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وجاء الفرج
أمي رحمها اهلل ،في دمشق:
بعد �أن انتهت �أجواء عملية تبادل �سنة  1983بجميع من يف مع�سكر �أن�صار يف اجلنوب
اللبناين وهم بالآالف ،وهم بالأم�س دخلوا املعتقالت ،وال �أعرف ما ح�سابات امل�س�ؤولني عن
ذلك .وكان الأجدر باملفاو�ض الفل�سطيني �أن يهتم مبن م�ضى من عمره خم�سة ع�رش عاما ً
يف ال�سجون ،بدالً من �أن ت�ضيع فر�صتهم .ولوال اهلل ،ومن ث ّم القدرة الفائقة التي �أبداها
�أحمد جربيل يف التفاو�ض وعناده ،لبقي ه�ؤالء حتى يومنا هذا يف ال�سجون ،كما ح�صل
للإخوة نائل الربغوثي 1وفخري الربغوثي 2وف�ؤاد الرازم الذين بقوا يف �سجنهم �إىل �أن
خرجوا م�ؤخرا ً يف �صفقة وفاء الأحرار.
انتهت �أجواء الإحباط التي و�صلت باملنا�ضلني �إىل �أن ي�شتموا يا�رس عرفات بعد �أن
كان مقد�ساً ،وبلغت ال�صفاقة يف العقوبات عند التنظيمات� ،أنه من ي�شتم الذات الإلهية ال
يعاقب ،ومن ي�شتم الثورة �أو �أبا عمار فعقوبته اجللد من ثالثني �إىل خم�سني جلدة على
الفور ...وبال نقا�ش.
انتهت �أجواء الإحباط ،و�أقبلت �أجواء التفاعل ،وبر�سائل متبادلة بيننا وبني الأخ
حافظ الدلقموين .تبني لنا �أن عند القيادة العامة جنود �صهاينة ،وتوجد مفاو�ضات
حثيثة ،واحلديث يدور عن �صفقة جديدة ،فكتبت بر�سالة �إىل الأخ حافظ يف دم�شق ،وفيها
بعد التحية وال�سالم �صورة عن �أو�ضاعنا ،و 136ا�سما ً من �إخواننا من �أبناء اجلماعات
الإ�سالمية ،ومن هو حم�سوب علينا وقريب منا من �أبناء التنظيمات .خرجت الر�سالة
يف كب�سولة 3عن طريق الزيارة ،مع ال�سيدة الوالدة ،وقلت لها على وجه ال�رسعة تذهبني
1

نائل �صالح الربغوثي ( :) –1957ولد يف قرية كوبر قرب رام اهلل� .شارك يف عملية قتل م�ستوطن �صهيوين
ب�صحبة الأ�سري املحرر فخري الربغوثي ،و�شقيقه عمر الربغوثي الذي خرج ب�صفقة تبادل �سنة  .1985اعتقل
يف  1978/4/4والتحق يف ال�سجن بحركة حما�س .خرج يف �صفقة وفاء الأحرار يف .2011/10/18

2

فخري ع�صفور الربغوثي ( :) –1954ولد يف قرية كوبر قرب رام اهلل ،و�شارك يف عملية قتل م�ستوطن �صهيوين
ب�صحبة الأ�سري املحرر نائل الربغوثي ،والأ�سري املحرر عمر الربغوثي .اعتقل يف  .1978/6/23متزوج ،ولديه
�شادي وهادي يف �سجون االحتالل .خرج يف �صفقة وفاء الأحرار يف .2011/10/18

3

ر�سالة الكب�سولة� :أ�سلوب للتوا�صل مع الأ�رسى ،والكب�سولة الوعاء البال�ستيكي الذي يو�ضع فيه الدواء
ويكون رقيقا ً وحمكم الإغالق ،وال يتم ه�ضمه �إال يف املعدة ،ور�سائل الكب�سولة تكون حمكمة الإغالق و�صغرية
احلجم بحيث يبلع الأ�سري املحرر �أكرب عدد ممكن منها وحلظة الإفراج عنها يخرجها من دون �أن ي�صيبها �أي
�رضر .انظر :فهد �أبو احلاج ،مرجع �سابق� ،ص [ .60املحرر]
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بهذه الر�سالة �إىل الأخ حافظ يف دم�شق وتقرئني عليه ال�سالم ،و�أن يعتمد ما فيها ،وعلى
عجل .انطلقت الوالدة من القد�س �إىل ع ّمان ،ومن ع ّمان �إىل دم�شق ،و�سلمت الر�سالة للأخ
حافظ ،و�أقامت بينهم ،ث ّم ذهبت بزيارة للجنوب اللبناين ملخيم الر�شيدية ،يف زيارة لأهل
الأخ �سعيد قا�سم وعائلته .ورجعت فيما بعد �ساملة غامنة ،واحلمد هلل ،وطم�أنتنا عن
و�صول الر�سالة وقد رو�ستها مبا يلي:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�إىل َم ْن يهمه الأمر� ،إىل َم ْن عا�ش حالة ال�سجن والقيد ،ودفع �رضيبة الأع�صاب
من �أيامه� ،إليك �أخي حافظ ..و�إىل َم ْن هو قائم على هذه ال�صفقة بجدارة� ..إىل الأخ
املجاهد �أبو جهاد �أحمد جربيل ،ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
ر�سالة من وراء الق�ضبان وقد انقطعت الأ�سباب �إال من اهلل ،وال �أبلغ مما
قاله الفاروق عمر بن اخلطاب“ :] ،لئن �أفك �أ�سريا ً من امل�سلمني� ،أحب �إيل من
جزيرة العرب”. ...

وذكرت له عن ر�سائل التنظيمات �إىل �أبي جهاد الوزير ،ب�أن ال ت�شملنا رحمته وي�شاء اهلل
(�إِنَّ َر ْح َم َت َّ
ِيب ِم َن ْال ُ ْح ِ�سنِنيَ) .4وانتهت الر�سالة بالأ�سماء.
الل ِ َقر ٌ

انهيار المقاطعة تماماً:
ملا الح يف الأفق �أن ال�سجون على �أبواب �صفقة جديدة ،تقرب �إلينا �أبناء التنظيمات،
خا�صة ملا علموا �أن بيننا وبني الإخوة يف القيادة العامة توا�صل ،و�أنهم يفاو�ضون على
ثالثة جنود ،فمنهم من طلب منا �أن يدرج ا�سمه يف هذه ال�صفقة ،وكثري منهم كانوا يريدون
الأخبار عن قرب ال�صفقة ...ومتى هي؟ وكنا واقعيني ،ومن العيب �أن ن�ستثمر عواطف
النا�س ،فاحلقيقة وال غري ،ولي�س لدينا ما نخ�رسه ،وقلت يا �سبحان اهلل!! ما �أ�ضعف
الإن�سان ،بالأم�س بعثوا باملئات من الر�سائل لأبي جهاد الوزير� ،أالّ تدرج �أ�سما�ؤنا يف �أي
الَ َّيا ُم
�صفقة تبادل ،واليوم يطلبون ِم ْن ِمثْلُهم يف الأ�رس �أن تدرج �أ�سما�ؤهمَ ( ،و ِتل ْ َك ْ أ
ا�س) ،5فهل َم ْن َيعتَرب ِم ْن تقلبات الزمان؟ وكما قال ال�شاعر:
ُن َدا ِولُ َها َب ْ َ
ي النَّ ِ
حقري ف�صال تيها ً وعربد

ن�سي الطني �ساعة �أنه طني

4

القر�آن الكرمي� ،سورة الأعراف� ،آية .56

5

القر�آن الكرمي� ،سورة �آل عمران� ،آية .140
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االنتقال إلى سجن نفحة:
يف تاريخ كذا من �شهر ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،1984نودي ا�سمي للرحيل �إىل نفحة،
ال�سجن ال�صحراوي الذي يعلو ه�ضبة من جبال النقب .وحزمت �أمتعتي ،وودعت
�إخواين ...وودعوين ،وقلت ع�سى �أن يكون خرياً ،فمدير ال�سجن الذي نقلني يف املرة
الأوىل �إىل �سجن بئر ال�سبع هو نف�سه الذي نقلني ثاني ًة �إىل �سجن نفحة ،حيث �ضاق ذرعا ً
بوجودي عنده .و�صلت �إىل نفحة مع الع�شاء بال�ضبط ،يف �سيارة خا�صة ت�أتي باخلبز
لثالثة �أيام ،كانت املوا�صالت �صعبة وعدد ال�سجناء ال يتجاوز الثمانني.
�سجن نفحة مق�صور على �أبناء الف�صائل ،و�أنا غري مرحب بي عندهم ،وما رحب بي
�إال �شاب من القد�س ا�سمه حممد عي�سى النت�شة ،وهو الوحيد من وقف على الباب وقال:
�أهالً و�سهالً نورت بك نفحة ،و�إذا ب�آخر ،عرفته فيما بعد يقال له� :أبو عا�شور من غزة،
يقول :اهلل ال يجيب ال�ساعة التي جاءت بك.
علي،
دخلت غرفة من غرف فتح ،وكنت �أعرف معظم َم ْن يف ال�سجن؛ لأنهم مروا َّ
وكثري منهم قدماء منهم عمر القا�سم ،الذي التقيته يف الأيام الأوىل من ال�سجن ،والأخ عبد
اهلل حجاج من غزة ،والأخ جمال الكرتي �شقيق �أبي العز الكرتي من غزة.
ان�سجمت مع �شباب الغرفة ،وبقي االحرتام �سيد املوقف .واحلق �أنهم ما ق�رصوا
معي �أبداً ،لكن اجلو العام يقول :ال توجد جماعة �إ�سالمية هنا ،ويف نف�سي �أقول� :أنا
جماعة �إ�سالمية ،ويف بايل قول ال�صحابي اجلليل ،عبد اهلل بن م�سعود“ :اجلماعة �أن تكون
على حقّ  ،ولو كنت وحدك” .وبالطبع مل تخ ُل الأيام من نكد ال�سجن ،خا�صة اجلو البارد
الذي تتميز به نفحة.
ويف املنام ذات مرة ر�أيت الإمام ح�سن البنا ي�صعد جبل (�أبو غنيم) ،عندنا يف القد�س،
و�إىل اجلنوب من قريتنا ،و�أنا من ورائه ،والتفت �إيلَّ وقال“ :تعال �أعلمك” ،وانتهت الر�ؤيا
عند هذا املوقف.
كان الكتاب هو ال�صاحب على الدوام ،هو خري جلي�س وخري �أني�س كذلك .وكنت �أخرج
للريا�ضة يومياً ،ويف �صباح يوم ك�أنه الزمهرير من �شدة الربد ،مل يخرج �أحد من الأ�رسى
وعلي “بنطلونان” ،ورك�ضت وحدي لأكرث من �ساعتني؛ لأن
للريا�ضة �سواي ،فخرجت
َّ
ال�سجان هو الآخر مل ي� ِأت ليفتح يل الغرفة ب�سبب الربد .وهذا من �أيام نفحة.
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يف �أوائل �سنة  1985و�صل �إىل نفحة ف�ضيلة ال�شيخ �أحمد يا�سني ،بعد �أن انتهى من
التحقيق يف �سجن ع�سقالن .ونفحة ج ّوها بارد ،وال�شيخ مري�ض يعاين من الربو ،وال
�أظنه كان ينام الليل من �شدة الربد .ا�ستقبلته وع�شنا معا ً �أ�سبوعاً؛ لأن و�ضعه ال�صحي
ال ي�سمح له �أن يبقى يف نفحة ،وانتقل �إىل �سجن ع�سقالن ،وحت�سنت �أموره هناك ،وقام
الإخوة على خدمته .وكنت قد ذكرت �أن الأخوين حمزة كنفو�ش من خميم ال�شاطئ،
وهو من قرية ب�شيت ق�ضاء الرملة ،والأخ حممد دروي�ش (�أبو داود) رحمه اهلل ،وهو من
العي�سوية يف مدينة القد�س� ...أنهما توليّا �أمر ال�شيخ.
يف نفحة� ،شكا تنظيم فتح لل�شيخ �أحمد يا�سني حايل معهم على �صعيد الكانتينا.
ِ
ت�ستخفُّني ،وال كما يقولون“ :وال تعبِّي عيني” ،ولكن �أن
وي�شهد اهلل �أن �أموال قارون ال
علي ،فهذا لن يكون ما حييت ،عن طيب خاطر
يت�رصفوا مب�ستحقات يل ك�أنهم �أو�صياء َّ
ال �أريد �شيئاً .وملا �ضاقت احلال ِم ْن قبل ونحن يف �سجن اخلليل عام  ،1993/1992قبل
�أن ي�أتي �أو�سلو ب�أمواله ،كنت �أطلب من الإخوة يف مدينة اخلليل ،كي يتربعوا للإخوة يف
تنظيم فتح ،حلالة الإفال�س التي و�صلت �إليها �أحوال التنظيمات قبل �أو�سلو ،وح�صل �أن
تربعوا بثالثة �آالف �أو �أربعة �آالف �شيكل (نحو  1,511–1,133دوالر) لأ�رسى �سجن
اخلليل من فتح.6
قال يل ال�شيخ �أحمد يا�سني ،رحمه اهللَ ِ ،
ل ال تلتزم معهم يف م�رصوفات الكانتينا؟
فقلت� :أيها ال�شيخ� ،أنا �أدرى به�ؤالء منك؟ ويل جتربة معهم ،فال تقلق ،وتف َّهم ال�شيخ
ذلك .و�أقول :ولرمبا قادة التنظيمات يف نفحة دبروا �أمرا ً بحجة املر�ض ،ك�أن يتخل�صوا
من وجود ال�شيخ بينهم ،فكما يقال —و�أنا تلميذ عند ال�شيخ— “�إحنا من �شيخ م�ش
خال�صني ،فكيف ب�شيخني؟”.

مفوض صفقة األسرى:
قبل عملية التبادل �سنة  1985ب�شهر �أو يزيد كانت ال�سجون تعي�ش حالة تفا�ؤل على
�صعيد هذه ال�صفقة ،كان املذياع ،وخا�صة �إذاعة مونت كارلو ،يتحدث عن اقرتاب موعد
ال�صفقة ،و�أن اخلروج من ال�سجن بات و�شيكاً ،واحلرية على الأبواب .و�أي خرب عن
ال�صفقة ي�شيع بني النا�س كالنار يف اله�شيم .وقبل ال�صفقة بـ  20يوماً ،وعلى التحديد
6

ّ
مت احت�ساب �سعر �رصف الدوالر مقابل ال�شيكل الإ�رسائيلي وفق معطيات بنك “�إ�رسائيل” املركزي كمعدل
لل�سنتني  1993–1992الذي ي�ساوي .2.6468
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يف الأول من �أيار /مايو ويوم جمعة ،كنت جال�سا ً يف �ساحة ال�سجن ،و�أ�ستعد لأمرين،
لزيارة الأهل ،ول�صالة اجلمعة ،و�إذا ب�أمر ثالث على الأبواب ،يذهب ويتجاوز الأمرين
ال�سابقني� ،إذ جاءت �إدارة ال�سجن تطلب مني �أن �أحزم �أمتعتي ب�رسعة؛ لأن ناقلة تنتظرين
يف طريقها �إىل ع�سقالن .وفعالً ،قمت على وجه ال�رسعة بحزم �أمتعتي ،وخرجت من
ال�سجن ،و�إذا ب�شاب من اجلبهة ال�شعبية ا�سمه �سليم ن�سيبة ،قادم من ع�سقالن ،ويقول
يل :يا �شيخ ال تركب معهم ،وهو يعني ال�رشطة الع�سكرية الإ�رسائيلية؛ لأنها هي امل�س�ؤولة
عن النقليات ،التي هي لي�ست من �صالحيات م�صلحة ال�سجون ،بل هذا �ش�أن �سلطات
عليا ،ومن �صالحيات جهاز �أعلى من م�صلحة ال�سجون .املهم �أن �سليم هذا �أتوا به من
ع�سقالن؛ لأنه ع�ضو جلنة تدقيق ،ومفو�ض من اخلارج ،من القيادة العامة عن �سجن
نفحة ،لتحديد �أ�سماء الأ�رسى من �أجل �إمتام ال�صفقة ،فاعرت�ض على ق�سوة تعاملهم...
ف�رضبوه� ...أما �أنا فخرجت ...ويف طريقي �إىل “البو�سطة”� ،س�ألني �ضابط �أمن ال�سجن،
ونائب مدير ال�سجن� :إىل �أين �أنت ذاهب يا �شيخ؟ ف�أجبت� :إىل البيت �إن �شاء اهلل ،وذلك من
باب التفا�ؤل ،وهما على علم بالذي يجري ،فبدت عليهما الده�شة ،وودعاين باحرتام.
وذكرت لهما �أن الوالدة هناك على بوابة ال�سجن ،جاءت للزيارة ،وطلبت �أن �أراها ،ولو
خلم�س دقائق حتى �أودعها .وفعالً حتدثا مع ال�رشطة الع�سكرية ،و�أجل�ستني ال�رشطة
الع�سكرية �أر�ضا ً داخل ال�سيارة ،و�أنا مقيد اليدين من اخللف ،وكذلك القدمني ،وجاءتني
�أمي على هذه احلال ،فقلت لها :ال تبايل ،هو م�شوار الطريق �إىل ع�سقالن ،و�إن �شاء اهلل
فرج اهلل قريب ،و�أخذت الأمور بب�ساطة“ ،وخدها معود على اللطيم”.
ودعت �أمي وودعتني ،وما �أكرث الوداع! وانطلقت بي �سيارة ال�رشطة ،وقد و�ضعوا
كي�سا ً غطى وجهي ور�أ�سي ،كما هي احلال يف التحقيق ،وبقيت على هذه احلال� ،إىل �أن
و�صلت �إىل �ساحة ع�سقالن مع �صالة اجلمعة .فدخلت واخلطيب يخطب للجمعة ،وانتبه
النا�س �إىل قدومي ،مما �شو�ش على اخلطيب .وح�رضت اخلطبة وال�صالة ،وفرح الأ�رسى
بهذه العودة ،و�صافحت اجلميع ...جميع َم ْن يف ال�ساحة.
وبعد �ساعة من و�صويل ا�ستقبلني مدير ال�سجن الذي طردين مرتني من قبل ،و�سلَّم
علي ودعاين �إىل مكتبة ال�سجن ،ف�س�ألته :ما الأمر؟ فقال الآن تعرف ،وملا دخلنا �إىل مكتبة
ال�سجن ،وكانت من قبل حمظورة علينا ،فرحب بي عامال املكتبة ،وهما غازي �أبو جياب
وجل َ ْ�س ُت واملدير ،وبح�ضورهما قال يل :توجد
من ال�شعبية ورم�ضان النجار من فتحَ ...
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�صفقة تبادل �أ�رسى ،فقلت :وما يعنيني؟ فقال� :أنت املعني ،و�أنت على ر�أ�س اللجان كلها
يف ال�سجون ،وبتفوي�ض من ال�صليب الأحمر الدويل ،الذي فو�ضه �أحمد جربيل لعمل هذه
اللجان .قلت للمدير :وما املطلوب؟ قال :فرز النا�س .وكان ّ
حظ ع�سقالن عظيما ً يف هذه
ال�صفقة .قلت له �إذن :قل لل�سجانني �أن ي�سهلوا حركتي بني الأق�سام .وكان ذلك ،وفرزنا
الأ�سماء ،وجلنة معي من الإخوة منهم �سعيد قا�سم ،واجتمعنا مع مدير ال�صليب الأحمر
الدويل لأكرث من �أ�سبوعني ،ونحن ندقق يف �أ�سماء من ورد ا�سمه يف �صفقة التبادل؛ ولأن
دولة االحتالل فيما �سبق بدلت �أ�سماء ،وحتفظت على �أ�سماء ،ومن الأ�رسى َم ْن و�صل �إىل
الطائرة يف مطار اللد ،ث ّم رجع �إىل ال�سجن ثانية.
ويف هذه الأيام الع�رشين ،التي �سبقت يوم الإفراج ،عا�ش ال�سجن على �أع�صابه ...ومن
النا�س َم ْن ت�أخر ا�سمه من �إدارة ال�سجن عن ق�صد ،وذلك لعب بالأع�صاب مثل الأخ �أحمد
مهنا ،وكذلك رفيق من اجلبهة ال�شعبية ا�سمه �شحادة ،وما �إن ح�رضت �أ�سما�ؤهم كادوا
يطريون من الفرح ،وانتف�ض �أحدهم ك�أنَّ ثعبانا ً لدغه ملا �سمع اخلرب ،وقلت يف نف�سي:
م�سكني ابن �آدم� ...سنون من التعب والتعبئة ب�أنه ال �إله واحلياة مادة ،و�إذا بلحظة تنت�رص
الفطرة خلالقها.
كنت قد كتبت بيانا ً اعتقاليا ً جلميع َم ْن يف ال�سجن حول ال�صفقة وظروفها ،ورو�سته
بالب�سملة والثناء على اهلل ،وال�صالة على نبيه [ ومل يكن معهودا ً لبيان اعتقايل دون
هيئة اعتقالية ،و�أن ُيرو�س بالب�سملة .وجاء فيه احلث على ال�صرب يف احلالتني ،للذين
وردت �أ�سما�ؤهم يف ال�صفقة ،والذين مل ترد �أ�سما�ؤهم ،وكل َم ْن ورد ا�سمه يف هذه ال�صفقة
من القدامى ،ومن ذوي الأحكام العالية ،وقلنا :على النا�س �أن ي�ضبطوا �أع�صابهم ،و�أن
يكرثوا من الذكر ،و�أن َم ْن فاته الأمر ،فلن يفوته الأجر ،ولن تطول عليه احلال —�إن
�شاء اهلل— حيث �إن �رشيحة من الأ�رسى �أحكامهم عالية ،مل ترد �أ�سما�ؤهم يف ال�صفقة
وحتفظت عليهم دولة االحتالل ،ومنهم من ّ
مت ذكر ا�سمه يف ال�صفقة ،ومل ت�صدر
الأحكام �ضدهم بعد .ويف ال�سياق ذكرت ق�صة عن عبد اهلل بن حذافة ال�سهمي ملا قبل
عمر بن اخلطاب ر�أ�سه وقال :حقّ على كل م�سلم �أن يقبل ر�أ�س عبد اهلل ،يف ق�صة �أ�رسه
عند الروم وحترير �إخوانه ،وا�ست�شهدت بقول �آخر ل�سيدنا عمر ] :لأن �أفك �أ�سريا ً من
امل�سلمني� ،أحب �إيل من جزيرة العرب وقلت حديثا ً عن نبيناً“ :[ ،من مل ي�شكر النا�س ال
ي�شكر اهلل”.7
7
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وخطبت �آخر جمعة ب�سورة “الع�رص” ،وقلت� :إنها العهد وامليثاق ،وا�ستب�رش النا�س
خريا ً �أنه قد اقرتب يوم الفكاك .وقلت �إن التوا�صي باحلق يحتاج �إىل قوة ،فاحلق الذي ال
حتميه قوة �ضائع ،و�إن التوا�صي بال�صرب ال ينقطع حبله حتى املمات ،وهذه رحلتنا ِم ْن
على هذه الأر�ض كما قال ال�شاعر:
وم ــن كتبت علي ــه ُخطـ ـا ً م�ش ــاه ــا

م�شيناه ــا ُخطـ ـا ً كتبت علين ــا
وذكرت قول ال�شاعر يف �أقدارنا:

فال ال�سيف قطاع وال الدرع مانع

�إذا اهلل مل يحر�سك مما تخافه

هذه هي الطريق ،فال ب ّد من ع�صبة تعلم �أنه ال راحة حتى ولو نفد ال�صرب ،وما لل�صرب
من نفاد ،والنفو�س امل�ؤمنة تتوا�ضع يف منائها ،كما هي ال�سنابل قبل ح�صادها.

مع الشيخ أحمد ياسين:
جمعتني �ساحة ع�سقالن ثانية بال�شيخ ،بعد �أن افرتقنا يوم رحيله من �سجن نفحة،
وكان ال�شيخ ذا مزاج رائق ،وهدوء تعلوه ابت�سامة ،جل�سنا على انفراد ،وال�شيخ حجة
يف الرتبية ،حتى و�إن مل يتكلم ،وقال يل :الآن جاء دورنا ،يف هذا ال�رصاع .وحدثني
عن الأ�سباب التي �أدت �إىل �إ�صابته بال�شلل ،وقال :كنت بعد الهجرة �أمار�س الريا�ضة
بالقرب من �شاطئ الهجرة ،الذي انتحل مع�سكرنا ا�سمه ،وعبد اهلل �صيام معي يريد
�أن يلقي بي �أر�ضاً ،وهو مم�سك برقبتي .ف�شعرت ب�شيء ك�أنه انقطع مني ،ورجعت
�إىل البيت ال حتملني قدماي ...و�أنا موجوع ال �أ�ستطيع العودة �إىل ما كنت عليه .وحالة
اللجوء يف املخيمات التي ي�صاحبها الفقر ...حالت دون العالج �أو متابعة الأمر،
والأطباء واملراكز ال�صحية على ندرة يف تلك الأيام ،وتطور املر�ض مع الأيام ،والعائلة
عاجزة �أمام هذه احلالة .وعبد اهلل �صيام هذا هو بطل املقاومة يف خلدة جنوب بريوت،
وهي �أر�ض مك�شوفة حاول العدو الإ�رسائيلي حماوالت عدة ،لإنزال قواته من اجلو
هناك ،فف�شلت كل املحاوالت� ،إىل �أن ا�ست�شهد العقيد عبد اهلل ورفاقه يف هذه احلرب
�سنة .1982
وحدثني ال�شيخ ،رحمه اهلل ،عن الدكتور �إ�سماعيل اخلطيب ،رحمه اهلل ،وق�صة
التهديدات التي مار�سها �أبو علي �شاهني �ضده ،ومن ورائها كان يريد احتواء اجلامعة
الإ�سالمية ،وال�سيطرة عليها .والدكتور �إ�سماعيل كان حما�رضا ً للغة العربية يف
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اجلامعة الإ�سالمية ،ومن قبل كانت حماوالت عدة لل�سيطرة على اجلامعة ،وجمي ُعها
باءت بالف�شل ،حتى قلنا :لو مل يبقَ �إال “البواب” يف اجلامعة جلعلناه رئي�سها.
هذه املحاوالت انتهت با�ست�شهاد الدكتور �إ�سماعيل ،وكان �أبو علي �شاهني (ومن
ورائه قيادة املنظمة) قد �أر�سل �إليه تهديدات يف ر�سالتني ،مع كل ر�سالة ر�صا�صة ،وكان
املطلوب �أن يرتك اجلامعة وموقعه فيها .فعر�ض الدكتور �إ�سماعيل ر�سائل التهديد على
ال�شيخ �أحمد يا�سني ،فقال له ال�شيخ :هو تهديد �أكرث منه تنفيذ ،وهل هذا يخيفك؟ ف�أجاب
الدكتور “ال” ،وقال :الأعمار بيد اهلل.
وملا ف�شلت تهديدات �أبي علي �شاهني ،بعث �إىل قيادته ي�ست�شريهم بهذا ال�ش�أن ،فجاءه
منها قرار االغتيال .و ُقتل الدكتور �إ�سماعيل وهو يفتح باب �سيارته لأطفاله وزوجته،
وعلى �أعينهم وقعت الفجيعة.
كان �أبو عمار ،ولو بالقوة ،حري�صا ً على �أن يغري ا�سم اجلامعة �إىل جامعة الإمام
ال�شافعي حتى تخرج من حتت عباءة املج ّمع الإ�سالمي .كان ال يريد للمجمع الإ�سالمي
�أن يتوالها ،بل يريد ل�شيخ الأزهر يف غزة حممد عواد� ،أن ير�أ�سها.
�أما َم ْن قتل الدكتور �إ�سماعيل بيده ،فقد احتوته زنازين ع�سقالن ،بعد �أن هلو�س يف
ال�سجن ،وطارده �إ�سماعيل يف منامه.
وحدثني ال�شيخ عن ظروف اعتقالهم ،وعن تخطيطهم ،وامل�ساحة التي يريدونها
من وراء هذا التخطيط ،و�أنها معركتنا �إىل �أن ينح�سم ال�رصاع ل�صاحلنا .وحدثني عن
الدكتور �إبراهيم املقادمة يف موقف له يف املحكمة الع�سكرية ،يوم �أن هتف �ض ّد ال�صهاينة،
والقر�آن يف يده يلوح به ،وي�شاء اهلل كذلك لل�شيخ �أن ت�أتيه ال�شهادة ولو بعد حني من حيث
ال يحت�سب .وا�ست�شهد الدكتور �إ�سماعيل اخلطيب و�إبراهيم املقادمة و�صالح �شحادة،8
8

�صالح م�صطفى �شحادة ( :)2002–1952ولد يف خميم ال�شاطئ لأ�رسة تعود �أ�صولها ملدينة يافا .در�س
اخلدمة االجتماعية يف الإ�سكندرية ،وعمل يف اجلامعة الإ�سالمية يف غزة .اعتقل �سنة  1984لال�شتباه بن�شاطه
املعادي لالحتالل ال�صهيوين� .شغل ع�ضوية املكتب الإداري العام للإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة .اعتقل
مرة ثانية مل�س�ؤوليته عن اجلهاز الع�سكري الأول حلركة حما�س“ ،املجاهدون الفل�سطينيون” ،و�أفرج عنه
�سنة  .2000مع اندالع االنتفا�ضة الثانية �أعاد �إحياء كتائب ال�شهيد عز الدين الق�سام اجلناح الع�سكري حلركة
املقاومة الإ�سالمية (حما�س) .اغتيل بق�صف جوي ا�ستهدف احلي الذي ي�سكنه يف  ،2002/7/22و�سقط �أكرث من
 150مواطنا ً بني �شهيد وجريح.
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�صادِ) ،9لكل من ت�آمر على هذه الدعوة ،ودم �إ�سماعيل اخلطيب لعنة
و( ِ�إنَّ َر َّب َك لَبِ ْال ِ ْر َ
تطارد الظلمة ،واهلل ميهل وال يهمل.

مع مدير الصليب األحمر الدولي ونهاية الصفقة:
جل�ست مع مدير ال�صليب الأحمر من قبل ،ولكن هذه املرة جاءين ،ويف جعبته الأخبار
الأخرية حول ال�صفقة ،و�أن الرتتيبات على قدم و�ساق ،و�أن “�إ�رسائيل” حتفظت على 36
من الأ�رسى .ويف النهاية قبل الطرفان بالفيتو 18 :للقيادة العامة ،و 18حتفظت عليهم
“�إ�رسائيل” ،و�أن يف ال�صفقة عملية تخيري ،فمن �أراد �أن يبقى يف البالد فله ذلك ،ومن �أراد
الرحيل �إىل اخلارج فله ذلك ...وبعدها قلنا للنا�س ،بل كان منا الت�شجيع �أن يعودوا �إىل
بيوتهم ،و�إىل �أهاليهم ،وكان ذلك واحلمد هلل.
ويف اليوم الذي �سبق حتريرنا ...وقد جاءنا ال�صليب الأحمر مبالب�س من عنده ،كنا
يف غرفة الزيارة ننتظر خروجنا �إىل احلافالت ،و�إذا بقائد املنطقة الو�سطى يدخل علينا،
و�شخ�صناه ،وقلنا هذا عمرام مت�سناع � .Amram Mitznaأما �أهل الداخل الأخ�رض
واخلليل وغزة ،فلم يخرجوا معنا ،وبقوا يف ع�سقالن �إىل �أن جاءتهم احلافالت يف اليوم
الثاين ،وانطلقت بهم �إىل ديارهم .و�أما نحن �أبناء القد�س وبيت حلم وال�شمال كله ،فذهبت
بنا احلافالت �إىل �سجن جنيد ،ونزلنا مع الغروب .ويف اليوم الثاين ،وهو يوم الإثنني
الأول من رم�ضان ،والذي يوافق  ،1985/5/20نوينا ال�صيام ،وبقينا بعد مبيت ليلة
يف �سجن جنيد ،بقينا يف ال�ساحة ننتظر �أن ت�أتي الأوامر بركوب احلافالت .وح�صل �أن
االحتالل كان يريد من الأخوين خالد طنط�ش وف�ضل طهبوب املغادرة خارج فل�سطني،
فطلبت من ال�صليب الأحمر �أن يتحمل امل�س�ؤولية ،وقلت للم�س�ؤول الإ�رسائيلي� ،إن
ال�صفقة �ستتوقف مامل تنته ِ م�شكلة الأخوين ،ول�ساعتني والإجراءات متوقفة ،حتى
�سارت الأمور ،وخرج الأخوان من ال�سجن �إىل بيتيهما يف القد�س.
بقينا حتى امل�ساء يف ال�ساحة اخلارجية يف �سجن جنيد ،واحلافالت تنتظرنا؛ لأن
غي
االحتالل مع خروج الدفعة الأوىل من الأ�رسى ،وا�ستقبال النا�س للحافالت التي تقلهم َّ
الطريق ،ولأن امل�ستوطنني اعرت�ضوا احلافالت على طريق نابل�س .فكان ّ
حظ من ت�أخر
�أن �سارت بنا احلافالت �إىل الغرب من �سجن جنيد ...ثم �إىل عزون ،والداخل الفل�سطيني
9

القر�آن الكرمي� ،سورة الفجر� ،آية .14

151

ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
و�إىل الرملة ،ث ّم �إىل دير �أبان (والتي ت�سمى اليوم “بيت �شيم�ش”) ،وجئنا قرية اخل�رض
من الغرب ،والدهي�شة وبيت حلم من اجلنوب ،يف رحلة طويلة ،فظ َّن الوالد �أين خرجت
مع الذين غادروا �إىل �سوي�رسا يف الطائرات .وقد �سمعت و�أنا يف �سجن جنيد نهارا ً �إذاعة
مونت كارلو تقول� :إن ال�شيخ حممد �أبو طري توجه �إىل �سوي�رسا على منت طائرة الأ�رسى،
علي الت�أخر حتى
ومل يكن هذا �صحيحاً؛ لأين موجود يف جنيد ،ولأن امل�س�ؤولية فر�ضت ّ
بعد انتهاء العملية ،وقلت يف نف�سي� :إن الوالد �سمع ذلك؛ لأنه يتابع الأخبار �أوالً ب�أول.
وفعالً فقد ت�أخرت عن اجلميع؛ لأين الوحيد يف احلافلة التي تقل الأ�سريات املحررات،
والواجب يقت�ضي القيام على هذا الأمر� ،إىل حني ي�صلن �إىل بيوتهن .ونظرت �إىل حايل
يف �ساحة املهد يف بيت حلم ،و�إذا �أنا وحدي ...بعد �أن م�ضى كلٌّ من الأ�رسى املحررين
�إىل بيته ...و�إىل ذويه و�أهله .ولأول مرة ترى ال�شعب يفرح بعودة �أبنائه بهذه اجلموع،
و�شدين خميم الدهي�شة ،وهو يخرج عن بكرة �أبيه ،وقد �أو�صد ال�شارع دون احلافالت
التي كنا فيها .ولوال اجلي�ش ،الذي يرافق حافالتنا منذ �أن خرجنا من �سجن جنيد ،ما
متكنت احلافالت من الو�صول �إىل �ساحة املهد حمطتنا الأخرية .لقد خرج ال�شعب يهتف
لهذا العر�س ،وفرحت فل�سطني بعودة �أبنائها .هذا العر�س الذي �أعطى �شعبنا دما ً جديداً،
وع َّمر بيوتاً ،وفرج ُك َرباً ،وو�سع على النا�س حياتهم ،وارتاحت العائالت من ه ٍّم يطاردها
�سني ال�سجن.
من �سجن �إىل �سجن ،يف زيارات على مدى
ّ
لقد ا�ستقبل ال�شعب �أبناءه وعاد للوطن رجاله الذين دخلوا ال�سجون من �أجل حريته،
وكان ال�شعور عند النا�س مفعما ً بالأمل ،فالأ�رسى كان منهم الت�ضحية والعطاء ،وال�شعب
كان منه الوفاء ،والوطن ال ي�شعر بدفئه �إال �أبنا�ؤه.
و�صلت بنا احلافلة �إىل �ساحة املهد يف بيت حلم ،وتل ّف ُّت حويل بعد �أن التحق اجلميع
أترقب وحيدا ً َم ْن يغيث ملهوفا ً يريد الو�صول �إىل بيته ،و�إذا بالأخ حممود
ب�أهله ،و�إ ْذ بي �
ُ
عدوي يف �سيارته ،ومعه الأخ حممود عمرية واثنان من الذين خرجوا معنا من ال�سجن،
فرحبوا بي والفرحة تغمرهم ،و�سارت بنا ال�سيارة يف طريقها �إىل �صور باهر ف�أم طوبا،
والعيزرية من بعد .وابتد�أوا بي وقد �آثروا �أن يفرح �أهلي بي قبل فرحة �أهاليهم بهم.
وطلبت منهم �أن �أترجل من ال�سيارة قبل البيت بقليل ،وحتى يوا�صلوا ال�سري �إىل قراهم
وعائالتهم التي طال انتظارها ،وحتى ال يت�أخر ال�سائق حممود عدوي على �أهله ،وقد
تعرفت عليه فيما بعد ،ودخل ال�سجن معنا �سنة  ،1992و�شارك يف الإ�رضاب عن الطعام.
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وما �إن وطئت قدماي �أر�ض القرية ،واحلارة التي �شهدت طفولتي وميعة �شبابي،
و�إ ْذ ب�أخي عمر ينتظرين بدموعه ،وال�ساعة جتاوزت العا�رشة والن�صف ليالً .وتعانقنا
بالأح�ضان ،ث ّم �رست �إىل البيت وقدماي ترجتفان ،وعزيز على النف�س هذا احلرمان،
وهذا البعد الذي طال ،ودام �إحدى ع�رشة �سنة كاملة ،و�صدري ي�ضيق بحرماين من
ظالل احلرية على �أر�ضي وبني �أهلي .وو�صلت البيت ،و�أول من ا�ستقبلني جدتي لأمي
وا�سمها ع�سكرية ،وعال �صوتها بالزغاريد تب ّدد هد�أة الليل ال�ساجي ،ث ّم الوالد الذي
قطع الأمل يف عودتي ،وقال لأمي :احلقي بولدك فقد غادر البالد ،وا�ستقبلتني �أمي،
رحمها اهلل ،رفيقة دربي ،وابنتي فل�سطني ،و�إخواين ،وزوجي ،و َم ْن يف املحيط من الأهل
والأقارب ،وتوافد النا�س وما انقطع حبلهم ،وا�ستقبل النا�س رم�ضان و�أتاهم رم�ضان
بهذا الن�رص العظيم ،وبهذه الفرحة الغامرة ،وبهذا الإجناز الكبري ...وتوافد النا�س وقت
ال�سحور� ،إذ جاءين ال�شيخ كامل القا�ضي ،وال�شيخ حممد ح�سني .وذهبت ب�صحبة
ّ
ال�شيخ كامل ل�صالة ال�صبح يف امل�سجد الأق�صى ،وكانت بداية امل�شوار مع رم�ضان لأول
مرة خارج ال�سجن ،بعد هذه ال�سنني من املحنة .وملا ُق�ضيت ال�صالة رجعت �إىل البيت
لعلي �أنال ق�سطا ً من الراحة ،وقد فاتتني ليلتان من النوم .وما �إن و�صلت وقد �أعياين
ق�سطي
التعب ،حتى �ألقيت بنف�سي على الفرا�ش ،وذهبت يف نوم عميق ،وبعد �أن �أخذت ْ
من الراحة ،ا�ستيقظت مع الظهر ال�ستقبال املهنئني.
عودة �إىل ال�صفقة التي طال احلديث عنها ،وهي ت�ستحق كل هذا الإطراء ،حيث �أطلق
�رساح ال�شيخ �أحمد يا�سني ،وقد ب�رشته بذلك ونحن يف �ساحة ال�سجن ،وقد ت�أخر ا�سمه
عن القوائم الأوىل؛ لأنه مل مي ّر على حب�سه واعتقاله �سنة ،ومل يرفع ا�سمه مبا�رشة ،ف�صدر
احلكم �ضده  13عاماً� ،أم�ضى منها �أقل من �سنة� .شملته ال�صفقة ومل ت�شمل جمموعته
التي ح�رضت �إىل ع�سقالن فيما بعد ،وحافظت على اجلماعة التي تهلهل موقفها بعد
�أن �أفرج عن �شبّانها .ويف هذه ال�صفقة �أفرج عن املقاتل الياباين كوزو �أوكاموتو Kozo
 ،Okamotoوالذي نزل ب�سالحه يف مطار اللد ،يف �صبيحة يوم  ،1972/5/30و�أطلق
الر�صا�ص على كل َم ْن كان يف قاعة املطار ،وقتل �ستة وع�رشين من ال�صهاينة ،منهم عامل
ذرة ،وهو �أخ لرئي�س دولة االحتالل.
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