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من القلب
�إن لل�شهادة موقع ًا ومكانة ،ال يجيب عنها كل ما يف الأر�ض من

م�صطلحات ،بل �إن لها كربياء وا�ستعالء ،ال يرقى �إليهما �إال من اتخذه

اهلل �شهيد ًا .فال�شهادة لها رجالها ،كما �أن للمعارك رجالها ،وللحروب

وقودها� ...إذا ما حمحمت اخليل ...ومتيز فر�سانها.

�إنها خال�ص النف�س ،وانق�ضاء الأجل بن�شوة الروح ،وقد ا�صطفاها

اهلل بزينة الدماء ،ت�أتي يوم القيامة بريح امل�سك ،وجراحات اجل�سد...
حتت ظالل ال�سيوف �إىل الفردو�س الأعلى ،حيث الأحبة حممد و�صحبه.

و�إن الأمة التي ال تن�سجم �إرادتها مع عقيدتها� ،أمة غثائية ،تعي�ش

بال هيبة ،وتعي�ش حالة االنف�صام ما بني ما�ضيها وحا�رضها ،وتتخبط يف

الطريق �إىل م�ستقبلها ،بل و�أنَّى لها �أن تنطلق من جديد ،ما مل تن�سجم مع
�سنن اهلل يف التدافع والتغيري!

�أبو م�صعب
حممد �أبو طري

الإهداء

الإهداء
�إىل روح �أمي و�أبي رحمهما اهلل� ...أمي التي و َّقعت على هذا الدرب بب�صماتها ،والتي
�آمنت باملقاومة واجلهاد يف �سبيل اهلل طريقا ً �إىل ر�ضوانه ،بل و�شاركت فيه منذ الأيام
الأوىل ما ا�ستطاعت .و�أبي الذي دفع بي �إىل هذا ال�سبيل دفعاً ،وقد غ ّذاين بلبانه ُم ْذ كنا
�صغاراً ،وهو يحدثنا عن جتربة الإخوان امل�سلمني يف مقارعة ال�صهاينة على ثرى القد�س
وقراها ،وعلى اخل�صو�ص يف قريتنا “�أم طوبا” ،وجاراتها �صور باهر ،و�رشفات ،وجبل
�أبو غنيم ،املطل على املغت�صبات ال�صهيونية.
و�إىل �أرواح ال�شهداء جميعا ً يف كل ديار الإ�سالم� :إىل روح �سيد قطب ،ومروان حديد،1
و�سعد �صايل ،و�أحمد يا�سني ،وح�سن القيق ،و�إبراهيم املقادمة ،وعبد العزيز الرنتي�سي،
و�صالح �شحادة ،و�إ�سماعيل �أبو �شنب ،وجمال من�صور ،وعادل عو�ض اهلل ،ويحيى
عيّا�ش ،وحميي الدين ال�رشيف ،وعمر �سعادة ،و�صالح تالحمة ،وعبد املنعم �أبو حميد،
و�إ�سالم �أبو ارميلة ،وزهري ف ّراح ،ون�رص جرار.
و�إىل �إخواين الأ�رسى الذين حترروا من قب�ضة ال�سجان ،والذين مل يتحرروا ،وقد
دفعوا �رضيبة اجلهاد من �أعمارهم و�أع�صابهم.
ال�سوري
و�إىل �أعظم ثورة يف زماننا ...و�أعظم ثورة يف حياة �أُمتنا ...ثورة ال�شعب
ّ
البطل ،الذي ع ّمر اهلل قلبه بالإميان ،على ح�ساب هذا اخلراب وال ّدمار الذي خلّفه النظام.
و�إىل �أُم ٍة تريد �صياغة التاريخ من جديد ،يف م�رص وتون�س وليبيا واليمن ،وتريد �أن
تعود �إىل �سريتها الأوىل� ،إن �شاء اهلل تعاىل ،رغم مكر الليل والنهار ،واهلل غالب على �أمره،
ولكن �أكرث النا�س ال يعلمون.
و�أخريا ً ولي�س �آخراً� ،أهدي هذا الكتاب �إىل الأ�ستاذين الكرميني (�أبي حممد) حممود
م�صلح و(�أبي حممد) عماد الرتتري ،الذين تولّيا مراجعة هذا الن�ص لغوياً ،و�إىل الأ�ستاذ
1

انظر تعريف �سيد قطب ومروان حديد يف هوام�ش �ص .31
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ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
بالل حممد حمرر الن�ص مع ال�شكر لهم ،وللأخ رامي الأقرع ،وللأخت الفا�ضلة �أم عمرو
مديرة مكتب نواب كتلة التغيري والإ�صالح.
القد�س – �أم طوبا
 6جمادى الأوىل 1434
املوافق 2013/3/18م
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التقدمي

التقدمي
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وبعد،
ال �ش ّك �أن التاريخ هو ذاكرة اجلن�س الب�رشي ،ورمبا ت�صح مقولة بع�ض الفال�سفة �أن
تاريخ العامل هو جمموع تاريخ عظمائه.
نحن اليوم �أمام �سطور كتاب ٍ من هذا الطراز ،يتحدث عن مذكرات قامة ٍ كبرية من
َّ
وتع�شق حبها ،وهوى �إىل م�آذنها وحاراتها العتيقة
قامات فل�سطني ،نبت يف �أطراف القد�س
ف�ؤاده ،فكانت بو�صلته على الدوام ،وكان حمراب الأق�صى م�سرتاحه بعد كل جولة
و�صولة.
غني عن التعريف ،فقد �أ�ضحى ملء ال�سمع والب�رص،
ال�شيخ حممد حممود �أبو طري ّ
علما ً جماهداً ،وداعية معلماً ،و�سيا�سيا ً موجهاً.
ومثل هذا النموذج من القادة ال ّ
يخط مذكراته ليلقي مزيدا ً من التعريف عن نف�سه ،فهو
غني عن ذلك بكل ت�أكيد ،بيد �أنها �شهادته التي يخلدها التاريخ عن جمموعة من الأحداث
ّ
والأ�شخا�ص الذين عا�رصهم ،وخا�ض جتارب احلياة معهم �أو �ضدهم .وها هو اليوم
بعد هذه الرحلة الطويلة على مدى ع�رشات ال�سنني من العمل الد�ؤوب والعطاء املتوا�صل،
الذي ع ّز نظريه بني �أترابه ،يقف مع نف�سه من جديد لرياجع حكاية العمر ب�أثر رجعي،
ويخط ب�أنامله —التي قب�ضت على الزناد كثرياً ،وعلى ق�ضبان ال�سجن ما يزيد على
 33عاماً ،وعلى قلم الدعوة وال�سيا�سة ما يوازي ذلك— �شهادته وحكايته؛ �شهادة وحكاية

فت يف ع�ضده امل�صائب والكروب ،فما
�شيخ بيت املقد�س ،الذي مل ُتتعبه احلروب ،ومل َت َّ
فتئ ُم�رسجا ً للقد�س خيله ،و ُم ْوقدا ً لها قناديل عمره ،وواهبا ً لها �أنفا�سه .كذا عا�ش لها
فتى يافعا ً و�شابا ً جلدا ً و�شيخا ً �صلباً ،مل يزده م�ضاء ال�سنني وتداول الليل والنهار �إال
م�ضا ًء وعزمية ،وقوة و�شكيمة.
�سطور ال�شيخ حممد �أبو طري (�شيخ بيت املقد�س) حفظه اهلل� ،شهادة حيّة تكت�سب
�أهمية خا�صة لرجل عا�رص مراحل متعددة من تاريخ الق�ضية الفل�سطينية ،ومن تاريخ
الثورة الفل�سطينية ،ومن تاريخ احلركة الإ�سالمية ،وكان جزءا ً من �صناعة الأحداث،
9

ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
والت�أثري يف م�سارها .ومما يزيد �أهمية هذه ال�سطور �أي�ضا ً �أن �صاحبها كان �صاحب
جتارب متعددة يف العمل الوطني والإ�سالمي ،يف البناء الع�سكري والأمني ،ويف املجال
التنظيمي والإداري ،ويف العمل الدعوي والرتبوي ،وكذلك يف العمل ال�سيا�سي والعام.
�أعرف �أن �سيكون لكل قارئ لهذه ال�سطور تقييمه اخلا�ص .ورمبا تلقى عند البع�ض
قبوالً وترحاباً ،وعند �آخرين نقدا ً وا�ستهجاناً .ومع �أين قد �أتفق مع �صاحبها يف الكثري �أو
�أختلف يف القليل ،لكني �أق ّدم له مذكراته ،ملا له عندي وعند كثري من �إخواننا يف فل�سطني،
التقدير واالحرتام ،ولتجربته الطويلة وباعه الرحيب ،ولأنه قدوة و�صاحب َ�سبْق
يف جماالت كثرية؛ وكذلك تقديرا ً لذكرى عمل م�شرتك يف بع�ض جوانب هذه التجربة،
وذكرى معاناة م�شرتكة خلف ق�ضبان الأ�رس ،و�إبرازا ً ل�شهادة حيّة على مراحل متعددة
من �أهم مراحل العمل الوطني والإ�سالمي يف تاريخ �شعبنا.
ختاماً ،ف�إن هذه ال�سطور التي كتبتها لي�ست نهاية املطاف بالن�سبة لل�شيخ املجاهد
�أبي م�صعب ،فهو ما زال كما كان يف العطاء والعمل والت�ضحية ،لكنها غي�ض من في�ض يف
حياة هذا الرجل الكبري.
بقلم ال�شيخ �صالح العاروري
ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)
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التمهيد

التمهيد
قلت لها:
قالت�“ :أخاف علي َك ال�سجنَ” ُ
لتح ُف
“من �أجل �شعبي ظال ُم ال�سج ِن ُي َ

لو ي ْق�رصون الذي يف ال�سجن من غرف ٍ
نف�سها ال ُغرف
على الل�صو�ص له ّد ْت َ
َ
�ست�ضاف بها
لك ْن لها �أم ٌل �أن ُي
ُح ٌّر فيعبق يف �أنحائها ال�رشف”...

�سفت
قالت“ :ب�ساتينُنا �أزها ُرها ُن ْ

ري التي ن�سفوا!؟”
متى تعود الأزاه ُ
�سحب
قلت“ :انظري! يف َ�سمانا مل تزل
ُ
ٌ
غدا ً ّ
تزخ �إىل �أن ُيزه َر الأ�سف!”...
“حلمت بطف ٍل ال �أريد له
قالت:
ُ
فقلت“ :احلل ُم يعتكف
�أبا ً �سجيناً!”
ُ
قلب والد ِه
�أحتلمني بطف ٍل ُ

عبدٌ؟ �أعيذكِ من عب ٍد له خلف!”.1...
تربز املذكرات وال�سري الذاتية كم�صدر مركزي يف الت�أريخ لفل�سطني املعا�رصة
عموماً ،وللحركة الإ�سالمية خ�صو�صاً ،ملا ت�سده من ثغرات بفعل غياب امل�صادر الأولية
الأخرى ،وتفتحه من �أفاق لفهم �أدق ،2ويف هذا الن�ص الذي �سجله ال�شيخ حممد �أبو طري
لذكرياته عن م�سريته الطويلة يف املقاومة مقاتالً ،ومطارداً ،ومعتقالً ،ت�أكيد لالفرتا�ض

1

�شعر ال�شاعر الفل�سطيني را�شد ح�سني.

2

�سبق للمحرر مناق�شة ذلك يف متهيده لن�ص ذكريات الدكتور عدنان م�سودي الذي ن�رش عن مركز الزيتونة
للدرا�سات واال�ست�شارات .انظر :بالل حممد (حمرر)� ،إىل املواجهة :ذكريات د .عدنان م�سودي عن الإخوان
امل�سلمني يف ال�ضفة الغربية وت�أ�سي�س حما�س (بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات،)2013 ،
�ص .23–15
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ال�سابق ،وفتح لأبواب ونوافذ جديدة لدار�سي وم�ؤرخي الق�ضية الفل�سطينية ،وحركتها
الإ�سالميةُ ،يفتح الكثري منها لأول مرة.
ولد ال�شيخ حممد حممود �أبو طري يف  16ني�سان� /أبريل  ،1951لأ�رسة متوا�ضعة من
قرية �أم طوبا جنوب القد�س� ،أنهى تعليمه الثانوي يف العام الدرا�سي  1971/1970من
مدر�سة الأق�صى ال�رشعية .التحق بالعمل �إماماً ،ومدر�ساً ،وخطيبا ً للجمعة مل�سجد قرية
اجليب �أواخر  ،1972بعد �أن قطع رحلته للأردن من �أجل ا�ستكمال تعليمه اجلامعي� .سافر
ال�شيخ يف �صيف � 1972إىل بريوت متعلالً با�ستكمال تعليمه ،ليلتحق بحركة التحرير
الوطني الفل�سطيني (فتح) ويبد�أ با�سمه احلركي (طارق بن زياد) الإعداد لعمل ثوري يف
منطقة القد�س .توا�صلت رحالت ال�شيخ �إىل بريوت من دون �أن ت�أتي �أُكلها ،وبعد رغبة
يف اال�ستنكاف عن العمل يف �صفوف الثورة ،التقى ب�سعد �صايل 3ليبد�أ مرحلة جديدة من
العمل الع�سكري يف �صفوف فتح ،انتهت باعتقاله يوم � 12أيلول� /سبتمرب  ،1974واحلكم
عليه بال�سجن الفعلي ملدة  13عاماً.
خلفية ال�شيخ �أبو طري الدينية دفعته ملفارقة حركة فتح ،وت�شكيل “اجلماعة
الإ�سالمية” يف �سجن الرملة �أواخر  ،1976ليدخل يف �رصاع مفتوح من �أجل تثبيت خياره
يف وجه ف�صائل منظمة التحرير ،يف م�سرية ا�ستمرت �إىل �أن �أفرج عنه يف “عملية اجلليل”
يوم � 20أيار /مايو  ،1985التي كان �أحد م�رشفيها.
ترافق خروج ال�شيخ من ال�سجن مع ت�صاعد وترية العمل الإ�سالمي يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة وداخل فل�سطني املحتلة عام  ،1948الأمر الذي توج بانطالقة حركة املقاومة
الإ�سالمية (حما�س) مع اندالع االنتفا�ضة ،فعمل ال�شيخ مبكرا ً للإعداد لعمل ع�سكري
“حم�ساوي” بالتن�سيق مع قيادة اجلبهة ال�شعبية – القيادة العامة خارج فل�سطني� ،إىل �أن
اعتقل يف � 1شباط /فرباير ،1989 ،وحكم بال�سجن ملدة � 13شهراً.

3

�سعد �صايل �سلمان ( :)1982–1932ولد يف قرية كفر قليل ق�ضاء نابل�س .التحق �سنة  1951باجلي�ش الأردين،
وتزوج �سنة  1952ورزق بت�سعة من الأبناء .التحق بعدة دورات ع�سكرية ،واعتقل �سنة  1963بتهمة حماولة
اغتيال امللك الأردين ح�سني .بر�أته املحكمة وعاد للجي�ش �إىل �أن تركه �إثر �أحداث �أيلول� /سبتمرب  .1970التحق
ب�صفوف فتح وانتقل �إىل بريوت ليتوىل �إدارة غرفة العمليات املركزية للثورة الفل�سطينية .انتخب �سنة 1980
لع�ضوية اللجنة املركزية لفتح ،وقاد الدفاع عن بريوت �إثر اجتياح  .1982ا�ست�شهد يف عملية اغتيال غام�ضة
يوم الإثنني .1982/9/27
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خرج ال�شيخ من ال�سجن ليعود �إليه للمرة الثالثة يف � 30آب� /أغ�سط�س  ،1990معتقالً
�إداريا ً ملدة �ستة �أ�شهر ،ث ّم للمرة الرابعة بعد اعتقاله يف كمني ن�صبته له املخابرات

ال�صهيونية ،بعد �إمتام �صفقة �أ�سلحة ل�صالح اجلناح الع�سكري حلركة حما�س ،وحكم
بال�سجن ل�ست �سنوات .يف هذا االعتقال تعرف ال�شيخ على عدد كبري من كوادر العمل
الع�سكري حلركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)  ،وبد�أ ال�شيخ �أبو طري ،الذي اتخذ من
عمر املختار ا�سما ً حركيا ً (�أو ِ�سيدي ُع َمر كما �سماه �إخوانه) ،وجمموعة من كوادر هذا
العمل بت�أ�سي�س جهاز ع�سكري مركزي ،احت�ضن ال�سجن هيئة �أركانه .عمل على التخطيط
والتنفيذ للع�رشات من العمليات ،التي قادها من خارج ال�سجن ال�شهيد عادل عو�ض اهلل
و�أخوه عماد ،وال�شهيد حميي الدين ال�رشيف ،وعدد من مهند�سي وكوادر الق�سام� ،إال
�أن ا�ست�شهاد عادل عو�ض اهلل و�شقيقه عادل يف �أيلول� /سبتمرب � ،1998أدى الكت�شاف
�أمر التنظيم ،و�إعادة اعتقال ال�شيخ �أبو طري —الذي خرج من ال�سجن حديثا ً— لدوره
القيادي يف هذا التنظيم .واحلكم عليه بال�سجن ملدة �سبع �سنوات.
بعد خروج ال�شيخ من ال�سجن ،ويف  25كانون الثاين /يناير  ،2006وحتت �شعار “ي ٌد
تبني وي ٌد تقاوم” ،انتخب ال�شعب الفل�سطيني “قائمة التغيري والإ�صالح” ،التي حجز
ال�شيخ مقعدها الثاين لقيادة املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني .من�صب ال�شيخ اجلديد مل
مينع قوات االحتالل من اعتقاله ،ف�أعيد اعتقاله يوم  30حزيران /يونيو � ،2006ضمن
حملة ا�ستهدفت وزراء ونواب حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) ،وكتلة التغيري
والإ�صالح ،ث ّم �أبعدته �سلطات االحتالل عن بيته يف القد�س ،وع ّدته مت�سلالً لـ“�أر�ض
�إ�رسائيل” ،وطبق هذا يوم  8كانون الأول /دي�سمرب  ،2010ومل تكتف ِ قوات االحتالل
ب�إبعاده عن �أهله وبيته ،ف�أعادت اعتقاله يف  ،2011/9/6و�أطلق �رساحه يوم ،2012/9/5
ليعاد اعتقاله من جديد يوم  ،2013/7/2ليق�ضي � 25شهرا ً يف �سجون االحتالل.4

يف هذا الن�ص ُيد ّون ال�شيخ �أبو طري ذكرياته عن هذه امل�سرية الطويلة ،جنديا ً
وقائدا ً و�أ�سرياً ،يف �سرية يتماهى فيها اخلا�ص مع العام ،وتتجاوز الت�أريخ لل�شخ�ص

4

�أعيد اعتقال ال�شيخ �أبو طري من جديد يوم  2016/1/28وما زال موقوفا ً بانتظار املحاكمة.

13

ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
ل�صالح املجموع ،5لتقدم �إ�ضافات مهمة لدار�سي العمل الإ�سالمي ،وت�أريخ املقاومة
الفل�سطينية ،من ذلك:
 الإ�ضاءة على التحوالت التي �شهدتها الثورة الفل�سطينية ،فال�شيخ �أبو طري ي�شكلمنوذجا ً لهذه التحوالت� ،إذ �إنه بد�أ عمله املقاوم يف �صفوف حركة التحرير الوطني
الفل�سطيني (فتح)  ،كرد فعل على احتالل عام  ،1967ثم كان من م�ؤ�س�سي اجلماعة
الإ�سالمية يف ال�سجون ،فقيادي يف اجلناح الع�سكري حلركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)،
وت�سجل هذه الذكريات هذا التحول وتقر�أ �أ�سبابه.
 الت�أريخ للجماعة الإ�سالمية يف ال�سجون ،ولرجالها ،وبيان دورها يف ت�أ�سي�س العملالإ�سالمي الوطني يف فل�سطني ،6و�رصاعها مع ف�صائل منظمة التحرير .فال�شيخ �أبو طري
�أحد م�ؤ�س�سي “اجلماعة” ،و�أبرز رموزها ،و�ستكون ذكرياته عن هذه اجلماعة ،والتي
�سجلها يف باب من �أكرث �أبواب الن�ص تف�صيالً ،من �أبرز ما كتب عن هذا التاريخ.7
 ت�أريخ العمل الع�سكري حلركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)  ،ففي الن�ص ت�سجيلمل�سرية هذا العمل ،من خالل م�سرية ال�شيخ �أبو طري ،الذي رافقه من حلظة الت�أ�سي�س �إىل
حلظة الذروة ،ويورد الن�ص �آراء جديدة يف ق�ضايا ح�سا�سة يف هذا التاريخ ،كتفا�صيل
اجلهاز الع�سكري ،الذي �أ�س�س �أوا�سط الت�سعينيات [من القرن املا�ضي] يف ال�ضفة ،ودور
الأ�رسى يف الت�أ�سي�س لهذا العمل وتطويره ،وروايته عن مالب�سات ا�ست�شهاد املهند�س
حميي الدين ال�رشيف.
 الت�أريخ للحركة الفل�سطينية الأ�سرية بعني جديدة ،فالن�ص يفتح �أفقا ً جديدا ً يف هذاالتاريخ ،بت�سجيله ر�ؤية �أحد �أقدم �أ�رسى احلركة الإ�سالمية ،ويبني نظرته لتفا�صيل
احلياة الداخلية ملجتمع الأ�رسى يف فرتات زمنية خمتلفة ،كما يربز دور �أ�رسى احلركة
5

يتقل�ص يف هذه ال�سرية احلديث عن اجلانب ال�شخ�صي ل�صالح اجلانب العام ،خ�صو�صا ً و�أن ال�شيخ �أبو طري منذ
�أن اعتقل لأول مرة امتزجت حياته ال�شخ�صية باجلانب العام ،ومل يبقَ له من حياة خا�صة �إال �شهور معدودة
ق�ضاها بعيدا ً عن االعتقال واملطاردة.

6

�سيت�ضح من خالل الن�ص احت�ضان “اجلماعة الإ�سالمية” ملن �صار من الكوادر الأ�سا�سيني يف العمل الع�سكري
حلركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) وبع�ض رموز العمل الع�سكري حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني ،ومن
�أبرز ه�ؤالء ال�شهيد �أحمد اجلعربي ،قائد �أركان كتائب الق�سام ،والذي ا�ست�شهد يف  2012/11/14يف قطاع غزة،
وال�شهيد م�صباح ال�صوري �أحد رموز حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني.
ن�ص ُكتب با�سم حركي “حم�سن ثابت” ون�رش يف
ن�ص ُ�س ِّجل يف ذلك ّ
مل يكتب عن هذا التاريخ الكثري ،و�أبرز ّ
طبعة حمدودة العدد ،جمهولة النا�رش والتاريخ .انظر :حم�سن ثابت ،ن�ش�أة اجلماعة الإ�سالمية يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي ([فل�سطني][ :من�شورات حم�سن ثابت]  ،د.ت).
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الإ�سالمية يف ال�رصاع مع ال�سجان ،خ�صو�صا ً يف “الإ�رضابات” ،التي خا�ض ال�شيخ
�أبو طري �أبرزها ،و�ساهم يف قيادة بع�ضها.8
 الك�شف عن �أدوارٍ ،والت�أريخ لرجال ون�ساء ،اختفت �أدوارهم ب�سبب ظروفيهم وتدوينها يف كتب التاريخ،
العمل املقاوم و�رسيته� ،أو لتطاول الزمن وعدم حفظ ِ�س َ ِ
كوالدته ،واملهند�س ح�سن القيق.
بد�أ املحرر عمله يف هذا الن�ص �أوا�سط عام  ،2011الذي بد�أت نواته بتدوين حما�رضات
عن جتربة ال�شيخ قدمها لأ�رسى حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) يف �سجن جمدو
�سنة  .2004ث ّم عكف ال�شيخ على تنقيح الن�ص والإ�ضافة �إليه من �أجل ن�رشه �سنة .2011
لكن اعتقال ال�شيخ يف � 6أيلول� /سبتمرب � 2011أدى لوقف العمل يف الن�ص� ،إىل �أن خرج ال�شيخ
يف � 5أيلول� /سبتمرب  ،2012فاكتملت الن�سخة الأوىل من الن�ص .وخالل حتريرها اعتقل
ال�شيخ من جديد يف  2متوز /يوليو  ،2013وعندما خرج ال�شيخ من اعتقاله� ،أحلق يف الن�ص
جمموعة جديدةُ ،ت�سجل ذكرياته وخواطره يف �أثناء اعتقاله التا�سع .وتتميز هذه املجموعة
ب�أنها �صيغت يف ال�سجن ،وت�ضم بني ثناياها ذكريات وخواطر يومية ،توثق ن�شاط وهموم
جمتمع الأ�رسى اليومي .كما �أنها ت�ؤرخ لتجربة الإ�رضاب العام للمعتقلني الإداريني،
وال�سجاالت التي دارت قبيل الإ�رضاب وخالله .و�سي�شكل هذا اجلزء من الن�ص �إ�ضافة
نوعية خل�صو�صية الإ�رضاب ،ومتايزه عن �إ�رضابات احلركة الأ�سرية ال�سابقة.
اقت�رص عمل املحرر يف منت الن�ص على �إعادة ترتيبه ،حتت ف�صول تراعي التق�سيم
الزمني واملو�ضوعي قدر الإمكان ،وو�ضع بع�ض العناوين الفرعية .وارت�أى املحرر
�أن ال يتدخل يف لغة الن�ص ،و�أن ال ي�سبغ عليه ر�ؤيته ال�شخ�صية ،لأن الن�ص يف النهاية
مر�آة ل�صاحبه لغ ًة وفكراً ،وانعكا�س لتجربته ومعاي�شته للحدث .9وعمل على تخريج
8

د َّون عدد كبري من �أ�رسى احلركة الوطنية جتربتهم االعتقالية ،لكن الن�صو�ص التي ت�ؤ ّرخ وجهة نظر
�أ�رسى احلركة الوطنية الإ�سالمية مفقودة .لالطالع على قائمة ببليوغرافية للعناوين التي �ألفها الأ�رسى
الفل�سطينيون والعرب انظر“ :ثبت ب�أ�سماء الكتب والدرا�سات التي كتبها الأ�رسى الفل�سطينيون والعرب
وتلك التي كتبت عن احلركة الوطنية الفل�سطينية الأ�سرية” ،فهد �أبو احلاج (م�رشف عام) ،مو�سوعة جتارب
الأ�رسى الفل�سطينيني والعرب (القد�س :مركز �أبو جهاد ل�ش�ؤون احلركة الأ�سرية؛ جامعة القد�س،)2014 ،
اجلزء الأول� ،ص .137–123

	9اعتقد املحرر ب�رضورة �أن ال ي�ؤثر على �صاحب الن�ص يف لغته و�إن كان فيها حدة �أو ت�أجج لعاطفة ،للأ�سباب
ال�سالفة ،ولتقديره �أن هذا الن�ص ت�سجيل حلوادث عا�شها �صاحبها ودفع ثمنها من حريته وحياته ودم �إخوانه
الكثري ،فوجب احلفاظ على هذه اللغة لأنها �ستكون الأكرث تعبريا ً وم�صداقية.
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الأحاديث ،والآيات القر�آنية ،وتوثيق الن�صو�ص املقتب�سة من م�صادر �أخرى ،و�رشح
بع�ض امل�صطلحات املتعلقة بحياة املعتقلني يف �سجون االحتالل .10والرتجمة املخت�رصة
للأ�رسى وال�شهداء الذين كان لهم ذكريات مع ال�شيخ ،وكان بالإمكان توفري
�سريهم .11
وجتاوز املحرر حتقيق الت�رصيحات والوقائع التاريخية ،التي ين�سبها الن�ص لعدد
من القادة العرب وال�صهاينة ،وذلك العتقاد املحرر ب�أن ت�سجيل مثل هذه الت�رصيحات
—و�إن مل ي�صح بع�ضها— والتي ُتتدوال يف احلوارات اليومية ،وحتفظ يف الذاكرة
اجلمعية ،ميزة من مزايا ال�سري واملذكرات ،وجب احلفاظ عليها يف هذا الن�ص ،لكونها
ت�شكل انعكا�سا ً للتاريخ ،الذي ي�ؤمن ب�صحته عموم النا�س ،وكما قيل “التاريخ ما �آمنت
به النا�س”.
ويف نهاية الن�ص �أثبت عدد من املالحق �أعدها املحرر� ،أولها ملحق وثائقي ،غطى �أوالً

حياة ال�شيخ �أبو طري يف الأ�رس ،وقدم مناذج ملرا�سالته مع الأ�رسى ،ث ّم غطى م�شاركة
ال�شيخ يف انتخابات املجل�س الت�رشيعي لعام  ،2006وغطى �أخريا ً حادثة ا�ست�شهاد حميي
الدين ال�رشيف .وثانيها ملحق عن “البو�سطة” ،12كتبه الدكتور عبد الرحمن زيدان،13
 10لبيان هذه امل�صطلحات بالإ�ضافة ل�رشح ال�شيخ �أبو طري وعدد من الأ�رسى املحررينّ ،
مت العودة �إىل :فهد �أبو
احلاج (امل�رشف العام) ،مرجع �سابق� ،ص .73–43
 11واجه املحرر �صعوبة كبرية يف الرتجمة للأ�سماء الواردة يف هذا امللحق ،ويف هذا م�ؤ�رش على �ضعف االهتمام
بذاكرة املقاومة الفل�سطينية ،و�ضوء �إنذار ل�رضورة االهتمام بهذا اجلانب بعمل توثيقي؛ وكان م�صدر
املعلومات الأ�سا�سي لهذه ال�سري املخت�رصة التوا�صل ال�شخ�صي ،بالإ�ضافة لبع�ض املواد املن�شورة على:
�أر�شيف موقع املركز الفل�سطيني للإعالم ،وموقع املكتب الإعالمي لكتائب ال�شهيد عز الدين الق�سام ،وموقع
مركز �أحرار لدرا�سات الأ�رسى ،وموقع “�أحرار ولدنا” .والباعث لهذا امللحق �أن ال يكون مرور القارئ على
�أ�سمائهم مرورا ً عادياً .فكما �سيت�ضح ف�إن خلف كل ا�سم ،م�سرية حافلة باجلهاد والت�ضحية وبذل احلرية
والدم .ومن ذلك �أي�ضا ً خروج عدد كبري جدا ً من الأ�رسى ،الذين وردت �أ�سماءهم يف املنت ،من �سجون االحتالل
ال�صهيوين بعد �إمتام �صفقة وفاء الأحرار يف  ،2011/10/18ويف هذا وم�ضة �أمل.
	12انظر :ملحق حول عملية نقل الأ�رسى “البو�سطة”� ،ص . 566–560
ميا.
 13عبد الرحمن فهمي زيدان ( :) –1961ولد يف بلدة دير الغ�صون ق�ضاء طولكرم لعائلة هجرت من خرب ّ
يحمل �شهادة بكالوريو�س هند�سة مدنية من جامعة �إلباما� /أمريكا ،وماج�ستري يف هند�سة الطرق واملوا�صالت
من جامعة النجاح الوطنية .اعتقل �سنة  1993مل�س�ؤوليته عن املجموعات الع�سكرية حلركة حما�س املعروفة
بكتائب ال�شهيد عبد اهلل عزام� .شغل ع�ضوية عدد من امل�ؤ�س�سات واجلمعيات .عمل م�رشفا ً على م�شاريع
“بكدار” يف ال�ضفة الغربية .انتخب لع�ضوية املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �سنة  2006عن منطقة طولكرم،
و�شغل وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان يف احلكومة الفل�سطينية العا�رشة �سنة  ،2006واعتقل لذلك يف �سجون
االحتالل ال�صهيوين.
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بناء على طلب من ال�شيخ �أبو طري ،وختمت مبلحق “تواريخ” ،يقدم ت�أريخا ً موجزا ً

حلوادث الن�ص ،وم�سرية �صاحبه.

ختاما ً ال ب ّد من �شكر ال�شيخ �أبو طري على قراره بتدوين ذكرياته ون�رشها ،وعلى
�صربه ودماثة خلقه ،التي جتلت �أثناء فرتة عمل املحرر ،و�شكر كل من �ساهم يف �إعداد
هذا الن�ص.
واهلل ويل التوفيق
بالل حممد
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املقدمة

املقدمة
ال�ص ِ ِ
النيَ)
اب و ُه َو َيتَ َو َّل َّ
( ِ�إنَّ َولِيِّ َي اهلل ُ الَّذِي َن َّزل الْ ِكتَ َ

1

رض ما تنوء عن حمله
بعد �أن م�ضت بي ال�سنون مبا حملت من �أثقال ،وقا�سيت من ال� ّ

اجلبال ،وانتهت �إىل ال�شط�آن �أمواجها ،وا�ستوى على ظهور اخليل فر�سانها ،فقد جل�أت �إىل
اهلل �سبحانه وتعاىل ،وب�أكف ال�رضاعة ،وبل�سان عربي مبني� ،أن يفتح علي فتوح العارفني،
و�أن يعينني على ما عزمت عليه ،فقد تباعدت الأيام كثرياً ،وطوت من الأحداث ما هو
علي �ضياعه ،ب�سبب احلرب امل�شبوبة ،التي يتعر�ض لها الرواد داخل ال�سجون
عزي ٌز َّ
وخارجها.
م�ضت بي ال�سنونَ ،و ُحقَّ للأنفا�س �أن تو ِّقع على مراحل االبتالء ،وقد
علي الأيام بلياليها مبا حملت من حمن،
ا�ستجمعت قواها ،ومللمت جراحاتها ،و�أتت َّ
وعزمت —�إن �شاء اهلل تعاىل— �أن �أطوي هذه التجربة مبا ملكت من على �صفحات
نف�سي ،التي �أدماها القيد� ،إىل َم ْن يع�شق حرية قومه ،وخال�ص �أر�ضه ،وحترير �أوطانه
ب�أبنائها ،وقد ا�ستباحها املحتل ،وعربد من فوق ثراها ،وانتهك احلرمات ،بل واملقد�سات،
و�ألقى باخلرية من �أبناء هذا ال�شعب ،حتى الن�ساء والأطفال ،يف �سجونه ومعتقالته،
التي تفنن يف جعلها مقابر للأحياء ،بعدما تفنن يف قهر الرجال ،من خالل �أقبية التحقيق
والزنازين.
ومن خالل هذه التجربة ،لقد زرعنا ،وبارك اهلل يف زرعنا ،حتى اطم�أنت نفو�سنا ملا
زرعناه واحلمد هلل .وانت�رصت الأر�ض وال�سماء ملّا �صربنا على البالء ،وات�سع الكهف
علينا برحمة من اهلل .و�ضاقت الأر�ض على من حاربنا ،و�ضاقت عليه نف�سه ،حتى �أ�صبح
يتنف�س من َ�س ِّم اخلياط ،وع ّما قليل ،فالطوفان قادم ،ودولة االحتالل �إىل زوال ،ولن
يبقى على �أر�ضنا غرباء ،فلن تعي�شوا بقية �أعماركم يا مع�رش ال�صهاينة .وما كان لكم �أن
تعي�شوا حلظة من الطم�أنينة يف حمى قوتكم ،وظالل جربوتكم ،منذ �أن قامت دولتكم ،مبا
ك�سبت �أيديكم ،من جرائم .ولأن ال�سارق ،مهما مت ّر�س يف االحرتاف ،فاخلوف ال يفارقه،
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لأجل هذا لن تعي�شوا بقية �أعماركم على �أر�ضنا ،و�ستتقطع بكم ال�سبل ،وهيهات من
�سبيل .و�ستتقطع نياط قلوبكم ح�رسة ،و�أنتم ت�شاهدون ما �شيّدمت من م�شاريع ،وهي
تنهار وترتنح ،وقد �أتاها اهلل من القواعد .وعندها لن جتدوا يف الأر�ض من ُيجريكم� ،أو
ت�ستجريون به ،وعند ذلك كل َم ْن يف الأر�ض له ح�صانة� ،إال �أنتم ،وقد انتهى بكم ال�صلف
والغرور �إىل هذه النهاية التعي�سة.
على كل حال ،جتربة احلياة غنية ملن عا�ش همومها ،وجعل من عمره حقا ً لدعوته،
و�أعطاها �أكرث مما �أخذ منها ،وغلَّب املعاين املمزوجة بالهموم على ما �سواها ،وجعل
من �رضيبة الأيام حقا ً وج�رسا ً ملن اكتوى بنار العدا؛ لأن لها يف النف�س طغيانا ً على قليل
من حالوة الدنيا ،والذي ق�ضيناه من العمر يف مواجهة البغي و�رصاع الظلمة� ،أخذ منا
الكثري ،حتى �إنه ما ا�ستبقى لنا ظالالً نتفي�أها ون�سرتوح بها مع �أهلنا� ،إال ظالل الإميان
التي هي �سبيلنا �إىل الآخرة ،بل �إنه �أخذ منا حلظات الراحة من على فر�شنا واحلمد هلل،
فكانت همومنا هي الو�سائد ،وما ندمنا ،وما ينبغي لنا �أن نندم على �صنيع �أردنا به وجه
اهلل ،ال ،ولن نندم على َبيْع و ّثقناه ،وال على عهد �أم�ضيناه .ف�أن تنت�رص للمظلوم ،وترفع
عنه حرج الأيام ،خري لك من الدنيا وما فيها ،و�أن ت�أخذ النا�س �إىل العفة ،والطهارة ،فذلك
جماع اخلري ،فما بالك؟ �إذا كان همك �أن تعيد للر�سالة دورها وح�ضورها؟ و�أن يكون
همك من�صبّا ً على ا�ستئناف احلياة يف ظ ّل �رشيعة الإ�سالم ،و�أن ت�أخذ بالنف�س من قارعة
الطريق� ،إىل رائعة النهار ،حتى ي�ألف النا�س �شم�س احلقيقة بال ك�سوف.
�إنه على �أثر َم ْن م�ضى على احلق من�ضي ،ونتعلم اجلود مبا عندنا من اخلري ،ونرثي
�أنف�سا ً لأحباب لنا ،انتظروا جتربتنا ،كي يو ِّقعوا عليها مبا يتناغم مع احلقيقة ،التي
عا�شوها ،و�شاركوا يف �صياغة �أحداثها .فهم ،واهللَ ،م ْن ع�شنا و�إياهم �أكرث من العي�ش يف
بيوتنا ،وهم جيل يحتقر التمرد نف�سه �أمام عنفوانهم ،تفور وتهيج بهم احلنايا لدفع
الظلم عن الأق�صى ،وقد ملك من نفو�سهم احل�شا�شة ،فواهلل �إنهم جي ٌل ال تتجمجم هم ُمهم،
ول�شعب قد
وتفور نفو�سهم لدين عظم �أمره يف قلوبهم ،وقد �أرادوا بيانه ليتفي�ؤوا بظالله،
ٍ
�أرادوا له اخلال�ص ،وقد حلق به ال�ضيم ،وطال عليه البالء ،ولعد ٍو قد �أرادوا هالكه ،وقد
عال وعربد .وعلى �أثر َم ْن م�ضى على احلق من�ضي ،لعلنا نحظى بدعوة من ولد ٍ �صالح،
�أو �أخ حبيب ،عنده �سهام الليل نافذة� ،أو كرمي� ،أخذت به نف�سه �إىل مواطن النبل ،فهو ال
يطيق البخل .و�إن خواطرنا هذه �أحداث نكتبها ممهورة ب�أمل ال�سنني ،وجراحات الأيام،
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وممزوجة ب�أنفا�س حبي�سة وطليقة .احلبي�س منها ما �آن له �أن ينطلق ،حتى يتك�شف عن
حقائق خمبوءة يف �رصاعنا مع �أعدائنا ،كما قالت يل �أمي رحمها اهلل ،ملا كانت الزيارة الأوىل
“�صم يا ولدي”،
بعد احلكم ملدة �ستة ع�رش عاما ً كان ذلك عام  ،1975قالت ،رحمها اهللُ :
�صم .واملق�صود هو ال�صيام عن الكالم؛ لأن �أمي ،وهي رفيقة
ولأكرث من مرة ر َّددتها ُ
دربي وموطن �رسي ،كانت تعلم عني ورفاقي ما مل يرد ذكره يف التحقيق ،وقد غبت عنها
وعن البيت ليلة ،بعد حادث تعر�ضت فيه للإ�صابة يف ج�سدي ،وقد �آثرت �أمي �أن تعاجلني
دون علم الطبيب .و�أما الطليق فقد �أتى على رجالنا بال�سجن وال�شهادة ،والأع�صاب
والإعاقات حتى قلت من ال�شعر يف ذلك:
لنـ ــا يف ال ــوغ ــى عــزم ــة ال ُت َفـ ـ ّل

مك ــوث ومه ــري �س ـب ــوق اله ــوى
ويف �شبابنا يقال:
ول�سنا على الأعقاب َتدمى كلومنا

ولكن على �أعقابنا تقطر ال ِّدماء

�إنها �رضيبة �أخذت منا بقدر ما جرت الدماء يف عروقنا ،وال عجب ،فقد التاثت
اخلطوب من حولنا ،وعربدت الأمزجة على ح�ساب احل�س الوطني ،واختلطت الأوراق
بعيدا ً عن احلكمة ،التي هي بو�صلة الطريق لكل م�رشوع وطني ،ولأنها جتمع الأحالم
على ال�صواب.
وعلى هذا ،ف�إنه من يحيط نف�سه باحلكمة ومن حوله �أقطارها مبا تقر�أ من كتاب اهلل،
ومبا متلأ به نف�سك مع كل حديث قاله نبيك [ ومع كل بيت من ال�شعر يخطر ببالك،
وتردده ُم َو َقعا ً به على �أمر ح�صل ،ومع كل مزاج من �أمزجة الب�رش ،ف�إن احلياة تبقى
�سجينة ما مل ينت�رص جهاز الردع يف نفو�سنا ،فالدنيا �سجن ،وال�سجن ف�صل من ف�صول
احلياة ،وال تنقطع همومك �إال بانقطاع �أنفا�سك .لكن لك يف اهلل عزاء ،فبقدر ما تعي�ش هذه
الهموم ،بقدر ما تت�ساقط عنك الأوزار ،لأن �سبيلك �إن انتهى هنا ،فقد ابتد�أ هناك حيث
يف انتظارك “روح وريحان وجنة نعيم” ،عند من ال يظلم مثقال ذرة ،وال ت�ضيع عنده
الودائع والأعمال.
علي فقد هداين �إىل دينه ،وحملني على دعوته
ومن ِن َعم اهلل ،ومن �سابغ ف�ضله ّ
و�إخواين �إىل ال�سري يف ركب هذه الدعوة املباركة ،و َم ْن �أنا بال هذه الدعوة ،وال �أريد �أن
�أكون �إن مل �أركب هذه ال�سفينة املباركة.
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ومن �أول يوم ابتد�أت طريقي مع هذه الدعوة تعلمت من ال�سلف ال�صالح“ :ذنب يف
احلق ،وال ر�أ�س يف الباطل” ،واحلمد هلل ما كنت ذنبا ً يف يوم من الأيام ،بل لنا ال�صدر دون
رب.
العاملني �أو الق ُ
رب العاملني
وهذا ما لزم و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل ّ
الفقري �إىل اهلل
حممد بن حممود ح�سن �أبو طري
القد�س � -أم طوبا
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