
الشيخ عربي بدوي

ولد عربي بدوي محسن عام 1916 م في قرية قبالن 
التي تقع إلى الجنوب من مدينة نابلس في الضفة الغربية، 
وكانت أسرته تعمل في الزراعة. نشأ بدوي مؤمنًا، زاهدا، ً 
متفرغًا للعبادة وتالوة القرآن الكريم ودراسته، وتأثر بتعاليم 
األستاذ حيدر التميمي، وكان يؤمن بأن ال إسالم دون جهاد، 

1933 وقضى يخطط،  العام  وأن الجهاد فرٌض على كل مسلم، فسار على طريق الجهاد منذ 
ويستعد إلى أن التقى بالشيخ عز الدين القسام، وانضم إلى مجموعته، والتحق بثوار 1936.

اعتقل بدوي ضمن عدد من األشخاص، عقب معركة حرش يعبد، التي وقعت صباح يوم 
األربعاء 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1934، حيث استشهد فيها الشيخ عز الدين القسام وعدد من 
رفاقه في معركة حامية غير متكافئة مع الشرطة والجيش البريطاني، وقضت المحكمة البريطانية 
االستعمارية في ذلك الوقت بسجن بدوي عشرة أعوام. وبعد تحرره من األسر عمل بدوي في 
ميادين شتى، حيث كان مديرًا لمكتب صندوق األمة بالقدس واشترك في حرب عام 1948م، شغل 
خاللها قائدًا لقوة من المناضلين التابعين للجيش العربي في القدس، كما اشترك في تأسيس 
اللجنة القومية في نابلس، وهي إحدى لجان المقاومة والدفاع الشعبي. وأصدر كتابًا بعنوان 

"القوة الخفية".
 توفي الشيخ عربي بدوي في عام 1987 عن عمر ناهز السبعين عامًا بعد حياة طويلة 

قضاها في النضال منذ ثورة القسام وحتى مماته. 



المعتقالت االستعمارية البريطانية في مذكرات
 الشيخ عربي بدوي )أحد ثوار 1936(

         نضاالت وآالم من وراء القضبان

إصدار هيئة شؤون األسرى والمحررين
فلسطين – رام هلل

اإلدارة العامة للعالقات العامة واالعالم
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المعتقالت اال�ستعمارية البريطانية في مذكرات
 ال�سيخ عربي بدوي )اأحد ثوار 1936(

ن�ساالت واآالم من وراء الق�سبان 

اإ�سدار هيئة �سوؤون االأ�سرى والمحررين

فل�سطين – رام هلل
االإدارة العامة للعالقات العامة واالإعالم

تدقيق وتحرير األ�ستاذ فرج ح�سيب
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تمهيد النا�سر   

ولد عربي بدوي مح�سن عام 1916م في قرية قبالن التي تقع اإلى الجنوب من مدينة نابل�س 
للعبادة  متفرغًا  زاهدا، ً  موؤمنًا،  بدوي  ن�ساأ  الزراعة.  في  تعمل  اأ�سرته  وكانت  الغربية،  ال�سفة  في 
وتالوة القراآن الكريم ودرا�سته، وتاأثر بتعاليم االأ�ستاذ حيدر التميمي، وكان يوؤمن باأن ال اإ�سالم دون 
جهاد، واأن الجهاد فر�ٌس على كل م�سلم، ف�سار على طريق الجهاد منذ العام 1933 وق�سى يخطط، 

وي�ستعد اإلى اأن التقى بال�سيخ عز الدين الق�سام، وان�سم اإلى مجموعته، والتحق بثوار 1936.
التي وقعت �سباح يوم  االأ�سخا�س، عقب معركة حر�س يعبد،  اعتقل بدوي �سمن عدد من 
1934، حيث ا�ست�سهد فيها ال�سيخ عز الدين الق�سام وعدد  20 ت�سرين الثاني/ نوفمبر  االأربعاء 
المحكمة  وق�ست  البريطاني،  والجي�س  ال�سرطة  مع  متكافئة  غير  حامية  معركة  في  رفاقه  من 
البريطانية اال�ستعمارية في ذلك الوقت ب�سجن بدوي ع�سرة اأعوام. وبعد تحرره من االأ�سر عمل 
بدوي في ميادين �ستى، حيث كان مديرًا لمكتب �سندوق االأمة بالقد�س وا�سترك في حرب عام 
1948م، �سغل خاللها قائدًا لقوة من المنا�سلين التابعين للجي�س العربي في القد�س، كما ا�سترك 
في تاأ�سي�س اللجنة القومية في نابل�س، وهي اإحدى لجان المقاومة والدفاع ال�سعبي. واأ�سدر كتابًا 

بعنوان "القوة الخفية".
ال�سبعين عامًا بعد حياة طويلة  ناهز  1987 عن عمر  ال�سيخ عربي بدوي في عام   توفي 
ق�ساها في الن�سال منذ ثورة الق�سام وحتى مماته. وي�سر هيئة �سوؤون االأ�سرى والمحررين اأن تن�سر 
مذكرات المرحوم عربي بدوي مح�سن فيما يخ�س تجربة اعتقاله في المعتقالت اال�ستعمارية 
البريطانية، والتي كتبها بخط يده في �سبعينات القرن الما�سي.. هذه المذكرات التي ن�سعها بين 
وبال�سدق  �سفافة  وبتلقائية  اإن�سانية،  بحرارة  �سواء  حٍد  على  والعربي  الفل�سطيني  القارئ  يدي 
ال�سفوي في مرحلة تاريخية فارقة  اإحياء تاريخنا  والدقة في ق�س وقائع تاريخية في �سبيل 
اتبعها  التي  وال�سيا�سات  االإجراءات  ب�ساعة  مدى  ولنك�سف  الفل�سطيني،  الن�سال  مراحل  من 
في  البريطاني  االنتداب  خالل  والعرب  الفل�سطينيين  والمعتقلين  االأ�سرى  اإزاء  البريطانيون 
الق�سبان ومن  االأبطال من وراء  اأولئك  الذي خا�سه  والكفاح  الن�سال  اأوجه  اإلى جانب  فل�سطين، 

داخل عتمة الزنازين.

                                                                                                               دائرة الدرا�سات والتوثيق   
 هيئة �سوؤون االأ�سرى والمحررين
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        تقديم 

بقلم اللواء قدري اأبوبكر                                                          
                                                                 رئي�س هيئة �سوؤون االأ�سرى والمحررين

يعد التاريخ ال�سفوي النوع المميز من اأنواع التاريخ الذي يمكن عن طريقه مواجهة 
�سناع التاريخ وجهًا لوجه، ومن هنا فاإن اإحياء التاريخ ال�سفوي الفل�سطيني �سرورة حيوية 
في مواجهة الرواية اال�ستعمارية التي يحاول قا�سها جاهدًا بكل الو�سائل المتاحة اأن 
وزراء  رئي�س  اأول  مقولة  وما  الالحقة.  االأجيال  وعي  وي�سهر  واالإن�سان،  االأر�س  يهّود 
لحكومة االحتالل االإ�سرائيلي ديفيد بن غوريون: "الكبار يموتون وال�سغار ين�سون"، اإال 
خير �ساهد على ذلك، ولن يتم تثبيت هذه المقولة وال كل المحاوالت التي تندرج خلفها، 
"الما�سي ي�سلم  اإذا كان الفعل الفل�سطيني المجابه يتالءم مع القاعدة التي تقول:  اإال 

على الحا�سر".
التفاتة ل�سرورة تو�سيع االهتمام  المرحوم عربي بدوي  المنا�سل  تمثل مذكرات 
الفدائي  �سورة  و�سطوة  المراحل،  مختلف  في  المقاوم  الفل�سطيني  الفعل  لتوثيق 
منذ  تاأ�س�ست  وتجارب  لخبرات  تراكمًا  بل  عبثًا،  خروجه  يكن  لم  الذي  الفل�سطيني، 
بداية  وكانت   ،)1939-1936( بين  امتدت  التي  فل�سطين  في  الكبرى  الثورة  بدايات 
بـالُع�سبة  بدءا  مختلفة،  اأ�سكااًل  اأخذ  الذي  الفل�سطيني  لل�سعب  التمثيلي  الكيان  لظهور 
لها ال�سهيد عز الدين الق�سام، مرورًا بت�سكيل “اللجنة العربية العليا”  الق�سامية التي �سكَّ
التحرير  منظمة  بتاأ�سي�س  وانتهاء  الح�سيني،  اأمين  القد�س  مفتي  بقيادة  فل�سطين  في 

الفل�سطينية �سنة 1964، والتي �سكلت نقطة تبلور الهوية الفل�سطينية.
البريطانية  الجرائم  بدوي  عربي  المرحوم  الثائر  المنا�سل  مذكرات  ت�ستعر�س 
االأ�سرى  �سوؤون  هيئة  في  وي�سرفنا  والعرب،  الفل�سطينيين  والمعتقلين  االأ�سرى  بحق 
والمحررين اأن ن�سهم في توثيق هذه الفترة التي يجب اأال ت�سقط من التاريخ الفل�سطيني، 
حيث اأن االنتداب البريطاني لفل�سطين كان الموؤ�س�س والفاعل لماأ�ساة ال�سعب الفل�سطيني، 
وخالل االنتداب ارُتكب العديد من جرائم الحرب وجرائم �سد االإن�سانية بحق �سعبنا 
االإ�سرائيلي  اأن االحتالل  اإلى  االإ�سارة  ال�سجون. كما تجدر  القابعين في  االأ�سرى  وبحق 
ي�ستند اإلى قوانين الطوارئ التي تعود اإلى زمن االنتداب البريطاني، وذلك لفر�س حالة 
اأبرز االأمثلة على ذلك  اأ�سحاب البالد االأ�سليين من الفل�سطينيين. ومن  اال�ستثناء على 
اأن هذه االإجراءات قانونية بموجب  �سلطات االحتالل  اإذ تّدعي  المنازل،  �سيا�سة هدم 
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الذي  االإداري  االعتقال  اإلى  اإ�سافة  البريطانية،  الطوارئ  اأنظمة  من   119 النظام 
ت�سرعنه ا�ستنادًا اإلى قانون الطوارئ االنتدابي لعام 1945م.

وحكايات  بق�س�س  تواجدهم  اأماكن  مختلف  في  الفل�سطينيين  من  الكثير  يحتفظ 
تاأريخها  اأن يتم  تنتظر من يهتم بتوثيقها ودرا�ستها قبل فوات االأوان.. تجارب تنتظر 
وو�سائلها  اأ�سكالها  بكافة  المقاومة  تجارب  في  اأثرها  وفح�س  دقيق،  ب�سكل  واأر�سفتها 
المختلفة. حيث اأن ن�سر مذكرات المنا�سل المرحوم بدوي هي خطوة في �سياق ا�ستكمال 
هي  ال�سفوي  التاريخ  اإحياء  فعملية  وطني،  واجب  باعتباره  ال�سفوي،  تاريخنا  توثيق 
لجيل  ال�سيما  لهيبتنا،  ومبعثًا  لعزتنا  ومدعاة  الجميع،  قبل  من  وتقدير  افتخار  مدعاة 

ال�سباب الذي يبحث عن القيم الن�سالية للتمثل بها.
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        المحاكمة

ت�سرين   19 المحاكمة  موعد  جاء 
في  الثورة  وكانت   ،1936 اأكتوبر  اأول/ 
اأ�سد اأوجها، وبالرغم من اأننا ال نوافق على 
الثورة  اأن  اإال  االإنجليز،  �سوى  اأحد  قتل 
والبط�س  العنف  طريق  تعرف  دائما 
كانت  الأعدائها.  والت�سفية  وال�سحق 
الثورة قد ق�ست على الكثير من خ�سومها 
معنا  حققوا  الذين  المباحث  رجال  من 
الذين  المخبرين  من  وكثير  تعقبونا،  اأو 

تج�س�سوا علينا، حتى �سباط البولي�س و�سف ال�سباط الذين مثلوا االدعاء العام �سدنا، اإ�سافة 
اإلى بع�س الزعماء والوجهاء الذين اأظهروا ميواًل معادية لنا ولحركتنا...

 كان هذا كله مدعاة لعزتنا ومبعثًا لهيبتنا في نظر اأعدائنا االإنجليز وغيرهم، ومن اأجل 
هذا كله علمنا فيما بعد اأن القا�سي "مايننج" لم يجروؤ على محاكمتنا اإال بعد اأن اتفق مع هيئة 
ال�سالح  عمر  يراأ�سهم  محاٍم،  ع�سرين  حوالي  وكانوا  عنا،  للدفاع  تبرعوا  الذين  الدفاع  محامي 

البرغوثي الإيقاع اأخف ما ي�سمح به القانون.
1936 دخلنا �ساحة المحكمة تحت حرا�سة رهيبة  19 ت�سرين اأول/ اأكتوبر   �سباح يوم 
وا�سحة،  وباأخّوة  بالغ  بحما�س  ا�ستقبلونا  الذين  المحامين  من  بجمع  هناك  والتقينا  م�سددة، 
الموؤلفة  باالألوف  تعج  عام  ب�سكل  النا�سرة  مدينة  و�سوارع  خا�س  ب�سكل  المحكمة  قاعة  وكانت 
الذين ح�سروا من اأقا�سي البالد لح�سور المحكمة.  اأخذنا المحامون، واجتمعوا بنا على انفراد، 
واأخبرونا بما اتفقوا عليه مع االدعاء العام وهيئة المحكمة من اأننا �سندخل ونعترف بالتهمة، 
ع�سر  باأربعة  منهم  واأنا  المعركة،  في  عليهم  ُقب�س  الذين  االأربعة  على  الحكم  ي�سدر  ذلك  وبعد 

عامًا، وعامين لكل من االأربعة الجرحى الذين اعتقلوا غداة المعركة.
وافق رفاقي على ذلك، اأما اأنا فاأن اعترف لالإنجليز باأن جهادهم جريمة فهذا م�ستحيل، وال 
اأرف�س االعتراف فقالوا: عدم االعتراف معناه  اأنني  اأن ته�سمه نف�س، فاأخبرت المحامين  يمكن 
اأن عدم االعتراف معناه  والقانون ين�س على  بالقانون،  القا�سي �سالحيته مقيدة  االإعدام، الأن 

االإعدام. وعبثًا حاولوا اإقناعي ودخلنا المحكمة واأنا م�سر على عدم االعتراف.
 دخلنا المحكمة ونادوا على رفاقي واحدًا تلو االآخر، وكان ي�ساألهم القا�سي: هل تعترف 

�سورة ار�سيفية لمحاكمة ثوار عام 1936
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على  الحرب  )اإعالن  يلي:  كما  التهمة  وكانت  دوري  جاء  ولما  باالإيجاب.  ويجيبون  بالتهمة، 
بريطانيا العظمى والعمل على اإفناء الطائفة اليهودية في فل�سطين( قلت: "الهدف طرد االإنجليز 
من فل�سطين، وهذا اأعتبره جهادًا، ولي�س جريمة " فانده�س القا�سي ووجه نظره اإلى المحامين، 
اإلى مقاعد  اأ�سر على خالف ذلك. وهنا نظرت  واأنا  اأن يقنعونني باالعتراف،  وكاأنه يطلب منهم 
اإلي  فاأ�سار  االأولى  المقاعد  في  يجل�س  وكان  كالمطر،  دموعه  تنهمر  والدي  فراأيت  المتفرجين، 
والدي، وفي  ب�سرعة عن جواب يرحم  �سيبتي". وهنا بحثت  ارحم  نف�سك  لم ترحم  "اإن  وقال: 
ذلك"،  خالف  نظري  وفي  نظركم،  في  مجرم  "اأنا  فقلت:  وعقيدتي  مبدئي  يم�س  ال  الوقت  نف�س 

فاأ�سار المحامون للقا�سي باأن ذلك اعترافًا، ف�سجله القا�سي واالدعاء العام كذلك.
الفًا.  ع�سر  خم�سة  حوالي  ال�سوارع  في  وخارجها  المحكمة  في  تواجدوا  الذين  عدد  ُقدر   
و�سع  الذي  الفاهوم(،  )عبا�س  هو  واحد  رجل  مائدة  على  الغداء  طعام  تناولوا  هوؤالء  جميع 
الفاهوم  وعبا�س  والفاكهة،  والحلوى  الطعام  لتناول  النا�س  يدعون  الطرق  مفارق  على  اأ�سخا�سًا 
هذا ن�سف االإنجليز داره ال�سخمة بما فيها من اأثاث وحبوب وخالف ذلك، ولم يعطوه مهلة لترحيل 

هذا االأثاث والحبوب.
بعد محاكمتنا اأخرجونا في �سباح اليوم التالي في �سجن عكا لمقابلة المدير، حيث يعين 
الباطون في طريق المدير،  لكل واحد محكوم رقم غرفته، ونوع عمله، وانتظرنا على مقعد من 
ولما جاء م�ستر )وورزلي( ومر من اأمامنا وكان هناك محكومون اآخرون خالفنا وقف الجميع اإال 

اأنا.
 وقف اأمامي وقال: )دغري(.. اأي قف.

 قلت: لمن؟
 قال: لي.

 قلت: ال اأقف لعدو.
ا�سم  يذكر  وعندما  اآخر،  بعد  واحدًا  المحكومين  طلب  وهناك  لمكتبه  وان�سرف  تركني 

ال�سخ�س يجب اأن يقول )نعم �سيدي(، فلما ذكر ا�سمي، قلت: نعم.
 قال: قل �سيدي.

قلت: بل اأنا �سيدك.
فتناول بطاقة وقذفها في وجهي قائاًل: اذهب اإلى العمل على النول1*. 

قلت: اأنا ال اأعمل لديكم
قال: على الزنزانة. 

و�سعوا في رجلي حديد عنترـ  كما كانوا ي�سمونهـ  وفي يدي الكلب�سات و�ساقوني اإلى الزنزانة 

1*  النول: هو آلة تدار يدويًا أو آليًا، وهي تستخدم في نسج النسيج. تتكون أساسًا من أجزاء يمكن بواسطتها 
أن تتعاشق مجموعتا السدى واللحمة مع بعضها البعض لتكوين المنسوج. 
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)ال�سجن االنفرادي( وعند توزيع الطعام قدموا لي كروانة ورغيف خبز فقذفت الكروانة2* بما 
فيها، وراحت تقرع في ممر الزنزانة، معلنًا االإ�سراب عن الطعام. فوجئت بنزيل اآخر بالزنزانة 
اأ�سمعه  ولكنني  يراني،  اأو  اأراه  اأن  يمكنني  ال  زميلي  بكروانته..  االآخر  هو  يقذف  بجانبي  التي 

وي�سمعني.
قلت: من اأنت يا اأخي؟

فاأجاب: اأحمد طاف�س من �سفد محكوم موؤبد، ومن ثوار عام 1929.
قلت: ولماذا اأعلنت االإ�سراب؟

قال: ت�سامنًا معك.
منه  كان  فما  الزنازين،  لتنظيف  �سجناء  ومعه  عربي  �سجان  جاء  التالي  اليوم  �سباح  وفي 
اإال اأن د�ّس في جيبي جريدة ب�سكل �سري، وبعد خروجه فتحت الجريدة واإذا بال�سفحة االأولى 
تعذبه  عربي  )ال�سيخ  الطعام(..  عن  ي�سربان  طاف�س  واحمد  عربي  )ال�سيخ  العري�س  وبالقلم 
اأع�سابه خوفًا من  للمدير حتى تحطمت  ال�سحف  ُترجمت  اإن  وما  الخ.  ال�سجن(..  ال�سلطات في 
الثورة، وخوفًا من توبيخ روؤ�سائه له، واأر�سل �سابط عربي ي�ست�سمحني با�سمه، ويطلب مني حّل 
االإ�سراب والخروج من الزنزانة.. قلت: لن اأحل االإ�سراب، ولن اأخرج من الزنزانة واأنا اأتحداه 

اأن يفعل ما ي�ساء. 
على  وافقت  �سديد  اإلحاح  وبعد  معه،  االجتماع  مني  طالبًا  مرات  عدة  ال�سابط  هذا  عاد 

االجتماع والمقابلة، وعندما دخلت عليه ابت�سم ووقف قائال: اأنا ا�سف.
قلت: لماذا؟

قال: لهذا الحديد الذي في رجليك.
قلت: من و�سعه؟

قال: اأنا ولكنك اأرغمتني
ال�سجن..  واإياك في هذا  واأنا  اأنت محكوم لمدة طويلة  القيود.. وقال: اجل�س  واأمر بحل 
اأريد اأن نتفق على طريقة نتعاي�س بها.. اأن اأعطيك بدلة بي�ساء رتبة �ساوي�س منذ اليوم االأول من 

حكمك، هذا ما ال اأقدر عليه، الأن روؤ�سائي �سينتقدونني و�سيتهمونني بالجبن. 
قلت: ولو اأعطيتني مثل هذا فاإنني اأرف�س.

لك  يح�سروا  اأن  و�ساآمرهم  ال�سجن،  معامل  من  معمل  اأي  اإلى  اذهب  لك  اأقول  ولكني  قال: 
كر�سيا تجل�س عليه وال تعمل نهائيُا، و�ستجد هناك مجااًل للت�سلية اأف�سل من الجلو�س في الغرفة.

 قلت: قبل اأن نبحث في تعاي�سنا، اأريد اأن نبحث في ق�سية اأحمد طاف�س.
 قال: اأحمد طاف�س! ولماذا ُندخله في االأمر.. اإنه م�ساغب وعنيد، ثم ماذا تريد اأن اأعمل 

له؟
2*  )كروانة(: وعاء عميق من األرز وعليه رشات من الدهن.
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 قلت: خروجه من الزنزانة.
 قال: لك ذلك.

 قلت: هذا معتقل قديم وموؤبد ووطني.
 قال: �ساأعطيه بدلة بي�ساء برتبة �ساوي�س، واأر�سله ليكون م�ساعدًا لمدير الم�ستودع. 

 قلت: �ساأذهب للمحددة، ال الأجل�س فقط، بل الأحرك دمي اأي�سا في المعمل، و�ساأكتب طلبًا 
للمحكمة بوا�سطتك لمعاملتنا بالمعاملة الخا�سة، حيث كان المحامون قد طلبوا منها ذلك، ويظهر 

اأنهم �سهوا عن ت�سجيل هذا الطلب، و�ساأر�سل لرئي�س المحامين طلبًا مماثاًل.
 قال: ومن عندي �ساأُن�سب تنفيذ هذا الطلب.

بعد اأيام جاءت الموافقة على معاملتنا الخا�سة، وانتقلنا اإلى ذلك الق�سم وكان خارج ال�سجن 
الغرفة  اإبقائي في  العمل، وطلبت  اإلى  ال�سجن، وهنا رف�ست الخروج  اأ�سوار  العمومي، ولكن �سمن 
اإبعادي عن االختالط بال�سجناء قدر االإمكان، كي  ال�سديد للمطالعة. كان هدفهم  الإ�سباع ميلي 
المعتقلين، ومن مكتبة  اأيدي  من  الكتب  الغرفة وح�سلت على  فبقيت في  الم�ساكل،  لهم  اأخلق  ال 
ال�سجن. كما تعلمت مبادئ االإنجليزية والعبرية واأ�سبحت على م�ستوى جيد من العلم والتعليم، 
وكنت اأ�ستغل وجود بع�س كبار االأ�ساتذة من عرب وغيرهم معنا، وكانوا يتبرعون بحما�س لتعليمي 
االأحياء،  وعلم  واالأدب،  والفل�سفة،  والتاريخ،  والح�ساب،  الجغرافيا،  كتب  من  الكثير  فدر�ست 
واأالعيبه،  وحيله  االأوروبي  اال�ستعمار  وتاريخ  واالإنجيل  التوراة  در�ست  كما  والدين.  والفقه 
وتاريخ ال�سهيونية العالمية، واأهدافها، ومراميها، وتاريخ رجاالتها. كما در�ست البل�سفية: ثورتها، 
وفل�سفتها. وباخت�سار كانت مدة ال�سجن بالن�سبة لي مدة درا�سة داخلية في الجامعة مع فارق في 
البرامج، حيث اأن جامعتي كانت برامجها مفتوحة وغير محددة واأ�ساتذتها خليط من جن�سيات 
متعددة، وفي هذا ال�سجن لم األو جهدًا في تعليم رفاقي اإلى اأن اأ�سبحوا على م�ستوى جيد من العلم 
والتعليم، كما علمت الكثيرين من رجال الثورة االأميين القراءة والكتابة وكثيرين منهم علمتهم 

مبادئ االإنجليزية والعبرية. 

      محاولة الهروب من ال�سجن

ذات يوم جاءني االونبا�سي3* )نجي( وهو من قرية )اكفيرت( غربي مدينة جنين، فقال 
لي: لقد قررت اأن اأفديكم بروحي الأخرجكم من ال�سجن ولتلتحقوا باإخوانكم في الثورة، ف�سكرته 
كثيرًا على هذه الت�سحية واأخبرت زمالئي بذلك، فوافقوا بكل حما�س، ولما جاءت �ساعة ال�سفر، 

3*  األونباشي هي رتبة عسكرية تركية تعادل رتبة العريف حاليًا. والكلمة تركية، مرّكبة من لفظين هما »أون« 
أي عشرة، و»باشي« أي رأس، والمعنى »رئيس عشرة«. أحيانًا يتم قلب النون ميم في اللهجة العربية المصرية 

فتصبح »أومباشي«.
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وك�سرت  معه،  فتعاركت  الفكرة،  يعار�س  نمر  ال�سيخ  وقف  لياًل،  المفاتيح  ومعه  االأونبا�سي  وجاء 
�سالمًا  الجبل  اإلى  ت�سل  لن  قال:  تفكير،  بعد  نمر  ال�سيخ  اأن  حيث  العراك،  هذا  اأثناء  اإ�سبعي 
خارج  كان  الخا�سة  المعاملة  ق�سم  اأن  علمًا  العملية  واألغيت  هدفك،  اإلى  الو�سول  قبل  و�سُتقتل 

ال�سجن العمومي وتنفيذ العملية ممكن بن�سبة 70%. 

   
        اإلى القد�س

اأ�سبح �سجن عكا يعج بمئات المحكومين الموؤبدين، وذوي المدد الطويلة من رجال الثورة 
والعنا�سر الوطنية وكان المعتقلون ال يقل عددهم عن �سبعمائة معتقل، وكانت عالقاتنا مع جميع 
هوؤالء عالقات اأخوة ومحبة. لم تُرق هذه العالقة لمدير ال�سجن، فخ�سي من عواقبها، اأو اأنه علم 

بحادثة االأونبا�سي حيث اأنهم رمجوه) ف�سلوه( بعد تلك الحادثة. 
في �سباح اأحد االأيام من عام 1937، ومع طلوع الفجر جاوؤوا واأبلغونا اأننا ذاهبون اإلى �سجن 
القد�س، اأنا ونمر ال�سعدي، وح�سن باير، ومعروف جابر، وبقية االإخوة في �سجن عكا وهم: اأحمد 
عبد الرحمن، ومحمد يو�سف، واأ�سعد مفلح، وداوود الخطاب. ولما و�سلنا نّظارة4* �سجن القد�س، 
وجدنا اأربعة �سوا�س5* اإنجليز ينتظروننا لتفتي�سنا، وما اأن تقدم احدهم مني )ال�ساوي�س هربرن( 
ناولته لكمة على مناخيره وفمه اأطارت �سوابه، فتركني م�سرعًا وذهب اإلى المدير ليخبره. وكان 
)الم�ستر �ستيل( كما �سمعنا عنه مديرًا حازًما و�سلبًا، فما كان منه اإال اأن اأح�سر قوة من الجنود 
بهراواتهم الغليظة، و�سّفهم طابورًا اأمامنا. واأمر االإنجليز االأربعة اأن يتقدموا اإلي، فمد كل واحد 
منهم يده اليمنى واأم�سكوا بعنق قمبازي6* و�سدوه �سدة رجل واحد، فخرج بيد كل واحد منهم 
اآخر، فلب�سته  اأخرجت من حقيبة مالب�سي قمبازًا  القمباز، ثم وقفوا �سامتين.  �سريحة من هذا 
وهم وقوف، ثم تقدمت من المدير وكان متكر�سًا ودققت بطنه باأ�سبعي، وقلت له: �سترى اإن لم 

اأجد �سكينًا اأو م�سمارًا.. �ساأبقر بطنك باإ�سبعي هذه.
  قال: اأنا واأنت في هذا ال�سجن و�سنرى.. 

بعد ذلك ذهبنا اإلى الحمام لنتو�ساأ، ثم اإلى غرفنا، ولما فرغنا من الو�سوء، وخرجت اإلى 
البقر، وظل على ذلك  ُي�سفر رعاة  ر كما  ُي�سفِّ المدير قادمًا  راأيت  انتظر خروج رفاقي،  المم�سى 
اإلى اأن وقف اأمامي مبا�سرة و�سّمر نظره في نظري، دون اأن يرم�س، فو�سعت يدي من خلف ظهري 

الواحدة في االأخرى كما يفعل، وجحرته بنظري اأي�سًا.
4 *  »النظارة«: كلمة يتم استخدامها للداللة على السجن أو اإليداع رهن التحقيق.

رطة، فوق العريف. ُّ ُْتبة في الجيش والش 5 *  »شواش: جمع شاويش، والشاويش هو عسكري يحمل رتبة رقيب، ر
6 *  القمباز: هو ثوب كان يرتديه الرجال في بالد الشام وهو عبارة عن قطعة من القماش الجوخ أو القطن مفتوح 

من األمام وله شريط من األعلى تلف الرقبة من األمام من اليمين لجهة اليسار حيث ينتهي الشريط بعروة وزر.
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 بقينا على هذا الحال لب�سع دقائق ثم انك�سرت عينه قبل عيني، ورم�س، وراح يتم�سى وهو 
ُي�سفر، واأمر نائبه )الم�ستر مات�سون( اأن ياأخذنا ليعّين لنا غرفنا، ومكان نومنا، وان�سرف. اأخذنا 
نائبه وو�سعني في غرفة رقم 20 وح�سن باير في غرفة رقم 19، ونمر ال�سعدي، ومعروف جابر 
في غرفة رقم 18 �سمن غرف المعاملة الخا�سة. رجال المخزن، اأح�سروا اإلى �سريرًا، ثم جاءني 
لنومك!   ت�سلح  هذه  له:  وقلت  باتجاهه،  الخارج  اإلى  فقذفتها  نظيفة،  وغير  م�ستعملة  بفر�سة 

فبّدلها باأخرى جديدة، وان�سرف.
 خرجنا في ظهر اليوم التالي للف�سحة، وفيما كنت في الحمام اأتو�ساأ ل�سالة الظهر، �سعرت 

اأن اأحدًا ما يقف خلفي ولما ا�ستدرت وجدت المدير هو الذي يقف. 
مّد يده لي�سافحني، وقال: عربي اأنت بطل، واأنا بطل، فلنكن �سديقين في هذا ال�سجن.

 قلت: اأنا ال اأ�سادق االإنجليز، ورف�ست م�سافحته.
 فتو�سل معروف جابر ،وقال: عربي هذا عيب مد يدك، و�سافحه.

هذا  في  �سديقين  نكون  اأن  اأريد   : قال  مني؟  تريد  ماذا  قائال:  و�سافحته  يدي  فمددت   
ال�سجن.

 قلت: لك ذلك �سريطة اأال تدو�س قدمي، واأال ت�سمح لجندك ب�سرب، اأو ا�سطهاد اأي معتقل 
بوجودي، اأو على مراأى مني.

 قال: لك ذلك.
اأو ي�ستمونه،اأو  وفعاًل حينما كنت اأمر، وحرا�س ال�سجن ي�سوقون اأحد المعتقلين لت�سغيله، 
معتقلي  ثقة  يك�سب  وكي  ذلك.  بخالف  يعاملونه  اأنهم  ويتظاهرون  اأيديهم،  يرفعون  ي�سربونه 
اأن  مني  ويطلب  اإلي  يتقدم  للف�سحة،  خروجنا  اأثناء  ال�ساحة  اإلى  يح�سر  كان  ما  كثيرًا  الثورة، 
الي�سرى في  اليمنى في يدي  اليمنى في الذهاب ويده  الي�سرى في يدي  اأتم�سى معه، وا�سعًا يده 

العودة كما يفعل المعتقلون.

االإعدام  

خالل وجودي في �سجن القد�س في الفترة )1937-1938( وخالل ا�ستعال الثورة، لم يكن 
يم�سي يوم ثالثاء من كل اأ�سبوع دون اأن يعلقوا واحدًا، اأو اثنين، اأو ثالثة على حبال الم�سنقة 
من اأبطال الثورة. وكان كل واحد منهم ُيلقي خطابًا ق�سيرًا وزرد الم�سنقة على عنقه، واآخر كلمة 
كانت: )ال اإله اإال اهلل.. عا�ست فل�سطين عربية(، حتى بلغ عدد الذين وّدعتهم من المحكومين 
هذه  خالل  عكا  في  �سنق  ما  عدا  وحدها،  القد�س  في  �سهيدًا  وخم�سين  مئتين  من  اأكثر  باالإعدام 
اأيدي  على  ي�ست�سهدون  كانوا  الذين  الكثيرين  اإلى  باالإ�سافة  ذلك،  من  اأكثر  اأنه  واأعتقد  المدة، 
الر�سا عن عملهم،  ا�ست�سهد هوؤالء جميعًا، وهم في منتهى  اأي دي(. لقد  المخابرات )�سي  رجال 
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وفي معنويات عالية، ال يماثلها اإال عري�س يزف اإلى عرو�سه، وفي منتهى اليقين اأن يتلقف الراية 
اأخوان لهم من بعدهم ينت�سرون وياأخذون بثاأرهم.

 
اإلى عكا  

في اأواخر عام 1938 طلبنا العودة اإلى �سجن عكا لالن�سمام اإلى رفاقنا هناك، ف�سمحوا 
االإ�سراب  اأعلنت  رفاقي  لم يوافق مدير �سجن عكا على عودتي. وبعد عودة  اأنا  اإال  لرفاقي، 
عن الطعام، وبعد اأن ا�ستمر اإ�سرابي لمدة ثالثة اأيام وافقوا على عودتي، وقبل �سفري بيوم 
واحد جاءني م�ستر �ستيل مدير ال�سجن، وقال: "عربي، اأحالوني على التقاعد، و�ساأعود اإلى 
بالدي بعد اأيام، وقبل فراقنا اأريد اأن اأ�سدي اإليك هذه الن�سيحة خذها من �سديق ولي�س من 
عدو اإنجليزي كما تقول.. اإنك بين قوم لئام، وبالدك بحاجة لك.. اإنك �ساب في مقتبل العمر، 

واأكرر عليك اأن بالدك بحاجة لك، فال تعطيهم الفر�سة لقتلك.. هل فهمت؟" 
 قلت: نعم فهمت.

 قال: اإن منهم من يتمنى قتلك، ويتحين الفر�سة لذلك.. فّوت عليهم هذه الفر�سة.
�سمن  بمفردنا  واحدة  غرفة  في  واأ�سكنونا  رفاقي،  اإلى  ان�سممت  عكا،  اإلى  عودتي  بعد 
للدرا�سة  الغرفة  في  البقاء  واآثرت  العمل،  اإلى  الخروج  رف�ست  وهناك  الخا�سة،  المعاملة 
والمطالعة. اأخذ مدير ال�سجن )الم�ستر جرانت( اإجازة لمدة �سهر، وعينوا )الم�ستر بايك( 

مديرًا لل�سجن خالل غيابه، وجرانت هذا اأعرج ق�سير القامة، وداهية في اللوؤم والحنكة. 
كان المعتقلون ال�سيا�سيون معظمهم من الزعماء في المزرعة )معتقل �سمال عكا(، وكان 
بايك يكره العرب، وقد �سمعت عنه اأنه كان يتعمد اإهانة ال�سخ�سيات، ويالكمهم اأحيانًا، وقبل 
اأق�سام ال�سجن ويعرفه عليه، ولما و�سال  ذهاب جرانت بيوم اأتى ومعه الم�ستر بايك لي�سلمه 
اإلى غرفتي، وقفا على باب الغرفة وقال جرانت: "هذه الغرفة ال تدخلها طوال غيبتي، وهذا 

ال�سخ�س ال تدخل عليه وال ُتحدثه".. فهّز الم�ستر بايك راأ�سه وان�سرفا.
في اليوم التالي وفي موعد تفتي�س المدير على نظافة ال�سجن، وحوله �سلة من ال�سوا�س 
تو�سية  متجاهاًل  غرفتي  بفتح  واأمر  بايك،  الم�ستر  جاء  النظافة،  م�سوؤولي  وبع�س  االإنجليز 

الم�ستر جرانت له، فدخل علّي وكنت اأم�سي في الغرفة ذهابًا واإيابًا، وقال: اأنت ما ا�سمك؟
 قلت: عربي ومالك ومال ا�سمي.

 قال: لماذا ال تقف وتكلمني؟
قلت: لمن اأقف؟

 قال: لي.
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 قلت: من اأنت؟
 قال: م�ستر بايك مدير ال�سجن.

 قلت: اذهب و�ساأنك.
اأم�سك بذراعه وقال: هل ن�سيت يا  اأن ال�ساوي�س هربرن  اإال   فهّم االقتراب مني قلياًل، 
�سيدي تو�سية الم�ستر جرانت؟ فجحرني بنظره، وهو ي�ستاط غيظًا، وان�سرف، ولم يعد لمثلها 

بعد ذلك.
�سغوفًا  دمت  ما  راأيك؟  ما  وقال:  جرانت  الم�ستر  جاء  تقريبًا  �سهرين  من  اأقل  وبعد    

بالمطالعة اأن ت�ستلم المكتبة بداًل من البقاء في الغرفة. 
كان في داخله يريد حفظ ماء الوجه، الأن رف�س العمل عندهم ثقيل، وال يه�سمونه، واأنا 
اعتبرت ا�ستالم المكتبة مك�سبًا لي في حيازة الكتب المتنوعة، فوافقت على ا�ستالم المكتبة.
 مكتبة ال�سجن هذه تقع في الركن ال�سرقي من ال�ساحة وبجانب غرفتي، فانكببت على 
المطالعة طوال النهار و ق�سط كبير من الليل، وبقيت حرًا طليقًا طوال النهار في هذه ال�ساحة 
الوا�سعة، اأمار�س الريا�سة اأحيانًا واأطالع الكتب اأحيانًا اأخرى. بقيت على هذه الحالة حوالي 
�سنتين، وفي يوم من االأيام خالل هذه الفترة، �سبطوا مع محمد �سعيد تيم من نابل�س قمي�سًا 
ع�سر  ثالثة  حوالي  معه  فت�سامن  الزنزانة  واأدخلوه  معهم  ت�ساجر  له..  ُي�سرف  عما  زيادة 
معتقاًل، جميعهم من منطقة نابل�س فلفوا اأبرا�سهم )الفرا�س الذي ينامون عليه ومفرده بر�س( 
وكوموها اأمام الزنزانة، طالبين اإخراج زميلهم، اأو اإدخالهم عنده.. كان ذلك بعد الع�سر وقت 
اإلى  ويبلغه  طلبهم،  في  الم�سوؤول  ال�ساوي�س  ينظر  اأن  من  وبداًل  للمعتقلين،  الم�سائي  التفقد 

المدير، اأكمل عملية التفقد واإقفال الغرف وجاء وجل�س عندي بجانب المكتبة.
 قلت: ما لهوؤالء المعت�سمون باب الزنزانة؟

 فقال: م�س �سغلك.
 قلت: اأنا م�س �سغلي!

 قال: نعم.
 قلت: اإذًا اعتبرني واحد منهم.. فذهبت ووقفت معهم.

 هذه الكلمة التي �سمعتها منه لم اأ�سمعها ممن اأعلى منه، حتى المدير نف�سه ال يمكن اأن 
االإدارة  بين  التي تقع  الم�ساكل  اأف�ّس  ما كنت  م�سموعة، وكثيرًا  كلمتي  كانت  لي حين  يقولها 

ومعتقلي الثورة.
خرج ال�ساوي�س غا�سبًا فعلمت ق�سده، اأنه ذاهب الإح�سار قوة، واإرغام المعت�سمين على 
واأتيت  الدخول لغرفهم بالقوة. كانت في يدي �سبه م�سطرة زان �سميكة ت�سكل ع�سًا ثقيلة، 
لتلقي  تر�سًا  منه  اتخذت  و�سطه.  في  مم�سكًا  له  وكان  القمامة،  براميل  من  برميل  بغطاء 
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�سم، ومنهم من  المعت�سمون، منهم من احتاط على م�سمار ع�سرة  ال�سربات فيه، وكان رفاقي 
معه �سفرة �سدت على قطعة خ�سب، ف�سكلت �سكينًا، ومنهم من بيده مكن�سة من مكان�س الغرف 

وهكذا.
 قلت لهم: �سياأتون بعد قليل.. عليكم اأنتم حماية ظهري من الخلف فقط، وحينما تبداأ 
الأن  اأر�سًا،  اأنف�سكم  اطرحوا  ثم  فقط،  واحدة  ب�سربة  اأحدكم  ي�ساب  حتى  قاتلوا  المعركة 

الذي يظل واقفًا �سيظل يتلقى ال�سربات حتى يقتلوه.
 هذا ال�ساوي�س وال�سابط االإنجليزي الذي قاد العملية، كانا يعلمان اأنه ال يمكن الأحد 
من البولي�س العربي اأن ي�سربني، فات�سال بالجي�س المرابط بجانب ال�سجن، وطلبا منه اأربعة 
جنود بحجة م�ساعدتهم على اإخماد تمرد في ال�سجن، وبراأيي اأنهم ا�ستوردوا هوؤالء االأربعة 
خ�سي�سًا لي. وبعد قليل دخل ال�سابط االإنجليزي )�سترونج( وخلفه �ستون من حر�س ال�سجن 
خلفي  من  رفاقي  ا�سّطف  ثقيلة.  بهراوات  م�سلحين  الجي�س  من  االإنجليز  واالأربعة  العرب، 
على �سكل ن�سف دائرة، واأنا واقف اأمامهم بيدي الع�سا، وباليد االأخرى التر�س، وتقّدم رجال 
ارمي  قائاًل:  بي  �ساح  و�سوله  وفور  بع�ساه،  ال�سابط  يتقّدمهم  هراواتهم،  ي�سهرون  البولي�س 
اأخرى جعلته يترنح ويقع مغ�سيًا عليه.. هجم  راأ�سه، وب�سربة  ع�ساك، فعاجلته ب�سربة في 
يوؤذونني، ويحاولون قدر  اأن  بيدي دون  الذي  التر�س  العرب متعمدين �سرب  البولي�س  رجال 
اأن ب�سعة جنود ممن كانوا يكرهون  اإال  اإمكانهم الحيلولة بيني وبين رجال الجي�س االأربعة، 
االأر�س،  رفاقي  جميع  لزم  حتى  الوقت  من  الكثير  يم�ِس  ولم  وعنف،  بلوؤم  هاجموهم  رفاقي 
وبين  بيني  حاجزًا  الوقوف  العرب  الجنود  محاولة  من  وبالرغم  عليهم.  مغ�سي  اأنهم  ُيمثلون 
الجنود البريطانيين، وكان ظهري قد انك�سف بعد وقوع رفاقي، تمّكن اأحد جنود الجي�س من 
�سربي �سربة على الجانب االأيمن من راأ�سي، وب�سربة اأخرى على موؤخرة راأ�سي، �سعرت على 
اإثرها ب�سيٍء من الدوار، ولكنني لم اأقع.. وفي هذه االأثناء اأفاق ال�سابط االإنجليزي، وتمالك 
اأيديكم  ارفعوا  عنه..  اأيديكم  ارفعوا  الجي�س:  بجنود  �ساح  يتفجر،  دمي  راأى  فلما  وعيه، 

جميعا.. وتقدم مني قائاًل: المرة القادمة �سترى اأكثر من هذا.
قلت: اأنت تعرف اأن هناك مرة قادمة.

قال: اأعرف اأن دمك لن يذهب هدرًا بدون ثاأر. 
ملطخًا  يتفجر  الدم  جعل  ما  �سحتي،  �سبابي  عز  في  وكنت  وحارًا،  �سيفًا  الوقت  كان 
الفانيلة الخفيفة التي ارتديها وق�سمًا من بنطلون ال�سورت الذي األب�سه.. ذهبت اإلى المكتبة، 
مدير  ح�سر  قليل  وبعد  الإ�سعافهم،  الم�ست�سفى  اإلى  رفاقي  حملوا  وبدورهم  هناك،  وجل�ست 
ال�سجن الم�ستر جرانت، وقال وهو مقبل علي: عربي اأنا ل�ست م�سوؤول عن دمك.. اأنا ال علم لي 

بالحادث.. كررها عدة مرات.
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 قلت: اإذا من الم�سوؤول؟
 قال: ال�ساوي�س، ولكن برغم عدم ح�سوري الحادث، اأنا الم�سوؤول.

 رفاقي ا�سعفوهم وو�سعوهم في الم�ست�سفى، واأنا اأ�سعفوني، وو�سعوني في الزنزانة لئال 
يختلط بي اأحد، وفي ثالث يوم من هذا الحادث، جاء ال�سابط محمد عبد العال وقال: اخرج 

من الزنزانة، لقد اأعدوا لك مكانًا في الم�ست�سفى.
واأ�سررت على عدم  اآخر،  فاأر�سل �سابطًا  المدير،  واأخبر   قلت: هذا م�ستحيل.. فذهب 
تلقاء  من  تخرج  اأن  اأن�سحك  وقال:  ال�سجن،  طبيب  جاء  لما  واأخيرا  الزنزانة  من  الخروج 
نف�سك، الأنهم لن يتركوك في الزنزانة، فخرجت اإلى الم�ست�سفى، وو�سعوني في غرفة خا�سة. 

 
برلين وباري  

في اليوم التالي جاءني )م�ستر جرانت( مدير ال�سجن وقال: عربي، من اأخبر برلين وباري 
بالحادث؟

 قلت: وما يدريني! �ساألت بع�س رجال البولي�س عن ق�سة برلين وباري، فقالوا لي، اأنه بعد 
وقوع الحادث ب�ساعات قامت محطات االإذاعة في المانيا واإيطاليا باإذاعة تفا�سيل الحادث وتهّول 
فيه وُتعلق عليه، وقد جاء توبيخ للمدير من المندوب ال�سامي نف�سه، وبقي يون�س البحري )مذيع 

عراقي في اإذاعة برلين( يعّلق على الحادث لعدة اأيام.
المحور  ودول  الحلفاء  بين  فيما  اأوزارها  ت�ستعل  حينذاك،  الثانية  العالمية  الحرب  كانت 
المانيا، واإيطاليا، واليابان، وكانت المانيا، واإيطاليا تحاوالن تحري�س العرب على االإنجليز بكل 
و�سيلة. وكان جرانت يمازحني كلما حال له ذلك، قائاًل: عربي اأنت نبي.. قلت: ماذا تعني؟ قال: 

اأخ�سامك يحا�سبهم اهلل. 
في تلك الفترة، �سترونج وقع عن دراجه وُك�سرت �ساقه، واأحمد جابر اأ�سعل البريمو�س7*، 
فانفجر فيه ومات محترقًا، ومحمد �سعيد اأ�سعل الفحم، وال�سبابيك مغلقة فمات خنقًا، وكان اأحمد 

جابر، ومحمد �سعيد الذين ذكرناهم هما اللذان هاجما رفاقي، و�سربوهم بلوؤم وحقد .
بعد ذلك باأيام حوكمنا، وُحكم على كل واحد منا باإثنين وع�سرين جلدة. ُنفذ الحكم في 
رفاقي واأُر�سلت اأوراقي اإلى القد�س للم�سادقة عليها، وبعد �سهرين جاءت الم�سادقة، وبعدها طلب 

المدير ر�سدي جرار �ساوي�س �سجان، وقال له: اأنت �ستجلد العربي؟ 
فقال ر�سدي: اعتبرني م�ستقياًل، ور�سدي جرار كان �سابًا جريئًا وعنيفًا.

7 *  )البريموس(: بابور الكاز، وقد أطلق عليه هذا االسم بريموس نسبة الى اسم بلدة في دولة السويد اشتهرت 
بأنها أول وأشهر من قام بصنع بابور الكاز في العالم.
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قال المدير: ر�سدي، هل من المعقول اأنك تخاف؟
قال: اعتبرني خائفًا، اأنا ال اأجلده.

يتعهد  اأو �سابط �سف عربي  لم يجد �سابطًا،  واأخيرًا  اآخر فرف�س،  �ساوي�سًا  المدير   كّلف 
بجلدي، فقام بطلب �ساوي�س من الجي�س الحربي للقيام بهذه المهمة.

مرا�سيم الجلد  

طويلة  �سفوٍف  �سمن  وي�سطفون  المعتقلين،  جميع  ويخرجون  ال�سجن،  �ساحة  في  المجلدة  ُتن�سب 
بع�سهم خلف بع�س، كما ي�سطف المتفرجون في ال�سينما وهم جلو�س، ويوؤتى بالطبيب معه ممر�س يحمل 
يوم  قبل  المنقوع  الم�سي�س  من  حبال  ثالثة  بها  مربوط  ع�سا  مقرعه(  )دلوبه  ويح�سر  االإ�سعاف،  علبة 
بالماء والملح وين�سب المجلود على المجلدة، بحيث يثبتون رجليه وهي مفتوحة باأ�سفلها، كما يثبتون يديه 
يتلقى  اأن  منتظرًا  بمقرعته  الجالد  ويقف  المالب�س،  من  ظهره  وُيعّرى  باأعالها،  طولها  على  مفتوحة  وهي 

االأمر، والمدير ُيح�سي الجلدات واحدة بعد اأخرى.
ح�سرت المجلدة، ودخل ال�ساوي�س الحربي من البوابة الخارجية لل�سجن، فاعتر�س اأحد 

الحرا�س العرب، وقال له: اإلى اأين اأنت ذاهب؟
 قال: الأجلد �سجينًا في ال�سجن.

 قال: اأتدري من �ستجلد؟
 قال: ال.

 قال: اإنك تجلد اأحد قادة الثورة ،وهذا له رفاق في الخارج يتقنون �سرب الر�سا�س.. هذه 
الن�سيحة بيني وبينك.

 قال: اأنا مرغم على تنفيذ االأوامر، ولكن �ساأعرف كيف اأت�سرف.
 ن�سبوني على المجلدة، وانتظر الجالد تلقي االأمر.. اقترب مني، وقال ب�سوت ال ي�سمعه 

اأحد غيري: هل تفهم االإنجليزية؟
 قلت: نعم.

 قال: ال تقلق.
قال المدير: ابداأ.

 فرفع ال�ساوي�س مقرعته اإلى اأعلى ما ت�سل يده، ولما اأنزلها �سعرت اأنها تلم�س ظهري لم�سًا 
فقط، ف�ستمه المدير، وقال: ا�سرب.. فرفعها ثانية بنف�س الطريقة والمدير ُيح�سي، وي�ستمه 

اإلى اأن اأنتهى.
 قال له بغ�سب: اأخرج.. فابت�سم ال�ساوي�س وغمزني بعينيه وان�سرف.
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االإبعاد الثاني اإلى القد�س  

على  كبير  وقت  يم�ِس  لم 
االأيام،  اأحد  فجر  وفي  جلدي، 
اإلى  للذهاب  لال�ستعداد  ُبلغت 
اأوائل  في  ذلك  كان  القد�س. 
لم  المرة  هذه   ..)1941( عام 
رفاقي  من  معي  اأحدا  يبعدوا 
من  مجموعة  مع  بل  الم�سايخ، 
الذين  نابل�س،  منطقة  وجهاء 
الم�ساغبين  يعتبرونهم من كبار 
�سجن  نظارة  في  تفتي�سنا  وبعد 
غرفة  اإلى  اأر�سلوني  القد�س، 
المعاملة  غرف  من   19 رقم 
خلدت  اأن  وبعد  الخا�سة، 

اأتى معنا من عكا يقف على الباب مع �سلة من �سباط  للراحة في �سريري، راأيت ال�ساوي�س الذي 
�سف �سجن القد�س االإنجليزي اأتوا معه ليعرفهم علي. فقال: هذا هو.. م�سيرًا اإلي باأ�سبعه.

 قالوا: ال يمكن!
 قال: لماذا؟

 قالو: �سمعنا عنه اأنه خالف ما نرى.
 قال اآخر: ح�سبته غوريال اأو �سيء من هذا النوع.

اإن�سان طيب واأخالقه حميدة.. فقط يثور عندما يراكم ت�سطهدون �سجينًا  اإنه   قال: بل 
اأمامه وله مقدرة فائقة على ك�سب ثقة الم�ساجين.. اإذا ثار يثور الجميع.. اإنه يفهم ما تقولون 

اإنه يفهم االإنجليزية.
مجيئي.  �سبقت  التي  ال�سمعة  تلك  هي  تعجبهم  �سبب  وكان  وان�سرفوا،  االأمر  من  فتعجبوا 
وبعد ن�سف �ساعة تقريبًا جاءني اإنجليزي يدعى ت�سر�سل رجل �سخم معجب بنف�سه، اقترب من 

الباب ليحدثني، فتقدمت منه.
 قال: اأنا �سمعت عنك الكثير واأرغب في م�سادقتك.

قلت: ال باأ�س.

�سجن القد�س 



18

 قال: هل ت�سرب؟ �ساأح�سر لك الم�سروب. 
قلت: اأنا م�سلم ال اأ�سرب.

 قال: على كل حال اأنا رهن خدمتك فيما اأقدر عليه.
 قلت: ال اأكلفك ب�سيء، وال اأرغب في خلق الم�ساكل اإليك، ودعني اأن�سرف.

 كانت لديهم فكرة اأنني اأمتلك مقدرة �سحرية على جمع كلمة المعتقلين، ولذلك لم ي�سمحوا 
وبع�س  باالإعدام  المحكومين  خروج  وقت  حين  اإال  المعتقلين،  ف�سحة  اأوقات  في  بالف�سحة  لي 

المجانين.

يونا  

وفجاأة  غرفتي،  في  وحيد  واأنا  الف�سحة،  في  والع�ساكر  المعتقلين  جميع  كان  يوم  ذات  في 
راأيت �سخ�سًا يهوديًا يدعى يونا يعتر�س طريق �ساوي�س اإنجليزي على باب غرفتي مبا�سرة، وي�سق 
اإحدى عينيه ووجهه في �سكين موؤلف من عدة �سفرات ثبتها على قطعة من الخ�سب، واأثنى عليه 
ب�سربة اأخرى �سقت �سقًا اآخر في وجهه، ما جعل ال�ساوي�س ينفخ في �سفارته طالبًا النجدة. واأنا 
في غرفتي اأنظر من خلف ق�سبان الحديد راأيت الع�ساكر يتوافدون على يونا، ويكيلون ال�سربات 
على راأ�سه وفي جميع اأنحاء ج�سمه، حتى خمدت حركته وظننت اأنه مات. وبعد ذلك نقلوه اإلى 

الم�ست�سفى على نقالة، كان هذا حوالي ال�ساعة ال�سابعة اأو الثامنة �سباحًا.
�سجن القد�س فيه مم�سى طويل حوالي مئتي متر، وعلى جانبيه غرفة المعتقلين، وفي ظهر 
ذلك اليوم واأثناء تناول الكروانة كانت اأبواب الغرف مفتوحة، والمعتقلون بكاملهم يتواجدون 
ومعه  اإنجليزي  �ساوي�س  �سارب  م�ستر  راأيت  االأثناء  هذه  في  الكروانة.  ال�ستالم  المم�سى  هذا  في 
يحملون  العرب  البولي�س  من  وجمعًا  حزان،  روبين  يدعى  يهودي  و�سابط  اآخرين  �سوا�س  ثالثة 
هراوات ثقيلة جاوؤوا جميعًا، ووقفوا على باب غرفتي، فاأمر )�سارب( الحار�س الذي معه المفاتيح 

وقال له: افتح الباب الكبير. ثم اأ�سار لي باأ�سبعه بغ�سب وقال: اأخرج اإلى الزنزانة.
 تقدم مني ال�سابط اليهودي وو�سع فمه قرب اأذني، وقال ب�سوٍت خافت: عربي ال تقاوم، 
اإلى الزنزانة، ولما راأى معتقلو الثورة ما فعله �سارب،  ح�سلوا على اأمر بقتلك.. خرجت واتجهنا 
اأو �سالحه، ووقفوا ومعظمهم من الموؤبدين على  ذهب كل واحد منهم على الفور، واأح�سر مو�سه 
جانبي المم�سى الذي نحن فيه.. نظرت اإلى وجوه �سارب واالإنجليز، واإذا بها �ساحبة تمامًا كوجوه 
االأموات، ويبدو اأن �سارب اأح�ّس بخطئه من مجيئه لي واالأبواب مفتوحة، فو�سعوني في الزنزانة، 
وحين خروجهم وجدوا المم�سى مغلقًا في وجوههم بجموع الموؤبدين وذوي المدد الطويلة وهم 

يتوعدونهم وي�ستمونهم.
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 قالوا: ماذا فعلتم بال�سيخ عربي اأيها المجرمون؟ وكنت اأ�سمعهم. 
قالوا: ال �سيء.

 بعدها �سمعت الكروانات ُتقرع في المم�سى، والع�ساكر هاربون يتراك�سون اإلى باب ال�سجن، 
واأعلن المعتقلون االإ�سراب عن الطعام والعمل.

اإ�سراب تام عن الطعام والعمل، وف�سلت جميع الو�سائل  اأيام كاملة في  بقي ال�سجن ثالثة 
ال�سجن على االأ�سطح  باألب�سة الميدان ت�سلمت  لحل االإ�سراب واأخيرًا جاوؤوا بكتيبة من الجي�س 
ف�سلت  محاوالتهم  اأن  اإال  ومفاو�ستهم،  االإ�سراب  لحل  ال�سجن  زعماء  فو�سوا  ثم  ومن  واالأبواب. 
جميعًا. واأخيرًا جاءني �سابط عربي وقال: عربي لقد اتخذوا قرارًا باإدخال الجي�س بحرابهم 
ماذا تكون  الحالة  مثل هذه  تعلم في  واأنت  االإ�سراب،  المعتقلين على حل  ليرغموا  ال�سجن،  اإلى 

النتيجة.
قلت: هات لي لجنة ممثلة فيها جميع المناطق من الموؤبدين الأجتمع بهم.

ل اأن اأموت على اأن   جاءت اللجنة وعر�ست عليهم مخاوفي من عواقب االأمر وقلت: اإنني اأف�سّ
اأرى جريحًا واحدًا منكم ب�سببي، ولهذا اأرجوكم اأوقفوا االإ�سراب، وليذهب كل واحدًا منكم لعمله، 

واأنا تلقائيًا متاأكد اأنهم �سيخرجونني و�سيعتذرون لي. 
وما اأن حل االإ�سراب حتى طلبني المدير )م�ستر مان�سون( اإليه. وقلت له: اأخبروني لماذا 

هذا العمل؟
 قال: ح�سبنا اأن يونا قام بهذا العمل بتعليماٍت منك ب�سبب وقوع الحادث اأمام غرفتك.

قلت: ولكن يونا يهودي، وكيف اأتفق مع يهودي لي�سرب لي وعندي المئات.. ثم كيف اأجعل 
اإلى الزنزانة، واأتركه يموت  اأو ي�سل  اأ�سع وراءه من يحميه حتى ي�سلك،  اأن  واحدًا ي�سرب دون 

وهو ينظر.
 قال: على كل حال نحن نعتذر ونرجو قبول عذرنا.

الحادث الخام�س  

في  وهناك  الزنزانة،  اإلى  فاأر�سلوني  بيكينج(   ( يدعى  اإنجليزي  �ساوي�س  مع  ت�ساجرت 
اإن�سان  �سيف،  اأبو  عمر  يدعى  �سورية  في  الالذقية  من  �سخ�سًا  يقطن  كان  بجانبي  التي  الزنزانة 
يومًا  اأربعين  اآي دي(  المخابرات )�سي  بعد مكوثه في  الزنزانة  اإلى  به  اأتوا  ن جدًا  طيب ومتديِّ

ق�ساها في التعذيب. 
بتهمة  �سورية  من  به  اأتوا  بلده،  في  المعروفين  االأعمال  رجال  ومن  تاجر  �سيف  اأبو  عمر 
النازيين الذين كانت  التعامل مع  اأي بتهمة  ال�سفير االألماني في تركيا،  بـِ )فون بابن(  االت�سال 
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جيو�سهم حينذاك تقارع الحلفاء �سرقًا وغربًا في حرٍب طاحنة ال تبقى وال تذر. بعد مكوثي في 
الزنزانة بب�سعة اأيام �سعرت في �سحى اأحد االأيام اأن �ساحبي الذي اأ�سمعه وي�سمعني، ولكني ال 

اأراه وال يراني يلهج بذكر اهلل واالإكثار من قول ال اإله اإال اهلل..
قلت: عمر اأفندي.. مالك؟ ماذا جرى؟

 قال: بخاطرك يا اأخي اإني اأحت�سر، اإنني اأموت طلعت روحي. 
قلت: لماذا؟

 قال: ال اأدري.. اأ�سعر اأنني اأختنق.
 قلت: ت�سجع يا اأخي ربع �ساعة اأو ن�سف �ساعة.

 قال: وماذا يحدث بعد ذلك؟
 قلت: ياأتي الفرج.

 قال: هذا م�ستحيل.
 قمت على االإبريق، وتو�ساأت، ورفعت يدي مخاطبًا ربي كما لو اأنني اأراه وقلت: )اللهم اإن كان 
خروجي من بلدي، وو�سولي اإلى هذا المكان جهادًا لك، وابتغاء لمر�ساتك، وال غر�س لي خالف ذلك 
اأن تخرجني اأنا وزميلي هذا من هذه الزنزانة االآن(. وما اأن اأكملت دعائي حتى راأيت) م�ستر هربرن 

)يقف على الباب ومعه المفاتيح يهم بفتح باب زنزانتي.
 قلت: )اأوبن فور ذي اأذر( افتح لالآخر.

 ف�سقطت المفاتيح من يده من الده�سة وقال: من اأخبرك اأن هناك �سخ�س اآخر اأريد اأن اأفتح 
له.. اإن هذا االأمر جاء من مرجع عالي، ولم يكن موجودًا اأحد �سواي اأنا والمدير.

 قلت: اأرجوك افتح لزميلي قبلي.. ذهب وفتح اإلى عمر، وهو م�ستغرب من االأمر، ثم عاد وفتح 
باب غرفتي، وخرجنا معا، حيث االأمر اأن ير�سلوه اإلى المعاملة الخا�سة.

ما معنى هذا؟ معناه اأن اهلل معك اأينما كنت، يراك وال تراه، وي�سمعك ولو في همك و�سرك، 
وال ت�سمعه ويجيبك حينما تكون في �سدة حقيقية، وحقًا يجيبك اإذا دعوته، واأنت موقن باالإجابة، 
اأن تدعو ربك في ال�سراء، كما تدعوه في ال�سراء. ربما قائل يقول وكثيرًا ما يقولها  وحٌق عليك 
هذا  خلقه؟  عن  نف�سه  يحجب  فلماذا  دعا  اإذا  الداِع  دعوة  ويجيب  موجود  اهلل  كان  اإذا  الملحدون 
االأمر اأو�سحه اهلل جل �ساأنه حينما طلب منه نبيه مو�سى اأن يراه )قال: ربي اأرني انظر اإليك، قال: 
لن تراني ولكن اأنظر اإلى الجبل فاإن ا�ستقر مكانه ف�سوف تراني ولما تجلى ربه اإلى الجبل جعله دكًا 

وفرَّ مو�سى �سعفًا(.
اإذا كان الجبل وهو من جماد وحجمه يزيد عن حجم االإن�سان بماليين المرات ُدكَّ وذاب، ولم 
ي�سمد اأمام تجلى الح�سرة االإلهية، فكيف ت�سمد الحوا�س الب�سرية المحدودة، والمتدنية لدرجة 

ال�سفر في العجز وال�سعف.. كيف ت�سمد لتجلي الح�سرة االإلهية. ال اإله اإال هو العزيز الحكيم.  
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ا�ست�سهاد محمود اللداوي  

اأثارت م�ساجرتي مع بيكينج رجال الثورة، فكانوا يتحينون الفر�س لقتله. جاءني محمود 
اللداوي ومحمود هذا �ساب موؤدب لم يتجاوز التا�سعة ع�سر من عمره، مربوع القامة، ي�سع حما�سًا 

ووطنية، وقال: اأنا اأريد اأن اأقتل بيكينج. 
اأن نت�ساور في االأمر،  اأريد  اأثق بك، ولكنني  اأنني ال  قلت: احذر هذا العمل، وهذا ال يعني 

واأ�سع خطة ليكون معك من يحمي ظهرك.. اأكرر احذر اأن تقوم بعمل ارتجالي دون علمي.
�سورية  من  ال�سالحي  بيك  وح�سام  القد�س،  من  الدجاني  دروي�س  غرفتي  في  ي�سكن  كان 
)ال�سام(، وح�سام هذا كانوا ي�سمحون له بالخروج اإلى المكاتب والعمل فيها. ثاني يوم من مجيء 

محمود اللداوي اإليَّ جاءني ح�سام بيك وقال و�سوته يرتع�س: عربي.. قتلوا �ساحبك. 
قلت: ولماذا؟

 قال: طعن بيكينج عدة طعنات بمو�س، وتجمعوا عليه وقتلوه، اأما بيكينج حملوه بالطائرة 
وهربوه اإلى بريطانيا بالحال. تاألمت جدًا ال�ست�سهاد محمود رحمه اهلل..

االإبعاد الثاني اإلى عكا  

ملَّت اإدارة �سجن القد�س مني، ومللت منها، وفي نهاية عام 1942 اأر�سلوني اإلى عكا 
ثانية، وان�سممت اإلى رفاقي الم�سايخ، فوجدتهم هذه المرة في ق�سم المعاملة الخا�سة 

�سمن اأ�سوار ال�سجن، ولكنه خارج ال�سجن العمومي وبجانبه مبا�سرة.
هذا ال�سجن عبارة عن عدة غرف، في و�سطها �ساحة �سغيرة وم�سقوفة، والغرف على 
�سكل دائرة، ووجدت هذا ال�سجن ي�سم خليطًا من العرب واليونانيين واليهود وغيرهم 
من االأجانب. كان هناك �سخ�س م�سري يدعى محمود �سالح يحمل لقب الدكتور، روحه 
خفيفة ونكاته كطبيعة الم�سريين حلوة وم�سليَّة، مما جعلنا اأنا ورفاقي الم�سايخ نندمج 
معه اإلى اأبعد حد. ولكننا ُده�سنا حينما قال ذات مرة، اأن م�سر ال تمت اإلى العرب ب�سلة، 
واأنها فرعونية ون�سلها، اأو �سكانها من ن�سل االأقباط والفراعنة، وفي اأول فر�سة �ستعلن 

نف�س يدها من العرب لت�سبح فرعونية مئة بالمئة.
لت في نف�سي واأ�سبحت مرادفة لديني، وكنت  كانت فكرة القومية العربية قد تاأ�سّ
في تفكيري بالقومية العربية، اأ�سع واأُعلق االآمال الكبيرة على م�سر، واأعتبرها البلد 
الكالم �سدمة الأحالمي  العربية، فجاء هذا  القومية  �سرارة  منه  �ستنطلق  الذي  االأول 
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واآمالي فا�ست�سطت غيظًا، وقلت له: اأعطني عنوانك في م�سر.
 قال: لماذا؟

ومبداأ  فكرة  على  مبنية  �ستكون  وثورتها  م�سر،  تثور  حينما  بك  الأت�سل  قلت:   
القومية العربية.

 قال: هذا م�ستحيل.
 قلت: اأعطني عنوانك.

واأفكارك مغلوطة،  ل�سنا عرب،  اإنك ال تعرف م�سر.. نحن  اه، وقال:  اإيَّ فاأعطاني   
مما دعاني اأن اأتهياأ للمالكمة. وقلت: ارفع نظاراتك.. فتقدم الم�سايخ ووقفوا حاجزًا 
بيني وبينه، واإذا بهذا الدكتور عميل نازي وجيء به اإلى ال�سجن بهذه التهمة. من هذا 
الحادث عرفنا مبادئ النازيين قبل انت�سارهم، وقبل اأن نراهم فاإذا بهم يخططون �سلفًا 

لهدم الكيان العربي وقتل القومية العربية قبل ظهورها.

انت�سار بريطانيا والحلفاء  

في هذه االأثناء كانت بريطانيا لعديد من العوامل قد ق�ست على الثورة، وبق�سائها على الثورة تنف�ست 
ال�سهيونية العالمية ال�سعداء، وفي نف�س الوقت انت�سرت بريطانيا وحلفائها في الحرب، وبانت�سارهم انت�سرت 
مار�سال  م�سروع  با�سم  والحلفاء  بريطانيا  على  نفوذها  مظلة  بن�سر  اأمريكا  بداأت  حيث  العالمية.  ال�سهيونية 
حالة  في  العرب  اأ�سبح  وعليه  العالمية،  ال�سهيونية  نفوذ  الكلمة  معنى  بكل  يعني  االأمريكي  النفوذ  وخالفه. 
دول  وعلى  الثورة  على  بريطانيا  وبانت�سار  واليابان.  واإيطاليا  األمانيا  عنه  عجزت  ما  مواجهة  عن  تام  عجز 
بريطانيا  ت�ست�سلم  لم  وحليفتها.  ربيبتها  العالمية  ال�سهيونية  مع  تامة  مواجهة  في  نف�سها  وجدت  المحور 
كما  فل�سطين،  للبقاء في  اإمكانها  بقدر  تت�سبث  اأن  بل حاولت  الموؤلمة،  المنظمة  اليهود  اأمام �سربات  ب�سهولة 
حاولت اأن توؤلب عمالئها من العرب لم�ساعدتها على اليهود، ولكن العمالء خونة والخائن ال ُترجى منه نخوة، 

وال توؤمل منه ت�سحية الأنه بال ذمة وبال رجولة وبال دين.
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          االإفراج والخروج من ال�سجن

بانت�سار بريطانيا والحلفاء  انتهت  الثانية قد  العالمية  1945، كانت الحرب  مع بداية عام 
اأنهم  ن�سمع  ونحن  العام  هذا  بداية  ومنذ  واليابان(،  واإيطاليا،  )المانيا،  الثالثي  المحور  دول  على 
�سُيفرجون عن المعتقلين ال�سيا�سيين بمنا�سبة انت�سارهم في الحرب، وفي �سباح يوم 13 اأيار/ مايو 
1945 بلغونا باالإفراج، فلما �سعدنا اإلى المدير )م�ستر جرانت( الإتمام معاملة االإفراج، قال المدير: 
عربي اأنا اآ�سف اأ�سد االأ�سف اأن تخرج اأنت وهوؤالء الم�سايخ في يوم واحد، علمًا باأنه عليك مدة ثالث 

�سنوات زيادة عنهم ب�سبب اأعمالك في ال�سجن.
 قلت: هذا ما ي�سرني اأنني خرجت رغمًا عنكم.

 قال: على كل حال اأهنئكم جميعًا، واأتمنى لكم دوام ال�سحة والعافية.
خرجت اأنا واإخواني الم�سايخ، فوجدنا جموعًا غفيرة من اأهالي عكا بانتظارنا على باب ال�سجن، 
و�ساروا بنا في �سبه زفة في �سوارع المدينة. وقبل و�سولنا اإلى المكان الذي عينوه لنا لال�ستراحة، 
كانت مالب�سنا قد ابتلت تمامًا بالعطور والرياحين التي ُر�ست علينا من ال�سبابيك والبالكين، وبعد 
اأن  البرنامج  كان  اإلى حيفا، حيث  العكاويون  اأخذنا  المدينة،  �سخ�سيات  والتعرف على  اال�ستراحة 
النا�سرة وجدنا ذلك  �سارع  اإلى  و�سولنا  وبعد  الم�سلمين برجاالت حيفا.  ال�سبان  نلتقي في جمعية 
التي خرجت ال�ستقبالنا. وفي جمعية  الموؤلفة  ال�سارع وعلى امتداد كيلو متر تقريبًا يعجُّ باالآالف 
ال�سبان الم�سلمين التقينا بزعماء ووجهاء حيفا الذين تلقفوننا باالأح�سان، ويحيط بهذه الجمعية 

في ال�سوارع ح�سب اعتقادي جميع اأهالي حيفا.
فرحنا بعد اعتقال دام مئة وخم�سة ع�سر �سهرًا ق�سيناها في ن�سال وكفاح مع االإنجليز حتى 

من وراء الق�سبان الحديدية وداخل الزنازين.



24

سجن عكا


