوانتانامو  ،Guantanamoو�سجن “�أبو غريب”
يف العراق ،فقال يل :ماذا تقول؟ قلت له :نعم ،هذا الذي يتناقله الأ�رسى عن ب�شاعة املعاجلة
من �سجانيك �ض ّد �إخواننا الأ�رسى .فا�ستفز ،وقال :الآن ،تذهب معي �إىل �سجن جلبوع،
وت�سمع منهم ،وت�شاهد �أحوالهم ب�أم عينك .بالطبع هو غري جاد فيما يقول ،ث ّم ا�ستنفد
غر�ضه من احلديث ،وخرج و َم ْن معه بح�سابات جديدة ملعركة قادمة وعلى الأبواب.

إضراب سنة :2004
تبادلت ال�سجون الر�سائل فيما بينها حول الإ�رضاب عن الطعام ،وكيف ال�سبيل
ملواجهة هذه ال�سيا�سة ،و�ص ّد هجمة الإدارة وم�صلحة ال�سجون على مقدرات الأ�رسى
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و�إجنازاتهم؟ و�أ�صبح �سجن جلبوع عنوانا ً للمعركة ،و�أكدنا ،من خالل ر�سائلنا� ،أن قيادة
الإ�رضاب تتمثل يف ثالثة �سجون ،هي �صاحبة احلل والعقد ،وهي :نفحة ،وع�سقالن،
وهدرمي ،واخرتنا ع�سقالن ل�سمعته املا�ضية ،وحتى ن�ؤكد �أنه قائد يف هذه املرحلة ،وحتى
ال يخذلنا ما دام هو يف موقع امل�س�ؤولية ،ولأننا متخوفون من �أن ت�ؤثر بع�ض قياداته
الراحة والدعة على دخول هذه املعركة ،وهذا ما ح�صل عندما دخلنا الإ�رضاب.
بعث �إلينا معتقلو جلبوع بر�سالة ي�ستغيثون بنا ،فكان علينا الن�رص ،واتفقنا مع
ال�سجون �أن تبد�أ خطوتنا بتاريخ  ،2004/8/15مع العلم �أن الف�صائل الأخرى حددت
تاريخا ً �آخر هو .2004/8/25
يف �سجن نفحة ،جاءنا قائد املنطقة اجلنوبية يف م�صلحة ال�سجون ،وا�سمه �آيف فاكنني،
يهودي مغربي ،واجتمع مع جلنة احلوار يف ال�سجن ،وقال� :أن�صحكم �أال تخربوا عليكم
هذا ال�سجن ،ف�أنتم دون ال�سجون و�ضعكم ممتاز ،فاملطبخ يف �أيديكم ،واملغ�سلة .وهذان
�أهم مرافق ال�سجن ،و�صحيح �أن بقاء املطبخ على اخل�صو�ص يف �أيدينا مهم جدا ً وحيوي،
وبدالً من �أن ي�ستلمه �سجناء جنائيون ال يعرفون النظافة ،حتى بلغ بهم ذات مرة� ،أن
يحركوا الطعام على النار ،مبكن�سة الأر�ض .وفعالً كانت ال�سجون الأخرى حتر�ض على
نفحة ،وتقول لإداراتها� :سجن نفحة و�ضعه من النواحي التالية كذا ،وكذا؛ ويعني �أن
احلركة واملعي�شة والطعام يف نفحة تفتقر �إليه ال�سجون الأخرى ،وهذا كان يخرب علينا؛
لأننا كنا ناجحني يف حواراتنا مع �إدارة ال�سجن .وبلغت بنا الأمور يف هذا ال�سجن ،ويف
�سجون �أخرى� ،أن نر ّو�ض ال�سجانني ،حتى ال�ضباط منهم ،ومنهم من جعل من جتارة
الهواتف املحمولة بابا ً �آخر لك�سبه ورزقه ،ومن ال�سجانني اليهود والدروز من كان
يحذرنا من التفتي�ش.
نعم ،ملا ف�شل قائد املنطقة اجلنوبية يف �إقناعنا ب�أال ندخل الإ�رضاب ،قلنا له :هذه
معركة ال�سجون دون ا�ستثناء ،ونحن جزء منها ،ونحن ندرك متيز نفحة عن غريه من
ال�سجون .فقال لنا :الو�ضع لي�س كاملا�ضي ،فاحلكومة الإ�رسائيلية متطرفة� ،شارون
رئي�س احلكومة ،وت�ساحي هنغبي  Yitzhak “Tzachi” Hanegbiوزير ال�رشطة
والأمن الداخلي ،ولي�س من ال�سهولة �أن ي�ستجيبوا ملطالبكم .لكن جتارب املا�ضي علمتنا
�أن ال َع ِ
�ص َّي فيهم ك�رسناه؛ لأنه ال �ضعيف مع اهلل ،لقد هزمنا يف هذه املعارك ديفيد ميمون
وغابي عمري ،وهما من العتاة يف الإجرام ،وقد كانا مديرين �سابقني مل�صلحة ال�سجون.
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كان ردنا وا�ضحاً ،وهو الدخول يف الإ�رضاب ون�رصة معتقلي جلبوع وباقي ال�سجون.
وت�أكيدا ً على �سجن ع�سقالن ،كانت لنا فر�صة اللقاء مع الأخ �أبي الناجي ،م�س�ؤول فتح يف
ع�سقالن ،وممثل املعتقل ،فقد جاء �إىل �سجن بئر ال�سبع ل�شهر من الزمان عقوبة ،والتقاه
�إخوا ُننا ،ومنهم املجاهد ح�سن املقادمة ،ودار احلديث طويالً حول الإ�رضاب ،و�أبلغه
مبوقفنا وموقف ال�سجون ،قائالً� :إنَّ �سجن ع�سقالن ال غنى عن م�شاركته ...وهو ي�شكل
�أهم �أ�ضالع املثلث .فرجع �أبو الناجي �إىل ع�سقالن ،وهو يحمل ما اتفقت عليه ال�سجون،
و�أعطى موافقته للأخ ح�سن املقادمة ،وال �أدري �أكان ذلك عن قناعة �أم عن ا�ستحياء ،كما
تبني لنا فيما بعد.
قبل �أيام من الإ�رضاب ،جاءنا مدير ال�سجن كذلك ،وحذرنا من دخول الإ�رضاب
ثانية ،وقال :ال تخربوا على �أنف�سكم .لكنهم يف الإدارة وم�صلحة ال�سجون �أقدموا على
خطوات ا�ستباقية ،فنقلوا من نفحة  70كادرا ً من حما�س ،وفيهم بع�ض الإخوة من اجلهاد
الإ�سالمي ،وذهبوا بنا �إىل ق�سم العزل يف بئر ال�سبع ،وكنت يف اخلام�سة واخلم�سني
من عمري ،وم�ضى علينا �أربعة �أيام يف العزل .ويوم الأحد � 15آب� /أغ�سط�س ،دخلنا
الإ�رضاب ،و ّ
مت تبليغ الإدارة بهذا ال�ش�أن ،وجاءت �إدارة ال�سجن يف جميع ال�سجون على
الأخ�رض والياب�س ،وحتى امللح متت م�صادرته .ث ّم مع الظهرية يف حملة لها �أتت على
جميع ال�سجون ،وعزلت اثني ع�رش م�س�ؤوالً عزالً انفراديا ً يف �سجن �أ ُفق املجاور ل�سجن
هدرمي .فمن حما�س كان الإخوة توفيق �أبو نعيم ،وروحي م�شتهى ،وح�سن املقادمة،
ويحيى ال�سنوار ،وعبد اخلالق النت�شة ،وحممد �أبو طري ،ومن فتح الأخوان ح�سام
خ�رض ،ويو�سف ار�شيد ،ومن اجلهاد الإ�سالمي الأخوان طاهر الزيود ،ووائل دردونة،
ومن ال�شعبية وليد دقة ،وامل�ستقل �سمري قنطار ،وهو حم�سوب على اجلميع� .أما �أنا
وتوفيق �أبو نعيم ،وح�سام خ�رض ،فقد عزلونا عزالً انفرادياً ،كل واحد منا يف زنزانة،
توفيق يف زنزانة ،وح�سام يف زنزانة ،و�أنا يف زنزانة ،وبقية الإخوة يف غرفتني �صغريتني.
و ّ
مت الإ�رضاب �إال عن املاء من �أول يوم ،و�سبقت معركة الإعالم معركة الأمعاء ،وخرج
علينا احلاقد ت�ساحي هنغبي ،وزير الأمن الداخلي ،بت�رصيح ا�ستفز العامل كله ،ملا قال
معلقا ً على الإ�رضاب“ :اتركوهم ميوتون” ،ث ّم تراجع عن ت�رصيحه الفا�شي.
دخلت ال�سجون جمي ُعها الإ�رضاب من �أول يوم� ،إال ع�سقالن دخل بعد خم�سة �أيام،
وجلبوع بعد يومني �أو ثالثة ،وال ب�أ�س ،لكن املطلوب �أن يبقى ع�سقالن يف املعركة .وما
م�ضى على �إ�رضاب ع�سقالن ثالثة �أيام� ،إال والأخبار يتناقلها ال�سجانون �أن ع�سقالن ف ّك
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�إ�رضابه .فقلنا هذا �أول �رشخ؛ لأن الإدارة وم�صلحة ال�سجون ،اجتمعوا مع �أبي الناجي،
و�أحمد (�أبي العو�ض) ،وفي�صل �أبو الرب ،ومنّ ْوهم بوعود كاذبة ،و�صدقوهم ،والأمر ال
يحتاج �إىل ت�صديق؛ لأن ه�ؤالء امل�س�ؤولني ال نية لهم يف الإ�رضاب وال عزمية لهم عليه.
بينما �أقدمت �إدارة ال�سجن على عزل الأخ عبد احلكيم حنيني ،و�شباب من حما�س ،حتى
يكونوا غائبني عن �صورة ما يجري يف ع�سقالن ،وحتى ال ي�ؤثر �صمود عبد احلكيم
حنيني و�إخوانه من حما�س على اتفاق م�صلحة ال�سجون مع �أبي الناجي ،و�أبي العو�ض،
وفي�صل �أبي الرب.
م�شى بنا الإ�رضاب الأ�سبوع الأول ،وجاءنا �ضابطان على م�ستوى قيادة م�صلحة
ال�سجون ،وهما �إيلي غابزون و�إ�سحق غباي ،وقاال لنا �إىل متى هذا الإ�رضاب؟ و�إىل �أين
�أنتم �سائرون؟ فقلنا لهما حتى النهاية ،وحتى تتحقق مطالبنا .ث ّم ان�رصفا ،ولأ�سبوع
�آخر يف عزلنا هذا ،ونحن ثابتون ،ثبات ال�شم الروا�سي؛ لأننا لليوم التا�سع ع�رش ،ونحن
ن�صلي واقفني .وزا ُدنا املاء وال �شيء �سواه .ونزلت �أوزا ُننا ...وقلت لإخواين :العزمية
ما�ضية و�رضبت لهم مثالً� :أن الأخت عطاف عليان �أ�رضبت �أربعني يوما ً عن الطعام،
وعلينا �أن ن�صل �أوالً �إىل �أربعني يوماً ،وبعدها يخلق اهلل ما ي�شاء .وجاءنا غباي مرة
�أخرى ،وقال� :أنتم على �أبواب رم�ضان ،فهل �سيدخل عليكم رم�ضان و�أنتم م�رضبون؟
قلت له :نعم� ،سنوا�صل �إن �شاء اهلل.
بعد �أ�سبوعني رحلونا �إىل �سجن اجللمة ،وو�ضعونا يف غرفتني ،و�أجروا لنا الفحو�صات
يف عيادة ال�سجن ،منها فح�ص ال�ضغط ،ومعرفة الأوزان ،والقلب �أحياناً .وكان �رسوري
عظيما ً ب�أن نزل وزين من  85كغ �إىل  72كغ .وحمدت اهلل على ذلك ،لكن �رضره كان
كبريا ً على قوة النظر ،وعلى منو ال�شعر ،فقد يكون الإ�رضاب �سببا ً يف عجز النظر،
وت�ساقط ال�شعر ،وهذا ما ح�صل معي.
توالت زيارات �ضباط م�صلحة ال�سجون ،ويف ال�سجون الأخرى يكذبون على �إخواننا
امل�رضبني ويقولون لهم� :أنتم م�رضبون ،وال�شيخ �أبو طري ف ّك الإ�رضاب ،وهو يتناول
الطعام ،لكن هذه الأكاذيب والأالعيب ال ي�صدقها ال�سجناء ،وكل ذلك كان حربا ً نف�سية
ليفتوا يف ع�ضد امل�رضبني.
�ضباط م�صلحة ال�سجون ت�ضايقوا ،وهددوا بتفريقنا ،وهذا ال ي�ضرينا ،فنحن يف
غربة ويف عزلة .لكن الر�أي العام يف اخلارج متالحم معنا ،وو�صلت �أخبار الإ�رضاب �إىل
313

ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
م�سامع ملك الأردن ،عبد اهلل الثاين ،ورئي�س م�رص ال�سابق ح�سني مبارك ،وحتدثا �إىل
الإ�رسائيليني بهذا ال�ش�أن .ويف اليوم ال�سابع ع�رش من الإ�رضاب� ،أو الثامن ع�رش ،قام
املجاهدون من كتائب الق�سام بعمليات نوعية ،نفذها ا�ست�شهاديون يف مدينة بئر ال�سبع،
ف�أوقعت هذه العمليات قتلى وجرحى يف �صفوف الإ�رسائيليني ،وعنوان هذه العمليات
هو االنت�صار لإ�رضاب الأ�رسى .وج َّن جنون االحتالل ،وجاء قائد م�صلحة ال�سجون
وحا�شيتُه ،وفاو�ضنا طويالً على ف ّك الإ�رضاب .وامل�صيبة �أنّ ِم ْن بيننا ،دون حتديد
ا�سمه ،قال مت�سائالً بيني وبينهم� :إىل �أين نحن ذاهبون؟ و�أراد اجلواب مني ،فقلت
له :وملاذا دخلت الإ�رضاب؟ وقال يل الأخ �أبو �إبراهيم ال�سنوار“ :يا �شيخ� ،إذا مل تخذل
القيادة القاعدة ،فالقاعدة م�ستعدة للعطاء” ...وهذا �صحيح من خالل التجربة .قلت:
وتوفيق معي يف الر�أي ،نوا�صل الأربعني يوما ً مهما كانت التحديات ،وقال توفيق لن نفك
الإ�رضاب قبل �أن نح�صل على التلفون .وخرج اجلميع ،بعد ت�شاور و�ضغط من م�صلحة
ال�سجون� ،أن يعودوا �إىل تنظيماتهم ،و�إىل ال�سجون التي خرجوا منها ،ويعر�ضوا عليهم
تعليق اخلطوة.
�أما جلبوع ،الذي كان الإ�رضاب من �أجله ،ودخلنا حربا ً لن�رصته ،فقد حلق بع�سقالن،
وف ّك �إ�رضابه فقلت :ابتد�أت م�صلحة ال�سجون باملربعات واحدا ً فواحداً ،ع�سقالن �أوالً
وجلبوع ثانياً ،واهلل يعلم ما الثالث .ث ّم قلت :ب�أي وجه �أعود �إىل نفحة ...بوجه الهزمية
والرتاجع!! ال ،لن �أعود �إىل نفحة �إال بالوجه الذي خرجت من �أجله ...وهو الن�رص ،لقد
خرجت على �أمل الن�رص ،ولن �أعود بغري هذا الذي خرجت من �أجله .فطلبت الذهاب
�إىل جلبوع ،وبقيت على �إ�رضابي لليوم التا�سع ع�رش ،ودخلت جلبوع و�أنا م�رضب.
واجتمعت بالنا�س من جميع الف�صائلَ ،
و�ش َكوا يل قياداتهم ،وبالرغم من �أنهم جدد على
الإ�رضاب ،و�أول جتربة لهم ،ف�إنهم ال يريدون ف ّك الإ�رضاب ،ولوال �أن قيادتهم قبلت
ف ّك الإ�رضاب ،حتت �ضغط �إدارة ال�سجن ما فعلوا ...ويا للأ�سف! و�أما ع�سقالن ،فقد
باء ب�إثمه ،وانتهى دوره القيادي ،بعد �أن كان الأول يف قيادة ال�سجون .و�أما نفحة ،ففك
الإ�رضاب يف اليوم الثامن ع�رش ...والذين وا�صلوا وبقي موقفهم �صلبا ً هم الإخوة يف
�سجنا بئر ال�سبع (�إي�شل و“هو ليكيدار”) ،ولوال اخلذالن مل�ضوا يف الطريق حتى النهاية.
و�أما هدرمي ،فعلى دين غريه من ال�سجون ،ف ّك الإ�رضاب وانتهت هذه اجلولة بالف�شل
والوعود الكاذبة .ومنذ �سنة  ،2004و�إىل يومنا هذا مل تتعاف ال�سجون من هذا الف�شل.
و�أقولها بثقة ،لو �أن النا�س �صربوا قليالً النت�رصوا يف معركتهم هذه؛ لأن العدو ال ي�صرب
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على مثل هذه املعارك ،وكانت الظروف ل�صالح الأ�رسى والإ�رضاب ،وهذه جتربة من
التجارب .وحتى ع�سقالن لو كانت قيادته نا�ضجة لبقي يف ال�صدارة ،وكما قلنا �آنفاً:
“العاقل ال يبلغ من خ�صمه ،ما يبلغ اجلاهل من نف�سه”.
باي ،وهو امل�س�ؤول عن ا�ستخبارات ال�سجون ،وعلى كتفه مق�صان،
ذات مرة جاءين َغ ْ
علي ،يف �أثناء الإ�رضاب ،الذهاب �إىل معتقل جمدو ،وهو يريد �أن يخرجني من
فعر�ض ّ
الإ�رضاب �إىل حيث اخليام والهواتف املحمولة ،والتوا�صل مع الأهل يف الليل والنهار،
علي ،وقلت له :نحن
حيث �أكون طليقاً ،فقلت له :ما يجري على �إخواين يجري ّ
 4,000م�رضب عن الطعام ،ولو بقي منا  1,500لكفى وقودا ً لهذه املعركة .فقال :ما
جدوى هذا الإ�رضاب؟ و�رضبت له مثالً باجلي�ش الإيرلندي.
ٌ
نقا�ش داخلي ،وللتاريخ� ،أن ال�سجون التي قبلت على نف�سها
وكان قد دار بيننا
الهزمية دفعت ال�رضيبة �أكرث من بقية ال�سجون ،التي �آثرت الإ�رضاب على االنك�سار.
وحول �س�ؤال �س�ألنيه �أحد الإخوة يف جمدو ،من خالل لقاء وحما�رضة عن دور مروان
الربغوثي يف الإ�رضاب ،وقد �شاع �أنه كان يتناول الطعام ،خالل �أيام الإ�رضاب ،فقلت:
كان الرجل يف العزل كما �سمعت ،ولو كان حا�رضا ً يف الإ�رضاب ،لكان من امل�شاركني يف
اتخاذ القرار.
�إنني ال �أبرئ نف�سي من م�س�ؤولية هذه املرحلة� ،إذ الأحداث دفعت بي �إىل الواجهة ،و�أنا
ال �أقبل على نف�سي ذلك؛ لأنني ل�سنة ون�صف قبل الإ�رضاب ،اعتزلت العمل التنظيمي،
وقام على قيادة التنظيم �إخو ٌة كرام ،لكن نحن َم ْن يف الواجهة مع م�صلحة ال�سجون.
�أما موقفي �أمام اهلل ،ف�إين قد �أعذرت مبوا�صلة الإ�رضاب  19يوماً ،وا�ستعليت على
الف�شل واالنك�سار ،وقد �ضاق العدو من هذا ال�صرب ...ونحن على يقني من ديننا� ،أن
الن�رص مع ال�صرب ...ودخلنا الإ�رضاب يف  ،2004/8/15وانتهينا منه بتاريخ .2004/9/4

سجن جلبوع :محطة على الطريق:
بعد �أن انف�ض االجتماع مع م�صلحة ال�سجون ،وبقينا على الإ�رضاب �إىل �أن ن�صل
ال�سجون التي تقرر الرجوع �إليها .رجع �إىل هدرمي الإخوة يحيى ال�سنوار ،وروحي
م�شتهى ،و�سمري قنطار ،وح�سام خ�رض ،ال لفك الإ�رضاب ،ولكن ليعر�ضوا على بقية
الأ�رسى ،احلديث الذي دار يف االجتماع .فالذين رجعوا �إىل هدرمي وجدوه �أقرب �إىل ف ّك
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الإ�رضاب .والإخوة الآخرون توفيق وح�سن مقادمة ،و�أبو مكني ،وطاهر الزيود �إىل
بئر ال�سبع ،ث ّم نفحة ،يف املهمة نف�سها ،و�أما �أنا والأخ عبد اخلالق النت�شة ،ويو�سف ار�شيد،
ف�إىل جلبوع ومعنا الرفيق وليد دقة.
حملتني “البو�سطة” من اجللمة ،الواقعة على ال�سفوح ال�رشقية جلبل الكرمل ،ما بني
حيفا وجنني .حملتني �إىل �سجن جلبوع احلديث يف بنائه ،وهو �إىل جوار �سجن �شطة،
القدمي منذ �أيام االنتداب الربيطاين.
دخلت �إىل ق�سم ( ،)1وا�ستقبلني �أحبابنا من الأ�رسى �أميا ا�ستقبال ،وغمروين
بعواطفهم النبيلة ب�شتى ف�صائلهم� ،أبناء فتح واجلبهة ال�شعبية قبل �أبناء حما�س
واجلهاد الإ�سالمي .وي�شهد اهلل �أين تعاملت معهم كالوالد مع �أوالده ،فما كان بيني وبني
�أحد من ه�ؤالء من حواجز� ،إمنا هو االحرتام .وما �إن دخلت الغرفة التي �س�أحل فيها
خالل هذه الأيام ،وهي للإخوة يف حما�س ،وفيها فاكهة القوم ،عمار زهري �أ�سعد ،ابن
�أخت ال�شيخ حامد البيتاوي ،والأخ �أبو نبيل �أ�رشف ح�سن ،من قرية ا�سمها كفر يا�سيف،
ق�ضاء عكا ،وفيها فر�سان خليفة من خميم طولكرم ،الذي ذكرته يف خطبة جمعة،
فقلت :نريدكم كما هي حال �سلفنا ال�صالح ،رهبانا ً يف الليل وفر�سانا ً يف النهار ،لكن
لي�سوا كفر�سان خليفة ،و�إمنا جعلوا من �صهوات اخليل عرو�شا ً ل�سيوفهم .و�أ�صبحت
هذه العبارة حديثا ً للأ�رسى يف ال�سجون ،يوقعون عليه بالتعليقات .ومن �سكان الغرفة
املجاهد رائد احلوتري ،ف ّرج اهلل كربهم قريباً.
كل يوم جمعة �أو �سبت �صباحاً ،كان مدير م�صلحة ال�سجون “النت�سيق” ،ي�أتي
لزيارتي يف الق�سم الذي حللت فيه ،ويدور احلديث االجتماعي بيننا ،لأكرث من �ساعة
يف كل زيارة .وكنت �أ�ضيق ذرعا ً من احلال التي و�صلنا �إليها ،يف ظ ّل هذه ال�سيا�سة التي
�أتت على كثري من �إجنازاتنا التاريخية ،وكان ثقيل الظل يف زياراته؛ لأن من وراء ذلك
الت�شفي ،ولرمبا لقرب بيته منا.
مكثت يف جلبوع قرابة �أربعة �أ�شهر ،وزرت �أق�سامه ،والتقيت كثريا ً من الأحباب ،من
�أبناء احلركة الأ�سرية ،وجمعتني الأيام مع املجاهد احلبيب ،قائد معركة خميم جنني ال�شيخ
جمال �أبو الهيجا ،و ِنعم الأخ هو ،وهو (حتى كتابة هذه ال�سطور) يف العزل االنفرادي
يق�ضي �أيامه ،ما بني مطالعة الكتب وقراءة القر�آن يتلوه �آناء الليل و�أطراف النهار ،فرج اهلل
كربه .والتقيت �أمري القوم هناك �أبا �سلمان عايد خليل ،و�أبا �إبراهيم �سامي ح�سني ،الذي
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يتميز دوما ً بالعطاء ،والقرب من �إخوانه ،وهو قائ ٌد ناجح ،وحماو ٌر لَبِق ر�ضي اهلل عنه
وكذلك الأخ احلبيب عماد ريحان �شقيق ال�شهيدين عا�صم وحممد ريحان.12
يف نهاية �شهر كانون الثاين /يناير من �سنة  2004جاءين غباي قائد اال�ستخبارات يف
م�صلحة ال�سجون ،وقال يل :نريدك �أن تنتقل �إىل �سجن جمدو؛ لأن م�صلحة ال�سجون يف
طريقها �إليه ،بعدما ّ
مت االتفاق مع اجلي�ش يف نقل �صالحيات املعتقل �إىل م�صلحة ال�سجون،
على �أن ي�سلمها املعتقل بعد �شهرين .ونحن يف م�صلحة ال�سجون نريد �أال ن�صطدم مع
الأ�رسى هناك؛ لأن اجلي�ش يدخل عليهم للعدد ببنادقه ،وهذا م�ستحيل عند م�صلحة
ال�سجون ،ونريد من يفهمنا هناك ،وعلى اخل�صو�ص من حما�س .فقلت له� :أنا موافق
ب�رشط �أن يرافقني خم�سة من كوادر الف�صائل ...من فتح واجلهاد وال�شعبية ،فوافق
على ذلك ،و�أخذت معي من حما�س الأخ �سامي ح�سني.
و�صلنا معتقل جمدو ،وا�ستقبلنا هناك ممثل املعتقل ،وهو من فتح ،و�ساعدنا يف نقل
�أمتعتنا وحمل عني كل �شيء ،فجزاه اهلل خرياً ،وهو الأخ �أبو مروان ،من قلقيلية.
دخلت على خيمة حلما�س ،وكل خيمة تت�سع لأكرث من ع�رشين جماهداً ،و�أمري القوم
الأخ املجاهد فازع �صوافطة ،وابن ق�ضيتنا و�رضبتنا �سنة  .1998والتقيت �أنا�سا ً غاية يف
االحرتام والتقدير ،لكن امل�أخذ على الأ�رسى يف جمدو �أنهم ملا �سمعوا مب�صلحة ال�سجون
قادمة انتظروها ك�أنها ُبعبع ،فبدالً من تهدئتهم والتخفيف من نية الت�صادم مع م�صلحة
ال�سجون ،و�إذا بنا نرفع من معنوياتهم ،ون�شجعهم على احلذر من م�صلحة ال�سجون،
وقلت املثل امل�شهور“ :جبناك يا عبد املعني حتى تعني ،و�إذا بك حتتاج �إىل من يعني”.
على كل حال ،كانت فر�صة جيدة جدا ً يل لتبليغ ما �أ�ستطيع من خالل هذه املرحلة.
�إذ جاءين الأخ احلبيب رامي الأقرع من بلدة قبالن ،وكان رئي�سا ً للكتلة الإ�سالمية يف
جامعة النجاح ،فقال يل :نريد منك يف كل يوم �ساعة ،حتدثنا عن جتربتك من خالل هذا
امل�شوار الطويل ،فهذا تاريخنا وحرام عليه ال�ضياع ،فال ب ّد من توثيقه .ف�شكرت له ذلك،
 12عا�صم يو�سف ريحان ( :)2001–1981ولد يف بلدة تِل جنوب غرب مدينة نابل�س .التحق يف جامعة النجاح
الوطنية يف نابل�س� .شقيق ال�شهيد حممد والأ�سري عماد .ا�ست�شهد بعد تنفيذه لهجوم بالعبوات النا�سفة وال�سالح
الناري بالقرب من م�ستوطنة عمانوئيل قتل وجرح فيه الع�رشات من ال�صهاينة ،يوم اجلمعة .2001/10/12
حممد يو�سف ريحان ( :)2001–1974ولد يف بلدة تِل جنوب غرب مدينة نابل�س .ن�شط يف كتائب الق�سام �ضمن
جمموعة ال�شهيد يا�رس ع�صيدة ،وا�ست�شهد يف ا�شتباك م�سلح بعد اقتحام ال�صهاينة لقريته يوم.2001/10/12 ،
وحلقه لل�شهادة �أخاه عا�صم الذي نفذ عملية ا�ست�شهادية.
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وقلت هذه فر�صة ثمينة ،طاملا انتظرتها؛ لأن م�صلحة ال�سجون فيما م�ضى ،كانت تالحق
�أوراقنا وت�صادرها ،وهذا ما حال دون كتابتها وتوثيقها يومياً ...فوجدت يف ذلك فر�صة.
وبد�أت معهم مبحا�رضات يومية ،ورامي يكتب هذه املذكرات ،وهو ر�ضي اهلل عنه َم ْن
َبو َّبها؛ حتى انتهيت منها ،وقد كتب منها ن�سختني ،واحدة عنده ،والأخرى عندي.
لقد �شاهدت العجب يف �سجن جمدو ،فاجلرذان من حولنا ،والقطط ال جتر�ؤ على �أن
تعرت�ضها ،ت�صحو وتنام على خ�شية منها ،و�شاهدت قطا ً ال ينام �إال على �صدر �صاحبه،
الأخ املجاهد �سليم �أبو عرة ،الأنف على الأنف يا �سبحان اهلل! �صحبة عجيبة .ويف جمدو
مكتبة ال جتدها خارج ال�سجن ،فم ْن يقر�أ؟ وكنت �أخطب اجلمعة يف النا�س ،وال �أحيد عن
جتديد الأمل عندهم ،و�أن الطريق لنا ،ولن يكون لغرينا.
وجاءين قبل �أيام من الإفراج الناطق با�سم م�صلحة ال�سجون وا�سمه عوفر ،وجتاذبنا
�أطراف احلديث عن ال�سجن ،وعما ت�أتي به الأيام القادمة ،وعن االنتخابات الت�رشيعية.
وقد جعلنا من ذلك يف ال�سجون مو�ضع نقا�ش ،وخرجنا بتو�صية امل�شاركة يف االنتخابات
الت�رشيعية ،كجزء من القرار �أو الإجماع الرباعي :اخلارج ،وال�ضفة ،وغزة ،وال�سجون.
وزارنا من وزراة الأ�رسى ،الأخوان ه�شام عبد الرازق الوزير ال�سابق للأ�رسى،
و�سفيان �أبو زايدة الذي خلفه يف الوزارة .ودار احلديث حول التهدئة واالنتخابات ،و�أنهم
حري�صون على م�شاركتنا يف هذه العملية.
وقبل الإفراج كذلك ،جاء قائد م�صلحة ال�سجون وحا�شيته لزيارتي مودعاً ،وطلب
مني زيارة لبيتي فوعدته .وملا خرجت وذهبنا لالنتخابات ،وقد حققنا فوزا ً كا�سحا ً
فيها ،ات�صل بي �إ�سحق غباي ومدير م�صلحة ال�سجون لزيارتي يف البيت ،ف�شاورت �أحد
الإخوة فلم ي�ستح�سن ذلك فاعتذرت لغباي .وت�ضايقت من ت�رصيف هذا؛ لأنني �أخلفت
بالوعد.
قبل الإفراج بيوم ،ات�صل بي عن طريق الهاتف املحمول من اخلارج الأ�ستاذ ح�سن
القيق ،رحمه اهلل ،فقال يل� :أخي �أبا م�صعب .قلت :نعم ،قال :الرجاء �أال ت�رصح للإعالم
�شيئا ً عن االنتخابات ،واعذرين لأين لن �أكون غدا ً مع �إخوانك يف ا�ستقبالك �أمام ال�سجن.
فقبلت منه ذلك ،وقلت� :سمعا ً وطاعة .وملا ات�صل بي ا�ستغربت منه ذلك؛ لأنه يف العادة
ال يت�صل على ال�سجن ،ومل تكن له �سابقة .ويف البداية ،بالرغم من �أين �أعرف �صوته،
�س�ألتَ :م ْن املتحدث؟ ف�أجاب� :أبو �سليمان ،فرحبت به بكلمة �أ�ستاذي ،وهو �أ�ستاذي
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بحق .ومع ظهرية ذلك اليوم ،وكان الإخوة قد دعوا �أبناء الف�صائل حلفلة وداع تكرميا ً
يل ،و�إذا ب�إدارة ال�سجن تبلغني بقرار نقلي �إىل �سجن هدرمي ،ف�رضبت �أخما�سا ً ب�أ�سدا�س؛
لأن يف النقل خوفا ً من الإداري بعد هذه ال�سنني .فحزمت �أمتعتي ورحلت يف “بو�سطة”
خا�صة ،عربة ترانزيت �إىل �سجن هدرمي ،ومنت ليلتي يف الزنزانة ،ومل �ألتق �أحدا ً هناك.

ويف ال�صباح انتظرت الإفراج ،وعلى الرغم من �أن الإدارة هناك قالت يل :اليوم تخرج من
ال�سجن ،لكن ت�أخر الوقت ،وقد طال االنتظار ،ومنت ،ث ّم ا�ستيقظت وملا َ ِ
تن ال�ساعة،
فذهبت �أفكاري وظنوين �إىل ال�سجن الإداري .وقريبا ً من ال�ساعة الرابعة م�سا ًء ،و�إذا
علي باب زنزانتي ،ويقول يل :هيا ب�أمتعتك ،فقد ح�رض املدير ،وهو ينتظرك
بطارق يطرق ّ
للتوقيع على الإفراج ،خرجت �إليه وهو يف �ساحة داخلية لل�سجن ،حيث َو َّقع على ورقة
الإفراج ،فطلبت منه ورقة للطريق ...وقد يئ�س �أهلي من هذا االنتظار ،فقال� :أهلك يف
اخلارج ينتظرونك ،وما �إن �رصت خارج ال�سجن ،و�إذا بالقد�س ورجالها ينتتظرون.
وتدافع النا�س ،وهم حمولة با�ص �سياحي ،خال ال�سيارات اخلا�صة .و�سلمنا على
اجلميع ،وفيهم الأ�ستاذ حممود فواقة ،وال�شيخ حامد �أبو طري ،وال�شيخ جميل حمامي،
واملهند�س خالد �أبو عرفة ،واملجاهد �أحمد عطون ،ووالد ُه �أبو �أحمد ،والأخ يعقوب
�أبو ع�صب ،وجزى ّ
رحبوا بي و�سلّمت عليهم ،وركبت البا�ص مع
الل اجلميع خري اجلزاءّ .
هذا اجلمع ،ويف الطريق حتدثنا وال�شيخ جميل ،وال�شيخ حامد ،وال�شيخ �إبراهيم حمادة،
وكان حديثنا م�شحونا ً بالعاطفة الأخوية .و�سارت بنا القافلة حتى و�صلنا قريتي
�أم طوبا مع الأذان ل�صالة املغرب .كان ذلك يوم .2005/6/5
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