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اعتقاالن بينهما اعتقال �إداري
حال يشرح الصدر:
منذ �أن َم َّن اهلل علينا بالفرج ،واحلمد هلل ،وطوال �شهر رم�ضان ،بل وبعد رم�ضان،
واملهنئون يتوافدون من القد�س و�ضواحيها ،ومن ال�ضفة مدنها وقراها ،ومن قطاع غزة
ا�ستقبلت هذه اجلموع حتى وهنت
وخميماته ،ومن الداخل املحتل �سنة  1948وبلداته.
ُ
يدي من كرثة امل�صافحة ،و�أ�صابها التهابَ .و َح ِّدث عن م�شاعر النا�س الفيا�ضة ،وعن
الروح الوطنية ال�صادقة ،وعن عودة النا�س للدين بعد هذه الغربة ،وع َّما فات من امل َ ْحل
واجلفاف ،الذي �أعرفه �أو �أعهده قبل �أن �أُ�سجن .وبعد �إحدى ع�رشة �سنة من الغياب ،دخلت
امل�سجد الأق�صى لأول يوم ،و�إذا باجلموع يف �صالة ال�صبح ت�رشح ال�صدر ،واكتظاظ
امل�صلني يف �صفوفهم مل يكن معهودا ً من قبل يف امل�سجد الأق�صى ،كان ال�صف الأول قلَّما
فج ،وكذلك �سائر
ميتلئ بامل�صلني� ،أما اليوم ،ف�صالة الرتوايح يح�رضها امل�صلون من كل ّ
ال�صلوات ،واحلمد هلل.
و�أما �صالة اجلمعة الأوىل ،فما �إن وطئت قدماي �ساحات امل�سجد الأق�صى ،حتى
ر�أيتها عامرة بالنا�س رجاالً ون�سا ًء على ح ٍّد �سواء .دخلت ال�سجن ،وال �أذكر فتاة
حمجبة �إال �أخت الدكتور عكرمة �صربي� .أما اليوم ،فقد �شعرت بالن�شوة واالنت�صار
لعودة النا�س من هذه الغربة ،وعمران امل�سجد الأق�صى بامل�صلني ،بعدما عرفته قدميا ً
بقلة زائريه ،واليوم �ساحاته عامرة ب�شباب يفور قوة ،ويقبل متحم�ساً ،وخطباء طاملا
وحقّ لهم �أن يعتلوا منربه؛ كالدكتور حممد �صيام
انتظرهم امل�سجد الأق�صى وروادهُ ،
(�أبو حممود) ،رئي�س اجلامعة الإ�سالمية الأ�سبق ،وال�شيخ حامد البيتاوي ،1الذي كان
يلهب م�شاعر ال ُعبَّاد ،وهو يقول من على منرب الأق�صى :ا�سمعوها يا قوات االحتالل...
ال �أ�سمعكم اهلل ُ الرعد .وال�شيخ عكرمة �صربي ،وال�شيخ حممد ف�ؤاد �أبو زيد ،ه�ؤالء
اخلطباء �أتوا على النا�س بجديد ،و�صاروا �أحاديث النا�س .وكانت ال�صالة يف الأق�صى
1

حامد �سليمان البيتاوي ( :)2012–1944ولد يف قرية بيتا قرب نابل�س .در�س يف كلية ال�رشيعة باجلامعة
الأردنية ،وحا�صل على �شهادة املاج�ستري يف الفقه والت�رشيع من جامعة النجاح .عمل يف �سلك الق�ضاء
ال�رشعي ،و�شغل ع�ضوية عدد من امل�ؤ�س�سات االجتماعية واخلريية ،ورئا�سة رابطة علماء فل�سطني ،وخطيب
امل�سجد الأق�صى .انتخب يف االنتخابات الت�رشيعية �سنة  2006عن مدينة نابل�س �ضمن كتلة التغيري والإ�صالح.
تويف يف القد�س.
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عر�س يف ال�سماء .وال ترى يف النا�س �إال العاطفة ال�صادقة ،والنفو�س
يوم اجلمعة ك�أنها
ٌ
الفوارة التي ينتظرها الكثري ،وما كانت تدري �أنها مقبلة على مرحلة تفجري �إمياين،
وانتفا�ضة من رحمها تخرج حركة ال مير عليها يو ٌم �إال وهي تتعاظم� ،أال وهي
حركة حما�س.
�إن ال�صالة يف امل�سجد الأق�صى هي الثغر الذي يغيظ الأعداء ،وال �أظن �أنني تخلفت
عن ال�صالة فيه يف لي ٍل �أو نهار �إال ا�ضطراراً .وكنت مع الروح ال�صدامية التي ع�شناها يف
ال�سجن� ،أقف للموعظة على م�سامع النا�س ،وبلون جديد غري معهود .ولدي خمزون من
ال�سجن يفي�ض بالكثري ،ومفهوم للتعبئة يختلف عن مواعظ الآخرين .واحتكاكنا بالعدو
عن قرب ،ومعرفتنا عن الأفكار الهدامة جاءت عن جتربة ،وقد دفعنا �رضيبتها من �أعمارنا
و�أع�صابنا ،فكانت مواعظي من لون جديد ،و�أنفا�س تريد للنا�س �أن يتحرروا من هذا
الكابو�س اجلاثم على �صدورهم ،ومن هذا االحتالل الغا�شم .حتى قال يل الوالد رحمه
اهلل ،وهو من الرواد :يا ولدي حديثنا للنا�س حم�سوب علينا ،و�أن نتكلم نحن� ،أخطر على
ال�صهاينة من الر�صا�ص بيد غرينا .فطم�أنته ،وقلت له :لنا الأجر والثواب �إن �شاء اهلل.
يف الع�رش الأواخر من رم�ضان ،ومببادرة وترتيب من ال�شيخ جميل حمامي ،وهو
يوم ذاك مدير امل�سجد الأق�صى املبارك ،كان االعتكاف ُ�سنَّة يحافظ عليها �شبانٌ ملتزمون
يف قاعة كبرية من باب الرحمة ،يف ال�ساحة ال�رشقية من امل�سجد الأق�صى ،وب�إدارة داخلية
يقوم على �إمرتها (�أبو يا�سني) حممد يا�سني �سماحة ،ويف كل يوم موعظة مع ال�شيخ
�أبي �إ�سحق الدكتور �إبراهيم �أبو �سامل .2وكان االعتكاف يقوم على املواعظ وقيام الليل،
وامل�أثورات والدعاء واال�ستغفار ،ون�شاط تربوي رائع .و�أذكر �أنه كان يل لقاء مع الإخوة
خالل هذا االعتكاف� ،أجبتهم فيه عن �أ�سئلة كثرية ،وكان �شوق الإخوة ل�سماع التجربة
عظيماً ،وقلتَ :من اتهمنا بالعمالة ثبت مع الأيام �أنه غارق يف وحل العمالة.
2

�إبراهيم �سعيد �أبو �سامل ( :) –1948من قرية ال�سدرة ق�ضاء الرملة ،ي�سكن قرية برينباال �شمال القد�س .در�س
ال�رشيعة يف اجلامعة الأردنية ،وعمل واعظا ً يف وزارة الأوقاف ،و�أحد �أبرز اخلطباء والدعاة يف ال�ضفة الغربية.
ح�صل على املاج�ستري يف الفقه والت�رشيع من جامعة الأزهر �سنة  .1981اعتقل عدة مرات يف �سجون االحتالل
ال�صهيوين بدءا ً من �سنة  1986لن�شاطه القيادي يف جماعة الإخوان امل�سلمني� .أبعد �إىل مرج الزهور �سنة ،1992
وناق�ش خالل ذلك ر�سالة الدكتوراه يف الفقه الإ�سالمي املقارن� .أ�ستاذ ال�رشيعة يف كلية الدعوة و�أ�صول الدين
يف جامعة القد�س .انتخب لع�ضوية املجل�س الت�رشيعي عن مدينة القد�س �سنة  ،2006واعتقل لذلك يف �سجون
االحتالل.
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ويف ليلة ال�سابع والع�رشين من رم�ضان — َو َت َع َّو َد النا�س على �أنها ليلة القدر— لتلك
ال�سنة ،وبعد �أن �صلينا الرتوايح مع الإمام الراتب ،توجهنا �إىل ال�ساحة ال�رشقية من
امل�سجد ،وقد اتخذها الإخوة ب�إدارة ال�شيخ جميل موقعا ً وم�سجدا ً لقيام الليل ،و�إحياء
ليلة القدر بال�صالة والدعاء والذكر ،بدالً من اجلدل الذي ال طائل منه ،فهي ليلة ا�ستغراق
روحي ،وما فيها من بركة يغني عن التهريج الذي يفقدها هيبتها .وما �إن ا�ستوت الأمور
حتى تقدم مني ال�شيخ جميل (�أبو حمزة) ،وقال� :ص ِّل يف النا�س هذه الليلة ،فا�ست�أذنته يف
التطويل خمريا ً �أو التخفيف؟ فقال :ط ِّول ،وهي الآن �سعة ملن ا�ستطاع �أو يريد .ونويت
ال�صالة بركعتني قر�أت فيهما �سورة البقرة ،وهذا من ف�ضل اهلل علينا ،فقد َم َّن اهلل علي
بحفظ كتابه ،وتعب من تعب من النا�س وجل�س من جل�س ،كما قيل يل ،وكان احل�ضور
من جميع �أنحاء فل�سطني ،و�إىل يومنا هذا من النا�س من يذكرين بتلك الليلة املباركة ،منهم
ال�شيخ حامد البيتاوي ،فهي بالن�سبة يل قد تعودتها...
وكنا لعهد قريب يف ال�سجن وقد �صلى الأخ ال�شهيد م�صباح ال�صوري يف غرفة من
غرفنا يف ال�سجن ليلة  27رم�ضان ،بعد �صالة الع�شاء والرتوايح� ،صلى ركعتني قر�أ فيهما
�سورة البقرة ،و�آل عمران والن�ساء واملائدة والأنعام والأعراف ،والأنفال والتوبة ،وعن
ظهر قلب .و�صليت يف رم�ضان �سنة  ،2010يف “�سجنتي” الأخرية التي �أعقبها الإبعاد
عن القد�س ،ب�أربعة �أجزاء كاملة ،ختمتها بالدعاء يف ليلة  27رم�ضان ،ويف �أقل من �ساعة
ون�صف ،ما جعل من الأخ عبد الرحمن �شديد ،من طولكرم ،وابن كتائب ال�شهيد عز الدين
مما �سمع من الإخوة يف غرفتنا �أن ذلك ح�صل.
الق�سام ،يبدي ا�ستغرابه ّ

قهوة الجنة:
وكان م�صباح ال�صوري ر�ضي اهلل عنه حمبا ً للقهوة ،ويف نقا�ش مع فريق من الإخوة
فيهم املجاهد عدنان �أبو ا�سنينة� ،س�أل م�صباح :هل يوجد يف اجلنة قهوة؟ ففريق يقول ال،
وفريق يقول نعم .وحجة من يقول ال� ،أنه ال يوجد يف اجلنة نار توقد عليها القهوة ،وحجة
ي َو�أَ ْنتُ ْم ِفي َها َخالِ ُدونَ ).3
�س َو َتل َ ُّذ ْ أ
َم ْن يقول نعم ،قوله تعاىل ( َو ِفي َها َما َت ْ�شتَهِي ِه ْ أ
الَ ْع ُ ُ
الَ ْن ُف ُ
وحديث النبي [ فيما يرويه عن ربه�“ :أعددت لعبادي ال�صاحلني ،ما ال عني ر�أت ،وال
�أذن �سمعت ،وال خطر على قلب ب�رش”.4
3

القر�آن الكرمي� ،سورة الزخرف� ،آية .71

4

لن�ص احلديث انظر� :صحيح الإمام البخاري ،احلديث رقم [ .3244املحرر]
حديث متفق عليهّ ،

159

ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
وبعد فرتة من ا�ست�شهاده ،جاء م�صباح زائرا ً للمجاهد حممد اخلطيب يف منامه يقول:
وق�ص الأخ حممد اخلطيب الر�ؤيا على الأخ عدنان �أبو ا�سنينة فيما
يوجد يف اجلنة قهوة.
ّ
بعد .وحدثني �إياه الأخ احلبيب عدنان �أبو ا�سنينة ،الذي جمعتني به ال�سجون ،وخرج
معنا يف تبادل الأ�رسى ،وهو والد املجاهد حممد خليل �أبو ا�سنينة ،الذي نفذ عملية احلاجز
عند ر�أ�س خمي�س يف عناتا ،فقتل فيها جنديا ً وغنم �سالحه يف جر�أة منقطعة النظري ،كذلك
قام املجاهد املذكور بقتل �رشطي �صهيوين يف عملية باب الأ�سباط ،وقد جمعتني الأيام
به من خالل “البو�سطة”.
نحن �أنا�س ُعبّاد يف ال�سجن ،و ُعبّاد خارج ال�سجن ،وجماهدون يخ�شانا العدو،
ويخ�شى كل حركة منا .لكن الظروف خارج ال�سجن لها اهتمامات �أخرى ،و�أعبا�ؤها
ت�أخذ منك جهد الليل والنهار .وداخل ال�سجن يف رم�ضان ،كان منّا َم ْن يختم كل يوم مرة،
وكنت �أختم القر�آن كل ثالثة �أيام مرة ،وختمته يف يوم واحد� ،أما خارج ال�سجن ،فاحلال
تختلف كثريا ً للأ�سباب التي ذكرتها.

جيل جديد:
هذه �أيام رم�ضان ،ولياليه تتميز مبدر�سة عجيبة ،وكان للمهنئني لنا من النا�س
ٌ
حظ معنا� ،أكرث من ّ
حظ الأهل والبيت والأرحام ،ونحت�سب ذلك عند اهلل .وكان لطلبة
اجلامعات على اخل�صو�ص ح�ضورهم الذي انتظروه ،ولأن تربيتهم قائمة على
الإعداد .ويف ظ ّل املزايدة التي متار�سها ال�شبيبة الفتحاوية على �صعيد الكفاح امل�سلح،
جعل من ه�ؤالء الفتية ي�شعرون بحاجتهم �إىل ملء هذا الفراغ ،و�إىل متى هذا االنتظار
وقد طال؟
ني عجافا ً
كانوا يف �شوق ملعرفة الكثري عن �سريتنا الأوىل ،وجتربتنا التي �أخذت �سن َ

من �أعمارنا ،وخا�صة �أن لهم جتربة م�شابهة يف ق�سوتها من خالل الن�شاط الطالبي يف
اجلامعات.
كنا نلتقي و�إياهم يف فهمنا لأبعاد ال�رصاع ،و�رصاع الأفكار ،وحالة التيه الذي تعي�شه
القوى الأخرى بعيدا ً عن الإ�سالم .وكان الفتية يف�صحون عن �شوق للعمل اجلهادي
ُ
وبع�ضهم خوفا ً من الإحراج .وكانت �صدروهم حامية ،تبحث عمن
على ا�ستحياء،
ي�ستوعبها ويحملها على الطريق ،ومنهم َم ْن ظ َّن �أنني �ضالته ،ومل ينقطع ترددهم على
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علي �صحبتهم يف رحالت كانوا يقومون بها من خالل
البيت ،وعرفوا الطريق ،وعر�ضوا ّ
اجلامعة� ،إىل املواقع احلا�سمة من تاريخ هذه الأمة مبعاركها الفا�صلة ،مثل عني جالوت
علي
وحطني والريموك و�أجنادين ،وعكا ب�أ�سوارها وم�ساجدها .وكان �أكرثهم ترددا ً َّ
عادل عو�ض اهلل ،5و�صالح الدين دروزة ،6وحميي الدين ال�رشيف ،7وكلهم ا�ست�شهدوا
الحقاً ...وكل هذا الن�شاط حتى يعيدوا للذاكرة �أحداث تاريخ هذه الأمة و�أجمادها ،وال
ينقطع التعليق على ذلك.
وبعد �أن انتهى �شهر الع�سل من رم�ضان ،وجاء العيد وخرج النا�س لل�صالة� ،صليت
بهم وخطبتهم و�ألقيت على م�سامعهم ما مل يعهدوه من قبل ،وبعدها انطلقت يف زيارة
بيوت القرية بيتا ً بيتا ً مهنئا ً بالعيد ،وما رجعت للبيت �إال مع الغروب؛ لأن �أهل القرية �أبناء
رجل واحد ،وامر�أة واحدة ...فالقرية كلها “�أبو طري”.
وبعد العيد ،تفرغت قليالً للأهل والأقارب والأ�صحاب ،وتنقلت ما بني املدن والقرى
يف فل�سطني من �شمالها �إىل جنوبها عدا �أم الر�رشا�ش .وحا�رضت يف امل�ساجد ويف اجلامعات
5

عادل �أحمد عو�ض اهلل ( :)1998–1967ولد يف البرية ،ودر�س الريا�ضيات يف جامعة القد�س .ان�ضم مبكرا ً
جلماعة الإخوان امل�سلمني .متزوج وله �أربعة �أبناء .ن�شط مبكرا ً يف كتائب الق�سام ،واعتقل عدة مرات يف �سجون
االحتالل ال�صهيوين .بد�أ عادل وعدد من �إخوانه يف �سجون االحتالل بالإعداد والتجهيز لتنظيم ع�سكري
مت تدريب وجتهيز الع�رشات و ّ
�ضخم يغطي ال�ضفة الغربية ،ولهذا ّ
مت العمل لإعداد م�صنع متفجرات وجتهيز
خاليا ع�سكرية ل�شن عمليات �ضخمة لهز االحتالل ،وعمليات اغتيال وخطف جنودُ .ع َّد القائد العام لكتائب
الق�سام واملطلوب الأول لقوات االحتالل ال�صهيوين و�أجهزة ال�سلطة الفل�سطينية الأمنية .ا�ست�شهد و�شقيقه
عماد يف  1998/9/10بعد اقتحام االحتالل ال�صهيوين للمزرعة التي اختفى بها عادل بالقرب من اخلليل ،وكان
هذا �سببا ً يف تفكيك االحتالل للتنظيم واعتقال الع�رشات وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ �أبو طري.

6

�صالح الدين نور الدين دروزة ( :)2001–1964ولد يف مدينة نابل�س ،حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف
الأحياء من جامعة القد�س� ،أمري الكتلة الإ�سالمية يف اجلامعة ،متزوج وله �ستة من الأبناء ،اعتقل عدة مرات
يف �سجون االحتالل ال�صهيوين ،و�أبعد �إىل مرج الزهور �سنة  .1992اعتقل يف �سجون ال�سلطة الفل�سطينية.
�أحد قادة كتائب الق�سام الذين �أعادوا تنظيم �صفوفها حتت قيادة ال�شهيد جمال من�صور �إثر اندالع انتفا�ضة
الأق�صى ،امل�س�ؤول املبا�رش عن عدد من خاليا الكتائب التي �أثخنت يف االحتالل ال�صهيوين .ممثل حركة حما�س
يف جلنة التن�سيق الف�صائلي يف حمافظة نابل�س .اغتيل يف  2001/7/25بعد �أن ق�صفت طائرة �صهيونية �سيارته.

7

حميي الدين ربحي ال�رشيف ( :)1998–1966ولد يف بلدة بيت حنينا �شمال القد�س .حا�صل على بكالوريو�س
هند�سة �إلكرتونيات من كلية العلوم والتكنولوجيا يف جامعة القد�س .انتظم مبكرا ً يف �صفوف كتائب الق�سام
وكان م�س�ؤوالً عن جهاز االت�صال داخل الكتائب� .أ�سهم بالتجهيز والإعداد والدعم لعدد من العمليات
اال�ست�شهادية حتت قيادة ال�شهيد يحيى عيا�ش .اعتقل عدة مرات يف �سجون االحتالل لن�شاطه يف حركة حما�س
ودعم مطاردي الكتائب .طورد لالحتالل بعد �سنة  1995وبد�أ مع ال�شهيد عادل عو�ض اهلل يف الإعداد والتدريب
جليل جديد من مهند�سي الق�سام .و�أ�رشف على عدد من العمليات .ا�ست�شهد يف  1998/3/29يف ظروف غام�ضة
بعد مطاردة من �أجهزة ال�سلطة الفل�سطينية الأمنية وقوات االحتالل .ا�ستغلت ال�سلطة احلادث للبدء بحملة
ت�شويه لل�شهيد عادل عو�ض اهلل وقيادة كتائب الق�سام.
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علي قرية وال مدينة ،حتى القرى املهجرة زرتها ،زرت عكا وم�ساجدها،
وما عتبت َّ

وخطبت من على منرب اجلزار يف يوم جمعة ،واعتليت �أ�سوارها وتذكرت �أمي ،رحمها اهلل،
يف �أمثلة تقولها“ :لو عكا بتخاف هدير البحر ،ما �سكنت عليه” .وزرت النا�رصة واللد
والرملة وراهط من �أعمال بئر ال�سبع ،وزرت حيفا ويافا ،و�صليت يف م�ساجدهما،
وحا�رضت وخطبت اجلمع كذلك .زرت �شفا عمرو وامل�شهد والرينة وكفر كنا وطرعان
وكفر مندا ،وحتى القرية ال�رشك�سية كفركما ،وما من م�سجد يف هذه البلدات �إال وكانت
يل فيه خطبة جمعة .وقمت بزيارة �إىل قطاع غزة ،وزرت ال�شيخ �أحمد يا�سني يف بيته،
وزرت اجلامعة الإ�سالمية وحا�رضت يف طلبتها ،وزرت خانيون�س وبلدة عب�سان الكبرية
�إىل ال�رشق منها ،ل ُق ْربى لنا هناك من �آل �أبي طري ،و�أقمت بينهم.
زياراتي هذه وحما�رضاتي ،وحتى خطب اجلمعة ،كانت بدعوات من �إخواين
و�أ�صدقائي و�شبكة عالقات وا�سعة ،وحتى الأعرا�س الإ�سالمية �شاركنا فيها بالكلمات،
وزياراتي للجامعات (جامعة القد�س يف �أبو دي�س ،وجامعة بريزيت ،وجامعة اخلليل،
واملعاهد) ،مل تنقطع ،ودر�س الثالثاء يف م�سجد ال�صخرة امل�رشفة .و�أذكر �أين زرت قرية
امل�شهد �إىل ال�رشق من النا�رصة ،وخاطبت فيها جمعا ً مهيبا ً وقلت :هذا م�شهد من م�شاهد
�صالح الدين الأيوبي ،رحمه اهلل ،ومن هذه التالل كان �صالح الدين يراقب جيو�ش
ال�صليبيني وير�صد حتركاتهم ،و�إين لأ�شتم رياح الن�رص من حطني ،فجولدا مائري،
رئي�سة وزاء العدو ،وقفت على �شاطئ �أم الر�رشا�ش ،والتي ت�سمى اليوم �إيالت ،وقالت:
�إين لأ�شتم رياح خيرب من هنا ،وتعود بالذاكرة لقومها ،الذين ال ترتفع ر�ؤو�سهم �إال حني
تغيب املطرقة ،كما قال �سيد قطب ،رحمه اهلل.
حر�صت وكان حر�صي بالغاً ،على �أن �أحافظ على الأذان ل�صالة ال�صبح� ،أينما
لقد
ُ
كنت داخل ال�سجون وخارجها ،وكنت �أحيانا ً �أرفع الأذان ل�صالة ال�صبح والع�شاء يف
امل�سجد الأق�صى املبارك ،وكنت �أحافظ يف كل يوم جمعة على الإمامة ل�صالة ال�صبح
فيه ...و�أ�صلي ب�سورتي ال�سجدة والدهر.
كنا يف املنا�سبات نرتدد على غزة ،وغريها من املدن والقرى .وملا ا�ست�شهد الأخوان
جواد �سلمية و�صائب ذهب من غزة يف جامعة بريزيت ،ذهبنا بوفد للتعزية ،وا�ستقبلنا
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الدكتور عبد العزيز الرنتي�سي ،8يف خميم خانيون�س لالجئني ،وتقدمنا بالعزاء لوالد
ال�شهيد جواد ،وقدمني الدكتور لكلمة يف هذه املنا�سبة .ويف طريق عودتنا ،ذهبنا لبيت
ال�شهيد �صائب ،ووا�سينا �أهله ،و�أذكر كلمات للدكتور الرنتي�سي ،قالها لوالد ال�شهيد
جواد :ه�ؤالء الإخوة من القد�س ،جا�ؤوا لتقدمي واجب العزاء ،و�أهلنا يف غزة على
اخل�صو�ص يحتفون دوما ً ب�أهل القد�س.
ويف موقف �آخر ،كنت يف �ضيافة ال�شيخ �صالح �شحادة ،رفع اهلل درجاته يف عليني،
وهو �أخي يف اهلل وابن �أمي يف الود وما بيننا من عاطفة ،ت�صل �إىل البكاء عند اللقاء ،قال يل:
هيا نذهب لعر�س �إ�سالمي يف جباليا �أو �سواها من �شمال غزة ،ال �أذكر مع الليل .وذهبنا �إىل
العر�س وح�رضنا جانبا ً منه ،ووقف خالل فقرات احلفل �صبي �صغري� ،أظنه يف العا�رشة
من عمرهَ ،و َك َّب وعال �صوته بالهتاف ،اهلل �أكرب وهلل احلمد ،اهلل غايتنا والر�سول زعيمنا...
�إلخ ،فقال يل ال�شيخ �صالح� :أتعرف من هذا ال�صبي؟ قلت :ال ،وكيف �أعرف؟ قال :هذا
ابن املجاهد عرب مهرة ،وعرب من جمموعة ال�شيخ ال�شهيد �أحمد يا�سني ،ورفيق ال�شيخ
�صالح يف املجموعة.

ما قبل االنتفاضة:
بني �أن خرجنا من ال�سجون �سنة � 1985إىل بداية االنتفا�ضة الأوىل �سنة  ،1988كانت
الأحداث تت�سارع يف هذه املرحلة ،وهذه امل�ساحة من الزمن ،وم�ضت ثالث �سنوات من
العمر� ،ضمن هذه الن�شاطات ،كنت �إما يف �ضيافة النا�س (ال على �صعيد بيوت الأ�صحاب
وحدها ،ولكن على �صعيد كل ن�شاط ولقاء) ،و�إما ه�ؤالء الأحباب يف �ضيافتي ما بني
حني وحني .وكل هذا احلراك يحمل يف طياته �أ�سئلة ولها �إجابات ملرحلة قادمة .ومع
ن�ضج ال�صحوة على م�ستوى العاملني ،يف حقل الدعوة الإ�سالمية ،ف�إن يف �ساحة العمل
عنا�رص قوة ملتهبة وطاقة �شبابية ،فيها من احليوية ما يعطيها اال�ستمرار ،ولكنها
تبحث عن وعاء يحتوي هذا املخزون .فالطلبة يف اجلامعات جذوة تتقد و�رضامها ال
8

عبد العزيز علي الرنتي�سي ( :)2004–1947ولد يف قرية يبنا بالقرب من ع�سقالن ،وهجر و�أ�رسته لقطاع
غزة .در�س الطب يف جامعة الإ�سكندرية� .شغل ع�ضوية عدد من اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية ،وعمل
حما�رضا ً يف اجلامعة الإ�سالمية .ع�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 عدة مرات يف �سجون االحتالل و�سجون ال�سلطة الفل�سطينية .ت�سلم
م�س�ؤولية حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) يف قطاع غزة بعد اغتيال ال�شيخ �أحمد يا�سني .اغتيل بق�صف
�صاروخي ا�ستهدف �سيارته يف مدينة غزة يف .2004/4/17
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ينطفئ ،وامل�ساجد مبن فيها عطاء ال ين�ضب وال ينقطع ،والتغيري الذي يتجدد مع جتدد
التدافع ،بعدما �أفل�ست املنظمة ،وعجزت الأنظمة �أن تداوي اجلراح ،و�أن ت�أخذ بالنا�س �إىل
اخلال�ص.
�إنها طاقات حتتاج �إىل تفريغ وا�ستيعاب ،فاالحتالل وممار�ساته ،وحالة الرتاخي
وال�ضعف ،وتلوث الثقافة التي مرت بها الق�ضية الفل�سطينية ،جعلت ثقافة االحتالل
ت�أخذ م�ساحة من حياة النا�س ،بل �إن ثقافة االحتالل اقتحمت على النا�س بيوتهم ،و�شارك
ال�صهاينة بع�ض النا�س يف �أعرا�سهم ومنا�سباتهم .كل هذا تدافع بقوة بعد هذه التخمة
من املحبطات ،وفيها كذلك من املوقظات التي فجرت االنتفا�ضة الأوىل .وما �إن ح�رضت
اللحظة املوعودة ،و�إذا بالطوفان قادم ال يقف يف طريقه �شيء ،و�أ�صبحت كلمة االنتفا�ضة
على كل ل�سان ،و�أ�صبحت م�صطلحا ً تتناقله جميع اللغات من على ف�ضائيات هذا العامل،
وتتفاعل معه وتتابع �أخباره.
�إن الظروف باتت مهي�أة لهذا االنفجار ،الذي خرج من رحمه هذا الطوفان ،والذي عجز
املحتل �أن يواجهه مبا�رشة ،بعدما ح�شد له ح�شوده ،وعجز عن كيفية التعامل معه ...بل
حدد له بعدا ً زمنيا ً ظانا ً �أن بيده مقاليد الأمور ،و�أنه قادر على �إنهاء هذه احلالة ،وميلك
من اجليو�ش و�أجهزة الأمن ما يكفي الحتواء هذه الظاهرة .كما كان الظ ّن عند املنظمة
�أنها موجة �صاحلة للركوب والو�صول ،ف�أتانا بعملية التفافية عجز عنها ال�صهاينة� ،أتانا
ب�أو�سلو بديالً ،ما �أف�سد على امل�رشوع الوطني �أن مي�ضي يف طريق انتفا�ضته �إىل النهاية.

اشتعال االنتفاضة وانطالقة حماس:
كانت الأجواء مهي�أة ملثل هذا االنفجار ،والكون ال يعرف ال�سكون ،ويد اهلل تعمل،
فال تقرتح عليها كيف تعمل .وخطبت اجلمعة يف �ساحة ع�سقالن قبل التحرير� ،أي �سنة
 ،1985قلت فيها� :إن املنطقة مقبلة على مرحلة تفجري �إمياين ،لن ترتك �شيئا ً �إالّ �أتت عليه،
و�ستكون معلما ً من معامل التاريخ.
ومع ما ذكرت ف�إن تخمة الإحباطات ،وتراكم ال�سلبيات يف حياة النا�س ،وعلى �صعيد
واقعهم من جانب ،ومراحل الإعداد ال�صامت مع متابعة ال�شارع ،ودور اجلامعات
وانتفا�ضة امل�ساجد وجناح العمل الإ�سالمي يف بناء امل�ؤ�س�سات من جانب �آخر ،قد ولّد
هذا ُكلُّ ُه اللحظة املنا�سبة النطالق احلراك ال�شعبي ،عندما ح�صلت حادثة املقطورة يف
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قطاع غزة ،وا�ست�شهد �أربعة من العمال ،من خميم جباليا لالجئني الفل�سطينيني �أواخر
 .1987واملقطور ُة �شاحن ُة نقل �إ�رسائيلية كبرية� ،صدمت �أربعة من العمال الفل�سطينيني
فقتلتهم ،وما �إن �شاع اخلرب بني النا�س ،حتى خرجت جباليا مبن فيها يف مظاهرات عارمة
�ض ّد االحتالل .واجتمع قادة العمل الإ�سالمي يف غزة ملتابعة الأحداث ،والعمل على
ا�ستمرارها ،وكانت اجلامعة الإ�سالمية غرفة عمليات ،واجتماعات لقادة جماعة الإخوان
امل�سلمني ،وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ �أحمد يا�سني ،وتوا�صلت الأحداث منذ �أن انفجرت يف
� 1987/12/8إىل  ،1987/12/14و�صدور البيان الأول لالنتفا�ضة با�سم حركة املقاومة
الإ�سالمية ،ث ّم تبعه بيان للحزب ال�شيوعي .وبعد ذلك ب�أربعني يوما ً خرج �إىل النا�س بيان
للقيادة الوطنية املوحدة ،والتي ت�ض ّم ف�صائل منظمة التحرير.
لقد انطلقت �رشارة االنتفا�ضة �إىل ربوع الوطن الفل�سطيني ،حتى َم ْن هم داخل اخلط
الأخ�رض من �سنة � ،1948شاركوا لوج�ستيا ً يف دعم هذه االنتفا�ضة ،وتوا�صلوا مع
�إخوانهم و�ساعدوهم ماديا ً ومعنوياً ،وكل من يف الداخل الفل�سطيني تربعوا ب�إمكانيات
هائلة من الأطعمة والألب�سة واملال ،من �أجل �أهلهم وذويهم.
وبقيت االنتفا�ضة من يوم �إىل يوم تتجدد ،وواجهت العدو ب�رشا�سة ،الرجال والن�ساء
والأطفال حتى كبار ال�سن اندفعوا للمواجهة ،و�سقط كثري من ال�شهداء ،ونتجت �إعاقات
م�ؤملة وموجعة على �أيدي �آلة القمع ال�صهيونية .ويوم �أن كان الأول من كانون الثاين/
يناير من العام اجلديد  ،1988و�صادف يوم جمعة ،وامل�صلون على كرثتهم يف امل�ساجد،
وعندهم اجلاهزية التي ال حتتاج �إىل تثوير� ،أو اندفاع �إىل ال�شوارع ،وكان هذا اليوم...
ذكرى انطالقة فتح �سنة  ،1965فلم تخرج اجلماهري يف هذا اليوم ،بل كان ِم ْن �أهد�أ �أيام
االنتفا�ضة� .أقول هذا ردا ً على حديث لأبي �إياد �صالح خلف ،الذي قال :غدا ً �ستخرج
اجلماهري على بكرة �أبيها مع انطالقة حركة فتح ،فكان اجلواب من م�ساجد غزة جميعها
الهدوء التام؛ لأن حما�س هي �صاحبة الثقل على اخل�صو�ص يف غزة ب�ش�أن هذه االنتفا�ضة.
وال�صحافة العاملية تابعت ذلك ،ومنها من زارين يف بيتي ،وو�ضحت يل حقيقة هذه
ال�صورة كذلك ال كما ي�صورها �إعالم املنظمة؛ كما ات�ضحت ال�صورة �أكرث بعد �أن ا�شتدت
�شوكة االنتفا�ضة ،و�أخذت بياناتها تتواىل مع كل �شهر �أو منا�سبة..
لقد انطلقت �رشارة االنتفا�ضة ،وحاولت منظمة التحرير الفل�سطينية ،وذراعها يف
الأر�ض املحتلة وهي “القيادة الوطنية املوحدة” �إق�صاءنا ،وكانت احلرب على �شعاراتنا
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والفتاتنا وكتاباتنا ون�شاطنا اجلماهريي ،واعتداءات على �شبابنا وعنا�رصنا داخل
ال�سجون وخارجها .وكان �أبنا�ؤنا يفرزون حتت �إطار اجلبهة ال�شعبية يف �سجون
االحتالل؛ لأن فتح كانت ال ت�سمح �أبدا ً حلركة حما�س� ،أن تكون ج�سما ً �أو �رشيحة
م�ستقلة بذاتها ،وحتت م�سمى حما�س من خالل هذا امل�رشوع الوطني ،ولقد تعر�ض
�إخواننا لل�رضب املربح والتك�سري من �شباب فتح داخل ال�سجون.
ويف �سجن اخلليل ،تع ّر�ض ال�شيخ ح�سن يو�سف ،9وال�شيخ نايف الرجوب ،10وال�شهيد
جهاد ال�سويطي ،11وال�شهيد ب�سام م�ساملة ،12لل�رضب يف �ساحة �سجن اخلليل ،وفر�ض
احل�صار على الفتية ال�صغار من حما�س ،و ُمنعوا من االلتحاق بجماعتهم ،بل عذبوا
كما ح�صل مع عبد النا�رص عي�سى ،13وجالل الرباغيت يف �سجن اخلليل .وحافظ الدبل
9

ح�سن يو�سف دار خليل ( :) –1954ولد يف قرية اجلانية قرب رام اهلل ،حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف
ال�رشيعة من جامعة القد�س ،اعتقل �أكرث من  14مرة يف �سجون االحتالل منذ �سنة � .1971شغل ع�ضوية اللجنة
الوطنية والإ�سالمية يف حمافظة رام اهلل ممثالً حلركة حما�س ،وعمل ناطقا ً با�سم احلركة يف ال�ضفة الغربية .فاز
يف االنتخابات الت�رشيعية �سنة  2006عن مدينة رام اهلل �ضمن كتلة التغيري والإ�صالح وهو يف ال�سجن.

 10نايف حممود الرجوب ( :) –1958ولد يف بلدة دورا ق�ضاء اخلليل .حا�صل على بكالوريو�س �رشيعة �إ�سالمية
من اجلامعة الأردنية ،واملاج�ستري يف الق�ضاء ال�رشعي من جامعة اخلليل .ع�ضو فاعل يف كثري من امل�ؤ�س�سات
االجتماعية واخلريية .اعتقل عدة مرات يف �سجون االحتالل لن�شاطه القيادي يف حركة حما�س و�أبعد �إىل مرج
وعي
الزهور �سنة  .1992انتخب لع�ضوية املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني عن مدينة اخلليل �سنة ،2006
ِّ
وزيرا ً للأوقاف وال�ش�ؤون الدينية يف احلكومة الفل�سطينية العا�رشة �سنة  ،2006واعتقل لذلك يف �سجون
االحتالل ال�صهيوين.
 11جهاد حممد ال�سويطي ( :)2004–1965ولد يف بلدة بيت عوا قرب دورا اخلليل .انت�سب �إىل جامعة القد�س
املفتوحة وعمل رجل �أمن يف م�ست�شفى الأهلي يف اخلليل .متزوج وله خم�سة �أبناء .انتمى حلركة حما�س و�شارك
يف فعالياتها منذ االنتفا�ضة الأوىل ،واعتقل لذلك يف �سجون االحتالل .اعتقل يف �سجون ال�سلطة الفل�سطينية،
وطورد لالحتالل منذ �سنة  .1997قدم وخليته م�ساعدة للق�سامي ح�سن �سالمة ،وا�ست�شهد يف ا�شتباك م�سلح
مع القوات ال�صهيونية التي حا�رصت املنزل الذي تواجد فيه يف .2004/1/29
 12ب�سام يون�س م�ساملة ( :)1995–1965ولد يف بلدة بيت عواغر بدورا اخلليل ،متزوج وله ثمانية �أوالد .حا�صل
على بكالوريو�س ال�رشيعة الإ�سالمية من جامعة اخلليل .اعتقل عدة مرات يف �سجون االحتالل ال�صهيوين
لن�شاطه يف حركة حما�س ولعالقته مبطاردي كتائب الق�سام .ا�ست�شهد يف ا�شتباك م�سلح يف  1995/12/1بعد
حما�رصة قوات االحتالل ملنزله ورف�ضه اال�ست�سالم.
 13عبد النا�رص عطا عي�سى ( :) –1968من مواليد خميم بالطة يف مدينة نابل�س .در�س ال�رشيعة يف جامعة
النجاح وتر�أ�س الكتلة الإ�سالمية فيها .اعتقل عدة مرات يف �سجون االحتالل لن�شاطه يف حركة حما�س .التحق
بكتائب الق�سام وعمل ب�صحبة ال�شهيد يحيى عيا�ش .كان امل�س�ؤول املبا�رش عن عملية اال�ست�شهادي لبيب عازم
واال�ست�شهادي �سفيان جبارين ،وعملية رامات �أ�شكول  Ramat Eshkolالتي نفذت بعد اعتقاله مبتابعة من
ال�شهيد حميي الدين ال�رشيف .اعتقل بعد مطاردة من قبل �أجهزة ال�سلطة الفل�سطينية الأمنية ،وقوات االحتالل
ال�صهيوين يف  .1995/8/19حكم بال�سجن مدى احلياة ،وا�ستمر يف ن�شاطه من داخل املعتقل ،و�أ�سهم يف ت�أ�سي�س
خلية “�شهداء من �أجل الأ�رسى” .عزل انفراديا ً ل�سنوات.
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يف �سجن ع�سقالن دخل �إىل ق�سم ( )11فقال له الناطق با�سم الق�سم ،وهو من فتح،
ال يوجد هنا تنظيم حما�س ،فقال له حافظ� :أنا حما�س ،و�إذا مل يكن هنا حما�س ،ف�أنا
وحدي حما�س.
ويف معتقل جمدو وكذلك النقبُ ،
�ضب �إخواننا لأنهم �أفرزوا حتت �إطار حما�س،
ُ
و�ضب نا�رص القدومي حتى �أغمي عليه ،ولوال �أن �إخواننا و�أهايل امل�رضوبني ذهبوا
�إىل عائالت الظلمة من قادة فتح ،وهددوهم ،بل �إن �إخواننا يف خارج ال�سجون ،ترب�صوا
ب�أنا�س ممن �آذوا �إخواننا داخل ال�سجون ...وقعدوا لهم يوم الإفراج عنهم ،فانهالوا
عليهم �رضبا ً ليكون املثل باملثل ،وحتى تنتهي هذه الظاهرة .وفعالً انتهت وفر�ضنا
�أنف�سنا على هذه ال�ساحة ،وذهب عرفات بعد �أن عجز عن احتوائنا ،وقال عنا �إننا �صنيعة
رابني  ،Yitzhak Rabinوقبائل الزولو يف جنوب �أفريقيا ،ذهب �إىل �إخواننا يف اخلارج،
والتقاهم يف ال�سودان؛ ليعر�ض عليهم الدخول يف املنظمة بعدد من املقاعد ،فلما ر�أوا �أن
عر�ضه بعي ٌد عن الواقع �أجابوه� :أن هذا ال يكفي ،فرتكهم.
وال�س�ؤال ،ملاذا �أقدمت دولة االحتالل على �إبعاد  416من قيادات حما�س واجلهاد
الإ�سالمي نهاية � ،1992إىل مرج الزهور ،دون غريهم من املح�سوبني على منظمة
التحرير؟ نعم ،لقد �أبعدت “�إ�رسائيل” كثريا ً من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني وهجرت �شعبا ً
كامالً ،لكنها مل تبعد قبل ذلك ،جمموعات قيادية من ف�صائل منظمة التحرير ،و�أبعدت
َم ْن �أبعدت ُفرادى.
وعلى الرغم من هذا الإبعاد ،هل انتهت حما�س؟ وهل ُرو�ضت حما�س؟ وقد �س�ألوا
�إيهود باراك � Ehud Barakأيام كان رئي�سا ً لأركان جي�ش العدو� ..س�ألوه عن حما�س،
ف�أجاب :من ٌر ال ُير َّو ْ
�ض ..هذا يف الأيام الأوىل من االنتفا�ضة .فهل انتهت حما�س؟ �أو غابت
عن ال�ساحة؟ �أو تراجعت عن م�شوارها؟ بل �س�ألوا ال�شيخ �أحمد يا�سني عن حما�س ،فقال:
“�إنها تتعاظم” ،نعم� ،إنها تتعاظم.
والظاهرة الأعجب والأغرب من خالل هذا ال�رصاع� ،أنَّ كل َم ْن ُيبْ َعد ِم ْن ف�صائل
املنظمة فتح� ،أو اجلبهة ال�شعبية� ،أو الدميقراطية� ،إذا ما �أُ ْب ِعد فطري ُق ُه �إىل بريوت �أو دم�شق
�أو تون�س ،ليتبو�أ مقعده هناك بني الفنادق والعوا�صم ،فهل فكروا للحظة بالذي فكر
فيه �إخواننا ملا �أُبعدوا �إىل مرج الزهور على �أر�ض لبنان؟ كان قرار �إخواننا منذ اللحظة
الأوىل� ،أنهم لن يربحوا �أماكنهم حتى يعودوا �إىل فل�سطني ،ودفعوا الثمن غالياً ،و�صربوا
167

ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
على ق�سوة الطبيعة ،وعلى وح�شة املكان وعلى الثلوج املحيطة بهم ،ول�صربهم هذا رفع
اهلل ذكرهم وتعاطف العامل معهم ،و�أُرغم االحتالل على �إعادتهم �إىل فل�سطني بقرار من
الأمم املتحدة ،بعدما ا�ضطر لتفعيل القرار  799بهذا اخل�صو�ص.
لقد انطلقت �رشارة االنتفا�ضة ،و�شاركت فيها ك�أنني ابن خم�سة ع�رش عاماً ،وكتبت
ال�شعارات على اجلدران يف بداية الأمر ،وقمت بتوزيع البيانات يف الطرقات ليالً� ،إىل �أن
زحف �شباننا من اجليل الثاين والثالث .وكان للقد�س و�أبنائها ح�ضو ٌر يف طباعة البيانات،
وتوزيعها على ال�ضفة الغربية ،وحتى قطاع غزة ،و�أنا بنف�سي حملت ب�سيارتي رزما ً من
البيانات� ،إىل بيت الأخ احلبيب الدكتور �إبراهيم اليازوري ،وكان على ر�أ�س القائمني على
هذا العمل يف القد�س� ،أ�ستاذنا املهند�س (�أبو �سليمان) ح�سن القيق ،رحمه اهلل ،وف�ضيلة
ال�شيخ (�أبو حمزة) جميل حمامي ،حفظه اهلل ،و�صحبت ال�شيخ جميل يف زيارة �إىل غزة
�إىل بيت ال�شيخ �أحمد يا�سني ،وقد كان حمامي من�سقا ً ما بني ال�ضفة وغزة على �صعيد
االنتفا�ضة .وم�ضت االنتفا�ضة يف �سبيلها ،وكان ل�شباننا يف امل�سجد الأق�صى والقد�س،
وما جاورها من قرى ،احل�ضور القوي يف تطبيق ما جاء يف البيانات على الأر�ض.
وكان ال�شهيد �إ�سالم �أبو ارميلة ،وال�شهيد زهري ف ّراح 14من احلا�رضين بقوة يف امليدان،
وكان املجاهد �أحمد عطون (�أبو جماهد) ،هو القائد امليداين والنا�شط بفاعلية يف منطقتنا
�صور باهر و�أم طوبا� .أما �أول من �سقط �شهيداً ،يف الأيام الأوىل من االنتفا�ضة ،فقد
كان �أخونا ال�شهيد جمال مطر من جبل املكرب ،اجلبل الذي وقف عليه الفاروق عمر
بن اخلطاب مكرباً ،ملا ر�أى بيت املقد�س وم�سجدها.
وملا خرجت حركة حما�س �إىل العامل مبيثاقها ،وتدافعت و�سائل الإعالم وال�صحافة
ت�س�أل عن هذا امليثاق ،وعما جاء فيه ،زارتني �صحفية �إ�سبانية ،وك�أنها يف جذورها ترجع
�إىل العرب ،الذين �أرغمتهم حماكم التفتي�ش على التن�رص ،و�س�ألتني عن امليثاق وعن �أبعاد
هذا ال�رصاع ،وما هي ا�سرتاتيجيتنا لهذه املرحلة ومل�ستقبل ال�رصاع ،فقلت لها� :إن ال�سيد
امل�سيح \ يقول“ :ما �أُخذ بال�سيف فبال�سيف ُي�ؤخذ” ،ونحن �سنلج�أ �إىل القوة �إن مل نح�صل
على حقوقنا ،ويرحل االحتالل عن �أر�ضنا ...فقالت واهلل :وبل�سان عربي ..احلمد هلل.
 14زهري ر�ضوان فراح ( :)1994–1964ولد يف البلدة القدمية يف القد�س .التحق بكلية البولتكنيك يف اخلليل ثم
بكلية العلوم والتكنولوجيا و�شغل ع�ضوية جمل�س الطلبة فيها عن الكتلة الإ�سالمية .تزوج من �شقيقة ال�شهيد
�إ�سالم �أبو ارميلة وله ولدين �إبراهيم وزهري .ن�شط يف كتائب الق�سام وا�ست�شهد يف  1994/5/31ب�صحبة
عبد املنعم �أبو حميد بعد �أن هاجمتهم قوة �صهيونية خا�صة يف بلدة الرام.
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وطلب امل�ست�شار الثقايف يف القن�صلية الأمريكية يف القد�س ،غري مرة ،زيارتي يف البيت،
رص فكان له ذلك ،ودار حديث حول حركة
ولو ل�رشب فنجان قهوة ،وكنت �أتردد ،ولكنّه �أ� ّ
حما�س ودورها يف قيادة ال�شعب الفل�سطيني.
كانت بيانات حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) تلقى احرتاما ً من اجلمهور .وكان
ٌ
قبول يف �أوا�سط املثقفني على اخل�صو�ص ،و�أذكر �شهادة �أ�ستاذ من قريتنا هو الأ�ستاذ
لها
(�أبو جالل) علي ح�سن �أبو طري� ،أن الأ�ساتذة من �إخواننا امل�سيحيني يف مدر�سة املطران
و�سواها ،كانوا يحرتمون بياناتنا ،ويقر�أونها ،ويق ّرون مب�صداقيتها.
لقد واجهتنا �صعوبات جمة� ،إىل �أن جنحنا يف الو�صول �إىل �صدارة الأحداث ،ونحن
نواجه العدو ال�صهيوين من جهة ،واالعتداءات على �شبّاننا ون�شاطاتهم من فتح وحركة
ال�شبيبة ،والتنظيم التابع لها ،من جهة �أخرى .ولوال ال�شجاعة والثبات اللذان توفرا
يف عنا�رصنا و�شبّاننا ،ما ا�ستقامت الأمور ،فمروان حممد �سعيد �أبو ارميلة 15وفهد
ال�شلودي ،16وال�شهيدان راغب عابدين ،17وطارق �أبو عرفة— 18الأخ الأ�صغر للمهند�س
خالد �أبو عرفة— ح�سموا الأمور يف مناطق الرام و�ضاحية الربيد .و�سلمان �أبو عيد
وجمموعات كان يقودها من قرى �شمال القد�س وغربيها ،هي التي �أخذت على عاتقها جناح
الإ�رضابات يف القد�س على اخل�صو�ص ،وجنح �سلمان �أبو عيد ،والإخوة من�صور �شما�سنة
 15مروان حممد �سعيد �أبو ارميلة ( :)1994–1970من مواليد مدينة اخلليل .ن�شط ال�شهيد يف كتائب الق�سام
“وحدة الأهوال” ،وا�ست�شهد وال�شهيدان �إياد �أبو حديد وحممد الأطر�ش ،يف  1994/3/22بعد ح�صار ا�ستمر
لأيام يف �أحد بيوت وادي القا�ضي يف مدينة اخلليل ،تخلله ا�شتباك �أدى ملقتل عدد من قادة وجنود ال�صهاينة.
 16فهد �صربي ال�شلودي (� :) –1972أ�سري مقد�سي ولد يف بلدة الرام ،ن�شط يف فعاليات حما�س يف منطقة القد�س
يف �أثناء االنتفا�ضة الأوىل واعتقل لذلك .ان�ضم لكتائب الق�سام “جمموعة القد�س” و�شارك يف عدد من عملياتها.
اعتقل يف  ،1993/9/29وحكم بال�سجن امل�ؤبد و�ستني عاماً .خرج يف �صفقة وفاء الأحرار يف  ،2011/10/18و�أبعد
�إىل تركيا.
 17راغب رفيق عابدين (� :)1994–1973شهيد مقد�سي من �سكان الرام .ن�شط يف كتائب الق�سام ،و�أ�سهم يف
عمليتني لأ�رس جنود �صهاينة؛ الأوىل يف  ،1994/4/20والثانية يف  ،1994/7/6و�شارك يف  1994/8/12يف حماولة
ا�ستهداف منزل �أريل �شارون  Ariel Sharonداخل البلدة القدمية وا�ستطاع االن�سحاب �ساملا ً بعد �أن �أ�صيب
اثنني من �إخوانه .ا�ست�شهد يف ا�شتباك م�سلح مع الوحدات ال�صهيونية اخلا�صة يف بلدة الرام يف 1994/8/12
و�أخوه طارق �أبو عرفة.
 18طارق �إبراهيم �أبو عرفة (� :)1994–...شهيد مقد�سي ،ن�شط يف كتائب الق�سام ،وهو ال�شقيق الأ�صغر لوزير
�ش�ؤون القد�س يف احلكومة الفل�سطينية العا�رشة خالد �أبو عرفة� .أ�سهم يف عمليتني لأ�رس جنود �صهاينة الأوىل يف
 ،1994/4/20والثانية يف  .1994/7/6ا�ست�شهد يف ا�شتباك م�سلح مع الوحدات ال�صهيونية اخلا�صة يف بلدة الرام
يف  1994/8/12و�أخوه راغب عابدين.
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و�سليم �شما�سنة وريا�ض �أبو عيد ،من ت�شكيل النواة الأوىل للعمل الع�سكري بعد هذا
املخا�ض ،ودخل �سلمان ال�سجن معنا عام  ،1992ليخرج بت�شكيل جديد هو والأَ َخ َوان

زهران زهران ،19و�سليم �أبو عيد ،وحلق بهم زياد اخل�ضور .وما توقف العطاء حتى
بعدما ا�ست�شهد الأخ احلبيب زهران ،رحمة اهلل عليه ،و(�أبو �سلطان) �أمين حجازي داخل
البلدة القدمية ،كان �صاحب احل�سم واجلندي املجهول ،وب�صحبة حممد جنم ّ
مت تثبيت
الإ�رضابات ،وتوزيع البيانات داخل �أ�سواق القد�س ،وتطبيق ما يرد فيها من فعاليات.

واهلل ليقتلنهم اهلل شرّ قِتلة:
وكمثال على ما واجهته حما�س �أرى نف�سي تدفعني للحديث عن كيفية ا�ست�شهاد
�صة جنوب �رشقي نابل�س،
املجاهد حممود احلاج حممد يف ِ ،1991/9/18م ْن قرية ُق ْ
وكيف امتدت �إليه يد الغدر برمية جبانة من �سالح �أعمى ،والأدهى من العمى هو احلقد
الذي ع�شع�ش يف قلوب من اغتالوه ،والذين ا�ستمر�أوا ظلم النا�س.
ال�شهيد حممود احلاج حممد ماتت �أمه ومات �أبوه وهو �صغري ،فن�ش�أ وترعرع يف
كنف خالته �أم عو�ض“ ،واخلالة �أُم” ،20كما قال �سيدنا ر�سول اهلل [ فح�ضنت ُه كما
ح�ضنت �أبناءها ،بل و�أكرث ب�سبب يتمه .و�أما �أبنا�ؤها فهم متدينون ،ومعروف عنهم
االلتزام يف �صفوف احلركة الإ�سالمية ،فال�شيخ عو�ض �أبو �سمري داعية ،ويعمل مديرا ً
ملراكز حتفيظ القر�آن ،وال�شيخ جمعة �أبو �أ�سامة كذلك داعية ،وكالهما ي�سكنان الآن عزبة
�سلمان ،بالقرب من قلقيلية.
در�س حممود علومه ال�رشعية يف املدر�سة الإ�سالمية يف نابل�س ،وعرف طريقه �إىل اهلل
وز ّكا ُه عمله الدعوي .وكان حا�رض الن�شاط ،ويتنقل بني القرى قا�صدا ً م�ساجدها يدعو
�إىل اهلل ،ويعظ النا�س مبا جت َّمل به من ُخلق و�أدب ،ما دفع النا�س �إىل الإقبال عليه وعلى
دعوته ،و�أ�صبحت له عندهم حظوة وحم�ضوه احلب واالحرتام.
 19زهران �إبراهيم زهران ( :)1998–1968من مواليد قرية بدو ق�ضاء القد�س ،حا�صل على بكالوري�س ال�رشيعة
الإ�سالمية ،ومتزوج وله خم�سة �أطفال .ن�شط مبكرا ً يف �صفوف حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)  ،واعتقل
لذلك عدة مرات يف �سجون االحتالل و�سجون ال�سلطة الفل�سطينية ،ون�شط يف كتائب الق�سام و�شارك يف عدد من
عملياتها .ا�ست�شهد يف  1998/9/29يف تفجري عبوة نا�سفة يف �أثناء ا�ستالمه ل�صفقة �سالح ،و�أ�صيب معه �سلمان
و�سليم �أبو عيد.
 20لن�ص احلديث وتخريجه انظر� :سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة و�شيء من فقهها وفوائدها ،احلديث
رقم [ .1182املحرر]
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وبعد �أن انطلقت االنتفا�ضة الأوىل �سنة  ،1987وكان حلركة فتح ح�ضورها
الوا�سع يف القرى املحيطة بنابل�س ،وعلى اخل�صو�ص القرى الواقعة �إىل اجلنوب
ال�رشقي من نابل�س ،والتي يطلقون عليها قلعة الفتح� ،أو منطقة ال�شهيد يون�س عواد
من قرية تلفيت ،والذي ا�ست�شهد يف لبنان يف �أثناء االجتياح� ،سعت حركة فتح جاهدة
لل�سيطرة على املنطقة ،وب�سط نفوذها ولو بالقوة ،وما يطلقون عليه “الإرهاب
الثوري” ،و�أخذت تتدخل يف كل �شيء من حياة النا�س ،وتعمل على �سحق �أي
مناف�س لها على ال�ساحة .وجعلوا من قرية تلفيت مركزا ً للقيادة والن�شاط ،وهي
�إىل ال�رشق من قبالن التي ي�سكنها عدد من كوادر فتح وقياداتها ،وعلى ر�أ�سهم
علي فرج ،وعماد �أبو عي�شة ،وطايل فرج ،و�أي�رس �شاهني ،وقتيبة ُم َ�سلَّ ْم ون�سيم ُم َ�سل َّ ْم،
و�أبو قا�سم .وه�ؤالء جميعا ً فر�ضوا مبنطق القوة وب�سطوة ال�سالح� ،سيطرتهم على
املنطقة ،وا�ستعانوا باملطاردين امل�سلحني ،الذين تالحقهم �سلطات االحتالل ،وبع�ض
العائالت التي لها نفوذها و�شوكتها.
�أما حما�س ،فقد انطلقت يف هذه املنطقة بعد �شهرين من حركة فتح ،على �صعيد
االنتفا�ضة ،وكان لل�شهيد حممود احلاج حممد ح�ضوره ون�شاطه كما �أ�سلفنا من قبل،
حتى �ش ّكل للعمل الإ�سالمي رافعة تنظيمية وقاعدة جماهريية مبا متيز به من هدوء،
وبع ٍد عن الإثارة �أو اال�ستفزاز .ولقد جنح ال�شهيد حممود يف ا�ستمالة قلوب النا�س،
وخ�صو�صا ً على امل�ستوى الريا�ضي؛ لأنه كان من القائمني على دوري املالعب يف كرة
الطائرة� ،إىل جانب ن�شاطاته الأخرى ،وكذلك لأن النا�س بفطرتهم ،ينفرون من اال�ستبداد
الذي متيزت به قيادة فتح يف املنطقة ،فكره النا�س �أفعالهم.
ال�شهيد حممود بن�شاطه هذا ،ومبا حظي من قبول عند النا�س ،وكان وجها ً حلركة
حما�س يف املنطقة� ،أغاظ “قلعة الفتح” وقيادتها يف تلفيت ،فحاولوا �أن ميكروا بهذا
العبد الفقري ،والذي �سحب الب�ساط من حتتهم .وهذا ما كانت تتحدث به كوادرهم �أن
ال�شهيد حممود ن ّغ�ص عليهم ما هم فيه من النفوذ ،حيث رف�ضت فتح �أي وجود حلما�س
يف تلفيت ،بحجة �أنها “فتح الند” ،و�صدر كثري من البيانات عن فتح حتذر حما�س من
مغبة “التطاول”!! وكان لفتح ردات فعل حادة على ن�شاطات حما�س العادية يف القرى
املجاورة لتلفيت ،مثل جوري�ش وقبالن ،كادت ت�ؤدي �إىل جمازر ،وكل ذلك لأن عنا�رص
من حما�س قامت بتوزيع بيانات .فكيف �ستقبل قيادات القلعة يف تلفيت �أن تقتحم عليهم
حما�س مملكتهم ،وعندهم من الردع بقوة ال�سالح واملطاردين ما يكفي.
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ال�شهيد حممود كان وحدوياً ،ويتعامى عن ال�شاذ من الت�رصفات ،ويحر�ص على
عالقات وحوارات مع قيادات فتح �أينما كانت ،وكان هذا �سببا ً لقوته وح�ضوره .ويف
حديث لأحد الإخوة القريبني من حممود قال :كان حممود يزود فتح مبعلومات بل
وال�سالح لبع�ض ن�شاطاتها.
بعد قيام حما�س بت�صفية �أحد العمالء يف قرية دوما ،وهي احلادثة الأوىل حلما�س
على �صعيد االنتفا�ضة ،وتبع ذلك اختطاف عميل من بلدة قبالن� ،ضاقت قيادة القلعة
يف تلفيت من هذا احل�ضور حلما�س ،وازدادت حملتها على احلركة ،حتى �أ�صبحت تنظر
كابو�س يالحقها ،وعليه ف�أول خطوة مطلوبة لقيادة القلعة هي مالحقة
�إليها وك�أنها
ٌ
ال�شهيد حممود احلاج.
كان ال�شهيد حممود يف طريقه �إىل بلدة قريوت للقاء ال�شهيد لبيب عازم ،وهو من الذراع
الع�سكرية حلما�س ،كما تبني الحقا ً حيث ا�ست�شهد يف عملية رمات غان اال�ست�شهادية،
ويف �أثناء عودته من اللقاء ن�صبت فتح له كميناً ،واحتجزته ثالثة �أيام ،وحققت معه
حتقيقا ً قا�سياً ،وهددوه باملوت �إن بقي على هذا امل�ستوى من الن�شاط .و�أق�سم له املدعو
عبد العظيم مو�سى ،من ُق�رصة ،وهي بلدة ال�شهيد حممود� ،أن القتل ينتظره �إن مل
يرتاجع .وعبد العظيم هذا هو من ن�صب الكمني ملحمود كما ح ّدث حممود ،ورف�ض �أي
ردة فعل �ض ّد من اختطفوه ،وقال ،رحمه اهلل�“ :أكلت قتل ًة [ ُ
�ضبت] يف �سبيل اهلل” ،و�أنا
�أ�س�أل اهلل الق�صا�ص منهم.
ب�سبب هذا الن�شاط الذي مار�سه حممود ا�ستدعته املخابرات الإ�رسائيلية ،فرف�ض
الذهاب ،وطورد لفرتة ق�صرية ،واقت�رصت مطاردته على االختباء ليالً.
حممود مل يقت�رص ن�شاطه على العمل ال�سيا�سي �أو الع�سكري ،و�إمنا امتد ن�شاطه �إىل
العمل االجتماعي والريا�ضي ،وعليه قررت احلركة الإ�سالمية �إجراء “دوري �أو بطولة
لكرة الطائرة” ،يف ملعب قرية تلفيت؛ ولأن الفريق الإ�سالمي اخلا�ص بقرية تلفيت ُم َع ٌد
جيدا ً لهذه املهمة ،نظرت قيادة القلعة ،فتح وكوادرها لهذا الأمر بح�سا�سية بالغة...
وع ّدوه حتدياً ،ووزعوا بيانا ً على م�ستوى تلفيت والقرى املجاورة يتهمون فيه حما�س
بالعمالة وعنوانه“ :حما�س هي �شا�س.”21
� 21شا�س :اخت�صار لقائمة ال�سفارادمي  Sephardimحامي التوراة ،وهي حركة متطرفة لليهود ال�رشقيني تعمل
وحزبها يف الكني�ست  Knessetبتوجيهات من زعيمها الروحي احلاخام عوفاديا يو�سف Ovadia Yosef؛ انظر:
جوين من�صور ،معجم الأعالم وامل�صطلحات ال�صهيونية والإ�رسائيلية (رام اهلل :مدار املركز الفل�سطيني
للدرا�سات الإ�رسائيلية� )2009 ،ص [ .198املحرر]
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مل يتوقف الن�شاط ،وح�رضت معظم الفرق الريا�ضية الإ�سالمية ،املدعوة لهذه
البطولة .وفريق ُق�رصة الذي �شكله ال�شهيد حممود� ،ض ّم بني �صفوفه اثنني من
جبهة التحرير العربية ،وهذا يوحي �أن حممودا ً مل يق�صد التحدي ،وال�س�ؤال بتجرد :ما
املانع �أن تلتقي الفرق الريا�ضية ،والأندية على كل ملعب يف فل�سطني؟
تقدمت الفرق يف طريقها �إىل تلفيت ،وكان ممن يرعى هذا الدوري ،املجاهدون
عبد احلكيم حنيني ،وريا�ض علي العملة ،النائب يف املجل�س الت�رشيعي اليوم ،وندمي
دواب�شة ،وهم من التعقل ورجاحة العقل ما يوزع منه على البالد .ه�ؤالء قادة ،ومن �أن�ضج
علي منهم�( ،أبو حذيفة) عبد احلكيم حنيني وريا�ض العملة (�أبو علي) .وعلى �أبواب
َم ْن م ّر ّ
تلفيت كانت فتح قد ن�صبت حواجز من امل�سلحني ،على كل منها  9–8عنا�رص ،وذاع بني
النا�س تهديد قيادة القلعة حلما�س من مغبة دخول القرية .فنزل اجلميع من �سياراتهم،
وم�شيا ً على الأقدام تقدموا ،فبد�أت فتح ب�إطالق النار يف الهواء ،فت�شاور الإخوة فيما بينهم،
عبد احلكيم وريا�ض وندمي ،وقرروا الرجوع عن املواجهة وال�صدام ،حتى ال ت�سيل الدماء،
وال�شهيد حممود �أقر الر�أي و�آثر العودة والرجوع .وب�صحبة و�سيط من فتح ،وا�سمه �سليم
م�سلم ،ترجل حممود من ال�سيارة ومعه الو�سيط ،و�إذا ب�أحد امللثمني الواقفني على احلاجز،
يطلق النار على حممود من بندقية �إجنليزية فريديه قتيالً ،ويجرح املجاهد ل�ؤي �شاهني من
تلفيت ،ويا�رس عناد من قبالن ،وع�صام الأزعر ...ه�ؤالء املجاهدون ُجرحوا على حاجز
فتح ،ومل تكتف فتح وقيادة القلعة بهذا ،بل �أ�صدرت بيانا ً اتهمت فيه حما�س ب�أنها طعنت
حممودا ً ب�سكني! .ولكن مطاردا ً من فتح ،وهو �أي�رس �شاهني يتفاخر فيما بعد بقتله.
اجتمع الق�ساميون للرد ،وفيهم املطارد الغ ّزي عماد عقل ،22وكان عندنا يف ال�ضفة،
واملجاهد ندمي دواب�شة (�أبو م�صعب) من دوما ،و�آخرون ،وفكروا مبعاقبة كل من �شارك
يف قتل حممود احلاج حممد ،وذهبوا �إىل ال�شيخ حامد البيتاوي ،وا�ستفتوه يف ذلك فقال،
ر�ضي اهلل عنه“ :دعوهم ل�سهام القدر ودعاء ال�سحر” ،وقلت ملا �سمعت النب�أ يف حينها:
رش ِقتلة”.
“واهلل ليقتلنهم اهلل جميعا ً � ّ
 22عماد ح�سن عقل ( :)1993–1971ولد يف خميم جباليا �شمال قطاع غزة لعائلة هجرت من قرية برعري �سنة
 .1948مل يكمل تعليمه ب�سبب اعتقاله لن�شاطه يف �صفوف حما�س وم�شاركته يف االنتفا�ضة الأوىل �سنة .1988
عمل يف بداية �سنة � 1991ضابط ات�صال بني “جمموعة ال�شهداء” وهي �أول جمموعات كتائب عز الدين الق�سام
وبني قيادة كتائب الق�سام .طورد لالحتالل منذ نهاية  ،1992وانتقل �إىل ال�ضفة الغربية و�أ�سهم يف ت�شكيل
وتدريب عدد من اخلاليا الع�سكرية يف منطقة اخلليل .عاد للقطاع ليبد�أ �سل�سلة من العمليات �ض ّد جنود
االحتالل .ا�ست�شهد يف  1993/11/24بعد حما�رصته يف منزل �أم ن�ضال فرحات يف حي ال�شجاعية بغزة.
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ويف �أثناء الت�شييع تكلم ال�شيخ عو�ض ،ابن خالة ال�شهيد حممود ،فقال� :إننا و�أهلنا
و�أ�صحاب ال�شهيد ،نطلب الق�صا�ص من اهلل فقط ال غري .ودعا فقال“ :اللهم ا�رضب
الظاملني بالظاملني ،و�أخرجنا من بني �أيديهم �ساملني” ،اللهم �آمني .وت�أتي الأيام على ه�ؤالء
ُ
بع�ضهم بع�ضاً ،و ُيقتل من الطرفني من عائلة
باالنتقام من اهلل ب�أن �أوقع بينهم ،فقتل
فرج وعائلة م�سلم �ستة �أ�شخا�ص ،ومنهم ابن خالتهم الو�سيط ،والذي كان ي�شغل رئي�س
املجل�س البلدي عندهم �سليم م�سلم .وي�سجن قتيبة � 35سنة ،و�أما عبد العظيم مو�سى
في�سجن � 37سنة ،و ُت�شل اليد اليمنى حل�سام فرج� .أما من فاته ذلك ،كعلي فرج و�أخ له مع
�أحد �أبنائهم ،و�إذا بخالطة باطون يقودها ولد من �أبناء رجل قتله علي فرج وجمموعتُه
بتهمة العمالة ،فطلع عليهم يف �سيارتهم ،ومل يكتف هذا ال�سائق بذلك ،بل �أخرج �سالحه
و�أجهز عليهم يف �سيارتهم ،ومل يخرج منهم �أح ٌد حياًَ ( .و َما َظل َ ْمنَا ُه ْم َولَ ِك ْن َكا ُنوا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم
َي ْظل ِ ُمونَ ).23

يوسف إسالم في فلسطين:
كان للف�ضائيات واملحطات الإخبارية وال�صحف العاملية دورها يف نقل احلدث وجرائم
االحتالل وتعرية جرائمه ،وما ارتكبته �آلة القمع الوح�شية من جمازر بحق املواطنني
العزل ،و�سيا�سة تك�سري العظام ،ودفن الأحياء التي مار�سها وزير دفاع االحتالل �إ�سحق
رابني ،ورئي�س وزرائه �إ�سحق �شامري  ،Yitzhak Shamirالذي قال يف م�ؤمتر مدريد
�“ :Madrid Conferenceس�أفاو�ض الفل�سطينيني ع�رشين �سنة ،ولن �أعطيهم �شيئا ً”.
وبعد �أن غادر �شامري احللبة ال�سيا�سية �أو عزلوه ،حيث جعلوه حتت الإقامة اجلربية يف
ملج�أ للعجزة ،ما دفعه �إىل القول“ :رموين كالكالب” ،وها هم الذين خدمهم طوال عمره،
ينف�ضون �أيديهم منه ،ويديرون ظهورهم له...
هذه املمار�سات دفعت بالر�أي العام العاملي �إىل �أن يتعاطف مع معاناة ال�شعب
الفل�سطيني ...وبعدما �أربكت االنتفا�ضة خيارات االحتالل ،فوقف جي�شه عاجزا ً �أمام
�شعب �أعزل ،يواجهه ب�صدور عارية ،و�ضاعت هيبة هذا اجلي�ش ،وتلوث من جديد
بعد املذابح الأوىل �سنة  1948وما بعدها �إىل مذابح اليوم .لقد قامت االنتفا�ضة على
�أكتاف هذا ال�شعب ،وقدم هذا ال�شعب ت�ضحيات و�شهداء ،وكل يوم ت�أتي االنتفا�ضة
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بجديد .وملا و�صلت �أخبارها �إىل العامل زرانا وفد من م�سلمي �أوروبا ،وعلى ر�أ�س هذا
الوفد الداعية الأخ يو�سف �إ�سالم ،بعدما كان مطربا ً للروك ،وا�سمه �سابقا ً كات �ستيفن
 ،Cat Stevensوالذي �أراد اهلل له الهداية ،هنا يف فل�سطني ،يف امل�سجد الأق�صى .وخالل
زياراتنا �إىل املواطن ال�ساخنة يف الأحداث ،حدثني الأخ يو�سف عن ق�صة �إ�سالمه ،فقال:
كانت يل زيارات للأر�ض املقد�سة ،ومر�شدنا يهودي ال ي�سمح لنا باخلروج عن الن�ص،
حيث كان يجنبنا زيارة امل�سجد الأق�صى ،والرغبة عندي جاحمة ،وال �أدري حينها
ما ال�سبب من وراء ذلك .وملا انتهت زيارتي دون زيارة امل�سجد الأق�صى ورجعت �إىل
لندن ،وتعر�ضت حلالة مر�ضية �أقعدتني يف امل�ست�شفى فرتة طويلة ،زارين �أخي و�أنا
طريح الفرا�ش ،و�أح�رض يل معه قر�آنا ً مرتجما ً �إىل اللغة الإجنليزية .ويف �أثناء مر�ضي
�أخذت �أت�صفح القر�آن يومياً ،فوجدته كتاب قوانني ال كما يقولون ،وال كما تعلمنا �أن
حممدا ً كعي�سى ،ين�سبون له الألوهية كما نعتقد نحن يف امل�سيحية ،ونقول عن دينه
الدين املحمدي كما تعودنا� ،أن نقول عن الدين امل�سيحي ،وهذا ما اكت�شفته �أنه جت ٍّن على
حممد [ وظلم لر�سالته بعد الهداية.
ويوا�صل يو�سف �إ�سالم حديثه :وملا تعافيت من املر�ض ،وقررت �أن �أقوم بزيارة
�أخرى �إىل معامل القد�س ،وعلى اخل�صو�ص امل�سجد الأق�صى ،الذي حاولت من قبل �أن
�أزور ُه ،لكن املر�شد ال�سياحي كان يتحا�شى ذلك ،ويف هذه املرة طلبت منه �أن يجعل يف
برنامج ال�سياحة ...زيارة امل�سجد الأق�صى ،لكنه رف�ض ذلك مرة �أخرى متذرعا ً ب�أنه ال
خروج على الربنامج ،والوقت ال ي�سمح.
�صحبة املر�شد ومن معه ،وبقيت يف
يقول يو�سف :ويف اليوم الثاين اعتذرت عن ُ
الفندق ،وبعد �أن غادروا طلبت �سيارة �أجرة ،وذهبت �إىل جبل الزيتون املطل على امل�سجد
الأق�صى وعلى القد�س .ويقول :ث ّم نزلت من هناك م�شيا ً على الأقدام حتى دخلت من باب
الأ�سباط �إىل �ساحة امل�سجد الأق�صى ،وما �إن وطئت قدماي �ساحة امل�سجد و�إذا ب�شعور
من الرهبة يتملكني ،بينما �سبق يل �أن زرت كنائ�س عدة ،ومنها كني�سة القيامة ،دون �أن
تثري يفَّ هذا ال�شعور .وملا �أذن امل�ؤذن ل�صالة الع�رص ،و�أنا عند �صحن الو�ضوء ،طلبت من
�أحد ال�شبان �أن يعلمني الو�ضوء ،وتو�ض�أت ،و�س�ألت عن كيفية �صالة الع�رص ،و�صليتها
مع الإمام ،وكانت ال�صالة الأوىل يف حياتي .وقد �س�ألني ال�شاب الذي علمني الو�ضوء،
�أ�أنت م�سلم؟ قلت له :نعم ،وبعدها ذهبت �إىل املحكمة ال�رشعية يف �شارع �صالح الدين،
و�أ�شهرت �إ�سالمي هناك ،ورجعت �إىل بريطانيا و�أنا على دين الإ�سالم واحلمد هلل.
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والأخ يو�سف ومن رافقه من الوفد ،كان يل ولإخوة �آخرين� ،رشف م�صاحبتهم يف
تنقالتهم �إىل مواقع الأحداث التي �أفرزتها االنتفا�ضة� ،إىل قرية �سامل ،حيث ُدفن الأحياء،
و�إىل مدينة نابل�س واملخيمات ...و�إىل قطاع غزة وخميماته ،و�أظن �أننا تناولنا طعام الغداء
يف مطعم اجلامعة الإ�سالمية ،ب�ضيافة الداعية ورجل الإ�صالح �أبو نا�رص الكجك ،والد
ال�شهيد نا�رص الكجك ،الذي اتخذه اهلل �شهيدا ً يف االنتفا�ضة الأوىل.
و�صحبْنا الأخ يو�سف �إىل مدينة النا�رصة و�إىل بلدة كفر كنا ،حيث كان مهرجان الفن
الإ�سالمي ،الذي تقوم عليه احلركة الإ�سالمية ،داخل اخلط الأخ�رض يف فل�سطني املحتلة
�سنة  ،1948وكان للأخ يو�سف كلمته و�أنا�شيده الإ�سالمية بدالً من الروك.

بعض الحوادث والقصص:
ذات مرة كنت ورفيق دربي ابن خالتي يف طريقنا �إىل غزة ،ويف جعبتنا بيانات حلركة
املقاومة الإ�سالمية (حما�س) ،وانطلقت بنا �سيارتنا تطوي الطريق ،من القد�س فبيت حلم
�إىل مدينة اخلليل ،ث َّم َع َّر ْجنا على بلدة الظاهرية ،يف دعو ٍة حل�ضور زفاف �إ�سالمي .نزلت
يف الظاهرية و�صلينا �صالتي املغرب والع�شاء ،وح�رضنا جانبا ً من حفل الزفاف ،وقد
ت�أخرنا عن موعدنا ...املهم �أخذ احلفل حظا ً من وقتنا ،وانطلقنا �إىل بئر ال�سبع ومن هناك
�إىل غزة ،ومن ال�رشق �أتيناها...
وملا و�صلنا �إىل احلاجز الع�سكري الذي ي�سمى نحال عوز� ،إىل ال�رشق من
حي ال�شجاعية ،بادرت �أنا اجلندي ،الذي ي�ؤ�رش مب�صباحه ،بلكنة عربية يف ال�س�ؤال عن
الطريق �إىل م�ستعمرة غو�ش قطيف ،فدلني ظانا ً �أننا يهود .و�رسنا حتى و�صلنا �إىل بغيتنا،
و�سلمنا الب�ضاعة �إىل �أ�صحابها .وقفلنا راجعني عن طريق بيت حانون �إىل القد�س.
ومرة �أخرى كنت يف مهمة ،و�سائق ال�سيارة من �إخواننا ،لكنه يحتاج �إىل “دردحة”،
قلت له ونحن يف الطريق من القد�س �إىل رام اهلل� ،إياك والرتدد ،ث ّم �إياك واالرتباك ف�إنه
يخرب علينا ،قال يل“ :وال يهمك” .وتوكلنا على اهلل ،وال�سيارة تطوي الطريق �إىل نابل�س
فجنني فالنا�رصة ،وملا و�صلنا حاجزا ً ع�سكريا ً ي�سمى زعرتة �إىل ال�رشق من �سلفيت،
وال�سيارات يف �صف طويل ،فقلت له �أعط الإ�شارة الي�رسى من ال�ضوء وانطلق؛ لأن
�سيارتنا منرة �صفراء وهويتنا زرقاء من القد�س ،و�سيظن اجلنود �أننا م�ستوطنون،
فتلعثم قليالً ث ّم انطلق ،ونظر �إلينا الع�سكري والظن عنده �أننا من قومه.
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وملا و�صلنا �إىل �أول نابل�س و�إذا بحواجز ترابية ،وممر �ضيق وعليها �رشطة �إ�رسائيلية،
فارتبك الأخ مرة �أخرى ،وقلت له :ارجع من حيث جئنا ،ومع التفاتة من �ضابط ال�رشطة،
ف�أنقذت املوقف و�س�ألته :الطريق �إىل النا�رصة ،ف�أ�شار من هنا .و�رسنا على ما يرام .وملا
�صف كيلومرت �أو
تخطينا نابل�س �إىل جنني وعند دير �رشف ،و�إذا بطابور من ال�سيارات لِنِ ْ
َّ
وتخط اجلميع ،وكان ذلك حتى و�صلنا �إىل
يزيد وعلى خطني ،قلت ل�صاحبنا� :أعط �إ�شارة
مدينة النا�رصة ،ف�شفا عمرو وحيفا ،وبعد �أن انتهت مهمتنا ،رجعنا بحمد اهلل وتوفيقه.
ومرة يف الليل ،وكثريا ً ما كنت �أجتول وم�سد�سي على جنبي� ،رست به من �أم طوبا
�إىل �شفا عمرو .وملا اقرتبت ال�ساعة من العا�رشة والن�صف ليالً ،و�إذا بحاجز ع�سكري
عند العوجا �شمال �أريحا ،ف�أ�شار �إلينا اجلندي مب�صباحه بالتوقف ،فوقفنا و�س�ألنا وهو
يظن �أننا م�ستوطنون ،هل معكم �سالح؟ وهو يق�صد للحماية ،ف�أجبته بالعربية :نعم ،كل
�شيء متام ،وهو يقرتح �أن ت�صحبنا �سيارة ع�سكرية للحرا�سة .ف�رسنا وقلنا له بالعربية
�شكراً ،ال داعي لذلك.

االعتقال الثاني:
كان يرتدد على بيتي الدكتور �سفيان اخلطيب من القد�س ،وهو حم�سوب يف ذلك
احلني على اجلبهة ال�شعبية  -القيادة العامة ،و�أمينها العام �أحمد جربيل (�أبو جهاد).
ومن الوفاء �أن ن�شري �إىل �أنه �ساعدنا خالل �صفقة التبادل ،وا�ستجاب لر�سالتنا “و َم ْن ال
رب النا�س”.
ي�شكر النا�س ال ي�شكر ّ
�سفيان �أتاين غري مرة ما بني �سنتي  ،1988–1987وحدثني عن هموم و�أخطار
تواجه االنتفا�ضة ،و�أن عرفات ينتهج خطا ً يريد من ورائه لهذه االنتفا�ضة �أن جتري
للحلول ال�سلمية ،فال ب ّد من ج�سم وطني من الداخل ،يت�صدى لهذا النهج الذي �أخذ
ينحرف باالنتفا�ضة عن م�سارها— ،وهذا ما �شهدت عليه الأيام— وزودين بقائمة من
ال�شخ�صيات الوطنية ،وحر�ص �أن يكون ا�سمي من �ضمنها ممثالً عن حما�س...
توطدت عالقتي بالدكتور �سفيان ،ودخل على ّ
خط هذه العالقة �إخواين من اخلارج
نبيل خمزومي واحلاج حافظ الدلقموين ويو�سف العجوري ،الذين �أ�سهموا يف بناء
اجلماعة الإ�سالمية داخل ال�سجون .ولإمياننا بالعمل الع�سكري توا�صل معي الأخ نبيل،
بعدما التحق ب�صفوف اجلبهة ال�شعبية  -القيادة العامة ،وجاء توا�صله عن طريق �أخيه
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با�سم ،الذي التقاه غري مرة يف القاهرة .ومن خالل رحلة الذهاب والإياب اعتقل با�سم يف
مطار اللد ،وهو يف طريق العودة وخ�ضع للتحقيق ،واعرتف على عالقته ب�أخيه نبيل،
وذكرين يف اعرتافاته ،وذكر حديثا ً دار بيني وبينه يف بيتي ،ور�سالة �شفوية يتحدث فيها
نبيل عن حاجة ال�ساحة للعمل الع�سكري ،و�أن الإخوة يف اخلارج على ا�ستعداد لتلبية
احتياجاتنا ،يف مغالبة هذا العدو.
وكال الأخوين ،الدكتور �سفيان والأخ با�سم ،يدركان �أين ملتزم بجماعة الإخوان
امل�سلمني ،و�أن حما�س هي العنوان يف هذا احلراك ،و�أن هذا التفاهم وهذا التوا�صل ...وكل
دعم لتعزيز االنتفا�ضة ،ال ُي َع ّد بيع ًة لأي تنظيم على ال�ساحة ،عدا تنظيمي الأ�سا�سي.
اعتقل با�سم ،وذكر يف التحقيق �أنه كان يل ّ
خط مع القيادة العامة .وهذا االعرتاف من
ورائه اعرتاف عند املخابرات ،وال يحتاج �إىل طول انتظار ،فعجل يف اعتقايل ،فكان �أن
اقتادوين �إىل امل�سكوبية ،ث ّم �إىل مركز حتقيق اجللمة ما بني حيفا وجنني .وقبل احلديث
عن رحلة التحقيق ،كنت قد كتبت ر�سالة �إىل الأخ �أحمد جربيل� ،شكرت له �صربه وجهده
وجناحه يف عملية التبادل ،ث ّم عرجت يف الر�سالة على الدكتور �سفيان اخلطيب ،وقلت :لو
كان يف ال�ساحة من هو خمل�ص يف عمله للقيادة العامة ،لكان تنظيم القيادة العامة حا�رضا ً
وقويا ً يف القد�س وال�ضفة .وكانت الر�سالة “مكب�سلة”“ ،و�شغل �أ�رسى ح�سب تقاليدهم”،
ومل �أجد �سبيالً لإي�صالها� ،إال �سفيان الذي تربع ووعد �أن ت�صل عن طريق م�أمونة...
و�أظنها مل ت�صل؛ لأنه فتحها واطلع على ما فيها ،وبعدها بهتت العالق ُة بيننا.
بتاريخ  1989/2/1جاءت قوة من حر�س احلدود وال�رشطة وال�شاباك ،و�أحاطوا
بالبيت ،وهم مدججون بال�سالح ،وب�أمر اعتقايل �أخذوين �إىل امل�سكوبية ،لأنام تلك الليلة
يف زنازينها .ث ّم �سفروين �إىل حتقيق اجللمة ،وهناك كان امل�سلخ ،و�سميتها �سلخانة،
ّ
ودك بحائط مدبب كامل�سامري —نقول
وهي كذلك ،وحتقيق جامد ،و�رضب وخلع،
له “م�شرب�س”— بظهري حتى مت ّزقت مالب�سي ،و�سال الدم من ظهري ،وبقيت على
هذه احلال يف التحقيق �شهرا ً على التمام حتى يئ�سوا مني .بعد �أن التقيت الأخ با�سم،
واعرتفت �أن ما بيني وبني الأخ نبيل هي �صحبة ال�سجن ،وعر�ض علي �أن �آتي بال�سالح
عن طريق رفح ،فما جتاوبت مع ذلك .ويف الليلة الأخرية من التحقيق ر�أيت يف املنام �أن
�ساقي وما �آذتني ،و�أنا على ظهر بيتي .ث ّم كنت على تلة ،و�إذا ب�إ�سحق
�أفعى تتلوى بني
َّ
�شامري ،وكان رئي�س وزراء العدو وقتها ،يزحف نحوي وهو حايف القدمني ،وما و�صلني،
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و�إذا بالآية الكرمية تختم الر�ؤيا من قوله تعاىل ( َف َ�سيَ ْك ِفي َك ُه ُم َّ
الل ُ) ،24وبعدها ا�ستيقظت
فا�ستب�رشت وقلت كفاين اهلل �إياهم ،وما �س�ألوين بعدها.
وقد دار حديث بيني وبني املحقق عن مقابالت �صحفية مع �صحف غربية ،منها
�شيكاغو تريبيون  ،Chicago Tribuneو�أين قلت فيها �إن فل�سطني من بحرِها لنهرها،
هي للفل�سطينيني وللعرب وامل�سلمني ،و�إننا لن نتخلى عن حبة رمل من �أر�ض فل�سطني.
فقال� :أين نذهب؟ فقلت من حيث �أتيتم� ،أو تقبلون بحكمنا ،فقال قائد يف ال�شاباك :نعلنها
حربا ً عاملية ثالثة ،وال نقبل بحكم العرب.
ومن �أطراف احلديث عن مقدمة ابن خلدون ،وقد �سبق يل �أن قر�أتها يف �سجن الرملة،
قال املحقق� ،أعجب من عربي ال يقر�أ البن خلدون هذه املقدمة ،وكذلك كتب اجلاحظ،
وعلى اخل�صو�ص كتاب احليوان ،فلما قر�أت كتاب احليوان للجاحظ قلت :بقدر ما عنده
�أدب ...بقدر ما هو قليل �أدب.
وقبل �أن �أرحل �إىل الرملة مرة �أخرى� ،إىل �سجن نيت�سان ،زارين بروفي�سور من
جامعة حيفا ،و�أنا يف زنازين التحقيق ،وجل�س معي لأكرث من �ساعة ،يف حديث عن احلركة
الإ�سالمية وعن حما�س وم�ستقبل ال�رصاع ،وفج�أة �س�ألني عن الدكتور ال�شهيد عبد اهلل
عزام ،ماذا يفعل يف �أفغان�ستان؟ فواهلل ما خطر على بايل بعد �س�ؤاله �إال �أن التخطيط قائم
الغتياله .ويف ال�سنة نف�سها يف  1989/10/24ا�ست�شهد عبد اهلل عزام ،رحمه اهلل.

االنتقال إلى سجن نيتسان في الرملة:
بعد بو�سطة ملحكمة اللد الع�سكرية ،وبح�ضور ق�ضاة املحكمة والنيابة واملحامي ،قدمت
النيابة الع�سكرية الئحة اتهام �ضدي ،وترافع عني يف هذه املحكمة الأ�ستاذ علي رافع من
اجلليل الأعلى ،ث ّم ا�ستبدلته مبحام يهودي هو فيلدمان ،وهو من ال�ضالعني يف القانون
الع�سكري واملدين الإ�رسائيلي .ترافع عني وعن الأخ با�سم خمزومي من النا�رصة ،ولهذه
اللحظة مل ت�صدر �أحكا ٌم �ضدنا .فانتقلت من �سجن اجللمة �إىل �سجن نيت�سان يف الرملة،
وملا و�صلت �إىل ال�سجن ودخلت �إىل غرفة من غرفه ،ا�ستقبلني الإخوة من فتح ،منهم
الدكتور طالل �أبو عفيفة ،وهو رجل فا�ضل وم�ؤدب ،والأخ �صالح زحايكة ،وهما من
القد�س .وكان من الفتية الذين حر�صوا على معرفتي ،وهم من الداخل الفل�سطيني الإخوة
 24القر�آن الكرمي� ،سورة البقرة� ،آية .137
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�سمري �رس�ساوي ،وعلي عمرية ،ووليد �أفندي ،وماجد احللف ،وهم بدو من عرب احللف
يف قرية ا�سمها �إبطن� ،إىل اجلنوب من حيفا؛ �شبانٌ حمرتمون مت ّردوا على واقعهم ،وتفاعلنا
مع ال�شباب وقمنا بالواجب نحوهم .وكانوا عن طريق م�رص واخلارج قد انتظموا يف
�صفوف الثورة الفل�سطينية ،ومنهم من �أنهى حكمه ،ومنهم من هو حتى الآن يف ال�سجن،
مثل �سمري� ،أما علي عمرية فقد حظي باخلروج يف �صفقة وفاء الأحرار .وتعرفت من
خالل �سجن نيت�سان �إىل الأخ واملقاتل الليبي خليفة ال�صغري املربوك ،25دخل احلدود مع
فل�سطني عن طريق لبنان وزميل له يف عملية ع�سكرية ،من ورائها جبهة الن�ضال ال�شعبي.
ويف ال�سجن كان خليفة حامل لواء القومية العربية ،وعبد النا�رص والقذايف تب ّو�آ يف نف�سه
مقعداً ،وحربه على الإخوان امل�سلمني بال هوادة ،ويرميهم ب�أنهم عمالء للغرب .فقلت له
من خالل حديث غري مرة ،ولأكرث من يوم� :أنت يا �صاحبي مت�رسع يف حكمك على النا�س،
�أنت تائه عن الطريق ،ومعمر القذايف بكتابه الأخ�رض ،خارج عن ملة امل�سلمني ،وحاول �أن
يدافع عن القذايف وعن حروبه يف ت�شاد ،وقد كان جنديا ً هناك ...و�أ�ستاذا ً يعلم يف مدار�سها.
ولكن مع الزمن عالجه ،و�صاحبنا عنده ا�ستعداد �أن ي�سمع ويفهم ،وحر�صت على متابعته،
�إىل �أن اقتنع مع الأيام ،و�أ�صبح من الإخوان امل�سلمني ،وبقي مع اجلماعة داخل ال�سجون
ع�رش �سنوات ،ث ّم �أفرج عنه �سنة  ،1999وجمموعة �أخرى من ال�شباب كبادرة ح�سن نية من
االحتالل لل�سلطة الفل�سطينية .وخرج �إىل غزة ،وهناك تزوج من القطاع ،وبعد ذلك عاد �إىل
�أهله يف ليبيا .وكان نعم الأخ ونعم ال�صاحب.
وكان يف الق�سم الثاين من �سجن نيت�سان الإخوة من حركة حما�س من القد�س
و�ضواحيها ،من �صور باهر الأخ املجاهد �أحمد عطون ،وهو النائب يف املجل�س الت�رشيعي
اليوم ،واملبعد عن القد�س مع نوابها الإ�سالميني ووزيرها .وكان يف ال�سجن كذلك الأخ
عبد البا�سط الرازم ،والأخ �أحمد مهنا ،والأخوان �أبو حلمي و�أبو �أدهم جبارين من
�أم الفحم .وتعر�ض الأخ �أبو جماهد والأخ حممود عطون (�أبو العز) �إىل “قمعة” موجعة
بالع�صي والهراوات ،و ُعزال يف الزنازين ،يفرت�شان الأر�ض ويلتحفان ال�سماء لثالثة
�أيام ،والدماء ت�سيل من ر�أ�سيهما وج�سديهما.
 25خليفة ال�صغري املربوك (� :) –1959أ�سري ليبي ولد يف منطقة الرياينة ،حا�صل على دبلوم معلمني خا�ص،
وبكالوريو�س علوم �سيا�سية .ان�ضم للثورة الفل�سطينية �سنة  ،1988و�شارك يف عدد من عمليات املقاومة يف
اجلنوب اللبناين .اعتقل يف  1988/8/29بعد ا�شتباك مع قوة �صهيونية بالقرب من مزارع �شبعا اللبنانية .حكم
بال�سجن ملدة ع�رشين عاما ً ،و�أطلق �رساحه �سنة � 1999إىل قطاع غزة .رافق ال�شيخ �أحمد يا�سني يف �سجنه ،عاد
�إىل ليبيا وبعد الثورة على نظام القذايف ر�شح نف�سه النتخابات املجل�س الوطني الليبي.
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انتهى �إىل م�سامعنا ،ونحن يف الق�سم الثاين من �سجن نيت�سان ،خرب وفاة الرفيق عمر
القا�سم ،نتيجة ملر�ض ع�ضال �أ ّ
مل به ومل ميهله طويالً� ،أعاذنا اهلل منه ومن كل مكروه �أال
وهو مر�ض ال�رسطان .وقد قامت على ت�أبينه يف ال�سجن اجلبهتان ال�شعبية والدميقراطية،
وقدمني رفيق (ال�شعبية) حممود ال�صفدي ،لألقي كلمة با�سم اجلهاد الإ�سالمي،
وقد ع ّز عليه �أن يعرتف بحما�س ،ووجدت �أنه ال ي�ضريين �أن تكون الكلمة با�سم
اجلهاد الإ�سالمي ،فهم �إخواين .ولكن ما عربت عنه نفو�س القوم هو جتاهل حما�س،
وجهلهم بحجم حما�س ،فحما�س �أكرب من �أن يتجاهلها �أحد ،والتاريخ قال كلمته فيها
ويف غريها.
مات عمر القا�سم ،والأعمار بيد اهلل ،ولكن كان على اجلبهة الدميقراطية� ،أن ت�سعى
جاهدة لعملية تبادل جلثة جندي درزي من جنود االحتالل عندها ،ا�سمه �سمري �أ�سعد،
ُ
املر�ض ِمنه،
لتعتذر �إىل عمر القا�سم و�أهله ورفاقه ،فرحل عمر القا�سم بعد �أن مت ّك َن
وبادلت الدميقراطية باجلثة كادرا ً من كوادرها يف اخلارج ،وا�سمه علي �أبو هالل من
بلدة �أبو دي�س ،ليعود من املنفى �إىل �أر�ض الوطن .وقد م�ضى على عمر القا�سم يف ال�سجن
� 22سنة.
ويف �سجن نيت�سان ،التقيت الرجل الفا�ضل والأخ احلبيب املهند�س م�صطفى
�أبو زهرة (�أبو الأمني) يف ق�ضية �إدارية ،والتقيت الرفيق عبد اللطيف غيث (�أبو ن�ضال)
من اجلبهة ال�شعبية ،وهو كذلك على خلفية �إدارية ،و�سمعت منه تعليقا ً على االنتفا�ضة
وحال املنظمة قبل االنتفا�ضة ،فقال� :إن املنظمة قد ُتو ِّدع منها و�أ�صبحت مكاتب ،ولوال
االنتفا�ضة ما قامت لها قائمة ،ث ّم ُر ِّحلت �إىل ع�سقالن.

الحكم الثاني والعودة لعسقالن:
ويف �أواخر �شهر كانون الأول /دي�سمرب � 1989صدر احلكم �ضدي من املحكمة
الع�سكرية يف اللد ملدة �سنة و�شهر .والقا�ضي الذي حكمني يلقب بـ“ال�ضفدع” ،وهو
َم ْن حكمني �سنة  1975يف املحكمة نف�سها .ورجعت �إىل ع�سقالن بعد غياب �أربع �سنوات
ون�صف تقريباً ،ونزلت �ضيفا ً على ق�سم ( ،)11يف غرفة تت�سع لأكرث من ثالثني ،فيها
الرفيق �سمعان خوري وعدنان �شاللدة ،و�شبان كرث من الف�صائل جميعها مبا فيها
حما�س واجلهاد .و�أيامها كان االحتاد ال�سوفييتي قد بدت عليه عالمات االنهيار
والرتهل ،وانفرط عقد الكتلة ال�رشقية وحلف وار�سو  ،Warsaw Pactو�أتى النا�س على
181

ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
�سور برلني ف�أطاحوا به ،وحترر النا�س من كابو�س الإحلاد وال�شيوعية .وخرج علينا
ميخائيل غوربات�شوف  Mikhail Gorbachevبالربي�سرتويكا —وتعني �إعادة البناء
لالقت�صاد ال�سوفييتي— ،و�أذكر جيدا ً وقد خطبت عن ذلك املوقف خطبة جمعة ،وذلك
�أن بو�ش الأب ( George Bushالرئي�س الأمريكي) وغوربات�شوف �أرادا اللقاء على بارجة
املوج كاجلبال ،و�أخريا ً
املوج دون اللقاء ...وعال ُ
لأحد الطرفني يف البحر املتو�سط ،وحال ُ
نزل االثنان �إىل مالطا ،و ّ
مت اللقاء هناك .وحاول بع�ض الرفاق �أن يعلل �سبب انهيار
ال�سوفييت ،فقلت لهم :من قدمي كنت �أتربع للجدال� ،أما اليوم ف�سور برلني انهار وهو
يجادل عنا ،و�سقط الفكر املارك�سي ب�سقوطه .والعجيب �أنه �سقط هناك ،وعاد النا�س �إىل
امل�ساجد والكنائ�س ،ولكن دعاة الإحلاد يف بالدنا ال يزالون على حالهم.
وجمعتني �أيام ال�سجن بالأ�ستاذ واملهند�س ح�سن القيق (�أبو �سليمان) ،رحمه اهلل ،ويف
غرفة من غرف الق�سم ع�شنا معاً .وعلى عادتي كنت �أخرج للريا�ضة من كل �صباح ،وهذا
الأمر جديد على الأ�ستاذ ،فقلت له� :أنا �أمريك يف ال�سجن ،وعندما نخرج من ال�سجن ف�أنت
�أمري الكل� ،أما الآن ف�إىل ال�ساحة ومبالب�س الريا�ضة ،وقد اعتاد على الر�سميات ،وم�شت
الأمور ،والأ�ستاذ (�سيِّد من َت َف َّهم) .ويف الليل وخالل النهار كانت تدرو بيننا �أحاديث،
و�أ�سمع منه من ال�شعر والأمثال ،وحفظت عنه بيتا ً من ال�شعر كان كثريا ً ما يردده:
مثقالت يلدن كل عجيبة

والليايل من الزمان حباىل

ويف ق�سم ( )11كان يرتدد علينا �إخوة لنا ،يف طريقهم �إىل حمكمة �إيرز الع�سكرية،
وهم ممن اعتقلوا يف ال�رضبة الأوىل والكبرية حلركة حما�س ،وعلى �إثر خطف اجلنديني
الإ�رسائيليني �إيالن �سعدون  Ilan Sa‘adonو�آيف �سا�سبورت�س � Avi Sasportasسنة
 ،1989ويل حديث الحق عن هذه ال�رضبة ،وعن ق�سم العزل� .أما الآن فكان من الذين
يرتددون على املحكمة املهند�س �إ�سماعيل �أبو �شنب وكنيته �أبو احل�سن ،26وكذلك املحامي
حممد فرج الغول ،وجميع من له حمكمة ،وكانا معزولني �أ�سفل �سجن الرملة.
� 26إ�سماعيل ح�سن �أبو �شنب ( :)2003–1950ولد يف خميم الن�صريات و�سط قطاع غزة لعائلة تعود �أ�صولها
لقرية اجلية .در�س الهند�سة مب�رص ويف الواليات املتحدة .عمل حما�رضا ً يف جامعة النجاح الوطنية ،وله دور
يف العمل النقابي واالجتماعي� .شغل رئا�سة نقابة املهند�سني ،وعمل يف وكالة الأونروا .اعتقل عدة مرات
يف �سجون االحتالل ال�صهيوين� .شغل ع�ضوية املكتب الإداري للإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة —حما�س
الحقا ً ،ور�أ�س مركز امل�ستقبل للدرا�سات ،ومثّل حركة املقاومة الإ�سالمية حما�س يف اللقاءات مع ال�سلطة
الفل�سطينية والف�صائل .اغتيل بق�صف �صاروخي ا�ستهدف �سيارته يوم .2003/8/21
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كان ممنوعا ً على ه�ؤالء الإخوة ،وهم يف طريقهم �إىل املحكمة� ،أن يختلطوا ب�أحد
من ال�سجناء ،فهم معزولون حتى يف ترحالهم .وكان املهند�س �أبو �شنب على عالقة
مع �أ�ستاذنا �أبي �سليمان ،وحاول املحقق مع �أبي احل�سن �أن يفتح يف التحقيق على
�أبي �سليمان ،لكن اهلل �سلَّم ،و�صرب احلاج �أبو �شنب ،ومل ينب�س ببنت �شفة .وقال يل:
اقر�أ ال�سالم على �أبي �سليمان خوفا ً من املالحظة ،وقل له� :س�ألوا عنه يف التحقيق .وكان
بالإمكان �أن يتبادال التحية وال�سالم ،لكن حل�سا�سية الو�ضع كنت �أنا الوا�سطة واملر�سال،
رحمهما اهلل .وجمعنا ال�سجن مبهند�س كرمي على �شاكلة املهند�س �أبي �شنب ،هو املهند�س
خالد �أبو عرفة واملقرب من �أبي �سليمان ،ثالثتهم در�سوا الهند�سة ...وهند�سة نفو�سهم
عظيمة.
لقد �شكلت االنتفا�ضة ظاهرة عظيمة ،و�شغلت الر�أي العام العاملي واملحلي ب�أحداثها،
وعطاء هذا ال�شعب من الدماء والأ�شالء وال�شهداء بال حدود .وفر�ضت هذه الأحداث على
العامل �أن يتعاطف مع الت�ضحيات اجل�سام التي قدمها هذا ال�شعب .وكان لأهلنا يف الداخل
املحتل ح�ضورهم ،فتعاطفوا مع �إخوانهم ،وتعاطف �أبناء الوطن مع هذا احلراك ،ومن
�أبنائهم من دخل ال�سجن ،من يافا والنقب و�أم الفحم والنا�رصة واللد واجلليل وقرى
املثلث ...التقينا �أبناء هذه املدن جميعا ً وع�شنا و�إياهم ،فهم منا ونحن منهم� .أما يافا ،فقد
عمل االحتالل جاهدا ً على تفريغها و�إ�سقاطها ،وقتل االنتماء عند �أبنائها ،لكن هيهات،
ففيها رجال �أعرفهم وعندهم �صدامية ووطنية �صادقة ،بل �إنهم “مناريد” على العدو.
ومع الروح اجلديدة التي عززها التدين ،خرج �أبنا�ؤها على االحتالل ،ومنهم من انخرط
يف �أعمال االنتفا�ضة ،ودخلوا ال�سجن ،وحوكموا ،ومنهم من �أتى �إىل �سجن ع�سقالن
�أيام وجودي هناك �سنة  ،1989وتعرفت عليهم والتزموا حما�س ،و�آثروها عما �سواها
من التنظيمات فرحبنا بهم .وكان اهتمامنا بهم عظيماً ،وكانت ظروفهم �صعبة مع
االلتزام ،لكنها الأخوة ،فهي �إطار يت�سع لأحبابنا ه�ؤالء ،ولأن تربيتهم يف الداخل لها
يف “النمردة” ن�صيب ،وهذا جيد .وملا عرفتهم عن قرب ،قلت :ه�ؤالء ذخ ٌر ور�صيد لنا
يف الداخل ،وكان ذلك .فبعدما تعرفت على احلاج عادل ال�سك�سك ،زودين باخلرية من
�شباب يافا خارج ال�سجن ،وعرفني على زوج �أخته (�أبي حممد) ال�شهيد علي ريحان،
والذي كان قد قتل قبل �سنتني ،ب�إيعاز من املخابرات الإ�رسائيلية على يد العمالء .وملا
ُقتِل جاء رجل خمابرات �إ�رسائيلي وو�ضع قدمه على ر�أ�س ال�شهيد علي ،وقال له :هل

ن�سيت �أنك حما�س؟ وع ّرفني احلاج عادل كذلك على �إمام م�سجد املحمودية ال�شيخ
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يو�سف �سيد عا�شور وعلى �أخيه خمي�س ،و ُقتل الأَ َخوان يف موقف واحد على يد العمالء
وب�إيعاز املخابرات الإ�رسائيلية ،حتت حجة ت�صفية ح�سابات بني النا�س .وعمل كل
من ال�شهيدين علي ريحان وخمي�س عا�شور معي ،وانتظما وكان لهما الدور املهم ،يف
الت�سليح والر�صد واخلربة يف معرفة ال�سالح ،فهذه حياتهم ،زوداين بال�سالح و�أخذا على
عاتقيهما النقل والتدريب وكل دعم مع ا�ستعداد للتنفيذ رحمهما اهلل جميعاً ،وحفظ اهلل
يافا ،فامل�ؤامرة عليها لي�ست كبرية فقط ،و�إمنا �أحاطوا بها...
كنت �أتردد على يافا ،لأين �أحبها ،واالحتالل ال يريد ليافا �أن حتيا ب�شبانها ،كنت �أتخذ
من الليل �ستارا ً وغطاء لأي حركة �إليها� ،أو فيها.
ويف ق�سم ( )12من ع�سقالن جمعتنا غرفة �أخرى مع الأ�ستاذ ح�سن القيق
(�أبي �سليمان) مرة �أخرى .واحلديث ال ينقطع وال ميل مع �أبي �سليمان ،وكان يف الليل
يف حرب مع البق� ،إذ كانت لديه ح�سا�سية من ل�سعاته ،وقد ترك ب�صماته على ج�سم
الأ�ستاذ ،فيقوم يف الليل ويطارده بنار القداحة .وجمعتنا الأيام يف هذا الق�سم مع الأخ
را�ضي اجلراعي (�أبو �شادي) من حركة فتح ،وهو �شاب م�ؤدب ودمث الأخالق ،وهو
ع�ضو من �أع�ضاء القيادة الوطنية املوحدة...
وكان يف غرفتنا �أخ من اجلهاد الإ�سالمي من غزة ا�سمه �صقر البلتاجي ،كان يف�ضل
العي�ش مع �إخوانه يف غرف حما�س .وكان البلتاجي رجالً يف الثالثينيات من عمره ،وله
مواقف فيها من ح�سن اخللق والإح�سا�س بالآخرين ،حيث كان يقوم كل ليلة ،قبل الفجر
للمهند�س ْي
ب�ساعة �أو �ساعتني ،لي�صنع يل كوبا ً من احللبة ،وكوبني �آخرين من اليان�سون،
َ
ح�سن القيق وخالد �أبو عرفة.
لنا داخل ال�سجن يف الأق�سام الداخلية �إخوة قدامى و�أعزاء علينا ،وه�ؤالء ق ّدموا
ا�سمي للنقل والعي�ش معهم ما تبقى من الأيام ،فكان ذلك و ّ
مت النقل .وح�رضت �إىل
ق�سم ( )2ونزلت �ضيفا ً على غرفة  ،6وكان هناك الإخوة جميل حمامي (�أبو حمزة)،
والدكتور �إبراهيم املقادمة (�أبو �أحمد) ،والدكتور حممد �شهاب (�أبو العبد) ،والداعية
عبد الرحمن متراز (�أبو ماهر) ،وولده ماهر ،والأخ �سامي �أبو زهري ،و�آخرون ،فرج اهلل
عن امل�سلمني جميعاً.
مل يطل بي املقام بينهم ،ولرمبا لأقل من �شهر ،وبعدها رحلت �إىل �سجن �شطة ،يف
ال�شمال على طريق العفولة بي�سان .وملا و�صلنا نزلنا على �إخواننا يف اجلماعة الإ�سالمية،
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وهي جتمع بني حما�س واجلهاد الإ�سالمي ،ومل�شكالت ح�صلت بيننا وبني فتح �أخرجتنا
الإدارة للزنازين ،وكان الأخ (�أبو جماهد) �أحمد عطون هناك ،وناله من ال�رضب ما تق�شعر
له الأبدان ،حتى قلت �إنه قد فارق احلياة ،حفظ اهلل �أبا جماهد.
ومن زنازين �شطة خرجت �إىل البيت ،وتركت خلفي املهند�س خالد �أبو عرفة
(�أبو حممد) ،وكان عونا ً لأبي جماهد.
ّ
مت الإفراج عني يف  ،1990/3/1وكان يف ا�ستقبايل على بوابة ال�سجن ال�سيدة الوالدة،
رحمها اهلل ،و�أهايل املعتقلني الذين جا�ؤوا لزيارتهم ،وعدت �إىل القد�س بعد غياب موجع
�آخر.

حملة االعتقاالت وقسم العزل:
كنا يف �سجن نيت�سان �سنة  1989والأخبار ال تتوقف ،وفيها حرارة ل�سخونة الأحداث،
وقد جاء يف الأخبار العربية عن اختطاف جنديني �إ�رسائيليني .واخلاطفون قالوا ،من باب
التمويه� ،إن هذه العملية جاءت ردا ً على اغتيال (�أبي جهاد) خليل الوزير ،وات�ضح فيما
بعد �أن َم ْن قام بهذه العملية جمموعة تابعة حلركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) ،ومتكنت
هذه املجموعة من الق�ضاء على اجلنديني ،ودفنهما وم�صادرة �سالحيهما ،ث ّم االختفاء
عن الأنظار .وقد ُحددت هوياتهم ،وهم (�أبو النمر) حممد ال�رشاحتة ،قائد املجموعة،
ومن ورائه ال�شيخ �صالح �شحادة (�أبو م�صطفى) ،وال�شهيد حممود املبحوح ،والأخ
املجاهد حممد ن�صار ،ر�ضي اهلل عنهم جميعاً� .أما �أبو النمر وال�شيخ �صالح فقد اعتقال،
و�أما ال�شهيد حممود املبحوح والأخ حممد ن�صار فقد غادرا القطاع �إىل م�رص...
وعلى �إثر ذلك قامت قوات االحتالل ب�أكرب عملية اعتقال� ،شملت غزة وال�ضفة الغربية
والقد�س ،حتى و�صل عدد املعتقلني �إىل ما يزيد على  250معتقالً كلهم من حما�س ،وعلى
ر�أ�سهم ال�شيخ �أحمد يا�سني واملهند�س �إ�سماعيل �أبو �شنب ،و�شبان ي�شكلون ال�صف الأول
من قيادة احلركة ،ومن القد�س الأ�ستاذ ح�سن القيق وال�شيخ جميل حمامي ،والأ�ستاذ
غ�سان هرما�س ،والأ�ستاذ علي �أبو را�س مدير املعهد العربي ،والدكتور عدنان م�سودة،
والأ�ستاذ ماهر عبيد من اخلليل ،وال�شيخ جمال الطويل ،وال�شيخ ح�سن يو�سف ،وال�شيخ
�إبراهيم �أبو �سامل من رام اهلل ،و�آخرون ال �أذكرهم ...اهلل يعلمهم.
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وقد �سبق هذا االعتقال اعتقال �آخر لإخوة �أ�س�سوا جهاز �أمن احلركة (جمد)  ،وكان
على ر�أ�س هذا اجلهاز القائد امللهم الأخ يحيى ال�سنوار (�أبو �إبراهيم) ،27ومعه يف قيادة
اجلهاز الإخوة روحي م�شتهى (�أبو جمال) ،28وتوفيق �أبو نعيم (�أبو عبد اهلل) ،29وح�سن
املقادمة (�أبو علي) ،30وهم من الكفاءة مبكان داخل ال�سجون وخارجها.
على �أثر هذه االعتقاالت تفنن العدو ال�صهيوين وم�ؤ�س�ساته الأمنية يف الإجرام،
و�أقدمت م�صلحة ال�سجون على �إجراء همجي �ض ّد هذه ال�رشيحة من املعتقلني ،ويف
ق�سم حتت الأر�ض كانت م�صلحة ال�سجون ت�ستخدمه ممرا ً للبو�سطات وللتنقالت،
وللمحاكم ،وي�سمى “معبارا ً” 31بلغتهم .وهذا الق�سم بلغ من ال�سوء مبلغا ً ال يطاق ،فهو
مزرعة للفئران واجلرذان ،والرطوبة فيه قاتلة ،وح�رشنا فيه ح�رشا ً كل اثنني يف حجرة
كالزنازين ،بل رمبا كانت الزنازين �أرحم ،والبعو�ض واحل�رشات والإنارة ال�ضعيفة التي
ت�ضعف الر�ؤية ،وت�ؤدي �إىل العمى مع الزمن� ،أما اجلدران والأبواب ،فلها دهان خا�ص
ومتعب للنظر ،يتفننون يف الإجرام وقد كنت نزيالً فيه ،يوم �أن اتخذ مدير م�صلحة
 27يحيى �إبراهيم ال�سنوار ( :) –1962ولد يف خميم خانيون�س لعائلة هجرت من بلدة املجدل �سنة  .1948التحق يف
اجلامعة الإ�سالمية بغزة ون�شط يف �صفوف الكتلة الإ�سالمية وقاد جمل�س طلبتها� .أحد م�ؤ�س�سي منظمة اجلهاد
والدعوة (جمد) ،اجلهاز الأمني حلركة حما�س ،وقائدها يف جنوب قطاع غزة ،بتكليف من ال�شيخ �أحمد يا�سني؛
كان للجهاز دور يف مالحقة ال�صهاينة وعمالئهم .اعتقل يف  ،1989/5/14وحكم عليه بال�سجن امل�ؤبد .خرج يف
�صفقة وفاء الأحرار يوم  .2011/10/18وانتخب م�ؤخرا ً لي�شغل ع�ضوية املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س.
 28روحي جمال م�شتهى ( :) –1959مواليد حي ال�شجاعية يف مدينة غزة ،متزوج ،و�أحد م�ؤ�س�سي منظمة
اجلهاد والدعوة (جمد) ،الذراع الأمني حلركة حما�س ،وم�س�ؤول اجلهاز يف منطقة غزة .اعتقل من امل�ست�شفى
بعد �إ�صابته بانفجار قنبلة خط�أ يوم  ،1988/2/13وحكم عليه بال�سجن مدى احلياة مل�س�ؤوليته عن مقتل
عدد من عمالء االحتالل .خرج يف �صفقة وفاء الأحرار يوم  ،2011/10/18وانتخب م�ؤخرا ً لي�شغل ع�ضوية
املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س.
 29توفيق عبد اهلل �أبو نعيم ( :) –1962ولد يف منطقة وادي غزة ،والتحق يف كلية الدعوة باجلامعة الإ�سالمية
يف غزة .ن�شط يف �صفوف الكتلة الإ�سالمية وحركة حما�س و�شارك يف فعاليات االنتفا�ضة الأوىل واعتقل لذلك.
انتمى ملنظمة اجلهاد والدعوة (جمد) اجلهاز الأمني اخلا�ص بحركة حما�س .اعتقل يف  1989/5/14مل�شاركته
يف عدد من العمليات �ض ّد ال�صهاينة وعمالئه وحكم بال�سجن مدى احلياة� .أحد قيادات �أ�رسى حما�س ،وممثل
املعتقلني لفرتة طويلة .خرج يف �صفقة وفاء الأحرار يوم .2011/10/18
 30ح�سن �أحمد املقادمة ( :) –1960ولد يف خميم جباليا �شمال قطاع غزة� ،شقيق ال�شهيد �إبراهيم املقادمة
ح�صل على بكالوريو�س ال�رشيعة الإ�سالمية من اجلامعة الإ�سالمية بغزة ،متزوج وله ولد وبنت .اعتقل يف
 1989/5/18لن�شاطه �ض ّد العمالء ال�صهاينة �ضمن منظمة اجلهاد والدعوة (جمد) جهاز حما�س الأمني ،وحكم
بال�سجن ملدة ثالثني عاماً .خرج يف �صفقة وفاء الأحرار يوم  ،2011/10/18و�أبعد �إىل تركيا.
	31امل ِعبار :مكان احتجاز املعتقلني امل�ؤقت ،ويكون ملحقا ً بكل �سجن ولكنه مف�صول عن املعتقلني املحتجزين
ب�شكل دائم ،وي�ستخدم ملبيت املعتقلني بني مراحل النقليات املختلفة التي ت�ستغرق �أكرث من يوم .انظر :فهد
�أبو احلاج ،مرجع �سابق� ،ص  .67وللمزيد انظر التعريفات الواردة يف ملحق “البو�سطة”[ .املحرر]
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ال�سجون قراره ب�ش�أن العزل ،ومن ورائه �سيا�سة عليا لل�شاباك ب�صماته وا�ضحة فيها.
ونقلت �إىل الق�سم الآخر منه ،حتى ال �أختلط بهذه املجموعة.
ومل تكتف م�صلحة ال�سجون بكل هذه املوا�صفات ،بل �أتت ب�ستني من كوادر حركة
حما�س ،معظمهم من النا�شطني �سيا�سيا ً ال عالقة لهم بالعمل الع�سكري ،ومنهم كذلك
النا�شط يف العمل الع�سكري وامليداين ،وو�ضعتهم حتت �سيا�سة خا�ضعة للم�ؤ�س�سة العليا،
بعدما دخل ال�شاباك على ّ
حجم �صالحية �إدارة ال�سجن
خط م�صلحة ال�سجون ،بحيث ّ
بحق هذه الفئة .وزادت يف الأبواب املو�صدة ،و�أغلقت عليهم نوافذ �صغرية يف �أبواب
الق�سم ت�سمى “�شنافات” ،بعد م�صادرة ثيابهم �إال من غيارين اثنني ،حتى ال يعرفوا
�سيء للتغذية ،ومنعوهم من الريا�ضة و�صالة
الدفء يف برد ال�شتاء القار�س ،مع برنامج ّ
اجلمعة ،والكانتينا ،والكتب والقرطا�سية .واتبعوا معهم �سيا�سة ال�رضب واالعتداءات
واال�ستفزاز ،فال يخلو يوم من �رضب الغاز بقيادة طاقم على ر�أ�سه �ضابط �أمن رو�سي
يعي مديرا ً ل�سجن نفحة ،ففي �سنة 2003
ا�سمه �سيمون .ودارت الأيام و�إذا ب�سيمون ّ
جاءنا �إىل �سجن نفحة مديراً ،بعدما ترقى على ح�ساب معاناتنا و�آالمنا ولب�شاعة �أفعاله،
فالتقى الأخ توفيق �أبو نعيم ،الذي عا�ش و�إياه �صوالت وجوالت من ال�صدام .وكان الأخ
توفيق الناطق با�سم العزل قدمياً ،والناطق با�سم ال�سجن اليوم ،و�أيام العزل ح�صل بني
االثنني �صدام �أدى �إىل ال�رضب ،بحيث تركت يف ر�أ�س �سيمون عالمة ،فرد على توفيق
ب�رضبة تركت عالمة يف ر�أ�سه( ،واحدة بواحدة) .والتقيا �أخريا ً يف غرفتي ،وكالهما ينظر
�إىل ر�أ�س الآخر ويبت�سم ،لكن بعيدا ً عن تلك الأيام ،وهذه حادثة من حوادث كثرية ،كان
بطلها غالبا ً الأخ املجاهد �أحمد �شكري ،32الذي قتل �صهيونيا ً يف ور�شة العمل ،وعمل على
قتله بدفنه حتت الباطون امل�سلح.
أبواب ال�سجون ،ومل ي�سلم منها
كانت �سيا�سة �رضب الأ�رسى بالغاز منذ �أن ُفتحت � ُ
حتى من كانوا يف العزل ،بل رمبا ي�رضبون هناك يومياً ،وطالت عليهم الأيام ،وما انتهت
�إال بنجاح الإ�رضاب �سنة  1992الذي �سي�أتي احلديث عنه الحقاً.
� 32أحمد ح�سني �شكري ([ :) –]1963ولد يف رام اهلل ون�شط يف حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) .يف 1989/9/8

قام با�ستدراج �أحد اجلنود ال�صهاينة �إىل مكان منعزل يف تل �أبيب ،فقتله �رضبا ً و�ألقاه يف بئر .توجه يف اليوم
التايل �إىل حمطة احلافالت املركزية يف تل �أبيب و�صعد احلافلة  405وعلى طريق تل �أبيب – القد�س ا�ست ّل املجاهد
�شكري �سكينا ً وهاجم �سائق احلافلة وطعنه عدة طعنات يف البطن والذراع ليقتله ،ثم حاول دفع احلافلة �إىل
املنحدر ،غري �أن الركاب متكنوا من ال�سيطرة عليه قبل �سقوط احلافلة ليعتقل على يد جنود االحتالل .حكم
بال�سجن امل�ؤبد ،وخرج يف �صفقة وفاء الأحرار يوم .2011/10/18
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وخرج الإخوة من العزل بعد �سنتني ون�صف ،وتفرقوا على ال�سجون �إال نفحة ،حيث
رف�ضت قيادة فتح فيه ا�ستقبال � ّأي �أحد من حما�س ،ما دفع برفيق من ال�شعبية وهو الأخ
ر�أفت بدران �إىل القول :ملاذا نحن �أ�رضبنا ،وعلى ر�أ�س مطالبنا �إنهاء العزل؟ فرتاجعوا عن
موقفهم .وهذا موقف ي�سجل للأخ ر�أفت بدران ،ور�أفت هذا حتول من ال�شعبية �إىل فتح
فيما بعد ،وهو من بيت عور التحتا من قرى غرب رام اهلل.
�أما الإخوة الذين دفعوا �رضيبة العزل ،فهم املهند�س �إ�سماعيل �أبو �شنب ،رحمه اهلل،
وتوفيق �أبو نعيم ،وال�شيخ �صالح العاروري ،33وال�شيخ �صالح �شحادة ،والأخ
عبد الهادي غنيم من فتح ،واملجاهد حممد ال�رشاحتة ،و�أبو �إبراهيم ال�سنوار ،واملحامي
حممد فرج الغول ،واملجاهد ن�ضال زلوم 34من اجلهاد الإ�سالمي ،وهو من خرية
�أحبابي ومن ال ُعباد والذاكرين —ف ّرج اهلل كربه يف �صفقة وفاء الأحرار— واملجاهد
عامر �أبو �رسحان 35مفجر ثورة ال�سكاكني ...واملجاهد �أ�سامة املزيني �صهر ال�شيخ
�أحمد يا�سني ،ويا�رس داود من اجلهاد الإ�سالمي ،وال �أذكر بقيتهم.

ما بين اإلفراج واالعتقال اإلداري:
من �سجن �إىل �سجن تختلف �سيا�سة م�صلحة ال�سجون ،ف�سجون ال�شمال ،لكون
�أكرث ال�سجانني من الدروز� ،سجون قا�سية جدا ً يف املعاملة .وهم —�أي الدروز— يف كل
� 33صالح العاروري ( :) –1966ولد يف قرية عارورة ق�ضاء رام اهلل .التحق يف كلية ال�رشيعة يف جامعة اخلليل،
وتر�أ�س الكتلة الإ�سـالمية يف اجلامعـة .من م�ؤ�س�سـي اجلناح الع�سكري لكتائب الق�سام يف ال�ضفة الغربية .اعتقل
�أكرث من مرة يف �سجون االحتالل ال�صهيوين بدءا ً من �سنة  ،1991و�أحد �أبرز قيادات حركة حما�س يف �سجون
االحتالل حتى خروجه .خرج من االعتقال الإداري مقابل �إبعاده خارج فل�سطني ،م�س�ؤول ملف الأ�رسى يف
حركة حما�س وع�ضو الوفد امل�س�ؤول عن مفاو�ضات �صفقة وفاء الأحرار مع االحتالل .انتخب لي�شغل ع�ضوية
املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س.
 34ن�ضال عبد الرازق زلوم ([ :) –]1963ولد يف مدينة البرية .حا�صل على بكالوريو�س لغة عربية من جامعة
بريزيت .يف ليلة الـ  27من رم�ضان ،1989/5/3 ،هاجم ب�سكني جمموعة من ال�صهاينة فقتل اثنني وجرح
ثالث .حكم بال�سجن امل�ؤبد مرتني و 35عاماً .من قيادات حركة اجلهاد الإ�سالمي يف ال�سجون .خرج يف �صفقة
وفاء الأحرار يوم .2011/10/18
 35عامر �سعود �أبو �رسحان ( :) –1972ولد يف قرية العبيدية ق�ضاء بيت حلم� .إثر مذبحة امل�سجد الأق�صى املبارك
نفذ �أبو �رسحان عملية طعن ا�ستهدفت عددا ً من امل�ستوطنني واجلنود ال�صهاينة ،فقتل ثالثة منهم و�أ�صاب
عددا ً �آخر ،وكان ذلك يف  .1991/10/12اعتقل �إثر ذلك بعد �إ�صابته بقدميه وحكم بال�سجن امل�ؤبد ثالث مرات.
خرج يف �صفقة وفاء الأحرار يوم .2011/10/18

188

اعتقاالن بينهما اعتقال �إداري
�سجن ي�شكلون ع�صابة خارجة عن ال�سيا�سة العامة لل�سجون ،وين�رصون �أخاهم ظاملا ً �أو
مظلوماً! فجميعهم ي�شاركون ال�رضب ،ولهم �أل�سنة حداد يف ال�شتيمة وال�سباب ،وب�ألفاظ
نابية ،ولديهم حقد عجيب ،ال �أدري ما �أ�سبابه وما هي دوافعه! بل هم علينا �أ�شد وط�أة من
ال�صهاينة ،و�إن االحتالل ي�ستغلهم ،وهم من اعتدى علينا ،وانهال بال�رضب على املجاهد
�أحمد عطون ،و�ست�أتي ال�ساعة التي ال ينفع فيها الندم ج ّراء هذه اخلدمة� ،سواء يف اجلي�ش

�أم يف م�صلحة ال�سجون� ،أم يف �أقبية التحقيق.

وللحقيقة �أقول� ،إن بع�ض ه�ؤالء قد طر�أ على مواقفهم نوعٌ من التغيري ،كثمرة
ملناق�شتهم يف هذا الأمر .ويل �صحبة مع بع�ضهم ،وما انقطع االحرتام بيني وبينهم،
فالزمن جزء من العالج ،و�سيا�سة االحتالل العن�رصية معهم ،غريت بع�ضهم �إىل
الأح�سن.
بعد اخلروج من �سجن �شطة بتاريخ  ،1990/3/1وقد عزمت �أال �أعود لل�سجن مرة
�أخرى ،و�أن �أعي�ش حياة اجلبال ،وعلى اخل�صو�ص يف الليل ،ال �آتي �إىل البيت �إال بعد
�صالة ال�صبح� ،أو مع ال�صبح ،ورمبا وقت ال�سحر وملدة �ستة �أ�شهر ،والوالد بعد �أن
ينتهي من قيام الليل ،يخرج اىل �ساحة البيت ،ويت�أمل من الليل مع هذا الهدوء بني الذكر
واال�ستغفار ،وعند عودتي يقول يل :اذهب �إىل فرا�شك وخذ ق�سطا ً من الراحة ،و�أنا �أقوم
بواجب احلرا�سة.
وبعد خروجي من ال�سجن بقليل ،كان الأ�ستاذ ح�سن القيق على �أبواب الفرج ،وينتظر
�أيامه الأخرية يف �سجن ع�سقالن .ويوم الإفراج عنه بتاريخ  ،1990/6/21ذهبنا و�أهل
بيته ورجل الإ�صالح احلاج مو�سى الوحيدي (�أبو ماجد) ،والأخ (�أبو �إ�سحق) �إبراهيم
�أبو �سامل ،ذهبنا جميعا ً �إىل �سجن ع�سقالن ،وانتظرنا �أ�ستاذنا حتى خرج ،و�سلمنا عليه
بعد هذا الغياب ،و�رسنا به �إىل دورا اخلليل ،وهناك ا�ستقبلنا �أهله و�إخوانه و�أقاربه،
وتناولنا طعام الغداء مع ح�رضته يف بيت والديه ،ورجعنا �إىل القد�س ،وبقي الأ�ستاذ يف
كنف والديه و�أهله بقية يومه.

189

ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
وخالل هذه الأيام وقبلها التقيت ثلة كرمية من �أبنائنا ،وكانت لهم الباع الطويلة يف
العمل الع�سكري ،منهم خالد الزير ،والقائد امليداين لكتائب عز الدين الق�سام يف جبل
اخلليل حممد عزيز ،36وقد ا�ست�شهد ال َأخ َوان رحمهما اهلل ،وهنيئا ً لهما ال�شهادة.
و�أذكر �أنه منذ انطلقت االنتفا�ضة الأوىل يف نهاية �سنة  1987و�ساحات امل�سجد
الأق�صى ت�شهد فرتات من املواجهة مع قوات حر�س احلدود الإ�رسائيلي .فقد بلغت
والتبجح باملحتل �أن يقتحم �ساحات امل�سجد ،و�أن يحا�رص النا�س داخل امل�سجد
الوقاحة
ّ
وي�رضبهم بالغاز ،وكنت من املرابطني ،ومن الذين �شارك ه�ؤالء ال�شبان يف الت�صدي
لقوات االحتالل .وقد �رضبونا بالغاز حتّى كدنا نختنق داخل امل�سجد ويف باحاته لكرثة
ما تعر�ض امل�سجد ل�رضب الغاز.
ويف هذه الفرتة ،غزا �صدام ح�سني دولة الكويت وا�ستباحها ،وخطبت اجلمعة ِم ْن
على منرب م�سجد �صور باهر ،و�ألقيت بالالئمة على �صدام ،ومن النا�س من قام �ضدي
فقلت لهم� :صدام طاغية ،وقال عن القر�آن �إنه ال ي�صلح لهذا الزمان ،وخرب على الأمة
كثريا ً بهذا الغزو .وبعد هذه اخلطبة بليلتني اعتقلت �إداريا ً �ستة �أ�شهر...

االعتقال اإلداري:
مل مي�ض على خروجي من ال�سجن والإفراج عني �سوى �ستة �أ�شهر ،و�إذا بي �أعود
�أدراجي �إىل ال�سجن للمرة الثالثة .وقد حر�صت �أال �أ�سجن ،ولكن هيهات �أن حتتاط �إذا
وقع القدر .ففي الأ�سبوع الأخري قبل االعتقال ،كان لأخي الأ�صغر عر�س وحفل زفاف،
ومن التعب تلك الليلة ا�ستلقيت لأنال ق�سطا ً من الراحة ،بعيدا ً عن غرفة النوم ،لكن يف
حميط البيت ،ويف ح�ضني ولدي م�صعب قبل �أن �أعود ف�أنطلق ،لكن غلبني النوم ،وما
 36حممد عزيز ر�شدي ( :)1993–1969ولد يف خميم العروب قرب اخلليل لعائلة هجرت من قرية الفالوجة �سنة
� .1948أكمل تعليمه يف معهد املعلمني يف رام اهلل ،وكان رئي�سا ً ملجل�س الطلبة و�أمري الكتلة الإ�سالمية .ن�شط يف
�صفوف حما�س بعد ا�شتعال االنتفا�ضة الأوىل ،واعتقل عدة مرات يف �سجون االحتالل ال�صهيوين .قاد كتائب
الق�سام يف منطقة اخلليل و�شارك يف عدد من عملياتها و�أ�رشف وخطط لعدد �آخر .ا�ست�شهد يف ا�شتباك م�سلح
يوم توقيع اتفاق �أو�سلو  Osloيف وادي �سعري قرب اخلليل؛ يوم  1993/9/13وبينما كان يوقع اتفاق �أو�سلو،
كان ال�شهيد يعلن بدمه ا�ستمرار الثورة حتى حترير فل�سطني ،حيث ا�ست�شهد يف �أثناء ا�شتباك م�سلح مع قوة
�صهيونية حا�رصته و�إخوانه املجاهد حممد طقاطقة ،وال�شهيد خالد الزير ،وال�شهيد عبد الرحمن حمدان،
وال�شهيد �إبراهيم �سالمة يف وادي �سعري بعد ان�سحابهم من موقع عملية �ض ّد االحتالل .و�آثر ال�شهيد القتال
حتى يغطي على ان�سحاب �إخوانه� ،إىل �أن ا�ست�شهد بعد �أن �أ�صابه �صاروخ يف ر�أ�سه مبا�رشة.
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�صحوت �إال على رنني اجلر�س وقرع الباب ،ورجل املخابرات ينادي �أن �أفتح الباب.
و�أخذت بال�صبي �إىل غرفته ،وفتحت الباب وفت�شوا البيت ،وب�أمر اعتقال قيدوين و�ساروا
بي �إىل امل�سكوبية ،لأمكث عدة �أيام� ،أبلّغ بعدها ب�أمر اعتقال �إداري من وزير دفاع دولة
االحتالل ،وكان يومذاك مو�شيه �آرن�س  ،Moshe Arensوترافع عني �أمام املحكمة
الأ�ستاذ عبد املالك دهام�شة .وقدمت النيابة ملفا ً �رسيا ً للقا�ضي ،ادعت فيه �أن يل عالقة
بالإخوة حممد ن�صار وحممود املبحوح و�أبو النمر ال�رشاحتة ،الذين قاموا باختطاف
اجلنديني الإ�رسائيليني �إيالن �سعدون و�آيف �سا�سبورت�س.
�صدر قرار القا�ضي بحكم �إداري احرتازي �ستة �أ�شهر ،وبعدها ّ
مت ترحيلي �إىل
�سجن نيت�سان ،حيث ا�ستقبلني �شبان من القد�س والداخل الفل�سطيني ،منهم الأ�ستاذ
حممد �صوان الأمني العام الحتاد املعلمني ،والأخ فريد �أبو ّ
مخ من باقة الغربية ،وكالهما
يق�ضيان حكما ً �إدارياً.
ع�شت والأخ (�أبا عزام) فريد �أبو ّ
مخ يف حجرة واحدة ب�رسيرين ،وال تت�سع لغرينا.
و�إن كان لل�سجن �أحزانه وال نتمناه لأحد� ،إالّ �أن لقائي الأخ �أبا عزام والإخوة كذلك �أدخل
عليهم ال�رسور ،لأن يف اللقاء تتجدد احلياة .ومل ي�سبق �أن التقينا �إال لقا ًء عابراً ،فكان
اللقاء حاراً ،وحتدثنا عن ذكريات املا�ضي وعن م�ستقبل هذا ال�رصاع ،مع متابعة لأخبار
ال�ساعة من خالل املذياع والتلفزيون الأبي�ض والأ�سود.
�أنهى الأخ فريد �أبو ّ
مخ �سنة �أو يزيد من اعتقاله الإداري ،يف ق�ضية ملف �رسي ح�سب
ادعاءات املخابرات يتعلق بحيازة �سالح ،ث ّم �أفرج عنه ،وقمنا ،وقام املعتقلون يف ق�سمنا
بوداعه ،وبقي �أربعة من الإداريني ،ثالثة يف احلجرة املجاورة التي ال تت�سع لأكرث من
اثنني ،ووجود ثالث مينع التجول .وانتقل عندي الأخ حامت عبد القادر ،ع�ضو املجل�س
الثوري حلركة فتح ،وبقي يف احلجرة املجاورة الأخوين �رسي ن�سيبة ،الرئي�س احلايل
جلامعة القد�س ،وكمال ال�شويكي ،نق�ضي وقتنا يف النقا�شات و�أحاديث ال�سيا�سة،
ومطالعة الكتب ،و�أنهى اجلميع فرتته الإدارية ثالثة �أ�شهر لكل واحد� ،إال �أنا ف�ستة �أ�شهر
�أم�ضيتها وخرجت.
ويف ليلة من الليايل ونحن نيام ،و�إذا بجرذون كبري بحجم القط ،يزحف يف طريقه من
�أ�سفل القدمني حتى تو�سطني فنف�ضت الغطاء ،لكنه رجع ثانية حتى و�صل قريبا ً من
ر�أ�سي .فقمت من النوم وقام الأخ حامت ،و�أغلقنا عليه م�رصف الدورة بقارورة حتى ال
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يهرب من املوت ،و�ضيقنا عليه حتى قتله الأخ حامت بع�صا املكن�سة .وطريقه كانت �إلينا
عرب الت�سلق من الطابق الأر�ضي �إىل الطابق الثالث عرب املجاري.
وكان معنا يف ال�سجن �شبان من القيادة العامة ،ومن حزب اهلل اللبناين ،وجمعتنا
“ال�ساحة” يف �أحاديث عن املقاومة ،وعن ال�ساحة اللبنانية بعد احلرب الأهلية واحتالل
ال�صهاينة للجنوب.

مجزرة رهيبة وحرب الخليج:
وذات �صباح ،و�إذا ب�أخبار غري �سارة وجمزرة رهيبة ح�صلت داخل امل�سجد الأق�صى،
وذهب �ضحيتها ع�رشون �شهيدا ً من القد�س ،ومن الداخل الفل�سطيني والقرى املحيطة،
ومنهم ال�شهيد �أمين ال�شامي ،وال�شهيد عالء عا�شور ،الذي �سيطر على �سالح اجلندي
الإ�رسائيلي عند باب املغاربة ،ومل يفلح يف ا�ستعماله ،فمزقوه بالر�صا�ص ،وتناثر ر�أ�سه،
رحمهم اهلل جميعاً ،وحمله الأخ زكريا جنيب بني يديه وهو م�رضج بدمائه.
هذا هو �إجرام االحتالل ،حتى يف دور العبادة ت�سيل بالدم � ُ
أبطح ،فجاء الرد مدويا ً على
يد املجاهد عامر �أبو �رسحان ،الذي فجر ثورة الغ�ضب بال�سكاكني ،فقتل ب�سكينه ثالثة
من ال�صهاينة ،ث ّم حا�رصوه واعتقلوه و�آذوه حتى �أرهقوه ،ث ّم تعافى بعدها ،وبعدما
�أم�ضى ع�رشين �سنة من عمره خرج يف �صفقة وفاء الأحرار.
ولي�س مبعزل عما يجري يف اخلارج ،فحرب اخلليج كانت حا�رضة ،والغزو الأمريكي
لدول اخلليج بحجة طرد �صدام من الكويت �ألقى بظالله وجثم على �صدر املنطقة .وبدعم
من دول التحالف� ،أخذ هذا الغزو �رشعيته من جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة،
ودخلت هذه القوات �أر�ض الكويت ،بعد �أن حررتها من �صدام ،وطاب لها العي�ش يف
املنطقة ،ويف دول اخلليج حتى يومنا هذا .وانكف�أ �صدام �أمام هذا الغزو ،وحتررت الكويت
بعد �أن عاث بها �صدام ح�سني ف�ساداً ،ونهبها وقتل �أبناءها وا�ستباحها ،ولوال هذه احلرب
ما و�صلت �صواريخه �إىل �أر�ض فل�سطني ،وقد كانت انفجاراتها تدوي على مقرب ٍة منا،
وعادت املنطقة فري�سة لالحتالل.
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الخروج من السجن:
وم�ضت الأ�شهر ال�ستة ،وكانت ثقيلة الظل ،وخرجت من ال�سجن بتاريخ ،1991/3/1
وانتهى احتالل �صدام ،وانتهت حرب اخلليج بدمار الكويت وهالك ال�شعب العراقي،
الذي جلب له �صدام احل�صار والدمار ،فما نزل حزب البعث يف �أر�ض �إال �أهلك احلرث
والن�سل.
خرجت من ال�سجن وا�ستقبلني الأهل وذوو القربى والأحباب ،وهذه منا�سبة ال
تفوت �أحدا ً من املهنئني ،فال�شيخ رائد �صالح 37رئي�س احلركة الإ�سالمية يف الداخل
الفل�سطيني ،وب�صحبته الأخ في�صل احل�سيني ،رحمه اهلل ،والدكتور �أحمد الطيبي كانوا
من املهنئني ،ومن املتفاعلني يف احلديث عما يجري حولنا ،وعما تتعر�ض له املنطقة.
وكنت خالل اعتقايل الثاين تعرفت على �شاب بدوي من راهط ،ا�سمه �سامل �أبو جابر،
وطوال ال�سجن �أقمنا عالقات جيدة ،ومل يظهر عليه ما يريب ...وال �أريد �أن �أظلم الرجل،
ورمبا كان �ضحية ل�شبكة من ورائها ال�شاباك الإ�رسائيلي ،لكن تبادلنا الزيارات وفتحت
معه باب العمل اجلهادي و�آلية الت�سليح بعد �سنة من خروجنا من ال�سجن ،و�أنا �أعرتف
ب�أنني �أخط�أت يف �أن �أح�سن الظن بهذا الرجل ،ما ورطني فيما بعد بق�ضية كنت يف غنى
�ست �سنوات �أخرى من عمري يف ال�سجن ،و�إخوة �آخرين معي ق�ضوا من
عنها ،ودفعت ّ
�أعمارهم يف ال�سجون �سنتني وثالث �سنوات ،و�س�أحتدث عن ذلك يف موقعه.
كانت يل �شبكة عالقات تنظيمية داخل فل�سطني املحتلة ،كما ذكرت يف يافا ويف النقب
و�أم الفحم والنا�رصة و�شفا عمرو .وهذا الن�سيج �أقلق االحتالل ،ولهم عيون كثرية يف كل
حارة من هذه املدن وقراها ،وتعر�ضت مل�ضايقات م�ؤملة وم�ؤذية �أيام �أن كنت يف التحقيق،
ري ممن كانوا يف هذه القرى واملدن ،للتحقيق معهم عن العالقة التي تربطني
وا�ستدعي كث ٌ
بهم ،وكلها كانت يف ال�سليم واحلمد هلل .وكثريا ً ما كنت �أُ ْ�س�أَ ُل عن ال�شيخ رائد �صالح وعن
�آلية غ�سيل الأموال ،ونقلها من اخلارج �إىل الداخل ،وعن عالقته بحما�س.
 37رائد �صالح �سليمان ( :) –1958ولد يف �أم الفحم �أحدى املدن الفل�سطينية التي احتلت �سنة  ،1948وح�صل على
بكالوريو�س �رشيعة �إ�سالمية من جامعة اخلليل� .شاعر� ،أ�سهم يف ت�أ�سي�س احلركة الإ�سالمية داخل فل�سطني
املحتلة �سنة  ،1948و�شغل رئا�سة حترير جملة ال�رصاط ل�سان حال احلركة الإ�سالمية ،و�أ�سهم يف ت�أ�سي�س
عدد من اجلمعيات اخلريية .جنح يف رئا�سة بلدية �أم الفحم لثالث دورات متتابعة ،وا�ستقال من رئا�سة البلدية
ليتفرغ لقيادة احلركة الإ�سالمية داخل فل�سطني  1948اجلناح ال�شمايل ،وملتابعة ق�ضية امل�سجد الأق�صى .اعتقل
عدة مرات يف �سجون االحتالل ال�صهيوين لدفاعه عن امل�سجد الأق�صى ،ولقب بـ“�شيخ الأق�صى”.
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