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االعتقال التا�سع والإ�ضراب الفريد،
ذكريات وخواطر

االعتقال التا�سع والإ�ضراب الفريد ،ذكريات وخواطر

االعتقال التا�سع والإ�ضراب الفريد،
1
ذكريات وخواطر
ما �إن تخرج ِم َن ال�سجن ،وتغالبك احلري ُة مب�شاكلها ،قبل �أن تداعبك مب�شاعرها ،حتى
يحيط بك الأذى ِم ْن ن�سج العنكبوت .وما �إن تتن�سم �أجواء احلرية املغلوبة بعد هذا الفراق
الق�رسي ،حتى ي�ساورك القلق ،وتتالهث ِم ْن حولك �أنفا�س موبوءة .ال �ش ّك �أن االحتالل
ِم ْن ورائها ،لتف�سد عليك الفرحة بلقاء الأحبة ،وتف�سد عليك حالة اال�ستقرار الباهتة —
التي ال �سبيل للخال�ص منها �إال بهزمية االحتالل— حتى و�أنت ت�ستقبل املهنئني ،الذين
هم بال �أدنى �ش ّكِ ،م ْن بينهم َم ْن هو عني عليك ،ف�أمثالنا هيهات ،هيهات� ،أن ينعم بالراحة
يف هذه الدنيا ،وعلى ا ُ
خل�صو�ص مع هذا املحتل البغي�ض.
هي ع�رشة �أ�شهر كاملة بحلوها ومرها ،وعجرها وبجرها التي ع�شت �أيامها بعد
اخلروج الأخري ِم َن ال�سجن .و ِم َن البديهي �أنْ تبقى حال ُة املوج على طبيعتها بني م ٍّد
وجز ٍر يف هذا ال�رصاع املحتدم حتى ُيدحر االحتالل .ف�إن حربك مع االحتالل له معادلة
وا�ضحة� :إنْ ت�سكت عنه ف�إنه ال ي�سكت عنك ،وقد ن ّغ�ص عليك حياتك ،و�أخرجك من بيتك،
وحال بينك وبني �أوىل القبلتني �أن حتظى بال�صالة فيه .لأجل هذا عيونه لك باملر�صاد،
وتراقب زوارك ،وتع ُّد عليك �أنفا�سك ،وما يف الهواء بينك وبينهُ ،يح�صي عليك
تالح ُقك
ُ
ري �آمنٍ ِم َن التج�س�س عليك،
كالمك ،وذهابك و�إيابك ،وغدوك ورواحك ،حتى �أنَّ بيتك غ ُ
فهم يعي�شون معك ،ويتن�صتون عليك ،وغري بعيد �أن �أغطيتنا ال �شيء ي�سرتها حينما
يخلو الإن�سانُ �إىل �أهله .ولي�س بجديد �أنهم يتفننون يف الأذى والف�ساد ،حتى �إن �أحد
الإخوة قال يل :بيتك ملغوم ،واحلديث الذي دار بيننا عندهم مك�شوف ،وواجهوين به،
وقالوا :هناك حركات تعمدها ال�شيخ ،ومتتم بكلمات ،ما هي؟
و ِم ْن ثم ال حرج �أن يهتكوا ما �سرته الليل ،فهذه “�إ�رسائيل”.
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ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
وذات ليلة ِم ْن ليايل الربد ،ونحو ال�ساعة الواحدة بعد منت�صف الليل ليوم الأربعاء
 ،2013/2/4و�إذا برنني الهاتف اخلليوي يوقظني ِم َن النوم ،ف�أزعجني ذلك ،وع ّكر
مزاجي ،وقلتَ :م ْن هذا الذي يق�صدنا يف هذه ال�ساعة ِم َن الليل؟ و�أول ما ذهب �إليه ظني،
هو ال�شاباك ال�صهيوين .ففتحت اخلط و�أنا مرتدد ،و�إذا بالأخت الفا�ضلة �أم جماهد،
زوجة الأخ املجاهد النائب �أحمد عطون ،تقول يل على عجل� :أخي �أبو م�صعب ،جي�ش
االحتالل داهم بيتنا يف البرية ،واقتحموه على �أبي جماهد يريدون اعتقاله ،فانتبه للأمر،
وكن على حذر .وك�أن ل�سان حالها يقولَ ( :ف ْ
اخ ُر ْج ِ�إ ِّن لَ َك ِم َن النَّ ِ
ا�ص ِحنيَ) .2ف�شكرت
لها ذلك ،ووا�سيتها م�صرباً ،وقلت لها� :سلمي الأمر هلل ،وانتهى الأمر عند هذه الكلمات.
ال�صبح عن يوم
ليبد�أ ما تبقى ِم َن الليل باخلروج من البيت ،ويذهب القلق ويتنف�س
ُ
جديد بال اعتقال .بالطبع ا�ستيقظ �أهلي مع رنني الهاتف ،وعلموا بالأمر ،و�ساعدوين
على اخلروج ِم ْن بعد ما تلفعت بثيابي لأتوقى برد الأربعينية ِم ْن ليل �شباط ال�صقيع.
فغادرتهم �إىل �أنْ عال �أذان الفجر ل�صالة ال�صبح ِم َن امل�ساجد .فذهبت ل�صالة ال�صبح التي
هي يف العادة �أنا �إمامها يف م�سجد حارتنا .و�صليت يف النا�س ،و ِم ْن ث ّم عدت �إىل البيت بعدما
تنف�س ال�صبح.
لكن االحتالل ال يريدنا �إال يف ال�سجون �أو حتت الرتاب ،وكلها قبور .ال يريد �أ�صواتنا
�أن تلعلع يف ك�شف �أباطيله ،وال �أن ي�سمعها �أحد ،وال يريد جلرياننا �أن نتفاعل معهم،
ال يريد لزوارنا من ذوينا و�أهالينا �أن يح�رضوا �إلينا� ،إن ا�ستطاعوا .يريدون لنا القطيعة
و�أن يقتلوا اجلرية فينا .وحتى َم ْن عرفناهم داخل ال�سجون ،حمظو ٌر علينا �أن نتوا�صل
�أو يتوا�صلوا معنا ،وكل كلمة عند القوم لها تف�سري �سلبي .ال يريدون لإ�سماعيل الزير،
الذي ع�شنا و�إياه يف ال�سجن� ،أن ي�أتينا مبا ا�شرتيناه ،وقد دفعنا ثمنه من اللحم الربي،
واجلميد ِم َن اللَّنب ،الذي يتفننون يف �صناعته ،وهو كا ُرهم .نعم� ،إنه الأخ �إ�سماعيل الزير
ِم ْن عرب التعامرة ،والذي طمعني يف ال�رشاء� ،أنه يذكرين بالأيام اخلوايل ،يوم �أن كان
الرعا ُة يعتمدون على الرعي يف علف �أغنامهم ،والعي�ش معها يف الرباري طلبا ً للع�شب،
واخللطة والت�سمني مل ُيعرفا بعد.
�أتيت على هذا ،لأن ال�شاباك الإ�رسائيلي واجهوا �إ�سماعيل مبا ا�شرتيناه منه ،وح�سبوا
ذلك �ألغازاً� ،أو �أ�سما ًء م�ستعارة .ويف كل مرة �أعتقل فيها ،ال يغيب ما م�ضى ِم ْن عمري
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داخل ال�سجون ،عند م�شهد االعتقال ،ليكون مادة حتري�ض يف املحاكم ،فما تقدم ِم ْن
�أيامك يف ال�سجن �شاه ٌد عليك للتحري�ض عليك.
ويف ليلة  ،2013/7/3و�إذا بجي�ش االحتالل يطرق علينا الباب ،فقمت فزعاً ،وفتحت لهم
الباب بعدما �أخذ �أهلي وقتهم ،كان ذلك قريبا ً من ال�ساعة الواحدة والن�صف ليالً ،ح�سب
التوقيت املحلي ملدينة القد�س ،وقد �أعياين ليلتها التعب ،و�أنا �أتابع جمريات الأحداث يف
م�رص املبتالة بحكم الع�سكر الذي �أف�سد احلياة و�أفقر البلد.
طرق علينا االحتالل الباب ليلة االنقالب ،ففتحت لهم الباب ،وقالوا :نريدك �أن
تذهب معنا �أيها ال�شيخ ،فاقتادوين دون �أي يعبثوا بالبيت ،بعد ليل ٍة �سهرها �أرحم ِم ْن
نو ِمها ،لأن قليل النوم يتعب وال يريح .فا�صطحبت ما يلزم ِم َن الثياب والدواء ،ودون
عيني ،واالحرتام هو �سيد املوقف ِم َن البيت،
�أن ي�ضعوا القيد يف يدي ،وال الع�صب ُة على
ّ
وحتى مع�سكر بيت �إيل �شمايل مدينة البرية ،وال يكون هذا �إال بتعليمات .وهناك �صليت
ال�صبح بعدما ّ
ع�ضني الليل بربده ،حتى متنيت على ال�شم�س �أن ت�أتي بدفئها .ومع ارتفاع
ال�شم�س انطلقوا بي ،ب�صحبة �آخرين اعتقلوا يف تلك الليلة ،منهم الأخ املجاهد عمران
مظلوم ،الطالب يف جامعة بريزيت ،و�أياديهم يف القيود البال�ستيكية من اخللف ،و�أعينهم
مع�صوبة طيلة الليل والنهار� ،إىل �أن و�صلنا �سجن عوفر مع ع�رص ذلك اليوم .وكان من
حظنا ،بل من حظي �أنا� ،أن �أتت بنا احلافلة القد�س من �شمالها ،لأمتع ناظري مبرابعها
بعد طول حرمان ،بعد ذلك �أخذوا بي �إىل مكاتب التحقيق ،وا�ستقبلني َم ْن �أعرفه ويعرفني
يف حجرة من حجراتها ورحب بي كالعادة ،والروتني هو ...هو.
ما الذي �أتى بك؟ قلت� :أنتم ،ث ّم �أردف قائالً :يقولون �إنك حما�س ،وكنت �ضيفا ً على
الكتلة الإ�سالمية يف جامعة بريزيت يف انطالقة حما�س ،وخطبت فيهم كلمة حما�س،
و�شاركت يف م�سريات وح�رضت مهرجانات ت�أييدا ً حلما�س .قلت :هل هذا كل ما عندك؟
قال :نعم ،ورمبا يلحق .فقلت له :يا هذا ،يف كل ما م�ضى كان جوابي �أين نائب يف املجل�س
الت�رشيعي الفل�سطيني عن القد�س و�أهلها ،عن املدينة ال�صابرة التي يرزح �أق�صاها
و�أهلوها حتت ظلم االحتالل ونري التهويد واال�ستيطان� ،أما اليوم ف�أنا حما�س ،و�أبوها
حلما�سْ ،
فاط ِو ما عندك ،وهذا ما عندي.
بعد ذلك ذهبوا بي �إىل ال�سجن ،وا�ستقبلني �ضابط ِم ْن بني معروف ا�سمه ف�ؤاد
ال�شاعر ،حمرتم بكل ما تعنيه هذه الكلمة ،ف�ؤاد ال�شاعر �أبو بيان ،هو ِم َن الأدب واالحرتام
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علي ،ولتجاوز مني ح�صل.
مبكان ،بحيث مل ي�سمح لأحد العاملني معه �أن يرفع �صوته َّ
فناداه با�سمه� ،إياك �أن ت�أتي بال�شيخ .و�ضابطان �آخران ِم ْن �ضباط ال�سجن �أعرفهما،
وهما على احتكاك مبا�رش يوميا ً مع الأ�رسى هما �إيهود وموتي ،اللذان ودعاين يف
املرة ال�سابقة ،ا�ستقبلني �إيهود بالعربية قائالً� :شيخ ،ال ما حزرت؟ �أي ملاذا عدت ثانية
�إىل ال�سجن؟ قلت له� :إنه االحتالل يا �إيهود� .إيهود وموتي تعامال على الدوام بلطف
واحرتام ،وما �أ�ساءا الأدب ،ولو ملرة واحدة ،ومنهم �ضابط ق�سمنا نور ن�رص الدين
علي
فلفلة يف التعامل مع الأ�رسى يف الق�سم .نور �ضابط م�ؤدب وحمرتم و�أول ما يلقي ّ
ال�سالم ي�س�أل عن �صحتي ،وقد جاءنا بدالً من �ضابطة يهودية ا�سمها “�أورنا” ،تتعامل
مع عائالتنا يف الزيارة باحرتام ،بعدما تركت ق�سمنا ،ومل ُت�سئ الأدب معنا يوم �أن كانت
يف الق�سم.
ومنهم ال�ضابط �سليم عزام ،الذي ال يتحدث �إليك �إال على �أدب ج ّم وخجل ،وكذلك
ال�ضابطان عوي�ضة و�شحادة حمرتمان والأدب حا�رض يف كالمهما ،وهناك َم ْن �أحاطني
برعايته الطبية و�أدبه واحرتامه ،ولهم يف نف�سي حظهم من االحرتام� .إنهم العاملون يف
عيادة ال�سجن ،املمر�ضون ،الذين �صربوا على حديثي معهم ،والذين دعوتهم ودفعت
بهم للذهاب �إىل اجلامعة ،و�أال يربطوا م�ستقبلهم مع م�صلحة ال�سجون.
�إنهم الرئي�س �سامر حمود ،والرئي�س عزمي عبيد ،الذي ح ّل حمل �سامر ،واملمر�ض
املحرتم امل�ؤدب و�سيم دبور ،وخزام ،ومنهم ال�شباب امل�ؤدب �أمري �صالحلة ،ورامي،
ومنر ،و�أيهم وتامري .رامي الذي قال يل :يق�شعر بدين عندما �أ�سمعك ت�ؤذن ل�صالة
ال�صبح .ه�ؤالء هم الذين �أرغب �أن �أردهم �إىل بني معروف ،ولقد تفانوا يف خدمتنا،
وتعاونوا يف تقدمي العالج لنا .بل �إن امل�س�ؤول العام يف العيادة يهودي ا�سمه �شاحر ،غريب
عجيب يف �أدبه ،حتى �إنه ال يتحدث �إلينا �إال على خجل ،وكذلك املمر�ض املتميز يف �أدبه كميل
�أبو ع�سلة.
بعد �إجراءات اال�ستقبال ،ذهب بي �أبو بيان �إىل ق�سم ( )12لأرتاح ِم ْن عناء ذلك اليوم،
ومع �صالة املغرب وعدد امل�ساء دخلت الق�سم ،وا�ستقبلتني غرفة  5وعلى ر�أ�سهم احلبيب
�أبو عا�صف [عمر] الربغوثي ،وخلدون الربغوثي ،وعمرو �أبو غو�ش ،الناطق با�سم
الق�سم ،وم�صعب غيظان ،و�صهيب غيظان ،الذي �أحبه ،وحممد املبت�سم ،مهند �سعيد
وعبد اهلل غيث .ويف ال�صباح جمعتنا ال�ساحة بالأحباب؛ ال�شيخ �صالح العطية ،والدكتور
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حممد غزال ،واالبن البار حممد ناجي �صبحة ،واحلاج رزق الرجوب ،وال�شيخ �سليمان
العاروري ،والطبيب �أجمد احلموري ،والأخ جواد اجلعربي ،و�آخرين اهلل يعلمهم.
وما �أن ا�ستقر احلال ،حتى عهدوا �إيلَّ ب�إمامة ال�صالة يف احلجرة ويف ال�ساحة،
فاعتمدت الدعاء والقنوت يف كل �صالة جامعة �أن يرفع اهلل البالء عن �إخواننا يف م�رص� ،أن
ين�رصهم ،و�أن ميكن لهم يف الأر�ض ،و�أن ين�رص اهلل �إخواننا يف �سورية ،وغزة ،وتون�س،
وليبيا ،وتركيا ،ويف الأر�ض كل الأر�ض ،و�أن ينتقم اهلل ِم َن الظاملنيِ ...م َن املجرمني...
ِم ْن قادة االنقالب يف م�رص .اعتمدت هذا الدعاء و�أكرث ،انت�صارا ً لإخواننا يف م�رص،
من َّمنَ َع
وللم�سجد الأق�صى الذي حيل بينه وبني زواره ِم َن امل�صلنيَ ( ،و َم ْن �أَ ْظل َ ُم ِ َّ
َم َ�ساجِ َد َّ
ا�س ُم ُه َو َ�س َعى ِف َخ َرا ِب َها) .3امل�سجد الأق�صى وعلى مر�أى من
الل ِ �أَن ُي ْذ َك َر ِفي َها ْ
العاملني العربي والإ�سالميُ ،ينع م�صلوه ِم َن الو�صول �إليه ،ويتعر�ض للهدم والتهويد.

في ظل رابعة ،وانقالب مصر:
كنا على موع ٍد مع ال�شهر الف�ضيل� ،سب َع ُة �أيام بيننا وبني رم�ضانَ ،
(�ش ْه ُر َر َم َ
�ضانَ
الَّذِي �أُن ِز َل ِفي ِه الْ ُق ْر�آنُ )� .4شهر رم�ضان الذي هو �سياحة الأمة ،والذي هو حافل
بانت�صارات الأمة� ،شهر رم�ضان الذي هو مدر�سة الأمة يف ال�سلوك واالن�ضباط،
واالنت�صار على الذات .و�أتينا على لياليه بالقيام ،ب�صالة الرتاويح مع القر�آن ،ونهاره
�صيام� ،صيام بكل ما تعنيه هذه الكلمة� .إنها رحلة النف�س مع القر�آن ،ورحلة النف�س يف
مراغمة ال�شيطان .ولقد ع�شنا رم�ضان �صياما ً وقياما ً بجوانحنا وجوارحنا مع �إخواننا
يف م�رص على اخل�صو�ص ،ع�شناها بهموم �أثقل من اجلبال ،وكنت خطيبا ً لأكرث ِم ْن
ّ
وحظ �إخواننا هو الأوفر من خالل هذه اللقاءات .حتدثت عن مدر�سة
جمعة يف رم�ضان،
رم�ضان ،وعن فل�سفة ال�صيام ،وعن ملكة التقوى ،وعن انت�صارات الأمة يف يوم بدر،
ويوم الفرقان ،وعن فتح مكة ،وعن معركة بالط ال�شهداء ،وعن فتح عمورية ،وعن
عني جالوت ،التي ي�سميها ال�صهاينة عيد حريود ،وقلت� :إن رم�ضان ميدان للنف�س
الب�رشية ،و�إن الذي ال ينت�رص يف ميدان النف�س الب�رشية ،هيهات ...هيهات �أن ينت�رص يف
ميدان احلرب مع عدوه ،و�أتيت ِم ْن خالل كل خطبة على الظروف التي متر بها حركتنا،
وعن الظلم الذي حلق ب�إخواننا هناك يف م�رص .وعن االنق�ضا�ض على ال�رشعية ،و�إىل
3
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�أين قادة االنقالب ذاهبون مب�رص و�شعبها؟ وما ِم ْن �ش ّك �أن الأمة يف م�شارق الأر�ض
ومغاربها ،كانت تلهج بالدعاء لإخواننا على هذه البالء الذي نزل ب�ساحتهم ،وال �ش ّك �أن
تركيا كان لها موقفها امل�رشف بقيادة رجب طيب �أردوغان Recep Tayyip Erdoğan
ِم ْن زمرة االنقالب ،فقد لذعهم يف قلوبهم ،ووقف مع خيار ال�شعوب.
�أتت علينا الع�رش الأواخر ِم ْن رم�ضان ،واجتهدنا يف العبادة حتى جفا النو ُم عيوننا،
وكانت ليلة القدر ،وختمت القر�آن بها ،وج�أرت �إىل اهلل و�إخواين ي�ؤ ّمنون �أن يرفع البالء
عن �إخواننا يف م�رص ،ويف �سورية ،وغزة ،وتون�س ،وتركيا� ،أن ينت�رص اهلل لإخواننا يف
حمنتهم هذه .وال �ش ّك �أن اهلل مطلع ،ويتجلى حلال عباده يف حمنتهم ،وما هو بغافل عما
“عجب
يعمل الظاملون بل �إنه —�سبحانه— ي�ضحك ملا فيه عباده كما جاء يف احلديث:
َ
ُ
ِ
ي�ضحك؛ يعل ُم �أن
ني َقنِ ِطنيََ ،فيَ َظ ُّل
ر ُّبنا من
يه؛ ينظ ُر �إليكم �أَ ِزلِ َ
رب ِغ َ ِ
قنوط عبادِه و ُق ِ
فرجكم
قريب”.5
َ
ٌ
ث ّم جاء العيد ،والعيد يف ال�سجن يف ظ ّل هذه املحن ،يحتاج �إىل معنويات ،و�إىل تعبئة
نف�سية ،و�إىل ا�صطناع الفرحة وبعث الهمة .ولقد طوفت ِم ْن خالل خطبة العيد ب�أحوال
الأمة ،وعن رحلتنا و�أمتنا مع �شهر رم�ضان ،وعن دوره يف تزكية النفو�س وتربيتها،
ري هو ن�شيدنا من بعد �صالة ال�صبح ،وحتى �صلينا �صالة العيد .وبعد انق�ضاء
والتكب ُ
ّ
وا�صطف اجلميع ب�شكل دائري ،بعد �أن ت�صافحت
اخلطبة ،احتفلنا بالتحية وال�سالم،
الأيادي بدفء القلوب وحرارة الأرواح و�أن�شدنا ن�شيد العيد:
هو احلق يح�شد �أجناده

ويعتد للموقف الفا�صل

ف�صفوا الكتائب �آ�س ــاده

ودك ــوا به دولة الباط ــل

وبعدها:
كل عام و�أنتم بخري يا �أهل ال�ضفة الغربية
كل عام و�أنتم بخري ،كل عام و�أنتم بخري
يا �أهلي بالقطاع ،كل عام و�أنتم بخري
وهكذا ع�شنا حلظات العيد ،و�إدارة ال�سجن ب�ضباطها تتميّز غيظا ً للذي ت�سمع وترى.
	5انظر ن�صه يف� :أحمد عبد احلليم ابن تيمية ،جمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم ابن تيمية ،حتقيق :عبد الرحمن
قا�سم ([الريا�ض][ :د.ن] ،)1978 ،ج � ،3ص [ .139املحرر]
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على كل حال ،ا ُ
خلطب ك ُل اخلطب ،يف جميع املنا�سبات� ،إنْ هي �إال فتوحات ربانية
تلقي بظاللها ،وهيهات لذاكرتي �أن تعيدها ثانية .ولقد طلب مني ولدي احلبيب
�سيف الإ�سالم دغل�س �أن �أكتب له خطبة خطبتها يوم اجلمعة ،ووعدته ،ولكن مل � ِ
أف له
بذلك ،لأين ال �أ�ستطيع �أن تعيدها ذاكرتي ،ولي�ساحمني ولدي �سيف.
وذات مرة خطبت اجلمعة يف �سجن ع�سقالن ،يف ح�رضة �أ�ستاذنا �أبي �سليمان،
ٌ
حقيق بها امل�سجد الأق�صى ،و�أن ُتلقى
املهند�س ح�سن القيق ،فقال رحمه اهلل :هذه خطبة
ِم ْن على منربه ،فحمدت اهلل وقلت :يا ليتها م�سجلة ،فقال رحمه اهلل :نعم� ،إنها م�سجلة،
ففهمت ق�صده� ،أنها عند اهلل .كان ذلك �سنة  ،1990من القرن املا�ضي.
بعد العيد مبا�رشة نوينا على �صيام ال�ستة من �شوال ،و�صمناها على ترقب وتخوف
�أن يفعلها املجرمون ،فيقتحموا على �إخواننا ميداين رابعة والنه�ضة .فالذي ينتظر
�إخواننا تنوء عن حمله اجلبال ،و�أن ُتهدم الكعبة �أهون عند اهلل مما يخطط له ه�ؤالءِ ...م ْن
عبد الفتاح ال�سي�سي �إىل رفيق دربه وزير الداخلية “هامان” ...و�إىل عديل “مك�سور” الذي
�أتوا به رئي�ساً� .إنهم يعدون العدة لأمر جلل ،فاله ّم ثقيل بعد هذه الرحلة ِم ْن رم�ضان،
وما يزال قائما ً بالرغم من كل احل�شود مباليينها ،لأن الذي ا�ستمر�أ الغدر واخليانة
ال ُي�ؤ َمن جانبه ،ولأن الذي قد هتك ال�سرت الذي بينه وبني اهلل ال يخاف اهلل .فاحلال �صعب،
و�أيامنا ع�شناها على تخ ُّوف ،وح�صل ما توقعناه ،ووقع ما خ�شيناه ،فجاء االجتياح
مليداين رابعة والنه�ضة ،وامليادين كلها ،و�أف�سد علينا كل �شيء ،كان ذلك يف .2013/8/25
ب�شع املجرمون ِم ْن قادة االنقالب ،وجعلوا ِم ْن �أج�ساد �إخواننا و�أخواتنا مالعب
لقد َّ
ملجنزراتهم وطائراتهم ور�شا�شاتهم وقنابلهم ،لقد دي�ست الأج�سا ُد الطاهرة لإخواننا
و�أخواتنا باملجنزرات التي قادها ال�سي�سي وجي�شه ،نعم جي�شه هو ،ولي�س جي�ش ال�شعب،
لأن جيو�ش الدول وال�شعوب ال تعمل ب�شعوبها هكذا.
على كل حال ،ما ِم ْن خطبة جمعة� ،إال ولهذه الأحداث ن�صيب فيها .فهذه هموم
حا�رضة بقوة ،وقلوبنا ملذوعة للذي دهى �إخواننا يف م�رص .نعم حتدثت عن القلوب
امللدوغة التي �صربت على هذا الطريق ،ودفعت �رضيبته ،القلوب التي حملت ه ّم الدعوة
�إىل اهلل ،وال�صابرة على املحن ،والقاب�ضة على اجلمر ،والتي توالت عليها االبتالءات ،وقلت
خماطبا ً الظلمة :ال تفرحوا يا �سفلة العامل ،فالطريق لنا ولن يكون لغرينا ،ال تفرحوا �أيها
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الظلمة ،فالظلم مرتعه وخيمَ ( ،ف َمن َّن َكثَ َف ِ�إ َّ َ
نا َين ُكثُ َعلَى َن ْف ِ�س ِه) .6ال تفرحوا فالن�رص
�آتٍ ال حمالة ،ومهما طال انتظاره ،الن�رص �آت ،و�أنتم يف الهزيع الأخري من ليل الظاملني .ث ّم
ن�ص ُه اهلل ُ ِف ال ُّد ْنيَا َو ْال ِآخ َر ِة
عرجت على الآية من �سورة احلجَ ( :من َكانَ َي ُظنُّ �أَن لَّن َي ُ َ
ِب َكيْ ُد ُه َما َي ِغ ُ
ال�س َما ِء ُث َّم لْيَ ْق َط ْع َفلْيَ ُ
يظ) .7وعلقت عليها ما
نظ ْر َه ْل ُي ْذه َ َّ
َفلْيَ ْم ُد ْد ِب َ�سبَ ٍب ِ�إ َل َّ
يكفي ،وقلت :يا �إخواننا يف �سجون الظلمة� ،إننا على موعد مع الفجر ال�صادق ،و�إن �أعظم
قرا ٍر اتخذمتوه هو ال�سلمية يف املظاهرات ،و�إن رجوعكم القهقري هو االنتحار ،ولن
تعود زينب الغزايل مرة �أخرى �إىل الزنازين ،فال�صرب ،ال�صرب ،والوحا ،الوحا فلقد اعتلى
البنيان على الهدم ،و�إن خ�صومكم ال يزالون يجهلون العناد فيكم ،وكما قال ال�شاعر:
فعاند َم ْن تطيق له عنادا ً

�أرى العنقاء �أكرب �أن ت�صادا

نعم ،هذه همومنا داخل ال�سجن ،وقد ابتلينا بف�ضائيات ُف�صلت على مقا�س
االنقالبيني ،كالعربية وال�سكاي نيوز  Sky Newsوف�ضائية ال�سلطة ،التي �سمحت بها
م�صلحة ال�سجون على �صعيد الأخبار؛ وحتى تبقى احلقيقة غائبة ،ونبقى يف غيبوبة ع ّما
يجري يف اخلارج .و�أال ت�سمع �أخبار هذه الف�ضائيات �أبقى لعافيتك ،وخري لك لأنها ال
ت�أتيك �إال بال�سموم� ،أما الطيب من الأخبار فت�أتينا عن طريق القادمني اجلدد احلديثي عهد
باخلارج ،والأخبار التي يف جعبتهم ،تغنيك عن هذا الإفك الذي تطنطن به تلك الف�ضائيات.

عودة إلى االعتقال اإلداري:
بعدما عر�ضت النيابة الع�سكرية امللف على املحامي الأ�ستاذ فادي القوا�سمي،
قالوا له :عليه خم�سة ع�رش �شهرا ً وقف تنفيذ ،هذه بهذه ،فرد عليهم ،هذه ق�ضية �سقفها
ثالثة �أ�شهر ،فقالوا له� :إذا ً �ستة �أ�شهر �إداري ،وال�ستة بالطبع تبعتها �ستة �أخرى ،ويا ليتها
ال تتعدى.
وبعد �أربعة �أ�شهر على االعتقال ،ح�رض �إلينا من “النقب” الأخ املجاهد النائب �أحمد
طلب منا ورغبة ٍمنه .لي�سرتيح ِم ْن عناء ال�سفر ،وه ّم “البو�سطة” ،ولي�صوم
عطون ،على ٍ
معنا الأيام الأوىل ِمن ذي احلجة .لقد و�صلنا �أبو جماهد �صائماً ،فكان ح�ضوره مو�صوالً
بعاطفة الأيام اخلوايل ،و�صام �إخواننا جميعا ً يوم عرفة ،والتكبري ت�صدح به احلناجر.
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و�أ�صبحنا مع عيد الأ�ضحى ،وا�ست�أنفنا التكبري من بعد �صالة ال�صبح ،وحتى قمنا
ل�صالة العيد ف�صليناها ،ث ّم وقفت خطيبا ً م�ستفتحا ً بالتكبري:
“اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب ،ن�شيد العيد ،اهلل �أكرب حلن ال�شهيد ،اهلل �أكرب ُيفل
الَ ْب َت) ،اهلل
�ص ِّل لِ َر ِّبك َوان َْح ْر ِ�إ َّن َ�شا ِنئَك ُه َو ْ أ
بها احلديد ،اهلل �أكرب؛ ( ِ�إ َّنا �أَ ْع َطيْنَاك الْ َك ْو َثر َف َ
�أكرب ما �صائم �صائم و�أفطر ،اهلل �أكرب ما طاف طائف بالبيت وكرب ،اهلل �أكرب ما قام قائم
ليل ُه و�أوتر ،اهلل �أكرب قبل الكتائب كان �آذانا ً يفتح الأم�صارا”.
نعم ،لقد كان ا�ستهالالً طويالً .ث ّم ذكرنا �أنف�سنا بخري الزاد ،بتقوى اهلل ،وخاطبت
�أعداء الأمة:
يا ه�ؤالء ،لن تقتلوا فرحة العيد فينا ،فنحن �أمة ترى ع�شقها يف اجلهاد،
ونحن �أمة عنوانها الت�ضحية والفداء .ولقد ا�ستوت الأمو ُر عندنا ،وهي علينا
�سواء� ،أينما كنا ،وحيثما حللنا ،لأنه “من ر�ضي فله الر�ضى” ،هنا يف ال�سجن �أو
هناك خارجه ،نعبد اهلل وال نعبد ربا ً �سواه ،نعمل جاهدين للق�ضاء على اجلاهلية
يف نفو�سنا ،ونعمل جاهدين ال�ستئناف احلياة الإ�سالمية يف قواعدنا و�أو�ساطنا،
ونعمل على حترير �أوطانناِ ،م ْن �رسطان االحتالل و�أخطبوط ال�صهيونية.
يا �إخواننا� :إن بهجة العيد تتجلى يف هذا اللقاء الإمياين ،ويف هذا ال�صفاء
الروحي ،ويف هذا الدفء الإخواين .و�إن بهجة العيد تتجلى يف الثبات على احلق،
وال�صرب على املكاره ،و�إنه العيد لهذه الأمة يردها �إىل �أبيهم �إبراهيم \ ،وولده
�ص َّد ْق َت
�إ�سماعيلَ ( :فل َ َّما �أَ ْ�سل َ َما َو َتلَّ ُه لِل ْ َجبِ ِ
ني | َو َنا َد ْينَا ُه �أَن َيا �إِ ْب َراهِي ُم ¯ َق ْد َ
ال ُّر�ؤْ َيا ِ�إ َّنا َك َذلِ َك َ ْ
نزِي ْال ُ ْح�سِ نِني)� .8إنه يوم اال�ست�سالم والإذعان واالنقياد
لهذا الدين العظيم ،و�إنه يوم الت�ضحية والفداء ويوم التلبية والعطاء� .إنه يوم
احلمية للذين انتف�ضت فيهم حمي ُة الإ�سالم ،و�أكلتهم الغرية على الإ�سالم،
وللذين �آثروا العزة على حياة الذل ،وللذين يراغمون ال�شيطان ،و�صربوا على
حمنة ال�سجن وال�سجان ،للذين �صربوا على �أنف�سهم قبل �أن ي�صربوا على َم ْن
خالفهم� ،إنه ندا ٌء لأ�صحاب القلوب امللذوعة� :أن قد هيئوك لأم ٍر لو فطنت له،
فارب�أ بنف�سك �أن ترعى مع الهمل� .إنه �رصخة ملن �أكلت قلو َبهم همو ُم امل�سلمني
هنا يف فل�سطني ،وهناك يف م�رص ،وال�صومال ،و�سورية وال�شي�شان �أن �آمنوا ث ّم
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�آمنوا حتى ي�ستعلي الإميانُ على كل �شيء ،وحتى ت�ستقر حقيقته يف قلوبكم،
النف�س ِم ْن حظها .و�أن
وحتى تنت�رص �إرادتكم على ال�شهوات ،وحتى تخرج
ُ
ازحفوا ثم ازحفوا ،وزاحموا ال�صفوف ول�سان احلال يقول:
لبيك �إ�سالم البطولة كلنا نفدي احلمى
لبيك واجعل من جماجمنا لعزك �سلما
لبيك �إن عط�ش اللوا� ...سكب ال�شباب له الدما
لبيك ...لبيك ...لبيك

هذه مقتطفات من خطبة العيد ،عيد الأ�ضحى ،واحتفلنا بامل�ألوف بعد �أن ت�صافحت
الأيادي بحرارة القلوب ودفء الأرواح ،وعاطفة الأخوة ،وبالأح�ضان كذلك ،وا�صطف
اجلميع يف حلقة واحدة ،على �صعيد ال�ساحة ،و�أن�شدوا ن�شيدنا الإخواين:
هو احلق يح�شد �أجناده

ويعتد للموقف الفا�صل

ف�صفوا الكتـائب �آ�س ــاده

ودك ــوا به دولـة الباط ــل

ولقد ا�صطنعنا فرحة العيد لتخفف عن �إخواننا هذا الفراق ،وخا�صة الذين دخلوا
ال�سجن لأول مرة ،وليكون هذا اللقاء عزا ًء لإخواننا ،وال�شعور الفيا�ض� ،أن اهلل �سبحانه
ال ولن يتخلى عنا ،وال عن �إخواننا .ولقد ا�ست�شعرت ،كما ا�ست�شعر غريي بنفحات اهلل
تتجلى علينا ،و�صدق اهللَ ( :ف�أْ ُووا �إِ َل الْ َك ْه ِ
ن�ش لَ ُك ْم َر ُّب ُكم ِّمن َّر ْح َمتِ ِه َو ُي َهيِّ ْئ لَ ُكم ِم ْن
ف َي ُ ْ
�أَ ْم ِر ُكم ِم ْر َفقا ً).9

وقع الموت على األسير:
بتاريخ  ،2013/9/30وبينما نحن جلو�س يف غرفتنا ،و�إذا بالأخ �أبو �إبراهيم [�سامي
ح�سني] يحيطني علما ً بوفاة الأخ الأ�ستاذ �أيوب عبد اجلليل دالي�شة (�أبو ماهر) ،وماهر
�سجني معنا ويف ق�سمنا ،و�أبو ماهر ،رحمه اهلل ،لنا معه معرفة و�صحبة ،وب�شهادة
الأحباب من خميم اجللزون ...وكما حدثني احلبيب باج�س نخلة كان من العاملني يف
طلب من لي ٍل �أو نهار.
حقل الدعوة ،وال يت�أخر عن ٍ

9
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على كل حال� ،أتينا بالأخوين ماهر والأ�ستاذ عدنان خطاب ،وقدمنا بني يديهما حديثا ً

عن املوتُ ،يفهم من خالله �أن املتوفى يخ�صهما ،و�أن املوت ُ�سنة جارية ،وك�أ�س دائرة على
اجلميع ،وطالب ال ميل الطلب .والأخ ماهر يحوقل ،والأ�ستاذ عدنان �صامت ال يعلق ،ويف
ظ ّن ماهر �أن املتوفى هي والدة الأ�ستاذ عدنان ،وهي عمته ملاهر و�أخته لأبيه ،فقلنا :يا
ماهر ،رحم اهلل �أباك ،فقد وافته املنية �صباح هذا اليوم ،فا�صرب واحت�سب .فما كان منه �إال
�أن رفع بر�أ�سه �إىل �صدري وقد �أجه�ش بالبكاء .فرحم اهلل �أبا ماهر ،وفتحنا غرفتنا للعزاء،
و�أخذنا بخاطر الأخوين ماهر يف والده ،والأ�ستاذ عدنان يف خاله.

قسم (:)12
ِق ْ�س ُمنا هذا يقطنه � 120سجيناً ،منهم ثمانية رفاق �شعبية ،والباقي حما�س ،وقلعتنا
هي قلعة ال�شهيد حميي الدين ال�رشيف� .أما على �صعيد الأق�سام الأخرى ،فهناك
ق�سم ( )16يقطنه الن�صف من حما�س والبقية من اجلبهة ال�شعبية .وكان يل زيارات
للإخوة هناك ،فيهم عدد من النواب هم الأحبة :حممد جمال النت�شة ،وحممد �إ�سماعيل
الطل ،وعبد اجلابر فقهاء ،ونزار رم�ضان ،وحممد ماهر بدر ،والوزير ال�سابق عي�سى
اجلعربي ،والأخ احلبيب نبيل النت�شة ،والأحباب عزام ح�سونة ،ون�ضال القوا�سمي،
وحممد حت�سني �شاور ،ومازن النت�شة ،والدكتور عدنان �أبو تبانه ،ولفيف من الكرام
يعانون من ظلم ال�سجان ،ومن قهر احليطان والق�ضبان .وذات مرة وعلى كرم ٍ ِم ْن
�إخواين ه�ؤالء ،ودعوة من �أبي همام النت�شة خطبت اجلمعة فيهم .ويكفي من هذه
اللقاءات احلميمة وال�شحنة الأخوية التي ي�صنعها هذا اللقاء ،بهذه الوجوه الكرمية ،مما
�س الرجال يحيي الرجال كما يقال.
يهون على اجلميع ِم ْن كابو�س االعتقالَ ،فن َف ُ

االعتقال اإلداري وقرار اإلضراب:
االعتقال الإداري اعتقال احرتازي ظامل ،و�إجراء تع�سفي جائر ،ورثته دولة االحتالل
رشعت له يف برملانها ،وا�ستثمرت
عن حكومة االنتداب الربيطاين ،وطورته مع الأيام و� َّ
الر�أي العام العاملي يف حربه على الإ�سالم بدعوى الإرهاب ،ولتجعل منه �سوط عذاب
تذيق به الويل لرموز احلركة الوطنية وعلى اخل�صو�ص �أبناء حما�س ،ولتجعل منه ذريعة
ملمار�ستها الظاملة �ض ّد هذه ال�رشيحة من ال�شعب الفل�سطيني .بل وتعدى ذلك بال�رضر
والأذى �إىل حميط كل معتقل �إىل جموع الأهايل ،فما ِم ْن بيت �إال وينكب ِم ْن تداعيات هذا
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الإجراء الظامل .حتى نواب ال�رشعية ِم ْن حما�س ،دون غريها ،مل ي�سلموا ِم ْن هذا الأذى.
بل هم يف دوارة متجددة ،والأمر غالبا ً حم�صو ٌر فيهم �إال �أفراد من اجلهاد الإ�سالمي
وال�شعبية.
�إن اجلميع ِم ْن �أبناء حما�س عانوا طويالً ِم ْن هذا ُ
الظلم ،وخا�صة القيادات ِم َن ال�صف
الأول والثاين والثالث ،و�إن بع�ض الإخوة �أم�ضى �سبع �سنوات متتالية ،ومنهم َم ْن
�أم�ضى اثنتي ع�رش �سنة على فرتات متقاربة .فانظر �إىل هذه ال�سنني ت�أكل ِم ْن �أعمارنا بال
ذنب وال تهمة ،فهي م�شكلة ا�ستع�صت على احل ّل ،وحالة مرهقة لهذا اجلموع ،حتى بلغ
ال�سيل الزُبى عند هذه ال�رشيحة ِم َن الإداريني ،الذين طال عليهم �أم ُد هذه احلالة .حتى
�إن احلديث يدور بني الإخوة ومندوبني عن م�صلحة ال�سجون ،وعلى ر�أ�سهم الدكتور
بيطون ،والذي هو حلقة الو�صل مع ال�شاباك ،قالوا له� :إن �أيامنا هنا �أكرث منها يف اخلارج،
و�إذا خرجنا فهي زيارات يف ظ ّل هذا الإجراء .هذا ما �سمعته من الأخ احلبيب نبيل النت�شة
يف حواره مع بيطون ،فال�سجن هو القاعدة واخلارج هو اال�ستثناء يف حياة املعتقل
الإداري .بالطبع هي ر�سائل حملها الدكتور بيطون لل�شاباك ،ولكن“ ،على بال مني ياللي
برتق�ص يف العتمة” ،فهذه احلوارات مل َي ْر َ�شح عنها �شيء.
لذلك توجه الإخوة لالحتجاج ،فتداولوا الأمر بينهم ،و�أ�شبعوه ر�أيا ً و�شورى،
وت�شجعوا له ،وتوا�صلوا مع الإخوة يف “النقب” و“جمدو” .وت�شكلت جلان هنا يف
“عوفر” ،وهناك يف “النقب” ،ليدخل اجلميع �إ�رضابا ً مفتوحا ً عن الطعام ،و�شعاره
اخلال�ص من االعتقال الإداري� ،أو “�إلغاء �سيا�سة االعتقال الإداري” .واتفق ال�سجنان
عوفر والنقب على انتهاج خطوات ت�صعيدية تبد�أ مبقاطعة العيادة ،ث ّم مقاطعة الدواء ،ثم
�إ�رضاب عن الطعام ليومني يف الأ�سبوع حتى الو�صول �إىل اليوم املتفق عليه خلو�ض غمار
معركة الأمعاء اخلاوية.
وفعالً بد�أت اخلطوات ،وبا�رشت جلنة “عوفر” ،التي ير�أ�سها الأخ نبيل النت�شة
وع�ضوية الأخوين عبد اجلابر فقهاء وجمال الطويل� ،أعمالها ،وكذلك الإخوة يف “النقب”
با�رشت جلنتهم ،برئا�سة الأخ ر�أفت نا�صيف وع�ضوية يو�سف اللحام وطالل �أبو ع�صبة،
عملها .وكان الأخ املجاهد فادي حمد مندوبا ً للجنة “عوفر” يف ق�سم ( ،)12ومل يتخلف
�أحد من الإداريني حتى املر�ضى عن امل�شاركة يف اخلطوات الت�صعيدية.
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لكن الإخوة يف “النقب” اجتهدوا �أن يعلقوا اخلطوة ،لوعود كاذبة من ال�شاباك
وم�صلحة ال�سجون ،و�سيطها الدكتور بيطون .وهي �أحال ٌم دغدغت عواطف بع�ض
الإخوة هناك ،ف�أثاروا بها حفيظة �إخوانهم يف “عوفر” ،واعتربوا التعليق خذالن من
رحلت �إدارة “النقب” املجاهد ر�أفت نا�صيف �إىل
“النقب” .و ِم ْن خالل هذا الت�صعيدَّ ،
�سجن جمدو ،املقطوع عن بقية ال�سجون.

تخوفات من إضراب المعتقلين اإلداريين المفتوح:
الإ�رضاب املفتوح هو اخلطوة الأخرية يف عرف املعتقلني ،فهو ال�سالح الأخري الذي
ي�ستخدمه الأ�رسى يف مواجهاتهم مع م�صلحة ال�سجون بعد ا�ستنفاذ جميع اجلهود،
وعنوانه دائما ً مطلبي لتح�سني ظروف االعتقال ،ومل يرتق �إىل عنوان �سيا�سي� .أما
الإ�رضاب عن الطعام هذه املرة عند الإداريني مل يكن مطلبياً ،وال هو �إ�رضاب �ض ّد
م�صلحة ال�سجون ،و�إمنا �أخذ ُبعدا ً �آخرُ ،بعدا ً �سيا�سيا ً و�ض ّد ال�شاباك� ،ض ّد �سيا�سة
االعتقال الإداري.
�صح التعبري .وتقديرا ً
فهو �إ�رضاب �سيا�سي بامتياز ،وهو ذاهب �إىل ك�رس عظم �إن
ّ

للموقف ،منا َم ْن حتفظ على �سقف هذا الإ�رضاب ،وعلى �صيغة بيان الإ�رضاب امل�صبوغة
بالإلزام ،وهذا مل يح�صل من قبل ،فالإ�رضاب املفتوح خيارات وقدرات� ،أما الإلزام فهو
لغة جديدة يف عرف االعتقال .بل �إن الداخل على غري رغبة وال قناعة� ،سيكون حمله
�أحماالً ،والثقل �أثقاالً ،واملعاناة عنده بال حدود .لهذه االعتبارات ،ولتخويف �أن الإ�رضاب
ال�سيا�سي� ،ض ّد االعتقال الإداري ،ومن وراءه ال�شاباك ،ومن ورائهم جميعا ً الكني�ست
ودولة االحتالل ،لن يكون من ال�سهل �أن ت�ستجيب له دولة االحتالل ،لأن االعتقال
الإداري مبثابة احلزام ،والدرع الواقي ل�سيا�ستها الأمنية.

حتفظت وبع�ض الإخوة ،منهم الأمري العام الأخ �سامي ح�سني ،وال�شيخ �صالح
العطية ،والدكتور حممد غزال ،على هذا ال�سقف ،وعلى التباين القائم بني “عوفر”
و“النقب” ،مع قناعاتنا �أن يوما ً واحداً ،بل �ساعة واحدة يف ال�سجن ظلم و�إجحاف ،و� َّأي
�إجحاف ،فكيف بتحديد االعتقال الإداري ملدة �سنة ،وبر�ضى منا؟
حتفظنا جميعا ً والإخوة حممود الورديان و�أبو جماهد [�أحمد] عطون ِم ْن باب تقدير
املوقف؛ لأنه حتول ملفه من الإداري �إىل ق�ضية .وو�صلت ر�سالتنا �إىل الإخوة يف ق�سم (،)16
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نقلها حمر�ضا ً الدكتور �أجمد احلموري ،الذي �أراد �أن �أقود هذه اخلطوة ،ووجد هذا
التحري�ض �أر�ضا ً خ�صبة عند �إخواين يف ق�سم ( .)16فكتب �إيلّ الأخ احلبيب �أبو همام
النت�شة بر�سالة م�ضمونها �أن هذه معركة قد �آن �أوانها ،و�أن اال�ستقطاب لها على �أ�شده،
فلنحر�ض لها ،ولنم�ضي على بركة اهلل .ومع عظيم حبي لأبي همام ،فقد �أبديت تقديري
وتخويف ،و�إخوة �آخرون كذلك ،لأبعاد هذه اخلطوة .ف�إن كان الهدف ِم ْن ورائها هزمية
ال�شاباك ،و ِم ْن ورائه الكني�ست ،ف�إن دولة االحتالل تقول لنا :موتوا .كما قالها من قبل
وزير الأمن الداخلي ت�ساحي هنغبي يوم �أن �أ�رضبنا �سنة  ،2004على �صعيد جميع
ال�سجون ،وهو �إ�رضاب مطلبي ،فكيف بهذا وهو �سيا�سي بامتياز؟
ورمبا �أكون خمطئا ً يف تقديري للموقف ،لكنه ر�أيي ،ور�أي َم ْن يقر�أون الواقع ِم ْن
�أ�صحاب التجارب ،وقد ذكرت �أ�سماءهم .ولئن ا�ستجاب ال�شاباك حل ٍل بعد الإ�رضاب،
فلن يقبل �أن يعاجله ب�شكل جماعي ،بال�صورة اجلماعية التي دخلها امل�رضبون ،و�إمنا
يعالج كل ملف لكل معتقل على انفراد ،واهلل �أعلم.
�إنني �أحتدث عن تقييم حالة� ،إ ْذ �إنّ دولة االحتالل ،لالعتبارات الأمنية ،لن تتخلى عن
�سيا�سة االعتقال الإداري ،وقد مار�سته �ض ّد الفل�سطينيني يف الداخل قبل حرب ،1967
بعد قيام دولتها �سنة  ،1948ومل يكن وقتها مقاومة وال انتفا�ضة .و�ش�أنها يف هذا �ش�أن
 38دولة يف العامل متار�س هذا الإجراء ،و�إن تنازلت عن �شيء منه ،فذلك يعني العودة �إىل
التحقيق الع�سكري ،و�إىل الك�رس واخللع يف زنازين التحقيق.
ظلم الإداري دفع باملعتقلني الإداريني �إىل �أن يقاطعوا �أوالً املحاكم الع�سكرية ،والتي
ال تعمل �إال بوحي من ال�شاباك ،والتي كان الإداريون يعزون �أنف�سهم يف الذهاب �إليها.
عب عنها ال�شاعر
و�إن كان هناك من دافع لذلك ،ف�إنه “الفرفطة” و“الف�شف�شة” ،كما ّ
الفل�سطيني �إبراهيم طوقان رحمه اهلل:
�أم�ضــى م ـ ِ َن القدر املتــاح و�أغلـ ــب
ب ـ ـِد ٍم وال نحــر الـذبـيــح خمـ�ضــب
رص يزوغ وال ُخطى تتنكب
فال ب� ٌ

بـرق ــت لــه م�س ـنــون ــة تتلهـ ــب
�ضب
ح ّزت فال ح ّد احلديد ُم ٌ
وجــرى ي�صيــح م�صفقا ً حين ـا ً

ولطاملا قلنا للنيابة ال�صهيونية وملحاكمها ،خذونا للتحقيق �أو حاكمونا� ،أما �أن
حتتجزونا هكذا با�سم املواد ال�رسية الكاذبة التي تعرفونها وال نعرفها ،فماذا ي�سمى
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هذا؟ هذا ظلم زيادة على الظلم الذي نحن فيه ...هذا هو التلذذ بعذابات الآخرين .ولكن
دون جدوى ،فاحلاكم قبل النيابة وبعدها هو غرميك ،وما يقرره ال�شاباك لن يخرج
احلاكم عن ن�صه .ولقد �سبق للإداريني �أن قاطعوا املحاكم �سنة  ،1996ث ّم رجعوا عنها،
وهذه الأيام كل َم ْن خا�ض الإ�رضاب عن الطعام ،على �صعيد الأفراد ،فاحلل ال يتم �إال
ب�صفقة مع ال�شاباك ،وعن طريق املحكمة ،وعلى مزاج ال�شاباك.
لقد كتب يل الأخ �أبو همام ر�سالة ليبدد تخويف وحتفظي على هذه اخلطوة ،قبل �أن
يعلِّق “النقب” موقفه“ ،وك�أنك يا �أبا زيد ...ما غزيت” .و�إن كان يل كلمة يف �أبي همام،
فهو ،واهلل ِ� ،أكرب ِم ْن �أن �أقول فيه� ،إنه فار�س امليدان ،و�إنه الذي هزم عدوه يف جميع
معاركه ،وهو الذي ال يبارى ،وقد كان له جتربته يف هذا امل�ضمار .فاهلل ي�شهد �أن ما بني
روحيْنا ِم ْن دفء وعاطفة وحب
روحي وروحه ع�شق ،و�أن ال�صبايا لو يعلمن ما بني
َ
لأكلتهن الغرية .وهذه ر�سالة �أبي همام ،يا رعا ُه اهلل:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل حممد
وعلى �آله و�صحبه ومن وااله �إىل يوم �أن نلقاه...
�أخي و�شيخي و�صديقي احلبيب “�أبو م�صعب” حفظه اهلل
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
و�أ�سعد اهلل �أوقاتكم بكل خري
بداي ًة� ،أُ�شهد اهلل � ّأن �أحبّك يف اهلل حبّا ً كبرياً ،و�أنَّ لك يف القلب منزلة وقدراً،
وعلم اهلل �أنني �أدعو لك يف �أوثق الأوقات واحلاالت التي �أتوجه فيها �إىل ربي وربك
ب�أن يجعل لك يف كل ميادين اخلري ن�صيبا ً وحظاً ،و�أن يكتب لك اهلل فرجا ً عاجالً
و�شيكاً ،وع ْودا ً �إىل �أهلك عزيزا ً قريباً� ...إن ربي �سميع الدعاء.
�أخي الأحب الأعز...
لقد عزم الإخوة —كما تعلم— على مواجهة االعتقال الإداري بخطوات،
وقد �رشعوا بذلك الفعل .و�أَعلم �أنَّ لك ،كما يل ،كما لعد ٍد من الإخوة بع�ض
التحفظات على بع�ض اخلطوات� ،أو على كلها ...ولكن اتُخِ ذ القرار ب�أغلبية كبرية
على خو�ض غمار املواجهة وبد�أت املعركة ،ولي�س لنا ،واهلل� ،إال �أن ن�ش ّد على
�أيدي �إخواننا ،وندعم خطوتهم ونرفع معنوياتهم .فالأمر اليوم جامع ،والكل
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ف�س ال�شيخ الأثري الأديب
له داعم ،و�إن كان بحاجة لِنَ َف ٍ
�س يبعث فيه الروح ،فهو َن ُ
الأريب ال�شجاع الكرمي احلبيب حممد �أبو طري.
�صاحبي و�شيخي الغايل،
ال �أُخفيك ،فقد كنت على تردد يف بداية الأمر ،غري �أنّ متادي العدو يف االعتقال
الإداري من غري ما منا�سبة وال مربر ،وحما�سة ال�شباب ملواجهة ذلك بكل قوة،
دفع عنّي الريبة وال�شك يف جدوى اخلطوات ،و�أج ُدين اليوم من�رشحا ً كما ذهب
�إليه الأحباب.
�أخي و�سيدي املف�ضال وزينة الرجال...
عزمت —�أكرث من مرة— على زيارتكم ،ولكن مل يتحقق يل ذلك ،وك�أن
ُ
أنت ال تر ّد رجاء ُمب—
الإدارة لها غاية يف املنع هذا ...و� ّإن لأرجو منكم —و� َ
�أن يكون هذا الكتاب كافيا ً للم�ضي ُقدما ً على ما توافق عليه �أحبتك وخا�صتك
و�إخوانك ،و�أن جتعل كل همتك ،وكل خربتك ،لدعم اخلطوة ،و�إ�سناد املعركة
بر�أيك الر�شيد ،وهمتك ال�صلبة ،و َن َف�سِ َك املبارك ،و�إين لك حمب وبك واثق.
لك منّي خال�ص الو ّد وعميق الدعاء
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
اجلمعة /26ذي احلجة1434 /
/11ت�رشين ثاين2013/
�أخوك
حممد جمال النت�شة� /أبو همام

بعد هذه الر�سالة ،قمت بزيارة �إىل ق�سم ( ،)16وجمعتنا ال�ساحة مع �أحبابنا ،وتناجينا
فيما بيننا والأخ �أبو همام حول هذه اخلطوة ،وحتفظاتي عليها ،و�أبديت موقفي ِم ْن مدى
جدية دخول “النقب” وم�شاركته يف هذه اخلطوة .و�أنه هو نف�سه وجه عتابا ً قا�سيا ً للذي
فعلوه .و“النقب” تاريخيا ً بجميع الف�صائل ،مل ي�سبق له �أن خا�ض غمار هذه التجربة،
يوم �أن جمعت �ساحاته ع�رشة �آالف معتقل �إداري.
وبالعودة �إىل الق�سم عندنا ،فالتباين يف الآراء �شيء �صحي ،وهو حا�رض ،والو�ضوح
هو ال�سيد ال الغمو�ض .واجتمع الإخوة الإداريون لأكرث من مرة على �صعيد ق�سمنا،
وتداولوا الأمر مع الأمري العام �أبي �إبراهيم [�سامي ح�سني] .وناق�ش �أبو �إبراهيم الأمر
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هنا وهناك يف ق�سم ( )16مع الإخوة ،والتقى جلنة الإ�رضاب هنا وهناك ،ومل يبخل على
اللجنة يف �إدارة امللف متجرداً ،وبال انحياز .ومن واقع امل�س�ؤولية ت�رصف —والإن�صاف
�أال ُيعتب عليه— وامل�صلحة العامة هي التي نعمل من �أجلها ،ومع قناعاتي ب�أن التنظيم
هو �صاحب ال�ش�أن ،لوجود معتقلني غري �إداريني ،فالتنظيم هو امل�س�ؤول ،وهو الذي يقود،
والثقة هي حبل الو ّد بني اللجنة والأمري ،بل الأمري دفع �صالحياته للجنة ،و�أعطاها حرية
الت�رصف.
على كل حال� ،شاركت ملرة واحدة الإخوة الإداريني يف اجتماعاتهم ،وهي مل تتعد
ثالثة اجتماعات .مع �أنني ما غيبت نف�سي عن خطواتهم ،لكن لِلَو ٍم وعتاب حلق بي،
علي يف
ولت�رصفات مل ترق يل ،قلت لإخواين :ما �أنا باملت�أخر عنكم ،وال �أنتم باملتقدمني َ
هذه اخلطوة .ولكن جتربتي علمتني �أال �أكون مندفعا ً يف �ش�أن يخ�ص حياة النا�س ،ويف
خطوة م�صريية كهذه ،و�أال ي�صادر ر�أيي باخلجل؛ لأن الأخ �أجمد توعدين مداعباً،
ف�شكاين �إىل �أبي همام ليكتب �إيلّ ،فكتب �إيلّ ،غفر اهلل لنا جميعاً .وال �أدري ماذا ُيراد مني
بعد هذا العمر و�أنا يف الرابعة وال�ستني ،وقد خرج الإجماع ب�إعفاء املر�ضى ،و َم ْن هم فوق
اخلم�سني من العمر.
“النقب” فقد �شارك �أفراد منه ال يتجاوز عددهم  25جماهداً� ،إخوانهم
وحتى ال ُيظلم
ُ
يف �إ�رضاب الكرامة �سنة  ،2004الذي خا�ضته حما�س يف “نفحة” .كل هذه الأحداث دارت
ف�صولها �أواخر �سنة  ،2013و�أوائل � ،2014إىل �أن ج ّد جديد.

قرار اإلضراب ،نيسان /أبريل :2014
تنادى الأخوة من جديد هنا يف “عوفر” ،وهناك يف “النقب” ،خلو�ض غمار هذه املعركة،
�ض ّد �سيا�سة االعتقال الإداري .وبعد لوم من هنا ،وعتاب لإخواننا هناك يف “النقب”
على تعليق اخلطوة فيما م�ضى ،تداعوا من جديد ،و�أثمرت االت�صاالت على حتديد يوم
لالنطالق .وبعد تعبئة وم�شاورات ولقاءات هنا يف ق�سم ( ،)12وهناك يف ق�سم (،)16
�أجمع الكل على يوم اخلمي�س � 2014/4/24أن يدخلوا يف الإ�رضاب عن الطعام .وت�شكلت
جلان من جديد ،هنا يف “عوفر” الأخ عبد اجلابر فقهاء رئي�سا ً وع�ضوية الأخوين �أ�رشف
ع�صفور و�أجمد احلموري.
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وجاءنا الأخ �أ�رشف ع�صفور من ق�سم ( )16زائرا ً لأيام ،وهو يحمل امل�رشوع
الذي عليه �سيدخل الإداريون الإ�رضاب .وقد حتفظ اجلميع هنا يف ق�سم ( )12على
�صيغة الإلزام التي جاءت يف ثنايا البيان ،والتي تبنتها اللجنة اجلديدة ،لكن م�ضى
الإخوة يف ح�شدهم .وجاء يوم اخلمي�س ...يوم البداية ملعركة الأمعاء اخلاوية ،وكل
َم ْن دخل الإ�رضاب من “عوفر” ُر ّحلوا �إىل �سجن الرملة ،و�أما النقب فتم عزلهم هناك يف
ق�سم اخليام.
لقد خرج من ق�سم ( )16واحد وع�رشون حم�ساوياً ،وعلى ر�أ�سهم النائب املجاهد
حممد جمال النت�شة ،وخم�سة من اجلهاد الإ�سالمي ،واثنان من اجلبهة ال�شعبية ،ومن
ق�سم ( )12خرج �ستة من حما�س ،وعلى ر�أ�سهم الأخ حممود الورديان وفرج رمانة،
وقد �أبلغت ال�سجون بهذا ،والهيئة القيادية العليا حلما�س داخل ال�سجون ،وكذلك و�سائل
الإعالم هي الأخرى يف �صورة احلدث� .أما “النقب” فقد دخل الإ�رضاب منهم  46من
حركة حما�س ،وخم�سة من اجلهاد الإ�سالمي .وي�صاحبهم جميعا ً الدعاء يف ال�صلوات
اجلامعة ،ومن الليل ،ويف �صالة ال�صبح .واخلطوة ما�ضية �إىل �أن ي�أذن اهلل بحل لها،
ورجا�ؤنا يف اهلل �أن ين�رصنا ،حتى �إنه كتب �إيلّ �أخي �أبو همام بر�سالة ثانية �أثبتها هنا،
ُ
ي�ستنه�ض الهمم ،وي�ستنفر اجلهد.
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�صديقنا احلبيب و�شيخنا الكبري و�أخانا الغايل العزيز
(�أبو م�صعب)
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
و�أ�سعد اهلل �أوقاتك بكل خري
�شهد اهلل �أنَّ لك يف القلب منزل ًة وقدراً ،وكم �أنا م�شتاق لنتناول احلديث معك
�أيها ال�صاحب احلبيب الأريب� ...رسرت جدا ً مبا و�صلنا من حثّ للإخوة على
اللحاق بالركب املنطلق ،فقد �أجمع النا�س وعقدوا العزم ،ويبدو �أن بع�ض الإخوة
ّ
وح�ض
القادرين على الإ�رضاب يف �ش ّك من جدوى اخلطوة ،وهم بحاجة �إىل حفز
على امل�ضي ُقدما ً مع �إخوانهم ،فاخلطوة بحاجة �إىل تعزير بالعدد والإ�رساع
ليبد�أ النا�س يوم اخلمي�س بقوة وح�شد جماعي مذكور معترب.
ال ريب �أنَّ كلمتكم ذات �أثر يف نفو�س الأحبّة .نرجو �أن ُتتبع كلمتك امل�شجعة يف
اللقاء املذكور بكلمات على م�سامع الإخوة ُفرادى وجمتمعني ،لنجعل من الأيام
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املتبقية حتى يوم اخلمي�س القادم � ،4/24أيام ح�شد وحفز ،لتكثري ال�سواد،
وجمع اجلهد ليكون ذلك �أدعى لنجاح امل�رشوع وحتقيق الإجناز ،وال ريب �أن
ال�شيخ �أبا م�صعب هو الأقدر على ذلك� ،إذ البع�ض بحاجة �إىل كلمة من �صاحب
همة وجتربة كح�رضة �شيخنا الغايل احلبيب.
احلب وكل الو ّد وكل الدعاء بالفرج واخلري كله
لك منّي كل
ّ
ال�سبت  /4/19ني�سان� /أبريل2014/
 /19جمادى الأخرة1435/
بحبك كثريا ً
�أبو همام

ويف اليوم الثاين للإ�رضاب ،يوم اجلمعةَ ،خ َطبَنا الأخ عبد الرحمن ا�شتيه عن احلرية،
يا رعاه اهلل ،ولقد �أح�سن و�أجاد ،و�ألقى ب�إ�ضاءات رائعة فقال:
احلمد هلل رب العاملني ،عليه نتوكل وبه ن�ستعني ،و�إليه نلتجئ وله ندين،
احلمد هلل حمد َم ْن ال يرجو �سواه ،وال يدعو �إال �إياه ،وال ُيتوكل �إال عليه ،وال
ُيطمع �إال فيما لديه ،وال ُيفر �إال �إليه ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل ،وال رب غريه ،و�أ�شهد
�أن �سيدنا وقائدنا وقدوتنا حممد عبد اهلل ور�سوله ...حادي لواء الأحرار.
نف�س ما قدمت لغد...
�أما بعد ،فيا �أيها الذي �آمنوا اتقوا اهلل ولتنظر ٌ
فرا�شة هامت ب�ضوء �شمعة ،قالت لها الأن�سام :جمنونة �أنت ،كثري قبلك َم ْن
�أودى بهن الهيام ،مل ت�سمع الكالم ،وراحت حتوم وحتوم حتى هوت وح�رشج
احلطام� ،أموت يف النور ،وال �أعي�ش يف الظالم ،بل ا�سمع ل�سحرة فرعون ملا
�آمنواَ ( ،قالُوا َل َ
ي �إِ َّنا �إِ َل َر ِّبنَا ُمن َقلِبُونَ ) 10وقالوا يف موقع �آخر من القر�آن:
�ض ْ َ
ا�ض
نت َق ٍ
( َقالُوا لَن ُّن�ؤْ ِث َر َك َعلَى َما َجا َء َنا ِم َن الْبَيِّنَاتِ َوالَّذِي َف َط َر َنا َفا ْق ِ
�ض َما �أَ َ
�ضي ه ِذ ِه ْ َ
ِ�إ َّ َ
نا َت ْق ِ
اليَا َة ال ُّد ْنيَا) .11فحني يت�ساوى الب�رش والكائنات يف طلب
احلرية ،وحني تكون احلرية يف كل زمان ومكان �شعار الثورات والنه�ضات...
كان التمايز يف مناهج هذه احلرية.

 10القر�آن الكرمي� ،سورة ال�شعراء� ،آية .50
 11القر�آن الكرمي� ،سورة طه� ،آية .72
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ث ّم قال ،يا رعاه اهلل“ :حريتنا نهج حياة” ،وجعلها �إ�ضاءات:
�أوالها� :أن حريتنا مقيّدة ،ثانيها� :أن حريتنا عزة وكرامة ،لقول النبي [:
أنف�س ،ف�إنَّ الأمو َر َ ْ
“اطلُبوا
ترِي باملقاديرِ” ،12ثالثها� :أن
احلوائج ِب ِع َّز ِة ال ِ
َ
حريتنا �رضورة بحيث ال تبغي ،وال تطغى على حريات الآخرين ،وال هي على
ح�سابهم ،كردة فعل ال�سلطان العثماين �سليم الأول ،على تن�صري امل�سلمني يف
الأندل�س� ،أراد �أن يكره ن�صارى م�رص على دخول الإ�سالم مقابل ذلك ،فرف�ض
�شيخ الإ�سالم يف ع�رصه .رابعها :ولأن ما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب ،كانت
حريتنا واجبة ال ُت�ستجدى ،وال نر�ضى بها جمز�أة.

وحتدث ر�ضي اهلل عنه عن معركة الريموك يف يوم ذكراها  25جمادى الثانية13 /هـ،
فا�ست�شهد بقول �سيدنا خالد ]�“ :إمنا تكرث اجليو�ش بالن�رص وتقل باخلذالن” .ودعا
لإخواننا امل�رضبني عن الطعام.

اإلضراب ،االنطالقة والمعيقات:
انطلق الركب الكرمي ،انطلق قطار الإ�رضاب ،ب�صدو ٍر ِح َم ُمها كالربكان —واهلل َ ن�س�أ ُل
�أن يجعل الن�رص يف ركابه— انطلق الركب من الرجال بهممٍ كاجلبال ،والذي يعتلج يف
�صدروهم �أكرب ِم ْن كل التحديات .فلم يبق لهم خيارات ،بعدما ا�ستنفذوا كل اخليارات.
�إنه مل يبق لهم �إال املواجهة ال�ساخنة بالقوة املمتنعة ،بعد التوكل على اهلل� .إنه مل يبقَ لهم �إال
�رشاع اجلوع ميخر ب�سفينتهم ( ِب ْ�س ِم َّ
م َراهَا َو ُم ْر َ�ساهَا) .ومل يبق لهم �إال ال�صرب
الل ِ َ ْ
على نقنقة الأمعاء اخلاوية ،و�أن يت�ضامن الأ�رسى مع �إخوانهم امل�رضبني يف معركتهم
العادلة ،و�أن يتفاعل ال�شارع الفل�سطيني ،والر�أي العام العاملي �ض ّد �سيا�سة االعتقال
الإداري الظاملة .فال بد لهذه جميعا ً �أن جتتمع روافدها يف نه ٍر واحد لِ َك ِّي اليد اجلائرة
العقور ،و�أن تنت�رص ملعركة ا ُ
جلنوب الطاوية.
على كل حال ،كانت يل زيارة لإخواننا يف ق�سم ( )16لثالثة �أيام ،ويف هذه الزيارة نزلت
�ضيفا ً على الأخوين احلبيبني نبيل النت�شة ون�ضال القوا�سمي ،ومتت �سعادتنا بان�ضمام
الأخ عي�سى اجلعربي �ضيفا ً على الغرفة فرتة �إقامتي بينهم .وحظيت بلقاء الإخوة
 12لن�ص احلديث وتخريجه انظر� :سل�سلة الأحاديث ال�ضعيفة ،احلديث رقم [ .390املحرر]
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نت خطيبَها .وجزى اهلل �إخواننا خري
جميعاً .ويف اليوم التايل للزيارة كانت اجلمعة و ُك ُ
اجلزاء على ح�سن ال�ضيافة ،وعلى احلفاوة التي �أحاطوين بها وه�ؤالء هم �أهل اخلليل.
وكان الإ�رضاب عن الطعام احلا�رض القوي يف حياة الأ�رسىَ ،م ْن �أ�رضب منهم عن
الطعام ،و َم ْن مل ي�رضب� .إنه �سالح القوة املمتنعة يف مواجهة ال�سادية امللعونة ،والعدوانية
املتغولة امل�ستهرتة� ...إنه معركة اجلموع املغلوبة املقهورة ،التي �أخذت على عاتقها �أن
تنت�رص حلريتها ،ولإن�سانيتها من الكراهية العمياء ،ومن احلقد الدفني الذي يجري يف
حياة االحتالل جمرى الدم� ...إنه معركة الأهايل ِم ْن الآباء والأمهات ،ومن الأبناء والبنات،
ومن الإخوة والأخوات� ...إنه معركة العدالة �ض ّد الظلم والنذالة ،ومعركة الإرادة �ض ّد
اال�ستهتار واخل�سة والبجاحة ،و�إنها روح الت�ضامن التي ال تغيب عن �ضمائر اجلموع
الثائرة.
بل �إنها حالة عاطفية تلقي بظاللها على الأرواح الطليقة ،لتنت�رص على �شهوة اجلوع،
ِم ْن �أجل العي�ش يف ظ ّل حياة كرمية� ،إنها حالة عاطفية ُتلقي بظاللها على يوميات الأ�رسى،
وعلى ن�شاطات ال�ساحة االعتقالية ،وعلى املزاج العام لهذه اجلموع .فنحن ج�سم اعتقايل
واحد�“ :إذا ا�شتكى منه ع�ض ٌو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى” .13وعواطفنا
تعي�ش ن�سيجا ً واحدا ً ومتما�سكاً .ولوداع الرجال جراحات لها يف القلب ُغ�صة ،وموقف له
يف الكبد ُقرحة .و�أ�صعب ما يف الأمر هو العجز ،ولكن هذا هو الطريق .وريا�ضة ال�صباح
كذلك غاب عنها فر�سا ُنها ،وتبقى الأع�صاب م�شدودة ال تعرف الرتاخي حتى يرتجل
الفر�سان عن �صهوات اخليل بالن�رص �إن �شاء اهلل .وال �ش ّك �أن َمن بقي من الرجال هم
جزء من املعركة يخو�ضونها بخطواتهم الت�ضامنية“ ،و َم ْن خلّف غازيا ً يف �سبيل اهلل فقد
غزا” ،14فهي معركة واحدة فر�ضتها ملحمة العواطف ،حيث ال ينقطع الدعاء ،ومع الدعاء
ال يتوفر “القطران” .وال يتناول املر�ضى ا�ستحقاق الدواء� ،إال َم ْن ا�ضطر لذلك ،وحالته ال
ت�سمح بذلك .ومع الدعاء واالمتناع عن الدواء ت�ضامن يف امليدان ،والإ�رضاب ليوم واحد
يف الأ�سبوع� ،أو ليومني� ،أو لثالثة ،وقد ح�صل ،ولقد حاول القائمون على الأمر �أن ي�أتوا
بالإخوة من فتح ليت�ضامنوا ،ولو ليوم واحد ،لكن دون جدوى ،فاقت�رص الأمر علينا
وعلى رفاق ال�شعبية حتى النهاية ومعنا الإخوة يف اجلهاد الإ�سالمي.
 13جزء من حديث �أخرجه البخاري وم�سلم عن النعمان بن ب�شري.
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ومن خالل �أحاديث النا�س ،واللقاءات التي �أم�ضيتها مع الإخوة يف ق�سم ( ،)16وجدت
وجدا ً على فراق الأحبة ،ووجدت تفاوتا ً حول الت�صور لطبيعة املرحلة التي مير بها
ْ
الإ�رضاب ،كما وجدت توافقا ً وان�سجاما ً يف امل�شاعر بني جميع املجاهدين هنا وهناك،
فم�شاعر اجلميع تفي�ض باحليوية وتدفع بالت�ضامن وبقوة ،بل ويوم اجلمعة وملرتني
حر�ض اخلطباء على الت�ضامن ،ويف اجلل�سات العلمية كذلك.
وكيف ال يكون هذا واملعركة معركة اجلميع .وامل�رضبون �إخوانهم؟ وكيف ال تفي�ض
م�شاعرنا جميعا ً هنا وهناك بالت�ضامن مع ال�شيخ اجلليل حممد جمال النت�شة؟ وم�شهد
الرحيل يعت�رص له الف�ؤاد ،وتتفتت له الأكباد؟ َم ْن منا ال ت�أخذه احلمية ِم ْن �أجل ال�شيخ
�أبي همام؟ و ِم ْن �أجل اجلي�ش الذي خرج معه؟
لأجل هذا كرهت حديثا ً نبا �أطرافه �إىل �سمعي ،يلذع القائمني على الأمر وبقية
�إخوانهم ،وفيه ظلم وحتامل ال مربر له ،و�سقطات ل�سان ظاملة ،بلغت ب�أهوج �أن رمى
�إخوانه بـ“املخلفني” ،وهذا ظلم يف�سد النوايا ،ويف�سد على الأخوة روحها ،وي�أتي على
العمل بربودة يف املواقف ،وزعزعة يف العواطف .وكما قيل“ :البعيد عن الطو�شة”“ ،يقول
عن حاله خيال”.
مل ي�أل التنظيم وقيادته جهدا ً يف ُن�رصة الإ�رضاب ،و َد َف َع بالأمور دفعا ً نحو الت�ضامن،
وو�ضع نف�سه يف خدمة الإ�رضاب ،وحر�ض للإ�رضاب على عني قيادة التنظيم ،والأخ
باج�س نخلة مل ُيبق يف قو�س التحري�ض من منزع .وكذلك الأخ عدنان ع�صفور ،وخطيب
اجلمعة مل يبق على �أحد حتت عنوان“ :احلمية والأعذار” .والأمري العام هو الذي �شكل
جلنة �إ�سناد ملتابعة �أحوال امل�رضبني ِم ْن الإخوة باج�س نخلة ونزار رم�ضان ،والتنظيم
هو الذي تبنى ويتبنى الإ�رضاب مب�س�ؤولية عالية ،وهو الذي يدير معركة الإعالم
وحركة الت�ضامن ويتوا�صل مع وزارة الأ�رسى ،ومع نادي الأ�سري ومع �أ�صحاب ال�ش�أن
يف غزة.
وعندما تعر�ض لالعتداء ال�شيخ حممد جمال النت�شة والأخوين حممد ماهر بدر
—الذي ُك�رس �إ�صبعه— وطارق ادعي�س ،من قبل فرقة التفتي�ش التابعة مل�صلحة
ال�سجون ،با�رش الأمري العام �رسيعا ً بالتوا�صل مع و�سائل الإعالم ،ومع الأخ قدروة
فار�س ،والأ�ستاذ فادي القوا�سمي ،وجواد بول�ص ،وطلب منهم زيارة عاجلة للأخ
430

االعتقال التا�سع والإ�ضراب الفريد ،ذكريات وخواطر
حممد جمال النت�شة لالطمئنان على �صحته ،واال�ضطالع على طبيعة االعتداء وحجمه.
وهذا واجب ال ي�شكر عليه �أحدُ ( :قل َّل �أَ ْ َ
�س�ألُ ُك ْم َعلَيْ ِه َ�أ ْجرا ً) .15ولكن ال يعرف الف�ضل
لأويل الف�ضل �إال �أولوا الف�ضل.
وبعد هذا التفاين مع ال�شعور بالتق�صري ،هناك َم ْن يخرج على هذه الروح ويعكر
امل ِزاج ،وي�ؤذي �إخوانه و ُيع ّر�ض بهم ،ويتعدى متربعا ً على �صالحيات التنظيم،
لينقل �أخبارا ً ال تخدم الإ�رضاب ،وحتمل يف طياتها الأذى وعدم امل�صداقية وتفاجئ
الر�أي العام ،والقائمني على الأمر ،فالأخبار بابها التنظيم ،وهو الذي ميلك �صحيحها.
ومن النا�س كذلك من ركب موجة الإ�رضاب ،ودفع ب�صدره م�ستعر�ضا ً لأحداثه ،وما كان
له �أن يغرب قدميه ،نعم ما اغربت قدماه ،بل هو َك ٌّل على �سواه� ،أحاط نف�سه بهالة القيادة
ظلما ً وزوراً ،والأدهى من ذلك� ،أنه �أ�سقط ف�شله على “ال�شللية” و“املناطقية” ،والأوىل
به �أن يقول :دعوها ف�إنها نتنة .وواهلل �إن كان لها بداية ،فمن عنده ابتد�أت ،وهو �صاحبها
ليربر باخلديعة �أ�ضاليله ودخيلة نف�سه ،متكئا ً يف دواوينه على ُع ْج ٍب �أ�صابه ،وقد �أ�شقى
نف�سه بثقة املجاهدين حتيطه باملقت ،وتلذعه بنظرات ال�شتيمة ،لأنه خدعها ِببُهرج
الوجاهة ،وبدد الثقة وقتل معاين القدوة يف نفو�س املجاهدين ،وهذا كله ِم ْن �إفرازات
الإ�رضاب ،وجزى اهلل ال�شدائد كل خري ،لأنها تف�ضح دخيلة املر�ضى.
وعودة �إىل ق�سم ( )12مرة �أخرى ،فهو ُمتَّك�أُ القوى والن�شاطات واللقاءات واحلوارات،
بن فيه من
وال يقل ح ِميّ ًة وعطا ًء عن بقية الأق�سام يف موقفه من الإ�رضاب ،وقد دفع ِ َ
رش النا�س من ال يقبل
الإداريني ملعركة الإ�رضاب� ،إالّ َم ْن له عذره �أو ُ�س ِح َب �إىل التحقيق .و� ّ
عذراً ،وال يقيل عرثة ،فدفعات الت�ضامن منها َم ْن انطلق يف �إ�رضابه ،ومنها َم ْن ينتظر
دوره ،واملعركة تتدافع �أحداثها من يوم �إىل يوم ...وال يعلم نهايتها �إال اهلل.

الدواء كوسيلة احتجاج:
�أما مو�ضوع الدواء الذي يتم ا�ستغالله يف الإ�رضاب كو�سيلة لالحتجاج ،فلي ر�أي فيه،
وهو ر�أي عن جتربة وله وجاهته ،حيث �إن ال�سجون عانت طويالً من دور العيادة القذر
يف ابتزاز املر�ضى من الأ�رسى ،فالر�أي �أنه ما دام اجلميع ال غنى لهم عن الدواء ،و�أنه يف
النهاية �سي�صلهم مرة واحدة �أو على دفعات ،فالأح�سن عندي �أن �أ�ستلمه مرة واحدة
 15القر�آن الكرمي� ،سورة ال�شورى� ،آية .23
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على ر�أ�س كل �أ�سبوع ،و�أنه ال منطق يف الذهاب �إىل العيادة يوم ،يوم ،حتت ا�سم االحتجاج
والتعويق على العيادة و�إدارة ال�سجن؛ فالقانون عند عيادات م�صلحة ال�سجون �أن ت�ستلم
الدواء يوميا ً و�شخ�صياً.
ف�إذا َغلَبنا العيادة باحل�صول على الدواء مرة كل �أ�سبوع ،وعن طريق الناطق با�سم
الق�سم وهو �أخونا ،فهذا بح ّد ذاته �إجناز .وال يح�صل هذا �إال بتعاون املمر�ض معنا� ،أما
�أن �أعود �إىل ال�سرية الأوىل حتت م�سمى االحتجاج ،فهذا ال �أ�ست�سيغه ،وال ين�سجم مع
جتربتنا ،و�أجد يف هذا فل�سفة غري نا�ضجة ،لأن املا�ضي ي�شهد على عيادات م�صلحة
ال�سجون ب�أنها كانت وكرا ً للإ�سقاط الأمني والأخالقي ،واحلالة التي و�صلنا �إليها اليوم
نا�ضجة جدا ً مع احرتامي لر�أي �إخواين .واحلالة هذه م�سموح بها هنا يف �سجن عوفر،
وغري م�سموح بها يف بقية ال�سجون.

سجن عوفر واإلضراب:
“عوفر” معتقل للموقوفني من جميع الف�صائل ،وفيه ق�سم للأ�شبال ،ومن بينهم
الأ�رسى الإداريني .وعندما دخل الإخوة �إ�رضابهم ،كان ل�سجن عوفر دوره الطليعي يف
قيادة الإ�رضاب والدعوة �إليه .بل كان متقدما ً على بقية ال�سجون يف �إ�رضابه ومواقفه،
ويف ت�ضامنه وحراكه .حتى �إن �ضباط م�صلحة ال�سجون قالوها ب�رصاحة� :أنتم متقدمون
على اجلميع يف �ش�أن الإ�رضاب ،و�أنتم من يحمل لوائه ،بالرغم من �أن عوفر مركز توقيف.
واحلقّ �أن �سجن عوفر تفاعل مبوجة عالية مع خطوة الإ�رضاب ،بالرغم من �أنه يفتقر �إىل
القليل ِم َن اال�ستقرار ،ولأن ميزته ال�سلبية هي التجديد لهذه اجلموع الوافدة .فما ِم ْن ليلة
�إال ولها حظها يف االعتقاالت ،ول�سجن عوفر حظ ُه الأوفر يف ا�ستيعاب القادمني اجلدد،
فهو ي�ستقبل ويودع كاملطار وال يعرف اال�ستقرار .وامل�س�ؤولية كبرية ،ومع هذا فهو
الذي يتحمل العبء الأكرب يف هذه املرحلة الفا�صلة ،مع �إقرارنا �أن �صوت امل�رضبني هو
الذي يعلو على اجلميع ،فال�سجون الأخرى ما يزال دورها بطيئا ً يف دعم هذه اخلطوة،
وهي مدعوة للم�شاركة.
يتكئ على عدم اال�ستقرار ،والذي
بل وتعجب �أن عوفر ،بو�ضعه اال�ستثنائي الذي
ُ
تتغري �أيامه بدميوغرافية جديدة كل �شهرين على التقريب ،ويزاحم بقية ال�سجون
لي�أخذ دوره يف دعم هذه اخلطوة .وبعيدا ً عن الذين �أ�رضبوا من الإداريني ،ف�إن الدفعة
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الأوىل من املت�ضامنني حلقت بالإ�رضاب ب�أعداد بلغت  49مت�ضامنا ً من حما�س وال�شعبية
واجلهاد .واجلبهة ال�شعبية كانت حا�رضة يف الإ�رضابني الإداري والت�ضامني ،وكذلك
اجلهاد الإ�سالمي ،ومن بينهم رفاق كرام ك ُق�صي ح�سونة ،و�سامل بادي ،وعبد الرزاق
فراج ،وغ�سان جابر ،وحممد قاحو�ش ،وب�شار دعنا ،ومن اجلهاد جمال حمامرة ،وداود
حمدان .ولي�س هذا فح�سب بل على الطريق دفعات �أخرى تنتظر ،بينما املطلوب من
النقب �أن يدفع بحجمه ،ومن نفحة �أن حتافظ على رمزيتها ،وفيها �أبو تقي .و�أما �سجن
جمدو فال ُيقبل منه احلياد ،وال ِم ْن بقية ال�سجون كذلك ،وعلى الهيئة القيادية العليا �أن
ت�أخذ دورها يف هذه املعركة ،وال يقبل منها زحف ال�سلحفاة ،مع حتفظي على م�صطلح
التوريط الإيجابي ،وهو �سلبي بامتياز ،والذي طوى عليه بع�ض امل�رضبني جوانحهم
بقناعات لي�س هذا �سبيلها ،وال هي �إيجابية يف قيادة النا�س.
بعد �أ�سبوع من زيارتي لق�سم ( ،)16عدت �إليه ثانية خلطبة اجلمعة بعد �أن جاءنا
�ضابط ال�سجن بخرب مفاده �أن خطيب اجلمعة ذهب يف �سفرية للعالج �إىل م�ست�شفى الرملة
وملا يعد بعد ،فعر�ضوها على الأخ النائب �أحمد عطون فاعتذر ،ف�أخذت العيون تبحث
عن بديل ،واحلرية تطوف بيننا يف نظراتها ،وك�أنها تريدين ،فتربعت متثاقالً بالرغم من
تعبي ِمن اخلطبة املا�ضية ،وحتى �أرفع احلرج عن احلا�رضين.
وت�رشفنا يف يوم الإثنني  2014/5/12بزيارة الإخوة الكرام نبيل النت�شة وعي�سى
اجلعربي ون�ضال القوا�سمي وفرا�س طبي�ش ،بنا ًء على طلب الأمري العام ،للوقوف
على �آخر امل�ستجدات التي تتعلق بالإ�رضاب ،ولت�شكيل جلنة طوارئ تقود املرحلة .وقد
ا�ستنفذت الدورة االنتخابية ن�صابها القانوين ،ولتتوىل م�س�ؤولية الفرتة االنتقالية� ،إىل
�أن تتجلى معركة الإ�رضاب ،يف ظ ّل ج ّو ال ي�سمح ب�إجراء انتخابات عامة .ولقرب الأخ
�أبو �إبراهيم [�سامي ح�سني] ِم ْن �ساعة الفرج ،وقد اقرتب �أجلُها ،فح�رضت وجوه اخلري
وبقية ال�شورى وجلنة الإ�سناد مع ال�ضيوف الكرام ،واجتمعوا يف غرفتنا ،وبح�ضور
الأخ �أحمد عطون ،وكاتب هذه ال�سطور .وافتتح اجلل�سة الأمري العام ،وخرجت ال�شورى
بت�شكيل جلنة طوارئ ِم َن الإخوة الأمري العام ،وباج�س نخلة ،و�شكري اخلواجا ،ونبيل
َّ
وانف�ض االجتماع على ح ّل جلنة الإ�سناد وبقية
النت�شة ،وفرا�س طبي�ش وماجد ربايعة.
التنظيم ،و�أنْ ت�أخذ اللجنة دورها يف م�س�ألة الإ�رضاب �إعالميا ً وت�ضامنياً ،و�أن تتوا�صل مع
اجلهات الر�سمية واحلقوقية وبقية ال�سجون لدعم الإ�رضاب .ودعونا اهلل لهم بالتوفيق.
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م�ضى على الإ�رضاب ع�رشون يوما ً ثقاالً ،على امل�رضبني وعلى املت�ضامنني ،و�أخذت
حركة ال�شارع الفل�سطيني بالتفاعل ،ولكنه تفاعل خجول ،وعلى تفاوت يف بع�ض
املحافظات ،و�إن ت�ألقت اخلليل على اجلميع يف احلراك .وكذلك ن�شكر لإخواننا يف العمق
الفل�سطيني على تفاعلهم هناك يف حيفا ،و�أمام ال�سجون ،حيث يقيمون �صالة اجلمعة
و�سواها .واملطلوب هو املزيد �إىل �أن نعتق �إخواننا ِم ْن الأ�رس ،ويتحرروا ِم ْن نري االعتقال
الإداري �إن �شاء اهلل.

شهداء على عتبة “عوفر”:
يف يوم اخلمي�س  2014/5/15كانت الذكرى ال�ساد�سة وال�ستني على نكبة ال�شعب
الفل�سطيني؛ يوم �أن �رشدته الع�صابات ال�صهيونية على وجهه هائماً ،و�أخرجته من
دياره عنوة وق�رسا ً بقوة ال�سالح �سنة  .1948فخرج ال�شعب الفل�سطيني يف ذكرى النكبة
يف م�سريات حا�شدة ،ومظاهرات عارمة كلمتها واحدة هنا وهناك يف �أر�ض ال�شتات :ال
بديل عن حق العودة �إال بالعودة ،وحق العودة ال ي�ضيع بالتقادم .ويف مواجهات هذا
اليوم مع جي�ش االحتالل بالقرب من �سجن عوفر ،وعلى �أر�ض بيتونيا ارتقى �إىل
علياء اخللود ال�شهيدان حممد عودة �أبو ظاهر ،ابن اخلام�سة ع�رش من عمره من بلدة
�أبو �شخيدم ...وندمي نوارة ،ابن ال�سابعة ع�رشة من عمره ،وهو ابن بلدة املزرعة القبلية،
وخرج يف ت�شييعهما جماهري غفرية .وعندنا يف ال�سجن قمنا بواجب العزاء لأخينا ال�شيخ
م�شهور �أبو الظاهر يف ابن �أخيه ال�شهيد حممد ،فما �أن �سمعنا عن ا�سم ال�شهيد يف الأخبار،
�إال وذهب بنا اال�سم �إىل ال�شيخ م�شهور .وهذه معركتنا مع االحتالل يف يوم من �أيام
النكبة.
يوم اجلمعة � 16أيار /مايو ،وبعد �صالة ال�صبح وقراءة امل�أثورات ،ذهبنا �إىل فر�شنا،
ويف نف�سي ر�ؤية النبي حممد [ ،وقد طلبتها من ربي �سبحانه ،لأ�سرتيح ِم ْن َه ٍّم ثقي ٍل
جاث ٍم على �صدري يخ�ص �إخواننا يف م�رص .و�أنتظر يوما ً يف الغادر عبد الفتاح ال�سي�سي،
و�إذ بي يف املنام �أرى ف�ضيلة املر�شد الدكتور حممد بديع ،ر�ضي اهلل عنه ،جال�سا ً على
�أريكة يف ثق ٍة واطمئنان ،وحتفز وقوة وعنفوان ،ويرتدي بدلة �سوداء ،مع ربطة عنق
أنا�س ُمنبطحون يرتدون ثياب الع�ساكر
زرقاء يف مظهر جميل ،و ِم ْن حوله وعلى الأر�ض � ٌ
بلونها الكاكي ،ور�ؤو�سهم يف الأر�ض ،و�أدبارهم هي الظاهرة .فا�ستب�رشت خريا ً بر�ؤية
املر�شد على هذا احلال وعلى ما فيه ِم ْن �شباب ،ور�أيت ال�سواد اجلميل يف �شعر ر�أ�سه.
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علي �أحد الإخوة فقال :امل�شهد يف دير قدي�س يف
ويف ر�ؤية �أخرى تخ�صني ،ق�صها ّ
فقلت لك:
فقلت يل� :أريدك �أن ُت�س ِّمع يل امل�صحف،
منطقة امل�سجد ر�أيتك وبيدك ُم�صحف،
َ
ُ
قمت بفتح امل�صحف
�سي�ستغرق ذلك وقتا ً طويالً.
َ
فقلت يل�َ :س ِّم ْع يل ثالثة مقاطع فقطُ ،
على �أواخر �سورة الأنعام ،وبد� َأت �أنت بالقراءة ،ث ّم بعدها �رشعت يف ابتهال ديني كان
نت �أرى
الوا�ضح فيه “يا اهلل” ،وكان النداء يف كل مرة يرتفع �أكرث ،ومع كل �صيحة ُك ُ
جمموعة ِم َن النا�س تن�ض ُم خلفك وترفع يديها ،وتقول معك“ :يا اهلل” حتى �أ�صبحت
اجلموع حا�شدة.
ُ

إنهاء اإلضراب:
�إنها خطوة مل يكن يف احل�سبان �أن تنتهي على هذا ال�شكل يف ظ ّن َم ْن ذهبوا �إليها ،فقد
ظنوها مقرط الع�صا ،قريبة املدى� ،صبحها قريب ون�رصها �رسيع ،ولكن هناك بون
�شا�سع ما بني منطق ال�رسايا ومنطق القرايا .على كل حال� ،إنها خطوة مل ُ ْ
تبَك خيوطها
جيداً .ولأول مرة خطوة بد�أها الإداريون بروح االرجتال ،ومل يحيطوا ب�أقطارها
يف مواطن الدعم والت�ضامن ،و ِم ْن ث ّم مل ي�سلم يف نهايتها املتورطون �إيجابيا ً من القيل
والقال ،يف �ساحات الت�ضامن .وعندنا مثل يقول“ :اللّي بكرب حجره ...ما ب�صيب”.
بعد �أن م�ضى على الإ�رضاب ثالثون يوما ً مل يحدث �أي اخرتاق ،وبعد هذا احل�شد
املتوا�ضع ِمن الت�ضا ُمن ،الذي دفع به �سجن عوفر وبقية ال�سجون ،والدور الإعالمي
الذي قامت عليه وزارة الأ�رسى بقيادة الأخ عي�سى قراقع ،ونادي الأ�سري بقيادة الأخ
قدورة فار�س ،ودور الإخوة يف غزة ،ودور الف�ضائيات والأهايل يف املحافظات .على
الرغم من كل هذا الدفع مل يح�صل �أي اخرتاق ،ومل ُتفتح قناة للمفاو�ضات بني امل�رضبني
واجلهات املعنية الإ�رسائيلية ،مما دفع بالأخ الأمري العام �أن يت�صل ب�سجون اجلنوب
نفحة ،والنقب ،ورميون ،وبر�سائل بعثها �إىل �سجون ال�شمال ،يف دعوة لإ�رضاب مفتوح
عن الطعام تدخله ال�سجون.
ولأول مرة يح�صل هذا يف تاريخنا� ،أن يكون الإ�رضاب غري مطلبي ...كل هذا رحم ًة
باملوقف املت�شنج ،ون�رصة للحال الذي و�صل �إليه امل�رضبون .حتى ي�شكل ذلك �ضغطا ً
على م�صلحة ال�سجون ،ومن ورائها ال�شاباك الذي طلب ِم ْن م�صلحة ال�سجون �أن ترفع
حرب حتو�ضها حما�س ِم ْن داخل ال�سجون
يدها عن هذه اخلطوة؛ لأنها كما قالوا :هذه
ٌ
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�ض ّد “دولة �إ�رسائيل” .لأجل هذا بادر الأخ الأمري العام باالت�صاالت مع ال�سجون
املذكورة ،وعر�ض عليها �أن يدخل اجلميع يف �إ�رضاب مفتوح عن الطعام ،ابتداء من يوم
الأحد  ،2014/6/1بعد �أن تتداوله الهيئة القيادية العليا .لكنها مل تتخذ قرارا ً يف ذلك ،فبقي
الأمر عائماً ،وظ ّن “النقب” كما ظننا �أن اجلميع وافقوا على خو�ض غمارها.
ولقد �سمعت من الأخوين جمال الهور [م�س�ؤول] خارجية الهيئة ،وحممود عي�سى،
نائب رئي�س الهيئة� ،أن ال�سجون غري م�ستعدة ملثل هذه اخلطوة ،و�أن عليها �أن تبقي على
حالة الت�ضامن �ضمن الربنامج الذي �سارت عليه ،والباب مفتوح لكل طارئ .لكن و�ضع
امل�رضبني تخطى كل هذا ،فمع نقلهم �إىل امل�ست�شفيات تبدلت احل�سابات ،لأن يف ذلك �إرهاقا ً
للطواقم الطبية ،والأمنية ،واملالية لدولة االحتالل .والذي يعنيه ذلك �أن حالة الت�ضامن
باهتة �أمام الذي و�صلت �إليه الأمور ،و�أن الإ�رضاب �سي�أخذ �شوطا ً بعيداً ،والت�صعيد
ال�سلبي من قبل حكومة االحتالل ،مع �أننا حزمنا �أمتعتنا ،وعقدنا العزم على دخول هذه
اخلطوة وقلتها يف خطبة اجلمعة وا�ضحة�“ :أنا �أبدا ً يف موقف اجلي�ش حتت ال�سالح” ،كما
قالها الرافعي.
فعزمت �أنا و�أخي �أبو جماهد �أن نخو�ض غمارها .بالرغم من �أن �إخواننا حتفظوا على
دخولنا العتبارات منها كرب ال�سن ،ولأننا �أتينا على كل الإ�رضابات �إال �إ�رضاب ،2012
ولظروفنا ال�صحية ...وال نزكي �أنف�سنا على اهلل.
يوم الإثنني  ،2014/6/2وو�سط هذه الأجواء ،ويف زيارة خا�صة وخاطفة ،ح�رض �إلينا
زائرا ً من �سجن ال�شارون حممد �أحمد عطون ،ابن �أخينا النائب �أحمد عطون ليوم واحد،
بل ل�ساعات ،وكان لهذه الزيارة وقعها علينا .فبقدر ما �أدخلت علينا ال�رسور ،بقدر ما
�أوجعتنا ،فبلقائه �رسرنا ،وعند الوداع حزنا ،كنّا به حفيني ،وكانت لوالده فر�صة �أن
يلتقيه ،و�أن يحيطه بالن�صيحة ،وبقليل ِم َن التجربة ،وكانت م�شاعرنا فيا�ضة لهذا اللقاء
وحلرارة اللقاء ما بني الوالد وولده ،ويف غرفتنا جمعتنا مائدة الإفطار ،وكذلك الغداء،
وكان لوداعه يف القلب حرقه ،ويف العني دمعة ،وعند والده دمعات .ومل يتحمل حممد
حلظة الفراق ،فبكى و�أبكانا ،واحلمد هلل ،فهذه �رضيبة اجلهاد يدفعها الآباء والأبناء ،لقد
كانت حلظات موجعة ،وعند اهلل نحت�سبها.
م�ضى على الإ�رضاب خم�سون يوماً ،وال�شارع الفل�سطيني يتفاعل بوترية عالية،
واملعركة الإعالمية على �أ�ش ّدها ،نتاجا ً لهذا ال�صرب العظيم ،ونتيجة لهذه املعاناة الطويلة
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التي يعي�شها امل�رضبون حلظة بلحظة .فهذا الإ�رضاب مب�ستواه اجلماعي ،وحدوده
الزمنية ،تخطى كل ما فات من الإ�رضابات التي خا�ضتها ال�سجون من قبل ،وهذا الإ�رضاب
هو الأول جلموع الأ�رسى الإداريني يف تاريخ االعتقال الإداري .مما دفع بال�شاباك
رب فيه الأ�رسى
�أن يرفع بتو�صياته �إىل رئي�س حكومة االحتالل ،ب�أن يتخذ �إجرا ًء ُيج ُ
امل�رضبون على تناول الطعام بالقوة و“بالزندة” .وفعالً اجتمعت حكومة االحتالل على
هيئتها امل�صغرة التي تعرف بالكابينت ...اجتمعت لثالث مرات حتى تعالج هذا املوقف،
وحتى جتد حالً لهذه الأزمة .وقدمت اقرتاحا ً للكين�ست لتقنن ذلك ،ووافقت عليه بالقراءة
الأوىل ،ث َّم اعتُ ِم َد بعد القراءتني الثانية والثالثة� .أما “الزندة” ،فهي م�صطلح عربي يتكون
من خلطة احلليب والبي�ض وال�سكر ،كان الأ�رسى يجربون عليها يف �إ�رضاباتهم من خالل
طواقم طبية تابعة لعيادات م�صلحة ال�سجون ،كانت تقوم بحقن الأ�رسى عن طريق
الرببيج ،يو�ضع بطريقة قاتلة وبالقوة يف حنجرة الأ�سري امل�رضب ويحقن بـ“الزندة”،
ف�إما �إىل معدته �إن مل ي�ضل الطريق ،و�إما �إىل الق�صبة الهوائية ،ث َّم الرئتني �إن �ض ّل طريقه،
ويف هذه احلالة يقع املحظور وتتم عملية القتل .وهذا ما ح�صل للرفيق �إ�سحق مراغة من
القد�س ،وللأخوين علي اجلعفري من الدهي�شة ،ورا�سم حالوة من غزة يف �إ�رضاب نفحة
�سنة  ،1980فكانت النهاية القاتلة واملق�صودة عن طريق “الزندة” .ولقد كان مقبوالً على
الأ�رسى يف حينها �أن يتناولونها عن طيب خاطر� ،إال �أنهم كانوا يغ�صبون عليها ويرغمون
�إمعانا ً يف الأذى ،وبهذه الطريقة ُيقتلون .ولقد �أثارت هذه التو�صية ردود فعل غا�ضبة
عند نقابة الأطباء الإ�رسائيلية ،حيث �إنها رف�ضت رف�ضا ً قاطعا ً �أن تتعامل النقابة مع هذه
التو�صية ،وهددت ب�إجراءات عقابية �ض ّد كل طبيب ال يقف موقف النقابة �أو يتجاوزه،
وهذا موقف ُي�سجل لها.
يف اليوم اخلم�سني من الإ�رضاب متت عملية خطف لثالثة �إ�رسائيليني من منطقة
غو�ش عت�صيون � Gush Etzionشمال مدينة اخلليل� ،أحدهما جندي يف التا�سعة ع�رش
من عمره ،والآخران من طلبة املدار�س الدينية القائمة على اال�ستيطان وعلى العن�رصية
والكراهية للعرب ،والتدريب على ال�سالح جزء من مهمتها ،وهما يف ال�ساد�سة ع�رش من
�أعمارهما .وعلى �أثر ذلك قامت الدنيا ومل تقعد خلطف ه�ؤالء الأوالد كما يزعم االحتالل
وقادته .فه�ؤالء ب�أعمارهم هذه “نوعر” ،ومل يبلغوا احللم ح�سب دعوى االحتالل مع
�أنهم من حملة ال�سالح.
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�أما �أطفالنا الذين قتلتموهم بدم بارد ،وهم حقا ً دون �س ّن البلوغ على يد جنودكم،
كمحمد الدرة و�إميان ِحجو ،و�أخريا ً �إحراق الطفل الر�ضيع علي دواب�شة وهو ووالديه؛
وقد �أتت النريان على البيت وما فيه ،ومنذ �أيام حممد �أبو ظاهر ابن اخلام�سة ع�رش
من عمره ،وندمي نوارة ابن ال�سابعة ع�رش من عمره ،وحلق بهم �شهيدا ً كذلك حممد
�أبو خ�ضري الذي �أحرقه “النوعر” من امل�ستوطنني ،بعدما �أحاطوا ج�سده بال�سكاكني يف
طعنات غادرة ...فه�ؤالء لي�سوا �أطفاالً يف عرفكم ،ه�ؤالء جرناالت ،وهم جرناالت �أكرب
من جرناالت جي�شكم ،ه�ؤالء لي�س لهم عائالت وال �أمهات .و�إن فعلتكم يف الفتى حممد
�أبو خ�ضري ،حددت حقيقة وجوهكم التي تت�سرت وراء الإجرام� .إن �أطفالنا الذين ُيعتقلون
يومياً ،وهم ما بني الثانية ع�رش من �أعمارهم واخلام�سة ع�رش ...ه�ؤالء جائز يف حقهم
االعتقال والرتعيب وال�شبح والوقوف �أمام املحاكم الإ�رسائيلية .فقط لأنهم فل�سطينيون،
لذلك ال جتوز الطفولة بحقهم ،وه�ؤالء لي�سوا “نوعر” يا دولة الإجرام والإرهاب ،ومن
ث ّم فعليهم �أن يعاقبوا ح�سب �رشعة االحتالل ،وعليهم �أن تقتل طفولتهم يف �سجونكم
ومعتقالتكم ،وهم كثري .بينما املجندون من “النوعر” ال�صهيوين ،والذين يعيثون
يف الأر�ض ف�ساداً ،وحتقنونهم ب�إبر الكراهية والتطرف من خالل مدار�س اال�ستيطان،
فال يجوز حتجيم عدوانيتهم .ه�ؤالء القطعان من “النوعر” وامل�ستوطنني الذين �أتوا على
حقول القمح كاخلنازير ف�أحرقوها ،وعلى �أ�شجار الزيتون فقطعوها ،وعلى املوا�شي
والأغنام ف�سمموها وقتلوها و�رسقوها .وعلى امل�ساجد فانتهكوا حرماتها ودن�سوها...
ه�ؤالء يا دولة الإجرام “نوعر” ،ومل يبلغوا احللم .فال يجوز لهم �إال م ّد حبال العدوان
على غارِبها.
وعلى �إثر هذه العملية� ،أعلنت حكومة االحتالل عن اخلليل وحميطها منطقة ع�سكرية
مغلقة ،فا�ستباحت املدينة بيتا ً بيتا ً ب�أذرعها الع�سكرية والأمنية .وا�ستدعت �سالح املظليني
لهذه املهمة .وجميعها تعمل جاهدة على قدم و�ساق يف البحث عن ه�ؤالء املخطوفني.
نعم ،لقد �أعطوا احلق لأنف�سهم �أنْ َيفعلوا ما يريدون ،فا�ستباحوا املدينة وما حولها من
القرى والريف .وامللفت للنظر �أن ت�رصيحات قادة االحتالل جميعا ً هي الرتكيز على �أن
املخطوفني �صغا ٌر يف ال�سن ،و�أن اختطافهم عمل �إرهابي .والذي زاد الطني بلة هو الدور
الذي تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة لل�سلطة ،والتي و�ضعت كل �إمكانياتها يف خدمة
االحتالل ،وحتت ت�رصفاته.
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على �إثر هذه العملية مل تكتف دولة االحتالل مبا فعلته يف مدينة اخلليل من خراب
واعتقاالت وترويع للأطفال والن�ساء ،ولأكرث من مليون من �سكان املدينة و�ضواحيها،
بل و�أتت على ال�ضفة الغربية من �شمالها �إىل جنوبها ،واعتقلت اجل�سم القيادي
حلركة حما�س ،مبا فيهم نواب عن املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،والعنوان هو العدوان
بكل ما تعنيه هذه الكلمة ،ولن �أفاج�أ ب�شيء لكل ما هو �آت .فلي�س فيها �إما نحن ،و�إما هم،
بل نحن على طول املدى حتى ن�أتي على بنيانهم من القواعد ،وما ذلك على اهلل بعزيز.
ويف ظ ّل هذه الأجواء املحمومة ال�ساخنة ،والتحري�ض على حما�س هو اخلطاب ،فال حديث
عن الإ�رضاب �إال ب�أكف ال�رضاعة .وهذه �أيا ٌم ِظلُّها ثقيل ...ثقيل جدا ً وتدور همومها ما
بني احلال الذي و�صل �إليه امل�رضبون ،وقد �أتى علينا من الهم ما يطغى على الإ�رضاب...
وبني احلرب التي تدور رحاها على �أر�ض ال�ضفة الغربية...
وكان اهلل يف عون اخلليل و�أهلها .ولقد �أوقدوها نارا ً للحرب ،ولن يتلظى بنارها �إال َم ْن
�أوقدها ،و�سيطفئها اهلل� .أما حما�س فل�ست بخائف عليها ،وقدرها مع الأيام �أن ت�أتي على
دولتهم من القواعد ،ف�إذا هي �إىل زوال �إن �شاء اهلل .ول�ست بخائف على حما�س ما دام يف
امليدان من يخ�شى اهلل ،وعنده بقية وفاء لدماء ال�شهداء ،وعندما يفرط َم ْن يف امليدان بدماء
ال�شهداء ...عندها ي�صبح اخلوف حقيقة ،وهذا لن يكون ب�إذن اهلل لأن الظلم قد ا�ستنفد
�أيامه ،ولأن الأمة لن ترجع القهقرى في�ستحمرها العمالء.
لقد كان للإ�رضاب دوره الإيجابي على �صعيد حركة الت�ضامن يف �ساحات ال�ضفة
الغربية ومدنها ،فحراك ال�شارع الفل�سطيني �أثار حفيظة ال�سلطة و�أجهزتها الأمنية،
والتي ال يعجبها هذا الظهور حلركة حما�س بهذا الزخم .بل �إن الذي فجر بحور الغيظ
عند االحتالل ...هو �أن يرى ال�ضفة الغربية تتو�شح بالأخ�رض ِم ْن جديد بعد هذه ال�سنني
من احلرب التي مار�سها الطرفان بالتن�سيق فيما بينهما �ض ّد حما�س ،ولكن هيهات!!
يف يوم الثالثاء وبتاريخ  ،2014/6/24وبنا ًء على طلب �إخواننا يف جلنة الإ�رضاب
حممود �شبانة وعبد اجلابر الفقهاء ،ذهبت يف معية ال�شيخ الفا�ضل ح�سن يو�سف �إىل
م�ست�شفى تل ها�شومري  Tel Hashomerللقائهم ،وكانوا من قبل طلبوا لقاءنا ،لكننا
اعتذرنا ب�سبب الإجراءات القمعية التي فر�ضتها دولة االحتالل �ض ّد �سجناء حما�س
يف �سجونها دون غريهم ،حيث ح�رصت الف�ضائيات التلفزيونية يف ثالث ،اثنتان منها
عربية وواحدة عربية وما هي بعربية وهي “العربية” ،ولأنها على مزاجهم وتن�سجم مع
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�سيا�ستهم .و�ضيقوا على الفورات ل�ساعة يف ال�صباح لكل �أربع غرف ،و�ساعة يف امل�ساء،
وبالطبع لوجود احلمامات خارج الغرف ف�إن ذلك على ح�ساب الفورة ،وي�ستهلك زمنا ً
لي�س بالقليل .وكذلك عقوبات على الكانتينا والزيارات ،وهذا حلما�س وحدها.
على كل حال ،ذهبت يف �صحبة ال�شيخ ،و�أنا كاره لذلك ،وال �أريد لأحد �أن ينال مني،
�أو ي�شار �إيلّ .وال �أن ُي�سج َل يف �صفحتي يوما ً �أين كنت �سببا ً يف تعليق �إ�رضاب ،وال حتى
ُمتَّك�أً لذلك .و�إن كنت ِم ْن �أكرث �إخواين رحمة ب�إخواين ،وهم �أ�صحاب القرار �أوالً و�آخراً.
ومع امل�ساء و�صلنا �إىل امل�ست�شفى يف بو�سطة خا�صة �أخذتنا ورجعت بنا بعد �أن اجتمعنا
ب�إخواننا يف جلنة الإ�رضاب ،عبد اجلابر فقهاء ،وحممود �شبانة ،و�أ�رشف ع�صفور ،و�أجمد
احلموري ،وبح�ضور الإخوة جواد اجلعربي ،ومازن النت�شة ،وحممود الورديان،
وجمال حمامرة من اجلهاد ،والرفيق �سامل بادي من ال�شعبية .وحلق فيما بعد الأخ داود
حمدان ،من اجلهاد الإ�سالمي ،قادما ً من م�ست�شفى �آخر ،ومنتدبا ً عن �إخوة �آخرين،
وكذلك الأخ فادي عمرو ،من حما�س ،قادما ً من اجلنوب ،ومنتدبا ً عن بقية �إخوانه هناك.
دخلنا على الرجال ،وهم رجال �شموخهم كاجلبال ،وا�ستقبلونا بعاطفة جيا�شة،
كالأر�ض العط�شى يف ال�شوق �إىل �إخوانهم ،و�إنهم كذلك ،رجال ما زادتهم الأيام �إال ثباتاً،
وانت�رصوا على الأمل ،و�رضبوا �أروع الأمثلة يف ال�صرب والثبات ،ولهم قناة هيهات لها
�أن تلني!! فقدمني ال�شيخ للحديث ،بعد �أن ارتاحت العيون لهذا اللقاء ،وتبادلت �أرواحنا
عاطفة الأخوة ،وبادئ ذي بدء ،قلت لهم ب�رصاحة متناهية� :أنتم �أ�صحاب القرار ،ولقد
رفعتم ر�ؤو�سنا عالياً ،و�إ�رضابكم �أتى على كل ما م�ضى ِم َن الإ�رضابات ،واحفظوا عني
للتاريخ� ،أنني لن �أقبل على نف�سي يف يوم من الأيام �أن ُي�سجل يف �صفحتي �أين كنت
�سببا ً يف ف ّك �إ�رضابكم �أو تعليقه ،وال حتى ُمتَّك�أً لذلك .وال �أطلب منكم �أن تعلقوا �إ�رضابكم،
ف�أَنْتم َم ْن يقرر ،ونحن فئتكم حتى النهاية.
فاعرت�ضني الأخ �أبو حمدي ب�أدب ،وقال ،بعد �أن رحب بنا وحيانا� :أنت �شيخنا،
ولن نقبل على �أنف�سنا �أن ن�سبب حرجا ً مل�شايخنا ،ولقد �سعدنا بلقياكم ،وت�رشفنا
مبجيئكم �إلينا ونحن َم ْن طلبناكم �أوالً و�آخراً ،ف�أنتم م�شايخنا ،وقرارنا اتخذناه قبل
و�صولكم �إلينا ،وال نخجل �أن ن�صدره للر�أي العام ،لكننا يف غيبوبة عن الأحداث داخل
ال�سجون وخارجها .ونريد �أن ت�ضعونا يف �صورة الأحداث ،فتحدث ال�شيخ ح�سن،
ر�ضي اهلل عنه ،و�أفا�ض يف احلديث عن خارج ال�سجن وحركة الت�ضامن ،واالنتفا�ضة التي
يعي�شها ال�شارع الفل�سطيني يف مدن ال�ضفة ،ولقد كان لإ�رضابكم هذا الف�ضل يف تثوير
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ال�شارع ،وكنتم ال�سبب يف خروج ال�شارع على امل�ألوف ،وال�ضفة من �شمالها �إىل جنوبها
يت�ضامن �شار ُعها مع �إ�رضابكم.
ولقد �ضاقت ال�سلطة ذرعا ً من حراك ال�شارع ،واعتدت �أجهزتها الأمنية على
املت�ضامنني .فكم من اعتداء قامت به هذه الأجهزة �ض ّد امل�سريات؟ وعملت على �إف�شالها؟
حتى بلغت بها الوقاحة �أن اعتدت على الن�ساء ،وح�صل هذا يف البرية واخلليل وطولكرم.
�صغون �إىل ال�شيخ ب�شغف :اعتدوا على �أمهاتنا و�أخواتنا؟ قلنا لهم :نعم،
فقالوا لنا ،وهم ُي ْ
ومل يتورعوا .ومن ث ّم حتدثت ثانيا ً عن الأحداث داخل ال�سجون ،وعن ظروفها ،و�أن حركة
الت�ضامن الآن معلقة ،الرتباطها بالذي يجري يف اخلارج ،ويف الذي كتبته �سابقا ً يغني عن
الإعادة .و�أخريا ً قال لنا الإخوة جميعا ً وعلى ر�أْ ِ�سه ْم �أع�ضاء اللجنة� :إنهم للأو�ضاع التي
يف اخلارج ،اتخذوا قرارهم بتعليق الإ�رضاب ،وكتبوا يف ذلك لوزير الأ�رسى ،وللإعالم،
وملن يعنيه الأمر ،و�إن قرارهم كان مكتوبا ً قبل و�صولنا �إليهم ،وطلبوا منّا �أن نطمئن
اجلميع ،وعلى اخل�صو�ص الأهايل ،والأُ�رس ،والعائالت.
و ّدعناهم بحرارة االنتظار ،وقد �أخذنا على الدكتور بيطون عهداً� ،أن يعودوا �إلينا ِم ْن
حيث خرجوا �إن �شاء اهلل ،وقد كان هو يف ا�ستقبالنا ومعه طاقم من م�صلحة ال�سجون،
وحتدثنا مع قيادة الإ�رضاب مبن�أى عن ح�ضورهم ،و�أن ُتفظ حقوق الإخوة .فوعد
رب العاملني ،واملهم ا�ستخال�ص العرب.
بذلك ،وانتهت �صفحة الإ�رضاب واحلمد هلل ّ

مدرستان في السجن:
هناك داخل احلركة الأ�سرية مدر�ستان ،لكل واحدة منها ُ
عي�شها اخلا�ص بها ،فالأوىل
مدر�سة ال�سجون املركزية التي يعي�ش يف بطن حوتها �إخواننا ِم ْن ذوي الأحكام العالية،
وعلى اخل�صو�ص امل�ؤبدات وما حولها .والثانية مدر�سة املعتقالت ،التي اختفت �أخرياً،
وعا�شت طويالً حتت م�س�ؤولية اجلي�ش ،ث ّم انتقلت فيما بعد �صالحياتها �إىل م�صلحة
ال�سجون .وكان من �أهم املعتقالت ثالث هي “النقب” و“عوفر” و“جمدو” .وبدخول
م�صلحة ال�سجون على خطها انتهى عهد اخليام ب�سجون مبنية على طراز بقية ال�سجون،
حيث كان معظم روادها من الإداريني وذوي الأحكام اخلفيفة.
ولهذا كان لكال املدر�ستني تفكريهما اخلا�ص بهما ،فاملدر�سة الأوىل مغلقة ،وكانت يف
القدمي ت�ستقبل وال تودع ،ولها ظروفها اخلا�صة ،وعي�شها الذي يخ�ضع ملزاج الأحكام
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العالية .وهمها على الدوام اال�ستقرار يف العي�ش ،واال�ستفادة من الوقت من خالل املطالعة
وطلب العلم والدرا�سة يف اجلامعات املفتوحة .والكثري منهم ا�ستفاد وا�ستثمر وقته يف
احل�صول على ال�شهادات اجلامعية العليا .وبال �أدنى �شك �أن م�ستوى هذه الأحكام يتطلب
هذه الظروف؛ لأنها ال ت�ستطيع العي�ش طويالً و�أع�صابها م�شدودة فتنهك ،وم�ستفزة
فتخرج عن �سيطرتها� ،أو �أن ت�ستنزف الفو�ضى حياتهم� ،أو �أن يحكم التوتر �أ�سلوب
عي�شهم.
و�أما الثانية :فهي حياة اخليام وال�ساحات املفتوحة ،والعي�ش مع النجوم من خالل
الليل ،ولهم مع القمر حكايات و�أحاديث ،ورمبا املناغاة مع الأهل والعيال من خالل
الهواتف اخللوية كذلك .فالقمر يجمع بني الأرواح املحرومة واملتباعدة .هذا يف الليل ،فكيف
بالنهار الذي هو حقل الإن�سان اخل�صيب حتى داخل ال�سجن؟ والذي جعله اهلل للنا�س
ن�شوراً؟ ولقد عا�شت املعتقالت يف �سعة من العي�ش .يف الوقت الذي ُحرمت منها ال�سجون
املركزية ،حتى بلغ الأمر بها �أن �أ�صبحت التجارة يف الهواتف اخللوية رائجة ومربحة.
واملواد الغذائية والفواكه كانت تدخل عليها بال�شاحنات من اجلمعيات اخلريية .ويف
الأعياد كانت حلوم الأ�ضاحي من ال�ض�أن والإبل لها حظ وافر يف احل�صول عليها ،وحتى
اللنب ال�سوري “الك�شك” دخل على املعتقالت هدية مقدمة من احلركة الإ�سالمية يف الداخل
الفل�سطيني �إىل معتقل النقب ال�صحراوي .ولقد حدثني الأخ �أبو عا�صف (عمر الربغوثي)
�أنه و�صل �إىل معتقل جمدو �سنة  ،2001بعد عيد الأ�ضحى بيومني ،و�إذا باللحوم من
الأ�ضاحي مكد�سة يف الثالجات ،ف�س�ألتِ :م ْن َ�أين هذه الكمية؟ قالوا� :إن احلركة الإ�سالمية
يف �أم الفحم تربعت بـ  3,750كغ ،مبنا�سبة حلول عيد الأ�ضحى املبارك.
هذا العي�ش م َّر على املعتقالت يف يوم من الأيام ،بينما احلال يف ال�سجون املركزية مل
حتظ بالقليل القليل ِم ْن هذه ال�سعة .بل على العك�س ِمن ذلك ،فقد خا�ضت �إ�رضابات عن
الطعام كانت طاحنة يف معاناتها ،و�أطنان من حلوم الب�رش ا�ستهلكتها معارك الأمعاء
اخلاوية .كل ذلك لتح�سني الأو�ضاع املعي�شية التي كانت بالكاد وبالقطارة يف �أيامها
الأوىل ،و�سقط �شهداء من احلركة الأ�سرية لأجل ذلك ولأكرث من خم�سة و�أربعني �سنة
َخلَت ،وملّا تنتهي املعاناة.
وكانَ �آخر الإ�رضابات لها �سنة  ،2012والذي امتدت �أيام معاناته لثالثني يوما ً
انت�رصت فيه احلركة الأ�سرية انت�صارا ً باهراً ،وحققت �إجنازا ً عظيماً� ،أعادت من خالله
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االعتبار �إىل جموع الأ�رسى بعد كبوتهم يف �إ�رضاب  .2004بينما املعتقالت ولظروفها
يف الأحكام اخلفيفة والق�صرية يف �أمدها ،ولأن �أغلب معتقليها من الإداريني مل تع�ش
حالة الإ�رضابات عن الطعام على مدى هذه ال�سنني ،ومل ي�ساورهم القلق �إال بعد �أربعني
�سنة ،ويوم �أن �شعرت بال�ضيق يف عي�شها ،وحو�رصت يف حركتها ،ويوم �أن فقدت كثريا ً
من االمتيازات التي حظيت بها �أيام اجلي�ش ،وتبدلت احلياة من �سعة اخليام �إىل �ضيق
احلجرات كباقي ال�سجون.
عندها �شعرت باملعاناة يطوقها حبلُها من �أطرافها ،و�ضاق حال االت�صاالت ،وق َّل
عدد الهواتف اخللوية ،من هاتف لكل واحد �أو خلم�سة على الأكرث� ،إىل واحد �أو اثنني لكل
فاملح ُل والقحط هما �سيدا املوقف
ق�سم ،هنا يف “عوفر” وهناك يف “النقب”� ،أما “جمدو”
ْ
على هذا ال�صعيد .وانتهت الأيام اخلوايل من حياته .ف�أين ما كان مما هو حا�ص ٌل الآن؟
وهناك الكثري الذي يف احلديث عنه �إحراج كثري .وما �أتى هذا احلرمان �إال بعد كفران
بالنعمة ،فقد ع�شت لأ�شهر يف “جمدو” يوم �أن كان معتقالً وحتت �سيطرة اجلي�ش ،ور�أيت
ب�أُم عيني كيف يرهق الأ�رسى �أهاليهم؟ فقلت :لن تطول هذه الأيام ب�سعتها على النا�س.

“قرامي” التنظيم ودوارة السجن:
�آ ٍه يا �ساحة ال�سجن ،بني حني و�آخر ت�ستقبل قادمني جدد ،فال مير يوم بال قادم جديد،
�أما �أن تودع فقليل .ويف ال�سجن معادالت مطلوب منك �أن تكون الأقوى فيها ،لأن منطق
القوة الباغية ال ي�ضبطه �إال قوة االحرتام واملنطق ،وحالة ال�ضعف ال تفر�ض احرتاماً.
وعلى هذا ففي �ساحتنا “قرامي” تنظيمية حتافظ على قواعد العمل التنظيمي ،ولها
جذور عميقة تدلل على �صالبتها ،ومعروفة بني املعتقلني وعند �إدارة ال�سجن ،ومهمتها
�أن ت�ستوعب الأذواق جميعاً ،و�أن ت�ضبط ال�سلوك العام ،وحتافظ على اال�ستقرار ،فوجود
املعتقلني الإداريني بخربتهم وجتربتهم يوحي باال�ستقرار ويدفع على االن�ضباط.
وو�سط هذه احلالة تتعمد �إدارة ال�سجن �أن تعكر املزاج العام و�أن ت�ستفزنا ،فتقوم
بنقل َم ْن لهم احرتامهم وح�ضورهم القيادي .ومع ثقتنا �أن هذا النقل لن ينال من ن�سيج
القاعدة التنظيمية ال�صلبة ،غري �أنه عزي ٌز على العاطفة التي بيننا �أن يفارقنا ال�شيخ �صالح
العطية �إىل “جمدو”� ،أو االبن البار حممد ناجي �صبحة كذلك ،فنبذل جهدنا حتى نحول
ٌ
عو�ض لنا ع ّما فات ،فرحيل حممد
بني هذا النقل .ومع هذا ،ف�إن حركة ال�سجون فيها
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�صبحة عو�ضنا اهلل بالأخ احلبيب معت�صم �سمارة؛ ورحيل �شيخنا �أبو حممود [�صالح
العطية] عو�ضنا باملجاهد باج�س نخلة ،وغادرنا �إىل البيت احلبيب �أبو خبيب الدكتور
حممد غزال ،فعو�ضنا اهلل باحلبيب �أبي �صايل عدنان ع�صفور.
هذه هي دوارة ال�سجن ،حركة عجيبة ال يعرف �أبعادها هذا الظامل؛ فمثالً� ،أفواج من
طلبة اجلامعات ،هم يف حاجة �إىل تطعيم جتربتهم ،فيتع�س االحتالل ،فيعتقلهم لي�أخذوا
حظهم ِم ْن مدر�سة يو�سف \ .وقد خاطبتهم يوما ً على �صعيد اجلمعة ،قائالً :يا طلبة
ملح البلد ،فكيف ي�صلح احلال �إذا امللح ف�سد ،يا طلبة اجلامعات� ،أنتم
اجلامعات� ،أنتم ُ
ال�سياج الأمني لهذه امل�سرية ،فبوركت �سواعدكم .وهم بال �أدنى �شك تق ّر بهم العيون،
و ُي�سند بهم الظهر ،و�إنهم ِ
�صباح الوجوه ،ق�ضوا �سنني من �أعمارهم ما بني اجلامعة
وال�سجون من �أجل �أن تنت�رص فكرتهم ،ويعلو كعب كتلتهم ،ولهم �سبق يف مقارعة
االحتالل.
�أ ّما وزارة الأوقاف يف ال�سجن ،فال�شيخ م�شهور �أبو الظاهر هو من يتوىل ت�رصيفها
و�إدارة �ش�ؤونها ،وهو الذي يعتمد اخلطباء وامل�ؤذنني وجزاه اهلل خرياً.

على مائدة الحفيد ،اخلفونا في أبنائنا:
و�سط هذا العجيج ،ومن خالل دائرة االت�صاالت ي�أتيك من الأخبار ما ي�رسك وما ال
ي�رسك ،فمما ال ي�رس نب�أ اعتقال حممد عطون ،ابن �أخينا النائب �أحمد عطون ،الذي �شغلنا
اعتقاله ،و�شغل والده على اخل�صو�ص ،ولأنه دون اخلام�سة ع�رش من عمره ،وتلميذ
جنيب ،واخلوف على م�ستقبله الدرا�سي هو �أكرث ما ي�شغل ،وما يزال ،ون�س�أل اهلل له
رس ،ف�إن اهلل �سبحانه ،رزقنا مبولود لولدنا م�صعب �أ�سماه
الفرج العاجل .و�أما الذي ي� ُّ
“حممدا ً” ،اللهم �ص ِّل على �سيدنا حممد ،وذلك بتاريخ  28جمادى الأوىل � 29 – 1435آذار/
مار�س  ،2014وفرحت للمولود اجلديد با�سمه حممداً ،حبا ً يف �سيدنا حممد [ ،وقلت:
اللهم اجعله قرة عني لوالديه ،اللهم �أن�شئه ن�ش�أة مبارك ًة ،وارزقه رزقا ً ح�سناً ،واجعله من
ال�صاحلني ...اللهم �آمني .قلت :فرحوا به وه�شوا له وب�شوا ،وقد جاء لهذه الدنيا يبكي،
فدعوت له ولوالديه ،ولأخته هاجر.
وعلى �رشف هذا املولود �أ�رص �أخونا الفا�ضل �أبو �صايل �إال �أن يجمع �إخوانه
بعد �صالة اجلمعة يف حجرتنا على وليمة ا�سمها عا�شوراء ،كان ذلك يف يوم اجلمعة
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(الَا ُل َوالْبَنُونَ زِينَ ُة ْ َ
 4جمادى الثانية  4–1435ني�سان� /أبريل ْ ،2014
اليَا ِة ال ُّد ْنيَا
ال�ص ِ َ
ي �أَ َمالً) ،16ذلك �أننا كنا نطمع يف �أبنائنا �أن
ال ُ
َوالْبَا ِقيَ ُ
ي ِعن َد َر ِّب َك َث َوابا ً َو َخ ْ ٌ
ات َخ ْ ٌ
ات َّ
يكونوا خريا ً منا ،ولكن كيف ال�سبيل وقد حيل بيننا وبني العي�ش معهم؟ حيل بيننا وبني
وحرمنا �أن جتمعنا مائدة طعام ،ولو ملرة واحدة .وحتى �إذا جمعتنا
وحرموا ُ
تربيتهمُ ،
مائدة الطعام فيما بعد ،فبعد ما �شبوا على الطوق ،وباملنا�سبات ومع النا�س ،وال طعم
لذلك ،لأن احلرمان �أدمى قلوبنا ،لقد انتظرنا �أن يخلفهم ...ويخلفنا فيهم َم ْن يرعاهم،
ويقولون :ه�ؤالء �أبناء �أخينا ،وواجبهم علينا� .إن النا�س لذعونا يف �أبنائنا� ،إنهم جلدونا
وما رحمونا.
و�أقول� :إن �أبناءنا لي�سوا مبارقني ،وال �سيئني� ،إنهم مل يجدوا َم ْن يح�ضنهم ،وبالرغم
من ذلك� ،إنهم يحافظون على �صلواتهم ،وي�سعون على �أرزاقهم ،فيا �إخواننا قبل �أن
جتلدونا يف �أبنائنا ،لوموا �أنف�سكم ،واحفظوا غيبة �أخيكم ،ف�أبنا�ؤنا �إن خرجوا على الن�ص،
فبظلم منكم.
وذات مرة كنت ب�صحبة ال�شيخ ال�شهيد �صالح �شحادة وب�ضيافته يف ح�رضة عر�س
�إ�سالمي يف غزة �سنة  ،1986و�إذا بغالم يف العا�رشة من عمره يهتف من خالل احلفل“ :اهلل
غايتنا ،والر�سول زعيمنا ،والقر�آن د�ستورنا ،واجلهاد �سبيلنا .”...فقال يل �أبو م�صطفى،
رحمه اهلل� ،أتدري ابن َم ْن هذا الغالم؟ قلت له :وكيف �أدري؟ فقال :هذا ابن �أخينا عرب
مهرة� ،أخوهم يف املجموعة ،والذي ما يزال �سجيناً.
�إن �أبناءنا على احتكاك مبا�رش مع االحتالل ،ومع املجتمع ال�صهيوين ،و�إن االحتالل
فر�ض عليهم �أن يدفعوا �رضيبة �صمودهم .ف�أهلنا يف القد�س وحميطها يف ح�صار ،والهوية
الزرقاء جتلدهم ،وت�ستنزفهم ،والآالف امل�ؤلفة من �أهلنا يف القد�س ال يجدون فر�ص العمل
رضه �أكرث من
�إال عند ال�صهاينة ،و�أبنا�ؤنا منهم؛ وهذا االحتكاك بقدر ما هو �سلبي —بل � ّ
نفعه— بقدر ما هو �إيجابي.
�إن هذا االحتكاك ع َّرى النف�سية التي يختبئ ِم ْن ورائها االحتالل ،فبدت احلواج ُز
على حقيقتها ،بدت باهت ًة �أمام �أبنائنا ،فحاجز اخلوف الذي اختب�أ االحتالل ِم ْن ورائه
ع َّراه �أبنا ُءنا ،فلأبنائنا جر�أ ٌة على املحتل لي�ست لغريهم ،وما لأهلنا يف الداخل الفل�سطيني
من جر�أة على املحتل ...لي�ست لأهلنا يف ال�ضفة الغربية ،بل �إن �أبناءنا يعرفون كثريا ً من
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خ�صو�صيات املحتل واملجتمع اال�رسائيلي .وبلغني عن ولدي م�صعب �أن بلغت به اجلر�أة
�أن ينزل يف عراك ح ّر مع جندي حر�س حدود �إ�رسائيلي ،بل �إنهم يف ال�رشطة طاردوه حتى
�أعجزهم و�أعياهم.
ولقد �سمعت عن ولدي حممود ،وهو ما يزال يف ال�صف ال�ساد�س االبتدائي� ،أنه بلغ
ِم َن اجلر�أة على �أبناء جيله ومترده على املدر�سة� ،أن قال الأ�ستاذ �سعيد �أبو طري مدير
مدر�سة �أم طوبا الأ�سا�سية� :إما �أنا يف هذه املدر�سة ،و�إما حممود ال�شيخ؛ حيثُ ُين�سب
حممود لأبيه يف امل�شيخة .ولقد خ�شيت عليه ،ف�س�ألته يوماً :لرمبا �ضحك عليك اليهود،
قال :ماذا تعني؟ لك�أنك ت�شك بي؟ قلت :معاذ اهلل ،ولكن خمالطة القوم غري م�أمونة ،قال:
ا�سمعها مني ،ه�ؤالء ال �سلطان لهم �إال على اجلبان ،فذات مرة ا�ستدعاين �ضابط املنطقة
وا�سمه نور (ال�شاباك ينتخل الأ�سماء العربية غالباً) فقال يل :حممود ،ما ر�أيك ت�شتغل
معي ،و�أنا �أعطيك معا�شاً؟ قلت له :كم تدفع يل؟ قال� :ألفي �شيكل (نحو  446دوالر �أمريكي)،
علي ُم ْ�ستَ َف َزاً:
قلت له :نور ،قال :نعم ،قلت له� :أنا �أعطيك �أكرث ب�رشط �أن تعمل معي ،فرد ّ
حممود� ،أخرج من هنا ،فخرجت وتعبطت باب مكتبه بيدي ،وقلت له :نور ،و�أزيد لك يف
العطاء ،ف�شتمني ،و�شتم �أبي وتركته.
هذا حممود ،ومل يبلغ الع�رشين من عمره يف حينها ،ومل يح�صل على الثانوية،
ف�أبنا�ؤنا يا قوم مل يخلفنا �أح ٌد يف تربيتهم ،ويريد النا�س منهم �أن يكونوا ُن�سخا ً كربونية
عن �آبائهم� .أقول هذا ،لأن النا�س �أوجعونا يف ذرارينا ومل يرحموا غربتنا .ولقد �سمعت
عن �أحد الإخوة الأفا�ضل �أنه قال :جنحنا يف تربية �أجيالٍ ِم ْن هذا ال�شعب ،ومل ننجح يف
تربية �أبنائنا.

السجن ّ
ظل ثقيل:
هو ال�سجن ظله ثقيل ،حتى ممن تعاي�شهم :وهذا ِم ْن نكد الدنيا ،ظ ٌل ثقيل على ظ ّل
ثقيل ،واالحتالل هو ال�سبب ِم ْن وراء هذه احلالة ،فاالحتالل واالعتقال كوابي�س .ومن
�ضحايا االحتالل الرفيق �أ .ط .الذي ظلُه �أثقل من وز ِنه ،وتعا�سة ل�سانه ال ت�شفع حلالته
املر�ضية التي توجع القلب ،و�سببها االحتالل الذي �أطلق على �ساقه اليمنى عيارا ً ناريا ً
عن قرب فعطلها وهتك �أع�صابها .ذلكم �أ .ط .احلم�ساوي الأ�صيل ،الذي “يقاهره”
�إخوانه بالرفيق لعالقته مع �شباب اجلبهة ال�شعبية ،وهو �إىل العامية و“الهم�رشية” �أقرب
منه �إىل املتعلم واالتزان ،ولكنه مع عدوه �صدامي من الدرجة الأوىل ومبادر.
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لقد رو�ضني ال�صرب يف ال�سجن ،ولقد جاهدت نف�سي جهادا ً ُمراً ،و�أخذتها ما ا�ستطعت
�إىل جنب اهلل حتى �أجنبها الهالك .والنف�س بني ما تتمنى فرياودها ال�شيطان وال يغلبه على
�سلطانه �إال اخلوف ِم َن اهلل ،وبني ما تت�سامى فيحجزها الورع ِم ْن �أن ترتدى .نعم� ،إنها
النَ ْف�س ال�شمو�س ،وال يلجمها �إال اخلوف ِم َن اهلل ،و�إن �أخطر �أمرا�ضها هو الرتدد والتم ُّيع،
و�إنها احلالة التي يتمناها ال�شيطان ،و�إنها فر�صته التي يجدها يف �ضعف الإن�سان ،حتى
قيل“ :عقل الك�سالن بيت ال�شيطان”.
�إنَّ ال�سجن ميدان ملجاهدة النف�س ،والنف�س كالطفل .و�إن ال�سجن م�شا ُكلُه كثرية ،فهو
جمتمع مغلق ،و�ساكنوه منهم َم ْن يفتعل امل�شاكل ،ومنهم َم ْن هو عني عليك حتوم ِم ْن
حوله ال�شبهات ،ور�ضي لنف�سه �أن يخون الع�رشة ،و�أن ي ُعقَّ الوطنية ،و�أن يكون عميالً
مزدوجا ً لل�سلطة واالحتالل .ف�أي �شيء �أثق ُل ظالً ِم ْن هذه الظاهرة.
�إنه ال�سجن ميدان لهموم النف�س ،و�إن همومنا يف ال�سجن ِه َم ٌم عالي ٌة ت�أخ ُذ ُبعدا ً ث�أريا ً يف
احلرب مع ال�شيطان ،ومع املحتل الذي هو على دين ال�شيطان .ففي ال�سجن فر�صة للث�أر
واالنتقام من �سطوة ال�شيطان ،وحتجيم احلاالت املر�ضية التي ي�ستثمرها .فميدانها هنا
�أقوى من اخلارج ،و�شحن ُة الث�أر ت�أخذ مفعولها داخل ال�سجن بالتعبئة �ض ّد املحتل �أكرث
ِم َن اخلارج ،لأن الظلم واقع بال مربر ،وال�شعور به يحرك كوامن النف�س ،ويلهب فيها
الغ�ضب ،و�إنه من زمن بعيد ،و�أنا �أتلمظ ليوم الث�أر .حتى و�إن كان يل ن�صيب يف مناو�شته
عن قرب ،وبلغ مني �أين لذعته يف �أكرث من موقع ويف قلبه لهذا املحتل ،و�أوجعته لأكرث
من مرة .لكن يل ث�أر على الأيام التي ق�ضيتها يف ال�سجن ،و�أريد ل�ساعدي ،وبدم قلبي،
�أن يحظى بث�أره ،فما متنيت لقاء العدو يوماً ،ولكن ما ترددت يف حربه حلظة واحدة،
حتى قلت :واهلل ما ندمت يوما ً على حلظة يف حياتي� ،إال على حلظ ٍة مل �أقاتل فيها عدو اهلل.
و�إن �سيد قطب ،رحمه اهلل ،كان يقول� :إن �إ�صبع ال�سبابة التي ت�شهد هلل بالوحدانية يف كل
�صالة ...لن تكتب حرفا ً تق ّر به حكم طاغية ،و�إنني من بعده �أقولها� :إنّ �إ�صبعي هذه التي
ت�شهد هلل بالوحدانية يف كل �صالة :لن ترتاخى عن الزناد يف حربها مع هذا املحتل ،حتى
ي�أخذ اهلل �أمانته ،وحتى يبلغ الكتاب �أجله ،وحتى يق�ضي اهلل �أمرا ً كان مفعوالً.
يف ال�سجن لنا �سلوى ،ومع الظالل مرة �أخرى؛ هو مرجعيتي يف �صقل �شخ�صيتي،
وبناء نف�سيتي ،وهو املرجعية يف تربية النخبة داخل �سجون االحتالل ،بل �إن �سيد يف
كلماته ،وكتاباته ،لك�أنه ُيطل علينا ِم ْن علياء اخللود ،وال �أراه �إال مبت�سماً .فرحم اهلل
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�سيد ،فكلما قر�أت الظالل� ،أو حفظت ن�صا ً مما كتب ،ا�ست�شعرت بعملقته ،وا�ست�شعرت
با�ستعالء على هذه اجلاهلية التي متوج يف الأر�ض ،وهو ينظر �إليها ِم ْن َعلٍ�“ :إن الداعية
امل�سلم ينظر �إىل غالبه ِم ْن ع ٍل ما دام م�ؤمناً ،وي�ستيق ُن �أنها فرت ٌة ومت�ضي ،و�أن للإميان
كر ٌة ال مفر منها� ،إن النا�س كلهم ميوتون� ،أما هو في�ست�شهد ،و�شتان� ،شتان!! وهو ي�سمع
نداء ربهَ :
�س
(ل َي ُغ َّر َّن َك َت َقل ُّ ُب الَّذِي َن َك َف ُر ِ
وا ف الْبِ َل ِد َ Wمتَاعٌ َقلِي ٌل ُث َّم َم�أْ َوا ُه ْم َج َهنَّ ُم َو ِبئْ َ
ْال ِ َها ُد)”.17
�إنه �سيد ،و�إنه قطب ،و�إنه �صاحب الباع الطويل يف تعرية اجلاهلية ،وا�ستعلى على
نف�س ُه
اهتماماتها ،وعا�ش لفكرته وا�ست�شهد ِم ْن �أجلها ،ويف �سبيل اهلل ،و�إنه الذي � ْ
أبت عليه ُ
�أن يعطي الدنية يف دينه .و�أقول� :إ َّنه �سيد الذي نقلني ،ونقل غريي مبا و َّقع على ما كتب
ِم ْن دمه .لقد نقلني من ال�سفوح الهابطة �إىل القمة ال�سامقة .و�إن قراءتي لظالل �سورة
الأنعام ،جعلتني �أدرك .ولو القليلِ .م َن الذي و�صل �إليه �سيد ر�ضي اهلل عنه .و�إنني �أتذكر
الآيات التي تلوتها على طلبة املدر�سة و�أنا غالم� ،أو �أقرب �إىل الفتوة يوم ا�ست�شهاده
بال�ضبطِ ...م ْن �سورة الأنعام ،وقد قدمني لتالوتها الأ�ستاذ الفا�ضل عواد �أبو قلبني:
ال�س َما َواتِ َو َْ أ
�ض َولِيَ ُكونَ ِم َن ْالُو ِقنِنيَ)� .18إن اختياري
ال ْر ِ
( َو َك َذلِ َك ُنرِي ِ�إ ْب َراهِي َم َمل َ ُك َ
وت َّ
لهذه الآيات يف حينها ،ك�أنه يقول يل قبل �ست و�أربعني �سنة هذا هو الطريق ( ِّملَّ َة �أَ ِبي ُك ْم
ِ�إ ْب َراهِي َم) ،19ولقد �أراد اهلل يل من اخلري الكثري ومل يكن يف احل�سبان .فاحلمد هلل على نعمة
الإ�سالم ،وعلى ما يف الظالل من ندى ،و�إنها لندي ٌة لِ َ ْن �أراد اهلل له �أن يتفي�أ من ح ِّر الهجري
يف ظاللها ،وحتى ال يتن ّكب الطريق الذي ال دليل فيه� ،إنه الظالل �أع�شقه ،وال �أعرف امللل
ِم ْن قراءته.
و ِم ْن خالل هذه “ا َ
حلبْ َ�سة” ،وجدت الر�ضى بطعمه غري املعهود ،ا�ستوت عندي
الأمور متاماً ،العداد على طبيعته يعمل ،ال يفوته �شيء ،فماذا يفعل بي �أعدائي؟ واهلل ما
زادتني ال�سنون �إال �شباباً ،وال زادتني اخلطوب �إال �إ�رصاراً ،وما زادين ال�سجن �إال حتديا ً
وثباتاً .فيا دولة االحتالل ،موتوا بغيظكم ،فلن تدور الدائرة �إال عليكم ،ولن نقيل حتى
تغوروا ،فنحن على موع ٍد مع ال�صبح� ...ألي�س ال�صبح بقريب؟
 17القر�آن الكرمي� ،سورة �آل عمران� ،آية .197–196
 18القر�آن الكرمي� ،سورة االنعام� ،آية .75
 19القر�آن الكرمي� ،سورة احلج� ،آية .78
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على كل حال ،لقد �أدركت متاما ً ما الذي يعنيه الإمام ابن تيمية ،رحمه اهلل ،عندما
قال :ما يفعل بي �أعدائي؟ �إن قتلوين فقتلي �شهادة ،و�إن �سجنوين ف�سجني خلوة ،و�إن
نفوين فنفيي �سياحة .فلقد اجتمعت علينا اثنتان ال تقل الواحدة عن الأُخرى ،فهذه �أخت
هذه ،بل الإخراج ِم َن الديار ال يقل عن القتل ،وهو على النف�س �أق�سى من ال�سجن والقتل،
فال�سجن له نهاية ،ونهايته �إىل البيت� ،أما الطرد فكما قال ال�شاعر:
لقتـ ـ ٌل بح ــد ال�س ـي ــف �أه ــون موقعـ ـا ً

على النف�س من قتل بحــد فراق

وقيل لبع�ض احلكماء :ما �أ�ش ُد من القتل؟ قال :الذي يتمنى فيه املوت ،فالطرد من
الأوطان من املحن التي ُيتمنى عند املوتَ ( ،ولَ ْو �أَ َّنا َكتَبْنَا َعلَيْ ِه ْم �أَنِ ا ْقتُلُوا �أَن ُف َ�س ُك ْم �أَ ِو
ْ
اخ ُر ُجوا ِمن ِد َيا ِر ُكم َّما َف َعلُو ُه �إِ َّل َقلِي ٌل ِّمنْ ُه ْم َولَ ْو �أَ َّن ُه ْم َف َعلُوا َما ُيو َع ُظونَ ِب ِه لَ َكانَ َخ ْيا ً لَّ ُه ْم
َو�أَ َ�ش َّد َتثْبِيتا ً) .20لقد طردنا ال�صهاينة من ديارنا ،و�ألقوا بنا يف غياهب ال�سجون ،وبقي
الثالثة ب�إحدى احل�سنيني� ،إن �شاء اهلل� ،إما الن�رص و�إما ال�شهادة.
�إذا ما نوى خريا ً وجاهد م�سلما ً
وخالف مثبورا ً وفارق جمرمـ ـا ً
كفــى بك ذالً �أن تعي�ش وترغمــا

�س�أم�ضي وما باملوت عا ٌر على الفتى
ووا�س ــى رجــاالً �ص ــاحل ــني بنف�س ــه
مت مل �أُلـم
ف�إنْ ع�ش ــت مل �أن ــدم ،و�إنْ ُ

�صدى لكلماتنا يف نفو�سهم،
كنا نعظ النا�س من خالل الأحداث ،ونطمع �أن يكون ثمة
ً
ولكن هيهات للموعظة �أنْ ت�أخذ �سبيلها يف النفو�س ما مل يكن لها ر�صيد يف النف�س ،وما
مل يكن ظاهرها كباطنها يف القوة وال�صدق ،ف�إن قوتها ِم ْن �صدقها .فالر�ضى عنوان
لقوة النف�س و�صدق الكلمة ،والهدوء النف�سي ِم َن الر�ضى ،والر�ضى على متامه كالدائرة
الكهربائية عندما تكتمل .ويكفيني من ر�ضى هذه اجلولة �أن حفظي للقر�آن عادت له
علي� ،أنْ هيهات!! لذاكرتي �أن جتاري ل�ساين يف
حيويته وانطالقته ،ومن ف�ضل اهلل َّ
ال�رسعة .واحلمد هلل ،عدت للظالل مرة �أخرىُ � ،
أعي�ش جتربة املحنة ِم ْن خالل التوقيعات
التي �أراها �شاهدة على هذه املرحلة التي �أحاطت ب�إخواننا يف م�رص ،وهم �أبناء هذه
املدر�سة .ولقد حلقت بي هذه “ا َ
متنيت على اهلل �أن �أ�سجد هلل
حلبْ َ�س ُة” عن �سابقاتها حتى
ُ
�سجدة ال �أرفع منها ر�أ�سي حتى يبقى لروحي �أ�شواقها ،وتبقى على حريتها يف ال�سجدة،
ولت�سرتيح ِم ْن �أوهاق الأر�ض ،وبني �ساعة و�ساعة يدور احلديث بني �إخوان الأ�رسة،
ممزوجا ً باملزاح الذي ال غنى عنه ،وخا�صة ال�شباب منهم الذين يعي�شون “فيعة” ال�شباب.
 20القر�آن الكرمي� ،سورة الن�ساء� ،آية .66
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فال�سجن �أق�سام ،والق�سم حجرات ،وكل حجرة عدد �أفرادها ع�رشة ،وتتفاوت فيما
بينها بالواجبات ،والنظاف ُة احلا�رض القوي وال�شعار الذي ال بديل عنه .واحلر�ص على
ذلك بالغ الأهمية ،وقد غزانا البقُ عن طريق “البو�سطات”� ،أو ال�سفريات القادمة ِم َن
ال�سجون الأخرى ،واحلمد هلل� ،أنه حيل بيني وبينه ،فدمي ُم ٌر عليه ،وقلما �أراه ،بينما
بع�ض الأخوة يف حرب مفتوحة معه ،ورحم اهلل �أ�ستاذنا �أبا �سليمان ح�سن القيق ،كان على
حرب معه ،يوم �أن كنا يف �سجن ع�سقالن ،ولقد جنحنا يف الق�ضاء عليه بعد �أن “بيّ�ضنا”
حجراتنا .وبروح العائلة تتعاىل التعليقات بني �أفراد هذه الأ�رسة ،ف ِمنهم َم ْن يقول يل� :أيها
ال�شيخ ،ال تخيب ظنك فينا ،فنحن واهلل ُعبّاد ،نقوم الليل ،ون�صوم رم�ضان ،ون�صوم يوم
عرفة ،وال نزيد ،فقلت :يا �سبحان اهلل!! ربع �ساعة من الليل قبل �أذان الفجر تعدونه قياماً.
يا �أحبابنا� ،إنه ال يقوم الليل �إالّ َم ْن كانت �سجدته ن�صف “طن”!! وحتى ال �أظلمهم،
ف�إن منهم َم ْن يقوم لأكرث من هذا ،وال �أقل من ن�صف �ساعة ،ومنهم من يزيد ،ومنهم
من يحافظ على �صيام الإثنني واخلمي�س ،والكثري ي�صوم يف �ساحتنا ،وال�شعار“ :و�أن
ُت َف ِّطر �صائما ً” حا�رضة بقوة وعلى حبات من التمر ،فاحلمد هلل .الرتبية ال يعجبها
القليل ،بل �إنه الكمال ،وال بديل عن الكمال ،فهل هناك �أروع ِم َن البدر على متامه؟ �إنك
�سبح اهلل ،وبال تخطيط ،وت�ست�شعر بالراحة ،وتردد ما علمك نبيك [ خماطبا ً القمر:
ُت ُ
الإ ْ�سال ِمَ ،ر ِّبي و َر ُّب َك َّ
الل ،هِال ُل ُر ْ�ش ٍد
الإ َ
ميانِ َ ،و َّ
ال�سال َم ِة و ِ
“الل َّ ُه َّم �أَ ِهل َّ ُه علَيْنَا ِبالأَ ْم ِن و ِ
َ
ي” ،21اللهم �آمني.
وخ ْ ٍ
ٌ
ناف�ض يديك ِم ْن ه�ؤالء؟
ري �إىل َم ْن يف ال�ساحة ِم َن النا�س :ك�أنك
ومنهم َم ْن قال يل ،وهو ي�ش ُ
ري ،ملا و�صلوا �إىل هنا .وذلك لأن �رشيح ًة منهم دخلوا
قلت له :معاذ اهلل ،لو مل يكن فيهم خ ٌ
ال�سجون وهم �أقرب �إىل العامية ،واملواجهات مع املحتل طبعت كثريا ً منهم على التمرد،
ويف مثل هذه احلالة ال�شارع يف غياب عن امل�سجد ال يربي ،بل ال بد من اخل�شونة و ُمعا َود ُة
َّ
الط ْرق� .إن هذه لفت ٌة من احلبيب ماهر �رشيتح ،و�أذكر يف هذا املقام �أن ال�شيخ �أحمد يا�سني،
رحمه اهلل ،قال لأحد مرافقيه داخل ال�سجن ،تقول �إنك حما�س ،ول�سان احلال يقول� :إنك
ال تقوم الليل ،وال تتطوع ليومي الإثنني واخلمي�س �صياماً ،وتدعي �أنك حما�س ،وزيادة
على ذلك �أنك تدخن .فقلت لأبنائي الذي “ ُيفيِّعو َنها” فيما بينهم بالتعليقاتِ :م ْن م�صعب
غيظان خريج جامعة بريزيت� ،إىل الفتى الذي �أحبه كثريا ً �سيف الإ�سالم دغل�س الطالب
 21رواه الرتمذي.
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يف ق�سم الهند�سة جامعة بريزيت� ،إىل يحيى جادو “ريحة الغوايل” ،وابن �أخت لل�شهيد
الق�سامي القائد عمر �سعادة ،رحمه اهلل ،قلت لهم مداعبا ً وقد طال �سهرهمِ ،م ْن حواليكم
ت�أتي الهزمية .و�أقر و�أعرتف ِم ْن خالل هذه املماحلة ،وعلى �صعيد خطبة اجلمعة� ،أين
كثريا ً ما كان لكالمي خ�شونة ،حتى �إن ال�شيخ الفا�ضل جمال الطويل خطبنا يوما ً فقال:
ال تهربوا ِم ْن خ�شونة �شيخنا �أبي م�صعب ،فالإمام اجليالين كان يخاطب تالمذته فيقول
لهم :ال تهربوا ِم ْن خ�شونة كالمي ،فواهلل ما رباين �إال اخل�شونة.
ومن نكد الدنيا وال�سجن� ،أنْ ُتبتلى بالف�ضائيات ال�سابق ذكرها مرة �أخرى ،فبعدما
ك�رشت املحنة عن �أنيابها ،و�ألقى الظلم بكلكله واالفرتاء على �صدور �إخواننا يف م�رص،
تخرج علينا “العربية” بافرتاءاتها ،وهي ترفع �شعار :العربي ُة �أن تعرف �أكرث ،واحلقيقة:
العربي ُة �أن تكذب �أكرث ،و�أن تفرتي �أكرث .وو�سط هذه الأجواء يقيمون الدنيا وال يقعدونها
بافرتاءاتهم على �أردوغان ،فبعد النجاح الكا�سح للعدالة والتنمية The Justice and
)) ،Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi (AKPوبعدما �أُ�سقط
يف �أيديهم ،فاملذيعون ال يعطون الفر�صة ملن يحاوروه ،و�إنْ كان يحالفهم ،بل يعملون
جاهدين �أن يلقموه مبا تهوى �أنف�سهم ،وو�سط هذه الأجواء كان ي�شدين الوليد الأعظمي،
رحمه اهلل ،ب�أبيات من �شعره:
وعينُه تب�رص الأوبا�ش يبغونا؟
بحقـه ع�صب ٌة تقفوا ال�شياطينـا؟

فيكف يرتاح للبلوى �أخــو �ش ــمم
وكيف ي�سكت ذو حق وقد عبثت

وعندما يرتفع املزاج ،ي�أتيك الوليد بنداء لهذه الدنيا:
�إنـ ــا بـغـي ـ ــر مـحـمـ ـ ـ ٍد ال نـقـت ــدي

يا هذه الدنيــا �أ�صيخي وا�ســمعي

لحظات غالية:
و ِم َن اللحظات الغالية يف ال�سجن� ،أن جاء اليوم الذي غادرنا فيه الأخوان احلبيبان
�أبو عماد �سيف الإ�سالم دغل�س ،و�أبو قتادة الدكتور فادي ع�صيدة ،بعدما �أنهيا
حمكوميتهما .وعلى �رشف هذا الإفراج احتفل ق�سمنا بلقا ٍء جام ٍع لوداع الأخوين
الكرميني ،و ُوزع ما تي�رس ِم َن احللوى وال�رشاب ،كان ذلك يف  /13جمادى الآخرة،1435/
رب العاملني.
املوافق  ،2014/4/13واحلمد هلل ّ
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و�ضوح ٍم ْن ر�ؤيا ر�أيتها يف املنام ،ا�ستيقظت لوردي ِم َن الليل ،وهي
وذات ليلة وعلى
ٍ
قرب ِم ْن بيتنا ،يف بقية
ري بال�صالة على النبي ،كنت �أقطع �أر�ضا ً جلريان لنا على ٍ
�أين خ ٌ
ِم ْن �أواخر القثاء ،وعهدي بالأر�ض �أنها مزروعة بال�شجرة املباركة وما تزال .ومما ر�أيت
جمل ًة عربية يت�صدر �صفحتها الأوىل كلمة عربية بالـ“بونط العري�ض” وهي “عت�سوف”
م�شطوبة بخطني متوازيني ...ر�أيتها وبالتفاتة مني للوراء ،و�إذا بال�سيد الوالد،
قرب م ْن بيتنا ،فلوحت له بيدي ،وم�ضيت يف
عليه رحم ُة اهلل ،مي�شي يف ال�شارع على ٍ
ال�سري حتى انتهيت ِم ْن �أر�ض اجلريان �إىل ال�شارع العام ،لكن تفاج�أت بال�شارع على غري
ٌ
�ضيق على اجلانب الأمين منه �صخور حادة بربوزها كالأخاديد
عهده ،و�إذا به طريق
ال ي�ستطيعها املارة .فبقدرة اهلل دفعتها بيميني على الرغم من حدتها ،و�أزحتها من مكانها
وو�سعت الطريق ،و�إذا بي على مفرتق طرق ل�شارع عام .فوجدت كما بدا يل يف املنام
ر�سول اهلل [ جال�سا ً وجهه لوجهي ،والذي �أذكر ُه �أين قلت له :جئتك مبايعاً ،فتوجه
بجل�سته �إىل القبلة ورفع يديه �إىل ال�سماء يف دعاء.
بعدما تو�ض�أت من الليل لل�صالة ،وا�ستيقظ الأخوان �أبو جماهد عطون ،و�أبو �إبراهيم
�سامي ح�سني ،الذي هو �ضليع يف اللغة العربية� ،س�ألته عن كلمة “عت�سوف” فقال :تعني
ا ُ
حلزُن ،ومبا �أنها م�شطوبة ،قلت :ال حزن بعد اليوم �إن �شاء اهلل .وا�ستب�رشت خرياً،
و�شعرت بالر�ضى ،وقلت :وقد خلوت بنف�سي ،ما يفعل بي �أعدائي ،و�أنا يف هذه احلالة من
الر�ضى؟ وال �أدري ماذا تعني بقثائها يف �أواخره ،لكن العجب يف يدي اليمنى بقوتها ،بعد
قوة اهلل ،كيف دفعت بال�شفرات احلادة من احلديد دون �أن تت�أذى .واملفاج�أة الوا�ضحة
التي ال حتتاج �إىل ت�أويل ر�ؤيا الر�سول [ وقويل له جئتك مبايعاً.

ذكريات رمضانية:
دخلت �إىل ال�سجن هذه املرة قبل حلول �شهر رم�ضان بثمانية �أيام ،يف الثاين والع�رشين
من �شعبان لعام 1434هـ ،ودخل علينا رم�ضان هذه املرة لعام 1435هـ ،املوافق
علي �سنة يف االعتقال الإداري ،الذي جدد للمرة
 29حزيران /يونيو  ،2014وقد م�ضى ّ
الثالثة.
رم�ضان مبجيئه يخفف عنّا ،وينقلنا بعيدا ً عن اهتمامات الدنيا ،رم�ضان ب�إقباله
علينا �شه ُر ال ُفر�ص ،و�صيامه ريا�ضة نف�سية وروحية وج�سدية ،والأهم من ذلك �أنه
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ال�صيَا ُم َك َما ُكتِ َب َعلَى
ا�ستجابة من امل�ؤمنني لنداء اهلل ( َيا �أَ ُّي َها الَّذِي َن �آ َمنُوا ُكتِ َب َعلَيْ ُك ُم ِّ
الَّذِي َن ِمن َقبْل ِ ُك ْم لَ َعل َّ ُك ْم َتتَّ ُقونَ ) .22وامل�ؤمن يطرب قلبه ملا لهذه الفري�ضة ِم ْن �شفافية،
وت�سكن جوارحه �إجالالً لرم�ضان ،فهي فر�صته من كل عام ليناجي ربه بقلبه .وهو
مفع ٌم بجالل هذه العبادة ،ويناغي بروحه حبيبه الذي ملأ عليه جوانحه ،وت�ستجيب
لذلك جوارحه .وقد جمعتنا الغرفة بالأحبة من املجاهدين النائب �أحمد عطون ،والأخ
�سامي ح�سني ،والوزير ال�سابق للقد�س خالد �أبو عرفة ،ويحيى جادو ،وماجد ربايعة،
وم�صعب غيظان ،الذي جمعني به رم�ضان للمرة الثانية يف هذه الغرفة ،وعبد الرحمن
�رسور ،و�أخوه �أحمد ،و�أُ�سيد الأجرب.
دخل علينا رم�ضان برحلة العمر ،وبد�أت رحلتنا مع قيام ليله و�صيام نهاره ،وحظي
دائما ً يف الإمامة �أنها قدري على غري رغبة مني بربكة حفظي للقر�آن ،وبحب �إخواين
يل ،ور�ضاهم عني .فبد�أت قيامه ب�سورة البقرة لليلتني ،و�آل عمران حتى بداية اجلزء
اخلام�س يف ليلتني لأختم يف ليلة ال�سابع والع�رشين من رم�ضان التي توافق ليلة القدر،
كما تعودت على لك.

تحقيق جديد في ظل معارك “العصف المأكول”:
وهكذا ع�شنا مع رم�ضان ،ومن كل ليلة يتخلل القيام مواعظ يلقيها علينا الإخوة
�أبو جماهد ،و�أبو حممد ،و�أبو �إبراهيم ،و�أبو ب�سملة� ،إىل يوم الأربعاء العا�رش من رم�ضان
املوافق  9متوز /يوليو ،و�إذا بالأخ �أبو �إبراهيم [�سامي ح�سني] يقطع رحلته معنا ،ليعي�ش
بقيتها مع يوم العيد يف زنازين امل�سكوبية للتحقيق معه حول خاليا ع�سكرية ،ون�شاطات
تنظيمية� ،سلّمه اهلل يف النهاية ِم ْن مكرهم .وكنت �أذكر �أبا �إبراهيم ،بحظه الوافر من الأجر
والثواب لعظمة هذه املحنة ،وقد �أتى عليه العيد ،وهو هناك يف زنازين امل�سكوبية .وما
ُكنت �أدري �أنَّ الق َد َر ُي َخبِ ُئ يل �أين �س�أكونُ مع يو ِم العي ِد هناك ،وبعد �أن �أحيينا الع�رش
الأواخر من رم�ضان ،وختمنا القر�آن ليلة القدر طمعا ً يف رحمة اهلل ،وا�ستجابة ل�سنة
نبيه [ وبعدها بليلتني ،ويف قيلولة يوم الأحد  29رم�ضان ،و�إذا بالأخ املجاهد ف�ضل
عرابي يوقظني من نومي ،ويقول يل :الب�س ثياب ال�شابا�ص ،23بطلب من �إدارة ال�سجن،
 22القر�آن الكرمي� ،سورة البقرة� ،آية .183
	23ال�شابا�ص� :سلطة �إدارة ال�سجون ،وهي تابعة لوزارة الأمن الداخلي الإ�رسائيلية.
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فقلت له� :إنه التحقيق و�إنها “امل�سكوبية” ،حيث �سبق �أن ا�ستدعيت جمموعة للتحقيق
هناك وحلقنا منها “طراطي�ش” واعرتافاتَ ،
�ض ُعف �صاحبها ،وال ت�ستحق �أن تذكر.
فلوال �ضعف ح�صلَ ،
وخور تغلَّف بالكذب ملا ح�صل ما ح�صل .كان ذلك يف
التا�سع والع�رشين من رم�ضان ،حيث حملتني “البو�سطة” االنفرادية �إىل �سجن الرملة،
وهناك �أفطرنا من ال�صيام لن�ستقبل العيد يف �صبيحة اليوم التايل ،وليكون عيدنا يف
زنازين امل�سكوبية ،بعد ليل ٍة ق�ضيتها يف “الرملة”� ،ضاقت روحي من رطوبة املكان
وحرارة اجلو ،و ِم ْن فو�ضى امل�سافرين الذين ال ينتهي �إزعاجهم وال ينقطع �رصاخهم.
يف ال�صباح ،وبعد �صالة ال�صبح ،وقبل �صالة العيد حملتني بو�سطة خ�صو�صية
�إىل القد�س ،حيث امل�سكوبية بزنازينها املقرفة ،ورطوبتها التي �أكل عليها الدهر طويالً.
و�صلتها وقد انتهى النا�س يف اخلارج من �صالة العيد ،و َعيَّد النا�س ليوم الفطر ،وعيدته
و�إخواين املغلوبني يف �أقبية التحقيق .ويف �أول مواجهة مع ال�شاباك بعد انقطاع طويل منذ
�سنة  ،1998حيث كان اجلو ا�ستفزازيا ً يف البداية ولأيام ،وقد عال ال�صوت بيني وبينهم،
ردا ً على ا�ستفزازات الطاقم الذي يتوىل التحقيق ،واتهامي بالكذب واملرواغة .وال �ش ّك
�أ َّن َك تخو�ض حرباً ،هي �أ�شد و�أق�سى من حرب امليدان ،ف�أنت ال متلك �إال نف�سية امل�ؤمن
التي هي �أقوى من �سطوتهم ،و�أقوى من �شيطنتهم ،و�أنت مدافع من الطراز الأول ،وكل
ما فيك م�ستنفر ،واالتهامات حتيط بك من كل جانب ،واملعلومات عندهم ويف ظنهم ال
يرقى �إليها �شك ،من خالل اعرتافات بليغة نتَ َج ْت عن �ضعف �أحد �أع�ضاء هذه املجموعة.
يف البداية يريدون كل �شيء ،و�أنت الكل يف الكل ،ويف النهاية ي�ضعون الكلمات يف فمك،
ويح�رضون اتهاماتهم يف نقاط.
قالوا يل� :أنت دخلت املحظور ،و�أنت تريد بيتا ً لت�ستعمله يف �أغرا�ض �أمنية ،ومقرا ً
لالختباء واالختفاء ،ف�أنكرت ذلك ،لأين �س�ألت كثريا ً عن بيت �أريده ال�ستقبال �أهلي وبناتي

و�أبنائي و�ضيويف من القد�س ،ولأن بيتنا يف كفر عقب ال يحتمل ذلك .وقالوا� :أنت تقود
م�رشوعا ً ع�سكريا ً مع الأخوين �إ�سماعيل الزير و�صالح الهرميي ،ف�أنكرت ذلك ،وهذا
الإنكار لي�س بعدد الكلمات ،و�إمنا بعدد الأيام ،ولأول مرة ارتفع �ضغطي  ،97/150وما
عرفت هذه احلالة من قبل .وقلت لهم :اذهبوا بي �إىل حيث تريدون ،حتى ولو كان حتقيقا ً
علي جتربته وع�شتها �سنة  —1998واتوا مبن تريدون ،فلي�س
ع�سكريا ً —وقد مرت ّ
عندي نوايا لهذا الأمر ،وقد جتاوزته منذ زمن .فقالوا يل :يعني �أن فالنا ً كذاب ،قلت:
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ل�ست بالكذاب .واحتد املوقف وت�شنج،
ال يعنيني هذا .قالوا يل :ف�إذا ً �أنت كذاب؟ قلت له
ُ
علي ،ويتحينون فر�صة للإيقاع بي .وقال يل �أحدهم وا�سمه
وقد وجدتهم جميعا ً ُحباىل َّ
رامي� ،سبق له �أن حقق معي يف �سنتي  1992و 1998يف “اخلليل” و“امل�سكوبية” ،قال
يل ،بعد �أن �أتى بدفرت و�أل�صق به جواله ،وبيده عود لتنظيف الأ�سنان� :أنت هنا متاما ً بني
الدفرت الذي هو العمل الع�سكري ،وبني اجلوال الذي هو العمل ال�سيا�سي ،ف�أنت قريب
جدا ً لهذا وهذا ،وال ت�ستطيع اال�ستغناء عن �أحدهما ،وقال يل �أحدهم ،وقد يئ�س :اذهب
وا�ستخر� ،أي �ص ِّل �صالة اال�ستخارة .ف�ضحكت و�ضحك ،وقلت لهِ :م ْن �أين لك هذه
الثقافة؟ فه ّز ر�أ�سه وتركني بال جواب .و�أحدهم قال يل ملا �س�ألني عن اللّنب ال�سوري� :أنه
يعرفه ،و�أنه �أكل من�سف عربي يف الأردن ،وهذا ال يكون �إال �ضمن “مهمة تربوية” ،حتى
�أنه ملا خرج من عندنا ،و�أنا جال�س مع حمقق �آخر قال :ادعوا يل.
دخل املحقق رامي على التحقيق وله �سابقة معي ،ول ّطف اجلو بعد �أن �ساده الت�شنج،
وقد �أتوا على بقية االتهامات ،منها ماهية العالقة بيني وبني مو�سى اخلطيب ،وعمران
مظلوم ،وكذلك العالقة التي بيني وبني الأخ �سامي ح�سني؟ وقد اعرتف عليه َم ْن �أتى
ِم ْن عنده ال�ضعف واخللل �أن �أبا �إبراهيم �صاحب �رسي ،ومو�ضع ثقتي .و�س�ألوين عن
طلبي لإبرة بندقية �أم  16من الأخ �سامي ح�سني ،ف�أنكرت ذلك ،وعالقاتي مع الأخ �سامي
�أخوية واجتماعية ال غري.
وجمعوين بريا�ض نا�رص ،والأخوين ذياب كراجة ،والدكتور �صالح بركات ،الذي مل
ي�سبق يل �أن عرفته من قبل ،فا�ستغرب املحقق ب�أين ال �أعرف الدكتور �صالح ،ف�أكد الدكتور
�صالح ذلك ،و�أنه يعرفني ل�شهرتي ،وكان ذلك يف حماولة منهم لإقناعي باالعرتاف.
وكان يل جل�سة ثانية انتهت بعدم االعرتاف ،ث َّم �أخذوا بي �إىل �شاب من القد�س �أعرفه
قدميا ً من اجلهاد الإ�سالمي ،وهو الأخ حممد عو�ض ،الذي طلب من امليجر �أن يجمعني
به لرياين ويقبّل يدي ،فقلت له بعد �أن جمعني به :ال �أقبل من �أحد �أن يقبّل يدي ،ولكني
عانقته ،وهو م�شبوح وبكى حلرارة اللقاء ،فقلت له :ا�صرب ف�أنت قوي ،والأمر ال ي�ستحق
�أن تت�أثر ،وهو اليوم من �إخواننا يف حما�س.
و�س�ألوين عن عالقتي مع ال�شيخ رائد �صالح ،الذي ورد ا�سمه على هام�ش التحقيق،
ب�أين طلبت منه �أن يخرج باحلركة الإ�سالمية �إىل ميدان املواجهة الع�سكرية �ض ّد دولة
االحتالل ،وهذا مل يح�صل �أبداً .فقلت لهم :حركة ال�شيخ رائد قانونية ،و�أنتم تعملون ليل
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نهار على �إخراجها عن القانون ،فال�شيخ رائد لي�س بالغبي حتى يعطيكم هذه الفر�صة،
ويخرج بحركته عن القانون ،وال�شيخ رائد كذلك كان يتجنب اللقاء معنا ،بل ويتخوف
من ذلك .ومن الت�رسيبات التي ال داعي لذكرها يف التحقيق قال يل املحققون� :أن عندي
م�صدر ت�سليح داخل الأرا�ضي املحتلة �سنة .1948
انتهى التحقيق وكان �أكرث ما ي�شغلني احلرب على غزة ،فال �أخبار �إىل �أن جاءين
الأ�ستاذ فرا�س �صباح ،و�س�ألني عن �أحوايل وعن ظروف التحقيق ،فقلت له :ال تقلق
و�أخربين عن غزة ،ف�آملني حجم الت�ضحيات من قتل يف الأهايل ،ودمار يف الأحياء والبيوت،
ولكن ه ّد�أ من روعي فع ُل رجالنا يف امليدان ،فقد تفننوا يف القتال ،و�أَذاقوا جنود االحتالل
املوت الز�ؤام .ومل ُيعهد لدولة االحتالل �أن عا�شت مثل هذه احلروب ،فقد �أذلها اهلل على
يدي عباده ،ولي�س بيننا وبينهم �إال امليدان حتى يرحلوا عن ديارنا.
ولقد تخلل التحقيق �أنهم كانوا يتندرون على �أبي الوليد خالد م�شعل ،ومن ذلك �أنه
يعي�ش حياة الق�صور يف قطر ،فقلت لهم :رجل طردمتوه من وطنه ،ويعي�ش مهاجرا ً
ومنافحا ً عن ق�ضيته ،ت�ستكرثون عليه �أن يعي�ش يف قطر التي بيوتها ق�صور؛ بينما رئي�س
حكومتكم ال�سابق والالحق ،يعي�شون يف ق�صورهم هنا يف القد�س ،وهناك يف قي�سارية،
ويف تل الربيع ،وق�ضايا الف�ساد التي يعي�شها �سا�ستكم ،والتحر�ش بالن�ساء على م�ستوى
رئي�س دولتكم القابع يف ال�سجن ،وقيادات �أخرى �أنتم �أدرى بها .والذي �سمعته عن
الرجل ،عن �أبي الوليد� ،أنه متوا�ضع يف عي�شه ويف م�سكنه ،ولكنه الغيظ �أكل قلو َبكم.

نحن أمة ال تعرف التقاعد:
ويف حمكمة التمديد يف امل�سكوبية ،قال احلاكم الع�سكري يل� :ألي�س يف حياتكم تقاعد؟
فتوقفت عن اجلواب ،وقلت يف نف�سي� :شمعون برييز يف الت�سعني من عمره ،وهو يقوم
مقام رئي�س لدولتكم ،ويقول �إن له عمل �سيزاوله بعد انتهاء مدة رئا�سته للدولة .وكان
ال�شيخ الفا�ضل ح�سن يو�سف ،يا رعاه اهلل ،يخطبنا يف ال�سجن ويقول :نحن �أمة ال تعرف
التقاعد .وجمعتنا الزنازين بالأ�ستاذ املحامي حممد جمدي �أبو خ�ضري ،ابن عم ال�شهيد
حممد �أبو خ�ضري ،الذي �أحرقه ال�صهاينة وقتلوه باخلناجر .وكذلك الإخوة �رشيتح،
ومو�سى اخلطيب ،وبا�سم �شاللدة ،الذي هو والأ�ستاذ حممد �أبو خ�ضري اعتقلوا على
خلفية الأحداث التي تلت ا�ست�شهاد الفتى حممد �أبو خ�ضري ،يوم �أن انتف�ضت �شعفاط،
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االعتقال التا�سع والإ�ضراب الفريد ،ذكريات وخواطر
وبيت حنينا ،والقد�س ،وخرج �شبابنا و�أهلونا على دولة االحتالل ،وا�شتبكوا مع �رشطته
وخمابراته .و�إن د ّل على �شيء ف�إنه يدل على الوطنية ال�صادقة ،وعلى الظلم الواقع على
�شعبنا يف القد�س والذي تفجر غ�ضبا ً على ممار�سات االحتالل.
انتهى التحقيق دون الإجهاز على قناعات املحققني ،لأن طبيعة التحقيق مل يغري
وجهها الإنكار .لكنني منذ اللحظة الأوىل احت�سبت نف�سي عند اهلل ،وال حول وال قوة �إال
باهلل العلي العظيم ،و�أذكر بتاريخ  1متوز /يوليو � ،2014أن الأخ عبد اهلل ال�سعافني جاءين
�صباحا ً وقال :جئتك مودعا ً لأن ا�سمي جاء للنقل �إىل “النقب” ،وا�سمح يل �أن �أُقبل ر�أ�سك،
علي ر�ؤيا �أن ال�شاباك جدد يل الإداري ل�ستة �أ�شهر �أخرى ،و�أين �أقود
فكان له ذلك.
ّ
وق�ص ّ
�سيارة يف نزول من بيتونيا �إىل عني عريك .ويف الطريق وقعت يف مطب ،فما كان مني
�إال �أن قلت :ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل .وهنا انتهى امل�شهد و�سافر عبد اهلل �إىل “النقب”،
لكنه تركني يف و�ضع ال �أُح�سد عليه ،لأن املطب م�صيبة هي يف الطريق ،وال ي�ؤول �إال
على عدم االرتياح ،لكنني ارحتت خلتامها بقويل :ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل ،فهد�أ ذلك من
ا�س
ا�س ِ�إنَّ النَّ َ
روعي ،وقلت هذه تكفيني .واهلل �سبحانه وتعاىل يقول( :الَّذِي َن َقا َل لَ ُه ُم النَّ ُ
َق ْد َج َم ُعوا لَ ُك ْم َف ْ
ميانا ً َو َقالُوا َح ْ�سبُنَا اهلل ُ َو ِن ْع َم الْ َو ِكي ُل َ Ùفان َقلَبُوا
اخ َ�ش ْو ُه ْم َف َزا َد ُه ْم ِ�إ َ
�ض ٍل َّ ْ
ِ�ض َوانَ اهلل ِ َواهلل ُ ُذو َف ْ
ي َ�س ْ�س ُه ْم ُ�سو ٌء َوا َّتبَ ُعوا ر ْ
ِبنِ ْع َم ٍة ِّم َن اهلل ِ َو َف ْ
�ض ٍل َع ِظي ٍم)،24
ل َْ
واحلمد هلل رب العاملني.
ويف يوم اخلمي�س  2014/8/7حملتني “البو�سطة” من “امل�سكوبية” �صباحا ً �إىل
حماكم عوفر ،وبعد العر�ض على املحكمة تقرر متديدي �إىل يوم الثالثاء � 12آب� /أغ�سط�س
ليتحول امللف من الإداري �إىل ق�ضية وتنزيل الئحة اتهامَ ( ،واهلل ُ َغالِ ٌب َعلَى �أَ ْم ِر ِه َولَ ِك َّن
�أَ ْك َ َ
ا�س َل َي ْعل َ ُمونَ ) .25وعدت يومها �إىل الق�سم الذي خرجت منه ،وا�ستقبلني �إخواين
ث النَّ ِ
بعاطفتهم اجليا�شة ،وجزاهم اهلل خرياً ،وقد �أجهدين �أ ُ
مل الظهر حتى �أقعدين ،وبقي
يعاودين حتى كتابة هذه ال�سطور .وما زال بقية وجع بالرغم من العالج واملاء ال�ساخن
وكا�سات الهوى؛ التي حر�ص �أخي احلبيب �أبو الأمري �أن�س ر�رص�ص �أن يعاجلني
بها .و�إن مل تنفع ،فلن ت�رض ،وبال �ش ّك النافع هو اهلل ،هذه حمنة حتتاج �إىل مراجعة
ووقفة.
 24القر�آن الكرمي� ،سورة �آل عمران� ،آية .174–173
 25القر�آن الكرمي� ،سورة بو�سف� ،آية .21
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ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
فلئن �أوتينا ِم ْن ِقبَ ِل َم ْن مل ي�صرب على املحنة ،فالأمة ولود ،و�صرب لهذه املحنة رجال
هم كاجلبال .وممن �صرب لها �شكري اخلواجا ،وحممد م�صطفى �رشيتح ،و�صرب لها
حممد جميل كفاية ،وحممد ف�ؤاد العدوين ،و�صرب لها ذياب كراجة .و�آخرون يف مواقع
�أخرى �صربوا لهذه امل�صيبة يف اجللمة وع�سقالن ،منهم املجاهدون :نزيه �أبو عون،
وعبد القاهر �رسور ،وعبد الكرمي �أبو رموز ،وحمزة �أبو عي�شة و�رضار �أبو من�شار.
وجزاهم اهلل خريا ً وثبتهم.
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