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خ َّيم ظالم ال�سجن
هاج�س الأمن عند دولة االحتالل ،حا�رض يف جميع م�ؤ�س�سات الدولة ،بل هو الطاغي
على حياة ال�صهاينة؛ لأن هذا ال�شعور متولد من ب�شاعة ظلمهم ،ومن حكمهم لل�شعب
املقهور ،واغت�صابهم لأر�ض فل�سطني .وال�س�ؤال :كيف ي�أمن من �سلب الآخرين �أر�ضهم
و�رشدهم خارج ديارهم؟ ها نحن يف �سجون العدو ،ون�شعر بالأمن �أكرث من ال�سجان،
ننام ليلنا الطويل� ،أما هو مبا عنده من �رشطة وجي�ش و�أجهزة �أمن ،و�شعب كامل يعي�ش
هو�س الأمن ،و�إمكانيات هائلة و�أموال طائلة يف خدمة الأمن ،ولكن هيهات لهم �أن يطمئنوا
�أو ي�شعروا بالأمن!! فالقد�س (ومنذ �أن احتلت) يف معظم حاراتها و�أ�سواقها ال تخلو من
فاج�أون ،وتفاجئهم القد�س ب�أبنائها
�أجهزة الأمن وحر�س احلدود واجلوا�سي�س .لكنهم ُي َ
الذين �أوجعوا االحتالل ،واحلمد هلل.
�سبقتني �إىل املعتقل جمموعات من �شباب القد�س ،ومن منا�ضلي فتح واجلبهة ال�شعبية
والدميقراطية ،فالقد�س �شكلت “عظم الرقبة” يف جميع العمليات الع�سكرية ،وهي كاملر�آة
املقعرة ،كل حدث فيها ينعك�س �أثره على العامل كله.
وعلى كل حال ...كل َم ْن يعمل يف �سلك العمل الفدائي ،ي�شعر ب�أنه مطارد ،ويف
 1974/9/12ليالً ،دهمت قوة ع�سكرية �إ�رسائيلية ،وبقيادة جهاز الأمن العام (ال�شاباك)
) Israel Security Agency—Isa (Shabakو�رشطة االحتالل بيتنا ،بعد ح�صار
فر�ضوه على حميط البيت وعلى القرية .ودخلوا البيت بالقوة وفت�شوه ،وب�أمر اعتقال
و�ضعوا القيد يف يدي ،وبعد �أن �أنهوا مهمتهم يف التفتي�ش� .ساقني جنود عن اليمني وعن
ال�شمال �إىل ناقلة من ناقالتهم ،وم�ضوا بي �إىل امل�سكوبية ،ذات ال�شهرة وال�صيت الب�شع
يف التحقيق ،وما �إن و�صلنا حتى با�رشوا التحقيق ب�أ�سئلة من هنا وهناك ،وي�صاحب ذلك
�رضب حل�صار النف�س وك�رس كربيائها ...ولكن واحلمد هلل ،كنت �صبوراً ،وكنت �أكرب من
ٌ
ا�ستفزازاتهم ،ول�شهر كامل يف زنازين ال�رضب والتحقيق؛ لأنه مل يكن �أيامها َ�شبْح ،بل
كان �رضب وتك�سري وحمل على البطانيات ،وعجز عن ارتداء الثياب .وخرجت من هذه
التجربة بنَ َف�س جديد ،ونف�سية �أقوى و�أ�صلب مما كنت عليه ،وخرجت من هذه املحنة
ب�أقل اخل�سائر ،واعرتفت عن تنظيم حلركة فتح يف اخلارج ،وتدريب على ال�سالح وحيازة
قنبلتني بال �صواعق قتلهما ال�صد�أ ،من بقايا اجلي�ش الأردين مع كمية من الر�صا�ص،
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وبقي الأمر حم�صورا ً بي وحدي ،ومل �أُحلق الأذى بغريي� ،إال ال�سيد الوالد رحمه اهلل،
الذي ح�رض �إىل املعتقل يف امل�سكوبية ليزودين باملالب�س ،فدار بينه وبني ال�شاباك حوار
�ساخن قالوا له� :إن ال�شيخ قد اعرتف ،فقال لهم ال�شيخ ال يعرتف ،ولوال �أنكم �رضبتموه
ملا نلتم منه ،عندها حجزوه ووجهوا له تهمة الت�سرت على ولده .وحكموه ب�سنتي �سجن
ق�ضى منهما �ستة �أ�شهر ،ث ّم �أفرج عنه.
بعد �شهر من التحقيق ،وجدوا عندي �آلة طباعة بدائية ،وكان لها دور يف طباعة
املن�شورات املناه�ضة لالحتالل ،وبيانات يف ذكرى ا�ست�شهاد القادة الثالثة� ،أبو يو�سف
النجار ،وكمال عدوان ،وكمال نا�رص.
ّ
مت ترحيلي والوالد �إىل �سجن بيت ليد �أو كفاريونا ،وا�ستقبلنا ال�سجناء وا�ستوعبتنا
غرف ال�سجن ،وجمعتني والوالد و�أ�رسى �آخرين غرفة واحدة .وكنت �أ�شعر بال�ضيق
لوجود الوالد بيننا ،ولكن ما ك�شفته يل الأيام� ،أنه كان �صبورا ً حمت�سبا ً و�أن هذه �أقدارنا،
وكان يقول يل :ال عليك تنق�ضي الأيام ،وهذه �أم ٌر كتبه اهلل علينا .عندها ا�ستوعبت الدر�س،
ووجدت عند الوالد نف�سية قادرة على ا�ستيعاب املحنة ،وقال يل وجود الوالدين يف البيت
�سياج ،وملا مات والدي رحمه اهلل� ،أ�صبح البيت وك�أنه بال جدار يحيط به ،و�أذكر �أنه ر�أى
ر�ؤيا ق�صها علي ،وما �أكرث ر�ؤى امل�ساجني .قال ر�أيت فيما يرى النائم �أين واجهت ثالثة
تغلبت على اثنني والثالث جنا ،و�أولها يل فقال :الثالثة من الإبل هم الق�ضاة يف
من الإبل،
ُ
املحكمة الع�سكرية (واجلمل يف املنام عدو) ،اثنان من الق�ضاة ل�صاحلي يف احلكم والآخر
�ضدي ،وكان يف املحكمة كما ذكر ،النيابة طلبت ثالث �سنوات حكما ً فعلياً ،وكان حكم
الق�ضاة �سنتان� ،ستة �أ�شهر فعلية والباقي مع وقف التنفيذ.
من خالل التحقيق ،اعرتفت على عالقتي بالأمن املركزي يف بريوت ،وذكرت ا�سم
الأخوين �أبي رمزي العايدي ،و�أبي �أنور �أحمد �أبو طري ،ومل �أذكر �سواهما خا�صة
ارتباطي بدم�شق ب�أبي الوليد� ،سعد �صايل.

المجتمع الفصائلي في السجن:
ومن خالل الأ�شهر اخلم�سة ،التي ق�ضيناها قبل احلكم يف �سجن كفاريونا ،كانت
هناك ف�صائل حتت الت�شكيل ،كانت فتح موجودة واجلبهة ال�شعبية وال�صاعقة ال�سورية
واحلزب ال�شيوعي ،الذي جعل من اجلبهة الوطنية غطاء لن�شاطاته .فاجلبهة الوطنية
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ت�شكلت يف ال�ضفة الغربية املحتلة ،والتي ا�ستثمرها احلزب ال�شيوعي يف تنظيم النا�س
واحتوائهم؛ لأن النا�س بفطرتهم ،ال يقبلون ال�شيوعية ،لأجل هذا ،فاحلزب ال�شيوعي غري
مقبول عند النا�س� ،أما اجلبهة الوطنية فوجه جديد ومغرٍ .وعلى �صعيد العمل الع�سكري،
ال يذكر لهم ن�شاط �أو �أي عمليات ع�سكرية ،وكان دورهم يقت�رص على التنظري،
وال�شعارات التي ال ت�سمن وال تغني من جوع.
�أما فتح ،فكانت تنظيمي الذي عملت من خالله يف اخلارج وداخل ال�سجون ،وحاولت
جاهدا ً �أن �أحافظ على هذا التنظيم ،من خالل التعبئة واللقاءات ،والوقوف يف وجه التنظري
لل�شيوعية ،واحلفاظ ما �أمكن على تدين ال�شباب ،وخا�صة من هم عند احلزب ال�شيوعي
والذين ُغرر بهم ،وكذلك َم ْن هم عند اجلبهة ال�شعبية ،التي تتبنى املارك�سية منهجاً،
والتي كانت يف تلك الأيام حا�رضة بقوة مب�صطلحاتها امل�ستوردة من الفكر املارك�سي.
علي نف�سيا ً من خالل الأيام ،وعلى عقلي وفطرتي �أن تقف باملر�صاد لهذه الهجمة،
وكان ّ
ومن ُينَ ِّظ ُر لها ،فالنف�س لن تكون قوية ما مل تكن على �أر�ض �صلبة من الوعي والثقافة،
ومعرفة الدين على حقيقته التي عملت املارك�سية على ت�شويهه ،حتت م�صطلحات ما
�أنزل اهلل بها من �سلطان.
ف�أما العقل ،فما يعر�ض عليه من �أفكار وثقافات ،فعليه �أن يزنها ،و�أن يخرج الغث
من ال�سمني .وكنت �أقول :على النا�س �أن يراجعوا ر�صيدهم ،و�أن يراجعوا الإ�سالم،
و�أن يعر�ضوه على عقولهم ،بدالً من االن�رصاف �إىل العقم يف احلياة ،واحلجر على
العقل الب�رشي مب�صطلحات �ضيقة ،ينخدع بها اجلهلة من النا�س ،و�شعارات خاوية من
م�ضامينها ،بل �أين هم اليوم؟ وما �إن انهار االحتاد ال�سوفييتي ،ف�إذا هم عالة على الغرب
الر�أ�سمايل يف جمعياتهم ،وم�ؤ�س�ساتهم عالة على املنظمات غري احلكومية الـ ،NGOs
و�إذا بامل�صالح تتغلب على املبادئ .والعجيب يف حملة الفكر املارك�سي ،من خالل الأيام
الأوىل يف ال�سجن� ،أيام ال�سبعينيات و�أوائل الثمانينيات من القرن املا�ضي� ،أنه ما من
�صفحة �سوداء يف تاريخ الإ�سالم �إال كان اهتمامهم بها عظيماً ،فالقرامطة كانوا قدوة
لهم ،واالهتمام مبا ُكتب عنهم عجيب ،وهم �أ�سو�أ ظاهرة يف تاريخ الإ�سالم ،وثورة
الزجن حظيت عندهم بالتنظري .وكنت من خالل خطبة اجلمعة يف �ساحة ال�سجن �أنعت
املارك�سيني بقرامطة هذا الزمان.
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و�أما �أقوى ما يف الإن�سان فهي فطرته ،وخالل املحنة تنقطع عنك �أ�سباب
يب ْال ُ ْ
�ض َط َّر �إِ َذا َد َعا ُه)،1
الأر�ض جميعاً ،ال �أم وال �أب وال �أخ وال �أخت� ،إمنا (�أَ َّم ْن ُيجِ ُ
�ضعا ً َو ُخ ْفيَ ًة) .2والفطرة حا�رضة
( ُق ْل َم ْن ُينَ ِّجي ُك ْم ِم ْن ُظل ُ َمات ِ الْ َ ِّ
ب َوالْبَ ْح ِر َت ْد ُعو َن ُه َت َ ُّ
لكل �إ�شارة �أو نداء ،مهما تزاحمت عليها الفنت( ،ال�شهوات منها وال�شبهات)� ،أو اعرتاها
من ركام الت�صورات ،فهي �أقوى ما يف الإن�سان .وملا دخلت ال�سجن لأول مرة �سنة ،1974
كانت معرفتي الفكرية �ضحلة ،وكان َف ْهمنا للدين قا�رصا ً وغري نا�ضج .كان الفقه احلركي
وفقه الدعوة يف وادٍ ،ونحن يف واد ٍ �آخر ،وحتى نواجه الأفكار امل�ستوردة ،وما يروج لها
من �أنها �صانعة للثورات ،ومدعومة من االحتاد ال�سوفييتي العظيم ،والكتلة ال�رشقية،
و�أن املد ال�شيوعي يزحف؛ فاليمن اجلنوبي مارك�سي ،وال�صومال ،و�أنغوال ،و�أثيوبيا،
و�أفغان�ستان ،والو�صول �إىل املياه الدافئة .كل هذا كان له اهتمام يف ح�سابات الثوار من
ف�صائل املنظمة� ،أكرث من الق�ضية الفل�سطينية ،حتى و�إن دخلوا ال�سجون من �أجلها ،لكن
االنت�صار للفكر له حقّ الأولوية .و�أذكر ونحن يف غرفة واحدة يف �سجن الرملة من فتح
وال�شعبية والدميقراطية واملقاومة ال�رسية من اجلوالن ،وكان يف الغرفة عمر القا�سم،
�أحد قيادات اجلبهة الدميقراطية ،وعلى احلائط على �شمال �رسيره خارطة �أنغوال ،فقلت
له :بدالً من �أنغوال فل�سطني ،ولكن ما من جواب.
ومع ما ذكرت �أن بداياتنا حتتاج �إىل خمزون من املعرفة ،ولوال التحدي الذي تقوده
الفطرة ما جنحنا يف حتييد هذه الأفكار ،و�إىل �أن فتح اهلل علينا ببع�ض الكتب الإ�سالمية،
منها �شبهات حول الإ�سالم للأ�ستاذ حممد قطب ،رحمه اهلل.
يف �سجن كفاريونا متثل ال�شعب الفل�سطيني كله ،فمن داخل اخلط الأخ�رض �شباب
التحقوا بركب الثورة ،وكذلك من القد�س وال�ضفة والنقب الثائر ،ومن ال�شتات لف�صائل
خمتلفة .ويف �سجن كفاريونا وال�سجون الأخرى التقى �شباب من اجلوالن ال�سوري
املحتل ،ومن الأردن ،وم�رص ،وال�سعودية ،واليمن ،وال�سودان ،واملغرب ،ولبنان،
و�سورية ،ومن العامل كله جمعتهم الق�ضية الفل�سطينية ،وقاتلوا من �أجلها.
يف �سجن كفاريونا التقيت رجاالً من ه�ضبة اجلوالن ،من الطائفة الدرزية ،دخلوا
ال�سجن بدافع وطنيتهم وت�صميمهم على �أن اجلوالن جزء من �سورية الأم .وح�سب
1

القر�آن الكرمي� ،سورة النمل� ،آية .62

2

القر�آن الكرمي� ،سورة الأنعام� ،آية .63
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تقدير االحتالل بادئ الأمر فهم على �شاكلة دروز فل�سطني ،الذين انخرطوا يف اجلي�ش
الإ�رسائيلي ،لكن �إخواننا يف اجلوالن حافظوا على هويتهم ،وانت�رصوا لوطنيتهم� .أما
دروز فل�سطني ،فقد �رست ال�صحوة الوطنية �إىل فريق منهم و�أ�صبحوا اليوم على وعي
بطبيعة ال�رصاع .ومنهم وفيهم الأحرار الذين يرف�ضون التجنيد واخلدمة الإجبارية.
ودروز ه�ضبة اجلوالن ،ومن حلق بهم فيما بعد ،كالإخوة �صدقي املقت ،وب�رش املقت،
و�إيهاب ،وع�صام ال�صفدي ،وهايل ،و�سيطان ،وعا�صم الويل ،وغريهم ...فال �أقول فيهم،
�إال �أنهم �أ�صحاب وطنية �صادقة .وع�شنا و�إياهم معاً ،وفيهم كرم ونخوة ،لكنهم لي�سوا
على عالقة مع التدين ،ويجهلون ما عليه م�شايخهم و�آباءهم من التدين ،ولي�س �أمامهم �إالّ
الوالء للنظام يف �سورية ،وهم �إىل الفكر املارك�سي �أقرب من �شعارات حزب البعث.

المرض والصدام:
لي�س من ال�سهولة �أن تت�أقلم مع ظروف ال�سجن ،فمن احلرية —و�إن مل تكن هناك
حرية يف ظ ّل االحتالل— فمن احلرية املجزوءة �إىل غياهب ال�سجون وغرفه املعتمة،
ف�إن هذا �أم ٌر جلل و�صعب جداً ،وقا�س ٍ على املرء وعلى النف�س الب�رشية .فاالحتالل هو
ا َ
حلقيقُ ب�أنْ ُي�سجن ،و�أن يغيب عن هذا الوجود ،يكون الت�أقلم �صعبا ً يف البداية ،و�إن �شئت
فابد�أ ب�أبناء غرفتك الذين يختلفون يف تربيتهم ،ويف �سلوكياتهم ،و�أخالقهم ،ففيهم من
ترتاح �إىل العي�ش معه ،ومنهم من ُيتعب ،وجمتمع ال�سجن كثري امل�شكالت ،ورمبا تثار
عن ق�صد.
والطعام يف ال�سجن �سيء جداً ،وال ُيقيت رجاالً كما يقولون ،وهذه �سيا�سة �إدارة
ال�سجن وم�صلحة ال�سجون “النت�سيق” ،وما هي �إال ت�صبري ،وكم من الليايل و�أبي
و�سوانا طوينا جائعني!!
وال�سجني عر�ضة للأمرا�ض ،ولوال املالذ باهلل �سبحانه وتعاىل ،ل�ضاق من حولنا كل
�شيء ،ول�ضاقت علينا �أنف�سنا .فاحلرمان وتف�شي الأمرا�ض ُي�سخن الأجواء ويخرج املرء
عن طوره .ومن الأمرا�ض التي �أ�صابتنا يف �سجن كفاريونا ،كرثة الهر�ش واحلكاك ب�شكل
م�ؤذٍ ،بل تطفح على اجللد الق�شور واحلبيبات ،وعلى اخل�صو�ص يف املناطق احلرجة
من ج�سم الإن�سان ،وما يزيد الطني بل ًة هو �إهمال عيادة ال�سجن يف العالج وعدم جناعة
الأدوية ،هذا كله يف الأيام الأوىل من مراحل ال�سجن.
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وكل يوم جمعة من كل �أ�سبوع يقوم مدير ال�سجن بزيارة لأق�سام ال�سجن وحجراته،
ترافقه بطانته ،ويدعى هذا املدير “ابن �سابو” من يهود املغرب .وبالرغم من �أن البلدان
العربية التي �سكنها اليهود من ْ
�س ْء يف الع�رشة واجلرية ،وحافظت على ذمتها معهم،
مل ُت ِ
لكن كراهية ه�ؤالء لنا وللعرب �أكرث ممن جا�ؤوا �إىل فل�سطني من دول �أوروبا.
“ابن �سابو” هذا ،دخل يف يوم زيارة له �إىل غرفتنا ،وقلت لل�شباب ممن هم معي يف
الغرفة ،ال تتحدثوا معه� ،أنا َم ْن �سيتحدث معه ،فلما دخل علينا بعنجهيته قائالً كعادته يف
كل زيارة ،وللغرف جميعاً“ :يي�ش بعيوت” ،كلمة عربية معناها :هل من م�شكالت؟ قلت
له نعم ،عندنا ،قال ما هي م�شكالتكم؟ قلت له :نحن ،و�إذا به يقاطعني ويقول يل :ال تقل
نحن ،قلت :نحن مرة �أخرى .وهو ال يريد �أن نتكلم با�سم املجموع ،يريد من كل واحد
منا �أن يطرح م�شكلته فقط وبكلمة “�أنا” ،فرف�ضت ذلك ،وقلت له :نحن �أ�رسى عندك،
ومن حقنا عليك �أن ت�أمر طبيب ال�سجن بعالجنا فنحن مر�ضى ،فقال :لو كنت طبيبا ً ما
عاجلتكم� ،أنتم قطاع طرق ،فقلت له� :أنتم احلرامية� ،أنت ودولتك� ،أنتم من �رشدمت �شعبنا،
فجن جنونه ،وقال
واحتللتم �أر�ضنا ،و�أنت تعي�ش هنا على ح�ساب �أر�ضنا ،ومن خرياتهاُ .
لبطانته ول�ضابط الأمن عنده� ،أخرجوه �إىل الزنازين .فخرجت �إىل الزنازين ومكثت ليلة،
فاحتج �شباب ال�سجن على ذلك الإجراء ،و�أ�رضبوا عن الطعام لوجبتني؛ لل�ضغط على
�إدارة ال�سجن ،وكان لذلك ردة فعل �إيجابية.
ويف اليوم الثاين جاءين �شاوي�ش درزي ،من العاملني يف ال�سجن وا�سمه معني عما�شه،
وقال يل يا �شيخ� ،سوف يقوم املدير بزيارتك يف الزنزانة ،وال ب�أ�س �أن تت�أ�سف له ،قلت له:
يا هذا ،تريدين �أن �أت�أ�سف له؟! واهلل ال �أقبل به راعي غنم عندي ،فقال يا �شيخ ،هذا مدير
ال�سجن ،فقلت له :من هذا مدير ال�سجن؟ وعلى بال مني؟
بعدها جاء املدير ،وقال يل� :شيخ� ،أنت رجل ،قلت :نعم ،فقال� :إذن� ،إنزل معي قتال
حر ،بكلمة �إجنليزية  free fightفقلت له با�ستغراب� :أنت مدير �سجن؟ قلتها با�ستنكار،
وعلى كتفك ورقة دوايل� ،أ�ستغرب منك ذلك ،ف�أدار ظهره ورجع من حيث �أتى .عندها
جاءين �ضابط ممن معه ،وفتح الزنزانة ،وو�ضع يديه على وجهي حميياً ...و ُم ْعجباً،
وتعامل معي بعد ذلك باحرتام.
رجعت �إىل �إخواين ورفاقي يف ال�سجن ،وا�ستقبلوين ب�أخالقهم واحرتامهم ،وهم
م�شكورون على موقفهم ،وهذه من ح�سنات ال�سجن� ،أن للت�ضامن روحا ً وثابة عند
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جموع الأ�رسى .وكنت ذكرت من قبل �أن الطعام يف ال�سجن �سيء ،لكن َم ْن يعمل يف مطبخ
ال�سجانني ،عرب جا�ؤوا على ق�ضايا جنائية ،وتعرفت �إليهم .وكان من بينهم من يعمل يف
مطبخ ال�سجانني ،ذهبت بعمامتي �إىل عمال املطبخ ،والذي بابه على �ساحة ال�سجن ،حيث
نخرج يوميا ً �ساعة �أو �ساعة ون�صف (فورة) فقلت للعمال :نحن جئنا �إىل ال�سجن على
خلفية وطنية ،واملطلوب منكم �أن حت�سنوا الطعام وتزيدوا يف الكمية ،قالوا :لي�س ب�أيدينا،
قلت ب�إمكانكم �أن تتعاونوا يف ذلك ...و�إال واهلل يا فالن �أبعث �إىل �أهل غزة ،و�أطلب منهم �أن
يعلقوك على عمود كهرباء يف �شارع عمر املختار .وال�صحيح �أنهم تعاونوا معنا ،وطباخ
�آخر كان يعمل يف مطبخ �رشطة ال�سجن� ،ساعدنا دون الطلب منه ،وكان ُيهرب لنا كثريا ً
من اخل�ضار ،كنت �أخ�ص بها كبار ال�سن و�صغار ال�سن.
و�أذكر موقفا ً �آخر يف هذا ال�سجن ،كان مدير ال�سجن يف يوم الثالثاء من كل �أ�سبوع
ي�أتي ،و�ضابط �أمنه� ،إىل غرفة طعام ال�سجن ،ويجل�س ملن يريد امتيازات ،كمنة ٍ منه
ربع �ساعة زيادة يف زيارة الأهل .وكان يعطيها لأنا�س دون �أنا�س ،حتت ذريعة ح�سن
َ
عر�ض مدير ال�سجن ذلك على ال�سيد الوالد
ال�سلوك ،وقد يت�سبب ذلك بالت�شكيك بهم .وقد
رحمه اهلل ،فقررت يف نف�سي �أن �أدخل عليه الباب و�أن �أ�رضبه ،وكان يقف �إىل جانبه يف
علي� ،أثناين عن ذلك،
ال�ساحة الأخ حممد اللداوي من غزة ،لكن الوالد ب�صربه وحر�صه ّ
وبت�أييد من الأخ �أبي ح�سام اللداوي ،وانتهى الأمر وتراجعت.

المحاكمات والحكم:
كان يل ولل�سيد الوالد خالل ت�سعة �أ�شهر� ،سفريات �إىل حمكمة اللد الع�سكرية .و�سجن
كفاريونا كان مركزا ً للموقوفني الذين مل ت�صدر �أحكام �ضدهم ،كانوا ينقلوننا �إىل املحكمة
بو�سائل نقل تابعة مل�صلحة ال�سجون ت�سمى “بو�سطة” ،3وملرتني قبل احلكم علينا ،حيث
قدمت النيابة الئحة اتهام لل�سيد الوالد ويل �شخ�صياً .ودافعت عني وعن الوالد ،رحمه
اهلل ،املحامية الي�سارية فيليت�سيا الجنر  ،Felicia Langerوقدمت بني يدي مرافعتها،
�أن ال�شيخ قام بواجبه ،ون�صو�ص القر�آن الذي ي�ؤمن به تعزز ذلك وت�أمره بهذا .وكان
	3البو�سطة� :سيارة نقل الأ�رسى ،وغالبا ً ما تكون مركبة كبرية ال يوجد فيها �سوى فتحات �صغرية جداً .وت�شبه
يف �شكلها اخلارجي خزانا ً مغلقا ً ،يعاين فيها الأ�رسى ،ويتحملون �أب�شع �أنواع الإذالل والعقاب وال�رضر
ال�صحي ،حيث تكون مملوءة بالأو�ساخ وتنبعث منها الروائح الكريهة .للمزيد انظر ملحق “البو�سطة” ،وهو
ن�ص ا�ستكتبه ال�شيخ �أبو طري للمهند�س عبد الرحمن زيدان ،ي�رشح فيه تفا�صيل رحلة “البو�سطة”[ .املحرر]
ّ
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يل يف املحكمة كلمة حتدثت فيها عن حقنا يف الدفاع عن �أر�ضنا ،و�أن هذا واجب �رشعي،
واالحتالل هو من �أتى �إلينا ،ومل نذهب نحن �إليه .وكان ممن ح�رض قرار احلكم يف ذلك
اليوم  1975/5/5الأهل ،والوالدة وج ّدي رحمهما اهلل ،وف�ضيلة الدكتور ال�شيخ عكرمة
�صربي .و�صدر احلكم �ضدي �ستة ع�رش عاما ً نافذة وفعلية ،و 37عاما ً مع وقف تنفيذ.
وكان احلكم قا�سيا ً ومفاجئاً؛ لأن الئحة االتهام ال توجب بنودها ح�سب قانونهم هذا
احلكم اجلائر ،فحمدت اهلل واحت�سبت.
وقبل النطق باحلكم ،طلب القا�ضي �أن �أقدم بني يدي املحكمة ا�سرتحاماً ،فقلت:
الرحمة ال تطلب �إال من اهلل ،وا�ست�أنفت �ض ّد احلكم فيما بعد ،وخ ّف�ض من احلكم الأول
ثالث �سنوات ،ف�أ�صبح احلكم ثالث ع�رشة �سنة.
وخالل الفرتة التي ق�ضيناها موقوفني يف �سجن كفاريونا ،كانت ال�سيدة الوالدة تقوم
بزيارتنا �أ�سبوعيا ً هي والأهل والأقارب ،ونتفاعل من خالل الزيارة .وال يغيب عن بال
�أحد �أن ال�سجني كثريا ً ما يفكر يف الهرب من ال�سجن ،ولقد حاولت ذلك ،لكن مل يكتب يل
النجاح.

قم الليل إال قليالً:
ملا انتهى التحقيق نقلت من امل�سكوبية �إىل �سجن كفاريونا ،قلت :الآن تنام ليلك
الطويل ،وكنت �أظن �أن يف ال�سجن وقتا ً للنوم ،لكن تبني يل �أنه ال راحة �إال بلقاء اهلل ،من
�ص ِمنْ ُه
�ص َف ُه �أَ ِو ا ْن ُق ْ
�أين لك الراحة يا عبد اهلل؛ ( َيا �أَ ُّي َها ْال ُ َّز ِّم ُل ُ #ق ِم اللَّيْ َل �إِ َّل َقلِيالً ) ِن ْ
َقليالً � -أَ ْو ِز ْد َعلَيْ ِه َو َر ِّت ِل الْ ُق ْر�آنَ َت ْر ِتيالً � 5إِ َّنا َ�سنُل ْ ِقي َعلَيْ َك َق ْوالً َث ِقيالً � Nإِنَّ َن ِ
ا�شئَ َة
ِي �أَ َ�ش ُّد َو ْطئا ً َو�أَ ْق َو ُم ِقيالً).4
اللَّيْ ِل ه َ

ال�سجن بقدر ما هو قا�س ٍ على النف�س ،بقدر ما هو حمطة للزاد .فالإن�سان خارج
ال�سجن تعرتيه مزاجية وا�ستخفاف بالأمور ،والعجلة والت�رسع جناحيه ،وت�أتي عليه
حاالت� ،سها ُمه فيها طائ�شة .و�أما العبادات فكانت تفتقر �إىل الطم�أنينة ،بل ما عرفت
وال تذوقت لل�صالة طعما ً وال للمناجاة �إال يف ال�سجن ،وكذلك ال�صيام ،وك�أن اهلل يريدها
حمنة فيها نقلة للرتبية ،فال�سجن �أيا ُم ُه لواجم ،وكوابح ،يقف الإن�سان مع نف�سه ،ويتدبر
الأمور بروية وم�س�ؤولية.
4

القر�آن الكرمي� ،سورة املزمل� ،آية .6–1
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وم�س�ؤولية القدوة يف ال�سجن خطرية جداً ،على الدعوة وعلى العمل الدعوي ،فخارج
ال�سجن ال تلتقي النا�س �إال �سويعات� ،أما داخل ال�سجن فكل حركة حم�سوبة عليك ،و�أهم
علم داخل ال�سجن هو علم ال�سلوك ،ف�إنه املجاهدة .وكنت �أ�صوم تطوعا ً �أياماً ،و�أجتهد
�أال يدري َم ْن هم يف الغرفة �أين �صائم ،لأمتحن نف�سي ،ولأ�ست�شعر ال�رسية يف هذه
العبادة ،وجنحت يف ذلك لعدة مرات ،و�أعجبني ال�صوم كثرياً ،حتى �إنني �سميته “العبادة
ال�صامتة” .وواهلل ما قر�أت لأحد من قبل عن هذا الو�صف؛ لأين �سمعته فيما بعد من
�شيخنا و�أ�ستاذنا الدكتور الفا�ضل حممد راتب النابل�سي ،حفظه اهلل.
هناك حلظات فيها مذاق ،حمروم ث ّم حمروم من مل يتذوقها ،هناك خلوة ت�س�أل
�صاحبها� ،أين كنا؟ وبالعاميّة “وينُ ...م َّدها طويالً ...وين كنا؟ ويييني!!”...

في سجن الرملة المركزي:
بعد احلكم مبا�رشةّ ،
مت ترحيلي من كفاريونا �إىل �سجن الرملة ،وقد �سبقني الوالد
من قبل ،ومل يبقَ على خروجه من ال�سجن �إال �أيا ٌم قليلة .ويف �أول لقاء بيني وبينه يف
الرملة ،كان �صعبا ً للغاية� ،أخذنا بع�ضنا بالأح�ضان ،لكن هيهات �أن ينطلق الل�سان ،مل
يكن با�ستطاعتي وال مبقدوري �أن �أتكلم ل�صعوبة املوقف .ث ّم تريثت قليالً ،ودار احلديث
بيننا ،وطلبت من ال�سيد الوالد� ،إذا ما خرج من ال�سجن وعاد �إىل القرية� ،أن ي�صطلح مع
�أبناء عمومتنا ،وكان بيننا وبني �أبناء عمومة لنا ،قطيعة تامة؛ لأن منهم �أَ َخوان تزوجا من
�أختي وخالتي ،وح�صل الطالق لالثنتني ،ومفهوم النا�س يف الطالق العداوة والقطيعة،
فطلبت من الوالد �أن ُي�صلِح الأمر ،و�أن تنتهي هذه القطيعة ،و�أو�صاين و�أو�صيته.
وحا َولَت معه �إدار ُة ال�سجن من خالل الأيام التي ق�ضاها� ،أن يعمل يف ن�سج “�شبك
الدبابات” [غطاء لتمويه دبابات االحتالل كان يجرب الأ�رسى على �صناعته] ،فرف�ض
رحمه اهلل ،رف�ضا ً قاطعاً ،بينما كان من يعترب نف�سه قائدا ً يف تنظيمه ،ومارك�سيا ً �أمميا ً
يف تنظريه ،يعمل يوميا ً يف تلك املهنة القذرة .وا�شتغل �أبي يف �صناعة املالقط ،حيث كان
العمل �إجباريا ً داخل ال�سجن.
يف �سجن الرملة ،وعند و�صويل �إليه ،ا�ستبدلوا مالب�سي املدنية مبالب�س ال�سجن،
�أخذوا كل ما لدينا من مالب�س خا�صة .ودخلت �إىل ق�سم يقال له “الأغاف” وهي كلمة
عربية ومعناها “الق�سم” ،وكان خا�صا ً بف�صائل منظمة التحرير و�أبناء ه�ضبة اجلوالن،
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ومن قبل كان جامعا ً لأبناء الدوريات ،الذين دخلوا احلدود يف عمليات ع�سكرية ،ث ّم نقلوا
�إىل �سجن ع�سقالن ،وكان يف الق�سم حجرة للجنائيني يهودا ً وعرباً.
دخلت �إىل الق�سم ،وكان من فيه من �أبناء فتح وحتى الف�صائل الأخرى بانتظاري؛ لأن
�أخبار ال�سجون واملحاكم ،يتناقلها ال�سجناء من خالل ر�سائل �أو لقاءات �شخ�صية .كان
ا�سمي قد و�صل قبل �أن �أ�صل ،وظنوا كثريا ً �أن ال�شيخ حممد �أبو طري هو �أبي رحمه اهلل.
وكذلك و�صلت �إليهم �أخبارنا يف �سجن كفاريونا ،حتى قال يل كمال النمري ،من قادة
اجلبهة ال�شعبية� ،أنت �صدامي كما و�صلتنا الأخبار ،فقلت� :أنا كما تراين.
ا�ستقبلني الإخوة يف حجرة من حجرات ال�سجن ،وكانت خليطا ً من فتح واجلبهة
ال�شعبية والدميقراطية واملقاومة ال�رسية من دروز اجلوالن ،والن�ضال ال�شعبي...
(كوكتيل ثوري) .كانت كذلك خليطا ً من نف�سيات ٍ و�أفكار ٍ غري من�سجمة ،وكل �إن�سان
يعي�ش ح�صارا ً يف نف�سه وغرفته بال تفاعل اجتماعي .بالطبع جبهات الي�سار ،حتى
“املقاومة ال�رسية” ،كانوا �أ�رسى للفكر املارك�سي ،و�أ�رسى لثقافة الإحلاد املعمول بها،
وعملية غ�سيل كاملة لكل من انتمى للي�سار ،وي�أتي املنا�ضل من اخلارج وهو ي�صلي
وي�صوم ،و�إذا به بعد �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني �أو �أقل ،يرتك كل �شيء ،ويجهر باملكابرة،
ويقول :اقنعني �أنه يوجد �إله“ .طيّب” �أنت بالأم�س كنت تتوجه بالعبادة �إىل اهلل ت�صلي
وت�صوم ،بهذه ال�رسعة نزلت عليك القناعة �أنه ال �إله واحلياة مادة.
عجيبة تلك املرحلة ،فقد كان فيها الفكر املارك�سي طاغياً ،وكانت فتح بعلمانيتها
فالوقت حليف الفكر
مهزومة �أمامه ،و�إن مل يكن يف املقابل عقيدة تبدد هذا الوهم،
ُ
املارك�سي و�أ�صحابه� ،أما العلمانية ،فهي قنطرة له�ؤالء املالحدة .وفتح كانت خمرتقة
بالفكر املارك�سي ،فيها �شباب تدربوا يف ال�صني ويف الدول اال�شرتاكية .و ُكتُب �إجنلز
ومارك�س ولينني ،تعج بها مكتبة ال�سجن ،ويقر�أها الثوار قبل �أن تقر�أها �شعوب االحتاد
ال�سوفييتي .وعند كل ف�صيل مكتبة خا�صة به ،و�أما القيِّم على املكتبة العامة فمنا�ضل
مارك�سي ،ويتدخل يف الكتاب الذي يريده القارىء ،وهذا ح�صل معي يف كتاب ا�سمه
الأم ،عن الثورة البل�شفية يف رو�سيا ،كتاب من خالل الأدب يدخل بك �إىل اال�شرتاكية
والإحلاد .وكان يف غرفتي هذه عمر القا�سم ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميقراطية
لتحرير فل�سطني ،وكان عبد اللطيف غيث م�س�ؤول اجلبهة ال�شعبية يف القد�س ،وكان
يتفنن بال�سخرية من كل �شيء يرتبط بالدين ،حتى �إنه مرة قال لأخ فا�ضل ا�سمه
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خيم ظالم ال�سجن
َّ
خالد العمري ،وكنيته �أبو عمر� ،أ�صائم �أنت يا �أبا عمر؟! متعجبا ً وب�سخرية ،فقال له
�أبو عمر :نعم ،ريا�ضة!! وال�صوم يف ديننا ريا�ضة ،ريا�ضة نف�سية وروحية ومدر�سة
عجيبة ال مثيل لها ،لكن هذه �صورة عن غربة الدين ،واخلجل من ال�صيام �أمام هجمة
الإحلاد ...هذا هو اجلو العام وقتذاك ،فال�صوم دولة قوانني ،ين�ضبط من هو �صائم
�ض ِم َن ْ َ
ي لَ ُك ُم ْ َ
الَ ْبيَ ُ
الَ ْ�س َو ِد
اليْ ِط ْ أ
اليْ ُط ْ أ
ا�ش ُبوا َحتَّى َيتَبَ َّ َ
بكامل قوانينها؛ ( َو ُكلُوا َو ْ َ
ِم َن الْ َف ْج ِر ُث َّم �أَ ِ ُّ
ال�صيَا َم �إِ َل اللَّيْلِ) .5هل يف الأر�ض قوانني ت�ضبط الب�رش مبثل هذا
توا ِّ
االن�ضباط؟ حتى يتبني لكم اخليط الأبي�ض من اخليط الأ�سود من الفجر ،عند ذلك انتهى
كل �شيء ،ال ماء وال غذاء وال جماع ،و�إىل متى؟ �إىل �أن ُير َفع �آذانُ املغرب ،وعندها الأمة
قاطبة ُتقبل على طعامها� ،أمة باملليارات من الب�رش ت�ضبطها �آية ،بالدقائق والثواين ،قوة
عجيبة يتميز بها ال�صائم.
وعمر القا�سم در�سني يف مدر�سة �صور باهر اللغة الإجنليزية قبل االحتالل ،و�أيام
النظام الأردين ،وكان قوميا ً عربياً ،يحدثنا عن العمل الفدائي وعن حترير فل�سطني ،وهو
من القد�س ،خرج �إىل الأردن بعد حرب  ،1967ورجع يف دورية قتالية للجبهة ال�شعبية،
قبل �أن تتفكك وتخرج من حتت عباءتها الدميقراطية والقيادة العامة ،ويف ال�سجن ح�سم
�أمره �إىل اجلبهة الدميقراطية؛ لأن خطها املارك�سي �أممي ،واجلبهة ال�شعبية خطها قومي.
وكان معي يف الغرفة خالد طنط�ش من القد�س ،مارك�سي ماوي؛ لأنه تدرب يف ال�صني،
وال�صحيح �أن الفكر املارك�سي عند كثري من �أتباعه ،لي�س �إال مت�سعا ً لهوى الأنف�س� ،أو
فكرا ً يبيح لهم االنفالت ،و�أن يعي�ش بال ال�ضوابط التي طاملا اعتنى بها الإ�سالم وحافظ
عليها ،ومن ينتهكها ال ينتهكها �إال لأنه �شهواين.
كان يف الق�سم �شباب من فتح ،ومنهم الأخ وليم ن�صار� ،صاحب كتاب “تغريبة
بني فتح”  ،6والأخ وليم ن�رصاين ،وكان لديه انتماء لفتح �أكرث من كل من هو فتحاوي
ٌ
من العلمانيني واملارك�سيني ،ول�صدق وطنيته كان
فريق من فتح يحر�ضون عليه �أنّ
�أم ُه يهودية .وكان ممن عملت معه وعرفته يف ال�سجن الأخ خليل �أبو ز ّياد �شقيق
زياد �أبو ز ّياد ،الذي كان نائبا ً عن القد�س ،يف ظ ّل انتخابات �أو�سلو  .Osloوالأخ خليل
5
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ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
ال يحمل انتماءا ً فكرياً ،وكان داخل ال�سجن �إيجابيا ً وخارجه كذلك ،وهو من الأوائل
الذين �شكلوا حركة ال�شبيبة الفتحاوية بالتعاون مع �أبي علي �شاهني ،الذي توىل
وزارة التموين يف احلكومات ما قبل العا�رشة.
�أنا الآن �أعرتف �أين ما كنت نا�ضجا ً يف فهمي للإ�سالم ،حتى و�أنا يف �سجن الرملة ،لكن
كلمة �شيخ مزعجة عند من يرف�ض التدين ،ب�ضاعتي قليلة ،لكن اهلل يريدين لهذا املوقع،
حتى قال يل الأخ حممد دروي�ش من العي�سوية ،وهو من قوات التحرير ال�شعبية :كنت
�أطلب من اهلل �أن يرزقنا ب�شيخ ،و�إذا بك قادم �إلينا؛ لأن التدين حما�رص ،واملتدينون جدد
على التدين ،ور�صيدهم من الفكر الديني والثقافة الإ�سالمية �ضحل .وذات مرة �ضاقت
نف�سي كثريا ً من ال�سجن يف �أثناء زيارة الأهل ،فقال يل الوالد ،رحمه اهلل :لعل اهلل �سجنك
لأجل �إخوانك ،ولأنهم يف حاجتك .قلت� :إخواين يف ال�سجن ،ال �إله �إال اهلل ،مما هد�أ من
روعي.
لكن من يعنيني ذكرهم ،وذكر �أ�سمائهم من خالل هذه التجربة �إخواين الذين �شكلوا
معي اجلماعة الإ�سالمية.
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