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قطوف من ذاكرة ال�سجن الأول
تخافون أن يتخطفكم الناس:
كانت �أيامنا يف �سجن الرملة ملحمة وحربا ً فكرية �ساخنة ومقلقة ،وحتى ونحن يف
ال�صالة ال ن�أمن على �أنف�سنا ،وكثريا ً ما كنت �أنتظر َم ْن يغدر بي و�أنا يف ال�صالة ،وي�شهد اهلل
�أنها كانت حربا ً �رضو�ساً .وكان لنا الفوز فيها مع الأيام ،ولقد ع�شنا هذه الأيام
والأع�صاب م�شدودة ،حتى و�صل احلقد والكراهية �إىل الأذى و�إ�سالة الدماء ،وحتى يف
ال�صالة ال ت�أمن على نف�سك من الأذى ،وقد فعلها �أبو علي �شاهني بحق املجاهد عمر
جعارة من نابل�س ،الذي ك�رست رجله وهو يف ال�صالة ،و�صدق اهلل العظيمَ ( :وا ْذ ُك ُروا
ِ�إ ْذ �أَ ْنتُ ْم َقلِي ٌل ُم ْ�ستَ ْ
�ص ِه
�ض َع ُفونَ ِف ْ أ
ا�س َف�آ َوا ُك ْم َو�أَ َّي َد ُك ْم ِبنَ ْ ِ
الَ ْر ِ
�ض َت َخا ُفونَ �أَنْ َيتَ َخ َّط َف ُك ُم النَّ ُ
َو َر َز َق ُك ْم ِم َن َّ
الطيِّبَاتِ لَ َعلَّ ُك ْم َت ْ�ش ُك ُرونَ ) .35هموم كثرية ،و�إدارة ال�سجن علينا ،وه�ؤالء
علينا ،وم�شكالت داخلية علينا ،ور�ؤيا يق�صها عليك �أبو حممد من اجلليل تذهب عنك هذه
الهموم .قال :ر�أيتك يا �أبا طري يف املنام ،يف ثياب بي�ض تنافح عن النبي [ وهو من خلفك
جال�س على احلائط .فقلت احلمد هلل ،هذا معنى ما نحن فيه من �رصاع فكري .نعم �إن هذا
يريح الأع�صاب.
وما بني  1980–1978كانت فرتة غنية ونقلة ممتازة ،على �صعيد وعينا احلركي،
�س على �صعيد الرتبية ،وحما�رضات .وكان
وفرتة حيوية يف جمال طلب العلم ،ولنا �أُ َ ٌ
الكتاب خري جلي�س ملن هو يف ال�سجن على اخل�صو�ص ،وكما يقال :الزمن كال�سيف� ،إن مل
تقطعه قطعك ،والهام�شية يف حياة الإن�سان �ضياع .كان الكتاب خري جلي�س ،وقيام الليل
خري �أني�س ،ولنا حديث مع الليل �إن �شاء اهلل .وكانت الأميّة �شائعة بني ال�سجناء ،لي�س
على �صعيد القراءة والكتابة فح�سب ،ولكن كانت يف �أب�سط �أمور الدين ،وقد ورد يف الأثر:
“يا ابن عمر ،دينك ،دينك �إمنا هو حلمك ودمك ،فانظر عمن ت�أخذ ،خذ الدين عن الذين
ا�ستقاموا ،وال ت�أخ ْذ عن الذين مالوا”.
هذه هي �أيام ال�سجن� ،أخذ وعطاء وجماهدة على قدر �أهل العزائم ،والريا�ضة كانت
�شيئا ً �أ�سا�سا ً يف حياتنا ،لنا من النهار �ساعة فقط ،فيها نرك�ض ونلعب احلبل ومنار�س
التمارين اليدوية.
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ويف �سجن الرملة ،ح�رض �إلينا �أخ فا�ضل من تنظيم القيادة العامة ،لكنه كان على فهم يف
دينه ،وكان ملتزما ً بال�صالة والقيام وال�صيام ،و�أخالقه طيبة ،وا�سمه يو�سف العجوري
(�أبو ن�ضال) .وقد خرج العجوري من ال�سجن يف عملية تبادل �أ�رسى ،بني القيادة العامة
ودولة االحتالل .ففي حرب  ،1978والتي ت�سمى عملية الليطاين ،ا�ستطاعت القيادة
العامة �أ�رس جندي �إ�رسائيلي ،وبعد مفاو�ضات خرج مقابل هذا اجلندي من �سجون
االحتالل ما يقرب من  90منا�ضالً فل�سطينياً ،معظمهم من القيادة العامة .ومل يبقَ من
القيادة العامة داخل ال�سجون �إال منا�ضل واحد ،ا�سمه �إ�سماعيل الدبج مترد على �أحمد
جربيل ،ولكنه نال حظه فيما بعد يف عملية تبادل  ،1985بعدما رجع �إىل القيادة العامة.
ومن الذين �أفرج عنهم الإخوة من اجلماعة الإ�سالمية يف ع�سقالن حافظ الدلقموين،
وكان �أمريا ً جلماعة ع�سقالن ،وقا�سم حممد دربل ،و�آخرون ال �أعرفهم ،جرى ذلك �سنة
 ،1979وللقيادة العامة حظها الوافر يف �أ�رس اجلنود وعمليات التبادل.

أبو علي شاهين:
حدثني الأخ �سعيد قا�سم ،وهو ممن �أحببتهم كثرياً ،وقد خرج معنا يف تبادل
 ،1985عن م�شكلة حدثت يف �سجن ع�سقالن ،ح�صلت م�شكلة مع الأخ (�أبو �صالح)
يو�سف جاد اهلل ،وهو من كوادر فتح ومن ال�صف الأول جليل الت�أ�سي�س مع الأخ �أبي �إياد
�صالح خلف ،رحمه اهلل� ،أبو �صالح هذا تعر�ض للأذى من �شاب يف اجلبهة ال�شعبية.
ف�صمم �أبو علي �شاهني على االنتقام من اجلبهة ال�شعبية ،ف�أوعز لعمال املطبخ من
�شباب فتح� ،أن يكرثوا من الطعام يف وجبة الغداء ،وخا�صة الأرز ،لغرف اجلبهة ال�شعبية
ول�شبابها الذين جتمعهم مع فتح بع�ض الغرف ،حتى تثقل ر�ؤو�سهم من كرثة الطعام،
في�سهل على املنتقمني تنفيذ ماخططوا ودبروا له ،انتقاما ً لأبي �صالح يو�سف جاد اهلل،
والذي �أ�صبح من جماعتنا فيما بعد .وملا حانت �ساعة ال�صفر ،وقت قيلولة الظهر ،قام
�شبان من فتح على �شبان من اجلبهة ال�شعبية و�أوجعوهم �رضباً ،وو�ضعوا ر�ؤو�س
بع�ضهم يف دورة املياه ،مثل حممد قنديل (�أبو الأ�سد) ،و َعلَّموا على وجوه بع�ضهم
بحديدة �أو �شفرة ،وطعنوا ربحي حداد من نابل�س ،من قيادات اجلبهة ب�سكني يف رقبته.
وت�أزم الو�ضع بني التنظيمني ،و�ألقى بظالله على باقي ال�سجن ،و�إدارة ال�سجن تطرب
ملثل هذه امل�شكالت ،و�أ�صبح الو�ضع يف الغرف ال يطاق ،ويف ال�ساحة �أكرث من ذلك؛ لأنها
مو�ضع احتكاك ،وكذلك يف مرافق العمل ...ويف كل حلظة كان من املمكن �أن حتدث كارثة
�أو مذبحة ،و�أي احتكاك يفجر الو�ضع؛ لأن �أع�صاب اجلميع كانت م�شدودة ومتوترة.
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ومت�ضي الأيام �رساعاً ،وال يلوح يف الأفق � ّأي ح ّل لهذه امل�شكلة ،ر�أت فتح كما �أراد
�أبو علي �شاهني �أنها ردت اعتبارها ،ور�أت اجلبهة فيما جرى لها �أنه ال ب ّد من الث�أر ،فكيف
اخلروج من هذه احلالة؟
اجتمع �أربعة �شبان ممن كانوا يف غرفة واحدة ،اثنان من فتح وهما �صبحي البابا من
حلحول ،وماجد قا�سم من قلقيلية ،والآخران من اجلبهة ال�شعبية هما عا�صم ح�سونة
وح�سن �شاهني ،اجتمعوا بهدف �إنهاء هذه احلالة ،واتفقوا على �رضب �ضابط عدد
ال�سجن 36وا�سمه توليدانو ،ووقع االختيار عليه لأنه �أ�سو�أ َم ْن يف ال�سجن ،وبذلك تنتقل
املعركة مع �إدارة ال�سجن .و ّ
مت االتفاق دون علم � ٍأي من التنظيمات ،وملا كان عدد الظهرية
ودخل توليدانو غرفة ال�شبان الأربعة� ،أم�سكوا به و�أوجعوه �رضباً .ث ّم عال �صوت �صفارة
الإنذار ،وا�ستنفرت �إدارة ال�سجن وقامت القيامة ،وبد�أت احلرب وهجمت الإدارة بق�ضها
وق�ضي�ضها ،و�أخرجت كل َم ْن يف الغرف �إىل �ساحة ال�سجن ،التي تتو�سطه ،وانهالت
على اجلميع �رضبا ً بالع�صي والهروات والكرابيج ،بعد �أن �أمرتهم جميعا ً بالتعري...
كما ولدتهم �أمهاتهم؟ و�صلت الر�سالة للجميع ،فال ب ّد من وقفة مع الذات؛ لأن العدو مل
يوفر �أحداً ،وال ب ّد من التفاهم ،وال ب ّد من اجللو�س للخروج من هذه الإ�شكالية .وملا جل�س
امل�س�ؤولون من جميع الف�صائل وحتاوروا لتجاوز هذه امل�صيبة ،ا�ستطاعت ال�شعبية �أن
تفر�ض �رشوطها على فتح؛ ومن هذه ال�رشوط �أال يحجر على �أي عن�رص من فتح تبادل
الكتب مع اجلبهة ،وللأفراد الذين ي�ؤمنون باملارك�سية من داخل فتح حرية قراءة كتبها.
واتفق الطرفان على �أال يخرج �أي تنظيم عن �إجماع الكل االعتقايل ،ومرفو�ض على � ّأي
�س بالب�سملة ،وعلى فتح �أن تعطي احلرية لأفرادها ملن يرغب يف
بيان اعتقايل �أن ُير ّو َ
درا�سة املارك�سية وتبنيها .ث ّم انتقلت العدوى �إىل بقية ال�سجون ،وبالطبع كان هذا االتفاق
�إجنازا ً لل�شعبية ،نتيجة ت�رصف �أرعن ج ّر امل�صائب على ال�سجن ،ومع الأيام غزا الفكر
املارك�سي تنظيم فتح ،و�أ�صبح على ر�أ�سه من ينظر للمارك�سية.
�أما ال�شبان الأربعة ،فكان ن�صيبهم الرتحيل �إىل عزل �سجن الرملة ل�ستة �أ�شهر �أو
يزيد ،وملا رجعوا �إىل ال�سجن ا�ستقبلوا ا�ستقبال الفاحتني .لكن تك�شف مع الأيام �أن �إدارة
 36عدد ال�سجن [�سفرياه] :عملية تعداد �أمني تنفذها �إدارة املعتقل على الأ�رسى مبعدل ثالث مرات يومياً ،وتبد�أ
عملية التعداد با�ستعداد الأ�رسى له واقفني ،ويف بع�ض املعتقالت وهم جال�سون و�أيديهم ور�ؤو�سهم �إىل اخللف.
انظر :فهد �أبو احلاج ،مرجع �سابق� ،ص [ .65املحرر]
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ال�سجن �أ�سقطت بع�ضهم يف العمالة حتت ع�صا اخلوف ،ودفعوا �رضيبة موقفهم هذا
على ح�ساب كرامتهم الوطنية ،هذا الأمر عاي�شته بنف�سي ،وخرج منهم ثالثة �إىل غرف
العار ...غرف اجلوا�سي�س ،ومل يكن لهم ن�صيب يف عملية تبادل .1985

مرافق العمل والعمالة:
ويف ع�سقالن كانت مرافق العمل تعج بالثوار ،كانت طوابري تخرج �إىل مرافق العمل
داخل ال�سجن .وكان من ال�شيوعيني من يقول :من ال يعمل ال ي�أكل .وكانت �إدارة ال�سجن
ت�ستغل �ضعف ال�سجني ،وخا�صة يف غياب الوعي والثقافة الوطنية� ،إذ مل يكن الدين
حا�رضاً ،وحتى من الذين �أتوا �إىل اجلماعة فيما بعد .كانت تدفع بهم الإدارة ملعرفة
�أخبارنا ،وال يخلو جمتمع ال يحاولون اخرتاقه ،لكنهم كانوا ال ي�صربون على حياتنا،
�صالة و�صيام اثنني وخمي�س من كل �أ�سبوع يف غري رم�ضان ،قيام ليل ،ومن ال يقوم
الليل لديه خلل �إال من له عذر من املر�ض ،وحتى املر�ضى كانوا يقومون الليل وي�صومون.
الف�صائل مبجموعها كانت تعمل يف مرافق ال�سجن ،كان يف ال�سجن حمددة ،وخميطة،
ومغ�سلة كبرية ،ومطبخ ،و�ساحات ،وعمال نظافة ،والذي �أ�رضب عن الطعام لأكرث من
 20يوما ً راف�ضا ً للعمل هو الأخ جرب عمار ،وجنح يف ذلك حتى �أ�صبح العمل اختيارياً.
من خالل هذه املرافق ،ومن خالل العيادة ،ا�ستطاع العدو �أن يزرع عمالءه ممن
�أ�سقطهم بني املنا�ضلني .حتى �إن الطبيب واملمر�ض كانا ممن يعملون على �إ�سقاط
املنا�ضلني ،وكانت عيادة ال�سجن “ملتقى الأحبة” من اجلوا�سي�س ،وحتت غطاء العالج
يذهب من يذهب �إىل العيادة ،ليقدم تقريره ،فالعيادة غطاء ال �شبهة عليه يف املراحل الأوىل
من ال�سجن .لكن الثوار ،ومن خالل التحقيقات مع ه�ؤالء اجلوا�سي�س ،اكت�شفوا فيما
بعد �أن عيادة ال�سجن وطاقمها هما امل�صيبة ،وهما الغطاء لكل هذا اخلراب .حتى عمال
املطبخ وامل�س�ؤول عنهم ،و�آخر من يدخل �إىل الغرف يف ال�سجن ،تبني فيما بعد �أنه عميل
جا�سو�س ،و�إليكم هذه احلادثة:
�إن امل�س�ؤول عن عمال املطبخ �شخ�ص ا�سمه يو�سف عبد الرازق اتهمنا ب�أنه بيننا
اب َم ِن ا ْف َ َ
تى).37
وبني غرف اجلوا�سي�س �إ�شارات ،هذا املخلوق افرتى عليناَ ( :و َق ْد َخ َ
وما طالت الأيام ،و�إذا بحملة تنقالت تقوم بها �إدارة ال�سجن �إىل �سجون �أخرى ،معظمها
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من �صفوف التنظيمات؛ لأن التحقيقات مع �شبكات العمالء جنحت يف الق�ضاء على هذه
الظاهرة ،ولو باحلد الأدنى ،و�أ�صبح داخل ال�سجن حرب على العمالء ،بعد �أن قويت
�شوكة التنظيمات ،وفر�ضت هيبتها بعد �أن غابت طويالً ،ب�سبب العمل يف مرافق ال�سجن،
وتوقف العمل متاماً� ،إال من املطبخ واملغ�سلة ،لأنهما �رضوريان لل�سجناء ،وهذا احل ّد من
ك�شف العمالء �أزعج الإدارة ،فقامت على نقل قيادات التنظيمات ليتقدم وجهاء �آخرون
�إىل واجهة العمل ،وكان ممن تقدم يو�سف عبد الرازق ،الذي َق َذ َفنا وافرتى علينا زورا ً
وبهتاناً .قالت �إدارة ال�سجن هذا �أبو ال�سعيد وهي كنية يو�سف عبد الرازق ...ال نريده...
عامالً يف املطبخ ...هذا يقود التطرف �ضدنا ،ون�صبت الإدارة من حوله هالة ،ورفعت
�أ�سهمه ،لكن اهلل كان له باملر�صاد ،كان يف غرفة  9ق�سم (ب) ،ويف الغرفة الأخ طالب غيث
من اخلليل ،يو�سف هذا ت�سلّم من�صبا ً يف التنظيم ،بعد ثقة التنظيم به يف املطبخ؛ لأنه ال
يخرج للعمل �إال َم ْن هو موثوق به ،وعن�رص ر�صد و�أمن ،وهذا �أبو ال�سعيد العني ال�ساهرة.
رحلت �إدارة ال�سجن قيادات
وت�صدر يو�سف هذا لكتابة بيانات التنظيم ،بعد �أن ّ
ال�صف الأول من التنظيم .ويف �ساعة قريبة من الغروب كتب ر�سالة —والر�سالة تقرير
لإدارة ال�سجن— ودخل بها على دورة مياه الغرفة ،و�ألقى بها �إىل “املردوان” خارج
الغرفة لي�أخذها ال�سجان ،ورجع �إىل �رسيره كاملعتاد ،والأخ طالب غيث يروح يف الغرفة
“�سهري” ،يقول للأخ طالب غيث ملاذا
ذهابا ً و�إياباً ،و�إذا بال�سجان ،ويقال له بالعربية ُ
ترمون علي بزبالتكم؟ ف�أنكر طالب ذلك متعجباً! ...فقال له ال�سجان :هاك هذه الورقة.
و�إذا بالورقة تقرير اجلا�سو�س يو�سف عبد الرازق �أبو ال�سعيد ،و�أُ�سقط يف يده ملا وقعت
الورقة يف يد طالب غيث .و�أدرك ال�سجان خط�أه وغباءه و�أخرب الإدارة بالأمر ،بعد �أن
ارتعد اجلا�سو�س �أبو ال�سعيد ،وجاءت الإدارة على عجل ،وفتحت باب الغرفة و�أخرجت
جا�سو�سها �أبا ال�سعيد.
كان �أبو ال�سعيد من فتح� ،أما اجلبهة ال�شعبية ،فكانت حربها الفكرية علينا قا�سية،
وكان عندها ُمنَ ِّظر يقال له “�سو�سولوف” ،ن�سبة �إىل ميخائيل �سو�سلوف Mikhail
 Suslovاملنظر العقائدي للمارك�سية يف رو�سيا ،و�أما منا�ضل اجلبهة ،فا�سمه احلقيقي
عطية �سواركة .عطية هذا ال تعجبه الكتابة �إال يف ال�ساحة �أمام النا�س ،قاعدا ً على الأر�ض،
رجالً على رجل ،وجاعالً من قدمه العليا ،و�سادة لدفرته يكتب عليها بالطبع،
وا�ضعا ً ْ
زيادة يف الغرور ،و�إذا بنا بعد حني ن�سمعهم ،ونحن يف غرفنا يقولون“ :عطية خرج �إىل
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الزنازين ،عطية هرب” و�إذا باملن ِّظر جا�سو�س كبريُ “ ،مق ِّرن” كما يقولون� ،أي �أن له
قروناً� ،إ�شارة �إىل �أنه جا�سو�س ،واهلل �أعلم بامل�ستور.
ويف �سجن ع�سقالن ،و�أنا �أخطب اجلمعة يف ال�ساحة ا�ست�شاط مدير ال�سجن غ�ضباً،
ودخل ال�ساحة بحا�شيته ،يريد �أن ُي�سكتني وي�أخذين �إىل الزنازين ،فوقف له الأخ �أحمد
مهنا ومن يف ال�ساحة من امل�صلني وقالوا له :وين؟ �إىل �أين �أنت ذاهب؟ ورجع املدير مك�سورا ً
مهزوماً .وذهبت �إىل الزنازين بعد ذلك لأكرث من �شهر ،ب�سبب خطبة اجلمعة .وبعد
قريتي
�أن رجعت من الزنازين ب�أ�سبوع� ،إذا بقائد املخابرات الإ�رسائيلي امل�س�ؤول عن
ْ
(�صور باهر و�أم طوبا) من ال�شاباك ،ي�أتي لزيارتي ،ويراودين على العمالة من تعا�سته.
فقلت له :بعدما �شاب تريده عميالً ،وقدموا يل �شايا ً بالنعناع ،فلم �أ�رشب ،فقال يل ا�رشب
ال�شاي ،فقلت له :ال �أريد ،قال :تظن فيه ُ�سم ،قلت ال ،ولكن ال �أ�رشبه معك .ول�سنني طويلة
مل �أ�رشب ال�شاي ،ال بالنعناع وال باملريمية ،وكانت فر�صة ثمينة ،ولكنني مل �أفعل ،وقدم
يل مغريات ،منها �أن �أخرج من ال�سجن بثلث املدة� ،أي ما يقال له عندهم�“ :شلي�ش”.38
فقلت يا هذا :عنوانك غلط ،فقال يل :وملاذا كنت يف الزنازين؟ قلت له ،ال يعنيك .قال� :أنت
قلبك �أ�سود ،قلت� :أنت �صغري ،وهل �أنت على ا�ستعداد �أن تخون زوجتك و�أهلك وقومك؟
قال :ال ،فقلت له :فكيف بك تريدين �أن �أخون اهلل ،والر�سول ،و�أن �أخون ديني و�أهلي
ووطني؟ يا هذا ارحل ،ومرة �أخرى عنوانك غلط .فنادى على ال�سجان وان�رصفت من
عنده ،و�أنا على يقني� ،أن قلبه وقومه جميعا ً �أ�صحاب قلوب حاقدة �سوداء ،و�أنه على ملة
قوم ال يو ّقرون اهلل.

عملية عنتيبي :ما شاء اهلل كان:
قامت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،بزعامة جورج حب�ش� ،سنة  1976بخطف
طائرة تعمل على اخلطوط الفرن�سية ،39وجميع َم ْن عليها من الركاب كانوا من ال�صهاينة.
جنح احلاج فايز جابر ورفاقه من اجلبهة يف ال�سيطرة على الطائرة ،وكان وديع حداد
هو العقل املدبر لتلك العملية .وبعد ال�سيطرة على الطائرة ومن فيها وب�أوامر الرفاق،
 38حمكمة ال�شلي�ش :حمكمة تعقد للأ�سري بعد ق�ضائه ثلثي مدة حكمه للنظر يف الإفراج عنه �أو تخفي�ض حمكوميته،
�إال �أن حماكم االحتالل نادرا ً ما تفرج عن �أ�سري من خاللها .انظر :فهد �أبو احلاج ،مرجع �سابق� ،ص .65
[املحرر]
 39عن حيثيات عملية عنتيبي انظر :ب�سام �أبو �رشيف ،وديع ثائر �أم �إرهابي (بريوت :ريا�ض الري�س للكتب
والن�رش� ،)2014 ،ص .226–217
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توجهت الطائرة �إىل اجلزائر ،وبعد ذلك توجهت يف حمطتها الأخرية �إىل �أوغندا ،ورئي�سها
يوم ذاك عيدي �أمني ،ويف مطار عنتيبي حطت الطائرة رحالها .كنّا يف �سجن الرملة نتابع،
والعملية يف ح�سابات الب�رش ناجحة  ،%100والأ�رسى على �أع�صابهم ينتظرون النهاية
املرجوة ،حتى تخرج هذه اجلموع من �سجونها .ملأت البهجة نفو�س الأ�رسى ،وتفاعلوا
مع احلدث و�أنا منهم ،وا�سمي ذكر من بني املطلوبني للإفراج ،والأع�صاب م�شدودة،
وبينما �أنا واقف �أمام غرفتنا يف �ساحة الق�سم ،و�إىل جانبي رفيق من ال�شعبية ...من حملة
الفكر املارك�سي ،واحلديث بيننا يدور حول العملية وجناحها ...وعلى هذا امل�ستوى
من النجاح ...فقلت له ،واهلل ي�شهد� :إنّ العملية ناجحة �إن �شاء اهلل ،فما كان جوابه �إال
�أن قال� :شاء �أو ما �شاء ناجحة ،فواهلل ث ّم واهلل ،كان �أول خاطر انتابني بعد جحوده هذا
و�صلفه �أن العملية �ستف�شل ،و�أن من حتدى م�شيئة اهلل ال ي�ستحق هذا الن�رص .وما هي
�إال �ساعات ،و�إذا بجنود دولة االحتالل ي�سيطرون على الطائرة ،بعد �أن جنحوا يف قتل
الفدائيني اخلاطفني ،يف عملية م�شهود لها بالتخطيط والنجاح ،يف مقابل عدو له مكانته يف
املكر والدهاء .وبعدها �أُحبط الأ�رسى ،وناموا على وجوههم.

زيارة السادات للقدس:
خالل مرحلة املفا�صلة ،وقبل االعتداء علينا ،ونحن نتابع �أخبار العامل من خالل
راديو ال�سجن ،وتلفزيون �أبي�ض و�أ�سود لدى اجلنائيني ،ومن خالل �إذاعة العدو فقط،
وملّا عزم ال�سادات وحمل حاله وبطانته على زيارة �إىل القد�س املحتلة ،يريد ال�صلح مع
دولة االحتالل ،كتبت بالطبا�شري على لوح يف غرفة الأكل ،ما قاله �سيد قطب رحمه اهلل،
يف كتابه “معركة الإ�سالم والر�أ�سمالية” قال :ال �سالم لعامل ٍ ال يتمتع فيه �ضمري الفرد
بال�سالم ،وكتبت :ال �سالم على ح�ساب ق�ضيتنا ،وال �سالم على ح�ساب �شعبنا ،ولن
يكون ملن احتل �أر�ضنا �أمان� ...أبداً .والذي دعاين لهذا هو �أن التنظيمات اتهمتنا زورا ً
وبهتانا ً ب�أننا مع رحلة ال�سادات �إىل القد�س ،فجاءين رفيق من اجلبهة ال�شعبية ا�سمه علي
جدة من القد�س ،من اجلالية الإفريقية ،وقال يل :هذا موقفنا نحن يف اجلبهة ال�شعبية .ومن
ردود الفعل على زيارة ال�سادات للقد�س ،قال الرئي�س عرفات ،رحمه اهلل ،معلقاً :القد�س
ال يدخلها �إال ال�رشفاء ،القد�س ال يدخلها �إال عمر بن اخلطاب ،و�صالح الدين الأيوبي،
وال�شيخ �أبو طري ،واملطران كابوت�شي.
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وتعليقا ً على زيارة الرئي�س ال�سادات للقد�س ،وحتى ال تكون بال اعتبار روحي
ح�سب ظنه ،وحتى تكون على كمالها ومتامها ،فقد جعل من زيارة امل�سجد الأق�صى
َ
املبارك ،والبلدة القدمية ،متك�أ ً لهذه الرحلة .و�صلّى �صالة العيد —عيد الأ�ضحى—
يف امل�سجد الأق�صى املبارك ،وب�صحبته املقرئ ال�شيخ م�صطفى �إ�سماعيل� ،ضمن وفد
رفيع امل�ستوى ،حجزوا لهم جميعا ً
ّ
ال�صف الأول من امل�سجد .ولقد �أرادوا للحاج را�ضي
ال�سالمية� 40أن يتخلّى عن موقعه يف ال�صف الأول ،وهو الذي ما برح ُه حتى لقي اهلل تعاىل،
والذي كان يرتاده يوميا ً قبل �صالة ال�صبح ب�ساعة ٍ تقريباً ،رحمه اهلل ،فجل�س �إىل جانب
الرئي�س ال�سادات ،وذ ّكره بنف�سه ،لك ّن ال�سادات تن ّكر لهذه املعرفة.
يقول احلاج را�ضي ،رحمه اهلل :قلت له ،يا �سيادة الرئي�س �أال تعرفني؟ ف�أجاب
ال�سادات ال ،ال �أعرفك .فقال احلاج را�ضي� :أنا را�ضي علي ال�سالمية� ،أال تذكرين؟
كنت �أبعث املعا�ش �إىل عائلتك ،يوم �أنْ كنت
ف�أجاب ال�سادات :ال .فقال احلاج� :أنا َم ْن ُ
�سجيناً .لك ّن ال�سادات ال يريد �أن يتعرف على احلاج را�ضي ،وال على ما�ضيه يوم
�أن كان م�س�ؤوالً ماليا ً يف جماعة الإخوان يف م�رص ،كما �سمعت ،وهو الذي له بيعة مع
ال�شهيد ح�سن البنا ،ر�ضي اهلل عنه.

فضل الكويت:
وكان لدولة الكويت ،ممثلة ب�أمريها ،موقف معنوي �ساندتني به و�أنا يف ال�سجن،
ب دعمها للق�ضية الفل�سطينية ،حيث �أ�صدرت با�سمي
و�أ�شكرها على ذلك ،و�أُ ْك ِ ُ
و�صورتي طابعا ً بريديا ً ب�صحبة املطران كابوت�شي ،والأخت فاطمة برناوي .41و�أنا
تق�ص بحق الق�ضية الفل�سطينية ،ويوم �أن غزا �صدام
�أذكر للكويت ف�ضلها لأنها مل
ّ
 40را�ضي علي ال�سالمية ( :)1996–1904ولد يف القد�س ،وهو �أحد �أبرز وجوه الإخوان امل�سلمني يف القد�س .عا�ش
يف م�رص وعمل يف التجارة ،ون�شط يف جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�رص ،وكان ع�ضوا ً يف �أ�رسة �ضمت عدد من
قيادات الإخوان يف القاهرة؛ �أمثال ال�شهيد حممد يو�سف هوا�ش ،والدكتور �أحمد امللط .وكان منزله يف الرو�ضة
م�ستقرا ً الجتماعات الأخوات امل�سلمات .وت�شري بع�ض الروايات �إىل �أنه كان م�س�ؤول �صندوق الدعوة يف �أثناء
وجوده يف القاهرة التي غادرها بعد بدء ال�رصاع بني الإخوان امل�سلمني وجمال عبد النا�رص �سنة  .1954عمل
يف �صفوف الإخوان امل�سلمني يف الأردن فكان �أبرز قيادات الإخوان يف ال�ضفة الغربية ،وا�ستلم �إدارة مطابع
الإخوان امل�سلمني .كان �أحد الوجوه التي �أ�سهمت يف الربط بني الإخوان يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية بعد �سنة
 .1967تويف يف القد�س.
� 41صدر هذا الطابع الربيدي يف � ،1977/7/1ضمن فئتني  30فل�ساً ،و 50فل�ساً ،معنونا ً بـ“نكافح لتحرير فل�سطني
و�إحالل ال�سالم” .انظر :ملحق الوثائق ،الوثيقة رقم (� ،)2ص .494
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الكويت� ،أنكرت ذلك من على منرب م�سجد �صور باهر ،وبعد اخلطبة بيوم دخلت
ال�سجن ل�ستة �أ�شهر �إداريا ً خالل �سنتي .1991–1990

مذبحة حماة وحلبجة:
منذ �أن ت�سلّم حزب البعث احلكم يف �سورية والعراق ،والذي هو �صفحة �سوداء يف
تاريخ هذه الأمة ،مل ي�أت ِ عليهما �إال بالويل وامل�صائب والهزائم ،فبعد �أن ت�سلّم احلكم يف
�سورية �سلَّم اجلوالن ،و�أعلن عن �سقوط القنيطرة قبل �أن ت�سقط بثماين ع�رشة �ساعة،
وتف ّرد يف احلكم وجعل البعث دين الدولة .ويف العراق كذلك بكل ما فيه من خريات
وثروات وبرتول ،ف�شعب العراق ال يزال من ال�شعوب الفقرية ،وخميمات الالجئني هنا يف
فل�سطني� ،أح�سن حاالً من بع�ض الأحياء يف بغداد العا�صمة .والذي ينظر �إىل حال الأكراد
يف العراق ويف �سورية و�إيران ،يتوجع لأحفاد �صالح الدين الأيوبي �أن ينكل بهم ،و�أن
يعي�شوا �شظف العي�ش يف بيوت هي “زرائب للدواب” ،يف ظ ّل حكم البعثيني� ،سوى ما
يتعر�ضون له من القتل والذبح والتنكيل والتعذيب.
ويف ظ ّل حزب البعث ،الذي نادى ب�شعارات القومية العربية�“ ،أمة عربية واحدة ذات
رش
ر�سالة خالدة” ،و“وحدة حرية ا�شرتاكية” ،ترعرت الطائفية ،ومتزقت الأمة العربية � ّ
ممزق .فالبعث حاكم يف �سورية والعراق ،واحلرب بني البلدين �رضو�س ،وامل�ؤامرات
بني النظامني على قدم و�ساق .والر�سالة اخلالدة هي املوت والإعدامات والتغييبات ،لكل
من خالف النظام يف القطرين ...فحدثت مثالً مذبحة حلبجة يف العراق ومذبحة حماة يف
�سورية...
ف�أين كانت كل هذه القوة ،وكل هذا اجلربوت ،يوم �أن احتلت “�إ�رسائيل” اجلوالن؟

اجتياح بيروت وصفقة نابلس:
ونعود ثانية �إىل �سنة  1982حيث كانت احلرب يف اجلنوب اللبناين على �أ�شدها،
وقلعة �شقيف مبن فيها من الرجال ال�صناديد� ،رضبوا �أروع الأمثلة يف البطولة والثبات،
واجلنوب قاتل� ،إال حفنة �آثرت الفرار ،فقائد منطقة اجلنوب كما �أ�شيع ،ومبا كان معه من
ميزانية اجلنوب ،هرب �إىل بريوت بحجة ترحيل عياله ث ّم العودة ...و�أ َّنى له �أن يعود؟
فهذا اجتياح جلي�ش �إ�رسائيلي جرار ،بجميع �أ�سلحته ومعداته القتالع الثورة الفل�سطينية
131

ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
من اجلنوب ومن لبنان كله .وا�ستب�سلت املقاومة ،لكن اجلي�ش الإ�رسائيلي املحتل زحف
حتى و�صلت دباباته بريوت ،ودخلها من �أطرافها .ويف �أثناء احلرب �سقطت طائرة
للإ�رسائيليني ،ووقع طيارها �أ�سريا ً بيد املقاومة ،وفرح الأ�رسى ،وفرحت هذه اجلموع؛
لأن فر�صتها يف التحرير م�ضمونة الآن ،طيار �إ�رسائيلي يف الأ�رس عند الثورة ،هذا ينظف
جميع �سجون االحتالل .ويا فرحة ما متت؛ لأن من �رشوط املحتل الإ�رسائيلي على
الثورة ،ملا خ�ضعت ووافقت على اخلروج من بريوت ،هو �أن يعود الطيار و�أربع جثث
جلنود �إ�رسائيليني من �أيام الليطاين .و ّ
مت ذلك ،ف�أُحبط الأ�رسى بعد �أن طبلوا للثورة،
وقيل �إن �أوري �أفنريي  ،Uri Avneryرجل ال�سالم الإ�رسائيلي ،التقى عرفات يف بريوت،
ف�أطلق عرفات �رساح الطيّار بادرة ح�سن نية وهدية لأفنريي.
كان جرنال احلرب يف بريوت (�أبو الوليد) �سعد �صايل ،ومن حوله هيئة �أركان،
والف�صائل حا�رضة كذلك� .أما امل�شهود له يف حرب التفخيخ بحزام من الألغام لثغور
ُ
أعرتف به قائدا ً يل يف هذه الثورة؛ لي�س لأنه
بريوت فهو �أحمد جربيل .و�أما �سعد فهو من �
ا�ستقبلني يف بيته بتوا�ضع� ،أو لأنه ا�ستقبل �أمي من بعدي ،رحمها اهلل ،ولكن لأنه َحر ٌِّي
مبوقعه.
�أبو الوليد قتل غدرا ً يف البقاع ،يف كمني ُن�صب له من ع�صابة خ�شيت من ح�سابه ،لأن
�أبا الوليد قال :لن يفلت من العقاب من تخاذل يف معركة اجلنوب� ،أو ترك اجلبهة وهرب
بعياله .و�أنا �أقول :ال تقولوا �إن �سورية لها م�صلحة يف غياب �أبي الوليد� ،أو قتله وال لبنان،
�إمنا هي ع�صابة الغدر التي ارتعدت من احل�ساب ،وهي معروفة عند كثري من �ضباط
الثورة الفل�سطينية.
وبعد �أن ّ
مت لـ“�إ�رسائيل” ما تريد ،ولو �إىل حني ،وظ ّن �أهلها �أنهم قادرون عليها،
وزجت بهم يف
واعتقلت الآالف من ال�شعبني اللبناين والفل�سطيني خالل هذه احلرب،
ّ
“مع�سكر �أن�صار” يف اجلنوب اللبناين ،وظ ّن املحتل مرة �أخرى �أنه �آمن يف تلكم الأر�ض،
و�إذ بثمانية من جنوده ي�سقطون يف كمني ،ن�صبته لهم جمموعة مقاتلة من حركة فتح
�إىل اجلنوب من بريوت .جنحت هذه املجموعة يف �أ�رس اجلنود الثمانية� ،ستة منهم
ا�ستوعبتهم ناقلة للمجموعة ،واثنان ا�ستوعبتهم ناقلة �أخرى للجبهة ال�شعبية  -القيادة
العامة ،واحتفظت بهما وفاو�ضت عليهما مع جندي �آخر يف �صفقة �سنة .1985
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فاو�ضت حركة فتح والرئي�س �أبو عمار “�إ�رسائيل” على اجلنود ال�ستة ،ومتت �صفقة
تبادل �سنة  1983ب�إطالق �رساح من يف مع�سكر �أن�صار و 100من املعتقلني يف �سجون
االحتالل يف فل�سطني .وليت الأمر انتهى عند ذلك ،فها هي البحرية الإ�رسائيلية ،تعرت�ض
قاربا ً يف طريقه �إىل طرابل�س من قرب�ص ،فيه � 37ضابطا ً من فتح ،ا�ستُبْدلوا بـ  37من ،100
فلم يخرج يف تلكم ال�صفقة من �سجون االحتالل �إال  63منا�ضالً� ،أغلبهم من نابل�س،
و�سميت �صفقة نابل�س ،لأن �أبا جهاد العالول ،كان ِم ْن ورائها �أو هو �صاحب مل َفها ،مع
العلم �أن َم ْن يف مع�سكر �أن�صارّ ،
مت االتفاق على خروجهم مع فيليب حبيب ،الذي فاو�ض
قيادة منظمة التحرير على اخلروج من بريوت من قبل اخلارجية الأمريكية� ،ضمن اتفاق
اخلروج من بريوت.
�س اجلنود يف
هنا “كفر الثوار بالثورة” ،وقد عقدوا الأمل على هذه ال�صفقة ،وكان َِ أ
ل ْ ِ
نفو�س املعتقلني الفرح العظيم والأمل الكبري ،ولأول مرة خرج من ي�سب عرفات .وح ّل
بهم الإحباط ،والأمر �أكرب من �أن يقال فيه؛ لأن حال الأ�رسى م�ؤملة ،و�إن ُكنا نختلف
معهم ،لكن هذه حالة �إن�سانية ،نعم �إنها حال م�ؤملة وموجعة .وبالرغم من هذه العاطفة
نحوهم ،ف�إنهم كانوا يف ر�سائلهم التي بلغت املئات لأبي جهاد الوزير ،رحمه اهلل ،يطلبون
منه �أن ال يكون لنا نحن �أبناء اجلماعات الإ�سالمية يف ال�سجون � ّأي ن�صيب مع �أي �صفقة
تبادل؛ لأننا كما يقولون“ :منفل�شون” وخارجون على الثورة الفل�سطينية ،و�إفراز غري
ي ْالَا ِكرِينَ) .42فلم تنفعهم ر�سائلهم ،وال
�رشعي ،ولكن ( َو َم َك ُروا َو َم َك َر اهلل ُ َواهلل ُ َخ ْ ُ
هم خرجوا من ال�سجن� .أما نحن ،فكانت عندنا تطمينات من الأخ حافظ الدلقموين �أننا
على طريق التحرير �إن �شاء اهلل .ومثل هذا اخلرب ي�شاع يف ال�سجن كالنار يف اله�شيم،
وبد�أ الثوار يعقدون الأمل على ما تبقى على �أحمد جربيل ،الذي �أ�سا�ؤوا �إليه قبل الإفراج
عنهم ،وبعد الإفراج للأ�سف ،وع�ضوا اليد التي امتدت لنجدتهم ،بل تطاولوا عليه .عجيبة
تربية ه�ؤالء!!

الليل خير أنيس:
قبل الرحيل �إىل بئر ال�سبع قلت �إن الليل خري �أني�س ،كما �أنَّ الكتاب خري جلي�س ،وهذا
�صحيح .ويف احلديث عن نبينا حممد [ ،والذي له �صلة بالذي يجول يف �صدري،
 42القر�آن الكرمي� ،سورة �آل عمران� ،آية .54

133

ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
حتر�س يف �سبي ِل اهلل ِ”.43
ني باتت
ني بكت من خ�شي ِة اهلل ِ ،وع ٌ
مت�سهما النَّا ُر ع ٌ
“عينان ال ُّ
ُ
و�أح�سب �أين ع�شت حالتي العينني .لكن يف الأمر ا�ستدراك يعود �إىل ما قبل ال�سجن ،فقبل
�أن �أعرف ال�سجون كانت معاين الليل على �صعيد العبادة باهتة يف نفو�سنا ،وكان هناك
غالب على �أ�سلوبنا يف احلياة ،فتوة وميعة �شباب ،والأمر مق�صور على ال�صلوات
�شيء
ٌ
اخلم�س ،وفل�سفة ال�صيام يف رم�ضان غائبة� ،إىل �أن دخلنا ال�سجن ،ودخلت النوافل على
حياتنا ،وبد�أت الفطرة ت�ستجيب لنداء الروح .وطغى اللجوء �إىل اهلل على كل �شيء ،و�أخذنا
عن احلاج ناجي �أبو جنمة ،رحمه اهلل ،وعن الأخ حممود عمرية ،وعن احلاج �سلمان
القوا�سمي �صالة ال�ضحى ،وقيام الليل ،وقراءة �سورة الكهف كل يوم جمعة .وكنت على
خطيئة من �أمري يف التدخني ،كنت مدخناً ،و�أ�شرتي التمباك العجمي من الرمثا للأرجيلة
يف بريوت ،لكن ملا فا�صلت اجلاهلية التنظيمية يف �سجن الرملة ،و�أقبلت على كتاب اهلل
درا�سة وحفظاً ...قررت قرارا ً حا�سما ً بال تردد �أال وهو العزوف عن التدخني ما حييت،
وقلت :لن يجتمع يف �صدري خبيث وطيب� ،إما القر�آن و�إما الدخان .واحلمد هلل ،منذ ذلك
اليوم من �سنة  1976و�إىل يومنا هذا ذهب الدخان بال رجعة.
و ّ
مت يل من ف�ضل اهلل حفظ القر�آن �سنة  ،1983يف عزل بئر ال�سبع .و�أخذ مني هذه
امل�ساحة من الوقت لكرثة قراءاتي ،والقيام على �إخواين من عمل تنظيمي وتعليمي.
و�أذكر �أنه ملا وقع بني يدي كتاب “الإخوان امل�سلمني �أحداث �صنعت التاريخ” ،للأخ
حممود عبد احلليم ،ما كنت �أغيب عنه �إال لل�صالة املكتوبة� ،أو لوجبة طعام ،ومن ال�صباح
حتى ال�ساعة الواحدة من الليل ،و�أنا معه .و�إذا ما �أعجبني كتاب فا َ
جلل ُد يف القراءة َطبْ ٌع من
طباعيَ ،و ُيرفع الأذان ل�صالة ال�صبح و�أنا مع الكتاب .وعلى �سبيل املثال ،ق�صة ا�سمها
ذئب ال�سهول ،عن جنكيز خان � ،Genghis Khanأمتمت قراءتها يف ثالثة �أيام ،وهي
حتتاج عند قارئ �آخر �أ�سبوعني �أو ثالثة.
�أعود �إىل �أُن�س الليل ،و�إىل “عينان ال مت�سهما النار” ،و�أح�سب �أين ع�شتهما بكل جارحة
من جوارحي ،وبكل ما بداخل جوانحي ،ومتى ا�ستجابت اجلوارح للجوانح ،يف العبادات
على اخل�صو�ص ،كان االن�سجام على متامه ،وما من وتر من �أوتار النف�س الب�رشية� ،إال
وله �إيقاع ب�آية من كتاب اهلل.
 43لن�ص احلديث وتخريجه انظر� :سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة و�شيء من فقهها وفوائدها ،احلديث
رقم [ .2673املحرر].
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ع�شت حالتي العينني ،وال �أزكي نف�سي على اهلل ،حالة العني اجلاحدة وهي ُتقبل على
اهلل بانك�سار تن�شد التوبة ،وهي يف الطريق �إىل اخلروج من هذا اجلحود ،بدمعة تطفىء
خيانة العني ،فتخ�شع القلوب وت�سكن اجلوارح .ولقد �أخذ الليل مني ن�صيبه ،و�أخذت
منه ذخرية العمر ،وزاد الطريق ،وع�شت خلوته مبا يبدد ظالمه ،ويخفف من تطاول
وح�شته ،بالوقوف بني يدي اهلل� ،أناجيه بالذي يحب ،ب�آيات التنزيل وما حوى ،ع�شت
حالة الفي�ض باالنقطاع عما �سوى اهلل .وع�شت زلفا ً من الليل فيها الأُن�س �أكرث من حاجة
املوج �إىل �شاطئه ،مطمئنا ً تتفتح يل الأبواب ،وال�سكينة متلأ نف�سي .كنت �أتلذذ بالعني وهي
وجنتي وهي يف احلقيقة ،ويف ال�شعور ،تغ�سل الذي
جتود بدمعة ،بل بدمعات ت�سيل على
ّ
جنبي� .إنها دمعة هي يف امليزان عند اهلل ،ال يعدلها ما يف الأر�ض من بحار و�أنهار.
بني
ّ
نعم ...ع�شت الليل مع اهلل ،وعا�شه �إخواين ...لكن بقدر حبي للجود والكرم ،وكرهي
للبُخل ،ف�إن قيام الليل عندي به �أنانية ،و�أعرتف ب�أنانيتي يف حبي لقيام الليل؛ لأنني �أكره
الت�شوي�ش ،و�أحب لإخواين �أن يقوموا و�أن يلج�أوا �إىل اهلل ،لكن من ال�صعب �أن جتمع بني
الأمرين.
كنت �أقوم الليل ل�ساعات طويلة ،و�أ�صلي ال�صبح بالو�ضوء نف�سه ،بل رمبا ال�ضحى.
َو ُنقبل على امل�أثورات ،ولك ٍل منا ورده ،فنحن ليلنا مع اهلل ،وغرينا ليله مع �أم كلثوم يف
“هل ر�أى احلب �سكارى؟” ،وما �أكرث ال�سكارى و�إن فاتهم ال�رشاب!!
ع�شت الليل بجميع ف�صوله ،وكنت �أ�ست�شعر الدفء مع �شدة الربد ،و�أ�سرتوح بالظالل
الندية مع حرارة القيظ ،واهلل هو ال�شاهد� ...أنه ال اجلاه ،وال ال�سلطان ...وال املال ...وال
متعة الن�ساء ،تعادل تلك اللحظات وغناها .فكل ذلك املتاع ذهب يف حينه� ،أما متعة الليل،
من خالل الدموع ،فالبحر من بعده �أبحر ،والدهر من بعده دهور ...ال يذهبان متعته ،وال
ي�ستنزفان طاقته� .إنها حلظات ال�سعادة والهناء التي �أدعو اهلل �سبحانه� ،صباح م�ساء� ،أن
تعود لتحلق روحي من جديد ،يف جنات اخللد وهيهات �أن تعود!! و�إن عادت فال �أظنها
تعود ب�سريتها الأوىل ،وال �أظنها تعود باحلال التي حلقت بها الروح يف حينها.
وكم من حلظات كرمية ع�شتها مع �آيات عظيمة؟ وهي من حني �إىل حني ترتدد
ب�إيقاعات جديدة ،وبجر�س جديد؟ وت�أخذ مني م�ساحة كاملوج ،و�ألقي باملالمة على ما
فات ،وعلى من �ضاق ذرعا ً بالذي جاءت به الآيات من �إعجاز ،وما حتمله من حتديات.
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و�أقر�أ على نف�سي ،وعلى النا�س�( :أَ َو َ ْ
اب ُيتْلَى َعلَيْ ِه ْم)44؟!
ل َي ْك ِف ِه ْم َ�أ َّنا �أَ ْن َزلْنَا َعلَيْ َك الْ ِكتَ َ
وهذه الآية بعظمة ال�س�ؤال ،وما فيه من ا�ستنكار ،تلجم كل َم ْن له خيال� ،أو عافاه اهلل من
اجلاهلية فتمرد عليها� .أومل يكفهم �أنا �أنزلنا عليك الكتاب ُيتلى عليهم؟ وبال توقف فالنف�س
الب�رشية مهما �أُوتيت من �أ�سباب القوة ،ومهما ُجبلت على التمرد ،فالإ�سالم رو�ضها،
حتى قال ال�صحابي اجلليل قي�س بن �سعد بن عبادة“ :واهلل لوال الإ�سالم ملكرت مكرا ً ال
تطيقه العرب” .و�أنا واهلل �أقولها ،واهلل لوال الإ�سالم هذب �أخالقنا ،لتمردنا على الأر�ض
جميعاً ،فما بالكم يف قوم خرجوا على التنظيمات وف�صائل املنظمة ،وهي يف قمة �سطوتها
و“الإرهاب الثوري” قانونها .بل �إن حملة الت�شهري �ضدنا ،و َر ْميِنَا باجلا�سو�سيةُ ،يحطم
�أي نف�سية مهما كانت قوتها .وكم من نفو�س خانها ال�صرب على مثل هذه الأ�ساليب...
فكان م�صريها االنك�سار .ما حديث النا�س لوال هذا القر�آن؟ وما تاريخهم؟ وما الذي
ي�ضبط �سلوكهم؟ �أ�سئلة كثرية حتتاج �إىل �إجابات �شافية� ،أومل يكفهم؟ فامل�ؤمن يقف مع
خالقه ،من خالل �أدب الذات ،ويلملم نف�سه حيا ًء من اهلل ،ويعجب من �سوء الأدب ،ومن
الذوق الباهت الذي تردت �إليه طباع الب�رش و�أخالقهم.

العين الساهرة اليوم:
هذا ما ع�شته من خالل �أُنْ�س الليل� ،أما احلالة الأخرى ،فهي العني ال�ساهرة على
الثغور ،تخاف �أن ي�ؤتى من قبلها؛ “وعني باتت حتر�س يف �سبيل اهلل” .وهذه حالة ال
تقبل �أن ي�ؤتى من قبلها ،وترف�ض �أن تربح ثغرها خ�شية من اهلل ،لئال يباغتها عدو .فهي
تتمرت�س لأمة ٍ مترت�ست بها ،وترى فيها الطليعة ،وهي تعي�ش جبهة االحتكاك ال�ساخن
مع العدو الذي احتل الأر�ض و�رشد الأهل ،وحا�رص مقد�ساتنا وانتهك رمزيتها.
�إنَّ َم ْن يف بيت املقد�س ،وما حوله من املرابطني ،هم َم ْن �أطف�أوا النريان التي التهمت
منرب �صالح الدين ،وامل�سجد ملا �أقدم ال�صهاينة على حرقه .و�أهل القد�س هم الذين
يكرثون عندما يتعر�ض الأق�صى العتداءات ال�صهاينة ،فكم من جمزرة ارتكبها جنود
االحتالل و�رشطته داخل امل�سجد الأق�صى؟ ودماء �شهداء من حني �إىل حني ،تقف
باملر�صاد ملخططاته ،وتف�سد عليه اعتداءاته؟
 44القر�آن الكرمي� ،سورة العنكبوت� ،آية .51
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�إنَّ �أهل القد�س ،وامل�ؤامرة عليهم كبرية ،هم َم ْن يحفظون للأمة ما تبقى من القد�س،
ويحافظون على وجودهم ،على الرغم من الت�ضييق والت�سلط وحماربتهم يف �أرزاقهم،
وال�رضائب التي لي�س لها مثي ٌل يف العامل .هذه هي العني ال�ساهرة على امل�سجد الأق�صى،
والتي ال تت�أخر �إذا حزب النا�س �أمر مثيل الأق�صى ،وما يف القد�س ال�رشقية من جنود
االحتالل و�رشطته وخمابرات� ،أكرث مما هو موجود يف القد�س الغربية وحيفا وتل الربيع،
كل ذلك لإرهاق املقد�سيني ،وحتى يحولوا بينهم وبني الأق�صى.
لقد ع�شقت القد�س وعيني ال تفارقها ،وهي التي يف النهاية �ستنت�رص على املارقني،
وبالرغم من ال�سطوة اجلاثمة على املدينة ،ف�ستبقى ع�صية على االحتالل و�سيا�ساته.
و�أبنا�ؤها ملأوا ال�سجون ،وهم َم ْن �أوجعوا االحتالل من خالل �رضباتهم .و�إن احلق
الذي حتمله �آيات الإ�رساء يف طياتها و�إيحاءاتها ...هي ال�شاحن لكل حركة من حركاتنا
التي تق�ض م�ضجع االحتالل .فب�إمكانياتنا الب�سيطة ،وعمق جذورنا التي تعود �إىل بناء
امل�سجد على عهد �آدم \ ف�إن اخلوف ال ينتهي عند عدونا ،يف الوقت الذي �أ�ست�شعر فيه
الأمن على الرغم من القيود .ولقد علمت بطانة العجل� ،أن حممدا ً [ واخلمي�س العرمرم
غابا عن ال�ساحة يف حروبها مع �أنظمة الردة ،لذا مل يقاتلوا جيو�شا ً ب�سريتها الأوىل بقعقعة
القعقاع ،وبجندية ابن الوليد ،التي كانت َتغلب وال ُتغلب ،ومدر�سة املثنى ابن حارثة
ال�شيباين ،التي دوخت الأكا�رسة ،عندها يخربون بيوتهم ب�أيديهم و�أيدي امل�ؤمنني:
فيا ه�ؤالء �سائلوا التاريخ عنا كما قال ال�شاعر:
�س ــائ ــل العـلـي ــاء عـن ــا والزم ــان ــا

هـل خفــرن ــا ذمـة مــذ عرفــانــا

امل ــروءات ال ـت ـ ــي ع ــا�ش ـ ــت ب ـن ـ ــا

مل تزل جتري �سعريا ً يف دمانا

وقول الآخر:
على الريموك قف واقر�أ ال�سالما

وكـلـمـ ـ ــه �إذا فـهـ ـ ــم الـك ـ ــالمـ ـ ــا

�إىل الـي ــرم ــوك �إن تـبـغ ــوا املـع ــايل

وفوق �ضفافه فاجثوا احرتاما

هـن ــا الإ�س ــال ُم �ض ــاء ل ــه ح�س ــام

غداة ا�ستـل خالده ...احل�سامــا

�إنه يوم �أن كانت جيو�شنا ت�شكل كتلة عقائدية ،تلتقي فيها جنود الأر�ض مع جند
ال�سماء ،كان ه�ؤالء كاجلعالن ،كما قال فيهم زعيمهم كعب بن �أ�سد القرظي :ما بات رج ٌل
منكم منذ ولدته �أمه ،ليلة واحدة من الدهر حازماً.
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ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
�إن على القد�س �أعينا ً �ساهرة ،منهم من رحل �إىل ربه كـ :ال�شيخ عبد احلميد ال�سائح،
وال�شيخ حلمي املحت�سب ،وال�شيخ �سعيد �صربي ،قا�ضي القد�س ال�رشعي ،وخطيب
امل�سجد الأق�صى ،وال�سيد روحي اخلطيب ،والأ�ستاذ املجاهد املهند�س (�أبو �سليمان)
ح�سن القيق ،45مدير مدر�سة اليتيم العربي ،التي تعتلي ه�ضبة مطلة على ما حولها،
ف�أرادها مو�شيه ديان مقرا ً للقيادة الو�سطى جلي�شه ،ولكن �أُ�ستاذنا ب�صربه و�إدارته،
و�سجن الأ�ستاذ يف
وتفعيل املدر�سة بعد احلرب مبا�رش ًة ،ف ّوت الفر�صة على ديانُ .
االنتفا�ضة الأوىل ،و�صرب على �أذى التحقيق ،حتى حملوه �إىل م�ست�شفى هدا�سا عني
كارم يف القد�س الغربية ،و�سجن ملرات �أُخر ،وبقي �صلبا ً عنيدا ً وطودا ً �شاخماً ،وكان
رحمه اهلل ،على علم ودراية ب�أحوال املدينة ،وله ذراع يف معظم م�ؤ�س�ساتها ،وله احرتامه
من جميع �أبناء املدينة م�سلمني وم�سيحيني .وكذلك الأخ املنا�ضل (�أبو العبد) في�صل
احل�سيني ،46عمدة القد�س ،واملدافع عنها حتى حلق بربه رحمه اهلل ،و�أبوه من قبله ال�شهيد
عبد القادر احل�سيني ،قاد “اجلهاد املقد�س” �أيام االحتالل الربيطاين لفل�سطني ،وهو
القائل للجنة �إنقاذ فل�سطني ،هذه جلنة دمار فل�سطني ،لأنهم خذلوه ،وقال لهم يوم
اخلمي�س � 1948/4/8أنتم خائنون وجمرمون ،و�سيُ�سجل التاريخ �أنكم �أ�ضعتم فل�سطني،
و�س�أحتل الق�سطل ،و�س�أموت �أنا وجميع �إخواين املجاهدين. ...

 45ح�سن �سليمان القيق ( :)2006–1940ولد يف دورا اخلليل .تخرج من كلية الهند�سة يف جامعة بغداد �سنة
 ،1966وعمل يف جمال الرتبية والتعليم ومديرا ً ملدر�سة اليتيم العربي ال�صناعية حتى وفاته� .أ�سهم يف
ت�أ�سي�س عدد من امل�ؤ�س�سات اخلريية واالجتماعية ،و�شغل ع�ضوية جمل�س �أمناء جامعة النجاح واجلامعة
الإ�سالمية .التحق بجماعة الإخوان امل�سلمني مبكرا ً ،و�شغل ع�ضوية املكتب الإداري العام للإخوان امل�سلمني يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� .أبرز م�ؤ�س�سي حركة املقاومة الإ�سالمية ،واختار كلمة “حما�س” اخت�صارا ً
ال�سمها� .أ�سهم يف �صياغة الكثري من �أدبيات حما�س ووثائقها ،ولقب بـ“حكيم حما�س” .اعتقل عدة مرات يف
�سجون االحتالل .تويف يف القد�س.
 46في�صل عبد القادر احل�سيني ( :)2001–1940ولد يف بغداد منفى والده عبد القادر احل�سيني �إثر ثورة –1936
� .1939أكمل درا�سته يف القاهرة ،وا�شرتك يف حركة القوميني العرب �سنة  .1957عمل يف مكتب منظمة التحرير
الفل�سطينية يف القد�س �سنة  .1966ان�ضم �إىل قوات جي�ش التحرير الفل�سطيني يف �سورية �أوائل  .1967عاد

لفل�سطني بعد احلرب واعتقل عدة مرات يف �سجون االحتالل� .أ�س�س بيت ال�رشق (جمعية الدرا�سات العربية)
�سنة � .1979شارك يف الوفد الفل�سطيني مل�ؤمتر مدريد  Madrid Conferenceوتر�أ�س الوفد الفل�سطيني املفاو�ض
عي وزيرا ً مللف القد�س يف احلكومة الثانية والثالثة ،و�شغل ع�ضوية اللجنة
يف حمادثات وا�شنطن �سنة ّ .1993
التنفيذية ملنظمة التحرير منذ ني�سان� /أبريل  1996وحتى وفاته .تويف يف الكويت.
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قطوف من ذاكرة ال�سجن الأول
َ�س ـ ِّطروا بالدم �أخبار ال�شــهيد

كلل ــوه ي ــا �صحــاب ــي بالورود

واحملوا فوق �أعنــاق ...عــوال

م ــا انحنى �إال ّ
خللق الوج ــود

ما انحنت �إال لرب الكون يوما ً

يف ركوع �أو خ�شوع �أو �سجود

ورحم اهلل احلاج ح�سني �سلهب ،الذي مات على بيعته ،من �أجل �أن حتيا دعوته هنا
يف القد�س ،وكذلك احلاج ر�شدي ال�شويكي واحلاج را�ضي ال�سالمية ،الذين �صربوا على
غربة الطريق ،وهم من قدامى الإخوان امل�سلمني.
ويف القد�س الآن من الوجوه احلا�رضة بقوة ،والتي �ضاق االحتالل بها ذرعاً ،ف�أقبل
يعبون عن رمزية القد�س،
على �سحب هوياتهم وحكم عليهم بالطرد من القد�س؛ لأنهم ِّ
وهم الإخوة النائب �أحمد عطون (�أبو جماهد) ،ووزير القد�س ال�سابق املهند�س خالد
�أبو عرفة (�أبو حممد) ،47والنائب حممد طوطح (�أبو معاذ) ،48والدكتور ال�شيخ عكرمة
�صربي ،خطيب امل�سجد الأق�صى املبارك ،وال�شيخ جميل حمامي (�أبو حمزة) ،الذي
�أعطى للقد�س من عمره وجهاده ،وهو الذي ق�ضى يف ال�سجن �سنني موجعة من �أجل هوية
القد�س.
هذه هي العيون التي ترى بنور اهلل ،والتي �أكرمها اهلل ب�أن حال بينها وبني النار ،من
خالل هذا املعيار ،دمعة عنوانها اخل�شية ،وحرا�سة يف �سبيل اهلل.

 47خالد �إبراهيم �أبو عرفة ( :) –1961مقد�سي من مواليد �سلوان ،متزوج وله خم�سة �أبناء ،وح�صل على
بكالوريو�س الهند�سة امليكانيكية من بغداد �سنة  .1983ن�شط يف احلركة الإ�سالمية يف القد�س مبكرا ً واعتقل لعدة
عي وزيرا ً ل�ش�ؤون القد�س يف احلكومة الفل�سطينية العا�رشة.
مرات يف �سجون االحتالل بدءا ً من �سنة ّ .1991
اعتقل يف  2006/6/29يف احلملة التي ا�ستهدفت الوزراء والنواب الإ�سالميني يف ال�ضفة الغربية .يف ،2006/5/29
ُ�سلِّم قرارا ً بحرمانه من هويته املقد�سية ،وهو وباقي نواب القد�س الإ�سالميني .اختطف يف قر�صنة �صهيونية
يف  2012/1/23من مقر ال�صليب الأحمر يف القد�س بعد اعت�صامه ونواب القد�س املهددين بالإبعاد ،ملا يقارب
العام والن�صف.
 48حممد عمران طوطح ( :) –1968ولد يف مدينة القد�س ،وح�صل على بكالوريو�س �إدارة �أعمال من قرب�ص
الرتكية .ح�صل على درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة القد�س �سنة  .2000عمل يف القطاع اخلا�ص
والتجارة ،و�شغل ع�ضوية جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة اقر�أ لرعاية القر�آن وال�سنة يف القد�س .انتخب لع�ضوية املجل�س
الت�رشيعي عن مدينة القد�س �سنة  ،2006واعتقل لذلك يف �سجون االحتالل وتقرر �إبعاده وحرمانه من هويته
املقد�سية.
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