الحياة الثالثة
ما بين الدنيا واآلخرة
لممؤلؼ أبو عبيدة المقدسي
وىو فيمي عيد رمضاف حسف القنبر المشاىرة مف عرب
السواحرة /جبؿ المكبر /القدس

إهداء
أىدي ىذا الكتاب إلى كؿ مف رضع حب فمسطيف
إلى الغيوريف عمى أرضيـ
إلى مف ال يرضى الظمـ
إلى المجاىديف والمناضميف واإلخوة األحرار
إلى كؿ مف يفكر بالجياد والنضاؿ عمى األرض المباركة
إلى الشيداء واألسرى
إلى أمي التي أرضعتني حب الجياد والعيش الكريـ
إلى أبي الذي صبر واحتسب
إلى كؿ أولئؾ أىدي ىذا العمؿ

المقدمة
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
إف الحمد هلل نحمده ونستعينو ونتوب إليو ونستغفره ،ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا ومف سيئات
أعمالنا ،مف ييد اهلل فبل مضؿ لو ومف يضمؿ فبل ىادي لو ،وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال
شريؾ لو ،لو الممؾ ولو الحمد يحيي ويميت وىو عمى كؿ شيء قدير.
محمدا عبده ورسولو الصادؽ األميف ،صموات اهلل عميؾ يا نبي اليدى وعمى آلؾ
وأشيد أف
ً
وصحبؾ أجمعيف وبعد:

اما
انطمقت فكرة ىذا الكتاب مف منطمؽ الظمـ الذي وقع عمى فمسطيف العربية اإلسبلمية؛ فكاف لز ً
عمينا الدفاع عف أرضنا بالمقاومة الشرعية إلزالة الظمـ والطغياف وتحرير األرض المباركة مف

المعتديف والمفسديف.
إف الييود أفسدوا في األرض أوؿ مرة في المدينة والحجاز قبؿ بعثة الرسوؿ _صمى اهلل عميو
وسمـ_ وجاء الرسوؿ _صمى اهلل عميو وسمـ_ وأصحابو _رضواف اهلل عمييـ_ فأزالوا ىذا الفساد،
وىا ىي المرة الثانية إلفسادىـ ىنا عمى أرض فمسطيف ،كما فسر ذلؾ المفسروف المعاصروف
لآلية الكريمة في سورة اإلسراء "وقضينا إلى بني إسرائيؿ في الكتاب لتفسدف في األرض مرتيف
كبير".
عموا ًا
ولتعمف ً
فبعد فقداف األمؿ بالحكاـ والحكومات العربية واإلسبلمية ،لـ يبؽ لنا سوى الجياد الفردي
وغدا أضعؼ ،فبالرغـ مف أف
والجماعي حتى يأتي المدد مف اهلل ،إف (إسرائيؿ) ليست كالماضي ً
الحكاـ والحكومات العربية يحرسونيـ مف الخارج عمى كؿ الحدود الفمسطينية والبعض يحرسونيـ

مف الداخؿ بالتنسيؽ األمني ،إال أف ىناؾ عمى الخط الثاني المعاكس "خط المقاومة" قمة مسممة
شعبيا ،تعمؿ عمى تثبيت األمة واحياء القضية والعمؿ عمى العيش بكرامة وازالة
مدعومة
ً

االحتبلؿ الغاشـ ،والتحريض عمى الجياد المبكر ضد المحتؿ بكؿ الوسائؿ واإلمكانيات والتعبئة،
وتعميـ األجياؿ وانارة الدرب أماميـ ،ىذه القمة ىي األمؿ بالتحرير وتمييد الطريؽ لذلؾ.

إف القمة المؤمنة حوصرت وقوطعت ومنع عنيا الدواء والماء والغذاء وحوربت وضربت ،وبفضؿ
اهلل لـ يؤثر عمييا كؿ ما ذكر ألف اهلل معيا ويرعاىا.
وجوا ،وغمقت عمييا جميع المعابر والطرؽ
بر ًا
ولقد أعمنت عمييا الحرب مف كؿ االتجاىات ًا
وبحر ً
وصمدت ونالت شرؼ الصمود والمقاومة ووساـ الرجولة بكؿ ما تعني الكممة.
ىذه القمة أفشمت كؿ المشاريع الييودية الصييونية في المنطقة عف طريؽ جياد مقاتمييا
وضرباتيـ الموجعة لمكياف الصييوني ،والذي لـ يتورع في استخداـ كؿ الطرؽ البلأخبلقية
والبلإنسانية لئلطاحة بيذه الثمة المؤمنة لكف أنى ليـ ذلؾ.

مف طرؽ اإلطاحة بيذه ال ثمة المؤمنة كاف االعتقاؿ واألسر ،ومف ىنا صدر ىذا الكتاب ليبيف
لكؿ أخ وأخت ما ىو االعتقاؿ واألسر وبعض الطرؽ التي يتعامموف بيا مع األسير مف بداية
خطفو واعتقالو حتى اإلفراج عنو أو العيش داخؿ المعتقؿ إلى أف يشاء اهلل أو نفيو أو إعدامو
عف طريؽ القتؿ المتعمد أو اإلىماؿ الطبي أو بفضؿ اهلل باإلفراج بعمميات التبادؿ المشرفة.
فيمي مشاىرة
الدعوة والجهاد
لكؿ مف تيمو القضية الفمسطينية ولكؿ شاب وشابة ورجؿ وامرأة وشيخ وعجوز ،قاؿ تعالى" :يا
أييا الذيف آمنوا ىؿ أدلكـ عمى تجارة تنجيكـ مف عذاب أليـ * تؤمنوف باهلل ورسولو وتجاىدوف
في سبيؿ اهلل بأموالكـ وأنفسكـ ذلؾ خير لكـ إف كنتـ تعمموف * يغفر لكـ ذنوبكـ ويدخمكـ جنات
تجري مف تحتيا األنيار ومساكف طيبة في جنات عدف ذلؾ الفوز العظيـ * وأخرى تحبونيا
نصر مف اهلل وفتح قريب وبشر المؤمنيف" سورة الصؼ اآليات ()01-01
ىذه دعوة إلى الذيف اختاروا طريقًا أخرى بعيدة عف الجياد ،إلى الذيف اختاروا أف يسعوا وراء
األوىاـ والخياالت الزائفة عف طريؽ المفاوضات العبثية ندعوىـ بالسير معنا في طريؽ التحرير
الصعب الممتمىء باألشواؾ ،ولكنو طريؽ مستقيـ إف سرنا بو موحديف فسنصؿ بو أسرع إلى
نياية الطريؽ دوف شؾ منتصريف ،لمعدو قاىريف ،فسيروا معنا في موكب الحؽ وطريؽ النصر.

الدعوة لمحركة
إننا في حركة المقاومة اإلسبلمية ندعو كؿ مف يرغب في اإلصبلح والتغيير ويممؾ اإليماف
وال وعي واليمة والعزيمة والثقة في ىذه الثمة المؤمنة والثقة بنفسو إلى أف ينحاز إلى ىذه الفئة
المجاىدة ،وأف يمحؽ بيذه المدرسة الجيادية التربوية والسير وراء ىذه الحركة اإلسبلمية التي
يعا في الطريؽ الوحيد والمضموف طريؽ المواجية والتحدي طريؽ المقاومة الشرعية،
تمضي سر ً

طريؽ التحرير والنصر والعيش بكرامة ،طريؽ الجنة.

قاؿ تعالى" :إف اهلل اشترى مف المؤمنيف أنفسيـ وأمواليـ بأف ليـ الجنة يقاتموف في سبيؿ اهلل
وعدا عميو حقًا في التوراة واإلنجيؿ والقرآف ومف أوفى بعيده مف اهلل فاستبشروا
فيقتموف ويقتموف ً
ببيعكـ الذي بايعتـ بو وذلؾ ىو الفوز العظيـ" (التوبة )000

الواجب الديني والوطني
شيئا وىو خير لكـ وعسى أف تحبوا
قاؿ تعالى" :كتب عميكـ القتاؿ وىو كره لكـ وعسى أف تكرىوا ً
شيئا وىو شر لكـ واهلل يعمـ وأنتـ تعمموف" اآلية 402( :مف سورة البقرة).
ً
قاؿ تعالى" :وقاتموا المشركيف كافة كما يقاتمونكـ كافة واعمموا أف اهلل مع المتقيف" (اآلية  14مف
سورة التوبة).
إخواني وأخواتي عندما تحتؿ األرض وتيجر العائبلت عف أرضو وعرضو وبيتو بكؿ الطرؽ
والسبؿ ،بالنفس والماؿ والكممة لدحر المحتؿ المغتصب.
كثير مف الشباب يريد أف يعمؿ بالعمؿ العسكري ،ويبحث عف الطرؽ واإلمكانات التي
فإف ًا

آجبل،
يستطيع مف خبلليا العمؿ بالطريقة السميمة والمتقنة التي ال يتـ اكتشافو فييا
عاجبل وال ً
ً

فيبحث عف الشخص المناسب والمكاف المناسب في المجتمع الذي يعيش بو والبيئة المحيطة بو،
قاؿ تعالى" :فإذا عزمت فتوكؿ عمى اهلل" (آية  037مف سورة آؿ عمراف) ،فنصيحتي لكؿ
جدا ،قاؿ
شخص يريد االنضماـ إلى ركب المقاومة وسنحت لو الفرصة لذلؾ أف يكوف ًا
حذر ً
تعالى" :يا أييا الذيف آمنوا خذوا حذركـ" (آية  50مف سورة النساء) ،وقاؿ _صمى اهلل عميو

وسمـ_" :استعينوا عمى قضاء حوائجكـ بالسر والكتماف".

حذر بتصرفاتو وأال يستخؼ باألمور والعمؿ
ومف دخؿ في ركب المقاومة يجب عميو أف يكوف ًا

عمى تحقيؽ المطموب بالحذر التاـ ،وأف تكوف النية في العمؿ هلل _سبحانو وتعالى_ وأف يكوف
مفعما بالحيوية والوعي المطموب وااللتزاـ التاـ بما يكمؼ بو ،وأف يكوف عنده القدرة عمى التكيؼ
ً
وحازما ويممؾ قدرة عالية عمى ضبط النفس.
جديا
مع الحدث ،وأف يكوف ً
ً
دائما وعنده نفس
ًا
كتوما وأف يكوف صاحب حس أمني عالي ،وأف يكوف
صابر ومنتبيًا ً
وأف يكوف ً
طويؿ.
وأف يبتعد عف حب االستطبلع ،قاؿ تعالى" :يا أييا الذيف آمنوا ال تسألوا عف أشياء إف تبد لكـ
تسؤكـ" (آية  010مف سورة المائدة).
ومتطفبل.
فضوليا
ثار "فمف كثر كبلمو كثر غمطو" وأال يكوف
وأال يكوف ثر ًا
ً
ً
أخير الوالء المطمؽ لممجموعة التي ينتمي إلييا.
و ًا
أىبل ليكوف في
أما إذا كانت بعض األمور غير متوفرة في بعض األفراد ،فذلؾ ال يعني أنو ليس ً
جماعة ما ،يقوؿ الرسوؿ _صمى اهلل عميو وسمـ_" :كمكـ راع وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو" ،فعميو
بذلؾ كؿ الجيد في الرقي بنفسو.
نصيحة ميمة" :عدـ استخداـ الجياز النقاؿ في أي عمؿ".
االعتقاؿ والتحقيؽ
عديدا مف المجموعات واألفراد تـ اعتقاليا مف بيوتيا وأماكف عمميا ومف المدارس والجامعات
إف
ً
والمستشفيات ،فبل يوجد حرمة مكاف عند ىذا العدو الصييوني الغاشـ.

شبابا وشابات وشيبة بطرؽ وحشية وىمجية بترويع األىؿ
يتـ اعتقاؿ المجاىديف والمناضميف ً

واألطفاؿ عند اقتحاميـ لممكاف المستيدؼ ،فيذه سياستيـ في عمميات االعتقاؿ.

آالؼ مؤلفة مف أبناء شعبنا الفمسطيني األبي جاىدوا واستشيدوا وأسروا في سبيؿ اهلل وسبيؿ
القضية والوطف ،وليس كما يدعي البعض وتدعي إسرائيؿ بأف كؿ مف يعمؿ تحت إطار أو

تنظيـ أو حركة أو منظمة أو بمفرده يكوف عنده مشاكؿ إما مادية أو اجتماعية أو عاطفية؛ فمذلؾ
يتجو إلى العمؿ العسكري..
لذلؾ سأروي بعض الوقائع التي تكذب كؿ االدعاءات الصييونية وىي قصص واقعية حدثت مع
بعض األسرى ،وىذا حاؿ كؿ األسرى ولـ تكف عندىـ أي مشاكؿ ال مادية وال اجتماعية وال
عاطفية كما يدعوف واليدؼ األسمى والرئيس مف ىذه القصص واألحداث ىو الوقاية مف طرؽ
التحقيؽ المختمفة التي يستخدمونيا مع األسرى ومنيا الطريقة القذرة التي أوقعت ما يزيد عف
 %71مف األسرى أال وىي الجواسيس "العصافير" داخؿ زنازيف التحقيؽ والسجوف اإلسرائيمية.
"واقعة  :"0اسمي حسف في الخامسة والعشريف مف عمري ،تخرجت مف الجامعة بامتياز وأعمؿ
كثير ويساعداني في بناء البيت ،وتزوجت مف الفتاة التي
في مجاؿ تخصصي ،والداي يحباني ًا
أحببت ورزقت منيا طفؿ وأعيش معيما أجمؿ وأسعد حياة ...وفجأة!! صديؽ عمري قتؿ بسببي

وبيتي ىدـ ،والداي أعياىـ المرض والزوجة والوالد بدوف معيؿ.
ىذه قصتي مف البداية :في يوـ 4111/7/47ـ ،اندلعت انتفاضة األقصى وكآالالؼ مف أبناء
عديدا مف العمميات الناجحة والموجعة
شعبي انضممت لممقاومة ،وكنت في خمية عسكرية نفذنا
ً
ضد العدو الصييوني ،اشتبيت مخابرات االحتبلؿ بي بسبب تحركاتي الكثيرة ،وتـ اعتقالي حيث
بدأت رحمتي مع القير والحرماف ،دخمت قسـ التحقيؽ معصوب العينيف حتى وضعوني في أحد
الزنازيف الضيقة ،أخذوني إلى غرفة التحقيؽ حيث بدأت جمسات التحقيؽ المتواصمة ،مارسوا عمي
أشخاصا إال بعد التأكد منو ،%011
كؿ أنواع الضغط النفسي ،وحاولوا إقناعي أنيـ ال يعتقموف
ً
ىددوني إف لـ أعترؼ بإحضار زوجتي لمتحقيؽ ،ومحقؽ يمثؿ معي دور الصديؽ ،ينكت

ويضحؾ ويطمب لي قيوة ،وآخر ييدد يتوعد ويزمجر ،كانوا يسمحوف لي بالنوـ في الزنزانة
ساعتيف فقط بعد سير يوميف متواصميف وأكثر مف أجؿ فقد التركيز والتوازف ،وتشتيت الفكر
وحاولوا إييامي باعتقاؿ أشخاص زوروا تواقيع وأو ارقًا مكتوبة ،قالوا إنيا اعترافات عمي أسمعوني
اعترافات مدبمجة ،جاؤوا بصحؼ يومية قالوا لي مرة أنت ذاىب لمقابمة شخص مف الصميب
ٍ
محاـ ،حيث لـ يكونا سوى عميميف لممخابرات عرفتيـ مف أسئمتيـ
األحمر الدولي ومرة لمقابمة
المشبوىة ،عشرة أياـ متواصمة في التحقيؽ دوف أف أبوح بكممة واحدة إلى أف جاءني المحقؽ
وقاؿ :أنت ذاىب إلى السجف ،وبانتظار المحكمة انتيى التحقيؽ معؾ.

شيئا غير طبيعي تصرفات الشباب كانت
وصمت إلى السجف وشيء ما في داخمي يقوؿ إف ىناؾ ً
غير طبيعية "غريبة" أسئمتيـ نفس أسئمة المحققيف ،آه ..فيمت ،إنيـ "عصافير" كما اصطمح
عمى تسميتيـ في السجوف عرفوا بأني كشفتيـ فأرجعوني إلى قسـ التحقيؽ مرة أخرى تنقمت بيف
الزنازيف والتقيت فييا ببعض الشباب ،كاف يقوؿ أحمد لعمي لقد انتيى التحقيؽ معي وصوروني
شيئا ...ثـ غادر أحمد،
وأخذوا بصماتي وعرضوني عمى العيادة ،وأنا ذاىب لمسجف إذا كنت تريد ً
بعد يوميف أخذوني أنا وعمي وعمموا معنا مثؿ ما عمموا مع أحمد ،آه فيمت لقد جاء الفرج سوؼ
نذىب إلى السجف ،ونرتاح مف قرؼ التحقيؽ والزنازيف ،جاءت سيارة السجف المعروفة باسـ
"البوسطة" ونقمتنا إلى السجف ،لقد كانت فرحتي شديدة ..اثناف مف شباب قريتنا كانا في نفس
أيضا ،استقبموني
القسـ الذي ذىبت إليو ،مسجوف معروؼ يظير في الفضائيات ،مسجوف ىناؾ ً

ساخنا ،جمسنا لمتعارؼ حيث كاف
حماما
حافبل وىنؤوني بالسبلمة وبعد أف أخذت
استقباال
ً
ً
ً
ً
الشباب مف جميع المناطؽ خموقيف ومؤدبيف ،ال أحد فييـ يسأؿ عف قضيتؾ فقط المخوؿ
"الموجو األمني" ىو المسؤوؿ عف ذلؾ ،كؿ شيء منظـ ومرتب وشاويش "أمير الغرفة" ،دورات
تعميمية وحمقات دينية ،بعد يوميف جاءني "المخوؿ األمني" جمست معو عمى انفراد ،كاف لدى
المخوؿ طرؽ اتصاؿ سرية مع التنظيـ في الخارج ،قاؿ لي :نريد معرفة الخمؿ وكيؼ توصمت
المخابرات إلى اعتقاالت؟ وأيف كانت األخطاء؟ ناقشت معو كؿ التفاصيؿ والمعمومات التي
أعرفيا ،وأرشدتو إلى مكاف السبلح حتى يستفيد منو الشباب في الخارج بعثت رسالة عف طريقو
إلى صديقي المطارد أطمئنو بأني صمدت في التحقيؽ ولـ أعترؼ بشيء.
جاءنا قادـ جديد اسمو خالد رفض أف يتعاوف مع المخوؿ األمني ،حاولت إقناعو فيمس في أذني
ىؤالء عصافير ،قمت ماذا؟ ىؿ جننت!! إنيـ شرفاء وأنا أعرفيـ وبدأت أشرح لو عمؿ العصافير
الحقيقييف دوف فائدة ،لقد كاف عند خالد معمومات خطيرة "حسب ما فيمت إذا لـ تصؿ إلى
الشباب في الخارج قد تؤدي إلى استشياد أحدىـ ،أحضروا لو رسالة مختومة بختـ الجناح
العسكري لمتنظيـ يحثو عمى التعاوف فرفض ،تصرفاتو ىذه أدت إلى إثارة الشكوؾ حولو إلى أف
صدر قرار مف التنظيـ بمقاطعتو والتيديد بالتحقيؽ معو بتيمة العمالة وبمصطمح السجوف ىددوه
منشور مف منطقتو يتيمو بالعمالة ،ىددوه بالضرب " ىذا التيديد
ًا
بػ "إنزالو زاوية" أحضروا لو
لمتخويؼ فقط ،إال أنيـ ال يستخدموف ىذا األسموب" ولكف دوف فائدة إلى أف جاءت الكارثة،

نسخة مف الجريدة اليومية وصمت وفييا خبر استشياد رفيؽ خالد وصورتو عمى الصفحة األولى
أخير بأنو ليس
والراديو والتمفاز أذاعا الخبر انيار خالد لو تكمـ لما حدث ذلؾ ،اقتنع خالد ًا

جانبا وبدأ خالد بكتابة كؿ التفاصيؿ.
ً
موجودا عند العصافير ،أخذه المخوؿ األمني ً

أخويا
أمضيت عند الشباب عدة أياـ نضحؾ وننكت ونشد مف أزر بعضنا البعض ،كاف الجو
ً

وخصوصا بعد حؿ مشكمة خالد ،جاء اسمي لمنقؿ إلى سجف آخر فتمنيت أف أبقى
مفعما بالحب
ً
ً
عندىـ لحسف معاممتيـ وطيب أخبلقيـ أو عمى األقؿ لو تـ نقمي إلى قسـ آخر في السجف مف

ولعبا وضحؾ الشباب فييا مف خمؼ األسوار والتي انتقؿ
األقساـ التي كنا نسمع فييا أصواتًا ً

وبدال مف أف تأخذوني
إلييا الشباب كانوا معي في القسـ عمى كؿ حاؿ ،ركبت سيارة البوسطةً ،
إلى السجف اآلخر توجيت إلى قسـ التحقيؽ الذي كنت فيو سابقًا ،فقمت في نفسي لعميـ يريدوف

أف يسألوني بعض األسئمة عف الحالة االجتماعية أو ما شابو ،دخمت عمى المحقؽ رحب بي،
قميبل ثـ أخرج مف الدرج شريط كاسيت ووضعو في المسجؿ ،وقد كانت المفاجأة
وتكممنا ً
كالصاعقة فوؽ رأسي كؿ المعمومات التي قمتيا لممخوؿ األمني مسجمة بصوتي في الشريط
كيؼ؟ ال أفيـ ما أصابني انييار كامؿ.
أعدت االعتراؼ عندىـ مرة أخرى ووقعت عمييا ،ووضعوني في الزنازيف عدة أسابيع أخرى إلى
وخداعا.
تضميبل
أف يتـ نقمي إلى السجف بعدىا فيمت أف كؿ ما مر معي كاف
ً
ً
 العصافير الذيف ذىبت إلييـ أوؿ مرة كشفوا أنفسيـ لي بصورة غير مباشرة حتى أظف
أنني قد مررت بمرحمة العصافير.
 أحمد وعمي لـ يكونا سوى جاسوسيف حتى يوىماني بأني ذاىب إلى السجف.
تماما.
 األشخاص الذيف أعرفيـ والذيف التقيت بيـ عند العصافير كانوا مخدوعيف مثمي ً

أيضا بأنني لو لـ أنيار عند المخابرات ولو لـ أعمؿ إفادة شرطية لسقطت
 وقد فيمت ً

التيـ الموجية ضدي في المحكمة؛ ألنو حسب قوانيف محاكميـ فاألقواؿ والكتابة عند

العصافير وحدىا ال تكفي لئلدانة.
 بعد عدة أياـ مف وصولي إلى السجف الحقيقي ،جاء خالد ىو اآلخر وقع في المصيدة
حيث إف كؿ ما معو "المنشور ،الختـ ،الجريدة ،الراديو ،التمفاز" كؿ ذلؾ كاف مزيفًا
ومدبمجا.
ً

فعبل ولكف بعد أف تكمـ خالد بنفسو وكتب وأعطى
 أما صديؽ خالد فقد استشيد ً
المعمومات لمعصافير وليس قبؿ ذلؾ.
 أما الوضع في السجف الحقيقي ليس بالصورة التي رسميا العصافير ،مكاف منظـ يسيطر
فيو األسرى عمى كؿ شيء وبإمكانيـ االتصاؿ مع الخارج بسيولة ،ال فالواقع ىنا غير
ذلؾ ،إنو مجتمع ككؿ المجتمعات فيو الصالح والطالح وتحدث فيو كثير مف المشاكؿ،
مجتمع مغموب عمى أمره فاقد الحرية ممتيف في كرامتو ،ال يوجد عندنا شخص يعرؼ
"مخوؿ أمني" ،التحقيؽ مع الجواسيس أو ما يعرؼ "تنزيؿ زاوية" ثـ منعو منذ سنوات
طويمة.
 ال يحؽ ألحد ىنا ميما كانت صفتو التنظيمية حتى لو كاف أحد أفراد مجموعتؾ مف أف
يطمب منؾ باإلدالء بمعمومات لـ تقميا مسبقًا لممخابرات.
 أي أحد يسألؾ عف معمومات لـ تعترؼ بيا عند المخابرات ،فيو جاسوس دوف شؾ أو
فضولي جاىؿ يجب عدـ التعاطي معو.
 جاء في الحديث الشريؼ" :ال يمدغ مؤمف مف جحره مرتيف" ونحف لؤلسؼ لدغنا آالؼ
المرات عمى طوؿ سنوات االحتبلؿ وحتى يومنا ىذا نتعمـ وما زلنا نقع في مصيدة
أشخاصا كانوا يعمموف دورات لمشباب عف العصافير وقد وقعوا
العصافير حتى أف
ً
عندىـ بسبب:

 .0عدـ فيـ الواقع الحقيقي لمسجف.
 .4حب الشيرة والتظاىر.
 .1الثرثرة وحب الكبلـ.
 .2الخوؼ غير المبرر مف العصافير "بعد أف يكوف قد عرفيـ".
 .3الثقة الزائدة.
دائما أف الثقة ال تمغي الحذر وأنو مف صمت نجا ،وقد قالت
لذلؾ تذكر أخي ً
قديما" :لسانؾ حصانؾ إف صنتو صانؾ واف خنتو خانؾ".
لي جدتي ً

عاما ،متزوج ،أب لطفميف
واقعة (رقـ  :)4أخوكـ في اهلل أبو زينة مضى مف عمري اآلف ً 11
"زينة وعمرىا ثماني سنوات ،وعبيدة وعمره سبع سنيف" أسكف في قرية شرقي القدس وأحمؿ
البطاقة المقدسية كوني مف سكاف منطقة القدس ،أستطيع الدخوؿ ألي مكاف داخؿ (إسرائيؿ)
فمسطيف المحتمة ،أعمؿ في البناء ووضعي المادي ممتاز بفضؿ اهلل ،لـ أكف أنظر حولي وال
ييمني سوى عائمتي وأىمي ونفسي ،حتى اندلعت انتفاضة األقصى بتاريخ4111/7/47ـ،
واستشيد الطفؿ محمد الدرة ،في اليوـ الثاني مف اندالع االنتفاضة وبعد ذلؾ استشياد عدة أطفاؿ
برز مف بينيـ الطفمة الرضيعة إيماف حجو التي استشيدت في حضف أميا جراء عيار ناري مف
الوزف الثقيؿ ،أطمؽ مف فوىة بندقية إسرائيمية حاقدة ،واستشياد الطفؿ فارس عودة الذي تحدى
الدبابة اإلسرائيمية بحجر ،ومجزرة جنيف التي حصدت أرواح العشرات مف أبناء المخيـ مف بينيـ
األبطاؿ أبو جندؿ ،ومحمود طوالبة ،وعدة أحداث مف بينيا معاممة الحواجز اإلسرائيمية التي
جدا ،حيث إنيا
نكمت بأبنائيا وبناتيا بالتفتيش المذؿ والمييف ،كؿ ذلؾ أثر عمى حياتي الخاصة ً

نائما وفي سبات عميؽ ،وأصبحت أفكر أيف أنا مف الذيف
أيقظت ً
شيئا ما بداخمي كاف ً
يستشيدوف مف رجاؿ ونساء وشباف وأطفاؿ ،أيف أنا مف ىؤالء؟ أال انتمي إلى ىذا البمد والوطف؟
كثير وانتظرت حتى تأتي الفرصة المناسبة لمقياـ بعمؿ مشرؼ أعممو في سبيؿ اهلل
ًا
عاتبت نفسي
وسبيؿ الوطف فتوكمت عمى اهلل ،قاؿ تعالى" :وعمى اهلل فميتوكؿ المؤمنوف".

وأتت الفرصة األولى حيث تكمـ معي شاب عف كتابة الشعارات وتوزيع مناشير وما إلى ذلؾ،
أمبل بأف أصؿ إلى عمؿ أكبر مف ذلؾ بكثير ،كاف ىدفي االشتراؾ
فرفضت تمؾ األمور البسيطة ً
بعمميات كبيرة ومؤلمة لمعدو إلى أف تعرفت عمى صديؽ أخي أبو حمزة فوجدت األخ العظيـ
بذكره والبيي بطمتو والجميؿ بابتسامتو األخ عمي عبلف "أبو معاذ" مف سكاف مخيـ عايدة في
سجينا سابقًا أمضى خمس سنوات النتمائو لمجموعة عسكرية ومرت األياـ،
بيت لحـ ،فقد كاف
ً
حاولت المخابرات اإلسرائيمية اغتيالو في نابمس مما أدى إلى إصابتو واستشياد القائد األسطورة
أيمف حبلوة الذي كاف برفقتو في نفس السيارة المستيدفة ،وبعد فترة مف الزمف بعث أبو معاذ
برسالة يريد أف نساعده في تنفيذ عمميات داخؿ (إسرائيؿ) وكانت ىذه الفرصة الذىبية التي
أستطيع مف خبلليا العمؿ العسكري ،في البداية طمبت بأف ينزلوني عممية استشيادية فرفضوا
ذلؾ ألنيـ يحتاجوف لي إليصاؿ استشيادييف إلى الداخؿ اإلسرائيمي بحكـ أنني أحمؿ اليوية

المقدسية ،ومف خبلليا أستطيع دخوؿ العمؽ اإلسرائيمي والبحث عف أمكنة مناسبة إليصاؿ
االستشيادي إلييا فتذكرت الحديث الشريؼ عف الرسوؿ _صمى اهلل عميو وسمـ_" :مف جيز
غازًيا في سبيؿ فقد غزا ،ومف خمؼ غازًيا في أىمو بخير فقد غزا" متفؽ عميو
وفعبل طمب مني البحث عف مكاف عمى شرط أف يكوف في أحد المستوطنات القريبة مف مدينة
ً
مؤخر عمى المدينة ،وعمى
ًا
ردا عمى االعتداءات اإلسرائيمية التي حدثت
بيت لحـ؛ لتكوف العممية ً
كنيسة الميد التي حوصر بيا بعض المجاىديف والمناضميف والمطارديف وأبعدوا بعضيـ إلى

أوروبا وغزة وأسر بعضيـ اآلخر.
بعد البحث المكثؼ وجدت المكاف المناسب عمى مدخؿ مستوطنة جيمو ،التي يفصؿ بينيا وبيف
مدينة بيت لحـ حاجز عسكري ،اليدؼ كاف حافمة صييونية تحمؿ الرقـ " "14كانت تدخؿ إلى
المستوطنة تحمؿ مستوطنيف مف داخؿ المستوطنة إليصاليـ إلى أماكف عمميـ ،راقبت الحافمة
أيضا بأنو ال يوجد
لمدة أسبوع مف خبلؿ مراقبتي لمحافمة ،مف أيف تأتي والى أيف تذىب ،وعممت ً
مف يحرس مدخؿ الحافمة وعممت بأف الحافمة تكوف ممتمئة بالركاب ساعات معينة.

منتظر ،وكما
ًا
في يوـ 4114/4/06ـ ،ذىبت إلى المكاف الذي منو سأنقؿ االستشيادي ،فوجدتو
اتفقنا تبادلنا كممات السر ،وركب معي في السيارة الخاصة بي وكاف ىذا الذي أدى إلى

وجاىز لبلستشياد في سبيؿ اهلل ،وسبيؿ
ًا
وجاىز مف جميع النواحي،
ًا
مستعدا
اكتشافي ،كاف
ً

وطبعا كاف يعمـ ما سينالو بعد الموت
ومصر عمى ذلؾ،
ًا
ذاىبا لمموت بقدميو
القضية الفمسطينية ً
ً
في سبيؿ اهلل ،كاف اسمو "محمد ىزاع الغوؿ" مف مخيـ الفارعة قضاء نابمس ،ومف الناحية
األخرى كانت المخابرات اإلسرائيمية عندىا معمومات مؤكدة بأنو سيخرج استشيادي مف منطقة
بيت لحـ "وكاف ىذا ثاني األخطار التي أدت إلى اكتشافنا بعد أف كانت تتصنت عمى مكالماتنا
تحديا لؤلمف اإلسرائيمي الذيف
تصميما عمى إيصاؿ محمد إلى اليدؼ ليكوف
الياتفية" زادنا ذلؾ
ً
ً
يتغنوف بو فتوكمنا عمى اهلل ،قاؿ تعالى" :ومف يتوكؿ عمى اهلل فيو حسبو" ،وفي طريقنا التقينا
بعدة حواجز عسكرية متحركة استطعنا تفادييا بااللتفاؼ حوليا والذىاب مف طرؽ ممتوية وبعيدة
عف األنظار ،تـ دراستيا سابقًا ،تجاوزنا كؿ الحواجز األمنية ووصمنا إلى منطقة القدس واقتربنا
محمدا
مف اليدؼ المقرر عمى مشارؼ المستوطنة وقبؿ وصولنا اليدؼ بمائة متر أعطيت
ً

جدا
البطاقة ،مع العمـ أف
محمدا كاف ال يعرؼ الكبلـ بالمغة العبرية فمقد استفاد مف البطاقة ً
ً

بحيث فقط يرييا لمسائؽ وال داعي لمكبلـ معو ،وأخبرتو أنو إذا صادفت عمى المحطة أي شخص
عربي ينتظر الحافمة أخبره أال يصعد إلى الحافمة ،وودعت االستشيادي محمد ودعوت لو
بالتوفيؽ وأخذت رقـ جيازه النقاؿ في حاؿ حدث معو أي خمؿ يستدعي االنسحاب مف المكاف،
وأنزلتو بالقرب مف المحطة في الوقت المحدد ،وأنا عدت أدراجي مسرًعا مف حيث أتيت ،جاءت

الحافمة بعد دقيقة مف وصوؿ محمد ،كاف عمى المحطة يقؼ ثبلثة أشخاص عرب وسيدتاف،
فأخبرىـ أ ال يركبوا في الحافمة ،السيدتاف استمعتا لقولو وذىبتا ،أما الشاب الثالث صعد في
الحافمة مع محمد ،كاف مف المقرر أف يفجر نفسو عندما تصؿ الحافمة رقـ  1ألنو يوجد محطة
وقود بالقرب مف محطة الحافمة ،وعمى ما يبدو أنو لـ تسنح الفرصة لذلؾ ففجر محمد نفسو عمى
صييونيا واستشياد الشاب الذي صعد مع محمد
أوؿ محطة صعد عندىا مما أدى إلى مقتؿ 06
ً
واصابة العشرات.

قاؿ تعالى" :مف المؤمنيف رجاؿ صدقوا ما عاىدوا اهلل عميو فمنيـ مف قضى نحبو ومنيـ مف
ينتظر وما بدلوا تبديبلً" (اآلية  1سورة األحزاب).
ونحمد اهلل عمى توفيقو لنا ونجاح ىذا العمؿ الذي كاف لوجو اهلل تعالى ،وبعد ما يقارب
األسبوعيف بدأت االعتقاالت العشوائية مف القرى المجاورة لممستوطنة وباألخص كؿ مف لو عبلقة
بالقائد القسامي أبو معاذ ومف بينيـ أخي أبو حمزة ،وبعد أياـ أرسمت المخابرات بطمبنا أنا وأخي
معا وتـ التحقيؽ معنا عدة
الصغير لمذىاب إلى مركز تحقيؽ في المسكوبية في القدس ،ذىبنا ً

ساعات ،كاف مجمؿ الحديث أيف كاف أبو حمزة بتاريخ 4114/4/06ـ ،وتـ إخبلء سبيمنا بعد

ذلؾ ،وبعد ما يقارب ثبلثة أشير مف العممية تـ اعتقالي مف مكاف عممي واحضاري إلى مركز
تحقيؽ المسكوبية أخذوا أغراضي الشخصية التي بحوزتي بما فييا ساعتي ومحفظتي وفتشوني
بدقة ،وبعد انتياء التفتيش ارتديت مبلبسي وعصبوا عيناي بنظارة سوداء كبيرة الحجـ وقيدوا يدي
بابا
يمينا وتارة
ً
وقدمي وأمسؾ السجاف بيدي ،وسحبني وأخذني بطريؽ ممتوية تارة ً
شماال ويفتح ً

يدي
ويغمؽ آخر ،حتى وصمت إلى باب زنزانتي وتـ نزع النظارات عف
عيني ونزع القيود عف ّ
ّ
وقدمي فتفاجأت بما رأيت ،غرفة سوداء وضيقة بالكاد أرى آخرىا مف شدة سوادىا دخمت الغرفة،
ّ
أغمؽ الباب خمفي في الوىمة األولى شعرت أنني في قبر ،الزنزانة :عرضيا متر ونصؼ وطوليا
متراف ،وارتفاعيا متراف ونصؼ ،يوجد بطانية عفنة ومغسمة حديدية صغيرة ،يوجد ليا زر جانبي

تضغط عميو؛ فيخرج ماء مف ثقب صغير في المغسمة لمدة سبع ثواف ،بحيث يمؤل الماء كفة يدؾ
ومقابؿ المغسمة يوجد بيت لمخبلء "دورة مياه" وبجانبو جدار صغير ،وعمى الجانب اآلخر مقعد
مف األسمنت وبسطة أسمنت أماـ المقعد ممصقة بالحائط تعمؿ عمى الطاولة بوجودىا ،وجدراف
الزنزانة مقصورة بأسمنت أسود وخشف ،وسقؼ الزنزانة نفس الشيء وفي مركز السقؼ يوجد
حار فالزنزانة
مصباح دائري لوف ضوئو أصفر خافت ال يكاد يضيء الزنزانة ،واذا كاف الجو ًا

جدا داخؿ الزنزانة.
باردا فالزنزانة أبرد ،ونسبة الرطوبة عالية ً
جدا واذا كاف الجو ً
حارة ً

أوؿ يوـ في الزنزانة تشعر بضيؽ الصدر والخوؼ والقمؽ والضغط النفسي الشديد وكؿ تفكيرؾ
ينحصر بما سيفعمونو معؾ ،وتتساءؿ ىؿ سيضربونني؟ كيؼ سيحققوف معي؟ ىؿ سينزعوف
أض افري؟ وىؿ وىؿ وىؿ؟ كؿ ىذه األسئمة تؤدي بؾ إلى الرجوع إلى اهلل تعالى والدعاء لو بأف
يحميؾ منيـ ،ويثبتؾ عمى عدـ الوقوع واالنييار أماميـ واالعتراؼ ليـ ،وفي الزنازيف ال ينفعؾ
شيء سوى اهلل تعالى والتوكؿ عميو ومف ثـ الصبر عمى ىذا االبتبلء ،وىو امتحاف مف اهلل
تعالى.
قاؿ تعالى" :إف اهلل مع الصابريف" وقاؿ تعالى" :يا أييا الذيف آمنوا اصبروا وصابروا" ويقوؿ
الرسوؿ _صمى اهلل عميو وسمـ_ " :أمسؾ عميؾ لسانؾ" أخي إف حفظت لسانؾ تحفظ نفسؾ مف
اليبلؾ ،والعيش ما تبقى مف العمر داخؿ غياىب السجوف في الزنزانة صعب معرفة الوقت وكـ
الساعة إال في حالة واحدة فقط ىي وجبات الطعاـ ،يوجد ثبلث وجبات لمطعاـ ،فطور يأتي مف
الساعة السابعة حتى التاسعة ،والغداء مف الساعة الحادية عشر حتى الواحدة ،وبعدىا يتـ توزيع
ليبل يحضروف
ثبلث سجائر والعشاء مف الرابعة وحتى السادسة مساء ومف الثامنة حتى العاشرة ً
طبعا كؿ وجبة تأتي ال تسمف وال تغني مف جوع ،كمية
قطعتيف مف الخبز محشوتيف بالمربىً ،

جدا ،ونصؼ الوجبة التي تأتي ال بؿ أغمبيا ال تؤكؿ مف رداءة بعض أصناؼ
الطعاـ قميمة ً
جيدا وألف بعضو فاسد ورائحتو نتنة ،عف طريؽ وجبات
الطعاـ أو ألف بعض الطعاـ مطبوخ ً
الطعاـ تستطيع معرفة الوقت فبذلؾ تستطيع إقامة صبلتؾ ومعرفة ليمؾ مف نيارؾ في أوؿ يوـ

لـ يحدثني أحد ،ولـ يأخذوني إلى التحقيؽ كانوا فقط يحضروف لي وجبات الطعاـ ،في اليوـ
الثاني بعد وجبة العشاء جاء السجاف وأخذني إلى زنزانة بجانب زنزانتي لكي أستحـ بيا ،قاؿ لي
معؾ خمس دقائؽ لبلستحماـ فأغمؽ الباب وذىب ورجع بعد ما يقارب الخمس دقائؽ وأخذني إلى

زنزانتي ،وكذلؾ األمر في اليوـ الثالث والرابع إلى نياية األسبوع دوف تحقيؽ حتى اليوـ الثامف
مقيدا ومعصوب العينيف بعد أف مررنا بمسالؾ ممتوية ونزلنا
صباحا ،فتح الباب وأخذني السجاف ً
ً
ثبلث درجات وتابعنا السير حتى وصمنا إلى غرفة فتح بابيا وأدخمني ونزع عف عيني النظارة،

فإذا ىي غرفة بيضاء يوجد بيا كرسي وطاولة وعمييا كمبيوتر وبالمقابؿ كرسي متوسط الحجـ
مصنوع مف حديد مثبت باألرض تـ إجبلسي عمى الكرسي وتـ تقييدي عميو تقر ًيبا لمدة ثبلث

طبعا اسـ مستعار لو
ساعات ،ومف ثـ فتح الباب ودخؿ المحقؽ وعرؼ عمى نفسو باسـ "آدـ" ً
إجراءات أمنية وبدأ باألسئمة.

قاؿ :اسمؾ؟
قمت :أبوزينة
قاؿ :أال تعمـ لماذا أنت ىنا؟
قمت :ال أعمـ.
قاؿ :أتريد أف تتكمـ وحدؾ لماذا أنت ىنا؟
قمت :ال أعمـ لماذا أنا ىنا
قاؿ :نحف نعرؼ كؿ شيء عنؾ ولكف نريد السماع منؾ
قمت :ال أعمـ عما تتحدث.
قاؿ :أنت متيـ بإعطاء سيارتؾ الخاصة ألخيؾ مف أجؿ إيصاؿ مخرب داخؿ إسرائيؿ.
قمت :أنا ال أعطي سيارتي ألحد ،سيارتي معطمة منذ فترة.
قاؿ :إف سيارتؾ شوىدت بالقرب مف مكاف العممية.
قمت :سيارتي معطمة أماـ المنزؿ منذ زمف طويؿ.
قاؿ :قتؿ في العممية أشخاص مدنيوف وأبرياء ،لقد كانت عممية مؤلمة وبشعة.
قمت :بالنسبة لي ال أعمـ عما تتحدث ،وال أعمـ حتى أنو حصمت عممية.

قاؿ :ألـ تشاىد ذلؾ في األخبار ووسائؿ اإلعبلـ.
قمت :أنا ال أتابع األخبار وال أتدخؿ في السياسة.
في اليوـ التالي بعد أف أحضروني إلى غرفة التحقيؽ بدأ بأسئمة جديدة مرتبطة بالموضوع نفسو.
قاؿ :أيف كاف أخوؾ أبو حمزة في يوـ األحد 4114/4/06ـ "يوـ العممية"؟
معا في العمؿ وال أذكر إف حصمت عممية في ىذا اليوـ.
قمت :في ىذا التاريخ كنا ً
قاؿ :أيف تعمموف؟
قمت :في مستوطنة قرب راـ اهلل.
قاؿ :ما طبيعة عممكـ؟
قمت :في مجاؿ البناء.
قاؿ :مع مف تعمموف؟ ومف كاف يعمؿ معكـ؟ ومتى تذىبوف إلى العمؿ؟ ومتى تنتيوف مف العمؿ؟
وأسئمة عديدة وكثيرة سئمت وتجاوزتيا بفضؿ اهلل تعالى.
مر أسبوعاف عمى ىذه الحاؿ ،وكانوا عندما يرجعوني مف التحقيؽ يرجعوني إلى زنزانة غير
زنزانتي التي كنت بيا سابقًا وكؿ يوـ أو يوميف ينقموني مف زنزانة ألخرى.
كثير ألني
عاما ،ففرحت ًا
شابا
ً
وفي بداية األسبوع الثاني أدخموا عندي ً
ممتحيا عمره يقارب الثبلثيف ً
نفسيا ومشتاقًا لمكبلـ مع
لمدة أسبوعيف لـ أتحدث مع أحد ،وكنت أشعر بالوحدة وكنت مضغوطًا ً
أي كاف إال مع المحققيف ،عرؼ عمى نفسو واسمو حسف مف مدينة يطا قرب الخميؿ ،تكممنا مع

كثير دوف الدخوؿ في الحديث عف القضية التي أنا ىنا مف أجميا أو التي ىو ىنا مف
بعضنا ًا

شيئا عف العصافير.
أجميا ،خبلؿ الحديث قاؿ لي حسف :ىؿ تعمـ ً
قمت :ال

كثيرا.
قاؿ :أنا ىذه المرة الثالثة التي أسجف بيا وأعرؼ عف العصافير ً
شيئا عنيـ.
قمت :أخبرني عنيـ فأنا ال أعرؼ ً

قاؿ :سأقوؿ لؾ كيؼ تكتشؼ العصافير.
قمت :واهلل بتعمؿ معروؼ
دائما يكونوف في غرؼ مغمقة لكي ال يراىـ أحد.
قاؿ :العصافير ال يظيروف عمى أحد ،فإنيـ ً
أيضا تعرؼ عنيـ؟
قمت :وماذا ً
حتما عصفور ،إال شخص مف التنظيـ يكوف ىو المكمؼ
قاؿ :إذا سألؾ أحدىـ عف قضيتؾ ذلؾ ً
الوحيد بسؤالؾ.
أيضا؟
قمت :وماذا ً
قاؿ :عندما تذىب لمسجف إذا طمب منؾ أي شخص أف تكتب عف قضيتؾ فيو عصفور.
شكر لؾ وىؿ يوجد نصائح أخرى.
قمتً :ا
قاؿ :عندما تخرج مف الزنازيف ،سوؼ يأخذونؾ إلى شرطي توقع وتبصـ عنده عمى أنؾ انتييت
مف التحقيؽ ،فبذلؾ يكوف التحقيؽ انتيى وينقمونؾ إلى السجف ،وىناؾ بعد مدة بسيطة يخموف
سبيمؾ.
كثير عمى نصحو لي ورفع معنوياتي ،وفي الصباح أخذوه مف عندي لمتحقيؽ ولـ أره بعد
وشكرتو ًا

ذلؾ مطمقًا ،وأخذوني لمتحقيؽ في اليوـ التالي ،وأعادوا تكرار األسئمة السابقة دوف جدوى حتى
أنو دخؿ محقؽ آخر ك بير في السف وىددني بأف يسجف كؿ أىمي إف لـ أعترؼ ،قمت لو :ال
شخصا آخر في
يوجد ما أعترؼ بو وبعد عدة ساعات أرجعوني إلى زنزانة أخرى وأدخموا عندي
ً

جدا وطمب مني عدـ الكبلـ معو ألنو عائد مف التحقيؽ ولـ ينـ منذ أياـ،
عمر الشباب كاف متعًبا ً

واستمقى وناـ حتى منتصؼ الميؿ وبعد أف صحا مف النوـ بادر بالكبلـ معي ،وعرؼ عف نفسو

بأنو خميؿ مف جنيف.
قاؿ :أنا أوؿ مرة أسجف وخائؼ وال أعمـ ماذا سيفعموف بي ..ىؿ سيعذبوني؟
نفسيا وبالتيديد.
قمت :ال تقمؽ فيـ ال يعذبوف
جسديا فقط ً
ً

قاؿ :الحمد هلل طمأنتني كنت خائفًا أف يعذبوني.
قمت :ال تخؼ وتوكؿ عمى اهلل واصبر إف اهلل مع الصابريف.
شيئا عف العصافير.
قاؿ :تعرؼ ً
قمت :نعـ لقد التقيت بشاب وقاؿ لي كيؼ أستطيع معرفتيـ.
قاؿ :أخبرني عنيـ.
كثير ودعا لي بالفرج
قمت :فأخبرتو عنيـ بما أخبرني إياه حسف في كيفية معرفتيـ ،فشكرني ًا

القريب.

جاء في الصباح السجاف وأخذني إلى غرفة صغيرة بجانب غرفة التحقيؽ ،فكاف في الغرفة
شرطي يجيز بعض األوراؽ يريد مني أف أبصـ وأوقع عمييا ،فتذكرت في ذلؾ الموقؼ حسف وما
فعبل مف التحقيؽ فوقعت وبصمت بعد أف قرأت ما ىو
أخبرني بو أنني بذلؾ أكوف قد انتييت ً
مكتوب ولـ يوجد بيا ما يضرني وبعدىا تـ تقييدي واخراجي خارج مركز التحقيؽ ،كانت
وحيدا أفكر
اكبا ،لـ يكف بيا سوى مقيد في الخمؼ
ً
بانتظارنا سيارة شرطة كبيرة تتسع ألربعيف ر ً

فيما يحصؿ لي خبلؿ فترة التحقيؽ ،وأقوؿ في نفسي معقوؿ أنني أنييت التحقيؽ بيذه السيولة
والحمد هلل رب العالميف عمى ذلؾ.
سيارة الشرطة المعروفة باسـ البوسطة ذىبت بي عدة ساعات بعدىا وصمنا إلى سجف مجدو،
وبعد اتخاذ اإلجراءات القانونية إلدخالي السجف أنزلوني مف السيارة وتابعنا السير عمى األقداـ
عشرات األمتار حتى وصمنا إلى قسـ مف أقساـ السجف ،واستقبمني شاب عمى باب القسـ ورحب
بي وأدخمني القسـ ،تـ االستقباؿ بطريقة أخوية وشعرت بأنني بيف أىمي.
في القسـ كاف يوجد خيمتاف ،خيمة بداخميا مكتبة مسجد والخيمة األخرى لمنوـ بداخميا ،وبيف
الخيمتيف يوجد مساحة كبيرة وسطيا طاولة تنس ،وخمؼ خيمة المكتبة يوجد غرفتاف كبيرتاف
واحدة لبلستحماـ واألخرى بيت خبلء.

بعد وصولي لمقسـ بساعة اجتمع كؿ األسرى في القسـ بعد صبلة المغرب ،وقاموا بعمؿ جمسة
تعارؼ مف خبلليا تعرفت عمى الجميع منيـ مف كاف مف غزة ،والقدس والضفة ،وجميع المناطؽ
جدا" ،سيماىـ في
الفمسطينية ،لقد كاف عدد األسرى في القسـ يقارب الثبلثيف وأخبلقيـ عالية ً
وجوىيـ".

جدا ،يتعامؿ مع الجميع بأخوية مطمقة "مف يراه
أمير القسـ ٍ
ممتح عمره يقارب األربعيف ،خموؽ ً

يقوؿ ىذا مف أولياء اهلل الصالحيف حتى أنني حدثت نفسي وقمت" :ىذا الرجؿ أمير القسـ لو

كثير مف الشباب" عشت بينيـ أوؿ يوميف
تستطيع المخابرات اإلسرائيمية إسقاطو فو اهلل سيوقع ًأ

جدا بحيث أنني لـ أشعر بأنني سجيف.
بأجواء جميمة ً

 لقد كاف داخؿ القسـ شيء مثير لبلىتماـ أال وىو الطعاـ ،لقد كاف يأتي الطعاـ مف
موجودا
موجودا ،واف لـ يكف
جميع األصناؼ وأجود األطعمة ،وكؿ شيء تشتييو يكوف
ً
ً
يحضرونو متى شئت.

 كانوا في القسـ عند دخوؿ وقت الصبلة ينادي أحد اإلخوة لمصبلة ،فيأتي لمصبلة أغمب
الموجوديف ونصمي جماعة وفي يوـ الجمعة تكوف خطبة الجمعة والصبلة بعدىا
ومنظما.
بالمختصر كاف مر ًتبا
ً
إلي أمير
ولمدة يوميف لـ يحدثني أحد سبب سجني أو ما ىي قضيتي حتى اليوـ الثالث أتى ّ
القسـ والذي عرؼ عمى نفسو أبو محمد.
قاؿ يجب أف نتحدث عف بعض األمور التنظيمية عمى انفراد واف شاء اهلل بعد الصبلة داخؿ
خيمة المسجد نتكمـ.
حسنا بعد الصبلة نمتقي.
قمتً :
وبعد الصبلة جمسنا في إحدى زوايا الخيمة وتحدثنا.
قاؿ :إننا ىنا عدة تنظيمات نعيش تحت إطار وطني داخؿ القسـ ،ونحافظ عمى العبلقات
االجتماعية والتنظيمية مع بعضنا البعض.
قمت :إنكـ فعبلً محافظوف عمى النظاـ داخؿ القسـ بشكؿ ممتاز.

قاؿ :نحف ىنا نستطيع االتصاؿ بالخارج عف طريؽ أجيزة اتصاالت ميربة.
قمت :وىؿ يمكف أف أتصؿ عمى أىمي ألطمئنيـ ،فيـ ال يعمموف أيف أنا؟
قاؿ :نعـ يمكنؾ االتصاؿ عمى أىمؾ ولكف عندما نحضر جياز االتصاؿ مف القسـ الثاني.
قمت :كيؼ ستحضرونو ومتى؟
قاؿ :يوجد زيارات بيف األقساـ ،عندما يذىب أحد اإلخوة مف ىنا لزيارة أقساـ نطمب منو أف
يحضر معو الجياز.
قمت :يوجد لي ابف عـ مسجوف ىنا في مجدو ىؿ أستطيع زيارتو؟
قاؿ :نعـ تستطيع في أي قسـ ىو؟
قمت :ال أعمـ أي قسـ لكف أعرؼ أنو موجود ىنا.
قاؿ :أعطني اسمو لكي نسأؿ في أي قسـ ىو.
قمت :اسمو ماىر.
غدا نكمؿ الحديث
قاؿً :
وفي اليوـ الخامس جمسنا مرة أخرى.
قاؿ :ال تتكمـ مع أحد في القسـ عف قضيتؾ أو عف سبب وجودؾ ىنا.
قمت :ال يوجد عندي ما أتكمـ عنو ،ولماذا أتكمـ معيـ عف سبب وجودي؟
قاؿ :الحذر واجب والدنيا ال يوجد بيا أماف.
قمت :بارؾ اهلل فيؾ.
قاؿ :نحف نعيش ىنا تحت إطار تنظيمي وأنا أعيش تحت إطار حركة حماس فأيف تحب أف
تعيش؟

قمت :أنا أحب حركة حماس.
أىبل بؾ بيف إخوانؾ ،وأنؾ تعمـ أنني ىنا أمير القسـ وأنا
قاؿ :حياؾ اهلل لقد أسعدتني ًا
كثير و ً
الوحيد المخوؿ بالكبلـ مع أي قادـ جديد ،ويوجد بعض االستفسارات التي أريد أف أسمعيا منؾ

بصفتي بالتنظيـ.
حسنا وما ىي االستفسارات؟
قمتً :
قاؿ :عف سبب وجودؾ ىنا
قمت :لقد اعتقموني بتيمة المساعدة في إيصاؿ استشيادي.
جدا والحمد هلل عمى سبلمتؾ واف شاء اهلل سيكوف لنا لقاء قريب لنكمؿ
قاؿ :ىذا موضوع خطير ً

الحديث.

قمت :إف شاء اهلل.
في نفس اليوـ خرج أمير القسـ "أبو محمد" إلى زيارة األقساـ بعد أف أخذ مني رقـ ىاتؼ بيتنا
ليطمئف أىمي عمى صحتي في حاؿ لـ يستطع إحضار جياز االتصاؿ معو.
وفي اليوـ التالي عاد "أبو محمد" مف زيارة األقساـ وسمـ عمي وأخبرني بأف ابف عمي موجود في
قسـ " "1ويبعث لؾ السبلـ الحار ،ولقد سجمناؾ لمزيارة عنده قر ًيبا ،وأريد الكبلـ معؾ في أمر
ميـ بعد صبلة العصر في خيمة المسجد إف شاء اهلل ،وجمسنا بعد الصبلة.
قاؿ :لقد اتصمت عمى أىمؾ وأخبرتيـ أنؾ ىنا في سجف مجدو.
قمت :بارؾ اهلل فيؾ.
جدا وبعثوا لؾ كثير السبلـ.
قاؿ :مشتاقوف لؾ ً
قمت :اهلل يسممؾ ويسمميـ وكاف نفسي أسمع صوتيـ.
ق اؿ :لقد حاولت إحضار جياز االتصاؿ مف األقساـ ولكف يوجد تفتيش دقيؽ بيف األقساـ ،ولـ
أستطع إحضاره معي.

قمت :حتى أستطيع الذىاب إلى زيارة األقساـ.
قاؿ :لقد قدمنا اسمؾ لزيارة األقساـ وعندما يأتي التصريح مف إدارة السجف تذىب لمزيارة.
قمت :يجب أف أتصؿ عمى أىمي ضروري لكي أعمـ ماذا حدث مع أخي وىؿ أفرجوا عنو.
قاؿ :لـ يفرجوا عنو بعد.
قمت :كيؼ عرفت ذلؾ ىؿ أخبروؾ أىمي؟
قاؿ :ال بؿ أخبرني التنظيـ بذلؾ.
معتقبل؟
قمت :التنظيـ ،وكيؼ يعمـ التنظيـ أف أخي ما زاؿ
ً
أيضا أنو تـ اختراؽ الخمية التي يعمؿ بيا أخوؾ.
قاؿ :إف التنظيـ يعرؼ كؿ شيء ،ويعرؼ ً
قمت :ماذا تقصد باختراؽ الخمية التي يعمؿ بيا أخي؟
قاؿ :إف المجموعة التي يعمؿ بيا أخوؾ يوجد داخميا جاسوس ،وىو الذي أخبر المخابرات عما
مؤخرا.
حدث وعف كؿ التحركات التي قاـ بيا أخوؾ
ً
قمت :كيؼ يعمـ التنظيـ أنو يوجد جاسوس في الخمية؟
قاؿ :إف التنظيـ يتابع مع عناصره كؿ التحركات أوًال بأوؿ ،وأخوؾ عمى اتصاؿ دائـ مع شخص
لو اتصاؿ في التنظيـ ،ونريد منؾ أف تساعدنا عمى ذلؾ.
قمت :وكيؼ أستطيع المساعدة.
أشخاصا آخريف
قاؿ :أف تساعدنا عمى كشؼ الجاسوس الذي كاف بالمجموعة قبؿ أف يوقع
ً

لممخابرات.

أحدا مف المجموعة إال أخي ،وىؿ يمكف أف يكوف أخي الجاسوس ىو حمقة
قمت :لـ أكف أعرؼ ً
الوصؿ بيف أخي وأبو معاذ.

قاؿ :أكيد كذلؾ ألنيـ اعتقموا أخاؾ قبمؾ فالجاسوس ال يعرفؾ ،ىو فقط يعرفؾ أخاؾ.

قمت :لكف أخي لـ يوصؿ االستشيادي.
حتما يوجد جاسوس بينكـ.
قاؿ :ولكف كيؼ وصموا إليو ألنو ً
قاؿ :ما دور أخيؾ؟
قمت :أخي ىو الذي نظمني في حركة حماس.
قاؿ :وأنت ما كاف دورؾ؟
قمت :كاف دوري أف أقوـ بإيصاؿ االستشيادي.
قاؿ :أنت إ ًذا الذي أوصؿ االستشيادي.
قمت :نعـ
قاؿ :اهلل أكبر واهلل لقد كبرت في عيني وما شاء اهلل عميؾ ،واهلل يكثر مف أمثالؾ واهلل يعطيؾ
العافية.
في اليوـ التالي جمسنا جمسة أخرى إلكماؿ الحديث بشكؿ مفصؿ.
أيضا؟
قاؿ :لقد كاف دورؾ إيصاؿ االستشيادي ،وماذا ً
قمت :كاف دوري أف أبحث عف مكاف إليصاؿ االستشيادي إليو.
قاؿ :وما كاف دور أخيؾ في الموضوع؟
قمت :نظمني في حركة حماس ،وعرفني عمى أبو معاذ وتكممت بكؿ تفاصيؿ العممية مع أبو
محمد.
قاؿ :أريد منؾ أف ترسـ خريطة الطريؽ التي أوصمت االستشيادي مف خبلليا.
قمت :لماذا؟
قاؿ :يريد التنظيـ معرفة الطرؽ التي أوصمت االستشيادي مف خبلليا؛ لكي يستخدـ نفس الطريؽ
لعممية أخرى.

قمت :صراحة أنني أصبحت خائفًا مما تقوؿ
قاؿ :لماذا؟ ال تريد خدمة إخوانؾ؟
حتما.
قمت :لـ أقصد ذلؾ ولكف أخبرني أحدىـ إذا طمب منؾ أحد الكتابة فيو جاسوس ً
فعبل مف يطمب منؾ الكتابة اضربو بحذائؾ عمى
قاؿ :ال تخؼ أنا ال أطمب منؾ الكتابة ،ألنو ً
جاسوسا ،أنا طمبت منؾ فقط رسمة شوارع وطرؽ مف أجؿ خدمة التنظيـ فقط
رأسو ،ألنو يكوف
ً
ال غير ،واذا كنت خائفًا مف ذلؾ فبل داعي لؤلمر.

قمت :ال بأس ،سأرسـ الخريطة.
وغدا نكمؿ الحديث ،وسأتكمـ مع شخص ثالث وىو موجو السجف "أمير السجف"
حسنا ارسـ ً
قاؿً :
لكي نطمعو عمى األمر لمتابعة موضوعؾ مع التنظيـ في الخارج.

وفي صباح اليوـ التالي أتي إلى زيارتنا مف األقساـ األخرى الموجو العاـ لمسجف وعرؼ عمى
نفسو "أبو عدناف" ،وىو ممت ٍح تحت إطار حركة فتح وأنو مف منطقة جنيف.
وبعد ذلؾ جمسنا نحف الثبلثة ،وتحدثنا مطوًال عف كؿ التفاصيؿ التي حدثت بالعممية خاصة ومف
عائدا إلى قسمو الذي أتى منو.
ثـ خرج مف القسـ ً
كثير وقالوا لي استعد
بقيت بالقسـ ما يقارب الثبلثة أسابيع حتى أتى اسمي لزيارة األقساـ ففرحت ًا

صباحا ستذىب لزيارة األقساـ ،وفي الصباح أخرجوني خارج القسـ ،فأمسؾ بي شرطياف
غدا
ً
ً

وقيداني في سيارة الشرطة ،فبدأت أقوؿ في نفسي ىؿ سيأخذونني لزيارة األقساـ في سيارة
الشرطة ىذا غريب!! ىؿ يمكف أف تكوف األقساـ بعيدة؟ إنيا ليست بعيدة لقد كنت أسمع أصوات
األسرى في األقساـ األخرى ،وفي نفس الوقت الذي كنت أفكر بو كنت أنظر مف سيارة الشرطة،
كثير فقمت في نفسي لعؿ األقساـ بعيدة عف السجف حتى أنني
ورأيت أننا ابتعدنا عف السجف ًا

أصبحت أقنع نفسي أنيـ ليسوا عصافير حتى وصمنا إلى سجف الجممة في حيفا القريب مف
سجف مجدو ،فقمت في نفسي :الحمد هلل ال بد أنيـ نقموني مف سجف إلى سجف آخر ،فأنزلوني
مف السيارة وذىبوا بي داخؿ السجف ،وصعدنا إلى الطبقة الثانية حتى وصمنا إلى غرفة بابيا
مغمؽ.

دؽ الباب وكانت الفاجعة ،المحقؽ الذي حقؽ معي في مركز المسكوبية ،كاف بانتظاري وأخذ
بيدي وأجمسني عمى الكرسي ،وكاف معو محقؽ آخر ،أغمؽ الباب وبدأ الحديث.
قاؿ :أتعرؼ لماذا أنت ىنا؟
قمت :ال أعرؼ
قاؿ :أتعرؼ أيف كنت؟
قمت :ال أعرؼ
قاؿ :كنت عند العصافير
قمت :ال أعرؼ
جيدا !!
قاؿ :إنؾ ترسـ ً
قمت :ال أعرؼ
قاؿ :لمف ىذه الرسمة " الخارطة " بعد أف أخرجيا مف جيب قميصو.
قمت :ال أعرؼ
قاؿ :ىذه الرسمة التي رسمتيا عند العصافير.
قمت :طمب مني أحد الشباب أف أرسـ لو المنطقة التي أسكف فييا ورسمتيا لو.
قاؿ :ال يفيدؾ اإلنكار ،فإف كؿ شيء قمتو عف العممية موجود عندنا بالتفصيؿ.
شيئا وال يوجد ما أتكمـ بو.
قمت :أنا لـ أقؿ ً
قاؿ :إنؾ اعترفت عند العصافير بكؿ التفاصيؿ ولف يفيدؾ إنكارىا ىنا ،وسوؼ نعذبؾ ونضربؾ
حتى تعترؼ مرة أخرى ،وحراـ عمى صحتؾ ألنؾ اعترفت بؾ شيء ،وكانت الصدمة الكبرى
والمفاجأة القاتمة ....لقد انكسرت وانيزمت أماـ المحققيف ،واعترفت بكؿ شيء مرة أخرى ووقعت
عمى ذلؾ وفي نفس الساعة وقعت عمى إفادة شرطية بما حصؿ ،وفي الميؿ أرجعوني إلى مركز

تحقيؽ القدس ،ونمت في أحد الزنازيف حتى الصباح ،ومف ثـ أخذوني لمتمثيؿ عمى أرض الواقع
محمدا إلى مكاف إنزالو لمعممية ،ومررت خبلؿ التصوير مف جانب
مف المكاف الذي أخذت منو
ً

بيتي ،بحيث كاف ىذا اليوـ األخير في حياتي الذي أرى بو منزلي قبؿ أف ييدـ "فمقد ىدموا

المنزؿ بعد االعتراؼ بالعممية".
بعد أف انتيينا مف التصوير ،أرجعوني إلى مركز المسكوبية وتـ توقيعي عمى أف الفيمـ تـ تصويره
بعد موافقتي ودوف ضغوط ،بعد أف انتيى التحقيؽ معي ازرني المحامي زيارتو األولى في مركز
المسكوبية ،وأخبرني أف أىمي يبعثوف لي السبلـ وىـ بخير ويدعوف لؾ بالثبات والفرج القريب،
وخجمت مف نفسي وازداد ألمي وقيري ألنني خيبت ظنيـ بي ،وانتيت زيارة المحامي وعادوا بي
إلى الزنازيف ،جمست في الزنزانة ألوـ نفسي وما عممت ولساني وما اكترث وأقوؿ لو أني لـ
أعترؼ آآآخ لو أني لـ أتكمـ عند العصافير!!
قاؿ تعالى" :حتى نعمـ المجاىديف منكـ والصابريف"
وقاؿ عز مف قائؿ" :واستعينوا بالصبر والصبلة إف اهلل مع الصابريف"
وحسبنا اهلل ونعـ الوكيؿ
ىذه قصتي مف أوؿ يوـ في الزنازيف حتى دخولي السجف ،واألسماء الموجودة في الواقعة واقعية
وحقيقية.
........
مؤبدا.
 .0أبو زينة :األسير المقدسي ىو اآلف محكوـ عشريف ً
مؤبدا.
 .4أبو حمزة أخ أبي زينة وىو محكوـ عشريف ً

مطاردا واستشيد بعد العممية بسنة بعد قيامو
 .1أبو معاذ :ىو المسؤوؿ عف العممية ،وكاف
ً
بعمميات أخرى.

 .2االستشيادي :محمد ىزاع الغوؿ مف مخيـ الفارعة ،قضاء نابمس _رحمو اهلل_.
 .3حسف :أوؿ عصفور التقيت بو في الزنازيف ،وأعطاني فكرة خاطئة عف العصافير.
 .4خميؿ :ثاني عصفور التقيت بو في الزنازيف كاف دوره اختباري في موضوع العصافير.

 .5أبو محمد :عصفور برتبة محقؽ _لعنو اهلل_.
 .6أبو عدناف :عصفور سمع اعترافي ليشيد ضدي أماـ المحكمة.
واعمـ يا أخي أف ىذه التجربة التي مررت بيا حقيقية وواقعية ،وتحدثت مع كثير مف الشباب،
واف دارت بؾ األياـ ووجدت نفسؾ في الزنازيف ،فالوقاية مما وقعت فيو ىو:
 أف أكوف عمى الدعاء والتوكؿ عمى اهلل ،وكف مع اهلل وال تبالي. ال أحد عمى اإلطبلؽ يممؾ أف يأخذ منؾ معمومة ،أنت ال تريد إعطاءىا. مف أوؿ يوـ تدخؿ بو الزنازيف تعامؿ مع كؿ الذيف تمتقي بو بأنيـ عصافير دوفإشعارىـ بذلؾ.
 أف تحفظ لسانؾ.جدا بعد أخذ تصريح مف المحكمة إذا
 ال يوجد تعذيب جسدي إال في حاالت نادرة ًجدا.
سمحت المحكمة بذلؾ يكوف أقصى حد أربعة أياـ ،ويكوف التعذيب بسي ً
طا ً

 -التعذيب فقط بالضغط النفسي عمى األغمب.

 احذر مف كؿ شخص تمتقيو فترة التحقيؽ حتى لو أبوؾ.حتما أنؾ ذاىب إلى العصافير والكثير
 عندما توقع وتبصـ عند الشرطي ،وذلؾ يعني ًأيضا يذىب إلى مرحمة العصافير حتى دوف أف يوقع ويبصـ ،فالحذر واجب في كؿ
ً
األحياف.

 أفضؿ جواب لكؿ األسئمة ال أعرؼ أو الصمت. ال تثؽ بأي كاف ،فإف الثقة ال تمغي الحذر.شيئا لـ تقمو في التحقيؽ.
 ال يطمب التنظيـ داخؿ السجف منؾ ًمثبل :إحضار اعترافات مزورة ومدبمجة
 يوجد إمكانيات عديدة عند المخابرات منياً ،بالوثائؽ والصور وبالتسجيؿ الصوتي والجرائد اليومية والتمفاز وبجميع وسائؿ اإلعبلـ
لكي يوقعوؾ في االعتراؼ.
 ال يوجد في السجوف زيارة أقساـ.وطبعا ال تتكمـ عما تخفيو في صدرؾ.
 ال تكتب وال ترسـً

دائما.
 -تستطيع معرفة العصافير مف وجبات الطعاـ الفاخرة لكف ليس ً

 ال سمح اهلل لو وقعت عند العصافير تستطيع إنكار عند المخابرات ألف وقوعؾ عندالعصافير ال يدينؾ في المحكمة ،ولكف يجب تحمؿ عواقب خطئؾ بعد ذلؾ.
الخبلصة :إف العمؿ الذي قمت بو كاف في الدرجة األولى في سبيؿ اهلل ،ومف أجؿ الحرية
والعيش بكرامة فمماذا كشؼ ىذا العمؿ لآلخريف؟ أال يجب أف تحتفظ بو لنفسؾ؟ أال يعد الكبلـ
بو لآلخريف رياء؟ ىؿ تريد الشيرة والتظاىر والتفاخر أماـ الناس؟ وفي النياية تعيش في الياوية
في ظممات السجوف!!
لذلؾ آخي احذر فإف الثقة بنفسؾ ال تمغي الحذر الواجب ،وأسأؿ اهلل تعالى التوفيؽ لكؿ مف
يسير عمى درب الجياد في سبيؿ اهلل تعالى.
(واقعة رقـ ) 1
اعتقؿ مف بيتو ليمة زفافو لبلشتباه بو بالمساعدة في تنفيذ عممية إطبلؽ نار قرب أحد الحواجز
كثير مما حرـ منو؛ كونو ينتظر ليمة زواجو
العسكرية ،ووضعوه في الزنازيف المظممة فغضب ًا
عمى أحر مف الجمر ومف شدة غضبو ،تذكر قولو تعالى" :إنما يوفى الصابروف أجرىـ بغير

حساب" ،فأقسـ عمى نفسو أف يتحدى الجبلديف والمحققيف بالصبر والحنكة وطوؿ الباؿ ،وابتدأ
التحقيؽ معو مف أوؿ يوـ وصؿ بو مركز التحقيؽ ،حيث ابتدأ المحقؽ المدعو شمومو باألسئمة:
قاؿ :ما اسمؾ؟
قمت :محمد
قاؿ :نحف نعرؼ ذلؾ وكـ عمرؾ؟
قمت 44 :سنة
قاؿ :نحف نعرؼ ونعرؼ كؿ شيء عنؾ ،مف أيف أنت؟
قمت :أنت تعرؼ
قاؿ :أنا أعرؼ ،ولكف أريد أف تجيبني أنت!

قمت :مكتوب عندؾ كؿ شيء عني.
قاؿ :أنت تسكف في مخيـ جباليا
قمت :ىا أنت تعرؼ
قاؿ :ىؿ تعمـ لماذا أنت ىنا؟
قمت :أنت تعرؼ
قاؿ :أنا أعرؼ ولكف أريد أف تقوؿ لي أنت ىؿ تعرؼ؟
أجاب :ال أعرؼ فأنت تعرؼ كؿ شيء.
فغضب المحقؽ مف محمد وأرجعو إلى الزنزانة.
في اليوـ التالي ،أعاد المحقؽ األسئمة عمى محمد وأجابو بنفس الطريقة األولى ،أنؾ أنت تعرؼ
كؿ شيء ،فبل داعي لسؤالي عف أي شيء ،فغضب المحقؽ وىدده بإحضار أمو لمتحقيؽ.
فقاؿ محمد :أحضرىا اشتقت ليا.
لمدة أسبوع كامؿ ومحمد مصمـ عمى أف المحقؽ يعرؼ كؿ شيء حتى اليوـ الثامف ،بدلت
كبير في السف وداىية في التعامؿ مع
المخابرات المحقؽ األوؿ بمحقؽ آخر اسمو دورو كاف ًا
المعتقميف ،ومعروفًا بخبرتو وبدأ الكبلـ مع محمد.

قاؿ :يا محمد نريد منؾ أف تتعاطى معنا واإلجابة عمى األسئمة كي ينتيي التحقيؽ وترجع إلى
زوجتؾ وأىمؾ.
حسنا
أجابً :
قاؿ :ىؿ تعمـ لماذا أنت ىنا؟
أجاب :ال أعرؼ ولكف اسأؿ شمومو فيو يعرؼ كؿ شيء.
قاؿ :أتعرؼ أنؾ ىنا الرتكابؾ عممية إطبلؽ نار؟

أجاب :ال أعرؼ اسأؿ شمومو ،فيو يعرؼ كؿ شيء.
يحا مف المحكمة لكي تحقؽ معؾ عسكرًيا كي تتعمـ الحديث معنا.
قاؿ :سوؼ أحضر تصر ً
شابا اسمو سامي وبدأ الكبلـ.
لـ يباؿ محمد بذلؾ وأرجعوه إلى الزنازيف وأدخموا عنده ً
قائبل :ال أريد أف أعرؼ عنؾ
سامي :أنا اعتقموني مف ....ولـ يكمؿ الجممة لقد أسكتو محمد ً
نيائيا.
ً
شيئا وال تحدثني بشيء ،خاؼ سامي مف تصرؼ محمد ولـ يتكمـ معو بعد ذلؾ ً
شابا آخر يدعى سمير ،لـ يسمح لو محمد بالكبلـ عف شيء ،فقط عف
وفي اليوـ التالي أدخموا ً
الطعاـ والصبلة ولـ يسمح لو بأف يوصؿ معمومات خاطئة عف واقع الزنازيف والسجوف لكي ال

يقع عند العصافير ،فمقد كاف محمد عمى عمـ ببعض األمور عف العصافير.
وبعد ما يقارب األسبوعيف نقموا محمد إلى السجف "العصافير" وبقي محافظًا عمى نفسو وسره
بذكائو دوف الوقوع عندىـ ،وأرجعوه إلى الزنازيف مرة أخرى ،وقالوا لو جيز نفسؾ سوؼ نعرضؾ
عمى ماكنة الكذب " لـ يباؿ محمد باألمر فقد كاف عمى عمـ بأف ماكنة الكذب ىي فقط إجراء وال
يأخذوىا كدليؿ في المحكمة ،بعد موافقة طبيب مركز التحقيؽ ،ألصقوا أسبل ًكا عمى صدر محمد
وعمى قدميو ويديو ،ىذه األسبلؾ موصمة بماكنة الكذب ،وبدأ المحقؽ باألسئمة فأجاب محمد
محمدا كاذب وال عبلقة لو بالعممية ،وبدأ
عمى جميع األسئمة ،وأظيرت ماكنة الكذب أف
ً

المحققوف ييددوف ويتوعدوف قائميف لقد وقعت يا محمد لقد اكتشفت الماكنة أنؾ كاذب واعترؼ
أفضؿ لؾ مف اإلنكار ،فمقد حسـ األمر.
وبقي محمد عمى ما ىو عميو فمـ ِ
يباؿ بيـ وبعثوه مرة أخرى إلى العصافير ولكف في منطقة
أخرى بحيث إ ف الذي تكمـ معو ىناؾ شاباف ممثماف قالوا لو نحف مف المجنة التنفيذية السرية في
التنظي ـ ،ونريد معرفة الذي أوصمؾ إلى السجف لنعالج األمر ،ولـ تمر ىذه الحيمة عمى محمد
يحا مف المحكمة لمتحقيؽ
فأرجعوه إلى الزنازيف ،وأتى إليو المحققاف يبشرانو بأنيـ أحضروا تصر ً

محمدا وحده في الزنزانة،
عسكرًيا بالضرب المؤلـ والقاسي والمييف لمدة أسبوعيف ،وذىبوا وتركوا
ً

قائبل" :يريدوف أف يعذبوني أسبوعيف كامميف سأتحمؿ عذابيـ حتى لو وصؿ
فتحدث مع نفسو ً
ذلؾ إلى قتمي فيو خير مف االعتراؼ والعيش سنيف طويمة داخؿ السجوف" عذاب شير أفضؿ
دىر.
مف العيش في السجوف ًا

محمدا لمتحقيؽ العسكري وأدخموه في غرفة وقيدوه وأحضروا محققًا ثالثًا ذا بنية
في الصباح أخذوا
ً

ضخما.
ياضيا
قوية
وجسما ر ً
ً
ً

خاؼ محمد قميبلً بدؤوا التحقيؽ العسكري معو لمدة يوميف ،مجمؿ ما ضربوه كاف عدة كفوؼ
محمدا عدة مرات بإمساؾ رقبتو بشدة
عمى وجيو وصرخات وتيديدات ،وأحد المحققيف كاف يخنؽ
ً

فذلؾ ىو كاف التحقيؽ العسكري ...لقد كذبوا عمى محمد فقط يوميف ليس أسبوعيف ،وكاف
يوما مف التحقيؽ والصمود
التحقيؽ بسي ً
طا ً
جدا بحيث لـ يتأذ محمد مطمقًا وبعد خمسة وأربعيف ً
مف محمد والعزيمة عمى عدـ االنييار أماميـ خرج محمد ألىمو وزوجتو وىو اآلف أب لطفميف

ويعيش بحياة كريمة.
كثير مف المماطمة في
إف التجربة التي مر بيا محمد كاف بيا شيء مميز ىو أنو استفاد ًا

بدال مف أف
التحقيؽ ،فمقد كسب الوقت لصالحو بعد اإلجابة عمى األسئمة المطروحة وأغضبيـ ً
يغضبوه ويوقعوه في مصيدة االعتراؼ ،فبارؾ اهلل بؾ يا محمد.

التحقيؽ
التحقيؽ :ىو استخداـ األساليب والوسائؿ كافة مف أجؿ انتزاع المعمومات مف المعتقؿ
(باالستدراج ،االستفزاز ،الضغط ،بالخدع واالبتزاز ،الترغيب والترىيب ،باإلكراه).
أسباب التحقيؽ:
 .0االشتباه بالمعتقؿ ويكوف نتيجة األسباب التالية:
 عبلقة مشبوىة مع مشبوىيف.
 تواجده في أماكف مشبوىة.
 تردده عمى أماكف محروقة وتخضع لمراقبة أجيزة األمف.
 الثرثرة
 اإلدالء بتصريحات يعتبرىا العدو مخمة باألمف ومتجاوزة لمقانوف.
 .4وجود أدلة واضحة وتكوف نتيجة األمور التالية:
متمبسا أثناء التنفيذ.
 الضبط
ً

 ضبط بعض األدلة المادية معو في بيتو أو سيارتو أو مكتبو ..الخ

 ضبط بعض األدلة المادية التي تدؿ عميو في مكاف حدث ما.
 ضبط وثائؽ أو أرشيؼ أو معدات أثناء النقؿ أو التخزيف.
 وجود شيود عميو الحظوا تحركاتو المشبوىة.
 اعترافات عناصر مف تنظيمات معادية أو أشخاص معاديف.
 التقاط صور لو أو التجسس عميو بوسائؿ تقنية.
 نتيجة اختراؽ أمني.
 دخولو بطريقة غير شرعية لمبمد.
 اإلىماؿ وافشاء األسرار.
مراحؿ التحقيؽ:
أوًال :مرحمة التعرؼ عمى المعتقؿ وجس نبضو:
في ىذه المرحمة يحاوؿ المحقؽ جس نبض المحقؽ أو المجاىد ليتعرؼ عمى نقاط الضعؼ والقوة
ومعرفة ما يخيؼ المعتقؿ وما ال يخيفو وما يؤثر عميو مف أساليب نفسية أو جسدية ،ويتعرؼ
أيضا عمى نقاط الضعؼ الجسدية كاألمراض أو اإلصابات وليذه المرحمة أىداؼ عدة منيا:
ً
 استكماؿ المعمومات الشخصية عنو. التعرؼ عمى نفسية المعتقؿ وثغراتو. التمييد لمجوالت البلحقة. معرفة األسموب المناسب لمتحقيؽ معو.ثانياً :مرحمة الضغط المتصاعد :ويمكف تسميتيا مرحمة المواجية حيث تبدأ وتيرة تصعيد لمتحقيؽ
كي يتـ انتزاع االعتراؼ منو.
 .0طرح األدلة مباشرة :واليدؼ مف ذلؾ مفاجأة المعتقؿ أف أجيزة األمف تعرؼ وتعمـ عنو
كؿ شيء.
 .4السعي إلى إحباط المعتقؿ :وذلؾ مف خبلؿ تمديد فترات اعتقالو والضغط عميو بشكؿ
مستمر.

 .1المجوء لعامؿ الزمف "الوقت" :وذلؾ مف خبلؿ إيياـ المعتقؿ بطوؿ الوقت ،وجعمو ينتظر
كؿ لحظة بمحظتيا األمر الذي يجعمو يشعر بكؿ ثانية مف االعتقاؿ.
 .2المرحمة األخيرة :وىي المرحمة الحساسة لممعتقؿ فيتـ تبصيمو وتصويره واإليحاء لو أنو
سوؼ يحوؿ إلى المعتقبلت ،فيتـ تحويمو إلى غرؼ العصافير ،وىذه التي تقرر مصير
المعتقؿ في الغالب.
أساليب التحقيؽ:
األسموب النفسي :وىو سمسمة مف الممارسات والعمميات المنظمة وفؽ منيج معيف ،والتي تيدؼ
ومعنويا ،ومف ىذه األساليب:
نفسيا
ً
إلى التأثير عمى الوضع النفسي ،وذلؾ إلضعافو ً
 .0اإلقناع باالعتراؼ :وتعتمد عمى عدة أساليب:
*االحتكاـ لممنطؽ :وذلؾ بمحاولة إيياـ المتيـ أف المحقؽ يعرؼ عنو كؿ شيء ،وأنو ال مجاؿ
أجبل أـ عاجبلً ،وىنا تدور مسرحية المخابرات أنو لو لـ تكف لدييـ
سوى االعتراؼ سواء ً
معمومات لما تـ اعتقاؿ الشخص نفسو.
*أسموب الصديؽ :وىذا سيناريو مكمؿ لعدة مشاىد سابقة ،حيث يكوف ذلؾ بعد سمسمة مف
العذاب النفسي وذلؾ إلشعار المعتقؿ أف ليذا المحقؽ أفضمية عف غيره ،وىذا النوع الثعمب
الماكر سريعاً سيكشر عف أنيابو في حاؿ عرؼ المجاىد ىذه الخدعة فستراه يتحوؿ إلى كمب
مفترس.
*أسموب التبسيط :وىذه مف األساليب النفسية الخطيرة ويعتمد ىذا األسموب تبسيط موضوع
االعتراؼ مثبلً:
 أف يوحي لممعتقؿ أف شخصيات ميمة ومعروفة اعترفت دوف أي عناء.
 أف يظيروا عدـ االكتراث البلزـ بقضية المشتبو بو حتى يستقر ويقدـ اعترافات خطيرة.
 اإليحاء لممعتقؿ أف السجوف أىوف مف التشويو.
 أف االعتراؼ ليس مف العمالة أف الكثيريف أدلوا باعترافاتيـ ،وأنو كؿ شخص يدخؿ
التحقيؽ يقدـ اعترافات.

*أسموب التيويؿ :وىو عكس األسموب السابؽ ،ولكنو يؤدي إلى نفس النتيجة وىنا تبدأ
المخابرات بنسخ صورة غير صحيحة لممعتقؿ ،وجعمو يشعر أنو مف تورط فيعترؼ عمى األعماؿ
بدال مف نفي أي
التي قاـ بيا لمتقميؿ مف الحكـ ويحوؿ إلى مدافع عف األعماؿ التي قاـ بيا ً
تيمة.
*أسموب الخداع والتضميؿ :بالتيديد والوعيد وتشويو سمعتو بيف الزنازيف وبالحيمة والدبمجة
مثبل صديقو اعترؼ وأنيى التحقيؽ وخرج مف
والتزوير يعمؿ سيناريو وىمي لكي يعترؼ بأف ً
أخير بالنقاشات ،وذلؾ بإلقاء بعض
السجف باإلشاعات بيف الزنازيف أف ابف قضيتو اعترؼ عميو و ًا

المعمومات أو الكممات ج ازفًا لجس نبضو.

*أسموب الصفقة :وذلؾ مف خبلؿ عقد صفقة وىمية بيف المعتقؿ أو المجاىد وبيف المحقؽ ،في
حاؿ اعترؼ بالتيـ المنسوبة إليو يتعيد المحقؽ بتخفيض الحكـ عنو.
*التشكيؾ :بصمود وثبات المعتقؿ والتشكيؿ بإخوانو وتنظيمو بإشعاره أنو يوجد جواسيس
بينيـ.
*أسموب العزؿ لفترات طويمة :بأف ييمؿ المحقؽ المعتقؿ لفترات طويمة في زنزانة ال يمتقي مع
أحمد وال يسمع صوت أحد ،األمر الذي يؤدي إلى ممؿ فتساوره نفسة باالعتراؼ.
 .4أسموب استعراض اإلمكانيات :أف يبدأ المحقؽ باستعراض ممفات بطولية ألجيزة
األمف بشكؿ عاـ والمخابرات بشكؿ خاص.
*أسموب اإلمعاف باإلذالؿ :واليدؼ مف ذلؾ كسر إرادة المعتقؿ واشعاره بالميانة.
*أسموب اإلحراج :مف خبلؿ أسئمة حساسة لدى المعتقؿ فيـ يعمموف أف مجتمعنا لديو
عادات وتقاليد وقيماً وضوابط شرعية.
*أسموب تشتيت األفكار :يعتمد المحقؽ عمى تشتيت أفكار المعتقؿ بشكؿ دائـ ومستمر،
وذلؾ مف خبلؿ توجيو عدة تيـ ،وجعمو يفكر كيؼ سيبرر وينفي التيـ الموجو إليو وىذا
يشوش أفكار المعتقؿ.

*أسموب اليجوـ المباشر :ويقصد بذلؾ دخوؿ عدة محققيف عمى المتيـ ،ويبدأ كؿ واحد
منيـ توجيو تيمة معينة في نفس الوقت مما يشعره أنو في مكاف ال يمكف الفرار منو.
 .1آلة كشؼ الكذب "البموغراؼ" وىي آلة لقياس دقات قمب اإلنساف وضغط الدـ والح اررة
وما إلى ذلؾ ،وىذه األمور الناتجة عف الجسـ نتيجة ردة فعؿ معينة ،ومف الميـ ذكره ىنا
أف ىذا الجياز ال يؤخذ بو في المحاكـ.
ويمكف إفشاؿ ىذا الجياز بالضغط عمى عضبلت البطف أو القدـ ،وذلؾ لزيادة توتر األعصاب،
األمر يصعب عمى الجياز كشؼ أي شيء.
*األساليب العصبية :وىي مجموعة مف األساليب تيدؼ إلى توتير وتحطيـ أعصاب المعتقؿ
منيا:
 .0حرمانو مف النوـ لفترات طويمة.
 .4اإلزعاج باألصوات العالية والمستمرة.
 .1الحرماف مف الطعاـ والشراب.
مثبل.
 .2وضع المعتقؿ في ظروؼ قاسية بيف برد وح اررة ً
 .3التقييد لمدة طويمة وبوضعية سيئة.
 .4إجبار المعتقؿ عمى أعماؿ صعبة.
 .5الوقوؼ لمدة طويمة.
 .6تكرار األسئمة بشكؿ ممؿ ومثير لؤلعصاب.
 .7استخداـ زنازيف ضيقة وكريو وتؤثر بالمعتقؿ.

األساليب الجسدية
 .0الضغط عمى الحنجرة والرأس والبطف.
 .4الضغط عمى المفاصؿ.
 .1الضغط عمى الخصيتيف.

 .2استعماؿ الكمبشات لمضغط عمى مرفؽ اليد.
أساليب غرؼ العار
وىي عبارة عف غرؼ تختمؼ بأشكاليا ومكانيا وحتى العصافير أنفسيـ يتبدلوف ،وىنا ال بد
لمتذكير أنو ميما يكف وأينما ذىب المعتقؿ ال ينبغي لو أف يتكمـ عف فحوى قضيتو ،حتى واف
تصادؼ لقاؤه مع أحد أبناء قضيتو ،ألف ىذه الغرؼ غالباً ما تكوف مرصودة بأجيزة تصنت
بشرية وآلية ،يستخدـ المحققوف ىذا األسموب في حاؿ عجزوا عف إخراج معمومة مف المعتقؿ،
فيتـ إيياـ المعتقؿ أنو بيف أسرى عادييف ،ومف الميـ ذكره أنو يمكف أف يعرض المعتقؿ عمى
أكثر مف غرفة واحدة أو قسـ مف أقساـ العار ،وذلؾ إلشعاره أنو تخطى ىذه المرحمة.
أساليب المحقؽ في الحصوؿ عمى المعمومة
 .0الدخوؿ بشكؿ مفاجئ ومباشر.
 .4تكرار السؤاؿ في أكثر مف صيغة لمتأكد مف اإلجابة.
شيئا فشيئا ،لجعمو يظف أنو يعمـ كؿ شيء.
 .1يستدرج المحقؽ المعتقؿ ً
 .2التظاىر بأف معموماتو مؤكدة فيتعامؿ مع المعتقؿ عمى أنيا أمور مفروغ منيا.
مقاومة التحقيؽ :أىـ عوامؿ الصمود ىي:
 .0السرية في العمؿ.
 .4تطبيؽ قواعد العمؿ األمني دوف تياوف.
 .1توعية أمنية بشكؿ دائـ ومستمر.
 .2متابعة أساليب التحقيؽ ونقؿ الخبرات والتجارب.
 .3الحيطة والحذر الدائماف وذلؾ يفيد في:
 .4كشؼ الخطر في وقت مبكر.
 .5التعاطي مع األمور بجدية.
 .6استشعار الخطر بشكؿ دائـ.

قواعد أمنية بسيطة وميمة لكؿ مجاىد:
 -0احفظ اهلل يحفظؾ.
 -4الوقاية خير مف العبلج.
 -1المعرفة عمى قدر الحاجة.
 -2المعمومة لمف يحتاج إلييا وبقدرىا.
 -3احذر الياتؼ فيو عبارة عف عميؿ مرافؽ.
أسير لعادة الروتيف.
 -4ال تكف ًا

 -5األصؿ في الطوارئ الكموف.
دائما مف األدلة والشبيات.
 -6نظؼ منزلؾ باستمرار وتخمص ً
 -7ال تطمع زوجتؾ عمى أسرار المجاىديف بما فييـ أنت.
-01

الحذر كؿ الحذر مف االستدراج.

-00

الكتماف :بعدـ الحديث عف النفس واآلخريف.

-04

التحكـ بالتصرفات.

-01

أسموبا لمتخمص "خط رجعة أو خطة
جيدا ومسبقًا لمطوارئ المحتممة وجيز
خطط ً
ً

أخرى".
-02

استخدـ وسائؿ غير مثيرة لمشبية.

-03

ال تخزف أرقاـ المجاىديف في جوالؾ.

-04

اختر أرقا ًما معينة ال يعرفيا غير مف تثؽ بو تكوف مشفرة.

-05

المحقؽ الذي أمامؾ في النياية إنساف مثمؾ فبل يمتمؾ قوى خارقة فالخوؼ يجب

أال يكوف في قاموسؾ.
الخاتمة :يجب أف يكوف شعارنا األساسي ال يمكف أف أعترؼ!! ليس لدي شيء أعترؼ بو!! ىذا
العامؿ األساسي النفسي ىو عبارة عف قفؿ ،فبإمكانؾ أف تبقى خزينة أسرارؾ مغمقة بإقناع العقؿ
الباطف أنو ال يمكف أف أعترؼ حتى الموت .واذا أصريت عمى الصمود والصبر فيذا يعني
مبكر مف التحقيؽ قؼ وأسأؿ نفسؾ ىذا السؤاؿ ،إذا اعترفت فسأبقى طيمة عمري في
خروجؾ ًا

السجف وفي المقابؿ صبر أياـ وربما أشير نيايتيا الحرية ،حتى يا أخي ستشعر بما حولؾ لـ
يحف الوقت لمعمؿ عمى بناء مستقبؿ كريـ ألوالدؾ ،إف اهلل يدعوؾ لمدفاع عف نفسؾ فمب النداء.
يقوؿ الرسوؿ الكريـ" :ما يزاؿ الببلء بالمؤمف والمؤمنة في نفسو وولده ومالو حتى يمقى اهلل تعالى
وما عميو خطيئة" حديث حسف وصحيح.
ويقوؿ عميو الصبلة والسبلـ" :مف حسف إسبلـ المرء تركو ما ال يعنيو" حديث صحيح.
ويقوؿ" :يغفر اهلل لمشييد كؿ شيء إال الديف" متفؽ عميو.
ويقوؿ ما أغبرت قدما عبد في سبيؿ اهلل فتمسو النار" رواه البخاري.
ويقوؿ" :الدنيا سجف المؤمف وجنة الكافر" حديث صحيح.
ويقوؿ الشاعر:
مسمما
فمست أبالي حيف أقتؿ
ً
عمى أي جنب كاف في اهلل مصرعي.
وذلؾ في ذات اإللو إف يشأ
يبارؾ عمى أوصؿ شؾ ممزع.
داخؿ السجف
سوءا كؿ يوـ والحياة والعيش داخميا صعب بحيث إف
إف واقع السجوف والمعتقبلت مرير ،ويزداد ً

حقوقنا ىضمت وتبلشت ،وفي كؿ يوـ يسحبوف اإلنجازات التي حققتيا الحركة األسيرة فمقد

حرمونا مف أداء الشعائر الدينية وحقوقنا في الزيارة ومنيا زيارة األىؿ واألقارب وحرمونا مف
الطعاـ والشراب وحتى مف أدوات التنظيؼ وحرمونا مف الحماية مف أخطار النزاع المسمح
وحرمونا مف تمقي الغوث الفردي والجماعي والمعاممة اإلنسانية.
إف كؿ أسير يأتي مف الزنازيف قبؿ دخولو السجف تصوره إدارة السجف وتعمؿ بطاقة ورقـ أسير
لو ،ومف ثـ يدخؿ إلى قسـ مف أقساـ السجف ،والقسـ مكوف مف  03غرفة عمى األغمب ،الغرفة

في القسـ مساحتيا ثبلثة أمتار ونصؼ عمى خمسة أمتار طوًال في أغمب السجوف عدا عف غرؼ
متر عمى متريف ،ويسكف بيا شاباف سنيف طويمة عمى حسب مستوى خطورتيـ
العزؿ التي تكوف ًا
التي مف أجميا عزلوا.

يوجد بداخؿ الغرفة ثمانية أسرة مف حديد مثبتة باألرض ،ويوجد حماـ ودورة مياه داخؿ الغرفة
وثمانية رفوؼ لممبلبس لكؿ أسير ورؼ ألواني الطعاـ وطاولة وكرسياف وىوايتاف بالغرفة ،وفي
بعض السجوف يسمح ألكثر مف ىوايتيف وتمفاز ومسموح أف تتابع عميو عشر قنوات فقط منيا
أربع قنوات ال تصمح لمتابعة شيء عميو مثؿ القنوات الروسية وتتابع األخبار عمى ما تبقى
نشرات األخبار والبرامج اليادفة ،ويوجد ببلطة كيربائية لطيي الطعاـ ويوجد إبريؽ كيربائي "كـ
كـ" لتسخيف الماء وبعض أواني الطبخ.
إف الذي يعيش بيف أىمو خارج السجف في غرفة وشعر في بعض األحياف أنو متضايؽ أو
مضغوط يخرج مف الغرفة إلى سطح البيت أو خارج البيت لمتنزه واستنشاؽ اليواء ،أما ىنا داخؿ
الغرفة في السجف إذا شعرت أنؾ متضايؽ أو مضغوط فبل تستطيع الخروج فأنت أسير بيف أربع
جدراف مع ثمانية أشخاص فبل يوجد لؾ سبيؿ إال اهلل ،إذا ضاقت عميؾ الدنيا فقؿ يا اهلل.
أما الطعاـ الذي تقدمو إدارة السجف قميؿ وبعضو سيء ،وبعضو نعيد طبخو مرة أخرى ،وذلؾ
ينطبؽ عمى كؿ السجوف والمعتقبلت ،كؿ أسير داخؿ السجف يجب عميو الوقوؼ ثبلث مرات
يومياً لمعدد الذي يقوـ بو السجانوف واف كنت نائماً يجب عميؾ الوقوؼ لمعدد حتى لو لـ تنتو مف
استعماؿ "دورة المياه" ،وذلؾ عدا عف التفتيشات اليومية لمغرؼ بحيث يخربوف األغراض
الشخصية والعامة مف مبلبس وكتب ودفاتر وكؿ أسير يخرج مف السجف إلى المحكمة عف طريؽ
البوسطة ،يفتشونو تفتيشاً دقيقاً ومييناً بإجباره عمى خمع مبلبسو وكؿ عدة أشير ينقموف كؿ أسير
مف سجف إلى آخر عدا عف إذالؿ أىالي األسرى عمى زيارات أبنائيـ بتفتيشيـ المييف والمذؿ،
ويوجد أساليب ضغط كثيرة جداً يستخدميا السجانوف ،وفي ظؿ واقع الحركة األسيرة مف حالة
الضعؼ والوىف الذي وصمت إليو فبل بد مف:
أوًال :عمى صعيد األسرى أنفسيـ:
 .0المستوى التثقيفي والتعبوي ،وذلؾ ببرنامج في كؿ السجوف يشمؿ:

 تعريؼ األسرى بحقوقيـ وواجباتيـ بصورة منيجية ودورية.
 برنامج لمحاربة المظاىر السمبية.
 دورات كادر تشمؿ "تاريخ الحركة األسيرة" ووسائؿ وآليات النضاؿ الوطني في السجوف.
 أساليب العمؿ الوطني والجماعي وبرامج توعية لمحاربة حالة المجموعة في العبلقة مع
السجاف.
 نشر ثقافة أف ما يبادر ويرفع الضريبة ىو الجدير بالقيادة والثقة مع التحذير مف
التصرفات الشخصية الفردية غير المدروسة.
 .4مستوى العمؿ الموحد والمشترؾ في السجوف حيث ال بد مف التأكيد عمى:
 العمؿ المشترؾ بيف مختمؼ األقساـ في السجف الواحد والعمؿ عمى تجاوز الصعوبات.
 العمؿ المشترؾ بيف مختمؼ الفصائؿ داخؿ القسـ الواحد.
 العمؿ المشترؾ عمى مستوى التنظيـ الواحد في مختمؼ السجوف.
 إحياء التواصؿ والعمؿ المشترؾ عمى مستوى العمؿ الوطني بيف مختمؼ السجوف.
 ضرورة تشكيؿ لجنة وطنية عميا لمسجوف تعمؿ عمى إيجاد برنامج نضالي موحد والزاـ
السجوف بق ارراتيا.
مباشر
ًا
حبل
 العمؿ عمى حؿ مشكمة الفصؿ بيف التنظيمات التي قامت بو إدارة السجوف ً
أو عمى األقؿ إيجاد تواصؿ تكوف قادرة عمى تجاوز آثار الفصؿ.

 .1تفعيؿ وتطوير وسائؿ التواصؿ بيف السجوف واألقساـ المختمفة ،بحيث ال بد مف البريد عف
طريؽ الرسائؿ بيف السجوف ورفع مستوى الضبط وااللتزاـ وأف يتحمؿ كؿ موقع مسئولية
التواصؿ مع غيره وأف يوصؿ لغيره ما يصمو ،وال بد مف تطوير وتفعيؿ الوسائؿ األخرى
لمتواصؿ بيف السجوف.
 .2آليات عمؿ وضوابط أساسية:
 ضرورة وجود خطة عمؿ مكتوبة لكؿ تنظيـ في كؿ قسـ وفي كؿ سجف عمى المستوى
الفصائمي والوطني.
 ضرورة وجود ىيئات احتياطية "ظؿ" وأف يكوف ليا قيادات ظؿ فور تسمميا العمؿ.

 ىذه الييئات تواصؿ العمؿ عمى نفس الخطة ،وال يتـ تغييرىا بتغيير األشخاص ،فإف
كؿ سجف أو موقع يجب أف يتحمؿ مسؤولية في مقاومة سياسات اإلدارة القمعية ضد
أسرانا والعمؿ عمى حؿ المشكبلت اليومية أوًال بأوؿ وعدـ تركيا تتراكـ.
طبعا دوف
 ال بد مف معارضة سياسة نقؿ القيادات والممثميف عمى خمفية دورىـ النضالي ً
الوصوؿ لمصداـ بؿ باالحتجاجات والرسائؿ واستمرار نفس السياسة.

 استمرار إعداد وتأىيؿ الكادر القيادي بصورة دائمة.
 ال بد مف آليات ضبط ومحاسبة لممتجاوزيف ومحاربة التصرفات الفردية وتكريس العمؿ
الجماعي.
 يجب العمؿ عمى االتفاؽ عمى صيغة انتخاب الممثؿ "متحدث باسـ القسـ مع السجانيف"
استمررية عممو بصورة
ا
انتخابات وعمى األقؿ أف يتـ استشارة واستطبلع رأي القاعدة في
مثبل.
دورية كؿ ستة شيور ً
 التأكيد عمى الخطوط الحمراء التي يجب أال يسمح لمديرية السجوف بتجاوز مثؿ العبادة
والشرؼ.
 .3مراجعة وتقييـ مفاىيـ أساسية:
 ال بد مف نقاش مفتوح حوؿ سبلح اإلضراب اإلستراتيجي والتأكيد عمى فعالية ىذا
ىجوميا والتحذير مف الوقوع
دفاعيا أو
السبلح والتوضيح لمفارؽ بيف أف يكوف اإلضراب
ً
ً

في مصيدة مديرية السجوف التي ترمي إلى سحب ىذا السبلح مف أيدي األسرى
واقناعيـ بعد جدواه ،والتحذير مف ترديد عبارات التثبيط التي تخدـ عدونا ،وأنو يجب
تنفيذ اإلجراءات والخطوات والحوارات البلزمة قبمو.
طا توفر
 في حالة الدفاع حيث يتـ شف ىجمة واضحة عمى األسرى وحقوقيـ ليس شر ً
الظرؼ األمني والسياسي مع ضرورة التأكيد أف سقؼ اإلنجازات في ىذه الحالة يكوف
منخفضا ،وذلؾ ليس عبلمة فشؿ.
ً

 يجب ترصد الفرص واقتناصيا لتغيير موازيف ومعادالت التعامؿ مع مديرية السجوف
ومحاولة استثمار ذلؾ ،وال بد مف البحث عف وسائؿ جديدة مبتكرة.
 ضوابط إستراتيجية.

 الحفاظ عمى مسافة معينة في التعامؿ مع ضباط وقيادات مديرية السجوف والحذر
مف االنحدار والذوباف.
 العمؿ عمى أنظمة محاسبة صارمة ومراقبة وضبط عمؿ الممثؿ ،محاسبة وتفعيؿ
دور المجنة الوطنية.
 عبلج أزمة الثقة:
أحيانا
كبير مف ىذه األزمة ىو تضخـ عف عدة أسباب
 ال بد مف مبلحظة أف جزًءا ًا
ً
أو بتأثير برامج مديرية السجوف.

كبير ،كذلؾ يجب العمؿ عمى عبلجو كأحد
 في نفس الوقت مما الشؾ فيو أف جزًءا ًا
أسس برنامج النيوض ،وذلؾ مف خبلؿ:

طبعا بصورة ال تعيد
 .0إعادة ىيبة العمؿ التنظيمي والتنظيـ والعمؿ الجماعي ً
تجاوز حقوؽ الفرد.

 .4إحياء نموذج القدوة في التقدـ لمعمؿ وتحمؿ المسؤولية واالستعداد لدفع
الضريبة مع ضرورة حماية مف يتقدـ لذلؾ ومساندتو.
 .1إحياء البرامج الثقافية سابقة الذكر باإلضافة إلى نشر ثقافة النقد البناء
والتوازف مع أصوؿ الضبط والطاعة.
 .2الصراحة والوضوح مف القيادات في نقؿ المعمومات لمقواعد عما يجري
خاصة مع اإلدارة وايصاؿ ما يمزـ لمقاعدة مباشرة.
 .3إيجاد الحوافز لمعامميف والقضاء عمى ظاىرة االستنكاؼ عف العمؿ.
 .4إشراؾ القاعدة في صنع القرار مف خبلؿ الجمسات العامة واالستفتاءات
الدورية.
 .5مشاركة القيادات في األنشطة العامة واالندماج مع القاعدة في شتى
الفعاليات.
 .6إيجاد آلية التفعيؿ ربط األسرى بمجريات البرامج الخاصة بيـ وبدعميـ
خارج السجوف وترابطيـ مع تنظيماتيـ.
ثانيا :عمى صعيد المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني "بالدعـ المادي والمعنوي واالجتماعي".
ً

ثالثًا :عمى صعيد عمؿ الفصائؿ "باإلمكانيات المتاحة وأسر الجنود"
ثـ إعداد برنامج النيوض بالحركة األسيرة مف حالة الضعؼ والوىف إلى إخوة وقاعدة مف الحركة
األسيرة.
ال تنسونا مف دعائكـ
إف المجتمع الفمسطيني وأبناء شعبنا ولؤلسؼ يتعامموف مع األسرى "أرقاـ" كؿ ما يعرفونو أنو
يوجد آالؼ األسرى في السجوف اإلسرائيمية ،وال يعمموف أف منيـ مف مضى عميو في األسر أكثر
مف ثبلثة عقود ،ومنيـ مف توفتو المنية داخؿ األسر ومنيـ مف ينتظر.
األسرى الفمسطينيوف والعرب ضحوا بحياتيـ وبحريتيـ وقدموا أنفسيـ في سبيؿ أف تحيى القضية
الفمسطينية وأف يعيش شعبنا بعزة وكرامة ،وفي المقابؿ ىذا كؿ ما نطمبو أال تنسونا نحف أبناؤكـ
واخوانكـ وأبناء شعبكـ في األسر ،وأال تنسونا مف دعائكـ.

مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل
الشكر لكؿ مف ساعدني عمى إنجاز ىذا الكتاب وىـ

أبو سياؼ
أبو حمزة
أبو خطاب
الييئة العميا لحركة حماس
وجزاكـ اهلل كؿ خير.
الخاتمة

أشكر اهلل تعالى عمى توفيقو واعانتو لي في إتماـ ىذا الكتاب سائبلً المولى _عز وجؿ_ أف يتقبؿ
ىذا العمؿ وأسأؿ اهلل الكريـ أف ينتفع بيذا الكتاب خمؽ كثير ،وأف يجعؿ فيو الخير والفائدة لكؿ
مف يقرؤه ،وما كاف في ىذا الكتاب مف صواب وحسف فيو مف اهلل _عز وجؿ_ ،وما كاف في
ىذا الكتاب مف خطأ فيو مف نفسي ونسأؿ اهلل أف يجعمنا واياكـ مف الذيف يستمعوف إلى القوؿ
فيتبعوف أحسنو.
الميـ عممنا بما ينفعنا وانفعنا بما عممتنا
والحمد هلل رب العالميف

ال فرحة لمف ال ىـ لو
ال لذة لمف ال صبر لو
ال نعيـ لمف ال شقاء لو
ال راحة لمف ال تعب لو
قميبل
إذا تعب أحدكـ ً
طويبل.
استرح
ا
ً

