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املفا�صلة :اجلماعة الإ�سالمية يف ال�سجون
سجاالت سجن الرملة:
الغرفة الأوىل التي نزلت بها عند و�صويل �إىل �سجن الرملة ،مل تكن مريحة �أبداً؛ تريد
�أن تبا�رش عبادتك� ،أن تقوم للو�ضوء �صباحاً ،والقوم ال ي�صلون و�أي حركة تزعجهم،
تريد �أن جتهر بال�صالة �صباحا ً م�شكلة .غربة للدين ما مثلها غربة ،وكيف تكون احلال
يعي ب�صالته و�صيامه كما ُتعري العاهرة؟ ولقد واهلل ُعرينا بهذا ،و�صربنا كما
والرجل ّ
يقولون �صرب اخل�شب حتت املنا�شري .طلبت من الإخوة يف تنظيم فتح �أن �أنتقل �إىل غرفة
�شبابها يقيمون �صالة اجلماعة ،لكن الطلب مل يتحقق ب�سهولة .وبعد حني ،ويف �أواخر
�سنة  ،1975انتقلت �إىل غرفة �أخرى ،هي بكل �سلبياتها �أف�ضل بكثري من الغرفة ال�سابقة؛
لأن فيها �شبابا ً يحافظون على �صالة اجلماعة ،ولديهم جاهزية للتعامل مع من لديه
القدرة على االهتمام بهم ،كانت لديهم حمية للإ�سالم ،ولكن الن�ضج كان غائبا ً عنهم،
واملعرفة لي�ست بامل�ستوى املطلوب ،واحلرب عليهم �ضارية؛ لأنهم ك�رسوا عناد من طمع
بهم من املارك�سيني.
يف هذه الغرفة ،اجتمعنا للعبادة لي�س غري ،ومل يكن يف نيتي �أن �أخرج من حركة فتح،
ومل يكن يف واردي �أن �أ�شكل جماعة �إ�سالمية .لكنني ،ومع الأيام ،ونتيجة للممار�سة
اليومية ،تك�شف يل الكثري بحكم عملي يف التنظيم وكوين من كوادر قيادته ،بل ع�ضو
جلنة مركزية يف التنظيم داخل ال�سجن .وذات مرة كتبت بيانا ً رو�سته بالب�سملة واحلمد
والثناء على اهلل وال�صالة على النبي ،فاحتج القوم على ذلك ،وقال �أحدهم :هذا بيان
ديني .وما كان البيان �إالّ عن العمل التنظيمي وعن الالئحة الداخلية ،لكن الرتوي�سة
بالب�سملة �أزعجتهم .ومل �آبه لذلك ،فتنظيم فتح يف �سجن الرملة كان تنظيما ً على املزاج،
و�إذا كان �أحدهم ع�ضو جلنة مركزية يعمل معك ،و�إن مل ينجح يف االنتخابات ين�أى بنف�سه
جانباً ،ومنهم املارك�سي والعلماين والقومي والبعثي. ...
بقيت يف تنظيم فتح لأواخر �سنة  ،1976وما عرفت �إال امل�شكالت ،فمن يبقى معهم
يتجر�أون عليه .وخالل هذه الفرتة ،كنت �أعب قراءة الكتب عباً ،وكنت �أريد �أن �أ�سمن
نف�سي و�أح�صنها� .أتيت بكتب �سيد قطب رحمه اهلل ،فقر�أت الظالل ،وكتاب املعامل،
ومقدمة ابن خلدون ،وقر�أت مبكرا ً لل�شيخ العالمة يو�سف القر�ضاوي احلالل واحلرام
وفقه الزكاة ،وقر�أت للأ�ستاذ حممد �سعيد رم�ضان البوطي كربى اليقينيات الكونية،
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ونق�ض �أوهام اجلدلية املادية ،وقر�أت لعبا�س حممود العقاد كتبا ً تبدد �أوهام ال�شيوعية
وتدح�ض �أكاذيبها ،وقد كان �سليط الل�سان والذعا ً يف الرد عليهم ،وقر�أت فيما بعد جميع
كتب �سيد قطب و�أخيه حممد قطب رحمهما اهلل ،وقر�أت للإمام ال�شهيد ح�سن البنا ،1وما
كنا نعرف عنه �شيئا ً قبل ال�سجن ،بل كنا نعرف �سيد قطب عنوانا ً للإخوان امل�سلمني.

هذا فراق بيني وبينكم:
من خالل قراءتي لكتاب املعامل ،2تبني يل الكثري مما كنت �أجهل ،حيث كنت �أُ ِع ُد الئح ًة
داخلية للتنظيم ،تنظيم فتح ،وكتاب املعامل من خالل قراءتي له يقول يل :من �أنت حتى
ت�رشع للنا�س؟ املعامل َغ َّي االجتاه واملعاملَ ،م ْن �أنت؟ ووقفت مع نف�سي قبل �أن تخرج
اجلماعة للنور ،وقلت :يا رجل ،مالك؟ وما له�ؤالء النا�س؟ و�أخذت قراري مبفا�صلة
التنظيم ،وخرجت �إىل من يعنيه الأمر ،وبلَّغت اجلميع ،حتى الف�صائل الأخرى� ،أن هذه
ال�ساعة هي �آخر عهدي بحركة فتح ،وقلت لهم“ :هذا فراق بيني وبينكم� ،أنتم يف واد ٍ و�أنا
يف واد ٍ” ،قالوا :يا �شيخ �أنت ال�شيخ� ،شيخ الثورة الفل�سطينية .وقد �أتتني املحامية الجنر،
مبجلة �صادرة يف بريوت ،وفيها �صورة لل�شيخ املعمم �أبي طري ،وللقد�س مع �صخرتها
حي على الثورة.3
يحول بيننا قاطع من ال�سياج ،ومكتوب على البو�سرت ،ال�شيخ �أبو طريَّ :
راودوين كثرياً ،وكان فيهم ب�سام ال�سائح ،و�سعيد الددو ،و�أبو ماهر �رسحان ،و�سواهم،
فكان اجلواب ،لن �أكون �شاه َد زور �ض ّد الإ�سالم ما حييت ،وقلت عبارة م�شهورة قر�أتها
أحب �إيلّ من �أن �أكون ر�أ�سا ً يف الباطل”.
عن ال�سلف ال�صالح“ :لأن �أكون َذ َنبا ً يف احلقّ ّ � ،
�صالِ ُح َق ْد ُكن َْت
واحلمد هلل ما كنت َذنبا ً يف يوم من الأيام ،فلما كنت فيهم وجيها ً ( َقالُوا َيا َ
ِفينَا َم ْر ُج ّوا ً َقبْ َل َه َذا) ،4وملا فارقتهم قال �أحدهم بيتا ً من ال�شعر:
ما زاد حنّونُ يف الإ�سالم خردلة

1

وال الن�صارى لها علم بحنون

ح�سن �أحمد البنا ( :)1949–1906م�ؤ�س�س جماعة الإخوان امل�سلمني ومر�شدها الأول .ولد يف املحمودية
مب�رص ،وحفظ القر�آن يف �س ّن مبكرة .تخ ّرج من دار العلوم �سنة  ،1927و ُع ِّي مدر�سا ً يف مدينة الإ�سماعيلية،
وجه الإخوان امل�سلمني للقتال
و�أ�س�س فيها جماعة الإخوان امل�سلمني �سنة  .1928نادى ب�شمولية الإ�سالمّ .
يف فل�سطني �سنة  ،1948وجهز املئات من املتطوعني لهذا الغر�ض .اغتيل يف  .1949/2/12انظر :ح�سن البنا،
مذكرات الدعوة والداعية (بريوت :املكتب الإ�سالمي.)1974 ،

	2انظر� :سيد قطب ،معامل يف الطريق (القاهرة :دار ال�رشوق.)1973 ،
	3انظر :ملحق الوثائق ،الوثيقة رقم (� ،)1ص  ،493وخرب ُن�رش يف جملة فل�سطني الثورة يف  ،1975/5/4و�صورة
لل�شيخ �أبو طري ُن�رشت يف �إحدى جمالت الثورة الفل�سطينية.
4

القر�آن الكرمي� ،سورة هود� ،آية .62
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فقلت :هذا هو الطريق ،وليكن ما يكون.
لقد بدا يل وا�ضحا ً �أن ما يف �صدور اجلاهلية التنظيمية و�أتباعها ،من التحامل على الدين
و�أتباعه ،يفور فوراً ،ويتميّز غيظا ً وحقداً ،فحركة فتح داخل ال�سجون �إىل �أن خرجنا منه
�سنة  ،1985كانت مرتعا ً للغزو املارك�سي وحربا ً على الدين .وكان الي�سار هو قبلتها بكل
�سلبياته ،فهو �أقرب �إليها من الدين الذي يرمونه بالرجعية .ولأن التدين ال يت�ساوق مع
ُ�سعار ال�شهوات ،وانحراف الأخالق ،التي جتنح بهم �إىل ف�ساد الفطرة ،ومتييع الإرادة،
يح�صنها من
وجتعل املتعة والراحة يف النف�س الأ ّمارة بال�سوء ،ما دام الدين بعيدا ً عنها ال
ّ
الفلتان .و�إن �أولئك الذين وجدوا يف ال�سجن فراغا ً قاتالً ،هيهات �أن ميلأه لهم �إال اللجوء
�إىل اهلل واالحتماء بحماه.
لقد كانت فتح —بكل مرارة— واجه ًة يختبئ من ورائها الي�سار ،يف تنفيذ �سيا�سة
الغزو الفكري ،بثوب �أنهم جميعا ً ف�صائل منظمة التحرير الفل�سطينية ،و�أن اجلماعة
الإ�سالمية �إفراز غري �رشعي على �صعيد العمل الفل�سطيني ،وهي ترى يف ح�ضورها
بديالً عن منظمة التحرير ،فال ب ّد من حماربتها ،وهم يق�صدون من وراء ذلك احلرب على
الدين وعلى الإ�سالم و�أهله.
�إن ما هو معروف عن الي�سار ،وما عرفته �أنا عن قرب� ،أنه انتهازي بجميع م�سمياته
وف�صائله ،فلئن عاب على الرجعية والءها للغرب ،وهم يق�صدون الإ�سالم ،وهم بذلك
يفرتون ،فما لهم ال يعيبون على �أنف�سهم عمالتهم لالحتاد ال�سوفيتي والكتلة ال�رشقية،
ووالئهم له وقتذاك.
لقد كانوا جميعا ً يتقا�سمون �ساحة العمل الوطني ويت�صارعون عليها ،ويتفاوتون يف
ذلك ،وال ي�سمحون للإ�سالم حتت �أي م�سمى �أن يكون له احل�ضور على ال�ساحة الفل�سطينية
خوفا ً من املناف�سة ،حتى قال ذات مرة جورج حب�ش ،الأمني العام للجبهة ال�شعبية،
يف حديث له مع عرفات :لو كان ا�سمي عليا ً �أو حممدا ً لكان حظي من اجلماهري �أكرث مما
عندك.
و�صحيح ما قاله جورج حب�ش ،لأن طبيعة التدين عند العوام ترى يف ا�سم جورج
حاجزا ً ومانعا ً دون االلتحاق �إىل �صفوف اجلبهة ال�شعبية ،وهم يجهلون كذلك فل�سفتها.
َ
يحظ الي�سار كله بهذا احل�ضور على قلته �إال بتغرير النا�س وتوريطهم من خالل
ومل
ال�سجون ،فكم من �شباب دخلوا ال�سجون وهم ُي�صلُّون ،ثم تركوا ال�صالة وال�صيام
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حتت �ضغط الإرهاب الفكري ،الذي كان ميار�سه الي�سار ،و�أدى بكثري من �أتباعه �إىل حالة
من �ضياع ال�شخ�صية وذوبانها.

الجماعة اإلسالمية:
َم ْن يف ال�سجن ِم ْن قادة الف�صائل �أزعجهم هذا ،ولهم جتربة مع جماعة �إ�سالمية قامت
يف �سجن ع�سقالن� ،أن�ش�أها الأخ القائد جرب علي عمار ،وهو �ضابط يف قوات التحرير
ال�شعبية ،التي هي بقايا جي�ش التحرير الفل�سطيني .وظ ّن قادة الف�صائل ،وخا�صة
الي�سار� ،أنني يف الطريق �إىل جماعة �إ�سالمية .وما كان هذا يف واردي ،بل كل ما نريده
ونبتغيه هو �أن جنل�س للقر�آن ،ونتعلم ديننا ،و�أن نتخل�ص من امل�شكالت التي تقتل وقتنا.
وال ت�ستطيع �أن جتمع بني متناق�ضات التنظيم ،و�أن تت�صدى للفكر املارك�سي من خالل
النقا�ش �أو تعبئة من معك �إال بالتفرغ ،و�إال مبخزون فكري نا�ضج ،يبدد ويدح�ض ما
تقوم عليه الأفكار امل�ستوردة ،وهذه فر�صتنا ،فما العمل؟
�أتيت �إىل جمموعة من الإخوة كانوا معي يف الغرفة ،وهم احلاج ناجي �أبو جنمة ،كان
يف اخلام�سة واخلم�سني من العمر ،وكنت يف اخلام�سة والع�رشين من العمر ،واحلاج
عمران �أبو خلف ،وهو قريب من ال�ستني ،واحلاج �سلمان القوا�سمي ،وهو يف اخلم�سني
من العمر ،وعبد املطلب �أبو ارميلة ،وحممد دروي�ش ،وحممود عمرية ،و�أمني فرحات،
وحممود �أبو طري ،و�صبحي �أبو ميالة ،ومن�صور عبيدية ،وقلت له�ؤالء الإخوة ،تعالوا
نتدار�س القر�آن هناك يف غرفة الأكل بعيدا ً عن غرفتنا؛ لأن فيها الأخ وليم ن�صار و�سواه
ممن ال يروق لهم ذلك .وما �إن جل�سنا على الطاولة وو�ضعنا القر�آن بيننا ،وتعاهدنا على
قراءة القر�آن ،وتعلم �أحكامه ،واحلفاظ على �أُ ُخو ِتنا ،حتى ا�ستنفرت الف�صائل ،ورمتنا
مبا مل يكن با ُ
حل�سبان ،واعتدت علينا بال�رضب .واحلق �أننا ما كنا نفكر يف جماعة ،ولكنهم
ومن خالل ت�رصفاتهم دفعوا بنا �إىل اجلماعة ،ويريد اهلل �أن ي�سوقنا لهذا الأمر ،ويدفعنا
�إليه �شيئا ً ف�شيئاً ،حتى تن�ضج الأمور.
وبعد اعتقايل �سنة  1974كان اهتمام الثورة الفل�سطينية ب�ش�أن اعتقايل متوا�ضعاً،
وعلى ا�ستحياء ،بينما كان اهتمامها الإعالمي ب�ش�أن اعتقال املطران كابوت�شي بالغا ً
ومثريا ً ومتحيزا ً حتى يف هذه .ال يريدون لرجل الدين امل�سلم —بالرغم من اعرتا�ضي
على رجل الدين— �أن يطغى على م�صطلحات الثورة ،و�أ�شكر لل�شيخ ح�سن خالد ،مفتي
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اجلمهورية اللبنانية ،رحمه اهلل ،ت�ضامنه مع اعتقايل ،والذي ق�ضى نحبه �شهيدا ً�إن �شاء اهلل،
يف انفجار �سيارة �أمام بيته ،فقد دعا �إىل اعت�صام جماهريي ت�ضامنا ً مع ال�شيخ �أبو طري يف
العا�صمة اللبنانية بريوت.

نواة الجماعة اإلسالمية في سجن الرملة:
احلاج ناجي �أبو جنمة :حار�س من حرا�س امل�سجد الأق�صى منذ �أيام الأردن،
كان يرتدد على زاوية لل�صوفية يديرها ال�شيخ عبد الكرمي الأفغاين ،ودخل ال�سجن يف
جمموعة حلركة فتح ،وكان عابدا ً قائما ً على �إخوانه بالرغم من عرجه ،وملا ذهب للحج
�أول مرة ،ملا�ضيه يف الفتوة ما �ص َّدق النا�س �أنه ذاهب للحج ،وكانوا ي�سخرون منه بهذه
الكلمات :ناجي رايح للحج؟ قال ،رحمه اهلل :و�صربت على ذلك من �أجل اهلل ،ومات بعد
خروجه من ال�سجن بعد �أن �أم�ضى خم�س ع�رشة �سنة.
احلاج عمران �أبو خلف :من القد�س كذلك ،و َدخل ال�سجن منتميا ً لفتح ،وكان مبنزلة
الوالد لأنه يعرف �أبي ،وعمال يف الدقاقة والبناء ،ومات يف ال�سجن على ِ�إ ْثر جلطة قلبية مل
متهله.
حممود عمرية :من �صور باهر ،كان قد خلع نف�سه ِم ْن قبل من جبهة الن�ضال
حي يرزق.
ال�شعبي ،وال يعرتف بكل هذه الف�صائل ،وهو ٌ
حممد دروي�ش :من العي�سوية من قوات التحرير ال�شعبية ،وهو من �أكرث النا�س
حر�صا ً على دعوته ،وكان خمل�صا ً وخدوما ً لإخوانه ،وهو من اعتنى بال�شيخ
�أحمد يا�سني 5يف �سجنته الأوىل قبل  1985يف �سجن ع�سقالن ،كان يقوم عليه ،ويحممه،
5

ُجر و�أُ�رسته لقطاع غزة بعد
�أحمد �إ�سماعيل يا�سني ( :)2004–1938ولد يف قرية اجلورة ق�ضاء املجدل .ه ِّ
حرب �سنة  ،1948وتعر�ض لإ�صابة ريا�ضية �أ�صابته بال�شلل .در�س اللغة العربية يف م�رص وعمل يف التدري�س
واخلطابـة بغزة� .أ�صبح رئي�سا ً للمكتب الإداري للإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة يف �أيلول� /سبتمرب � ،1967إثر
مغادرة رئي�سه ال�سابق �إ�سماعيل اخلالدي للقطاع� ،أحد م�ؤ�س�سي جمعية املجمع الإ�سالمي يف غزة .اعتقل
بتهمة الإعداد للعمل الع�سكري �سنة  ،1983و�أفرج عنه يف �صفقة لتبادل الأ�رسى مع اجلبهة ال�شعبية  -القيادة
العامة �سنة  .1985ع�ضو املكتب الإداري العام للإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة حلظة ت�أ�سي�س حما�س ،و�أحد
�أبرز م�ؤ�س�سيها .اعتقل �سنة  1989مع املئات من كوادر حركة حما�س ،وحكم عليه بال�سجن مدى احلياة.
�أفرج عنه �سنة  1997ب�صفقة تبادل �أ�رسى مع الأردن ،بعد الإفراج عن عن�رصين من املو�ساد  Mossadحاوال
اغتيال خالد م�شعل رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س .يع ُّد “الزعيم الروحي” حلركة حما�س .اغتيل يوم الإثنني
 2004/3/22بق�صف �صاروخي ا�ستهدفه بعد خروجه من �صالة الفجر .انظر :عاطف عدوان ،ال�شيخ �أحمد
يا�سني :حياته وجهاده (غزة :اجلامعة الإ�سالمية)1991 ،؛ و�أحمد من�صور ،ال�شيخ �أحمد يا�سني� :شاهد
على ع�رص االنتفا�ضة (بريوت :الدار العربية للعلوم.)2003 ،
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ويغ�سل ثيابه ،ومات رحمه اهلل �سنة  ،2010وكان يعاين من مر�ض القلب ،لكنه من
املتميزين حتى اللحظات الأخرية ،وهو ممن �أحببتهم حبّا ً ج ّماً.
غالب دروي�ش� :شقيق حممد دروي�ش ،وهو كذلك من قوات التحرير ال�شعبية،
والرجل خمل�ص لدينه ودعوته ،وبقي وفيا ً على عهده ،وكنيته (�أبو الوفا).
�شاب التقيته يف مع�سكر دوما يف �سورية،
�أمني فرحات� :أبو عبد اهلل رحمه اهلل،
ٌ
وجمعتنا الأيام واالعتقال ثانية داخل ال�سجون ،وكان من الإخال�ص مبكان ،وال�شيخ
�أحمد يا�سني ،رحمه اهلل ،ح�رض زفافه بعد خروجنا من ال�سجن �سنة � .1985أمني ينت�سب
لعائلة يقال لها “ال�سدمري” ،تعود �إىل عائلة ادكيدك من اخلليل ،لكنه من �سكان القد�س
ومواليدها ،وعم �أمني هو ال�شهيد عبد القادر ال�سدمري .مات �أمني رحمه اهلل ،بال�رسطان
يف �أثناء حرب اخلليج �سنة  ،1990حيث كنت يف ال�سجن ل�ستة �أ�شهر �إداري ،ومل يح�رض
جنازته �إال ب�ضعة رجال؛ لأن �صواريخ �صدام التي �أطلقت على الكيان ال�صهيوين،
فر�ضت منع التجول وقتها.
احلاج �سلمان القوا�سمي :وله ا�سم �شهرة �آخر هو عبد العفو القوا�سمي ،رجل
فا�ضل قوام ليل ،م�ستقيم ،وخرج يف تبادل  ،1985وهو من جبهة الن�ضال ال�شعبي.
عبد املطلب �أبو ارميلة :دخل ال�سجن و�أوذي حتى غاب عن الوعي ،ونقل �إىل
م�ست�شفى هدا�سا من �شدة التعذيب ،وخرج بعد �أن �أم�ضى ع�رش �سنوات ،وهو من
الن�ضال ال�شعبي.
من�صور عبيدية :من القد�س ،ودخل ال�سجن ب�سبب انتمائه لفتح ،وعمل يف جهازها
الع�سكري.
�صبحي �أبو ميالة :من القد�س ،ودخل ال�سجن حتت �إطار اجلبهة ال�شعبية ،ث ّم
فا�صلهم.
حممود عودة �أبو طري :ابن عمي ،ومن جمموعتي ،وهو من فقد يده الي�رسى و�أربعا ً

من �أ�صابع يده اليمنى ،وتغلب على هذه امل�صيبة ،وتزوج وقاد ال�سيارة من بعد ،ومات،
رحمه اهلل ،يف .2007/12/1
ه�ؤالء جميعا ً هم نواة الت�شكيل جلماعتنا يف �سجن الرملة خالل الفرتة .1977/1976
وقد ت�آمرت الف�صائل علينا وبيتوا لنا �أمراً ،فكان االعتداء الآثم الظامل منهم علينا،
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و�رضبوا من �رضبوا منا و�سالت منا الدماء على �أيديهم؛ لأنه كما قال اهلل تعاىل:
( َو َما َن َق ُموا ِمنْ ُه ْم �إِ َّل �أَنْ ُي�ؤْ ِمنُوا ِب َّ
الل ِ الْ َعزِي ِز ْ َ
ال ِميدِ)� .6رضبونا ،وبعدها �أعلنا عن
جماعتنا ،وخرجنا من الق�سم الذي ُ
�ضبنا فيه �إىل ق�سم �آخر ،ا�سمه بالعربية “الكالليه”
�أي العام ،وكان لنا �إخوة فيه من داخل اخلط الأخ�رض؛ من النا�رصة والطيبة والطرية
والنقب ،ومن القد�س كذلك ،و�شكلنا و�إخواننا ه�ؤالء �أكرب جماعة يف �سجن الرملة .وكان
اهتمامنا من�صبا ً على اجلنائيني من العرب ،الذين دخلوا ال�سجن على خلفية قتل �رشف:
ا�ستَ َط ْع ُت) ،7بينما كان الثوار الذين �رضبونا ينظرون �إىل
( ِ�إنْ �أُرِي ُد ِ�إ َّل ِْ إ
ال ْ
�ص َل َح َما ْ
ه�ؤالء اجلنائيني نظرة دونية ،وال�صحيح �أننا جنحنا يف تربيتهم و�إعدادهم ،ومن خرج
منهم من ال�سجن ا�ستقامت حاله.
• �إخواين من القد�س والداخل هم الأخ زكريا جنيب ،8الذي دخل ال�سجن ملرات �آخرها
يف �سنة  ،1994والذي حكمت عليه املحكمة � 22سنة؛ لأنه �آوى املجموعة التي خطفت
اجلندي الإ�رسائيلي ،فاك�سمن ،والأخ �أبو عبد اهلل زكريا هذا هو من انتقم لنا ممن
�رضبونا ،حيث ترب�ص هو والأخ نبيل خمزومي من النا�رصة مبن اعتدى علينا،
ف�رضبوهم وك�رسوا �أيديهم بالع�صي ،و�أخريا ً خرج يف �صفقة وفاء الأحرار و�أُبعد
�إىل غزة.
•
•
•
•

الأخ نبيل خمزومي ،من النا�رصة ،وهو الآن يتنقل ما بني �سورية ولبنان ،خرج من
ال�سجن يف تبادل الأ�رسى �سنة  ،1985وكان حمكوما ً بامل�ؤبد.
الأخ ال�شيخ فتحي نا�رص ،من النا�رصة ،وخرج من ال�سجن يف عملية التبادل
�سنة  ،1985وهو رجل له ح�ضوره واحرتامه ،وكان حمكوما ً بامل�ؤبد �أي�ضاً.
الأخ تاج الدين اخلطيب ،من النا�رصة ،وخرج يف عملية تبادل  ،1985وهو من الإخوة
العاملني وامللتزمني.
الأخ مو�سى ق�شوع ،من الطرية (طرية املثلث) ،وهو من الرجال امل�شهود لهم باحلكمة
والعدل واال�ستقامة ،وخرج يف عملية التبادل �سنة  ،1985وكان حمكوما ً بال�سجن
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8

زكريا لطفي جنيب ( :) –1956ولد يف مدينة القد�س ،واعتقل يف  1994/10/13مل�شاركته يف عملية اختطاف
اجلندي ال�صهيوين فك�سمان ،حيث قدم امل�أوى والطعام للمجاهدين .حكم عليه بال�سجن  22عاما ً .خرج يف
�صفقة وفاء الأحرار يف  ،2011/10/18و�أُبعد �إىل قطاع غزة.
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امل�ؤبد .وكذلك الإخوة بالل م�صاروة وغالب حمدان من الطرية نف�سها .ه�ؤالء جميعا ً

ما عدا بالل م�صاروة كنا جمل�س �شورى للجماعة .ومن �أول �سنة � 1977إىل ال�شهر
الأول من �سنة  1980ونحن يف �سجن الرملة ،وقد ن�ضجت خربتنا ون�ضج الوعي
عندنا ،وتبني لنا من هم �أقرب النا�س للحق ،فنحن معهم ،من اجلماعات الإ�سالمية.

�أختم لهذه املرحلة التي ع�شناها يف �سجن الرملة� ،أنه جرت حماوالت لتغيري قناعاتي
والعودة بي �إىل تنظيم فتح ،وكان �آخرها مع الأ�ستاذ عبد الرحيم العراقي من طرية
املثلث ،وهو رجل فا�ضل ،حاول �أن يثري يفَّ احلمية ،و�أنني حم�سوب على الثورة وعن
موقعي يف �صفوفها ،وبقيت على موقفي ،وانتهى الأمر �إىل غري رجعة ،وكالم اهلل يرتدد
ت ْينَا َعلَى َّ
على ل�ساينَ ( :ق ِد ا ْف َ َ
الل ِ َكذِبا ً ِ�إنْ ُع ْد َنا ِف ِملَّتِ ُك ْم َب ْع َد ِ�إ ْذ َ َّ
نا َنا اهلل ُ ِمنْ َها).9

ومن خالل الأيام التي مرت علينا يف �سجن الرملة ،ومع ح�سا�سية اال�ستفزاز من
خالل هذه النقلة ،وقف على باب غرفتنا خالد طنط�ش ،من فتح ،وهدد وتوعد �أحد
الإخوة ،فما �صربت على ت�رصفه ،وخرجت �إليه يف �ساحة الق�سم ،وواجهته قائالً :يا
خالدَ :م ْن �أنت حتى تهددنا يف غرفتنا؟ خذ حذرك ،قد جئتك �ضارباً ،فلكمته �رضبة من
ّ
وتدخل من يف ال�ساحة وحجزوا بيننا ،وهو من الطول
قب�ضة يدي على وجهه ،ث ّم �أخرى،
� 190سم ويزيد .بعدها غدر بي و�أنا راجع من غرفة الطعام ،لكنه مل يفلح يف �إيذائي،
عرقلت تنفيذ �صفقة التبادل
و�إن �أ�صابني مبا ال �رضر فيه .وعلى الرغم من كل هذا ،فقد
ُ
�سنة  1985ل�ساعات ،من �أجل �إبقائه يف القد�س؛ لأن االحتالل كان يريد طرده منها.
ويوم �أن كنا يف �سجن الرملة ،حاولت �إدارة ال�سجن �أن ترغمني على العمل ،وعلى
اخل�صو�ص يف ن�سج �شباك الدبابات ،فرف�ضت ذلك ،ومع �أن العمل �إلزامي فقبلت مني
�إدارة ال�سجن �أن �أعمل يف �صناعة الإ�ضبارات ،وملا رحلنا من هذا الق�سم بعد االعتداء
علينا �إىل ق�سم �آخر ،انتهت الظروف التي كانت جتربين على العمل ،وقد كان فراقا ً ال
رجعة �إليه.
وحتى ن�أتي على ال�صورة بتمامها ،كانت لنا جمموعة �أخرى ذكرتها من قبل وهم
الإخوة خالد عبد اهلل �أبو طري ،وكنيته �أبو العز ،وحممد حممود �أبو طري ،وكنيته �أبو زهري،
ومعهم عقاب �أبو طري ،حيث �إنهم دخلوا ال�سجن بعد ا�ست�شهاد الأخ علي العقابنة من
9
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خارا�س ،وحكموا عليهم ب�أحكا ٍم متفاوتة ،بتهمة تهريب ال�سالح ،ونقله من غور الأردن
�إىل القد�س وما حولها ،ودخل ال�سجن كذلك �أخي عمر ل�ستة �أ�شهر ،ق�ضاها عندي يف
�سجن الرملة.
كان �أبو زهري حممد حممود �أبو طري يرتدد على املحكمة املركزية يف �شارع
�صالح الدين يف القد�س ،وطلبوين مرة بدالً منه؛ لأن ا�سمي مطابق ال�سمه ،فذهبت يف
بو�سطة �إىل القد�س ،وكانت الأمور �سهلة ملن �أراد �أن يهرب .فطلبت منه ثانية �إن طلبوه
للمحكمة �أن يخربهم �أن حممد �أبو طري يف ق�سم �آخر ،وفعالً ّ
مت ذلك ،لكن اخلط�أ الذي
ال يربر �أين �أف�شيت �رسي لرجل وثقت به ،وما �إن ا�ستدعيت للبو�سطة ،و�إذا ب�ضابط
�أمن ال�سجن يقول يل� :إىل �أين �أيها ال�شيخ؟ قلت له :بو�سطة �إىل القد�س ،قال� :أنت حمكوم
� 13سنة ،واملطلوب للبو�سطة حمكوم � 5سنوات .لَ ْ�س َت �أنت املطلوب ،ف�أ�صابني �إحباط،
رسي له،
ورجعت ك�سرياً ،وقد رتبت للهرب جيداً .وهذا ال�شخ�ص نف�سه الذي �أف�شيت � ِّ
ويف مرة �أخرى ،عندما حاولت العمل يف مطبخ ال�سجن توطئة للهرب ،مل �أعلمه بنيتي،
لكنه كان م�س�ؤوالً عن العمال يف املطبخ ،ودخلت و�إياه على �ضابط الق�سم حتى يزكيني
للعمل ،وهو واقف من خلفي ،فلما دخلنا �أعطى �إ�شارة بعينيه لل�ضابط �أال يقبلني ،حيث
كانت مني التفاتة فت�أكد يل �أنه “خربان” .لكن و�ضعه التنظيمي وثقة النا�س به ،جعالين
�أ�صرب على �أذاه ،و�أخريا ً ف�ضحه اهلل ،حتى قال فيه مدير ال�سجن :فالن يريد �أن يلعب على
احلبلني ،يريد �أن مي�سك التفاحة والكعكة يف يد واحده.
ث ّم �إن �أبا زهري خرج من ال�سجن بعد �أن �أم�ضى حمكوميته ،وكذلك الأخ احلبيب �أبو العز
رحمه اهلل ،والأخوان منري �أبو طري وحممود �أبو طري ،كالهما دخال ال�سجن يف ق�ضية
التخطيط لقتل �سم�سار �أرا�ض ٍ ،وفعالً قاما بالتنفيذ ،واكت�شف الأمر على يد جا�سو�س
�آخر ،وانفجار ال�صاعق بيدي حممود ،واجلميع �أفرج عنهم بعد ق�ضاء املحكومية.

الجماعة اإلسالمية في سجن عسقالن:
كان �سجن الرملة ذا طابع مدين وجنائي ،حيث كانت الأق�سام خليطا ً من ال�سجناء
الأمنيني واجلنائيني .وكان ال�سجن ب�سبب هذا الطابع �أقل �سوءا ً من ال�سجون الأخرى،
مثل ع�سقالن وغزة وبئر ال�سبع ،وحرية احلركة فيه �أي�رس و�إدارة ال�سجن ال تتدخل يف
�ش�ؤوننا كثرياً ،كما هي احلال يف ال�سجون الأخرى .ف�سيا�سة ال�سجون الأخرى �سيا�سة
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�إرهابية بامتياز ،بالطبع هذا احلال يف الأيام الأوىل� ،أما اليوم ،فالأق�سام الأمنية يف ال�سجون
املدنية �أو اجلنائية تتبع �سيا�سة العزل ،والعزل هو �سيا�سة الإجرام التي متار�سها
م�صلحة ال�سجون ،ب�إ�رشاف ال�شاباك الإ�رسائيلي .ويف �صبيحة يوم الإثنني على ما �أظن
بتاريخ � 1980/2/4أقدمت م�صلحة ال�سجون على نقل �أبناء القد�س جميعا ً من الق�سمني
املذكورين كما �أ�سلفت� ،إىل �سجني ع�سقالن وبئر ال�سبع .وكان �سجن ع�سقالن وجهتنا
�أنا و�إخواين من اجلماعة الإ�سالمية من القد�س .ولأن �إجراءات التفتي�ش تخ�ضع ملزاجية
االبتزاز ،والإذالل والكراهية ،والت�شفي والتخريب ،فقد بعرثوا �أغرا�ضنا ومالب�سنا،
ودا�سوها بالأقدام ،وقاموا ببعرثتها على �أر�ض و�سخة ،و�أخرونا حتى جاء الليل قبل �أن
ي�ضعونا يف الزنازين ،ا�ستعدادا ً لنقلنا �إىل غرف ال�سجن يف اليوم التايل.
يدي
مننا ليلتنا يف الزنازين ،ويف تلك الليلة ر�أيت ابنتي فل�سطني يف املنام ،تقف بني ّ
م ِ�س َك لَ َها)،10
علي هذا ال�شطر ،من الآيةَ ( :ما َي ْفتَ ِح اهلل ُ لِلنَّ ِ
ا�س ِم ْن َر ْح َمة ٍ َف َل ُ ْ
وتقر�أ َّ
فان�رشح �صدري لهذه الزيارة ،وهذه الب�شارة ،وحمدت اهلل على ذلك .ويف �صباح اليوم
الثاين بعدما علت �شم�س النهار ،بد�أت �إدارة ال�سجن بتوزيعنا على غرف ال�سجن ،فمن
هو مع اجلماعة الإ�سالمية ا�ستوعبته غرف اجلماعة الإ�سالمية يف ع�سقالن ،و�أما �أبناء
التنظيمات الأخرى ،فتنظيماتهم ا�ستوعبتهم عندها.
كان للجماعة يف ع�سقالن ثالث حجرات يف ق�سم (�أ) وهي ( ،)5+4+3وكل جماعة
�إ�سالمية يف �أي �سجن من �سجون االحتالل (حما�رصة �إن مل تكن مقاطعة) من ف�صائل
منظمة التحرير� ،سمعتها من كوادر فتح يقولون� :أنتم �إفراز غري �رشعي على �صعيد
العمل الفل�سطيني ،قلت لهم :غرف اجلوا�سي�س ومواخري العار التي خرجت من بني
ظهرانيكم ،ومن �صفوف تنظيماتكم ،ماذا تقولون فيها؟ و�أقولها �شهادة للتاريخ� :إن
ه�ؤالء اجلوا�سي�س كانوا مقبولني على التنظيمات� ،أكرث من �أي فرد من جماعة �إ�سالمية،
و�صدق اهلل العظيم ،الذي �أثبت يف كتابه على ل�سان قوم لوط قولهم يف حماربة النبي و�آله:
(�أَ ْخر ُِجوا �آ َل لُ ٍ
ا�س َيتَ َط َّه ُرونَ ).11
وط ِم ْن َق ْر َيتِ ُك ْم ِ�إ َّن ُه ْم ُ�أ َن ٌ
كانت ظاهرة ت�شكل اجلماعة امل�سلمة يف ال�سجون ُم�شكل ًة عند الثوار ،الذين يزعمون
�أنهم يريدون حترير فل�سطني ،ويا ليتهم حرروا �أنف�سهم من �شهواتها ،وحرروا �أنف�سهم
 10القر�آن الكرمي� ،سورة فاطر� ،آية .2
 11القر�آن الكرمي� ،سورة النمل� ،آية .56
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من هذا االن�سداد والعقم الذي ال يقبل الآخر ،ك�أنهم والأنظمة واحلكام العرب من طينة
واحدة .كانت ظاهرة اجلماعة مزعجة لهم ،وغري مقبولة عندهم ،حتى ولو كان �أفرادها
�أكرم الرجال ،وهم واهلل كذلك ،حتى قالها رجال من فتح عن �سيا�سة اال�ستقطاب� :إن
ال�شيخ �أبو طري كالنحل ال “ ُيه ِّدي” �إال على الزهرة الطيبة في�أخذها .واال�ستقطاب
�أن تنجح يف ك�سب القلوب لدعوتك ،وحتويلها �إىل جماعتك .فمن ا�ستجاب لدعوتنا
وجنحنا يف ا�ستقطابه ،تقوم الدنيا وال تقعد ،وي�ستنفر التنظيم ،وت�شحن الأجواء وتبد�أ
حملة الت�شكيك يف هذا املنا�ضل ،ويقذف ويرمى ب�أب�شع الأو�صاف ،و�أنه ذو �أخالقيات
�سيئة ،ورمبا هو مرتبط مع �إدارة ال�سجن ،حتى يرعبوا هذا املخلوق ،ولعلّه يرتاجع
عن االن�ضمام �إىل اجلماعة .ولقد و�صلت “عربدة” التنظيمات وطغيانها ،مع �شباب
اقتنعوا بفكرتنا� ،أن انهالوا عليهم بال�رضب ،ومار�سوا �ضدهم ما كانوا ي�سمونه
“الإرهاب الثوري” ،وك�أن من انت�سب �إىل فتح مكتوب عليه منذ �أن ولد� ،أنه عبد لفتح.
نعم� ،أ�صبحت فتح �صنما ً ُيعبَ ُد من دون اهلل!! وحال التنظيمات الأخرى كذلك ،وال يجوز
اخلروج عليها بحال من الأحوال� ،أما فيما بني الف�صائل ،فال حرج يف حرية االختيار،
ولرمبا حت�صل م�شكالت لكن ال ت�صل �إىل ح ّد ال�صدام ،والتنظري للمارك�سية ال حرج فيه
بني الف�صائل� ،أما الإ�سالم ف�إمنا هي احلرب.
لقد مار�سوا الإرهاب على الأفراد حتى قتلوا روح الفداء التي دخلوا بها ،وبا�سم التنظيم
وجهاز �أمنه ،كاحلال اليوم يف القمع الذي متار�سه �أجهزة الأمن يف الدول البولي�سية .و�إذا
ما اقتنع فرد بالفكرة الإ�سالمية ،فاال�ستنفار يبد�أ عمله ،ويبد�أ عمل التنظيم بالرتغيب،
و�إن مل ينفع الرتغيب فالرتهيب هو البديل ،و�إثارة ال�شبهات والإ�شاعات جاهزة،
و�سيا�سة التلفيق جاهزة ،واحلرب على الكتاب الإ�سالمي بال هوادة .وبلغت الأحقاد
عند املارك�سيني ،من �أبناء اجلبهات ومن املارك�سيني عند فتح� ،أن �أوقدوا النار يف ن�سخ
من كتاب “�إحياء علوم الدين” للإمام الغزايل وطبخوا عليها ،بحجة �أنها كتب �صفراء،
وح�صل هذا يف �سجن بئر ال�سبع يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،وامتد احل�صار على
اجلماعات الإ�سالمية منذ �أن ظهرت يف ال�سبعينيات� ،إىل �أن خرجنا �سنة  ،1985يف �صفقة
التبادل ،وكذلك احل�صار على الكتاب الإ�سالمي.
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يقول املجاهد حم�سن ثابت يف كتابه :ن�ش�أة اجلماعة الإ�سالمية يف �سجون االحتالل،
حتت عنوان “منع تداول الكتاب الإ�سالمي”:12
لقد و�ضعت عنا�رص م.ت.ف برامج درا�سة لعنا�رصهم ال ميكن �إجنازها يف
�أقل من خم�س �سنوات ،ومل تت�ضمن كتابا ً �إ�سالميا ً واحداً ،كما �أ�صدروا قرارا ً
ُينع فيه �أخذ �أي كتاب �إ�سالمي ،من مكتبة اجلماعة الإ�سالمية �إال ب�إذن.
كما كانوا يحولون دون ح�صول �أي عن�رص من عنا�رصهم ،على �أي كتاب
�إ�سالمي من املكتبة العامة ،وقد عاقبوا كل من اخرتق هذه القرارات ،حتى
جل�أوا �إىل م�صادرة عدة كتب �إ�سالمية ومتزيقها ،ح�صل عليها عنا�رصهم دون
موافقتهم ،مثل الإ�سالم وم�ستقبل الب�رشية للدكتور عبد اهلل عزام 13وخ�صائ�ص
الت�صور الإ�سالمي للأ�ستاذ ال�شهيد �سيد قطب ،وكثري من الكتب الأخرى ،حتى
رستهم يف ق�سم “ ”3يف
�إ ّنهم جل�أوا �إىل و�ضع الكتب الإ�سالمية ،يف �أكيا�س حتت �أ� َّ
�سجن جنيد ،فقد وجد حتت �رسير واحد ،يعود للمدعو جمال ال�سالمني ،من
ال�سموع عدة �أكيا�س ،وحني �سئل عن هذه الأكيا�س التي و�ضعها حتت �رسيره
قال :ال يوجد لها مكان يف املكتبة العامة ،مع العلم �أنّ املكتبة العامة يوجد فيها
جمال ملثل هذه الكتب ،بل لأ�ضعاف م�ضاعفة منها.
كما جل�أوا �إىل �أ�سلوب الإدعاء ،ب�أن الكتاب م�شغول ويقر�أ فيه �أحد ال�شباب،
وهو يف احلقيقة موجود عندهم يف املكتبة ،حتى هذه الكتب تراكم عليها الغبار،
وحيل بني القارئ وبينها باحلديد والنار ،ومل ت�سلم من عبثهم .وقد جل�أ
املدعو حممد �سعيد �أبو الوي� ،إىل متزيق كتاب الإ�سالم والق�ضية الفل�سطينية
لـ(عبد اهلل علوان) بعد دخوله املكتبة العامة ب�أربعة �أيام .كما جل�أ املدعو
	12انظر :حم�سن ثابت ،مرجع �سابق� ،ص [ .56–54املحرر]

 13عبد اهلل يو�سف عزام ( :)1989–1941ولد يف قرية �سيلة احلارثية ق�ضاء جنني .ح�صل على �شهادة الدكتوراه
يف �أ�صول الفقه من الأزهر يف م�رص ،وعمل حما�رضا ً يف كلية ال�رشيعة يف اجلامعة الأردنية� .أحد �أبرز م�ؤ�س�سي
“قواعد ال�شيوخ” والتي �شاركت يف العمل الفدائي �ض ّد االحتالل ال�صهيوين لل�ضفة الغربية .غادر الأردن �إىل
ال�سعودية ثم �إىل باك�ستان ،و�أ�سهم يف دعم اجلهاد الأفغاين �ض ّد االحتالل الرو�سي� .أ�س�س مكتب اخلدمات لدعم
اجلهاد الأفغاين وتفرغ لهذا العمل ،واهتم يف دعم اجلهاد واملقاومة يف فل�سطني .له الع�رشات من امل�ؤلفات ،منها
ما هو متعلق بالتحري�ض على اجلهاد يف فل�سطني ودعم حركة حما�س .اغتيل يف  1989/11/24بتفجري �سيارته يف
بي�شاور الباك�ستانية .انظر :عبد اهلل عزام ،حما�س اجلذور الأ�سا�سية وامليثاق؛ ومو�سوعة الذخائر العظام
يف ما ورد عن الإمام الهمام القائد املجاهد ال�شهيد عبد اهلل عزام (بي�شاور :مكتب ال�شهيد عزام الإعالمي،
 ،)1997ج � ،1ص 874–824؛ وحممود عزام ،الدكتور ال�شهيد عبد اهلل يو�سف عزام �شيخي الذي عرفت،
�سل�سلة قادة معا�رصون ( 3غزة� :إبداع للأبحاث والدرا�سات والتدريب� ،)2011 ،ص .193–170
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ح�سن اخلطيب من حزما ق�ضاء رام اهلل� ،إىل متزيق كتاب ال�رسطان الأحمر
للدكتور عبد اهلل عزام ،بحجة �أ ّنه تهجم على الف�صائل ،كما �أخفى �أمني مقبول من
نابل�س —وقد ّ
مت �إعادته— كتاب معامل يف الطريق ل�سيد قطب عامني ،ومل ن�ستطع
اكت�شاف خمبئه� ،إال بعد �أن خرج للعمل يف املكتبة� ،أحد العنا�رص املتعاطفة مع
اجلماعة الإ�سالمية �رساً ،اكت�شفه فوجده يعلوه الغبار ،ووجد كثريا ً من الكتب
املمزقة يف �إحدى زوايا املكتبة.
ومن �أعجب الق�ص�ص التي حدثت يف معتقل بئر ال�سبع� ،أن قام �أحد م�س�ؤويل
فتح بتمزيق القر�آن الكرمي ،وا�ستخدم جلده لتجليد �إحدى الكرا�سات ،وقد رمى
�أوراق القر�آن يف املرحا�ض �إال �أنّ اهلل �سبحانه وتعاىل ،احلي القيوم الذي ال يغفل
وال ينام ،اقت�ص منه اقت�صا�صا ً فريدا ً من نوعه ،فقد تويف والده �أمام �أنظاره
�أثناء الزيارة قبل �أن يحدثه بكلمة واحدة ،ومل مي�ض ِ عليه بعد هذا احلادث وقت
حتى وقع فري�سة للمر�ض ،وعانى معاناة مل ي�سبق لها مثيل ،حتى غدت حياته
�سل�سلة طويلة من العذاب امل�ستمر ،وا�ستمر على هذه احلال �ستة �أ�شهر وتويف
بعدها.

و�س�ألت الأخ املجاهد عمر الربغوثي (�أبا عا�صف) عن هذه احلادثة حيث كان موجودا ً

يف بئر ال�سبع وقتذاك فقال� :إنّ املعني هو حممد خليل �أبو الليل من الأغوار الأردنية.

موجه تنظيم فتح يف �سجن جنيد ،وا�سمه ها�شم
حدثني الأخ املجاهد �سامي ح�سني عن ّ
فقوعه� :أنه من باب �إحدى الغرف ر�أى الأخ ف�ؤاد الهوديل يقر�أ القر�آن وهو م�ضطجع على
�رسيره ،فدخل عليه الغرفة بعد �أن طلب من ال�سجان فتحها ،وانتزع القر�آن من يده ورمى
به جانبا ً وهو يقول :يف اخلارج عندك الوقت الكايف لقراءة القر�آن� ،أما هنا فالأولويات
لك ّرا�سات التنظيم.
هذه �أيام ال�سبعينيات� ...أيام املد ال�شيوعي ،و�أيام الأممية ال �أعادها اهلل على “�أجاويده”.
ويف ال�سبعينيات عند الف�صائل جميعا ً كان رم�ضان يف عامل �آخر ،كان غائبا ً عن �ساحتهم،
فالطعام جهارا ً نهاراً ،وعلى �أعني النا�س ي�أكلون يف ال�ساحة ويدخنون ،و�أ ّنى لرم�ضان
ُحر َمة عندهم؟! .وبلغ االهرتاء عند �أبناء التنظيمات يف منت�صف ال�سبعينيات حدا ً غري
مقبول ،وهو �أن مدير ال�سجن وا�سمه دي�سرتفيلد كان ي�أتي بزوجه و�ضباطه ،ويجل�س
على الكرا�سي مل�شاهدة لعبة كرة ال�سلة ،بني فريقني من �أبناء فتح وال�شعبية والف�صائل
ب�شاب ،ر ّوي من حليب �أمه ،على
الأخرى ،مبنا�سبة عيد ا�ستقالل دولة االحتالل!! ما حدا
ٍ
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�أن عمل عمالً �أف�سد على املدير ن�شوته ،ف�رضبه املدير فيما بعد على ر�أ�سه باملكواة ،وال
�أدري ما م�صريه .وقيل �إنه مات رحمه اهلل ،ج ّراء تلك ال�رضبة .املدير هذا هو من دخل
علي الحقا ً يف �صالة اجلمعة ،وبلغ الإجرام عنده �أن �سجانا ً يهوديا ً تفاعلت عاطفته معنا
فبكى على حالنا ،وحال الأ�رسى يف �ساحة ال�سجن ،ف�أم�سك به من �أذنه وطرده من العمل.
وهو من قال يل مرة على خلفية �إ�رضاب عن الطعام جمعنا مع بقية الف�صائل ،قال يل:
�أنت متدين وه�ؤالء مارك�سيون“ :كومون�ست” —قالها بالعربية— ما الذي جمعك بهم؟
فقلت له :نحن مظلومون ،و�أنت ظامل ،هذا الذي جمعنا ،فما �أجاب.
ا�ستقبلنا �إخواننا بحفاوة بالغة ،وحتى يف ال�سجن“ :من ّ
كث �سواد قوم فهو منهم”،14
و�إخواننا يف جماعة ع�سقالن �شعروا بالن�شوة ،وفرحوا حل�ضورنا ،ونحن و�إياهم �أبناء
مدر�سة واحدة ،وفهمنا للإ�سالم من�سجم مع تباين يف الر�ؤى والآراء .لكن منذ الأيام
الأوىل ،اتفقنا و�إياهم على �أننا جماعة واحدة داخل ال�سجون� ،أما يف اخلارج فاجلماعة
ري من �أبناء اجلماعتني كان يرى م�ستقبله
التي تكون �أقرب للحق فنحن معها ،وكث ٌ
يف جماعة الإخوان امل�سلمني ،لكن بع�ض �إخواننا القدماء يف جماعة ع�سقالن ،كانوا
يرون �أن جماعة جرب عمار هي الأقرب للحق ،والذي �س�أحتدث عنه وعن دوره يف بناء
اجلماعة ،و�أنها بديل عن اجلماعات ،ولكنهم قلة وانتهى املطاف بجرب عمار وحيدا ً لي�س
معه �أحد.
تفاعلنا مع �إخواننا الذين بلغ عددهم يف ع�سقالن  40جماهداً ،وكنا نحن ما بني
 15–10جماهداً ،وقد ذكرت معظمهم من قبل ،لكن من الوجوه البارزة التي ا�ستقبلتنا،
�أمري القوم الأخ �صبحي الوحو�ش من حلحول ،قائد دورية قادمة من الأردن ،وذهبت
�ساقه ب�سبب لغم �أ�صابه ،وكان قائدا ً جلبل اخلليل يف مرحلة ما قبل اعتقاله ،وكان �شابا ً
مثقفا ً جامعيا ً ذا حياء ج ّم ،والأخ املجاهد �سعيد قا�سم ،من خميم الر�شيدية جنوب لبنان،
وهما من امل�ؤ�س�سني للجماعة مع الإخوة جرب عمار وحافظ الدلقموين وجميل �أبو عي�شة،
وجميعهم �أ�رسى دوريات من خارج فل�سطني ،كانت جتربتهم قا�سية ومريرة ،ابتد�أت
بالتكفري ،وانتهت بالن�ضوج ،وكانوا يفهمون املفا�صلة ال�شعورية التي حتدث عنها
�سيد قطب ،باعتبارها القطيعة الفكرية مع العلمانية.
 14لن�ص احلديث وتخريجه انظر يف :ابن حجر الع�سقالين ،فتح الباري �رشح �صحيح البخاري ،قام ب�إخراجه
و�صححه و�أ�رشف على طبعه حمب الدين اخلطيب (بريوت :دار املعرفة1379 ،هـ) ،ج � ،13ص [ .38–37املحرر]
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ث ّم ا�ستوعبت اجلماعة فيما بعد ،الإخوة :جميل نوفل ،وزهري الرنتي�سي ،و�إبراهيم
مطر ،و�شعيب احلايك ،وحمزة كنفو�ش ،وحممد �أبو عيادة ،ورجب الكيالين ،وال�شهيد
م�صباح ال�صوري ،15وطالل خلف قريب لأبي �إياد خلف ،وعبد احلليم �شهاب ،وه�ؤالء
جميعا ً من غزة ،وكانوا ينت�سبون �إىل قوات التحرير ال�شعبية .و�أما من فتح فالإخوة:
فرحان اللوح ،وعبد الرحمن الهجني ،و�أحمد �صادق ،واحلاج ماجد قا�سم من قلقيلية،
والأخ املجاهد (�أبو �أحمد) عطا اهلل فايد ،ويو�سف الباز من الربيج .ومن اجلبهة ال�شعبية
عماد �أبو حية .كانوا رجاالً كاجلبال ،ك�أنهم “قرامي” الزيتون ،وال�ؤهم رائع ،ال
يقبلون ال�ضيم .ومنهم من �أكرمني اهلل بالعي�ش معه يف غرفة واحدة ،وهو الأخ املجاهد
جميل نوفل (و�أظن �أن املجاهد الق�سامي �أمين نوفل ،الذي �سجنه نظام مبارك البائد،
هو ابن �أخيه) ،وجميل هذا �أ�صيب مبر�ض يف عينيه ،وذهب لعيادة ال�سجن للعالج،
لكن دون جدوى ،وانتهت به احلال �أنه �أ�صبح كالأع�شى ال يرى ،فقال :قر�أت حديثا ً
للنبي [ يقول“ :من لزم اال�ستغفار جعل اهلل له من كل ه ّم فرجاً ،ومن كل �ضيق
خمرجاً ،ورزقه من حيث ال يحت�سب” 16قال :فقلت هذا حديث عن النبي [ ،والذي
ال ينطق عن الهوى ،والأمر ال يحتاج �إال لليقني ،فعزمت من كل ليلة قبل �صالة ال�صبح
ب�ساعة ،ورمبا قبل ذلك بعد قيام الليل� ،أن �أجعل لال�ستغفار ن�صيبا ً يزيد على ن�صف
�ساعة ،والتزمت بذلك ،و�أتذكر ذنوبي و�أ�ستغفر حتى غلب على ظني �أنني ق�ضيت على
ذنوبي باال�ستغفار ،وذات ليلة وبينما �أنا نائم� ،أُدخلت غرفة عمليات للعيون ،و�أجريت يل
عملية كاملة ،وملا ا�ستيقظت من النوم �شعرت ب�آثار العملية ،وعاد يل ب�رصي متاماً.
ح�صل ذلك و�أنا معه يف الغرفة ،وكانت الغرفة تت�سع ل�ستة ع�رش رجالً ،جنبا ً �إىل
جنب كعلب ال�رسدين ،على فر�ش �أبلتها الرطوبة ،واحدتها ت�سمى (اجلومة) ،وهي ما
بني البال�ستيك واجللد� ،سمكها �أقل من ن�صف �سنتيمرت ،وكانت الغرف م�ضغوطة جداً،
وكانت معاملة الإدارة قا�سية ،وكان �شاوي�ش ال�ساحة يهودي ا�سمه جورنو ،وهو قبيح
 15م�صباح ح�سن ال�صوري ([ :)1987–]1952ولد يف خميم املغازي يف قطاع غزة لعائلة هجرت من بلدة
الفالوجة .ن�شط يف �صفوف املقاومني �إثر االحتالل ال�صهيوين لقطاع غزة ،واعتقل يف ال�سجون ال�صهيونية.
قاد عملية الهروب من �سجن غزة املركزي يف  .1987/5/18ان�ضم حلركة اجلهاد الإ�سالمي وهو يف ال�سجن
وتعدُّه احلركة �أحد رموزها� .أ�رشف على قتل قائد املخابرات الع�سكرية ال�صهيونية يف غزة رنطال .ا�ست�شهد يف
ا�شتباك م�سلح مع قوات االحتالل ال�صهيوين يف .1987/10/6
 16لن�ص احلديث وتخريجه انظر :حممد نا�رص الدين الألباين� ،سل�سلة الأحاديث ال�ضعيفة واملو�ضوعة و�أثرها
ال�سيئ يف الأمة (الريا�ض :دار املعارف ،)1992 ،احلديث رقم [ .705املحرر]
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املنظر ،يقف يف ال�ساحة ومن ال يعجبه منظره ي�صفعه بيده ،هذا يف الأيام الأوىل ،يوم �أن
كان ال ي�سمح لأكرث من اثنني بامل�شي معاً.

منبر الجمعة:
يف �سجن ع�سقالن منعت �إدارة ال�سجن خطبة اجلمعة يف ال�ساحة ،كل غرفة لها خطيبها
من غرف اجلماعة� ،أما غرف الف�صائل فال رم�ضان وال �صيام وال �صالة وال جمعة �إال
القليل ،الذي يقوم بهذه الفرائ�ض على انفراد وا�ستحياء ،وال تخلو �صالة لأحدهم من
الغمز والتعليق من ال�شياطني حتى يو�صلوه يف النهاية �إىل ترك ال�صالة .ومع الأيام
�أزعجت اخلطبة يف الغرف والبعيدة عن الأ�سماع �إدارة ال�سجن ،لتكون على علم فيما ُيقال،
فطرحت علينا وعلى الف�صائل ال�صالة يف ال�ساحة .لكن الف�صائل رف�ضت الفكرة بادئ
الأمر؛ لأنها منرب للجماعة ،و�أن اجلماعة �ستقول كلمتها التي حيل بينها وبني النا�س،
وكان حلمها من قبل� ،أن ت�صل كلمتها �إىل النا�س ،وال�ساحة يف و�سط ال�سجن ،وكل من
يف ال�سجن �سي�ستمع �إىل اخلطبة رغم �أنفه ،خا�صة مع عدم وجود التلفزيون �أو الراديو.
واقت�رص الأمر يف ال�صالة داخل البهو �أو “املردوان” مع فتح غرفنا لل�صالة� ،إال �أن �إبقاء
الغرف مفتوحة ،مل يعجب الإدارة ،فخرجنا لل�صالة يف ال�ساحة .وكان ذلك بوابة للدعوة
�إىل اهلل ،ونافذة لكل من يحب �أن ي�ستمع ،ومع �أن �ساحة الف�صائل الفكرية مادية ،قائمة
على الإحلاد و َم ْن مل يكن على الإحلاد فهو يف ال�سوء �أ�سو�أ من �أولئك ،ف�إن لكلمة احلق
قو ًة وبياناً ،ويف موقف تنتظره ال�ساحة ب�آذان وحوا�س م�شدودة ،افتتحت خطبة اجلمعة
بالآية الكرمية ( َو َقا َل الَّذِي َن َك َف ُروا َل َت ْ�س َم ُعوا لِ َه َذا الْ ُق ْر�آنِ َوالْ َغ ْوا ِفي ِه لَ َعلَّ ُك ْم َت ْغلِبُونَ )،17
وما �إن وقفت خلطبة اجلمعة ،وتل ْو ُت الآية على م�سامع النا�س ،وبعاطفة اق�شعرت لها
الأبدان ،حتى لك�أن ما �أثقل القلوب قد انزاح عنها ،فم�ست من النا�س �شغاف قلوبهم .كنت
�أيامها خطيبا ً �أوتيت ت�أثريا ً على ال�سامعني ،وما من يوم جمعة �إال واحلاج ناجي �أبو جنمة
رحمه اهلل ،يقول يل� :أنت فار�سها.
و�أ ّنى يل اليوم �أن �أبلغ مرتبتي يف تلك الأيام؟ ولرمبا �أن الفرتة الزمنية مع ال�رصاع
الفكري ،كان لها �أثرها يف التحدي ،و�أذكر �أن �شاوي�شا ً من يهود رو�سيا ،قال على م�سمع
من �أحد الإخوة ،و�أنا �أخطب اجلمعة“ ،ال�شيخ �أبو طري كالديزل ،كلما حمي ...عال �صوته”.
 17القر�آن الكرمي� ،سورة ف�صلت� ،آية .26
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رحلتني �إدارة
ومرت �سنتان ون�صف ال�سنة و�أنا خطيب اجلمعة يف ع�سقالن� ،إىل �أن ّ
ال�سجن والأخوين �صبحي الوحو�ش واحلاج ماجد قا�سم �إىل �سجن بئر ال�سبع؛ لأين
وقفت خطيبا ً وتناولت احلرب على اجلنوب اللبناين يف حزيران /يونيو �سنة .1982
وقلت �إن الذي يقاتل يف اجلنوب اللبناين ويت�صدى لقوات الغزو ،كالذي يدافع عن مكة
واملدينة .فكان الرتحيل .وقبل الرتحيل انتقلنا من ق�سم (�أ) �إىل ق�سم (ج) (مقابل ق�سم (�أ)
على ال�ساحة) ،انتقلنا لأن عددنا زاد على ثالثة غرف ،فامتلأ ق�سم (ج) بغرفه اخلم�س من
�شبابنا .و�أ�صبح عددنا  70جماهداً ،و�أ�صبحنا الكتلة العقائدية الأوىل يف ال�سجن .وعلى
الرغم من هذا الثقل ،ف�إن معاملة الف�صائل لنا بقيت على حالها� ،إال بع�ض االنفتاح ب�سبب
خطب اجلمعة ،و�أكرث من يحمل لك الكراهية هم املارك�سيون ،الذين يحت�ضنهم تنظيم
فتح �أكرث من اجلبهة ال�شعبية ،وكان مارك�سيو فتح يكفون ال�شعبية �أية مواجهة.

الجماعة اإلسالمية واإلخوان المسلمين:
وذات مرة و�أنا يف الق�سم الأول يف �سجن الرملة �سنة � 1976أو  1977زارين الأخ
الدكتور (�أبو مالك) ناجح بكريات ،وقد تخرج من املعهد ال�رشعي ،وكان يعمل �إماما ً
يف قرية عبوين من ق�ضاء رام اهلل ،ف�س�ألته عن �أو�ضاع اخلارج ،وعن العمل الدعوي،
ويف �إطار �أية جماعة يعمل ،ف�أجابني �أن الظروف �صعبة ،و�أن النا�س يف جفاء مع الدين
لت�سمم الأفكار .وقد ا�ستفحل بني النا�س يف تلك املناطق احلزب ال�شيوعي ،حتى �إنهم من
املكر والدهاء يدخل بع�ضهم امل�سجد لل�صالة من �أجل الإ�ساءة والت�شكيك ،وقد بدا يل �أنه
متحفظ من ذكر اجلماعة التي ينتمي �إليها ،لل�شبهات التي تثار �ض ّد العمل الإ�سالمي
ول�رضاوة احلملة التي ُت�شن �ض ّد جماعة الإخوان امل�سلمني من بقايا خ�صومة جمال
عبد النا�رص .فقلت له يا �أخي ،ا�صدع بالذي ن�ؤمن به ،واعلم �أننا هنا يف ال�سجن ،ال جند
بديالً عن جماعة الإخوان ،وقد عرفها �آبا�ؤنا من خالل حرب فل�سطني.
ويف �سجن ع�سقالن بقيت اجلماعة الإ�سالمية متما�سكة ،ويغلب عليها فكر الإخوان
امل�سلمني؛ لأنه ال يوجد يف ال�ساحة من هم �أن�ضج منهم ،وفر�صتنا يف الو�صول �إىل
ال�صورة النا�ضجة ،و�إىل احلقيقة ،من خالل قراءتنا لكتبهم ،واالطالع على جتربتهم،
التي بذلوا من �أجلها الدماء والأرواح يف ال�سجن .تعرفت على الأخ عبد احلليم �شهاب،
وتبني يل �أن له بيعة مع جماعة الإخوان ،و�شباب �آخرين مثل زهري الرنتي�سي وجميل
نوفل ،وكنت �أُ َن ِّظر جلماعة الإخوان قبل �أن �ألتحق بركبها ،فمن يرى احلقيقة ويدير لها
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ظهره فهو �أعمى .ولقد جاءين الأخ عبد احلليم وطلب مني البيعة للإخوان ،وما ترددت،
�أعطيته �إياها وم�شيت ،وكان يف اجلماعة �إخوة لهم وجهة نظر �أخرى ،كانوا ير ْون يف ثورة
اخلميني منوذجاً ،وهم يف طريق الإعداد لت�شكيل حركة اجلهاد الإ�سالمي ،وكان الأخ
�أحمد مهنا من القرارة من غزةُ ،ين ِّظر لهذا االجتاه ،ومن حوله �إخوة كرام منهم ال�شهيد
م�صباح ال�صوري ،والأخ املجاهد زياد نخالة ،نائب الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي
يف اخلارج ،لكن بقليل من احلزم حافظنا على �سالمة اجلماعة.
وبقينا على الوفاء لهذه اجلماعة ،ومل يخرج منا �أحد عن �إطارها؛ لأنه كما قال
ر�سول اهلل�“ :[ ،إمنا ي�أكل الذئب من الغنم القا�صية” ،18ولأن الف�صائل تريد �أن ترى
فينا يوماً ،ويوم ال�سعد عندها �أن تذهب ريح اجلماعة ،ولكن اهلل تعاىل يقول على ل�سان
يعقوب \َ ( :ف َّ
ي َحا ِفظا ً َو ُه َو �أَ ْر َح ُم ال َّر ِ
اح ِمنيَ).19
الل ُ َخ ْ ٌ

إضراب من أجل اللحية:
كانت �إدارة ال�سجن بادئ الأمر متنعنا من تربية حلانا ،والإخوة يف ع�سقالن قبل
و�صولنا �إليهم� ،أ�رضبوا عن الطعام �سبعة ع�رش يوماً ،من �أجل تربية حلاهم .و�إن كنا
اليوم ال نرى �رضورة للإ�رضاب عن الطعام ،ولكنها �أيام حت ٍّد وكانت الرتبية على
ن�صو�ص ال�سنة فوالذية ،فالأخ جرب عمار مثالً ،وهو م�ؤ�س�س اجلماعة يف ع�سقالن ،من
ق�سوة تربيته (وال �ألومه فهو ع�سكري) ،كان ال يقبل ك�أ�سا ً من املاء� ،أو �أي حاجة ُتقدم
باليد الي�رسىَ .و َطبَع النا�س على ذلك ،وجنح بني قوم كانوا يف غربة عن الإ�سالم ،وكانت
�إدارة ال�سجن ت�ستعمل الزرنيخ [مادة �إزالة �شعر] بالقوة ،لكل من �أطلق حليته.

حرب في لقمة العيش:
هناك �شيء كان على الثوار �أن يرتفعوا عنه ،و�أن ال يدخل يف ح�ساب ال�رصاعات �أو
اختالف الأفكار ،هذا ال�شيء يخ�ص طعام الأ�رسى ،ف�إدارة ال�سجن ت�أتي بالطعام جلميع
الأ�رسى ،و َم ْن يف مطبخ ال�سجن من العمال من فتح واجلبهتني ،وم�س�ؤول املطبخ من
العمال هو امل�س�ؤول عن توزيع الطعام على جميع الغرف بن�سبة عددهم ،ومعظم غرف
 18لن�ص احلديث وتخريجه انظر :حممد نا�رص الدين الألباين� ،صحيح الرتغيب والرتهيب للمنذري (الريا�ض:
مكتبة املعارف1421 ،هـ) ،احلديث رقم [ .427املحرر]
 19القر�آن الكرمي� ،سورة يو�سف� ،آية .64
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�ست غرف من �أ�صل  30غرفة،
ال�سجن مت�ساوية يف عدد الرجال 16 ،لكل غرفة فيما عدا ّ
كان عدد الأ�رسى فيها  10لكل غرفة ،فلماذا مل يعدل الثوار يف توزيع الطعام؟
يف غرفنا �صحن الفول ل�شخ�صني ،ولرمبا لثالثة �أ�شخا�ص ،وهي الوجبة الأ�سا�سية
�صباحا ً وال �شيء معها ،بينما يف غرف املنا�ضلني من فتح واجلبهتني �صحن لكل فرد .وما
كنا ندري عن ذلك حتى زارنا رفاق يف ال�شعبية ليلة �أو ليلتني ب�سبب ت�صليح غرفة لهم.
وملا ر�أوا حال الفول و�سواه من الطعام واخل�ضار تعجبوا من ذلك ،وقالوا :بهذه الكمية
ي�أتيكم الطعام؟ قلنا :نعم وعلى م ّر ال�سنني ،فقالوا :هذه حال غري مقبولة ،نحن ي�أتينا
الطعام بكميات �أكرب.
فانظروا ظلمهم حتى يف توزيع الطعام ،وال �ش ّك يف �أنه �سيكون وباالً عليهم.

األذان والحاج مهاوش:
كان الأذان ممنوعا ً من �إدارة ال�سجن ،وكانت الإدارة ب�سجانيها ت�ضيق ذرعا ً بالأذان،
وال تريد �أن ت�سمح به �أو ت�سمعه .لك ّن �شباب اجلماعة ،كلما ذهب واح ٌد منهم �إىل الزنازين
ح ّل حمله �آخر يرفع الأذان .وا�ستمرت احلرب طويلة� ،إىل �أن ا�ست�سلمت الإدارة ،وا�ستمر
رفع الأذان.
كان من الذين رفعوا الأذان ،احلاج مهاو�ش احل�شا�ش من رفح ،وكثريا ً ما ذهب �إىل
الزنازين من �أجل ذلك ،ويف الزنازين كان ي�ؤذن مما يزيد يف �سخط الإدارة؛ لأن مكاتبها
قريبة منه .واحلاج مهاو�ش يزيد على اخلام�سة واخلم�سني من عمره ،وق�صته كما
حدثني� :أنه دخل َمع دورية عن طريق وادي عربة �إىل النقب ،وكانت جمموعته ثالثة
وهو رابعهم ،وكانت القيادة ل�شاب ا�سمه ح�سني ،واحلاج مهاو�ش دليل ومقاتل ،وهو
َم ْن جنح يف تهريب الأخ ناه�ض الري�س (�أبو منري) من غزة �إىل الأردن عندما كان مطارداً.
اكتُ�شف �أمر احلاج مهاو�ش وجمموعته يف الطريق ،وا�شتبكوا مع العدو ال�صهيوين،
وا�ست�شهد منهم اثنان ،ووقع يف الأ�رس ح�سني واحلاج مهاو�ش .يقول ح�سني :قلت
للحاج مهاو�ش� ،إذا �س�ألوك يف التحقيق عن ق�ضيتنا ،فقل لهم� :إننا مهربون“ ،احنا �شغل
تهريب” ،و�أوم�أ احلاج بر�أ�سه عالمة املوافقة .وملا و�صال �إىل �ساحة التحقيق يف �سجن
غزة� ،س�أل مدير ال�سجن احلاج مهاو�ش ،على ماذا �أنتم معتقلون؟ فقال احلاج بثقة مطلقة
كلم ًة كلما �أتذكرها حت�رضين االبت�سامة ،ويغلبني ال�ضحك ملا حدثنيها .على ماذا �أنتم
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هنا؟ ويجيب احلاج مهاو�ش مبا ال يتوقعه زميله ح�سني ،نح ُن جي�ش حترير ،جي�ش
حترير ،يرددها ملرتني وح�سني يتميز غيظاً ،من اعرتاف احلاج ،وبوخزة منه و�صوت
خافت :يا حاج ،قلت لك قل لهم �إننا مهربون ،لكن احلاج ُي�س�أ ُل مر ًة �أخرى :واجلواب هو،
هو�“ ،إحنا جي�ش حترير ،جي�ش حترير” ،وينهال ال�رضب على ح�سني بدالً من احلاج.
وهكذا ،جي�ش حترير.

مؤسس الجماعة اإلسالمية في سجن عسقالن:
وقبل اخلروج من ع�سقالن يل وقفة مع الأخ احلبيب جرب علي عمار ،م�ؤ�س�س اجلماعة
الإ�سالمية يف ع�سقالن ،وجرب ،حفظه اهلل� ،ضابط يف قوات التحرير ال�شعبية ،بقايا
جي�ش التحرير الفل�سطيني ،الذي �أُ�س�س نهاية �سنة  ،1964و�أُتبع لقيادة منظمة التحرير
ورئي�سها �أحمد ال�شقريي.
جرب تخرج من جامعة الإ�سكندرية قبل حرب  ،1967والتحق بجي�ش التحرير برتبة
مهجرة ،من قرية من قرى املجدل ا�سمها بيت درا�س ،وكنت قد
�ضابط ،وهو من عائلة ّ
حتدثت عنها من قبل ...وتتميز بعناد رجالها ،وجرب من هذا الطراز من العناد .ا�ست�شهد
�أبوه قبل التهجري يف حربه �ض ّد املحتل ،وتزوجت �أمه وهو �صغري ،وقامت على تربيته
جدته وعمته كذلك.
�أخونا جرب هذا ،مل يقت�رص ن�شاطه على ال�ساحة الأردنية ،يوم �أن كانت الثورة يف
الأردن بعد حرب  ،1967بل تع ّدى ذلك �إىل ال�ساحة ال�سورية ،وقطاع غزة �أخرياً .فقواعد
الفدائيني يف الأردن ومع�سكراتهم كانت ت�شهد ن�شاطا ً وتعبئة من الأخ جرب ،وهو �صدامي
من الدرجة الأوىل ،وكان يلوم وبلهجة قا�سية الذين يتخذون من ع ّمان وفنادقها منازل،
دون قواعد املقاتلني يف اجلبال والأغوار ،وكان يقول :من يريد �أن يحرر فل�سطني ،فليرتك
الفنادق �إىل اخلنادق .وكنت ذكرت يف حديثي من قبل ،القائد الفل�سطيني �أبا علي �إياد،
رحمه اهلل ،فذات مرة قدمت جمموعة من العراق تريد اللحاق ب�صفوف الثورة ،وكان
�أفرادها �سكارى ،فا�ستقبلهم �أبو علي �إياد بقوله :فل�سطني ال حاجة لها بال�سكارى،
تريدون حترير فل�سطني و�أنتم �سكارى ،كيف؟ و�أمرهم بخلع مالب�سهم �إال ما ي�سرت
العورة ،وجلدهم عراة ،كان ذلك يف غور الأردن .فالأخ جرب من حرارة �صدره� ،ضاق
به امل�س�ؤولون ذرعاً ،فتخل�صوا منه بنقله من ال�ساحة الأردنية �إىل قطاع غزة عن طريق
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�سيناء ،وكان لهم ذلك .فدخل القطاع وت�سلّم قيادة املنطقة ال�شمالية ،وكان من جنوده
الأبطال ال�شهيد عبد القادر �أبو الفحم ،رحمه اهلل ،والذي ا�ست�شهد يف الإ�رضاب عن الطعام
يف �سجن ع�سقالن �سنة .1970
كانت غزة يف �أيامهم يف الليل للفدائيني ،ويف النهار جلي�ش االحتالل ،وكانت عمليات
عبد القادر �أبو الفحم من �أجر�أ العمليات ،وهي كثرية ،قيل �إنها بلغت �أكرث من  300عملية
ع�سكرية ،رحمه اهلل.
وبقي جرب يف قيادة املنطقة ال�شمالية� ،إىل �أن �أُلقي القب�ض عليه ،واعتقل وخ�ضع
للتحقيق يف �سجن غزة املركزي ،وهو ما ي�سمى ال�رسايا اليوم ،وحوكم ،و ُر ِّحل �إىل
زنازين ع�سقالن يف تلك الأيام ،ملا متيز به من قوة �شخ�صية وجر�أة عجيبة .ففي املحكمة،
وقبل �أن ي�صدر قرار احلكم ،وقف وحتدث عن واجبه نحو وطنه وحترير فل�سطني ،و�أن
ال�صهاينة حمتلون لأر�ضنا ولي�س لهم م�ستقبل �إال الرحيل.
يف زنازين ع�سقالن وقع بني يديه املجلد الثالث �أو الرابع من تف�سري ظالل القر�آن
ل�سيد قطب ،رحمه اهلل ،وقر�أه جيدا ً وتفاعل معه ،وخرج مبا مل يكن يف ح�سابه ،ف�أقبل
على القر�آن وعلى كتب مثل الظالل ُتنمي فيه �شيئا ً جديداً ،وتنقله من حالة التيه وال�ضياع
�إىل هدى اهلل ،والعمل من �أجل دين اهلل .لكن يف البداية قامت فكرته على تكفري النا�س؛ لأن
فهمه للن�صو�ص عند �سيد قطب جنحت به ،ولغة العرب عنده ما زال النحو فيها يف بداياته.
وما �إن خرج من الزنازين �إىل ال�سجن حتى ا�ستقطب حوله رجاالً يف جماعة �إ�سالمية،
لأول مرة يف �سجون االحتالل .ولقوة �شخ�صيته ول�ضعف التنظيمات يف تلك الأيام يف
ع�سقالن ،مل تواجه اجلماعة يف ت�أ�سي�سها �أي م�شكلة ،بل من النا�س من كان يعجبه حالها
لأ�سبوع� ،أو �شهر� ،أو �شهرين ،ث ّم يدير لها ظهره ويخرج ويغادر؛ لأنه ال يقوى على
�رشوط العي�ش فيها.
كان �أكرث َم ْن يف اجلماعة من قوات التحرير ال�شعبية ،ومن �شباب الدوريات الذين
دخلوا احلدود �إىل فل�سطني يف عمليات ع�سكرية �ض ّد االحتالل ووقعوا يف الأ�رس؛ منهم الأخ
و�أمري اجلماعة فيما بعد �أبو حممد حافظ الدلقموين ،و�سعيد قا�سم ،و�صبحي الوحو�ش،
ويو�سف جاد اهلل ،و�شعيب احلايك ،وقا�سم دربل من �سورية ،وجميل �أبو عي�شة من
الأردن ،ومن قطاع غزة من ذكرتهم فيما �سبق ،و�سلمان �أبو حجاج من بدو �سيناء ،والأخ
الفا�ضل عطا اهلل فايد �أبو �أحمد من فتح ،وعي�سى �شاهني من بيت حلم .وملا قويت �شوكة
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اجلماعة ،و�أ�صبحت قوة لها ح�ضورها ،خ�شي �أبو علي عبد العزيز �شاهني 20من تزايد
�أفرادها وامتدادها ،فقال للأخ جرب ،الذي يتميز بقوة �شخ�صيته ،ويحظى باحرتام جميع
الف�صائل :تعال �أنت واجلماعة �إىل تنظيم فتح ،وا�ستلِم قيادته .فرف�ض جرب هذا العر�ض
الذي من ورائه لعبة خبيثة لأبي علي �شاهني ،وهي ذوبان اجلماعة يف تنظيمه ،وغياب
هذه الظاهرة ،التي ا�ستقطبت مب�صداقيتها َم ْن فيها من �أفراد ،والتي كانت حا�رضة بقوة
يف كل اخلطوات اال�سرتاتيجية داخل ال�سجن كالإ�رضاب.
كانت حال �سجن ع�سقالن تعي�سة ،حيث كان جميع ال�سجناء يفرت�شون يف نومهم
جلد ًة؛ هي �أقرب �إىل البال�ستيك منها �إىل اجللد ،وغطا�ؤهم من البطانيات التي ت�أتي
بالأمرا�ض بدالً من الدفء ،والتي ت�صيب الإن�سان بالربو .هذه احلال طالت وجلبت
�إىل الأ�رسى الأمرا�ض ،وخا�صة مر�ض البوا�سري ،الذي �سببه الربد والرطوبة ،وكذلك
�أمرا�ض �أخرى .فت�شاور اجلميع على الإ�رضاب عن الطعام ،واتفقوا على ذلك بقيادة
�أربعة ،هم :جرب عمار عن اجلماعة الإ�سالمية ،و�أبو علي �شاهني عن فتح ،وعبد اهلل
العجرمي عن اجلبهة ال�شعبية ،وحممد حمدان عن اجلبهة الدميقراطية .ودخل �سجن
ع�سقالن الإ�رضاب �أول مرة بهذا الزخم ،ملدة خم�سة و�أربعني يوما ً يف املرة الأوىل،
وع�رشين يوما ً يف املرة الثانية ،وكان ذلك �سنة  .1976ومطالبهم كانت فر�شات للنوم،
وحت�سني �أو�ضاع املطبخ وظروف احلياة املعي�شية ،وبحبوبة يف الوقت �أكرث عند اخلروج
�إىل ال�ساحة.21
�إنها معركة الأمعاء اخلاوية ،يعي�شها الرجال يف �سجن ع�سقالن ،وتت�ضامن معهم
ال�سجون يوما ً �أو يومني ،و�أطنان من ال�شحوم ذابت من �أجل �أن تتح�سن ظروف حياتهم،
لكن دون جدوى مع عد ٍو حاقد يتلذذ على عذابات ال�سجناء .ويفر�ض الإعالم دوره،
وي�سمع العامل عن �إ�رضاب الأ�رسى يف ع�سقالن ،ويتو�سط رئي�س بلدية غزة حينذاك،
احلاج ر�شاد ال�شوا ،وال�شيخ ها�شم اخلزندار ،لدى الأ�رسى ويحملون مطالبهم ،وال
� 20سريد يف هذا الن�ص العديد من الروايات عن دور الأ�سري [عبد العزيز] �أبو علي �شاهني ،وموقفه ال�سلبي من
ت�أ�سي�س اجلماعة الإ�سالمية ودوره القيادي يف بع�ض �إ�رضابات احلركة الأ�سرية ،حول �أبو علي وم�سريته
الن�ضالية انظر :حممد القي�سي ،الهواء املقنع� :أبو علي �شاهني خم�سة ع�رش عاما ً يف االعتقال ال�صهيوين،
تاريخ �شفوي (تون�س :كتاب لوت�س[ .)1986 ،املحرر].
	21انطلق الإ�رضاب املفتوح عن الطعام يف �سجن ع�سقالن يوم  ،1976/12/11وبعد تراجع �إدارة ال�سجن عن الوعود
التي قطعتها للأ�رسى قرر الأ�رسى ا�ستئناف �إ�رضابهم من جديد يوم [ .1977/2/24املحرر]
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يريدون كثرياً� ،إمنا يريدون حت�سني ظروف حياتهم .و�أخريا ً وبعد �إ�رضابني كبريين،
ا�ستجابت م�صلحة ال�سجون ،وقامت بتزويدهم بالفر�شات.
وبعد الإ�رضاب رحل جرب ،و�أبو علي �شاهني ،وحممد حمدان ،وعبد اهلل العجرمي
�إىل عزل �سجن �شطة ،لأربع �سنوات �أو يزيد� ،إىل �أن افتتحت م�صلحة ال�سجون
ورحلوا �إىل هناك ،وبد�أ �إ�رضاب نفحة منذ الأيام الأوىل
�سجن نفحة �سنة .1980
ِّ
الفتتاحه .22وعادت م�صلحة ال�سجون بجرب و�أبي علي �شاهني �إىل العزل مرة �أخرى،
وبعد حني نقل االثنان �إىل �سجن غزة ،وبقي جرب هناك �إىل �أن كانت عملية تبادل �سنة
 ،1983فخرج مع ال�صفقة ...وهو اليوم يعي�ش يف ال�سودان.
ويف �إ�رضاب نفحة هذا �سقط �شهداء جراء الإهمال الطبي ،حيث كان ُيرغم ال�سجني
على �رشب احلليب عن طريق �أنابيب تو�ضع يف احللق ُت�سمى “الزوندا” ،وت�ضل
طريقها �إىل الرئتني ،مما ي�سبب حالة خنق ت�ؤدي �إىل وفاة ال�سجني .وكان ممن خا�ض
هذه املعركة وم�ضى �شهيدا ً �إ�سحق مراغة من �سلوان ،وهو �شقيق لأبي مو�سى ،الذي
قاد فتح االنتفا�ضة بعد االن�شقاق الذي ح�صل بعد االجتياح الإ�رسائيلي جلنوب لبنان،
وعلي اجلعفري من خميم الدهي�شة ،ورا�سم حالوة من غزة .وحيا اهلل ال�شهداء ،وحيا اهلل
جرب وجزاه اهلل خرياً ،وم ّد يف عمره بالعمل ال�صالح.

من رجال الجماعة في عسقالن:
يف ع�سقالن تعرفت على رجال ،كانوا يف جاهليتهم حمبطني من ثقل الأيام عليهم يف
ال�سجن ،ومن الفراغ القاتل الذي تعاين منه الروح ،بل كان عنوان حياتهم ال�ضياع ،وعلى
�صعيد ال�سلوك فال ان�ضباط .وممن تعرفت عليه الأخ حمزة كنفو�ش ،الذي كان بينه وبني
الدين والتدين جبال ووديان ،ولطاملا �سخر من الدين و�أتباعه ،وغلظة القلب �سمة من
�سماته ،قبل �أن يدخل اجلماعة ،ويف رقبته ِم َن الأرواح ع�رشين قتيالً من اجلوا�سي�س،
و�صوم رم�ضان يف غري وارده ،وعلى �أعني النا�س يف رائعة النهار يف رم�ضان يتناول
طعامه .وملا �أذن اهلل له بالهداية ،وحلق بركب اجلماعة ،ا�ستقام �أمره ،وم�ضى على بيعته

 22بد�أ �إ�رضاب �سجن نفحة يف  1980/7/14وكان ال�سجن افتتح يف �أول �أيار /مايو  .1980للمزيد عن �إ�رضاب �سجن
نفحة املركزي انظر الوثيقة املهمة :جربيل الرجوب ،نفحة يتحدث بعد ثالثة وثالثني عاماً :معركة الأمعاء
�سجن نفحة ( 1980رام اهلل :دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع.)2014 ،

105

ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
�إىل يومنا هذا .ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك .وملا ح�رض ال�شيخ �أحمد يا�سني
رحمه اهلل� ،إىل ع�سقالن �سنة  ،1984كان حمزة ومعه الأخ حممد دروي�ش ،رحمه اهلل ،من
القائمني على خدمته واالهتمام به ،حيث �إن ال�شيخ كان قعيدا ً م�شلوالً ،كالهما يقومان
على طهوره وغ�سله وق�ضاء حاجته� ،إىل �أن َم َّن اهلل علينا بالفرج ،وخرجنا جميعا ً من
ال�سجن يف تبادل  ،1985يف �صفقة التبادل التي قادها �أحمد جربيل ،والتي ما عا�شت
فل�سطني فرحة مثلها .و�أخونا حمزة له مع ال�شيخ �صوالت وجوالت .قال له يوماً :نريدك
�أن تغني لنا ،وال�شيخ رحمه اهلل� ،صاحب نكتة� ،أي �أغنية ،و�إذا بال�شيخ يغني لهم “الأر�ض
بتتكلم عربي ...الأر�ض” ل�سيد دوري�ش ،وهات �ضحك وانب�ساط .وحمزة هذا ملا خرجنا
من ال�سجن عمل حار�سا ً يف اجلامعة الإ�سالمية� ،إىل �أن �أبعد �إىل مرج الزهور ،وبعد عودته
رجع �إىل وظيفته ،وملرات زرته يف بيته يف خميم ال�شاطئ .ومن فكاهات ال�شيخ �أحمد
يا�سني �أنه كان �إذا خال اجلو ب�أحد ٍ من مريديه ،نادى عليه ب�صوته املبحوح تعال ،تعال
ننزل جولة م�صارعة.
وكان معنا ،وممن تعرفت عليهم� ،أبو العز الكرتي حممد عبد الوهاب حمد ،وهو من
عائلة منا�ضلة وجماهدة ،وبيته كله �إما لفتح �أو اجلهاد �أو حما�س ،له ثالثة �إخوة يف فتح،
وواحد يف اجلهاد ،و�أما هو ففي حما�س .وكثريا ً ما مار�سنا الريا�ضة معا ً يف ال�سجن،
وت�رشفت بزيارته يف بيته ،وزارين يف بيتي ،وتعرفت على �إخوته جميعاً ،وهو اليوم
وكيل وزارة الأ�رسى يف غزة.
ويف ع�سقالن ،وبقية ال�سجون ،كانت كتب منري �شفيق ،الذي �صار من املفكرين
الإ�سالميني ،هي املعتمدة عند حركة فتح .وكان حملة الفكر املارك�سي يف فتح يعدّونَ الأخ
منري هو املن ِّظر للحركة ،وجعلوا من قراءة كتبه املارك�سية غطا ًء لن�رش الفكر يف التنظيم،
ري ي�رسح وميرح من خالل كتبه .وملا جاءنا بطلعته اجلديدة ،وبنقلته
فكان الأخ من ُ
الرائعة ،وخا�صة كتابه الإ�سالم واحل�ضارة ،والذي قر�أته ب�شغف ،ووجدته يف كتابه هذا
�أكرث من �أن�صف الدولة العثمانية مبنطق علمي ،بعد �أن ظلمها القوميون العرب ،وملا قلنا
لأحباب منري �شفيق� ،إليكم ما �أتى به الأخ منري ،و�أن الرجل قد �أ�صاب كبد احلقيقة ،لووا
ر�ؤو�سـهم ،ومتلملـوا و�أُربكوا.
وملا ت�شكلت �رسايا اجلهاد يف الثمانينيات من القرن املا�ضي ،بفريق من الأحرار،
وكان وراءهم ،كما �سمعت ،الأخ منري �شفيق ،وهم من الذين لهم ح�ضور الأبطال يف
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�ساحات القتال ،يف اجلنوب اللبناين ،وحيثما كانوا قبل حرب حزيران /يونيو ،1982
وما بعدها ،وعلى اخل�صو�ص كتائب الق�سطل واجلرمق وغريهما .كان من طالئع
هذه الكتائب ،وممن وقف على قيادة ال�رسايا ،الإخوة ال�شهداء :حممد ح�سن ابحي�ص،
ومروان الكيايل ،وحمدي �سلطان التميمي .وكان وراءهم كما ذكرت يف الإعداد والتنظيم
والتنظري الأ�ستاذ منري .وا�ستطاع ه�ؤالء القادة ا�ستقطاب رجال املعارك ،وامل�شهود لهم
من قاعدة فتح التنظيمية .وعلى خروجهم هذا حو�رص ه�ؤالء باملال ،حتى ال يخرجوا
من حتت عباءة التنظيم ،لكنهم �صربوا على هذا احل�صار ،ودفعوا �رضيبته ...فرحلوا
�شهداء .ولقد حاول �أبو جهاد الوزير جاهدا ً �أن يحتويهم ،لكنه مل يفلح �أمام رجال همتهم
�أكرب من االبتزاز.
لقد حظي ه�ؤالء القادة بثقة �إخوانهم من املخل�صني ،وكان لهم حراكهم على �صعيد
العمل املقاوم ،و ُق ِّدر لثالثتهم �أن جتمعهم قرب�ص يف مهمة ،فانفجرت بهم �سيارتهم يف
قرب�ص ،وقيل �إن املو�ساد  Mossadهو َم ْن د ّبر ذلك.
وممن تعرفت عليهم داخل ال�سجن وخارجه ،من مدر�سة الأ�ستاذ منري والقادة
الثالثة ،الأخ حازم ع�سيلة (�أبو جابر) وجمموعته ،والأخ �أحمد �شعبان ،وهو من القد�س
كذلك ،والأخت عطاف عليان ،23التي �رضبت �أروع الأمثلة يف ال�صرب على املحنة والثبات
داخل ال�سجون .ويكفيها �رشفا ً وفخرا ً �أنها �أ�رضبت عن الطعام �أربعني يوما ً من �أجل رفع
ال�ضيم عن �أخواتها .وتزوجت فيما بعد من الأخ املجاهد وليد الهوديل (�أبو �أحمد).24

 23عطاف داوود عليان ( :) –1962ولدت يف بيت حلم ،ان�ضمت ملجموعات �رسايا اجلهاد ،وتدربت �سنة 1980

يف مع�سكرات حركة فتح يف لبنان� .شاركت يف التخطيط لعملية ا�ست�شهادية ب�سيارة مفخخة ت�ستهدف مبنى
رئا�سة احلكومة الإ�رسائيلية �سنة  ،1987ب�إ�رشاف من ال�شهيد حمدي �سلطان التميمي �أحد م�ؤ�س�سي ال�رسايا.
اعتقلت يف  1987/8/2قبل وقت وجيز من تنفيذ العملية ،حكمت بال�سجن ملدة ع�رشة �أعوام� ،أ�ضيف �إليها الحقا ً
خم�سة �أعوام ملهاجمتها �سجانة �صهيونية� .أطلق �رساحها �سنة  ،1997ثم �أعيد اعتقالها �أكرث من مرة لن�شاطها
يف حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني .نا�شطة يف املجال االجتماعي وال�سيا�سي ،متزوجة من الأ�سري املحرر
وليد الهوديل ولها طفلة.

 24وليد �إبراهيم الهوديل ( :) –1960ولد يف خميم اجللزون ق�ضاء رام اهلل لعائلة هجرت من قرية العبا�سية
�سنة  .1948تخرج من معهد املعلمني يف مدينة رام اهلل ،ليعمل بعدها مدة �أربعة �أعوام كمعلم للريا�ضيات .اعتقل
عدة مرات يف �سجون االحتالل ال�صهيوين� ،أبرزها اعتقاله �سنة  ،1990وحكم ملدة  12عاما ً ون�صف .ق�ضى
�أغلب فرتة �سجنه يف الكتابة الأدبية ،حيث خرج من ال�سجن بثالث روايات و�سبع جمموعات ق�ص�صية .مدير
مركز بيت املقد�س للأدب� .أبرز ن�صو�صه مدفن الأحياء ( ،)1998و�ستائر العتمة (.)1999
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وما زلنا يف �سجن ع�سقالن ،الذي فتح �أبوابه لكثري من �أبناء فل�سطني ،ومن العرب،
ومنهم الأخ ح�سني �أبو كويك ،الالجئ من اللد يف خميم الأمعري .ح�سني هذا حلق بركب
اجلماعة منذ �أن و�صل �إىل ع�سقالن ،و�أثار ذلك حفيظة فتح على اخل�صو�ص ،والتنظيمات
التي عملت وتعمل جاهدة على حتجيم اجلماعة الإ�سالمية .ومن بعده جاءنا فتى دون
الثامنة ع�رشة من عمره هو �سلمان �أبو عيد ،من قرية بدو ق�ضاء القد�س ،اعتقل على خلفية
ان�ضمامه للجبهة الدميقراطية ،واعرتف يف امل�سكوبية ب�أنه ان�ضم ل�صفوف هذا التنظيم،
ولكنه قطع ات�صاله بهم ،وهجر التنظيم قبل دخول ال�سجن .وملا انتهى به التحقيق �إىل
غرف امل�سكوبية ...التقى �أ�رسى من ال�سجون ،منهم عمر القا�سم و�آخرون .ومع �ساعات
النهار ،كان احلديث يتفاعل لدى الثوريني يف التنظري والتحري�ض على اخلارجني عن اخلط
الوطني ح�سب زعمهم ،وهم �أفراد اجلماعة الإ�سالمية .وكلما ح�رض عندهم منا�ضل
خارج من زنازين التحقيق ،افتعلوا له احلديث عن ق�صد وتخطيط ،يف تعبئة خاطئة
جديد
ٌ
وحملة �ضارية� ،ض ّد اجلماعة واملنت�سبني �إليها .ويذكر يف ال�سياق التحري�ض �ض ّد ال�شيخ
�أبو طري ،ليتوج�س �سلمان ومن ي�سمع خمافة �أن يلحقوا بركب اجلماعة ،و�أوحي �إليهم
من خالل احلملة �أن اجلماعة ب�أفرادها جوا�سي�س.
يقول �سلمان :ما �سمعت بال�شيخ �أبي طري �إال منهم ،وقلت ما �ش�أنه �أن ُيذكر بال�سوء؟
وملا تقرر ترحيلنا �إىل ع�سقالن ،بعد هذه املوعظة البائ�سة ،وحطت بنا الرحال يف الزنازين
قبل الدخول �إىل ال�سجن� ،أنا والأخ نادر عالء الدين من بيت حلم ،وكنتيه �أبو طلحة،
ت�شاورنا يف الأمر ...وفيما يقال عن اجلماعة ،وهل �صحيح ما ي�شاع حولها من �شبهات؟
فما العمل �إذن؟ الدميقراطية عرفناها يف اخلارج ،ونحن قوم مفطورون على التدين.
فعزمنا الأمر بعد ت�شاور بيننا على �أن نلحق بركب اجلماعة ،مع ّ
خط رجعة �إذا تبني لنا ما
ي�شاع عنها ،وهو اخلروج منها ،واخلروج �أ�سهل من الورطة مع الف�صائل .فناموا ليلتهم
يف الزنازين ،وعند ال�ضحى قدموا �إىل غرفتنا ،فا�ستقبلناهم ورحبنا بهم ،و�أخذناهم
بالأح�ضان .وال �ش ّك يف �أن كل من يلحق بنا ،هو ر�صيد لنا ،ودم جديد لهذه اجلماعة.
وما �إن علمت الدميقراطية بدخول �سلمان عندنا ،و�إذا مب�س�ؤول منهم يقال له
فايز الغوراين يقف قبالتنا وينادي ب�صوت عالٍ  :يا رفيق �سلمان —و�سلمان يف حينها ال
يعرف الفرق بني �أخ ورفيق— يا رفيق �سلمان —وك�أن كلمة الرفيق عند �سلمان ولدت
مع لينني �أو مارك�س— عال �صوت فايز :يا رفيق �سلمان ،ومرة �أخرى :يا رفيق �سلمان،
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�أنت ابن الدميقراطية ،ودخلت ال�سجن على ا�سمها ،وهنا كل �إن�سان يدخل عند تنظيمه،
وه�ؤالء النا�س الذين �أنت عندهم ودخلت عليهم غري وطنيني .قالها فايز ب�صوت عالٍ
واقفي عند �شباك الغرفة؛ لأنه يوجد بهو بني ال�ساحة
ي�ستفز احلجارة .وكنت و�سلمان
ْ
والغرف ،يقال له “مردوان” .قلت :يا فايز ،اغرب عن هذا املكان ،و�إال كان لنا معك �ش�أن
�آخر .فقال يلَ الأخ ح�سني �أبو كويك ،وكان �إىل جانب فايز يف ال�ساحة� :أت�أمرين ب�رضبه؟
فقلت له :ال ،وهذه م�شكلة �سهل حلها .وقلنا ل�سلمان :هذه جعجعة فال تقلق .وبقيت
هذه امل�شكلة عالقة لأكرث من �أ�سبوع .وقلت لأخوين كرميني ،كل واحد منهما “قرمية”
زيتون ،الواحد منهما “جمدول جدالً” ما �شاء اهلل ،رجب الكيالين من بيت الهيا من غزة،
وعبد الرحمن الهجني من الزيتون من غزة� ،أنت عن ميني �سلمان و�أنت عن �شماله —طبعا ً
هذا االختيار له مغزاه عند الف�صائل؛ لأن �رشيعة الغاب هي التي حتكم ال�ساحة
االعتقالية— و�إن حاول �أحد من الدميقراطية احلديث مع �سلمان ،فقوال له :اذهب �إىل
ال�شيخ �أبي طري وحتدث �إليه .ث ّم عقدت جل�سة اقرتحتها التنظيمات فتح وال�شعبية
واجلماعة ،جل�س فيها الأخ زهران �أبو قبيطة عن فتح ،والرفيق حممود جدة عن ال�شعبية،
و�سلمان و�أنا عن اجلماعة ،وحتدث �إليهم ،وخرجنا من اجلل�سة ب�أن ترتاجع الدميقراطية
عن ا�ستفزازها و�أن تعرف حجمها ،وال �سلطان لها على �سلمان ،وقدر اهلل فيما بعد �أن
جتمع بيننا وبني �سلمان امل�صاهرة؛ فقد تزوج من �أختي.
ويف �ساحة ع�سقالن مات �أبو عي�سى ال�شطريط من حلحول ،مات على ِ�إ ْث ِر نوبة قلبية
مل تو�صله �إىل امل�ست�شفى ،رحمه اهلل .وملا و�صل جثمانه �إىل حلحول� ،إىل م�سقط ر�أ�سه،
رف�ضت عائلة ملحم دفنه يف مقربة البلدة؛ لأنه قتل خمتارهم �أيام الثورة الأوىل ،يوم �أن
كانت يف الأردن ،وكان لها هيبتُها .وبا�سم الثورة قامت جمموعة فدائية بقيادة �أبو عي�سى
ال�شطريط بقتل املختار حممد ملحم بتهمة �أنه عميل .فثارت عائلة املختار حميّ ًة له،
ووقعت فتنة بني النا�س ،وتراجعت الثورة عن تبنّي العملية ،وبر�أت املختار من تهمته،
و�أن القتل لي�س من م�س�ؤوليتها .وبالطبع لي�س هذا بجديد على الثورة الفل�سطينية .ودفن
�أبو عي�سى رحمه اهلل ،يف جوار م�سجد �سيدنا �إبراهيم اخلليل.\ ،
كري من غزة يف زنزانته ،من املر�ض ،ومل يعالج،
�إيه ،يا ع�سقالن ،مات �أخونا يو�سف ّ
بل �إن �أحد الإخوة �أح�رض له من نافذة الزنزانة علبة �صغرية من التمر ،ومات وما ا�ستطاع
�أن ي�صل �إليها.
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من “التكفير” إلى “الجماعة” في بئر السبع:
على �أثر خطب اجلمعة التي كانت تعالج ق�ضايا ال�ساعة ،وعلى اخل�صو�ص احلرب
التي تدور رحاها على �أر�ض اجلنوب اللبناين ،وما جرى لل�شعب الفل�سطيني يف خميمات
ال�شتات ،خا�صة �صربا و�شاتيال ،واملجازر التي حلت بالأهايل هناك .والدور القذر الذي
لعبته الكتائب اللبنانية بدعم من قوات االحتالل ،يوم �أن اقتحمت املخيمني ،و�أزهقت
الأرواح ومثلت باجلثث ،ومقابر جماعية ،يندى لها جبني الب�رشية.
كنا نحر�ص على �أن نحيي يف الفدائي ما مات ،ونعيد له ما فات ،بعد هذه ال�سنني التي
تلوثت بالأفكار املادية ،والرتهيب الذي مار�سته التنظيمات� ،ض ّد �أفرادها حتى يبقى
الدين منعزالً ،وحتى يبقى ما بينهم وما بني الدين باهتاً .ومع الأيام ركام يجثم بثقله
على الفطرة ،فتتنكب البو�صل ُة طريقها .وترى كثريا ً من النا�س يعي�شون الأمية ،والأمية
هنا لي�ست �أمية القراءة والكتابة فقط ،ولكن احلجر على الكتاب الإ�سالمي؛ كي ال ي�صل
�إىل �أفراد التنظيمات هو الأميّة .ففي مكتبة ال�سجن� ،إذا طلب قارئ كتابا ً �إ�سالمياً ،ينتظر
�أكرث من �أ�سبوع ،حتى ميل بعينها ويرتاجع عن طلبه ،وهي �سيا�سة ال حميد عنها عند
التنظيمات يف حربها على الكتاب الإ�سالمي ،ف�سيا�سة الت�سويف هي الفاعلة والباقية� ،إىل
حني خروجنا من ال�سجن �سنة .1985
على كل حال ،بعد جولتني يف الزنازين �أو ثالث� ،أقدمت الإدارة على نقلي و�أخوين
كرميني من اجلماعة �إىل �سجن بئر ال�سبع؛ لأننا �أزعجنا �إدارة ال�سجن بخطب اجلمعة،
وكذلك كنا مزعجني لأبناء الف�صائل من املارك�سيني ،الذين ر�أوا يف خطبة اجلمعة منربا ً
للفكر الإ�سالمي ،وميدانا ً للتعبئة.
يف �صباح يوم الرحيل مللمنا �أغرا�ضنا ،وغادرنا ع�سقالن يف ناقلة يقال لها
بو�سطة ،تابعة مل�صلحة ال�سجون ،و�سارت الناقلة تطوي بنا الأر�ض �إىل �أن و�صلنا �إىل
�سجن بئر ال�سبع .وهناك ا�ستقبلتنا �إدارة ال�سجن مبديرهاَ ،و ِم ْن حوله وعن اليمني وعن
ال�شمال �رشطة ال�سجن يف موقف �إرهابي ،على �إثر �إ�شارة و�صلت من مدير ع�سقالن،
وا�سمه �آ�رش كوهن� ،إىل مدير �سجن ال�سبع وا�سمه �آ�رش غرافو� ،أن ه�ؤالء ي�شكلون خطرا ً
و�إزعاجاً ،والنقل يف ُعرف م�صلحة ال�سجون للت�أديب .وملا انتهينا من هذا اال�ستقبال،
ودخلنا �إىل ال�سجن بعد التفتي�ش ،ا�ستقبلتنا �إدارة �أخرى هي “حكومة فتح” يف ال�سجن،
فمنعونا من العي�ش معا ً يف حجرة من حجر ال�سجن ،يف عملية تفريق بهدف �أال جنتمع،
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و�أال نعي�ش بعيدا ً عن �أعني التنظيم القائد ،وعن ر�صده .وخرج علينا ذياب اللوح من
غزة ،وهو املوجه العام للتنظيم ،وم�سلم الدودة من حلحول من جمموعة الأخ �صبحي
الوحو�ش ،خرج علينا ذياب بلهجة متعالية يف هذا ال�سجن ،حتاول �أن تفر�ض علينا �أنه
“ال يوجد وال ي�سمح بجماعة �إ�سالمية هنا ،وال�سلطة الكاملة هنا للتنظيم” .فكتبت �إليه
بر�سالة روحها التحدي ،وقلت له� :شئت �أم ال نح ُن جماعة ،وال نعطي والءنا لغري اهلل،
ولن نقبل �أن حتكمنا �رشوطك.
بادئ الأمر دخلت غرفة لفتح فيها �شبان حمرتمون ،رحبوا بي وتعاملت معهم بالأدب
الذي علمنا �إياه الإ�سالم .ونزل الأخ �صبحي عند �شاب من غزة ا�سمه حممد ك�شكو ،يف
حجرة الثنني يقال لها “�إك�س” .25و�أما احلاج ماجد ،فكان لإخوة من “التكفري والهجرة”
غرفة خا�صة بهم وينق�صها فرد واحد ،فكانت من ن�صيب احلاج ماجد ،وا�ستقبله �إخواننا
من التكفري والهجرة ،واعرت�ضت فتح على دخول احلج ماجد ،عند �إخواننا يف التكفري
والهجرة؛ لأن لها و�صاية علينا ،فال يجوز �أن يدخل احلاج ماجد �إال ب�إذنهم .وكان تعليقي
على ذلك �أنهم ال يثقون ب�أنف�سهم ،كما كانوا يقولون ،وال يزالون يرددون� ،أن املنظمة هي
املمثل ال�رشعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني ،وال �أدري من خولهم بذلك؟ فال�شعب مل
ينتخبهم حتى ولو فر�ضوا �أنف�سهم عليه.
مل ي�صربوا على بقائي يف الغرفة ،فطلبوا مني االنتقال عند الأخ �صبحي بديالً عن
حممد ك�شكو ابن تنظيم فتح ،فكان ذلك .وع�شت و�صبحي يف الإك�س� ،إىل �أن متردنا
وخرجنا من بني �صفوف املنا�ضلني الذين ال يقبلون غريهم.
يف كل يوم نخرج لل�ساحة ،ويقال لها “الفورة” ،26وي�سلم علينا النا�س يف الق�سم
الذي نحن فيه ،من يعرفنا ومن ال يعرفنا .لكن مع الأيام تتبدى لك احلواجز ،فالنا�س
على خوف مما يثار حولنا ،وحول �أي جماعة �إ�سالمية من �شبهات ويتجنبوننا ،وقليل
من يجر�ؤ �أن مي�شي معنا ...فال تفاعل مطلقاً ،و�إذا ما تفاعل �أح ٌد معنا دخل الأمن �أو
الر�صد بيننا ،لي�ستمع �إىل احلديث حتى ولو مل يكن يف الدين .ولأكرث من مرة دخل علينا
	25الإك�س :الزنزانة ال�صغرية التي يو�ضع فيها الأ�سري� ،إما للعقاب �أو التحقيق ،وهي �صغرية احلجم وتخلو من
مرحـا�ض ،ويو�ضع فيهـا �أحيانا ً تنكة لق�ضاء احلاجة ،وبع�ض “�إك�سات” التحقيق فيها مرابط حديدية لتقييد
�أيدي و�أرجل الأ�سري .انظر :فهد �أبو احلاج ،مرجع �سابق� ،ص [ .72املحرر].
	26الفورة :املدة الزمنية التي ي�سمح بها للأ�سري باخلروج �إىل �ساحة ال�سجن للرتويح عن نف�سه ،وعادة ما تكون يف
�ساحة �صغرية ،وهي مدة ق�صرية .انظر :فهد �أبو احلاج ،مرجع �سابق� ،ص [ .59املحرر]
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الأخ نبيل دعنا مدفوعا ً من خالل مهمته لينقل ما يدور من حديث مع �أي عن�رص من فتح
�إىل هيئة التنظيم .والذي يطور عالقاته معنا ُيغمز به من هنا �أو هناك ،ويلحن عليه من
متربع �آخر ،و�إذا ازدادت الأمور على �صعيد االجتماعيات ،ازدادت ال�ضغوط حتى ت�صل
�أحيانا ً �إىل ال�رضب.
نبيل دعنا متعوب عليه عند التنظيم�ُ ،شغله الر�صد ،و�أوالً ب�أول يتم النقل �إىل هيئة الأمن
يف التنظيم .نخرج لل�ساحة كالغرباء ،وتفاعلنا مق�صور على جماعة التكفري والهجرة
ولي�س الكل .واحلاج ماجد تعب منهم وتعبوا منه ،دعوه �أوالً للدخول يف جماعتهم ...لكنه
رف�ض ،ولي�س عن جهل بفكرتهم ،بل هو على علم واطالع بهذا الفكر ،فقالوا له ال ت�ص ِّل
معنا ،بدعوى �أنهم �أقاموا عليه احلجة ،وال يجوز �أن ي�صلي معهم ،قال لهم� :أ�صلي �إىل
جانبكم ،قالوا :ال ،قال لهم :ولو ب�شرب ،قالوا :ال وال ب�أكرث من �شرب .فانظر �إىل هذا الفكر
العقيم الذي عا�شه ه�ؤالء ال�شبان� ،إىل �أن َم َّن اهلل عليهم بخلعه.
تفاعلوا معنا وتبادلنا الأفكار ،فال هم �أفلحوا يف �إقناعنا بفكرتهم ،وال نحن كذلك ،لكن
بقيت العالقة بيننا قائمة ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،مع �أمريهم ال�شيخ فخري �أ�سعد؛ وهو
بحق ،عامل ومتبحر يف علم احلديث وم�صطلحه ،وقارئ ٌ للتف�سري ،وعلى اخل�صو�ص،
تف�سري الظالل ل�سيد قطب ،وك�أنه يحفظه عن ظهر قلب ،مت�أث ٌر بالن�صو�ص املحمولة على
غري تف�سريها ،و�صاحب حجة ،لكن ُع ّمي عليه وعلى �أ�صحابه .فناق�شناه هو على وجه
اخل�صو�ص؛ لأنه هو من يعنينا ،و�إذا تو�صلنا معه �إىل ح ّل ،فالآخرون تالمذة عنده ومن
ال�سهولة عالجهم .وي�شاء اهلل بعد حني ،وبعد مراجعته لكتاب ال�شفاء للقا�ضي عيا�ض،
و�إذا بفخري �أ�سعد ،وك�أن على �صدره �صخرة فانزاحت ،كان يف �ضيق فان�رشح �صدره
ل�سطور من كتاب ال�شفاء ،وهو �شفاء .فجاءنا الرجل ووقف على باب حجرتنا ،وعلى
ا�ستحياء قال� :إنه ق�ضى ما م�ضى من العمر على هذا الفكر وك�أنه خمنوق ،و�أن اهلل �سبحانه
وتعاىل �أراد له اخلري ،ففرحنا وطربنا حلديثه ،و�شجعناه على الرتيث ،وكثريا ً ما بيَّنا له
�أن مواطن التلبي�س حتتاج �إىل فقه يف اللغة العربية .وحمدنا اهلل على هذه النتيجة ،و�أن اهلل
يريد لرحلتنا هذه �أن تنتهي حالة التكفري على �أيدينا ،والتي طال عمرها و�صاحبت ه�ؤالء
ال�شباب لأكرث من � 7سنوات عجاف ،تعر�ضوا من خاللها للموت ،و�أتت عليهم ظروف
تو�ض�أوا و�صلوا �صالة ال�شهادة ،لِ ا حلق بهم ِم ْن ظلم ذوي القربى ،وال �ش ّك يف �أن فكرهم
من التطرف وال�صعوبة مبكان ،فكانوا يعدون كل امل�ساجد يف الأر�ض م�ساجد �رضار،
وي�أمرون �أهلهم بعدم ال�صالة فيها.
112

املفا�صلة :اجلماعة الإ�سالمية يف ال�سجون
جنحنا يف �إقناع فخري بوجهة نظرنا ،بفكرنا ونهجنا ،بفكر الإخوان امل�سلمني ،وتقبل
ذلك بارتياح ،وقلنا له :ابد�أ بال�شبان القريبني منك؛ لأنهم متفاوتون ،ف�أتانا باثنني منهم،
هما ممدوح �أبو د ّية ،وم�صطفى �سنيورة من طولكرم ،ومل جند �صعوبة يف �إقناعهما.
ث ّم جاء دور الثالثة الآخرين ،فركبوا ر�ؤو�سهم وطا�ش عقلهم ،وقال يل �أحدهم وهو
نا�رص الأفندي ،الذي تخلى عن كل �شيء فيما بعد ،وهو الآن �ضابط يف الأمن الوقائي
الفل�سطيني ،قال عن فخري :هو َم ْن زرعه فينا كالإبر ،ك�إبر املورفني ،والآن يقول لنا:
كنا هذه ال�سنني على خط�أ.
جادلوه وعال �صو ُتهم يف غرفتهم وكادوا يقتتلون ،ومن ف�صاحته �أنه قال لهم وهو
جال�س على �رسيره� :أخلع ما كنت عليه كما �أخلع ثوبي هذا .وخلع ثوبه �أمامهم ،فهاجوا،
وتطاولوا عليه ،وقال لهم� :أنتم �أزارقة ،طوبى ملن قتلكم ،وطوبى ملن قتلتموه .وانتهت
ظاهرة التكفري فيما بعد ،وخرجنا لل�صالة يف ال�ساحة ،وعجب النا�س من فخري وهو
ي�صلي معنا ،وما توقعوا ذلك �أبداً� ،أو �أن ي�صلي بنا جميعا ً واحد من فتح يف جماعة؛ لأن
فتح كانت ال ت�سمح لنا ب�إمامة النا�س ،و�أكرث من هذا �أنهم منعونا من خطبة اجلمعة،
ف�إدارة ال�سجن يف ع�سقالن نقلتنا لأ�سباب عدة ،و�أهمها خطبة اجلمعة .وملا و�صلنا �سجن
بئر ال�سبع ،وكان يوم اجلمعة وحانت ال�صالة ،جاءت �إدارة ال�سجن مبديرها لريوا من
خطيب اجلمعة؟ وفتح مل حترتم هذا اجلانب فينا ،واخلطيب فيهم لغته العربية ت�شتكي
�إىل اهلل ،وكنت �أعلق :متلمل �سيبويه يف قربه ،بل قر�أ اخلطيب ذات مرة يف �صالة اجلمعة
�صات (بفتح
�صاتِ ) (بك�رس ال�صاد) قر�أها امل ْع َ
من �سورة ع َّم يت�ساءلونِ ( ،م َن ْال ُ ْع ِ َ
ال�صاد) .ويف جمعة �أخرى ح�رضت الإدارة مبديرها لري ْوا من يخطب اجلمعة ،يريد �أن
ي�ستمع �إلينا لعله يهتدي! ولكن الثوار كفوه ذلك ،ومكثنا بني ظهرانيهم قرابة �سنة ،ومل
ي�سمحوا لنا ال بالإمامة ،وهم عوام ،وال باخلطبة خوفا ً من التنظري .وملا فتح اهلل على
الأخ فخري وان�ضوى حتت لوائنا ،قال رجل من فتح وا�سمه حممد فيا�ض من نابل�سَ :م ْن
ا�ستطاع �أن ينقل فخري من حالته الأوىل ي�ستطيع �أن يقلب ال�سجن ب�سهولة.
وتو�ضيحا ً حلال جماعة التكفري ،فقد جاء يف كتاب املجاهد حم�سن ثابت ،عن ن�ش�أة
اجلماعة الإ�سالمية يف �سجون االحتالل ،ما يلي:
و�أعلنوا عن ت�شكيل نواة اجلماعة � 1970إال �أنه مل يكن لهم �أي ات�صال مع
اخلارج ،ما �ساهم يف عدم فهم قواعد الدعوة �إىل اهلل ،لغياب التوجيه الواعي،
فارتكبوا بع�ض الأخطاء الفادحة كان �أهمها:
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تكفري كل املنتمني �إىل ف�صائل م.ت.ف ،حتى �إنهم كانوا يفر�ضون على كل
َم ْن ينتمي �إليهم �أن ينطق بال�شهادتني ،و�أن ي�ستحم ،وقد بلغت بهم احلال �أنهم
كانوا يرمون ال�صابون يف الزبل ،بعد �أن ي�ستحم بها الأخ اجلديد ،ظنا ً منهم �أنها
جن�سة ،وع ّدوا كل من مل يحكم مبا �أنزل اهلل كافراً ...وغاب عن �أذهانهم �أنّ هناك
كفرا ً دون كفر ،و�رشكا ً دون �رشك ،ون�سوا �أن الزاين حني زنى مل ُيحكم عليه
�س اهلل للجماعة الأخ حممد
بالكفر ،وبقيت اجلماعة على هذه احلال ،حتى َي َّ َ
�أبو طري ،والذي �أعاد امليزان �إىل طبيعته.27

ويتحدث عن ت�أ�سي�س اجلماعة الإ�سالمية يف �سجن اخلليل ،حيث �أ�س�س الأخوان
�أحمد العواودة ،و�أحمد النمورة (اجلماعة الإ�سالمية) .وكان عددها ال يزيد على
�ستة �أ�شخا�ص ،وواجهتهم �صعوبات جمة ،و�أوذوا من حركة فتح ،ودليل ذلك قول
جمال ال�شوبكي :لن ن�سمح بوجود �أية جماعة خارج �إطار م.ت.ف ،مهما كلف الثمن.28
ويف معتقل جنني� ،ش ّكل الأخ ال�شهيد ن�رص جرار 29اجلماعة الإ�سالمية ،والقت ما
القته اجلماعات الأخرى ،من الأذى وال�رضب واملعاملة ال�سيئة من حركة فتح ،وقد
ابتد�أت �سنة  ،1978وبرز عداء ال�شبيبة لطالئع اجلماعة الإ�سالمية ،وكان من �أبرز
املعادين حممد �سلمان �شديد من خميم الريموك يف �سورية ،و�سمري �صبيحات من رمانة
جنني ،وعارف خطيب من حزما ،الذي حاول منع �أذان الفجر يف �سجن جنني ،وقال للأخ
ن�رص جرار كلمة ال ُتن�سى�“ :إنْ �أمتمت الأذان ،لأدع�س ّن على حليتك بالكندرة” .و�رضبت
اجلماعة جذورها رغم �أنوف الأقزام ،وها هي اجلماعة اليوم قد و�صلت يف عددها �إىل
 28جماهدا ً.30

 27حم�سن ثابت ،مرجع �سابق� ،ص .12
 28املرجع نف�سه� ،ص .14–13
 29ن�رص خالد جرار ( :)2002–1958ولد يف وادي برقني قرب مدينة جنني .اعتقل ملدة ع�رشة �أعوام �سنة ،1978
بعد �إلقاء مولوتوف  Molotovعلى حافلة �صهيونية ،وهو �أحد م�ؤ�س�سي اجلماعة الإ�سالمية يف ال�سجون.
اعتقل عدة مرات بعد خروجه من �سجنه الأول لدوره القيادي يف حركة حما�س ،واعتقل يف �سجون ال�سلطة
الفل�سطينية .مع اندالع انتفا�ضة الأق�صى ويف �سنة  ،2001برتت �ساقه ويده بعد انفجار عبوة كان يعدها .بعد
قرار قوات االحتالل باجتياح مناطق ال�سلطة الفل�سطينية ،خرج وجمموعة من مقاتلي الق�سام يف جنني ل�رضب
العدو من خارج املدينة ،وا�ست�شهد بعد معارك خا�ضها تغطية على ان�سحاب �إخوانه املجاهدين يف بلدة طوبا�س
يف .2002/8/14
 30حم�سن ثابت ،مرجع �سابق� ،ص .14
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ذهبت والأخ �صبحي �إىل م�سلم الدودة من حلحول ،وهو الناطق با�سم ال�سجن،
وحتدث �إليه �صبحي ب�أكرث من �صفة ،ب�صفة احلقوق ،ب�أن لنا حقّ يف جتميع �أنف�سنا يف
غرف خا�صة بنا ،ولأن لنا �إخوة يف الأق�سام عند التنظيمات ،كل اثنني يف �إك�س ،والإك�س
غرفة �صغرية ال تت�سع �إال الثنني.
وحتدث �إليه ب�صفة القرابة والبلديات ،وب�صفة �أبناء املجموعة التي كان الأخ �صبحي
قائدها ،فكان قرار ال�سجن بتنظيماته على ل�سانه� :أنه ال يف احلال ،وال يف امل�ستقبل ،لن
ن�سمح لكم بالتجمع ،ولن نقبل بجماعة �إ�سالمية على طراز جماعة ع�سقالن .فقلت
له :وملاذا؟ قال :هذا قرار التنظيمات ،و�أنتم ت�شكلون خطرا ً علينا ،فقلت له :غرف العار
التي امتلأت باجلوا�سي�س ،الذين خرجوا من بني ظهرانيكم� ،سمحتم لهم بالتجمع،
وتعملون على ا�ستيعابهم� .أما نحن ،فلأننا �أبناء جماعة �إ�سالمية ،وما اعتلى هذا البنيان
�إال على �أر�ض طاهرة �أ�سا�سها التقوى ،وتقولون ال حيّز لنا بينكم ،و�صدق اهلل العظيم:
(�أَ ْخر ُِجوا �آ َل لُ ٍ
ا�س َيتَ َط َّه ُرونَ ) .31وامل�ؤمل �أن الأمور مل تقف عند
وط ِم ْن َق ْر َيتِ ُك ْم ِ�إ َّن ُه ْم ُ�أ َن ٌ
هذه النقطة ،بل تطورت وحدثت �أحداث عظام خالل �سنة .1983
�أو�صدت الأبواب �أمامنا ،واخليارات احللو فيها م ّر ،وحملت التنظيمات حملتها علينا،
ومن قبل فيما بيننا وبينهم حواجز هيهات �أن تزول .واجتمع ر�أينا يف الق�سم الذي نحن
فيه �أن نبعث �إىل �إخواننا يف الأق�سام الأخرى بر�سائل �أولها :نطلب منهم �أن يخولونا يف
احلديث عنهم ،وبا�سمهم .فا�ستجابوا لذلك ،بعد �أخذ ورد منهم ،وكانت فر�صة لنا ولهم
�أن جنتمع بعد هذه ال�سنني من العزل ،و�أن يخرجوا على �سيا�سة العزل التي عانوا منها
طويالً ،بواقع فر�ضته حركة فتح نيابة عن التنظيمات .وكان الر�أي فيما بيننا جميعا ً
�أن نخرج ب�أغرا�ضنا من جميع الغرف التي نقيم فيها ،و�أن ن�شكل �أزمة لإدارة ال�سجن
وللتنظيمات ،حتى ي�ستجيبوا ملوقفنا ،وحقنا يف التجمع .وما كان منّا �إال �أن حملنا
�أغرا�ضنا ،وجل�سنا بها يف �ساحة “املردوان” ،وقلنا للتنظيمات �إننا لن نعود �إال �إىل غرف
جتمعنا جميعاً .وانتهى بهم املوقف �أن فاو�ضوا �إدارة ال�سجن على خروجنا �إىل الزنازين،
فكانوا هم و�إدارة ال�سجن علينا.
�أعود و�أقول �إن حياة االختالط يف غرف التنظيمات مزعجة جداً ،ففي الغرف من
يدخن ،وهذا ال يطاق .و�أيام هذه املحنة كانت �سماعات راديو الإدارة مزعجة جداً ،وكان
 31القر�آن الكرمي� ،سورة النمل� ،آية .56
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مفرو�ضا ً علينا �أن نطرب مع �أم كلثوم وغريها ،وكان ممنوعا ً علينا �أن نلتقي �إخواننا،
والتنقل بني الأق�سام على مزاج فتح �أكرث من التنظيمات الأخرى �أو الإدارة.
يف الزنازين ع�شنا �شهرا ً تقريباً ،وقد اجتمعنا من جميع الأق�سام مبجموع ع�رشين
جماهداً ،وحلق بنا من �سجن غزة� ،أخوان كرميان هما �أبو �إ�سماعيل الغرباوي ،و�أخوه
ظافر الغرباوي .وقال لهما الأخ جرب عمار ،وهما على معرفة به :اذهبا �إىل ال�شيخ �أبي طري
وقوال له :نحن من قبل جرب عمار ،فرحبنا بهما وكتب اهلل لهما الأجر يف هذه املحنة.
�ضاقت �إدارة ال�سجن من �سيا�سة الأمر الواقع ،ومن اخلروج عليها وعلى فتح،
وحاورونا للرجوع �إىل حيث كنا“ ،وك�أنك يا �أبا زيد ما غزيت” .وهذا احلوار ّ
مت بتن�سيق
مع الناطق با�سم ال�سجن م�سلم الدودة ،فقلنا للإدارة :لن نرجع �إال �إذا ح�صلنا على
حقوقنا .ومرة �أخرى حاورونا ،و�أخريا ً جاءتنا الإدارة برجاالتها ،وبالغاز والهراوات،
وبالقيود والكلب�شات ،ودخلنا معهم يف مواجهة� ،رضبناهم وهربوا منا ،وانهالت الع�صي
علينا ،وبالغاز �أعموا �أب�صارنا واختنقنا .و�أذكر �أن الأخ �أبا بكر حممد اله�سي تناول حذاءه
بيمينه و�رضب به ر�أ�س �أحد ال�ضباط ،وكان قد فق َد يده الي�رسى يف انفجار خارج ال�سجن.
لقد قيّدونا ،والكرثة غلبت ال�شجاعة ،ودا�سوا على م�صاحفنا ،وحطموا نظاراتنا،
و�أوجعونا �رضباً ،ونقلونا �إىل �إك�سات معدة لنا يف ال�سجن نف�سه ،كل �إك�س الثنني ،و�ألقوا
بنا �أر�ضا ً نفرت�ش الأر�ض ونلتحف ال�سماء ...وجميع التنظيمات ت�سمع �رصاخنا ،والغاز
الذي �رضبونا به ،وحاالت االختناق التي ح�صلت بيننا ،على م�شهد وم�سمع من هذه
التنظيمات ...وما حركوا �ساكناً ،بل �إن �إذاعة الثورة من �سورية ،و�صلتها الأخبار عن
مواجه ِة بني الفدائيني و�إدارة ال�سجن ،ونحن دفعنا ال�رضيبة ،والثوار ح�صدوا النتيجة...
هذا ما ح�صل معنا ،وبقينا يف هذه الإك�سات �ستة �أ�شهر ،ما خرجنا منها �أبداً ،ال للنزهة
اليومية ولو ل�ساعة ،ومنعنا اخلروج لال�ستحمام باملاء ال�ساخنُ ،حرمنا من حقنا يف ال�رشاء
من “الكانتينا” ،32و ُمنعنا من زيارة الأهل .والثوار بعد كل هذا يبعثون لنا بر�سائل،
يفتتحونها ب�أخ ّوة القيد واملعاناة ،و�أي �أخ ّوة ،وقد �أ�سلمتمونا لل�صهاينة ،وتريدون منا
العودة بعد كل هذا �إىل مواقعنا الأوىل ،ويا ليتهم فيما بعد فاو�ضوا ال�صهاينة بهذا النف�س
وما فرطوا؟!
 32كانتينا :بقالة ال�سجن ،تتوفر فيها ال�سلع التي ت�سمح بوجودها م�صلحة ال�سجون ال�صهيونية ،ويحدد
خم�ص�ص مايل �شهري للأ�سري ،من �أجل اال�ستخدام ال�شخ�صي داخل ال�سجن و�رشاء حاجياته ،و�أ�سعارها
باهظة باملقارنة مع �سعر ال�سوق .انظر :فهد �أبو احلاج ،مرجع �سابق� ،ص [ .58املحرر]
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ويف الإك�سات ،التي �أقمنا فيها ،توجد �شبابيك مطلة على ال�ساحة التي كنا نفور ونتنزه
فيها ،وكنا نطل على �شبان الق�سم ،ومنهم من ينظر �إلينا وهو يتوجع حلالنا ،وي�شعر ب�أننا
ُظلمنا .ويقو ْل الأخ نبيل دعنا (�أبو عبد اهلل) ،حفظه اهلل ،ويومها كان تنظيميا ً حديدياً ،وعني
�ساهرة من �أجل التنظيم ،يقول� :س�ألت �أبا حممد عبا�س (عبا�س حممد �صالح حامد) ،من بلدة
�سلواد ،وله جتربه معنا من �أيام ع�سقالن ،يا �أبا حممد ،هل تظن �أن ه�ؤالء النا�س —بالطبع
هو يعنينا نحن— من املمكن �أن يرتاجعوا عن موقفهم؟ قال له عبا�س :ميوتون وال
يرتاجعون عن موقفهم .وفعالً ما تراجعنا ،بل �إدارة ال�سجن ُغلبت على �أمرها ،ونقلتنا
�إىل ع�سقالن ثانية .نعم خرجنا من �سجن ع�سقالن ثالثة ،وعدنا �إليه باثنني وع�رشين
جماهداً� .أما الأخ نبيل دعنا ،فذات مرة ،والأخ فايز عو�ض من جباليا واقف �إىل جانبي نظر
من ال�شباك على ال�ساحة ،وال�شبان يف �صالة الع�رص ،فقال يل الأخ فايز :هل تالحظ �شيئاً؟
قلت له نعم ،مالحظتي هي �أن الأخ نبيل دعنا لأول مرة ي�صلي مع ال�شبان ،وبتجرد قلت:
يل فيه نظرة ،و�إين لأرجو �أن يكون له م�ستقب ٌل بيننا ،وقلت للأخ فايز :نبيل ما َو َّف َرنا يف
الر�صد والت�شوي�ش علينا ،لكن فيه خري .و�أتت الأيام ،وحلق بركب اجلماعة ،و�أقبل على
حفظ كتاب اهلل ،حتى �أ ّ
مت حفظه ،وله ق�صة �سنتحدث عنها �إن �شاء اهلل.

كيف استقبلنا سجن عسقالن ثانية؟
بعد �أن قررت �إدارة بئر ال�سبع نقلنا �إىل ع�سقالن ثانية ،حزمنا �أمتعتنا وحملتنا
“البو�سطة” حتى و�صلنا �إىل �ساحة ع�سقالن بعد التفتي�ش املعتاد .وكنا نتبادل الر�سائل
مع �إخواننا يف ال�سجون ،وعلى اخل�صو�ص �سجن غزة مع الأخ جرب ،و�سجن ع�سقالن مع
الأخ �سعيد قا�سم (�أبو عبد اهلل) ،وبعث �سعيد بر�سالة �إىل الأخ حافظ الدلقموين يف دم�شق،
وقال له� :إن �إخوانك يف بئر ال�سبع حما�رصون يف �شعب �أبي طالب ،ولع َّل �شعب �أبي طالب
�أرحم ِم ْن هذا ال�سجن ،فال�سجن فيه �سجنان.
و�صلنا �إىل �ساحة ع�سقالن ،وا�ستقبلنا �إخواننا بعاطفة جيا�شة ،والعاطفة بيننا
عارمة ،وحمروم منها كثري من النا�س ،وملأنا الفراغ املوجود يف ال�سجن ،وفر�ضت علينا
التنظيمات مقاطعة تامة ،خا�صة نحن القادمني اجلدد ،وكان ذلك يف �أواخر �سنة .1983
يف [متوز /يوليو] �سنة  1984افتتحت م�صلحة ال�سجون �سجن جنيد يف نابل�س،
ونقلت �إليه كل ال�سجناء الأمنيني من بئر ال�سبع ،ليكون �سجن بئر ال�سبع للمدنيني فقط.
وكان ع�سقالن مبوقعه على طريق البو�سطات ،حمطة من حمطات النقليات ،فجاءنا من
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بئر ال�سبع الأخ نبيل دعنا والأخ جربيل الرجوب و�آخرون .وبعد حني َر ّحلت الإدارة
�سجناء ال�ضفة� ،أو من تبقى منهم �إىل �سجن جنيد .بقي عندنا يف ال�سجن الأخ نبيل دعنا،
وهو ال يزال على دين تنظيمه ،لكنه التزم بال�صالة وحافظ عليها .ومنهم من ي�صلي،
وال يخرج ل�صالة اجلمعة ،خوفا ً �أن تلتقي الوجوه يف �صالة اجلمعة ،في�ؤثرون البقاء يف
الغرف على اخلروج ل�صالة اجلمعة� .أما نبيل ،فما غاب عن �صالة اجلمعة ،لكنه �أول من
يغادر ال�ساحة خوفا ً من ال�سالم عليه .وذات مرة قلت له� :أريد احلديث معك حتى ترى �أن
حكمك علينا قا�سٍ ،و�أن انطباعك عنا خاطئ ،ف�أبدى ا�ستعداده لذلك .مع �أن التعبئة �ضدنا
ال تتوقف ،ويف كل يوم جمعة نلتقي ،واحلديث ي�أخذ منا �ساعة و�أكرث ،حتى تك�شفت له
حقائق كثرية .وذات مرة قال يل :بينكم جوا�سي�س ،قلت له :عليك بالبينة ،و َم ْن تثبت عليه
اجلا�سو�سية ندينه ونعريه ،و�إن كنتم ال تثقون بتحقيقاتنا فلجن ٌة منا ومنكم ،وقولوا لنا
من هذا اجلا�سو�س الذي بيننا؟ فنقل ال�صورة لتنظيمه ،لكن تنظيمه ما قدم �شيئاً ،وال
تعبئ
�أتانا مبعلومة �أو بينة ،وما هي �إال اتهامات .فقد كانت التنظيمات على اختالفها،
ُ
عنا�رصها و�أفرادها �ضدنا ،بتهمة العمالة لإدارة ال�سجن واخليانة ،وامل�صطلحات التي
م َّر ذكرها .والذي يعنيني هو �أن يعرف احلقيقة ،وي�شاء اهلل �أن تتعمق �صحبتنا ،ويف كل
يوم �أنتظره وينتظرين ،حتى �ضاق تنظيمه بهذه ال�صحبة ،فقالوا له :ال مت�ش ِ مع ال�شيخ
�أبو طري .قال لهم :وملاذا؟ قالوا :هكذا ،قال لهم :هل هو جا�سو�س حتى ال �أكلمه؟ قال
�أحدهم ،و�أظنه حممود طويط ،وهو �أردين من الرمثا :الذي يقول عن ال�شيخ �أبو طري
جا�سو�س هو اجلا�سو�س .هذا كالم �أخي نبيل يل عن تلك الأيام .وتتوطد العالقة بيننا
و�أن�صحه بقراءة الكتب التي �أختارها له ،ويطلبها من املكتبة ،ولكن كما ذكرت من قبل،
الت�سويف واحلرب ما زالت قائمة على الكتاب الإ�سالمي ،وب�إحلاح من نبيل وهو �صاحب
�شخ�صية ،ي�صل �إىل ما يريد ،قلت له �إقر�أ املعامل ل�سيد قطب ،فقر�أه وانفتح على الكتاب
الإ�سالمي ،وحفظ القر�آن ،وقال لهم فيما بعد هذا فراق بيني وبينكم.
نعمّ ،
مت ال ِفراق ،ومتت املفا�صلة ،وحلق بر ْكب اجلماعة الإ�سالمية ،بعد �أن قال له
التنظيم على ل�سان �أحد م�س�ؤوليه� :إذهب و�سلِّم نف�سك لإدارة ال�سجن ،وال �أن تلتحق
ب َر ْكب اجلماعة الإ�سالمية ،وبال تعليق.
لكن عندي ا�ستدراك عن �سجن جنيد ،ورحيل بع�ض ِم ْن �إخواننا من �أبناء اجلماعة �إىل
هناك ،وكيف تعاملت معهم التنظيمات ،حيث رف�ضوا دخولهم للأق�سام ...وح�رض معهم
�إخوه من �سجن نابل�س القدمي ،وانتهى املوقف ب�رضب �إخواننا بالغاز ث ّم �أعيدوا �إىل �سجن
نابل�س القدمي.
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الشيخ أحمد ياسين وإخوانه:
عدت �إىل �سجن ع�سقالن ،وعدت �إىل خطبة اجلمعة ،وكان ال�شيخ �أحمد يا�سني
وجمموعته من الإخوة يف التحقيق؛ ال�شيخ يف حتقيق ع�سقالن ،و�آخرون يف حتقيق غزة.
وكانت املجموعة ُتعد العدة النطالق العمل اجلهادي �ض ّد املحتل ،ال كما روجها “االحتالل
من جهة والف�صائل من جهة �أخرى”� ،أن ال�سالح الذي �ضبط عند جمموعة ال�شيخ
يا�سني ،كان لت�صفية ال�شخ�صيات الوطنية ،واحلاكم الع�سكري املحتل يت�صل بالدكتور
حيدر عبد ال�شايف وبع�ض ال�شخ�صيات ،يهنئهم بال�سالمة ...و ِم ْن �أين تتلقاها؟
ويف هذه الأيام من �سنة  1984جاءنا من �سجن غزة الأخوان حممد ن�صار
ونا�رص م�صلح� ...أما الأخ حممد ن�صار ،فهو معروف على �صعيد العمل اجلهادي،
واحتَ َ
�ضنْتُ ُه داخل ال�سجن ،وكان اهتمامي به كبرياً؛ لأنه من قرية بيت درا�س امل�شهود
لها بالعناد ،وكما يقولونِ “ :فل ْ ِفلة” يف اللباقة والرجولة ،على الرغم من كونه دون
الثامنة ع�رشة من عمره ...وكان للأخ جرب عمار يف �سجن غزة ،قبل �أن يخرج يف التبادل،
مهجران من بيت درا�س ،وخرج الأخ حممد معنا يف تبادل .1985
ف�ضل يف تربيته ،وهما ّ
وتبادلنا الزيارات يف بيوتنا ما بني القد�س وغزة ،ومن خالله تعرفت على كثري من
الإخوة .تعرفت على الأخ املجاهد ال�شهيد حممود املبحوح ،33وكنت �آتيه على كراج له
لت�صليح ال�سيارات ا�سمه الريموك ،وتعرفت على �أبي النمر حممد ال�رشاحتة ،34وكان
يعمل حار�سا ً يف اجلامعة الإ�سالمية ،وجمعتنا ال�سجون كثريا ً واحلمد هلل.

 33حممود عبد الر�ؤوف املبحوح ( :)2010–1960ولد يف خميم جباليا يف قطاع غزة لعائلة هجرت من قرية
بيت طيما �سنة  .1948متزوج وله �أربعة �أبناء .ح�صل على دبلوم امليكانيكا .ع�ضو �إحدى املجموعات الأوىل
لكتائب الق�سام بقيادة حممد ال�رشاحتة امل�س�ؤولة عن خطف جنديني �صهيونيني .يف الأول من ني�سان� /أبريل
 ،1989بد�أت مطاردته من قبل االحتالل بعد انك�شاف �أمر جمموعته فخرج �إىل م�رص .اعتقل يف م�رص و�أطلق
�رساحه و�أبعد �إىل ليبيا .انتقل من ليبيا �إىل دم�شق ليبد�أ مرحلة جديدة يف خدمة اجلهاز الع�سكري حلركة حما�س.
اغتالته جمموعة كبرية من املو�ساد ال�صهيوين يف �أثناء تواجده يف دبي يف .2010/1/19
 34حممد يو�سف ال�رشاحتة ( :) –1957ولد يف خميم جباليا �شمال قطاع غزة لعائلة هجرت من بئر ال�سبع
�سنة  .1948متزوج ولديه �أربعة من الأبناء .اعتقل عدة مرات يف �سجون االحتالل .انتظم يف �صفوف املجموعات
الع�سكرية الأوىل حلما�س ،واعتقل يف  1989/5/9وحكم بال�سجن ثالثة م�ؤبدات مل�شاركته وال�شهيد حممود
املبحوح يف خطف اجلنديني �آيف �سا�سبورت�س  Avi Sasportasو�إيالن �سعدون  ،Ilan Sa‘adonويف عدد من
العمليات �ض ّد ال�صهاينة .ح�صل على بكالوريو�س تاريخ من اجلامعة العربية يف �أثناء وجوده يف ال�سجن ،خرج
يف �صفقة وفاء الأحرار يوم .2011/10/18
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مهجر �أي�ضاً ،فوالده و�أمه من اللد ،ويقيم يف
و�أما الأخ الآخر نا�رص م�صلح ،فهو
ّ
مع�سكر الربيج ،جاءنا كذلك من �سجن غزة من عند الأخ جرب ،وله يد يف تربيته .كان
نا�رص من فتح ،وحباه اهلل بالذكاء .وقبل قدومه على زنازين ع�سقالن �أقدم على قتل
جا�سو�س يف ال�سجن ،وهو كذلك دون الثامنة ع�رشة من عمره .وا�ستفاد يف فرتة الزنازين
بحفظ القر�آن كامالً ،وقراءة تف�سري الظالل ل�سيد قطب .وملا �أنهى عقوبة الزنازين دخل
�ساحة ال�سجن ،وعلى غرفة اجلماعة ،ومن قبل الأخ حممد ن�صار ،وهو من فتح كذلك.
وكادت امل�شكالت تتفجر من جديد ،فتح تقول ه�ؤالء عنا�رصي ،واخلروج من الأزمة
يعتمد على ال�شخ�ص نف�سه ،حممد ن�صار وبقوة قال لهم :ال لكم عندي ،وال يل عندكم،
و�أنا ما ولدت على ا�سم فتح ،وح�سم الأمر .و�أما الأخ نا�رص ...فجاملهم بهدوء ،وب ّرد
املو�ضوع بهدوء ودون �إثارة ،وقال لهم وهو �صلب الإرادة لكنه مرن يف التعامل� :أنا هنا
بني الإخوة ،وتريثوا علي ،فقبلوا منه ذلك .وانتهى الرتيث �أن بقي بيننا .ور�أيت فيه نبوغا ً
وثقة ،وقلت له تقدم خلطبة اجلمعة .ويف يوم جمعة من اجلمع فاج�أ النا�س ب�أن وقف
فيهم خطيباً ،وكنت �أدعو اهلل له ،و�أقول :يا اهلل ،يا اهلل ،اجعل احلق على ل�سانه �سل�سبيالً؛
لأين كنت خائفا ً �أن ُيرجت عليه ،وقد اختار �أن يرجتل دون ق�صا�صة ورق .وكان رائعا ً
يف �إلقائه ...ويف مو�ضوعه ،وعن ظهر قلب مو�ضوع خطبته من الظالل ،و�أعرف مواقع
ذلك ،وجنح واحلمد هلل .وخرج يف تبادل  ،1985وكان قواما ً �صواماً ،وال �أظن �أن �أحدا ً من
�إخواين ،قد فاته قيام الليل يف ال�سجن حتى املري�ض منهم.
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