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نحو حما�س ()1989-1981
عدت �إىل اخلليل بعد خروجي من �سورية عرب ع ّمان يف �شهر متوز /يوليو ،1979
ف�سكنت الدار القدمية يف اخلليل ،وفتحت عيادة يف عمارة �أبو من�شار يف منطقة باب
الزاوية ،لقد تعجب اجلميع من ن�شاطي وجديتي ور�ضاي ،وكان عمالً موف ّقاً� ،أجريت
فيه عمليات كثرية ناجحة وكان الك�سب ممتازا ً بف�ضل اهلل.

يف اجلمعية الإ�سالمية من جديد
بعد عودتي �إىل اخلليل عدت لع�ضوية الهيئة الإدارية للجمعية اخلريية الإ�سالمية،
وانتخبت يف الدورة الرابعة للجمعية �سنة  ،1980ومن �أبرز ن�شاطات اجلمعية اخلريية يف
تلك الفرتة كان افتتاح بيت اليتيمات �سنة  ،1983وكان البناء در ٌة جميلة ال يوجد مثلها
يف اخلليل يف ذلك الوقت ،وجمع يوم االفتتاح تربعات كثرية ،وكانت املفاج�أة عندما افتتح
باب قبول طلبات اليتيمات ،حيث جتاوز العدد مئة طلب ،و ّ
رسة
مت جتهيز املبنى بالأ� ّ
لإقامة اليتيمات ،بالإ�ضافة لتهيئة غرف درا�سية يف الطابق حتت الأر�ضي تكفي لتكوين
مدر�سة ابتدائية وبجانبها م�شغل خياطة للفتيات.
كانت مديرة املدر�سة الأخت �إلهام �إمام (�أم منري) وهي حتمل لي�سان�س �رشيعة من
اجلامعة الأردنية يف ع ّمان ،وكان الذي اقرتح تعيني الأخت �إلهام هو الأخ حممد عيد
م�سك� ،أما مديرة البيت الداخلي فكانت الأخت زهرية �أبو تركي ،وهي كذلك حا�صلة
على لي�سان�س �رشيعة ،وبعد فرتة تخ�ص�صت الأخت زهرية كمعلمة لل�رشيعة والدين يف
املدر�سة� ،أما �أم منري فجمعت بني �إدارة املدر�سة و�إدارة البيت الداخلي.
وال �أن�سى زياراتي للبيت وخا�صة بعد �صالة الفجر ،حني كنت �أذهب لأق�ص عليهن
بع�ض الق�ص�ص ،واقرتحت على الإخوة �أن ي�أتي كل �أ�سبوع بعد �صالة الع�رص �أحد
الأ�ساتذة من مدر�سة الذكور املتخ�ص�صني يف ال�رشيعة فيتعودون على ر�ؤية الرجال ،لكن
امل�رشفات اعرت�ضن على الأمر ،وت�صدى لالقرتاح يف اجتماع عقدته �أنا وال�شيخ طاهر
دندي�س الأخت جيهان اجلنازرة ،وقالت :ل�سنا بحاجة �إىل �أ�ساتذة من املدر�سة ال�رشعية
للذكور ،فرتاجعت عن اقرتاحي.
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كما بنيت مدر�سة خا�صة للبنات تكونت من ثالثة طوابق� ،أحدها كان على نفقة الأخ
را�ضي النت�شة ،وكان رفيق دربي يف الثانوية وقبلها .متيزت هذه املدر�سة ب�أ�سلوب فريد
يف الرتبية و�رصامة يف تطبيق القوانني والأنظمة ،وكانت بع�ض الإ�شاعات تتحدث عن
�سيادة الت�شدد فيها ،وفعالً عندما �أقامت املدر�سة احتفاالً مبنا�سبة املولد النبوي ال�رشيف
رئي�س اجلمعية احل�ضور لإلقاء كلمة بحجة �أن احل�ضور جميعه من
يف �أحد الأعوام رف�ض
ُ
الن�ساء وال وجود للرجال.
و�أذكر �أن املح�سن عبد احلفيظ احلداد رحمه اهلل عندما بنى مدر�سة الرحمة للبنات يف
�شارع ال�سالم ،والتي �أقيمت على �أر�ض تربع بها احلاج �سليمان النت�شة رحمه اهلل ،وكنا
مع �أع�ضاء الهيئة الإدارية يف زيارة لبيته ن�شكره فيها ونقدم له هدية ،جم�سم م�صدف
للحرم الإبراهيمي ،قال� :أريد �أن �أحولها مدر�سة للذكور ،فقلت له لقد قررنا نقل مدر�سة
الر�ضوان �إىل مدر�سة الرحمة للبنات ،ولكن �أخرنا النقل ب�سبب قرب االمتحانات النهائية،
فقال� :سمعت �أن املعلمات مت�شددات جداً ،فكيف �س�أزور املدر�سة؟ فقلت له� :إن املعلمات
يرتدين اجلالبيب وت�ستطيع �أن تزور املدر�سة يف � ّأي وقت ت�شاء.

زيارة من�سق جي�ش االحتالل لبيت اليتيمات
ويف �أحد الأيام طلب احلاكم الع�سكري ال�صهيوين يف اخلليل لقاء الأ�ستاذ �صائب الناظر
رحمه اهلل ،رئي�س احتاد اجلمعيات اخلريية يف اخلليل ،وكان يومها نائبا ً لرئي�س اجلمعية
اخلريية الإ�سالمية ،ويف �أثناء املقابلة جرى حوار بينهما حول الأيتام ،فقال للحاكم يجب
�أن ت�ساعدوا الأيتام لأنني �أعرف �أن حكومتكم تقدم امل�ساعدات للأيتام عندكم ،ونحن
لو مل نحت�ضنهم يف بيت الأيتام وبيت اليتيمات ونقوم برعايتهم وكفالتهم لكانوا يف
ال�شوارع ،ال ملج�أ لهم وال معني ،ثم قال له :تف�ضل لزيارة اجلمعية فتنظر بنف�سك ماذا
نقدم لهم .وقد ح�رض فعالً وزار اجلمعية عند الذكور ،مما جعله ُيخرب املن�سق العام فيما
بعد ليوزع خم�ص�صات ال�ش�ؤون االجتماعية ال�سنوية للجمعيات اخلريية ،وكان عددها
 14جمعية ،واختاروا بيت اليتيمات ليتم التوزيع منه.
�أما �أنا فقد عار�ضت هذه الدعوة وهذه الزيارة ب�شدة ومل �أح�رضها ،وانتهى الأمر �أن
يقوم ال�شيخ �شكري �أبو رجب رحمه اهلل ب�إلقاء كلمة يبني فيها �أن هذه الزيارة جاءت بناء
على طلب املن�سق ،ولي�ست بدعوة من الهيئة الإدارية ،فهد�أ هذا من روعي .وقد قام
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بي فيها �أن هذه الزيارة بنا ًء على طلبهم،
ن�ص الكلمة الرتحيبية لل�شيخ َّ
�أبو بالل بكتابة ّ
لكن ال�شيخ ت�ضايق لقيام الهيئة بكتابة الكلمة له ،فهو خطيب ال يحتاج �إىل من يكتب له،
فكم من ر�سالة خطها بخط يده اجلميل لطلب امل�ساعدات للجمعية ،منها ما �أر�سل لل�شيخ
ابن باز رحمه اهلل ،ومع هذا كان رحمه اهلل حليما ً معنا و�صبورا ً علينا ،ف�صارت الزيارة.
و�أذكر �أنني تكلمت عن هذه الزيارة وعن زيارة امللك ح�سني رحمه اهلل للمحقق
الإ�رسائيلي ،عندما اعتقلت كرئي�س للجمعية اخلريية الإ�سالمية ،وقلت له �أنها مرخ�صة
من الأردن ومرخ�صة منكم ،ولكن ال حياة ملن تنادي فتوا�صلت االعتقاالت لأع�ضاء
الهيئة الإدارية وملوظفي اجلمعية ملرات ومرات.

يف �صفوف التنظيم الإخواين من جديد
توا�صل ن�شاط الأ�رسة الأوىل والأ�رس املنبثقة عنها ،حتى �صار لدينا ما يزيد على
الأربعني �أ�رسة .و�أذكر ذات مرة �أن الإخوة يف ع ّمان �س�ألوين عن �أ�رسنا ،فقلت لهم �أن لدينا
حوايل � 43أ�رسة و 34نقيباً ،وكان هذا الأمر يف مطلع الثمانينيات ،وكان لوجود اجلامعة
�أثر يف زيادة هذا العدد وتكاثره ،كما ان�ضم �إلينا عدد من الإخوة الذين در�سوا يف اخلارج،
فجاءنا من كلية ال�رشيعة يف اجلامعة الأردنية �إخوة منهم را�سم �شاور وحممد جمال
النت�شة ،1وجاءنا من در�س يف اجلامعة الإ�سالمية يف املدينة املنورة �أمثال عبد اخلالق
النت�شة وعادل اجلنيدي وماهر القد�سي.
وقد تكاثرنا وازددنا عددا ً بطريقة الفتة للنظر ،وا�ستطعنا ال�سيطرة على جمل�س
الطلبة يف جامعة اخلليل ،وجامعة البولتيكنك ويف عدد من املعاهد واملدار�س ،وكان هناك
ق�سم مهتم بالطلبة قبل التخرج من التوجيهي وق�سم ملتابعة الطلبة يف اجلامعات ،وبد�أت
تلم�س مظاهر ن�شاط احلركة الإ�سالمية وجماعة الإخوان امل�سلمني قبل اندالع االنتفا�ضة
بفرتة .وبالإ�ضافة للن�شاط يف جمال�س الطلبة والنقابات ،برز ن�شاطنا يف امل�ساجد بالدرو�س
 1حممد جمال النت�شة ( :)-1958ولد يف مدينة اخلليل ،حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف ال�رشيعة الإ�سالمية
من اجلامعة الأردنية ،عمل يف التدري�س ويف �أعمال جتارية حرة� ،شغل ع�ضوية عدد من اللجان وامل�ؤ�س�سات
اخلريية ،اعتقل �أكرث من مرة يف �سجون االحتالل وحكم عليه ثماين �سنوات لدوره القيادي يف اجلناح الع�سكري
حلركة حما�س ،كتائب ال�شهيد عز الدين الق�سام ،اعتقل يف �سجون ال�سلطة الفل�سطينية ،فاز يف االنتخابات
الت�رشيعية �سنة  2006عن مدينة اخلليل �ضمن كتلة التغيري والإ�صالح وهو معتقل يف �سجون االحتالل.
(املحرر)
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واالحتفاالت املقامة يف املنا�سبات املختلفة كالإ�رساء واملعراج ومهرجانات الأعرا�س ،وقد
جذب هذا انتباه االحتالل والف�صائل الأخرى ،ود ّل على وجود حركة �إ�سالمية و�إن مل
تكن تعمل يف العلن.
وعند العودة عملت مع الأخوة حممد عيد م�سك وعز الدين فراح ،كقيادة ثالثية بدالً

من اخلما�سية ،حيث �شكل الأخوة جمل�س �شورى يف �أثناء �سفري واختري خم�سة �إخوة
كهيئة �إدارية للدعوة يف حمافظة اخلليل ،وهم :حممد عيد م�سك وفتحي عمرو وقا�سم
2
علي كثريا ً
�شاور وماهر بدر وعز الدين فراح ،وعندما ح�رضت من دم�شق �أحلوا َّ
ال�ستالم الأمر ،وكنت �أ�ؤجل الأمر بداية لأنني توقعت �أن �أُطلب من املخابرات ب�سبب
غيابي ثالث �سنوات يف دم�شق .ثم وافقت الحقا ً وعقدت �أول جل�سة ،ا�ستقال فيها الإخوة
فتحي عمرو ب�سبب البعد يف ال�سكن ،وقا�سم �شاور وماهر بدر الن�شغالهما.
ازداد العدد وازداد العمل وازداد ن�شاط الكتل الإ�سالمية يف اجلامعات واملعاهد،
وخالل هذه الفرتة تخرج الأخ حممد جمال النت�شة من الأردن ،وكان ن�شيطا ً ف ُكلِّف
بالعمل كم�س�ؤول عن الكتل الإ�سالمية من اخلارج ،وكانت تربطه بالأخ عبد اخلالق
النت�شة عالقة مبا�رشة ،حيث �أنني كنت �أعتمد عليه يف العمل وكنت قبله �أعتمد على
الأخ ماهر القد�سي .كان الن�شاط الدعوي بني �صفوف طالب اجلامعات واملدار�س �أهم
جزء يف العمل الدعوي يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وكانت امل�شاكل تعكر �صفو هذا
العمل ،خا�صة مع فتح واجلبهة ال�شعبية وال�شيوعيني يف جامعة النجاح وبريزيت ويف
غزة وكذلك يف اخلليل.

املكتب الإداري العام
عملت ع�ضوا ً يف املكتب الإداري العام للإخوان امل�سلمني يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة خالل الفرتة  ،1990-1980وهو الذي اتخذ قرار ت�أ�سي�س حركة املقاومة الإ�سالمية
(حما�س) ،وانبثق منه الحقا ً املكتب ال�سيا�سي يف الداخل ،ومل يتم االعرتاف عليه يف
 2حممد ماهر بدر ( :)-1956در�س يف املدينة املنورة وح�صل على املاج�ستري يف تخ�ص�ص �أ�صول الفقه من اجلامعة
الأردنـيـة ،عمــل حمـا�ضـرا ً يف جامعة اخلليل .ع�ضو يف عدد من امل�ؤ�س�سات اخلريية والرتبوية ،اعتقل عدة مرات
يف �سجون االحتالل ال�صهيوين .انتخب لع�ضوية املجل�س الت�رشيعي �سنة  2006عن كتلة التغيري والإ�صالح.
(املحرر)
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التحقيق يف �سجون االحتالل على الرغم من اعتقال معظم �أع�ضائه ،وكان ير�أ�سه الأ�ستاذ
عبد الفتاح دخان �أبو �أ�سامة ،3وقد تويف من �أع�ضاء ذلك املكتب ثالثة :ناجي �صبحة
و�سعيد بالل وح�سن القيق رحمهم اهلل جميعا ً.4
وال ب ّد من ذكر �أن احلاج را�ضي ال�سالمية رحمه اهلل كان ير�أ�س اجتماعات املكتب
الإداري العام قبل الأخ عبد الفاحت دخان ،وقد ح�رضت مرة اجتماعا ًَ يف بيته يف البلدة
القدمية يف حارة الن�صارى يف القد�س ،وكانت اجتماعات املكتب دورية جتري يف �أماكن
متعددة ،فبالإ�ضافة لبيت احلاج را�ضي يف القد�س ،كان بيت املهند�س ح�سن القيق رحمه
اهلل� ،أو بيت ال�شيخ �سعيد بالل �أبو بكر رحمه اهلل يف نابل�س� ،أو يف عنبتا ببيت ال�شيخ ناجي
�صبحة رحمه اهلل ،وكنا نغري املكان يف ك ّل �شهر.
ومن هذا املكتب �صدر قرار مواجهة االحتالل يف  ،1987/10/23الذي اتخذ بعد
اجتماع يف بيت الأ�ستاذ ح�سن القيق رحمه اهلل يف دورا ق�ضاء اخلليل.

قرار حما�س
يف ذلك االجتماع كانت املبادرة والكلمة الأوىل للأ�ستاذ ناجي �صبحة حفظه اهلل حني
قال �أن الأوان قد �آن للعمل واجلهاد �ض ّد االحتالل ومواجهته ،ففرحت كثريا ً بقوله
ووافقنا جميعا ً على هذا االقرتاح ،وكم طلبت منهم ذلك مرارا ً وتكرارا ً وهم يقولون يل
انتظر .كنا يف االجتماع �سبعة ،فبالإ�ضافة �إىل م�ضيفنا الأ�ستاذ ح�سن القيق رحمه اهلل
 3عبد الفتاح دخان ( :)-1936ولد يف �إحدى القرى الفل�سطينية تدعى عراق �سويدان ،هاجرت �أ�رسته لت�ستقر يف
خميم الن�صريات� ،أكمل درا�سته اجلامعية يف القاهرة ،عمل يف التدري�س يف وكالة الغوث لالجئني ،و�أ�سهم يف �إعادة
�إحياء تنظيم الإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة بعد احتالل � .1967شغل ع�ضوية املكتب الإداري العام للإخوان
امل�سلمني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وع�ضوية املكتب الإداري يف قطاع غزة ممثالً للمنطقة الو�سطى وكان
رئي�سهما حلظة القرار بتـ�أ�سـي�س حركة املقاومة الإ�سـالمية (حما�س) .اعتقـل يف ال�رضبـة الأوىل حلمـا�س و�أُبعد
�إىل مرج الزهور �سنة  .1993ا�ست�شهد ابنه طارق �أحد �أبرز م�ؤ�س�سي كتائب الق�سام يف االنتفا�ضة الأوىل وولده
زيد يف االنتفا�ضة الثانية� .أ�سهم يف �صياغة عدد من �أدبيات حركة حما�س و�صاغ امل�سودة الأ�سا�سية مليثاقها،
انتخب �سنة  2006لع�ضوية املجل�س الت�رشيعي عن كتلة التغيري والإ�صالح( .املحرر)
� 4أكد دقة ما يرد هنا من معلومات حول ن�شاط “املكتب الإداري العام للإخوان امل�سلمني يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة” وحول ت�أ�سي�س ون�شاط حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) يف مرحلتها الأوىل ،ع�ضوان من
�أع�ضاء املكتب الأحياء يف مقابلتني لهما مع املحرر �أجريت الأوىل يف  ،2011/1/3والثانية يف .2011/7/27
(املحرر)
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كان الأ�ستاذ عبد الفتاح دخان ،والأخ حماد احل�سنات ،5والدكتور �إبراهيم اليازوري،6
وقد كان الواحد منهما يحل حمل الآخر يف اجتماعات املكتب ،والأ�ستاذ (م.م) ،وال�شيخ
(ف�.ص) والعبد الفقري الدكتور عدنان م�سودي ،وغاب عن االجتماع ال�شيخ �سعيد بالل
لأنه مل ي�ستطع الو�صول �إىل املكان يف الوقت املنا�سب ،وهذا التاريخ ق ّل من يعرفه.
وقد قرر املجتمعون �أن يرتكوا لكل مدينة اخليار ب�أن تعمل بالكيفية التي تراها
منا�سبة .ولكن �أهل غزة �سبقونا �إثر ا�ست�شهاد �أربعة مواطنني ده�ساً ،من قبل املجرمني
ال�صهاينة ،فقام الإخوة ب�إ�رضاب عام ومواجهات مع جي�ش االحتالل ،ثم تطورت الأمور
لت�شمل ال�ضفة الغربية والقد�س واملدن واملخيمات بعد �شهر من بدئها يف غزة .وبعد
اجتماع للمكتب الإداري عقد يف  1988/1/10يف القد�س يف بيت الأ�ستاذ ح�سن القيق رحمه
اهلل يف املدر�سة ال�صناعية يف دار اليتيم العربي ،اتخذ قرار ا�ستمراراالنتفا�ضة ،وبد�أ العمل
يف جميع �أنحاء ال�ضفة الغربية بالو�سائل والأعمال نف�سها التي ح�صلت يف غزة .وهكذا
ا�شتعلت املواجهات يف ال�ضفة الغربية عموما ً ويف جميع املدن والقرى واملخيمات ،علما ً �أن
خميم بالطة كان قد بد�أ قبل ذلك ب�سبب عالقة تنظيمية مع �شخ�ص الأخ عبد الفتاح دخان
الذي كان مكلفا ً برتتيب الأمور يف نابل�س وتق�سيمها �إىل مناطق و�إجراء انتخابات داخلية
فيها.

�إدارة االنتفا�ضة وا�سم حما�س
�أ�صدرت احلركة �أول بيانني وكانا غري مرقمني ،ولكنهما م�ؤرخني �صادرين يف قطاع
غزة وبتوقيع حمل ا�سم حركة املقاومة الإ�سالمية ،ومل يكتب فيها كلمة غزة ومل ين�رشا
 5حماد احل�سنات ([ :)-]1938ولد يف م�ضارب ع�شريته بالقرب من بئر ال�سبع ،هاجرت �أ�رسته بعد حرب 1948

لت�ستقر يف قطاع غزة ،ان�ضم �إىل الإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة يف فرتة مبكرة� .أ�سهم يف �إعادة �إحياء تنظيم
الإخوان امل�سلمني يف غزة بعد حرب  ،1967و�أ�سهم يف ربط التنظيم بغزة بالتنظيم يف ال�ضفة الغربية� .شغل
ع�ضوية املكتب الإداري العام يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وكان ع�ضوا ً فيه حلظة القرار بت�أ�سي�س حركة
حما�س� .أُبعد �إىل مرج الزهور �سنة ( .1993املحرر)

� 6إبراهيم فار�س اليازوري ( :)-1942ولد يف قرية بيت دار�س ،هاجر و�أ�رسته بعد احتالل فل�سطني �سنة 1948

وا�ستقروا يف املخيم الغربي يف خان يون�س ،در�س ال�صيدلة يف جامعة القاهرة ،اعتقل من قبل ال�سطات امل�رصية
يف احلملة التي �أعدم فيها �سيد قطب� .أ�سهم يف �إعادة �إحياء تنظيم جماعة الإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة بعد
حرب � .1967أحد م�ؤ�س�سي املجمع الإ�سالمي يف قطاع غزة ،ع�ضو املكتب الإداري جلماعة الإخوان امل�سلمني يف
قطاع غزة حلظة ت�أ�سي�س حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) ،اعتقل يف ال�رضبة الأوىل حلركة حما�س ،ا�ست�شهد
ابنه م�ؤمن برفقة ال�شيخ �أحمد يا�سني( .املحرر)
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يف ال�ضفة الغربية ،ولهذا ظ ّن بع�ض الأخوة يف غزة �أنهم هم وحدهم الذين �أ�س�سوا حركة
حما�س� ،أما اخت�صار حركة املقاومة الإ�سالمية �إىل حما�س فتم االتفاق عليه يف بيت الأ�ستاذ
ح�سن القيق الذي كان �صاحب االقرتاح رحمه اهلل .فقد كنا ن�ضع ح.م�.س حتت حركة
املقاومة الإ�سالمية ،فجاء يوما ً وعر�ض علينا �إ�ضافة الألف بعد امليم ،ولرمبا اقرتحه عليه
�أحد الأخوة ،ذلك لأنهم كانوا ينتقدون االخت�صار ال�سابق “ح.م�.س” ،فقلت له �إنّ حما�س
كلمة يقابلها الفتور والك�سل ،وقد ذكرها الإمام ال�شهيد ح�سن البنا رحمه اهلل يف مو�ضع
الذم يف امل�ؤمتر اخلام�س ،حيث قال خماطبا ً املتحم�سني ب�أن يذهبوا �إىل غري هذه الدعوة
�إذا �أرادوا �أن يقطفوا الثمرة قبل ن�ضجها ،ف�أ�رص الأخ �أبو �سليمان رحمه اهلل وقال �أنه
�أخرجها من القامو�س ،ومعنى حما�س ال�شدة والقوة ،فكان له ما �أراد و�أ�ضيفت الألف يف
البيانات التالية بكلمة حما�س.7
�إن العمل الفعلي يف االنتفا�ضة قد ع َّم كافة ال�ضفة الغربية ،مدنا ً وقرى وخميمات
ب�شكل عام يف �شهر كانون الثاين /يناير �سنة  ،1988و�صار ي�صدر بيان حما�س
عبت فيه احلركة عن �سيا�ستها وخططها وطموحاتها
ك ّل �أ�سبوعني من ك ّل �شهرَّ ،
وفعالياتها ،وكنا ن�صيغه يف �أغلب الأحيان يف القد�س يف منزل �أبي �سليمان رحمه اهلل،
وكان هو الذي ي�صيغه وي�شاركه الأ�ستاذ عبد الفتاح الدخان �أو الأ�ستاذ ناجي �صبحة
رحمه اهلل.
و�أحيانا ً كانت تتم �صياغة البيان يف غزة ،فيوكل به الأ�ستاذ عبد الفتاح دخان ث ّم
ير�سل لنا ن�سخ ًة ،وبعد �أن اعتقل جميع الإخوة يف قيادة احلركة يف قطاع غزة� ،أر�سل
ال�شيخ �أحمد يا�سني املهند�س �إ�سماعيل �أبو �شنب 8رحمة اهلل عليه بدالً من الإخوة املعتقلني
 7يتقاطع هذا مع حديث بعنوان “مذكراتي”� ،أجرته ال�صحفية هديل عطا اهلل مع الأ�ستاذ عبد الفتاح دخان ون�رش
يف �صحيفة فل�سطني ال�صادرة يف قطاع غزة ،عدد  .2009/4/30علما ً �أن م�سودة مذكرات الدكتور م�سودي التي
بني عليها هذا الن�ص �سجلت قبل هذا احلديث مبا يزيد على ثالث �سنوات ،و�أعاد الأ�ستاذ عبد الفتاح دخان
الت�أكيد على هذه الرواية يف حفل ت�أبني للحاج حممد النجار .انظر“ :كيف �سميت حما�س؟” ،جملة فل�سطني
امل�سلمة ،العدد  ،12ال�سنة  ،29كانون الأول /دي�سمرب � ،2011ص ( .22املحرر)
� 8إ�سماعيل �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 ،له دور يف العمل النقابي
واالجتماعي� ،شغل رئا�سة نقابة املهند�سني ،وعمل يف وكالة الغوث ،اعتقل عدة مرات يف �سجون االحتالل
ال�صهيوين� ،شغل ع�ضوية املكتب الإداري للإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة (حما�س الحقاً) ،ر�أ�س مركز
امل�ستقبل للدرا�سات ومثَّل حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) يف اللقاءات مع ال�سلطة الفل�سطينية والف�صائل.
اغتيل بق�صف �صاروخي ا�ستهدف �سيارته يف ( .2003/8/21املحرر)
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يف غزة ،وكان ي�س�أل وي�شاور ال�شيخ �أحمد يا�سني قبل وبعد ح�ضوره �إىل القد�س ،وكان
ال�شهيد �إ�سماعيل �أبو �شنب يعمل يف وكالة الغوث لالجئني يف غزة.
وال �أن�سى اجتماعنا يف �سيارة الأخ ح�سن القيق� ،أنا والأ�ستاذ ناجي واملهند�س
�إ�سماعيل وال�شيخ (ف�.ص) ،كان املهند�س يقود ال�سيارة ويلف يف �شوارع املدينة نت�شاور
ن�ص البيان الذي كانت حتدد فيه حركة حما�س مواقفها .و�أذكر مرة �أن ال�شيخ �أحمد
يف ّ
يا�سني رحمه اهلل �رصح ،بعدما �سئل يف �صحيفة النهار ،بقوله جوابا ً ل�س�ؤال حول احلل،
فلم يعجبنا هذا الت�رصيح فمحوناه من البيان ،واتفقنا �أن حركة حما�س ال ينطق با�سمها
�إال البيان.
كما كانت حتدد يف البيان الفعاليات اليومية ،وكنا نختار �أياما ً للإ�رضاب يف عدد من
املنا�سبات املختلفة ،وكثريا ً ما كنت �أذكرهم مبنا�سبات خمفية مهمة كيوم ا�ست�شهاد القائد
امل�رصي الأخ �أحمد عبد العزيز املدفون يف بيت حلم وعلى قربه �سارية رحمة اهلل عليه� ،أما
الآن فقد ا�ستوىل ال�صهاينة على املقربة ،وحولوا م�سجد بالل �إىل كني�س يهودي ي�سمى
قبة راحيل .9وكنت �أقرتح �أي�ضا ً �أن نلتزم ذكرا ً معينا ً طوال �شهر ،مثالً ذكر “الحول وال
قوة �إال باهلل العلي العظيم” مئات املرات ،لقناعتي ب�أثرها يف ف ّك قيد الأ�رسى ،خ�صو�صا ً
بعد �أن زادت االعتقاالت ،10وبعد هذا ال�شهر من الذكر �أُفرج عن عدد من املعتقلني بحمد
اهلل وف�ضله.

 9يرد يف البيان “رقم  ”28من �سل�سلة البيانات املرقمة حلركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) ،امل�ؤرخ بيوم الثالثاء
 1988/7/5واملعنون بـ“ فل�سطني �إ�سالمية من البحر �إىل النهر” ،الن�ص التايل�“ :إن حركة املقاومة الإ�سالمية تعلن
ما يلي .8 ]...[ :يوم االثنني العا�رش من �شهر حمرم (عا�شوراء) الذي قال ر�سول اهلل [ عن �صيامه “يكفر
ال�سنة املا�ضية” ويرافقه 1988/8/22م ذكرى ا�ست�شهاد البطل �أحمد عبد العزيز قائد املجاهدين من الإخوان
امل�سلمني �سنة  1948دفاعا ً عن �أر�ضه فل�سطني ومقد�ساتها فليكن هذا اليوم يوم �صيام ودعاء” .انظر ملحق
الوثائق ،وثيقة رقم � ،8ص ( .139املحرر)
 10يرد يف البيان رقم  25من �سل�سلة البيانات املرقمة حلركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) ،امل�ؤرخ بيوم الثالثاء
 1988/7/5واملعنون بـ“وقفة مع املعتقلني ورف�ض للقتال امللعون بني الفل�سطينيني” ،الن�ص التايل“ :حركة
املقاومة الإ�سالمية تدعو �إىل ما يلي� ]...[ :صيام يوم اخلمي�س  1988/7/7هلل تعاىل والت�رضع �إليه �أن يخفف من
معاناة املعتقلني وال�سجناء ،والإكثار من الدعاء (ال حول وال قوة �إال باهلل)” .انظر ملحق الوثائق ،وثيقة رقم ،7
�ص ( .136املحرر)

مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

100

نحو حما�س ()1989-1981

العالقة مع القيادة املوحدة
وهكذا ا�ستمرت االنتفا�ضة وتعاظمت وكنا حطبها ولبها ،وكنا نختلف �أحيانا ً مع
القيادة املوحدة التي ت�شكلت بداية يف القد�س من �أربعني ع�ضوا ً �إثر �إ�رضاب جتاري دعت
�إليه الغرفة التجارية احتجاجا ً على ال�رضيبة ،وكانوا يجل�سون يف جممع النقابات املهنية،
ويح�سبون �أنهم هم الذين قادوا االنتفا�ضة و�أن ال�شعب قد انتف�ض عفويا ً وهم القيادة،
وما علموا �أن ما يجري على الأر�ض �إمنا هي �أوامر وتعليمات قيادة الإخوان امل�سلمني
ال�رسية يف ال�ضفة والقطاع ،وات�ضح ذلك بعد بدء �صدور البيانات املطبوعة من ِقبل
القيادة املوحدة ،والتي نبهنا ترقيمها �إىل �رضورة ترقيم بياناتنا.
وح�صل �أن ُطلب مني حماولة التن�سيق مع �إخوتي بعد �أن اعتقل في�صل احل�سيني،11
وفعالً حتدثت مع �شقيقي الدكتور تي�سري رحمه اهلل ،وفرح كثريا ً و�أخذ يتوا�صل معهم
دون �أن يذكر ا�سمي ،لكن وبكل �أ�سف مل ننجح يف االتفاق ،حتى �إننا مل نفلح يف �صياغة
جملة يف بياناتنا ويف بيانات القيادة املوحدة نح�ض فيها اجلماهري على االلتزام بفعاليات
بياننا يف بيانهم وفعاليات بيانهم يف بياننا.

ميثاق حما�س
و�صدر يف هذه الفرتة ميثاق حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) ،وكان ذلك يف
�شهر �آب� /أغ�سط�س  ،1988و�سبق ذلك قراءته مرتني يف منزل الأخ �أبي �سليمان [ح�سن
القيق] رحمه اهلل ،ويل فيه كلمتان الكلمة الأوىل “قرارهم” ،فعندما �س�أل القادة يف
اجلي�ش الإ�سالمي اخلليفة عمر بن اخلطاب ] عن الأر�ض املفتوحة بال�سيف ،ا�ستقر
ر�أيهم ،...فقلت :الأف�ضل ا�ستقر قرارهم .والكلمة الثانية عن منظمة التحرير فقلت:

 11في�صل احل�سيني ( :)2001-1940ولد يف بغداد منفى والده عبد القادر احل�سيني �إثر ثورة � ،1939-1936أكمل
درا�سته يف القاهرة ،ا�شرتك يف حركة القوميني العرب �سنة  ،1957عمل يف مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية
يف القد�س �سنة  ،1966وان�ضم �إىل قوات جي�ش التحرير الفل�سطيني يف �سورية �أوائل  .1967عاد لفل�سطني بعد
احلرب واعتقل عدة مرات يف �سجون االحتالل� ،أ�س�س بيت ال�رشق (جمعية الدرا�سات العربية) �سنة ،1979
�شارك يف الوفد الفل�سطيني مل�ؤمتر مدريد وتر�أ�س الوفد الفل�سطيني املفاو�ض يف حمادثات وا�شنطن �سنة .1993
ُع ِّي وزيرا ً مللف القد�س يف احلكومة الثانية والثالثة� ،شغل ع�ضوية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير منذ ني�سان/
�أبريل  1996وحتى وفاته .تويف يف الكويت( .املحرر)
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فيها ال ُأب �أو ال ُأخ بد الً من فيها الأب و الأخ  .12والذي كتب م�سودة امليثاق كان
الأخ عبد الفتاح دخان.

ال�ضربة الأوىل
جاءتني دعوة خطية ملقابلة احلاكم الع�سكري يف تاريخ  ،1989/6/4وعرف �أخي
باخلرب فاعرت�ضني قرب الباب ،وقال يل �إن هذا اعتقال ،قلت :ال! �إنه مقابلة ،فقال يل:
لو كان اعتقاالً ال �سمح اهلل ،فمع من نن�سق؟ فقلت له :مع ال�شيخ طالل �سدر .وفعالً،
كان اعتقاالً يل ،فبدالً من �أن يقابلني احلاكم ،وكان ا�سمه �شايف ،قال يل يريد اخلواجات
مقابلتك خم�س دقائق ،يعني املخابرات ،فذهبت �أنتظر يف الناحية اجلنوبية من العمارة
جهة املخابرات وكان مير احلاكم �أمامي ويراين �أنتظر ثم قام الكولونيل �أبو هيثم
باعتقايل ،وكان حتقيقا ً �شديدا ً قا�سيا ً ا�ستمر �أربعني يوماً.
بعد اعتقايل الأول ا�ستلمت القيادة البديلة ،وهي الثانية بالن�سبة حلركة حما�س
وير�أ�سها يف اخلليل حت�سني �شاور ،وبعد �أن اعتُقلوا تغريت القيادات يف املدن وتغري
13
االت�صال مع اخلارج .واحتاج �أخي تي�سري رحمه اهلل �أن ين�سق مع ال�شيخ طالل
و�أنا يف االعتقال ،حيث كان مقررا ً يف بياننا �إ�رضاب عام يف يوم عيد للم�سيحيني فتم
تغيريه ،و�أدى ذلك �إىل االعتقاد ب�أن الدكتور �أنور هو املن�سق ،حيث �إنه طلب من �أخي

ن�ص امليثاق :حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) ،ميثاق حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)  -فل�سطني:
	12انظر ّ
ن�ص املادة الـ ،11
(فل�سطني حركة املقاومة الإ�سالمية .)1988/8/18 ،حيث ترد �إ�ضافة م�سودي الأوىل يف ّ
�ص  ]...[“ :12وبعد م�شاورات ومداوالت بني خليفة امل�سلمني عمر بن اخلطاب و�صحابة ر�سول اهلل [
ن�ص املادة الـ � ،27ص  ]...[“ :29ففيها ال ُأب �أو ال ُأخ” .وال ب ّد هنا من
ا�ستقر قرارهم” ،وترد الإ�ضافة الثانية يف ّ
ن�ص �أي من بيانات
ن�ص امليثاق وال ّ
الإ�شارة �إىل �أن الدكتور م�سودي عندما كتب هذا الن�ص مل يكن بني يديه ال ّ
حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) حيث �أنه كغريه من قيادات احلركة مل يكن يحتفظ ب�أي من�شور للحركة ملا
ميكن �أن ي�شكله ذلك من خطر �أمني عليه يف حال اعتقاله لدى االحتالل ال�صهيوين وهذا م�ؤ�رش على دقة الن�ص
و�صحة معلوماته( .املحرر)
 13طالل �سدر ([ :)2007-]1953ا�شتهر ب�شخ�صيته الريا�ضية يف الريا�ضات القتالية ،و�أ�سهم يف ت�أ�سي�س جمعية
ال�شبان امل�سلمني يف اخلليل وا�ستمر يف رئا�ستها لـ  13عاماً .انف�صل عن حركة حما�س �إثر توليه من�صب وزير
ال�شباب والريا�ضة يف احلكومة الفل�سطينية الثانية بخالف قرار احلركة املقاطع مل�ؤ�س�سات ال�سلطة .تويف بعد
�رصاع طويل مع املر�ض يف اخلليل( .املحرر)
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الدكتور تي�سري التغيري ،وذكر هذا الكالم �أمام حنان ع�رشاوي  14وغريها يف مكتب
�صحيفة الفجر.
كان االعتقال يف الأيام الأربعة الأوىل هيِّنا ً والزنزانة جيدة ،ولي�س كما قر�أت يف كتاب
“نافذة من اجلحيم” حول زنازين الإخوان امل�سلمني يف م�رص ،وكان كالمهم لطيفاً،
�إذ �أرادوا �أن يرتبوا يل اخلطوط احلمراء وال�صفراء واخل�رضاء ،كما فعلوا مع في�صل
احل�سيني رحمه اهلل .هكذا ا َّدعى الكولونيل يوفال  Yuvalو�أنه اتفق معه ويريد االتفاق
معي باملثل؛ ثم يح�رض امل�س�ؤول عنه بعد �أن �أحكي له ق�صة حما�س كما طلب ،ثم يح�رض
احلاكم �شايف ورئي�س الإدارة املدنية �شايكي �إيريز  ،Shaike Erezولكني �صدمته
بالإنكار ال�شديد .وقلت له �أنا ال �أعرف حما�س وال الإخوان امل�سلمني ،ووالدي رحمه اهلل
احلاج عبد احلافظ هو بالكاد منهم ،و�أنتم �أخط�أمت باعتقايل ،ف�أنا ال �أعرف �شيئاً ،غري �أين
�أقر�أ الوِرد مع جدي احلاج م�صباح رحمه اهلل ،على طريقة ال�شيخ عبد الرحمن ال�رشيف
�شيخ الطريقة اخللوتية ،ف�س�ألني :ماذا تقر�أ؟ قلت له :ورد الدرة ال�رشيفة وحزب ال�سيف
وحزب الهمزة وامل�سبعات وامل�أثورات ،وجدي ين�شد لنا الأنا�شيد ونرد عليه ،وميدح لنا
املدائح للر�سول [ ونرد عليه ،ولي�س غري هذا .فتعجب وقال :اذهب ف�إن جئتني بعد
ذلك و�أنت معرتف عن �أنك رئي�س اجلناح الع�سكري حلما�س ف�سوف �أرميك بال�سجن.
وما علمت �أن ال�شهيد �صالح �شحادة 15رحمه اهلل قد ذكر ا�سمي ،وهو ال يعرفني وال �أنا
�أعرفه ،ومل �أجتمع به ولو مرة واحدة.
وفعالً نقلوين من �سجن اخلليل املركزي �إىل �سجن ع�سقالن ،ثم �إىل �سجن غزة
املركزي فذقت الأم ّرين هناك ،وعانيت �آالما ً �شديدة من الكلب�شات احلديدية خلف ظهري،
 14حنان ع�رشاوي (� :)-1946أ�ستاذة جامعية عملت حما�رضة يف جامعة بريزيت� ،أنهت درا�ساتها العليا يف الواليات
املتحدة الأمريكية� ،شاركت يف الوفد الفل�سطيني مل�ؤمتر مدريد �سنة  ،1991و�أ�سهمت يف ت�أ�سي�س ورئا�سة عدد
من امل�ؤ�س�سات .مثلت منظمة التحرير يف وا�شنطن ،وانتخبت لع�ضوية املجل�س الت�رشيعي �سنة 1996
و�سنة � .2006أُعيد انتخابها �ضمن قائمة �ضمت �سالم فيا�ض ،ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير منذ �آب/
�أغ�سط�س ( .2009املحرر)
� 15صالح �شحادة ( :)2002-1952ولد يف خميم ال�شاطئ لأ�رسة تعود �أ�صولها ملدينة يافا ،در�س اخلدمة االجتماعية
يف اال�سكندرية ،عمل يف اجلامعة الإ�سالمية يف غزة ،اعتقل �سنة  1984لال�شتباه بن�شاطه املعادي لالحتالل
ال�صهيوين� ،شغل ع�ضوية املكتب الإداري العام للإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة ،اعتقل مرة ثانية مل�س�ؤوليته
عن اجلهاز الع�سكري الأول حلركة حما�س“ ،املجاهدون الفل�سطينيون” و�أفرج عنه �سنة  ،2000مع اندالع
االنتفا�ضة الثانية �أعاد �إحياء كتائب ال�شهيد عز الدين الق�سام اجلناح الع�سكري حلركة املقاومة الإ�سالمية
(حما�س) .اغتيل بق�صف جوي ا�ستهدف احلي الذي ي�سكنه يف  2002/7/22و�سقط �أكرث من  150مواطنا ً بني
�شهيد وجريح( .املحرر)
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فنويت اال�ست�شهاد و�أخذت �أردد ال�شهادتني �أن ال اهلل �إىل اهلل و�أن حممدا ً ر�سول اهلل ،حتى
تكون �آخر كلماتي قبل املوت .لقد ح�سبت �أين �س�أموت من �شدة الأمل ومر�ضي ال�شديد يف
القلب وارتفاع ال�ضغط .وكانت هذه احلالة الروحية العظيمة قد �أذهبت عني الآالم و�أنا
يف الطريق.
كانت بقية الأيام يف غزة �شديدة ،حيث ُو�ضعت يف زنزانة رقم  33وقد بدا يل �أن ال�شيخ
�أحمد يا�سني كان موجودا ً فيها قبلي لوجود جملة على الباب حملت توقيعه وهي“ :ا�صرب
�ساعة خري من �أن تندم طول العمر حركة املقاومة الإ�سالمية حما�س” .ويف امل�سلخ وغرف
التعذيب ا�ستطعت �أن �أراه من طرف الكي�س الذي كان يغطي ر�أ�سي� ،إذ كان يجل�س مثلنا
على الكر�سي ،ومينعوننا من النوم .وذات مر ٍة قربوه من باب املكتب الذي يحقق معي
كنت �أعرفه ،فقلت له :ر�أيته يف التلفاز! ف�أخذ ي�صيح ويهز�أ وي�شتم،
ف�س�ألني املحقق �إن ُ
ويف اليوم التايل �أدخلوين على مكتب التحقيق الذي يحقق معه فيه ،وقالوا له :احكي يا
�شيخ ،فقال رحمه اهلل :نعم ،ر�أيته مرة واحدة عندما ذهبنا للتعزية بوفاة ال�شيخ �شكري
�أبو رجب رحمه اهلل ،رئي�س اجلمعية اخلريية الإ�سالمية ،فكان الدكتور موجود ا ً
مع �آل �أبي رجب .ف�أنكرت وقلت :ال �أذكر ومل �أره ،وكان هذا املوقف تقوية يل ،لأنني
فهمت من هذا ب�أنه مل يعرتف على �شيء ،لأنني حقيقة كنت التقيت به عدة مرات ،16ويف
هذه املرة لو وافقته ملا بني عليها �شيء مهم ،ولكنني �أنكرت حتى ال �أ�س�أل الأ�سئلة التالية،
وا�سرتحت بالإنكار.
يف الزنزانة 33
حي قيوم وقيوم
و�أذكر �أنني عندما كنت يف هذه الزنزانة كنت �أكرث من ذكر “ ّ
واحد” ،وهذا ينا�سب ا�سمي ح�سب اجلمل بالأرقام فكان ينا�سب ا�سمي قيوم واحد
و�أذكره  175مرة ،ولكن يف الدرجة الثانية  175 x 5ويف الدرجة الثالثة ،175 x 175
وال ينبغي �أن �أزيد ح�سب ما قال ال�شيخ حمي الدين بن عربي ،وكما قر�أت يف كتاب
“الأ�سماء احل�سنى يف ملكوت اهلل” .ولكنني قررت �أن �أزيد ف�رصت ب�صوت عال �أذكر
 16ال ب ّد من الإ�شارة هنا �إىل �أن الدكتور عدنان م�سودي قابل ال�شيخ يا�سني و�إخوانه يف غزة ع�رشات اللقاءات
التنظيمية ،لكن الن�ص هنا نادر الإ�شارة �إليها ،وكان بود املحرر اال�ستفا�ضة �أثناء حواره مع الدكتور م�سودي
يف تفا�صيل �أكرث ،لكن ظروفه ال�صحية ووفاته منعته من هذا( .املحرر)
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وحي قيوم ،وب�شكل جنوين فكان يفتح
حي
ّ
حي قيوم ّ
يا قيوم يا واحد يا اهلل �أو قيوم ّ
علي الع�سكري (ال�شاوي�ش) نافذة الزنزانة ويقول يل�“ :شاكيت” �أي ا�سكت باللغة
العربية ،فكنت �أ�صيح يف وجهه ب�صوت عال :روووح ،فيذهب ،وكنت �أردد �إنا هلل و�إنا
�إليه راجعون بالآالف ،وللتحديد كنت قد قطعت ق�رشة ن�صف حبة “كرفت” (جريب
فروت �أو بوملي) �إىل مئة قطعة ،وكنت �أردد ال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم على
�أ�صابعي مئة مرة ،ف�أ�ضع قطعة من قطع ق�رشة “الكرفت” يف جيبي الأخرى ،وهكذا
حتى �أنقل املئة قطعة في�صبح العدد ع�رشة �آالف ثم �أعيد الكرة ف�أنقل القطع �إىل اجليب
الأول مع ذكر ال�صيغة املطلوبة مثل و�أفو�ض �أمري �إىل اهلل �إن اهلل ب�صري بالعباد ،ال �إله
�إال اهلل �سبحانك �إين كنت من الظاملني ،ال �إله �إال �أنت ،وال �إله �إال اهلل قبل كل �شيء وال �إله
�إال اهلل بعد كل �شيء وال �إله �إال اهلل حمايتنا ،وهكذا وب�صوت عالٍ  ،وكنت �أحيانا ً �أ�رضب
على فخذي بيدي مع ال�صوت العايل ،فيظن الإخوان �أنني جننت ،وكان ذلك يف �أيام
اجلمعة وال�سبت حتى جاء يوم الأحد ،ونقلت �إىل امل�سلخ للتحقيق ،وما �أ�صعب ذلك
التحقيق وما �أ�شد �أنواع التعذيب فيه ،مبا يف ذلك و�ضع الكي�س على الر�أ�س والوجه،
ومنع النوم ،وتخفي�ض درجة احلرارة �إىل ما حتت ال�صفر ،والكلب�شات (قيود حديدية)
�إىل اخللف ،وال�شبح (�أحد طرق التعذيب ال�رش�سة) وغري ذلك.
وكان يتناوب علي جرناالت ،مثل اجلرنال زكي يومان واجلرنال �أبو هيثم واجلرنال
في�صل ،ومل �أ َر الكابنت (�ضابط املخابرات اخلا�ص مبدينة اخلليل) �إال مرة ،حيث �صفعني
على وجهي ،ف�أخذين اجلرنال �أبو هيثم �إىل غرفة �أخرى مبتعدا ً بي عنه ،حتى يوم
الأربعاء وكنت �أنتظر ح�ضوره� ،أعرفه عندما ي�شدين من الكي�س وي�سحبني �إىل املكتب،
ويف هذا اليوم يئ�س مني و�أخذ يتكلم بالهاتف ،ثم �أخذ ي�س�أل عن ق�صة وتاريخ جميل
حمامي ،وقال يل :تعرفه؟ ف�س�ألت م�ستنكراً :ماذا يعمل وماذا يبيع؟ فقال يل :دعاك لبيته
ومل تذهب ،فقلت :ال �أعرفه ،فغ�ضب غ�ضبا ً �شديدا ً وخرج ،و�شعرت �أنه انهزم ،فلم ي�أتِ
يوم اخلمي�س ،وانتهى الأمر على ذلك.
ومرت فرتة ،وكان الذي ينظف �أر�ض امل�سلخ ي�ستعمل الق�شاطة فكنت �أ�سمعه
و�أعرف �أن ا�سمه �أبو جميل ،وفكرت �أن �أناديه و�أرجوه �أن ينزلني �إىل الزنزانة لأن
�أبا هيثم مل يح�رض وك�أن الزنزانة �أف�ضل !!...وك�أنها داري ،وك�أن انتقايل �إليها برغبة
مني!!! ولرمبا ناديته ب�صوت خافت ومل ي�سمعني ،ولكن خطر على بايل حديث قد�سي
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�إىل املواجهة :ذكريات د .عدنان م�سودي
“ما من عبد من عبيدي نزلت به بلية فتكيده ال�سماوات ال�سبع
على ل�سان داود
ومن فيهن والأر�ضون ال�سبع ومن فيهن فاعت�صم بي �إال جعلت له من بينهن خمرجاً،
وما من عبد من عبيدي نزلت به بلية �أو م�صيبة ،فتكيده ال�سماوات ال�سبع ،والأر�ضون
ال�سبع فاعت�صم مبخلوق دوين �أو غريي �إال �أغلقت �أبواب ال�سماء عليه �أو دونه ،وال
�أبايل يف �أي واد هلك” ،17فقلت يف نف�سي� :إذن� ،أعت�صم باهلل ،وح�سبي اهلل ال �إله �إال هو،
عليه توكلت وهو رب العر�ش العظيم.
وبينما �أنا �أفكر يف هذا الكالم� ،إذا ب�أحد الأ�شخا�ص ي�سحب الرقم املوجود على قبة
“الأفرهول” الذي �ألب�سه من اخللف ،ومي�سك بيدي وي�شدين ،ففرحت وقلت يف نف�سي:
�إفراج للخليل ،فرحت ،و�إذا به ينزلني الدرج ويدخلني يف زنزانة فيها �شخ�ص ،فعرفت
�أنه “ع�صفور”( 18جا�سو�س) ،فرحت �أبكي بكاء م�ؤثرا ً حتى �إنه �أ َّثر بالع�صفور نف�سه،
تقرب هلل تعاىل �أكرث ،وهو توبة ن�صوح
لأنه بكاء حار �صادق ،ف�أنا ما زلت يف ابتالء ،وهو
ٌ
�صادق ٌة ،وعرفت �أنني ما زلت معتقالً و�أن التحقيق مل ينته بعد ،ومل يتم تقدمي الئحة
اتهام ،وهنا تذكرت قوالً يف مدر�سة اليو�سفية“ :لو التقيت مع ح�سن البنا يف الزنزانة فال
حتدثه ب�شيء” ،ف�أخذ الع�صفور يكلمني ،ويقول يل�“ :صرب �صرب” ،فتوقفت عن البكاء،
ثم الحظت �أباريق ماء فتو�ض�أت عند باب الزنزانة لأنه يوجد جمرى وك�أنها من زنازين
�أيام م�رص القدمية و“نعن�شت” (�شعرت باالنتعا�ش).
�س�ألته �أين القبلة؟ فقال :ال �أعرف ،فقلت يف نف�سي“ :هدا هو” ،و�صليت ركعتني تامتني
علي �أكرث من �أ�سبوع مل �أ�ص ِّل فيه �إال على الكر�سي
بركوع و�سجود مريحني ،فقد م�ضى َّ
دون و�ضوء وال تيمم ،وكنت �أحرك ر�أ�سي فقط ،لأنني مل �أ�ستطع غري ذلك ،ثم دعوت اهلل
وذكرته كثرياً ،ثم �أخذ يكلمني ما ا�سمك؟ قلت :عدنان عبد احلافظ ،ف�س�أل من �أين؟ قلت:
من اخلليل� .أما �أنا فلم �أ�س�أله عن �شيء ،ثم �س�ألني :ملاذا �أنت هنا؟ قلت له“ :لأن املكان هنا
 17قال �أحمد :وحدثنا ها�شم بن القا�سم ،حدثنا �أبو �سعيد امل�ؤدِّب ،حدثنا من �سمع عطاء اخلرا�ساين قال :لقيت
وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له :حدثني حديثا ً �أحفظه عنك يف مقامي هذا و�أوجِ ـز .قال :نعم� ،أوحى
اهلل تبارك وتعاىل �إىل داود عليه ال�سالم :يا داود� ،أما وعزتي وعظمتي ،ال يعت�صم بي عبد من عبيدي دون
خلقي� ،أعرف ذلك من نيته ،فتكيده ال�سماوات ال�سبع ومن فيهن ،والأر�ضون ال�سبع ومن فيهن؛ �إال جعلت
له من بينهن خمرجاً� ،أما وعزتي وعظمتي ال يعت�صم عبد من عبادي مبخلوق دوين� ،أعرف ذلك من نيته؛ �إال
قطعت �أ�سباب ال�سماء من يده ،و�أ�سخت الأر�ض من حتت قدميه ،ثم ال �أبايل ب�أي واد هلك.
	18الع�صفور :لقب يطلقه الأ�رسى الفل�سطينيني على اجلوا�سي�س الذين يعملون على ا�ستدراج اعرتافات من
الأ�رسى يف زنازين التحقيق من �أجل �إدانتهم ،من خالل تقم�ص �شخ�صية �أ�رسى مقاومني.
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نحو حما�س ()1989-1981
دافئ” ،فقال يل�“ :ألي�س من �أجل �أن يعرفوك على �أحد؟” ،قلت :ال .ف�سكت �سكوت �أهل
الكهف لأن املحادثة جافة جداً ،وكرهت هذا ال�شخ�ص.
وبعد �ساعة جاءنا �شخ�ص �آخر ف�رصنا ثالثة يف زنزانة ال تت�سع �إال لواحد� ،ألقى ال�سالم
ثم ع َّرف عن نف�سه ،وقال� :أخوكم يف اهلل من اجلامعة الإ�سالمية ،و�أخذ يكلم نف�سه م�سمعا ً
�إيانا� ،أما �أنا فنظرت �إىل ي�ساري على جدار الزنزانة فوجدت ا�سم املهند�س �إ�سماعيل
�أبو �شنب مكتوبا ً بال�صابون وبخط جميل وهذا يعني �أنه هنا ،فخفت �أن يكون قد ذكر
�شيئا ً عني ومل �أكن �أد ِر �أنه معتقل ،وبينما �أنا �أفكر فيه ،نظرت �إىل مالب�س “الع�صفورين”
الداخلية جهة ال�صدر ،فكانت بي�ضاء نظيفة ،وغري مت�أثرة من امل�سلخ وال من التعذيب،
فقلت لأحدهما :من �أين لك هذا القمي�ص؟ فقال يل :و�أنت ،من �أين لك بهذا القمي�ص؟
ف�سكتنا .ثم �أخذ يروي ق�صته و�أنه لي�س عليه اعرتاف و�أنه يف�ضل احلب�س الإداري على
البقاء يف الزنزانة ،ثم �س�أل الع�صفور الآخر :ما ق�صتك؟ فقال� :أنا �أعمل يف الكازية وجاء
يهودي ليملأ خزان �سيارته بالبنزين فقتله (الفدائيون) ،و�أم�سك بهم اليهود ،و�أنا ر�أيت
ذلك ،ولكن لي�س يل دخل ،ثم �س�ألني و�أنت؟ ما ق�صتك؟ ف�أجبت م�ستطرداً :عذاب القرب
على اجل�سد� ،أم على الروح يف القرب؟ ما هي احلقيقة؟ وهل عذاب القرب خمتلف عليه؟
فقال يل :تريد �أن تغري املو�ضوع ،قلت له :نعم ،و�أنت من اجلامعة الإ�سالمية فحدثنا،
ف�أخذ يحدثنا.
ثم �رصت �أجربهما �أن يردوا علي باملدائح� ،رصت �أمدح و�أذكر اهلل كثرياً ،وخا�صة ال
حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم ر ّددتها بالآالف حتى ّ
مل مني ،ثم ذهبا واحدا ً تلو
غي مالب�سك ،و�أعطوين
الآخر ،ثم بعد �ساعة �أو �أكرث �أخذوين �إىل غرفة �أخرى وقالوا يلِّ :
مالب�سي ال�سابقة التي اعتقلت فيها ،وجاء طبيب وفح�ص �ضغطي وقال“ :كوي�س”،
ونقلت �إىل �سجن امل�سكوبية يف القد�س.
علي،
ُنقلت �إىل �سجن امل�سكوبية يف القد�س ع َّل �أحدا ً من املعتقلني يف القد�س يعرتف َّ
فقد اعتقل الكثريون ،منهم �أبو �سليمان [ح�سن القيق] رحمه اهلل ،وعبد اخلالق النت�شة
وغريهم ،ولكن مل يح�صل واحلمد هلل ،غري �أين �أُ ِخذت و�أُدخلت �إىل حمكمة يف امل�سكوبية،
ومددوا اعتقايل �إىل �شهرين ،ف�أخذت �أ�صيح و�أعرت�ض ،وطلبت حمامياً ،فخفف القا�ضي
التمديد �إىل �أربعني يوماً ،ثم ُنقلت �إىل �سجن اخلليل املركزي ،و�أفرج عني بعد ذلك.
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�إىل املواجهة :ذكريات د .عدنان م�سودي
ق�صة البيان 43
كان اعتقايل بعد توزيع البيان رقم  ،1942ومتيز هذا البيان بطول مدة فعالياته ،لذا
عندما ح�رض الأ�ستاذ ناجي �صبحة ،قال :ملاذا �أطلتم املدة يف هذا البيان؟! فقلنا له :حتى
يطول موعد االجتماع القادم .فيا �سبحان اهلل ،لقد طال كثرياً ،فقد اعتقلنا بعده عدا الأخ
ناجي ،وهو الأخ الوحيد الذي مل يعتقل من املكتب الإداري العام لأن �أحدا ً مل يعرتف
عليه.
ويف �أثناء وجودنا يف املعتقل ،متنينا ب�شدة �صدور البيان رقم  ،2043حتى تخف عنا
�شدة التعذيب يف التحقيق ،وتفيدنا كدليل �إثبات �أننا ل�سنا نحن القيادة كما يظنون ،و�أن
القيادة احلقيقية لي�ست يف زنازينهم .وبعد ثالثني يوما ً وبينما كنت يف زنزانتي يف �سجن
اخلليل عرفت �أن البيان رقم  43نزل بالفعل ،و ّ
مت توزيعه يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
وكان عامالً م�ساعدا ً يف التفريج عنا .مل �أعرف من الذي قام بذلك ،غري �أنني �أعرف �أنا
كنا قد و�ضعنا قيادة بديلة يف اخلليل برئا�سة الأ�ستاذ حت�سني �شاور ،وهكذا ا�ستمرت
االنتفا�ضة حتى اعتقل �أع�ضاء مكتب قيادة ال�ضفة كلهم ،مبا فيها اخلليل ،وحكم على
الأخ حت�سني �شاور (�أبو حمزة) ثالث �سنوات.
و�إثر اعتقايل ت�سلم الأخ حممد جمال النت�شة (�أبو همام) الأمر ،وتتابعت قوافل
ال�شهداء رحمهم اهلل ،وتزايدت �أعداد اجلرحى واملعتقلني .وكان الأخ عبد اخلالق النت�شة
ف َّرج اهلل عنه الذراع الأمين يل ،وبعد اعتقاله با�رشت بنف�سي بالإ�رشاف على الإخوة
امليدانيني املُنفذين يف املدينة ،و�أهمهم الإخوة حممد �إمام (�أبو �صهيب) والأخ جواد
اجلعربي (�أبو يحيى) والأخ عبد القادر �إدري�س والأخ ناجي �سنقرط ،وبعد اعتقايل �صار
�أبو همام [حممد جمال النت�شة] م�رشفا ً عليهم ،ولرمبا �ساعده الأخ طالل �سدر ،وخا�صة
بعد اعتقال �أبي همام ،ثم عاد الأخ عبد اخلالق ليتوىل مهمة الإ�رشاف بعد الإفراج عنه،
و�أذكر �أنه اعتقل الأخ ناجي �سنقرط ،وقد �أعد العدة والقوة ،ولكنه مل يفلح يف عمل �شيء
غري التدريب الع�سكري ،وال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم.
ن�ص البيان رقم  42من �سل�سلة البيانات املرقمة حلركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)،
� 19أثبت �ضمن ملحق الوثائق ّ
امل�ؤرخ بيوم الأحد  .1989/5/28انظر الوثيقة رقم � ،9ص ( .142املحرر)
ن�ص البيان رقم  43من �سل�سلة البيانات املرقمة حلركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)،
� 20أثبت �ضمن ملحق الوثائق ّ
امل�ؤرخ بيوم الأحد  .1989/6/19انظر الوثيقة رقم � ،10ص ( .146املحرر)
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