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التقدمي

التقدمي

بقلم: د. عزام التميمي

�رشفني �لدكتور عدنان م�صودي قبيل وفاته بطلب ما كان ليخطر يل ببال، و�إنه و�هلل 

ل�رشف عظيم. فقد �أبلغني �إخوة له ويل �أعز�ء �أ�رشفو� على �إ�صد�ر هذه �ملذكر�ت باأنه كان 

يرغب �أن �أكتب تقدياً لكتابه هذ� ملا بلغه من �هتمامي بتاريخ حركة حما�ص �لتي �صدر 

 
“حما�ص ف�صول مل تكتب”1 2006 ترجمة عنو�نه  يل عنها كتاب باللغة �الإجنليزية �صنة 

�إن  �أدري  �الأمريكية. وال   يف طبعته 
�لد�خل”2 �لبيطانية، و“حما�ص تاريخ من  يف طبعته 

�أم بلغه �خلب عنه فقط. فاأنا و�لدكتور عدنان  كان �لدكتور عدنان قد �طلع على �لكتاب 

�هلل،  رحمه  منه  �ت�صال  على  ومق�صور�ً  حمدود�ً  تو��صلنا  وكان  قط،  نلتِق  مل  م�صودي 

ُبعيد عر�ص �صل�صلة مر�جعات على قناة �حلو�ر �لف�صائية مع �الأ�صتاذ �لكبري و�لقيادي 

مع  �صاأجري  �أنني  عن  وقتها  �أعلنت  �أنني  وذلك  �لعطار،  ع�صام  �ل�صوري  �الإ�صالمي 

تعليقات  لي�صتقبل  �حللقات  عر�ص  �نتهاء  بعد  �لهو�ء  على  مفتوحاً  لقاء  ع�صام  �الأ�صتاذ 

و�أ�صئلة و��صتف�صار�ت �مل�صاهدين. 

باأنه  �الأ�صتاذ ع�صام  ر  َذكِّ
ُ
�أ �أن  �لدكتور عدنان، رحمه �هلل رحمة و��صعة،  وَرِغب منِّي 

حينما كان يخطب �جلمعة يف م�صجد جامعة دم�صق كان �لدكتور عدنان، �لطالب حينها يف 

كلية �لطب، يوؤذن لل�صالة  بني يديه. وفعالً، ذكرت ذلك يف �حللقة �لتي بثت على �لهو�ء، 

ولعل �لدكتور عدنان �صاهدها �أو بلغه ما ذكر فيها ب�صاأنه، �أو لعل ظروفه مل ت�صمح ال بهذ� 

وال بذ�ك؛ فقد ق�صى رحمه �هلل جزء�ً غري ي�صري من �الأيام �الأخرية من حياته يف قب�صة 

�ل�صلطة ر�م �هلل مغيباً ور�ء ق�صبان �صجون جهازها �لوقائي، وكانت حالته �ل�صحية يف 

�أم يف  �أعباء حياة ق�صاها، �صو�ء يف �الأ�رش  تر�جع م�صتمر ب�صبب ذلك، وب�صبب تر�كمات 

�لنا�ص.  وخدمة  و�جلهاد  �لدعوة  يف  جمتهد�ً  �لوطن،  د�خل  و�الأحبة  �الأهل  بني  �أم  �الإبعاد 

فجز�ه �هلل عن �أمته خري �جلز�ء، وجمعنا و�إياه يف عليني. 

Azzam Tamimi, Hamas: Unwritten Chapters (London: Hurst & Co., 2009).  1

Azzam Tamimi, Hamas: A History From Within (New York: Olive Branch Press, 2007).  2
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اإىل املواجهة: ذكريات د. عدنان م�سودي

ما من �صّك لدي بعد �أن �طلعت على م�صودة كتاب �لدكتور عدنان م�صودي �أن كتابي 

عن حركة حما�ص كان يكن �أن ترثيه �إثر�ًء كبري�ً هذه �ملذكر�ت لو كانت متاحة يل يف �أثناء 

�لبحث. كنت حينها �أ�صكو من �صّح �ملعلومات �ملتوفرة حول تنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني يف 

�لعربية  باللغتني  ما ن�رش من كتب  َفُجّل  ن�صاأة حركة حما�ص.  �لغربية ودوره يف  �ل�صفة 

قطاع  يف  �الإ�صالمي  باحلر�ك  �الأوىل  بالدرجة  مهتماً  كان  �لوقت  ذلك  حتى  و�الإجنليزية 

غزة، وما توفر لدي من معلومات حول دور قطاع غزة و�خلارج �لفل�صطيني كان �أكب 

بكثري مما توفر حول �ل�صفة �لغربية، على �لرغم من �أنني �أجريت مقابالت مع عدد ممن 

كان لهم دور فاعل يف ن�صاط حركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية �أيام �النتفا�صة �الأوىل، وقبل 

ذلك يف �أثناء �ل�رش�ع �ل�صيا�صي بني �لقو�ئم �لطالبية �ملختلفة يف جامعات �ل�صفة �لغربية. 

�أنه مل يكن من  �أ�صحابها قدرو� حينها  �أن  ب�صبب  كافية  �ملقابالت مل تكن  لكن مثل هذه 

�ملنا�صب �أن ينقل عنهم ب�صفاتهم و�أ�صمائهم، ملا يكن �أن ي�صببه ذلك من تد�عيات �أمنية 

و�صيا�صية، والأنهم مل يكونو� يرون م�صلحة حينذ�ك يف فتح بع�ص �مللفات، �أو �لتحدث عن 

بع�ص �الأحد�ث ب�صيء من �لتفا�صيل.  

ممن  قليل  غري  عدد  للو�قع  ومطابقتها  �صدقيتها  �أكد  �لتي  �ملذكر�ت،  هذه  تثبت 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  باأن  �أحد�ثها،  يف  �رشكاء  وكانو�  عا�رشوها 

�لفل�صطينية  ت�صكيالتها  يف  �جلماعة  بها  مرت  �لتي  نف�صها  باملر�حل  كبري  حدٍّ  �إىل  مرت 

�لغربي. كما ت�صلط  �لعامل  �أقطار  �أم يف  �أم يف دول �خلليج،  �الأخرى، �صو�ء يف قطاع غزة 

�لعمل  قادة  بني  �الجتهاد  يف  �الختالف  �أوجه  بع�ص  على  م�صبوق  غري  ب�صكل  �ل�صوء 

�أبعاد  ذ�ت  جزئية  ق�صايا  يف  �أم  ��صرت�تيجية  �أبعاد  ذ�ت  كلية  ق�صايا  يف  �صو�ء  �الإخو�ين، 

�لدعوي  �لرغم من طابعها  �مل�صلمني، على  �أن حركة �الإخو�ن  �لذي يوؤكد  �الأمر  تكتيكية؛ 

�لديني و�الإ�صالحي �الجتماعي، هي يف �لدرجة �الأوىل تنظيم �صيا�صي ت�رشي عليه قو�عد 

حتتمل  �جتهاد�ت  عن  ناجمة  �ختيار�ته  من  �الأعظم  �لن�صبة  �أن  بدليل  �ل�صيا�صي؛  �لعمل 

�خلطاأ و�ل�صو�ب، وجتري عليها، ما جتري على �أّي ن�صاط ب�رشي، �أحكام �لنقد و�ملر�جعة 

و��صتلهام �لدرو�ص. 

�الإ�صالمية  �حلركات  من  غريها  عن  �مل�صلمني  �الإخو�ن  حركة  بها  متيزت  �صفة  تلك 

�ملعا�رشة، فعلى �لرغم مما ي�صوبها �أحياناً من �صعف �أو ق�صور، وما يكن �أن يقع فيه 

جديد،  كّل  على  �النفتاح  باملجمل  عليها  يغلب  �أنها  �إال  غرور،  �أو  غلو  من  �أفر�دها  بع�ص 
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التقدمي

فهم  يف  �لو�صطي  خطها  عن  �النحر�ف  من  ويع�صمها  و�لتجديد.  للمر�جعة  و�ال�صتعد�د 

�الإ�صالم، و�ملرونة يف �لو�صائل �ملُقِعدة له على �أر�ص �لو�قع، و�لتز�مها بال�صورى قدر ما 

ت�صعفها �لظروف، �صو�ء فيما يتعلق باختيار �لقيادة �أم باتخاذ �لقر�ر�ت. و�أقول قدر ما 

ت�صعفها �لظروف، الأن �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني، وكذ� حالهم يف كثري من �أقطار �لعامل 

�لعربي، ��صطرو� رغماً عنهم �إىل �لعمل �ل�رشي ب�صبب �ملالحقة و�ال�صطهاد، �صو�ء على 

�لطغاة  �مل�صتبدين  �أيدي  �أم على  �أم عمالئهم كما هو �حلال يف فل�صطني،  �ل�صهاينة  �أيدي 

�لثور�ت  تفجرت  �أن  �إىل  �لعربي  �لوطن  �أرجاء  معظم  يف  �حلال  عليه  كان  كما  �لفا�صدين، 

�ل�صعبية �لتي بات يطلق عليها جماز�ً “�لربيع �لعربي”. 

و�لعمل �ل�رشي له �آفاته �لكثرية، ولذلك ال يلجاأ �إليه عاقل �إال م�صطر�ً، ومن �آفاته �أنه 

يحول دون حتقيق م�صتويات معقولة ومقبولة من �ل�صفافية و�ملر�قبة و�ملحا�صبة، وهنا 

ال تعوي�ص لهذ� �لنق�ص �إال باعتماد مناهج �لرتبية �ل�صارمة �لتي ت�صقل �صخ�صية �لفرد، 

وت�صعره برقابة �هلل عليه يف كّل حني؛ وهنا �أي�صاً متيز �الإخو�ن �مل�صلمون عن غريهم، مبا 

يلزمون به منت�صبيهم من �أ�رش وكتائب وقر�ء�ت و�أور�د ون�صاطات، ُتعني �ملرء على نف�صه 

وعلى �صياطني �الإن�ص و�جلن. 

�إنار�ت على ذلك كله، بل وعلى �أكرث منه، وهي  يف مذكر�ت �لدكتور عدنان م�صودي 

�إنار�ت ملهمة للنا�صطني �لعاملني من �أبناء �حلركة وحمبيها ومنا�رشيها؛ ومرثية لرو�د 

�لبحث و�ال�صتك�صاف �صو�ء كانو� �أكادييني �أم �إعالميني. وما يزيد يف قيمة هذه �الإنار�ت 

بدء�ً مبرحلة  فل�صطني،  تاريخ �جلماعة يف  �أخرى من  �إىل  بالقارئ من مرحلة  تنتقل  �أنها 

�أهم  بع�ص  م�صودي  ويذكر  فيها،  مهم  دور  لهم  ممن  �هلل  رحمه  و�لده  كان  �لتي  �لن�صاأة 

معاملها كما �صهدها طفالً �أو �صاباً يافعاً، �أو رمبا �صمعها، مرور�ً مبر�حل �لن�صج و�النتقال 

من م�صتوى �لعمل �لثقايف و�الجتماعي �إىل م�صتويات غري م�صبوقة من �ملقارعة و�لنز�ل يف 

�صاح �ل�صيا�صة و�جلهاد، كان له فيها �أبرز �الأدو�ر، موجهاً، وقائد�ً، ومربياً.





التمهيد
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التمهيد

التمهيد

نحن موتاكم، وللموتى كالم...
اأق�صموا اأن تذكروه،

وا�صاألوا اأبناءكم اأن يذكروه،
وانق�صوه يف �صمري الدهر من جيلٍ جليل...

واحذروا الن�صيان... فالن�صيان موٌت...
كل ما ُيذكر يحيا...

.
كلما ُين�صى ميوت1

خز�ن  فهي  وطالبه،  �لتاريخ  لد�ر�صي  ومهماً  �أ�صا�صياً  م�صدر�ً  �ملذكر�ت  ت�صكل 

�ملجهول  يك�صف  ما  منها  ينهل  فاعليه،  �صرية  يف  متج�صدة  �لتاريخ  مل�صرية  �أ�صا�صي 

يف  يوجد  �أن  �الأحيان،  من  كثري  يف  يكن،  ال  وتقدمه  ت�صفه  وما  �ملجمل.  ويف�صل 

و�الجتماعية  �لفكرية  �خللفيات  تقدم  حو�دث،  من  تقدمه  ملا  فباالإ�صافة  �آخر.  مكان 

�صخ�صية،  وخو�طر  �نطباعات  يحوي  �خلز�ن  هذ�  �أن  كما  �صنعتها.  �لتي  و�ل�صيا�صية 

�أ�صا�صية للتحليل و�لفهم و�ال�صتيعاب. ت�صكل باالإ�صافة ملا �صبق، ركيزة 

فاحلرب  �مل�صادر.  من  �لنوع  هذ�  �أهمية  تزد�د  �ملعا�رشة  لفل�صطني  �لتاأريخ  حالة  يف 

�لذي  �لوثائقي،  فل�صطني  تر�ث  من  �لكثري  على  �أتت  �ل�صهيوين  �الحتالل  مع  �ملفتوحة 

. ور�فق هذ� ف�صل 
2
�أ�صا�صياً لد�ر�صي �لتاريخ �ملعا�رش كان من �ملمكن �أن ي�صكل م�صدر�ً 

. فلم يبق للموؤرخني، يف كثري من �الأحيان، 
3
�أر�صيف وطني جامع فل�صطيني يف تاأ�صي�ص 

من ق�صيدة لل�صاعر جنيب �رشور.  
1

وحاجتنا  للب�رش،  �لعرقي  �لتطهري  ر�فق  و�لذي  �لفل�صطيني،  �لوثائقي  لالأر�صيف  �ل�صهيوين  �لتطهري  حول   
2

للم�صادر �لبديلة كالرو�ية �ل�صفوية و�ملذكر�ت يف كتابة تاريخ فل�صطني �ملعا�رش. �نظر: �صالح عبد �جلو�د، “ملاذ� 

1948 كحالة در��صية،” جملة  ال ن�صتطيع كتابة تاريخنا �ملعا�رش من دون ��صتخد�م �لتاريخ �ل�صفوي؟ حرب 

الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 64، 2005، �ص 63-42.

للباحثني،  وتهيئتها  فل�صطني  يف  �ملتعلقة  و�مل�صادر  �لوثائق  جمع  يف  �لتحرير  منظمة  �أبحاث  مركز  جتربة   
3

�أبرز �جلهود �لتي بذلت على هذ� �ل�صعيد، لكن عمل ب�صكل مبكر على تخريب هذه �لتجربة فل�صطينياً،  كانت 

اأني�س �شايغ عن  �أني�ص �صايغ،  �أر�صيف �ملركز ومكتبته. �نظر:  و�صهيونياً، وكان �لتفجري و�ل�صياع م�صري 

اأني�س �شايغ )بريوت: ريا�ص �لري�ص للكتب و�لن�رش، 2006(. وعلى �لرغم من �جلهود �لتي تبذلها �لكثري من 

�إال  للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،  �لزيتونة  �لفل�صطينية ومركز  �لدر��صات  �لتوثيقي ملوؤ�ص�صة  �ملوؤ�ص�صات، كالدور 

�أنها مل ت�صتطع ملء �لفر�غ �لذي تركه تغييب مركز �الأبحاث.
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و�ل�صهيونية  )�لبيطانية  �ال�صتعمارية  و�لوثائق  �لفل�صطينية،  �لوثائق  من  �صتات  �إال 

خ�صو�صاً(، هذه �لوثائق �لتي ال يكن �العتماد عليها كم�صدر وحيد للتاأريخ الأنها كتبت 

لتلبي حاجة �مل�صتعمر وتدعم �أطروحاته. 

فاحلركة  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمية  للحركة  �لتاأريخ  حالة  يف  �الأهمية  هذه  تت�صاعف 

1967 و�صقوط �ل�صفة �لغربية حتت نري  �أطيافها، حتولت بعد هزية  �الإ�صالمية، بكل 

�الحتالل �ل�صهيوين، �إىل �لن�صاط �ل�رشي، و�إن بقيت �لكثري من مظاهر ن�صاطها بادية، 

بن�صاطهم من  يتعلق  ما  �إتالف كل  تعمد  �إىل  �حلركة وقياد�تها  كو�در  �لتحول دفع  هذ� 

ظّل  يف  �لباحث  على  ي�صعب  لذ�  �أمني،  خطر  من  وجودها  ي�صكله  �أن  يكن  ملا  وثائق، 

�أن تغني در��صته، و�إذ� وجد فلي�صت باالأهمية  �لتي يكن  �أياً من �مل�صادر  �أن يجد  ذلك 

.
4

�ملرجتاة

عدد�ً  يو�جه  فل�صطني  يف  �ملعا�رشة  �الإ�صالمية  للحركة  فاملوؤرخ  هذ�  مع  لكن 

لالإ�صكاليات  فباالإ�صافة  كم�صدر،  للمذكر�ت  �للجوء  قر�ره  عند  �الإ�صكاالت  من 

�أبرزها �إ�صافية،  م�صكالت  تظهر   
5

للتاأريخ كم�صدر  �ملذكر�ت  تعانيها  �لتي  �لتقليدية 

�ل�صفوية على �صدور قر�ر لكو�در �الإخو�ن �مل�صلمني، تر�فق مع �ندالع �النتفا�صة  �ل�صهاد�ت  جتمع عدد من   
4

�الأوىل يف كانون �الأول/ دي�صمب 1987، بحرق كل ما لديهم من جمالت ووثائق خا�صة بالعمل �الإ�صالمي، لذ� 

من �ل�صعب �لعثور على جّل من�صور�ت �حلركة �الإ�صالمية )�الإخو�ن �مل�صلمون، �لكتل �الإ�صالمية، حركة �جلهاد 

�الإ�صالمي( �ملبكرة. لكن ي�صاعد يف تعوي�ص هذ� �جلهد �لذي بذلته �حلركة �الإ�صالمية يف خارج فل�صطني جلمع 

�لوثائق ون�رشها، وتاأريخ م�صرية هذه �حلركة، فاأ�صدرت فل�صطني �مل�صلمة عدد�ً من �لن�صو�ص �ملبكرة �أبرزها 

وثائق حركة �ملقاومة �الإ�صالمية - حما�ص. �نظر: �ملكتب �الإعالمي حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص، وثائق 

حركة املقاومة االإ�شالمية )لندن: من�صور�ت فل�صطني �مل�صلمة، ]1990-1991[(، خم�صة �أجز�ء. وبعد ��صت�صهاد 

�لدكتور فتحي �ل�صقاقي �أمني عام حركة �جلهاد �الإ�صالمي عمل على جمع تر�ثه ليكون م�صدر�ً مهماً يف �لتاأريخ 

رحلة  �ل�صقاقي،  فتحي  �نظر:  �الإ�صالمي(.  �جلهاد  )حركة  فل�صطني  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  �أطياف  من  لطيف 

الدم الذي هزم ال�شيف االأعمال الكاملة لل�شهيد الدكتور فتحي ال�شقاقي، �إعد�د وتوثيق: رفعت �صيد �أحمد 

)�لقاهرة: مركز يافا للدر��صات و�الأبحاث، 1997(، جملدين.

وتدفعه  �العتبار،  عني  يف  �أخذها  �لد�ر�ص  على  يجب  و�لتي  كم�صدر،  �ملذكر�ت  تعانيها  �لتي  �الإ�صكاليات  �أبرز   
5

فيكون  �الأحد�ث  تعك�ص  ل�صاحبها  مر�آة  وهي  وجتربته،  كاتبها  �صخ�صية  تعك�ص  فهي  ذ�تيتها،  �أوالً:  للحذر؛ 

�لقطب �لذي تلتقي عنده �ل�صخ�صيات �الأخرى. ثانياً: �إ�صكاليات �لذ�كرة وعدم قدرتها على ��صرتجاع �ملا�صي 

كما كان، وال منا�ص من تغيريه يف �ملذكر�ت بالن�صيان �ملتعمد �أو بحكم عملية �الختيار يف �لتذكر، كما �أن �لذ�كرة 

خريية  �نظر:  �حلا�رش.  بروؤية  �ملا�صي  ورو�ية  وتبيجه،  �ملا�صي  لتجميل  متيل  بل  �لن�صيان  على  تقت�رش  ال 

و�صليم  نا�رش  ع�صام  يف  �لع�رشين،”  �لقرن  يف  فل�صطني  لتاريخ  م�صدر�ً  �لذ�تية  و�ل�صري  “�ملذكر�ت  قا�صمية، 

متاري )حمرر�ن(، درا�شات يف التاريخ االجتماعي لبالد ال�شام قراءات يف ال�شري وال�شري الذاتية،  )بريوت: 

موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 2007(، �ص66-44.
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تدوين جتربة  يتمحور حول  �ملن�صورة  �لن�صو�ص  ُجلَّ  فاإنَّ  لهذ�  . وباالإ�صافة 
6

�لندرة

�صرية  رو�ية  حول  فتتمحور  �لعامة  �لكتابات  �أما   .
7

�لع�صكرية �الإ�صالمية  �حلركة 

وكو�در  قياد�ت  يعي�صها  �لتي  �الأمنية  فاحلالة  �لندرة،  لهذه  علة  تكون  �أن  �ملمكن  من  �لتي  �الأ�صباب  تتعدد   
6

�حلركة �الإ�صالمية و�لتي كانت �صبباً يف منع وجود �أر�صيف وثائقي يف �لد�خل �صبب �أ�صا�صي يف جتنب ت�صجيل 

�ملذكر�ت، ويظهر �أن هذه �حلالة هي حالة م�صرتكة متنع �لكثري من �أبناء �حلركات �الإ�صالمية يف �لعامل من كتابة 

�صريهم وتوثيق م�صريتهم. وي�صري �لباحث ح�صام متام رحمه �هلل يف در��صة له بعنو�ن “ملاذ� ال يكتب �الإخو�ن 

تاريخهم؟” �إىل �أ�صباب �أخرى متنع �لتدوين و�لتوثيق من �ملمكن �لقول �أنها تنطبق على حالة �حلركة �الإ�صالمية 

يف فل�صطني، �أبرزها:

�أو  �الأيديولوجي  �لهجوم  ل�صالح  و�ملذكر�ت  �ل�صري  يف  يرد  ما  بع�ص  وتوظيف  ��صتغالل  من  �خل�صية  �أوالً: 

�ل�صيا�صي على �حلركة.

ثانياً: طبيعة �لتكوين �لثقايف لكو�در �حلركة �الإ�صالمية �لقائم غالباً على �لتلقي �ل�صفهي، وهذ� يوؤدي �إىل ندرة 

�الأخرى  �ل�صيا�صية  �حلركات  مع  باملقارنة  وتاريخهم  ل�صريتهم  �الحرت�فية  �لكتابة  على  �لقادرين  �لكتّاب  يف 

كالي�صارية.

ثالثاً: �لفهم �خلاطئ لبع�ص �ملعاين �الإ�صالمية كاخلوف من �لرياء و�عتبار �لكتمان ف�صيلة، وغياب �العتقاد باأن 

يف �لت�صجيل و�لتدوين �صهادة هلل على �لتاريخ. ومن �ملثري هنا �أن �الإخو�ن �مل�صلمني مل يقتدو� بفعل مر�صدهم 

ن ذكرياته على �لرغم من �صغر �صنه، و�متثلو�  �الإمام ح�صن �لبنا �لذي جتاوز �عتبار تدوين �صريته رياء، ودوَّ

لقوله يف مقدمتها “�أو�صي �لذين يعر�صون �أنف�صهم للعمل �لعام ويرون �أنف�صهم عر�صة لالحتكاك باحلكومات 

�أال يحر�صو� على �لكتابة، فذلك �أروح الأنف�صهم وللنا�ص، و�أبعد عن ف�صاد �لتعليل و�صوء �لتاأويل”. �نظر: ح�صن 

�لبنا، مذكرات الدعوة والداعية )بريوت: �ملكتب �الإ�صالمي، 1974(.

ر�بـعـاً: �إن م�رشوع �حلركة �الإ�صالمية مل يكتمل بعد وغالباً ما يكتب �لتاريخ الأحد�ث �نتهت �أو مّت جتاوزها.

خام�صاً: خ�صية بع�ص �لقياد�ت من �أن تدوين �صري �أو مذكر�ت يكن �أن تنتق�ص من دورها. �نظر: ح�صام متام، 

 2 حتوالت االإخوان امل�شلمني تفكك االأيديولوجيا ونهاية التنظيم، ط  “ملاذ� ال يكتب �الإخو�ن تاريخهم؟،” 
)�لقاهرة: مكتبة مدبويل، 2010(، �ص 118-109.

مبكرة،  بفرتة  �لع�صكرية  �إجناز�تها  تاريخ  ت�صجيل  يف  �أطيافها،  بكافة  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  �هتمت   
7

�أبرز  27 �صفحة ت�صجل  �أحلق به  1992/12/14، و�لذي  �الإ�صالمية )حما�ص(  �ملقاومة  �نظر بيان حركة  ن�صبياً. 

“جماهدو فل�صطني” �جلناح �لع�صكري حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(؛ و�نظر: �ملكتب �الإعالمي  عمليات 

حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، “ملف يف �صجل �لق�صام بع�ص �لعمليات �جلهادية �لتي نفذها �أبطال حركة 

كانون  ملحق،  امل�شلمة،  فل�شطني  �لق�صام،”  �لدين  عز  �ل�صهيد  كتائب  وجماهدو  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة 

حلركة  الع�شكري  الن�شاط  يف  درا�شة  ال�شاباك:  مع  موعد  دوعر،  وغ�صان  1-16؛  �ص   ،1994 يناير  �لثاين/ 

حما�س وكتائب عز الدين الق�شام خالل عام 1993 )لندن: من�صور�ت فل�صطني �مل�صلمة، 1995(.

تبع ذلك ن�رش عدد من �ملذكر�ت �أبرزها مذكر�ت �الأ�صري ح�صن �صالمة حول عمليات �النتقام الغتيال �ملهند�ص 

]2000[(؛  )غزة: كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام،  عمليات الثاأر املقد�س  يحيى عيا�ص. �نظر: ح�صن �صالمة، 

ومذكر�ت �ل�صهيد عو�ص �صلمي، �نظر: عو�ص �صلمي، مذكرات ال�شهيد عو�س �شلمي )ر�م �هلل: مركز �لنور، 

2001(؛ ومذكر�ت �الأ�صري حممد عرمان، �نظر: حممد عرمان، مهند�شو املوت )�خلليل: مركز �لنور، ]2006[(. 
ولعل �لد�فع �الأ�صا�صي لتاأريخ �لعمل �لع�صكري رغبة �لقائمني عليه يف تعريف �إخو�نهم على جتربتهم لتجاوز 

�أخطائها، باالإ�صافة لدور هذ� �لتاأريخ يف عملية �حل�صد و�لتعبئة ل�صفوف هذ� �لعمل، وبيان دور �لعاملني فيه من 

�ل�صهد�ء و�الأ�رشى. يقول ح�صن �صالمة يف تقديه: “�ل�صبب �لرئي�صي باقتناعي لفكرة �لكتابة ]...[ �أن هذ� �لعمل 

ملك للحركة وملك لفل�صطني ومن حّق �جلميع �الطالع على ما حدث وخا�صة بعد �أن �أ�صبح ما حدث مك�صوفاً 

متاماً و�أي�صاً هو �صيء ب�صيط �أقدمه الإخو�ين �لذين ع�صت معهم فرتة �لعمل”.
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�ل�صفة  يف  جتربتها  وتبقى   ،
8

فل�صطني خارج  �أو  غزة  قطاع  يف  �الإ�صالمية  �حلركة 

، من هنا تبز �أهمية هذ� �لن�ص، �لذي �صجل فيه �لدكتور 
9

�لغربية على هام�ص �لرو�ية

�خلليل  ومنطقة  عموماً،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  �صرية  م�صودي  عدنان 

.ً خ�صو�صا

بيت  يف   ،1944/7/30 يف  �خلليل  مدينة  يف  م�صودي  �حلافظ  عبد  عدنان  �لدكتور  ولد 

من بيوت �الإخو�ن �مل�صلمني، فو�لده عبد �حلافظ م�صودي كان ع�صو�ً الأول هيئة �إد�رية 

لالإخو�ن �مل�صلمني يف �خلليل �صنة 1949، وترعرع يف ظاللهم، �إىل �أن �نتمى يف �صباه �إىل 

�رَشها، و�صارك يف ن�صاطاتها. تو��صلت هذه �لعالقة، فامتدت من �أيام 
ُ
�جلماعة، فعا�ص يف �أ

�أيام �جلامعة، حيث ن�صط م�صودي يف �صفوف �الإخو�ن �مل�صلمني يف �صورية،  �إىل  �ل�صبا 

حيث �إنه عندما �أنهى در��صته �لثانوية توجه لدر��صة �لهند�صة يف �لقاهرة، لكنه �رشعان 

ما غادرها لدر��صة �لطب يف جامعة دم�صق، �لتي و�صلها و�صورية تعي�ص حلظات ما بعد 

�النف�صال عن م�رش.

فل�صطني،  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  مل�صرية  �ل�صخ�صية  رو�يتهم  �أ�صحابها  يدون  �لتي  �لن�صو�ص  من  عدد  ن�رش   
8

ف�صجل �لدكتور عبد �هلل �أبو عزة �صهادته يف ن�ّص مبكر. �نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة االإ�شالمية يف الدول 

العربية )�لكويت: د�ر �لقلم للن�رش و�لتوزيع، 1986(؛ ون�رش مركز �لزيتونة مذكر�ت للمهند�ص �إبر�هيم غو�صة، 

و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت:  ذاتية  �شرية  احلمراء:  املئذنة  غو�صة،  �إبر�هيم  �نظر: 

�ملتعلقة  �ل�صو�  �إ�صد�ر كتاب يجمع وثائق ظافر  �لفل�صطيني يف غزة على  �لتوثيق  2008(؛ وعمل موؤخر�ً مركز 
بن�صاط �الإخو�ن �مل�صلمني يف غزة قبل �صنة 1967، �نظر: مركز �لتوثيق �لفل�صطيني، احلاج ظافر خليل ال�شوا: 

مقابالت  غزة:  قطاع  يف  امل�شلمني  االإخوان  جماعة  موؤ�ش�شي  اأبرز  اأحد  1908-2003م(  )1325-1424هـ/ 

ووثائق )غزة: مركز �لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني، 2011(؛ و�أ�صدر كذلك مذكر�ت �إ�صماعيل �خلالدي رئي�ص 

60 عاماً يف جماعة االإخوان امل�شلمني  �إ�صماعيل �خلالدي،  1967، �نظر:  �الإخو�ن �مل�صلمني يف غزة حتى �صنة 

�أن هناك بر�مج تلفزيونية �صجلت �صهاد�ت عدد من  2010(. كما  �لفل�صطيني،  �لتاأريخ و�لتوثيق  )غزة: مركز 

�صهادة  ف�صجل  “مر�جعات”،  برناجمه  يف  �لتميمي  عز�م  �لدكتور  �صجله  ما  �أبرزها  �الإ�صالمي  �لعمل  رموز 

�لدكتور عبد �هلل �أبو عزة يف خم�ص حلقات بثت بدء�ً من 2010/5/17، و�صهادة �ملهند�ص �إبر�هيم غو�صة يف خم�ص 

حلقات بثت بدء�ً من 2009/3/16، و�صهادة �الأ�صتاذ �صليمان �حلمد يف ثالث حلقات بثت بدء�ً من 2010/2/22، 

�أحمد  �نظر:  الحقاً،  وطبع  �لع�رش”،  على  “�صاهد  برناجمه  يف  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  من�صور  �أحمد  قابل  كما 

من�صور، ال�شيخ اأحمد يا�شني �شاهد على ع�رص االنتفا�شة )بريوت: �لد�ر �لعربية للعلوم نا�رشون، 2003(. 

وباالإ�صافة لهذ� فاإن هناك عدد�ً من �ملقابالت �ل�صحفية �لتي �صجلت �صهاد�ت عن تاريخ هذه �حلركة، بع�صها 

كان مطوالً ون�رش الحقاً، �نظر: خالد م�صعل، حركة حما�س وحترير فل�شطني، حو�ر غ�صان �رشبل )بريوت: 

حو�ر غ�صان �رشبل )بريوت: بي�صان  العا�شفة،  يف عني  2006(؛ ورم�صان عبد �هلل �صلح،  للن�رش،  �لنهار  د�ر 

للن�رش و�لتوزيع، 2003(. وبع�صها كان مقت�صباً وق�صري�ً ال ي�صفي �لغليل لكنه يعد باملزيد.

لعل مبر هذ� �أن �ملذكر�ت تعبري عن جتربة �صاحبها، و�أ�صحاب �لرو�يات �ملن�صورة حمور ن�صاطهم قطاع غزة   
9

�أو خارج فل�صطني، ومل يكن الأي منهم �رتباط حموري يف �ل�صفة �لغربية.
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وبعد رحلة لطلب �لطب تخللها عي�ص يف ظالل �الأ�رش �الإخو�نية �لتي تاأثرت بروؤية �صيد 

قطب، وجتربة روحية �صوفية، وهزية 1967، وجتربة قو�عد �ل�صيوخ، عاد م�صودي 

1970 ليطالب قيادة �الإخو�ن �مل�صلمني بالبدء بالعمل �لع�صكري �ملقاوم  �إىل �خلليل �صنة 

لالحتالل �ل�صهيوين، وهو �الأمر �لذي رف�صته قيادة �الإخو�ن �مل�صلمني، ليبد�أ م�صودي 

يف  �الإخو�ن  �صفوف  يف  مو�زياً  تنظيماً  الحقاً  �صكلت  �لتي  �الأوىل  �أ�رشته  بتكوين  بعدها 

�خلليل، �رتبط بعد خما�ص طويل بالقيادة �ملركزية لالإخو�ن �مل�صلمني.

هدفت  و�لتي   1976 �صنة  م�صودي  بد�أها  �لتي  �لثانية  �لطب  رحلة  ��صتكمال  بعد 

على  دم�صق  مبغادرته  و�ختتمت  و�حلنجرة،  و�الأنف  �الأذن  جر�حة  يف  �لتخ�ص�ص 

�لقا�صي   ،1980 ل�صنة   49 �لقانون  �إثر �صدور  �لتخ�ص�ص، على  عجل، حامالً �صهادة 

م�صودي  عاد  �صورية.  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  �أع�صاء  على  باالإعد�م  باحلكم 

لالأ�رش  ممثالً  فل�صطني،  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لعامل  �الإد�ري  باملكتب  ع�صو�ً  ليكون 

�ملقاومة  حركة  الحقاً  �صكلت  و�لتي  �الأوىل  �أ�رشته  عن  �ملنبثقة  �خلليل  يف  �الإخو�نية 

�ملجتمع  �مل�صلمني،  لالإخو�ن  �لعام  �الإد�ري  �ملكتب  قر�ر  بعد  )حما�ص(،  �الإ�صالمية 

��صرت�تيجية  بتغيري  دخان،  �لفتاح  عبد  برئا�صة   ،1987/10/23 يف  �خلليل  دور�  يف 

و�لرتبية  �لتنظيم  على  �ملقت�رش  �ل�صلبي  �لعمل  من  وحتويلهم  �مل�صلمني،  �الإخو�ن 

�ل�صهيوين.  �الحتالل  �إىل مو�جهة  و�الإعد�د 

�الحتالل  �صجون  ق�صبان  بنري  م�صودي  فاكتوى  �أذى،  دون  �لتجربة  هذه  متر  مل 

حما�ص  حركة  ��صتهدفت  �لتي  �لكبى  �حلملة  �صمن  مرة  �أول  �عتقل  حني  �ل�صهيوين، 

هذه  وتخلل   ،2005 �صنة  �آخرها  كان  �لتي  �العتقاالت  وتتابعت   ،1989 �صنة  وقيادتها 

�العتقاالت �إبعاده �إىل مرج �لزهور �صنة 1993 برفقة �ملئات من قياد�ت وكو�در حركتي 

م�صودي  ودور  م�صرية  ��صتمرت  هذ�  كّل  من  �لرغم  على  �الإ�صالمي.  و�جلهاد  حما�ص 

�لقيادي يف حركة حما�ص �إىل �أن �نتخب يف �ل�صنو�ت �ملا�صية لرئا�صة جمل�ص �صورى �حلركة 

يف مدينة �خلليل، وتويف وهو على ر�أ�ص هذ� �ملن�صب، وكان دوره هذ� �صبباً العتقاله عند 

�أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية �الأمنية يف 2010/12/6.

ر�فق هذه �لتجربة �حلركية جتربة مو�زية يف �لعمل �خلريي و�الجتماعي و�لنقابي 

و�ملهني، �فتتحها م�صودي بع�صويته للهيئة �الإد�رية للجمعية �خلريية �الإ�صالمية �صنة 

1971، وتخللتها ع�صوية عدد من �جلمعيات و�لنقابات، فكان ع�صو�ً يف �للجنة �لفرعية 
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1972-1975، ولثالث دور�ت �أخرى، ويف مكتب  لنقابة �الأطباء يف �خلليل خالل �لفرتة 

نقابة �الأطباء يف �لقد�ص 1981-1983، ويف جمعية �جلر�حني، ويف جمعية �الأذن و�الأنف 

م�صت�صفى  يف  و�حلنجرة  و�الأنف  �الأذن  لق�صم  رئي�صاً  م�صودي  عمل  كما  و�حلنجرة، 

باأعمال  وقائماً  فيه،  �لتخ�ص�صية  �جلر�حات  لق�صم  ورئي�صاً  باخلليل،  �حلكومي  عالية 

للبيت �خلريي لالأيتام، ونائباً لرئي�ص �جلمعية �خلريية �الإ�صالمية، ثم  مديره، ومدير�ً 

.2011/3/26 �لدكتور عدنان م�صودي يف  �مل�صرية بوفاة  وختمت هذه  لها.  رئي�صاً 

وب�صكل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  جتربة  حمورها  و�لتي  �مل�صرية  هذه 

من  لعدد  مغلقة،  �صبه  �أبو�باً،  يفتح  نادر�ً  ن�صاً  ت�صكل  �خلليل،  يف  �حلركة  جتربة  �أعمق 

�ملحاور �لتي تهم د�ر�صي جتربة �حلركة �الإ�صالمية يف فل�صطني:

�خلليل  منطقة  ويف  عموماً  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  دور  فهم  اأولها: 

خ�صو�صاً يف �لعهد �الأردين )1949 - حزير�ن/ يونيو 1967(، ففي �لن�ص ت�صجيل الآليات 

�ال�صتقطاب وحماور �لتفكري، وبر�مج �الأ�رش وطبيعة �لن�صاط، ودور �الإخو�ن �الجتماعي 

�لعمل  �لدعوي بعيد�ً عن  للن�صاط  �الإخو�ن  و�ل�صيا�صي يف �خلليل. مع حديث عن حتول 

�مل�صلح الإعادة �الأر�ص �ملحتلة �صنة 1948.

�ملتاأثرة  “�لو�فدة”  �خلبة  �صاحبة  �جلديدة،  �الإخو�نية  �لنخب  �أثر  فهم  ثانيها: 

جتاه  �مل�صلمني  �الإخو�ن  ��صرت�تيجية  تغيري  يف  �لعربية،  �لبلد�ن  يف  �الإخو�نية  بالتجارب 

�ل�رش�ع مع �الحتالل �ل�صهيوين.

�الأفكار  تاأثري  �لتحول، خ�صو�صاً  �أ�صهمت يف هذ�  �لتي  �لفكرية  �لعو�مل  فهم  ثالثها: 

“�لقطبية” �لتي طرحها �صيد قطب يف “يف ظالل �لقر�آن �لكرمي” ويف “معامل يف �لطريق”؛ 

و�لدكتور م�صودي مثال حّي على هذ� �جليل وعلى هذ� �لتاأثري.

�الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  تاأ�صي�ص  يف  �لغربية  �ل�صفة  دور  ��صتك�صاف  رابعها: 

)حما�ص(. فعند �حلديث عن تاأ�صي�ص �حلركة تتجه �الأنظار عادة �إىل �لرو�يات �لتي تتحدث 

هذه  وُتخت�رش  �لتاأ�صي�ص.  هذ�  يف  غزة  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  وقيادة  غزة  قطاع  دور  عن 

�لرو�ية �أكرث يف �حلديث عن دور �ل�صيخ �أحمد يا�صني فقط، مهملة �لدور �لتكاملي لالإخو�ن 

ما جتد  �لقر�ر، ونادر�ً  �لغربية وقطاع غزة وخارج فل�صطني يف هذ�  �ل�صفة  �مل�صلمني يف 
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. لكنها تبقى �إ�صار�ت جمملة مبهمة بحاجة لتف�صيل، 
10

�إ�صار�ت توؤكد دور �ل�صفة �لغربية

فياأتي ن�ّص م�صودي للحديث عن جهد كبري بذل يف �ل�صفة �لغربية مو�زٍ للجهد �ملبذول 

قررها  �لتي  �النطالقة  حلظة  �إىل  �لو�صول  �أجل  من  فل�صطني  خارج  ويف  غزة  قطاع  يف 

�ل�صفة وغزة. وفيه حديث عن �صخ�صيات كان  �لذي يثل  �لعام  �الإد�ري  بد�ية �ملكتب 

“كلما  �لتاريخية،  �لرو�يات  �أ�صقطت من  �لكبري يف م�صرية �حلركة �الإ�صالمية،  لها �الأثر 

�لقيق  ح�صن  و�ملهند�ص  �ل�صالية  ر��صي  كاحلاج  يوت”،  ُين�صى  كلما  يحيا...  ُيذكر 

و�الأ�صتاذ ناجي �صبحة و�ل�صيخ �صعيد بالل وغريهم.

عن  حديث  �لن�ص  ففي  حما�ص،  حركة  يف  �لقر�ر  �تخاذ  �آليات  تفا�صيل  خام�شها: 

 ،
11

ومركزيتها �النتفا�صة  بيانات  �صياغة  وكيفية  �الأوىل،  حما�ص  قيادة  �جتماعات 

�إد�رة  حول  �ملوحدة  �لقيادة  مع  �لتن�صيق  يف  �لف�صل  وعن  حما�ص،  ميثاق  �صياغة  وعن 

�النتفا�صة.

ال تقت�رش �أهمية �لن�ص على هذه �جلو�نب �ملفيدة لد�ر�صي تاريخ �حلركة �الإ�صالمية 

يف فل�صطني، لكن هنا كمظاهر �أخرى تتجلى فيها �أهميته، فهو من �لن�صو�ص �لقليلة �لتي 

في�رشد   ،1948 �صنة  بعد  و�صكانها،  �خلليل  ملدينة  �الجتماعي  �لو�قع  من  ملحات  ت�صف 

�لن�ص ملحات من �حلياة �ليومية، و�أثر �لطرق �ل�صوفية ووجود �مل�صجد �الإبر�هيمي على 

و�لوطنية  �لدينية  و�لتيار�ت  �ل�صخ�صيات  بع�ص  �أثر  عن  حديث  مع  �ملدينة،  �أهل  تدين 

�خلليل،  يف  �لعاملة  �خلريية  �جلمعيات  �أبرز  لتجربة  تاأريخ  وفيها  �ملدينة،  على  وغريها 

�جلمعية �خلريية �الإ�صالمية.

“]...[ �أما �أبرز �ملوؤ�ص�صني يف �ل�صفة فهم �لدكتور عدنان م�صودة و�الأ�صتاذ ناجي �صبحة و�ل�صيخ حممد فوؤ�د   10

�أبو زيد و�ل�صيخ جميل حمامي و�آخرين”، هذ� �لن�ص �ملقتب�ص من حو�ر خالد م�صعل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي 

حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية (حما�ص( مع غ�صان �رشبل و�ملن�صور يف �صحيفة احلياة يف 2003/12/6، مثال على 

�أحد �الإ�صار�ت �لتي تطرق فيها لدور �ل�صفة �لغربية يف تاأ�صي�ص حركة �ملقاومة �الإ�صالمية (حما�ص( وقيادتها، 

�الإ�صالمية يف فل�صطني  لل�صيخ حماد �حل�صنات حول جتربة �حلركة  �أخرى يف حديث �صحفي  �إ�صار�ت  وترد 

ن�رشته �صحيفة الر�شالة يف 2011/8/25، حني يتحدث عن قيادة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية “]...[ كان م�صوؤول 

�لقد�ص ح�صن �لقيق، و�خلليل عدنان م�صودة، ونابل�ص �صعيد بالل و�آخرين...”.

لكن  )حما�ص(،  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  بيان  مركزية  عن  تتحدث  �لتي  �ملبكرة  �لدر��صات  بع�ص  هناك   
11

باالعتماد على حتليل هذه �لبيانات، ياأتي هذ� �لن�ص ليوؤكد هذه �ال�صتنتاجات، وبهذ� من �ملمكن �أن ي�صكل هذ� 

�لن�ص مرجعاً لتقييم �لكثري من �ملو�د �ملن�صورة �لتي توؤرخ للحركة �الإ�صالمية يف فل�صطني. �نظر: �صالح عبد 

الدرا�شات  جملة  �جلدر�ن،”  و�صعار�ت  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �لفل�صطينية  �لوطنية  �حلركة  “ف�صائل  �جلو�د، 

الفل�شطينية، �لعدد 7، 1991، �ص 101-87.
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�ملتعلقة  �الأخرى  �لن�صو�ص  و�جهتها  م�صكلة  من  �لن�ص  يعاين  هذ�  كّل  مع  لكن 

�أ�صا�صاً. وكان من �ملمكن  باحلركة �الإ�صالمية، فمحور �لن�ص جتربة �حلركة يف �خلليل 

من  ب�صيء  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  جتربة  عن  للحديث  �لن�ص  يتجه  �أن 

�لتف�صيل، خ�صو�صاً �أن موقع م�صودي يف �ملكتب �الإد�ري �لعام كان ي�صمح له باالطالع 

�صرية  ليكون  �الأحيان،  من  كثري  يف  يتجه،  �لن�ص  �أن  كما  قرب.  عن  �لتجربة  هذه  على 

�حلركة �الإ�صالمية ال �صرية م�صودي، فال حديث يف �لن�ص، غالباً، عن �صريته �لعائلية، 

�لعتمة عن  للد�ر�ص  �أن ت�صيء  �ملمكن  �أو �الجتماعية، وهي جو�نب كان من  �لعملية  �أو 

�صخ�ص م�صودي وبيئته.

�لن�ص، فقد متت �صياغته يف فرت�ت زمنية خمتلفة، كتب  لعل هذ� عائد الآلية �صياغة 

�خلليل،  يف  �الإ�صالمية  للحركة  تاأريخ  نو�ة  ليكون   2006 مار�ص  �آذ�ر/  �صهر  يف  �أولها 

و�أتبع بعدد من �لكتابات �الأخرى ذ�ت �ملو��صيع �ملختلفة. وبعد �طالع �ملحرر على هذه 

�لن�صو�ص عمل على ��صتكمالها بعدد من �حلو�ر�ت متت يف �صهر ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

يحفظ  �أن  خاللها  �ملحرر  حاول  وقد  �ملوجز.  وتف�صيل  �ملبهم  لتو�صيح  هدفت   ،2010

على  �ملحرر  حر�ص  �أحياناً،  يخرقه،  كان  �حلر�ص  هذ�  لكن  �لذ�تي،  ��صتقالله  مل�صودي 

�إر�صاء ف�صوله، كاحلديث عن بع�ص �للمحات �الجتماعية عن �خلليل، كما ر�آها م�صودي 

يف طفولته و�صباه.

يف  تخ�ص�صه  بعد  دم�صق  من  عودته  حتى  م�صودي  ذكريات  �حلو�ر�ت  هذه  غطت 

جر�حة �الأذن و�الأنف و�حلنجرة، ومل ي�صتطع �ملحرر ��صتكمالها لتغطية �لفرتة �ملتبقية، 

�ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  لدى  �عتقاله  �آخرها  كان  و�لتي  �ل�صعبة  م�صودي  لظروف  وذلك 

�هلل.  رحمه  وفاته  �إىل  �أدت  و�لتي  �ل�صحية،  حلالته  تر�جع  من  تبعه  وما  �لفل�صطينية، 

هذ� يكن �أن يوؤدي �إىل وجود غمو�ص �أو �قت�صاب يف بع�ص �لق�صايا، لكن هذ� ال ينق�ص 

من �أهمية حديث م�صودي عن هذه �لفرتة، لكنه يزيد �لتحدي �أمام �ملهمتني، فما �أوجزه 

من  ملزيد  وبحاجة  �خلفايا  �لكثريمن  يك�صف  معهودة،  غري  بجر�أة  و�رشده  م�صودي 

�جلهد لك�صف تفا�صيله. 

ومل تكن وفاة م�صودي مانعاً الإمتام هذه �حلو�ر�ت فقط، فالرغبة كانت �أن يتم �إعد�د 

�لن�صخة �ملحررة يف حياته لري�جعها ب�صورة نهائية، فعمل �ملحرر جهده ليتم ذلك لكن 

�لثغر�ت. ورمبا كان من �صاأنها  ق�صاء �هلل كان غالباً، وكان من �صاأن هذه �ملر�جعة ملء 
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التمهيد

حتوله  الأ�صباب  بتحليل  للن�ص  وللتقدمي  �لذكر،  �ل�صابقة  �الإ�صكاليات  لتجاوز  تدفعه  �أن 

ومل�صرية  لذكرياته  وتقييمه  وروؤيته  �له�صيبي”.  “دعاة  �إىل  قطب”  “معامل  من  �لفكري 

�حلركة �الإ�صالمية.

يف �لنهاية ال بّد من �الإ�صارة �إىل �أن جهد �ملحرر �قت�رش على �صياغة �لن�ص يف �صياغته 

�لنهائية، دون �مل�صا�ص باملعنى �لذي �أر�ده �صاحب �لن�ص، و�البتعاد عن حذف �أي جزء 

منه، مع و�صع �لعناوين �لرئي�صية و�لفرعية، و�لتي حتمل قر�ءة �ملحرر وفهمه للن�ص وال 

تعب بال�رشورة عن قر�ءة وفهم �صاحبه. وقام �ملحرر برتتيب �لرو�يات يف �صياق زمني 

�ل�صخ�صيات  جلميع  و�لرتجمة  �لتو�صيحية،  �حلو��صي  وو�صع  و�حد،  ومو�صوعي 

�لو�ردة يف �لن�ص، بقدر �ال�صتطاعة، لتكون عوناً للقارئ. وو�صع �ملحرر عدد�ً من �ملالحق 

�الأحد�ث  يفهر�ص  “تو�ريخ”  باإعد�د ملحق  قام  بالن�ص و�صاحبه، كما  �ملتعلقة  �لوثائقية 

�لو�ردة يف �لن�ص �أو ذ�ت �لعالقة، وملحق لل�صور.

ختاماً، ال بّد من �لتاأكيد على �صكر �أ�صماء عدنان م�صودي، �لتي كان لعونها ول�صبها 

�إمد�د  يف  �أ�صهم  من  لكل  �ل�صكر  توجيه  من  بّد  ال  كما  �لن�ص،  هذ�  �صدور  يف  �لكبري  �الأثر 

الإ�صد�ر�ت  مقدمًة  �الإ�صد�ر  هذ�  يكون  �أن  �آملني  ذويهم.  و�صور  و�صري  برت�جم  �ملحرر 

يف  �الإ�صالمية  �حلركة  حول  �أولية  مادة  توفري  يف  ت�صهم  جمهولة  ن�صو�صاً  تن�رش  قادمة 

�ل�صفة �لغربية قبل �صنة 1987، ت�صاعد �ملوؤرخني و�ملحللني يف قر�ءة �صليمة لهذه �لتجربة.

             و�هلل ويل �لتوفيق.

                     املحرر

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2011





الف�صل الأول

البداية )1956-1944(
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البداية )1956-1944(

يف مدينة �خلليل، ويف بيت من بيوت �الإخو�ن �مل�صلمني، ولدُت يف 1944/7/30، فو�لدي 

�الإخو�ن  جلماعة  �ملوؤ�ص�صني  �لرجال  من  كان  �هلل  رحمه  م�صودي  م�صباح  �حلافظ  عبد 

�مل�صلمني يف �خلليل �صنة 1949، و�أمي زهرية حممد زين �لدين �ل�رشيف رحمها �هلل كانت 

متدينة، وكان و�لدها وجدها من در�وي�ص ز�وية �الأ�رش�ف، وكذلك جدي �حلاج م�صباح، 

 
2
 لل�صيخ عبد �لرحمن �ل�رشيف

1
�لذي كان من�صد�ً وملتزماً بالطريقة �خللوتية �لرحمانية

رحمة �هلل عليهم جميعاً.

�الإبر�هيمي  �لدين �ل�رشيف، قرب �حلرم  كان بيتنا �ململوك جلدي �حلاج حممد زين 

مقابل مقهى �ملحت�صب، وقد �أحدث و�لدي رحمة �هلل عليه حت�صيناً، فاأ�صاف �إليه مطبخاً 

علينا،  يرتدُد  و�لدي  وكان  تي�صري،  و�أخي  فايزة  و�أختي  و�أمي  �أنا  فيه  و�صكنّا  وحماماً. 

.
حيث كان متزوجاً من �أخرى، وله بيٌت �آخُر يف “�ملحاور”3

دروب البلدة القدمية واحلرم الإبراهيمي

ُي�صّمى  فيما  حم�صورًة  تكون  كادت  حياتي،  من  �ملبّكرة  �لفرتة  يف  �خلليل  مدينُة 

تنت�رُش  ثم  �لز�وية،  باب  منطقة  تتعدى  حدوُدها  تكن  مل  و�لتي  �لقدية،  بالبلدة  �ليوم 

“�حلرم” مبا يحمله من  �الإبر�هيمي  �مل�صجُد  �ملدينة كلها، وي�صكل  �لعنب حول  ب�صاتني 

�لطريقة �خللوتية �لرحمانية: طريقة �صوفية تعرف بالطريقة �خللوتية �جلامعة �لرحمانية، موؤ�ص�صها �ل�صيخ   
1

1888(، تعرف نف�صها باأنها طريقة جمع فيها �صيخها �خللوتي عدد�ً من  عبد �لرحمن �ل�رشيف )�ملتوفى �صنة 

باأ�صانيدها  �الأدري�صية(،  �لنق�صبندية،  �لي�رشطية،  �لد�صوقية،  �الأحمدية،  �لقادرية،  )�لرفاعية،  �ل�صوفية  �لطرق 

و�آد�بها و�أور�دها. ت�صكل مدينة �خلليل وز�وية �الأ�رش�ف �ملغاربة فيها مركز�ً مهماً الأتباع �لطريقة حتى يومنا 

�حلا�رش. للمزيد �نظر: موقع د�ر �الإيان، يف: http://www.daraleman.net )�ملحرر(

على  و�أ�رشف  �خلليل  مدينة  يف  عا�ص  �لرحمانية،  �خللوتية  �لطريقة  موؤ�ص�ص   :)1888-( �ل�رشيف  �لرحمن  عبد   
2

ز�وية �الأ�رش�ف. و�صع كثري�ً من �الأور�د و�الأذكار الأ�صياع �لطريقة، تويف يف �خلليل ودفن يف �لز�وية. )�ملحرر(

تزوج عبد �حلافظ م�صباح عبد �حلافظ عبد �لقادر م�صودي من زهرية حممد زين �لدين �ل�رشيف و�أجنب منها   
3

�أكرم”  و“حممد  �أنور  منه  �أجنبت  �لتي  �صندوقة  �أحمد  ليلى  من  تزوج  كما  وفايزة،  تي�صري”  و“حممد  عدنان 

)حمرر(،  �جلعبة  نظمي  �نظر:  �لقدية،  �خلليل  مدينة  عن  وللمزيد  و�أحالم.  �أ�صامة”  و“حممد  ونائلة  وحازم 

اخلليل القدمية: �شحر مدينة وعمارة تاريخية )�خلليل: جلنة �إعمار �خلليل، 2008(. )�ملحرر(
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اإىل املواجهة: ذكريات د. عدنان م�سودي

رجاالً  �لنا�ص  وكان  �حليوي،  و�أ�صا�صها  �ملدينة  هذه  قلب  روحيٍّ  وعبٍق  تاريخيٍة  قيمٍة 

�صهر  يف  خ�صو�صاً  فيه،  �خلم�ِص  �ل�صلو�ت  الأد�ء  يح�رشون  وكبار�ً،  �صغار�ً  ون�صاًء، 

و�أذكر  �لفجر.  �صالة  بعد  �ليومي  �لدر�ص  ح�صورهم  �إىل  باالإ�صافة  �ملبارك،  رم�صان 

، و�لذي ��صتلم 
4

�أنني كنت �أح�رش در�ص �أحد �مل�صايخ �لكبار وهو �ل�صيخ د�ري �لبكري

�لذي كان ي�صكن بجو�ر �مل�صجد  �أبو رجب  �ل�صيخ �صكري  �لتدري�ص بعده تطوعاً  مهمة 

.
5

�الإبر�هيمي

يلي  �لذي  �لوقت  ذلك  �أحلى  وما  �آنذ�ك،  �خلليل  مدينة  يف  رم�صان  �أيام  �أجمل  وما 

�الأخ�رش  و�حلّم�ص  �مل�صلوق  و�لفول  �حلّم�ص  لبيع  ينت�رشون  �لباعة  كان  فقد  �الإفطار، 

�أن  علماً  �ل�صلطان،  بركة  وعند  �ل�صهلة  على  يلعبون  �الأطفال  وكان  �لرتم�ص،  �أو  �مل�صوي 

�لكهرباء يف تلك �لفرتة مل تكن متوفرة، ومل يكن متوفٌر للنا�ص ما هو متوفر �ليوم، ولكن 

�حلياة كانت جميلة وهانئة على �لرغم من �لفقر.

ومل يكن يف تلك �لفرتة يف �خلليل من يجاهر مبع�صية كاالإفطار يف رم�صان �أو غريها، 

وعندما ت�صكلت وقويت �الأحز�ب �لي�صارية )�حلزب �ل�صيوعي الحقاً(؛ كان �أحدهم ي�صري 

يف �ملظاهرة معلناً �أنه ال �إله! فكانت هذه م�صيبة وكارثة خمالفة ملا كان عليه �أهل �ملحافظة، 

لذ� كرثت �ل�صد�مات و�خلالفات فيما بعد.

و�حلرم يف تلك �لفرتة هو �ملكان �لذي كان ُيوؤِثر �أهل �خلليل �ل�صالة فيه، وقد ت�صكلت 

“�ل�صنية”، نادت بتحرمي �ل�صالة فيه الحتو�ئه على عدد  الحقاً جمموعٌة ت�صمي نف�صها 

من �لقبور، وبنو� م�صجد�ً بجو�ر �صوق �خل�صار �صمي م�صجد �ل�صنية، وكان �ل�صيخ عبد 

و�صفة  حمدد  بلبا�ص  �جلماعة  هذه  �أتباع  متيّز  وقد  �مل�صجد،  هذ�  �صيخ  �صلطان  �لرحمن 

رق  �لطُّ بع�ص  كانت  �ل�صالة  �إىل  وباالإ�صافة  �ل�صكان.  من  غريهم  عن  متيزهم  معينة 

�ل�صيخ د�ري �لبكري )1891 تقريباً-1960(: ولد يف �خلليل، وهو �بن �ل�صيخ عبد �لغني حممد ر�صيد �لبكري،   
4

مار�ص  م�رش،  من  عودته  بعد  �الإبر�هيمي  �حلرم  يف  مدر�صاً  عمل  مب�رش.  �الأزهر  يف  �ل�رشعية  �لعلوم  در�ص 

�الإفتاء، ودّر�ص يف �ملد�ر�ص �حلكومية يف �لعهد �الأردين، وعني ماأذوناً �رشعياً. )�ملحرر(

�ل�صيخ �صكري �أبو رجب )1899-1986(: �أحد �أبرز وجوه �الإخو�ن �مل�صلمني يف مدينة �خلليل. �أ�صهم يف تاأ�صي�ص   
5

�جلمعية �خلريية �الإ�صالمية و��صتلم رئا�صة هيئتها �الإد�رية ملدة طويلة. ح�صل على �ل�صهادة �لعاملية للغرباء من 

�الأزهر �صنة 1925، و�صغل عدد�ً من �ملنا�صب �أبرزها �الإمامة يف م�صجد �لقز�زين �لكبري، و�لتدري�ص. �نظر حديث 

�لدكتور عدنان م�صودي عن �صريته، �ص 43. )�ملحرر(
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وفية تقوم بحلقات ذكر يف �حلرم، حتى �أين ال �أز�ل �أذكر جل�صات �الإن�صاد �لتي كان  �ل�صُّ

.
6
ويف �بن �لفار�ص جدي م�صباح يقودها من�صد�ً �أبياتاً �صعرية لل�صاعر �ل�صُّ

اخلليل واملحيط اخلارجي

يف تلك �لفرتة مل يكن �لتو��صل بني مدينة �خلليل وغريها من �ملحافظات �صهالً، وكان 

ُجّل هذ� �لتو��صل جتارياً، فقد جرت �لعادة �أن يذهب �أهل �خلليل مثالً �إىل نابل�ص لي�صرتو� 

�جللود  بت�صدير  ويقومون  �لزيت،...�إلخ،  �أو  �حللوى[  من  ]نوع  �حللقوم  �أو  �ل�صابون 

رحالت  من  هناك  كان  ما  �الأخرى.  �ملدن  �إىل  ينتجونه  كانو�  مما  ذلك  غري  �أو  و�لفخار 

�إال  �لثانوية  من  تخرجي  وقت  فل�صطني  مناطق  من  �أعرف  �أكن  ومل  �ملد�ر�ص،  تنظمها 

ر�م �هلل و�لقد�ص، حيث كنا نذهب لن�صلي يف �الأق�صى، ورمبا كان �لفقر هو �لذي حرم �أهل 

�خلليل �لتو��صل مع غريهم من �أبناء �ملدن �الأخرى.

نكبة 1948

كان عمري عندما تدفق �لع�رش�ت من �لالجئني �إىل منطقة �خلليل �أربع �صنو�ت، ولكني 

�صكن  جبين.  بيت  ومن  �لفالوجة  من  �لقادمني  �ملنهكني  �لالجئني  منظر  �أذكر  �أز�ل  ال 

منزلنا منهم ثالثة، �الأختان ظريفة ومليحة و�أبو خ�رش �صتات، و�صكن عدد منهم منطقة 

“للحوَّر” و�لذي ي�صتخدمونه يف  �أهل �خلليل  فيها بع�ص �لكهوف �لناجتة عن ��صتخر�ج 

�صناعة �لدِّب�ص )�أو �لع�صل �الأ�صود كما ي�صميه �أهل م�رش(.

�أهل �ملدينة لاللتحاق يف �صفوف  م�صهد �لالجئني هذ� كان د�فعاً يل ولعدد كبري من 

و��صتخد�مه،  �ل�صالح  حمل  على  فتدربت  متدربني،  �أو  كاأع�صاء  �لوطني،  �حلر�ص 

على  �مل�صلمون  �الإخو�ن  كان  �لفرتة  تلك  يف  �ل�صالح!  ل�صوء  �صيئاً  تدريباً  كان  ولكنه 

وبدل  �ل�صهاينة،  ل�صالح  �الأمور  ح�صم  بعد  ولكن،   ،1948 حرب  يف  �ملتطوعني  ر�أ�ص 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صلمون  �الإخو�ن  ��صتكان  به،  بدوؤو�  ما  ��صتكمال  على  يعملو�  �أن 

لقب  �ل�صوفية،  �صعر�ء  �أ�صهر  من  وهو  م�رش،  يف  ولد  �حلموي،  علي  بن  عمر  )1181-1235م(:  �لفار�ص  �بن   
6

ب�صلطان �لعا�صقني. له ديو�ن �صعر مطبوع، �رشحه عدد من �ل�رش�ح �أبرزهم �ل�صيخ ح�صن �لبوريني و�ل�صيخ 

عبد �لغني �لنابل�صي. �نظر: �بن �لفار�ص، ديوان ابن الفار�س )بريوت: د�ر �صادر، 1957(. )�ملحرر(
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خا�صًة و��صتطاع �لنظام �الأردين �أن يحتويهم كما �حتوى �لنا�ص، ووّجه �لنظام �لنا�ص 

للحر�ص �لوطني �لذي �عتقدو� �أنه طريقهم لتحرير فل�صطني.

احلياة املدر�سية

“�بن  “�ل�صيخ �صعيد �لناظر”، ثم �نتقلت �إىل مدر�صة  تلقيت تعليمي �الأويل يف مدر�صة 

ثالث  در�صت  ثم  �ل�صاد�ص،  �ل�صف  حتى  منقذ”  بن  “�أ�صامة  مدر�صة  �إىل  وبعدها  ر�صد” 

�صنو�ت يف مدر�صة “بور �صعيد” و�لتي �صميت فيما بعد مدر�صة “�الأمري حممد”، �لتحقت 

بعدها مبدر�صة “�حل�صني بن علي” و�أنهيت تعليمي �لثانوي فيها.



الف�صل الثاين

يف �سفوف الإخوان امل�سلمني 
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يف �صفوف الإخوان امل�صلمني )1962-1956(

�أبرز  من  كان   ،
11949 �صنة  �خلليل  مدينة  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  تاأ�ص�صت 

موؤ�ص�صيها �حلاج ر�صيد �قنيبي، وها�صم عبد �لنبي �لنت�صة �لذي كان قائد فرقة �جلو�لة، 

 عندما ز�ر �ملدينة، باالإ�صافة 
2
و�حلاج ر��صد �صلهب �لذي كان �حلار�ص �خلا�ص لله�صيبي

 و�أ�صهم يف تاأ�صي�ص حزب �لتحرير.
3
�إىل �آخرين �لتحق �أحدهم بال�صيخ تقي �لدين �لنبهاين

وبينما �أنا يف �ل�صف �الأول �إعد�دي �صنة 1956، وحتديد�ً يف عطلة �ملدر�صة �ل�صيفية بعد 

�أّنه �صّجلني يف فرقٍة ريا�صيٍة للعب �لتن�ص.  �ل�صف �ل�صاد�ص، �أخبين و�لدي رحمه �هلل، 

فذهبت مبا�رشة الألعب وكان ذلك يف “د�ر �الإخو�ن �مل�صلمني”، وهي د�ٌر مكونٌة من �صتِّ 

بالقرب من  �لقي�صي وتقع  �آل  �الآن، وكانت م�صتاأجرة من  تز�ل موجودة حتى  غرف ال 

�لدبوية، و�أطلق �لنا�ص على �ل�صارع �لذي يرُّ بجانبها “�صارع �الإخو�ن �مل�صلمني” وهو 

“�صارع �ل�صهد�ء” حالياً.

وعندما رفع �ملوؤذن �أذ�ن �لظهر، توقفنا عن �للعب ثم تو�صاأنا، و�صلينا �لظهر جماعة 

يف غرفة �ل�صالة يف د�ر �الإخو�ن، وبعد �أن فرغنا من �ل�صالة دخلت �إىل غرفة �الإد�رة برفقة 

يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لتاأ�صي�صية  �لهيئة  �أع�صاء  �أحد  قنيبي  ر�صيد  �صهادة  �لن�ص  هذ�  مالحق  �صمن  �أثبت   
1

�الأول،  �مللحق  �نظر:  �هلل.  �لدكتور عدنان م�صودي، رحمه  بناء على طلب  نها  1949، و�لتي دوَّ �خلليل �صنة 

129. )�ملحرر( �ص 

�حلقوق  مدر�صة  من  تخرج  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  جلماعة  �لثاين  �لعام  �ملر�صد   :)1973-1891( �له�صيبي  ح�صن   
2

ختري يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1951 
ُ
�صنة 1915. عمل يف �ملحاماة و�لق�صاء و�صار م�صت�صار�ً مبحكمة �لنق�ص. �أ

ليكون خلفاً لل�صيخ ح�صن �لبنا يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني. �صدر عليه حكم باالإعد�م خفف للموؤبد يف �أو�خر 

فرج عنه لظروفه �ل�صحية ليعاد �عتقاله �صنة 
ُ
�أ �صنة 1954 بعد خالف �الإخو�ن �مل�صلمني وجمال عبد �لنا�رش. 

1965، ومدد �عتقاله حتى ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1971. تويف يف �لقاهرة. )�ملحرر(

تقي �لدين �لنبهاين )1914-1977(: �أبرز موؤ�ص�صي حزب �لتحرير �الإ�صالمي وزعيمه �الأول. ولد يف قرية �إجزم   
3

ق�صاء �صفد، ح�صل على �صهادة �لعاملية يف �ل�رشيعة من �الأزهر مب�رش، عمل مدر�صاً للعلوم �ل�رشعية ثم عمل 

يف �لق�صاء �ل�رشعي. �صغل من�صب نائب رئي�ص جمعية �العت�صام �لتي �أ�ص�صت كجمعية لالأمر باملعروف و�لنهي 

1948، تقدم يف ت�رشين �لثاين/  1941، عمل قا�صياً ملحكمة �لقد�ص �ل�رشعية بعد �صنة  عن �ملنكر يف حيفا �صنة 

1952 بطلب لوز�رة �لد�خلية �الأردنية للح�صول على رخ�صة من �أجل �إن�صاء حزب �صيا�صي. حظرت  نوفمب 

�ل�صلطات �الأردنية �حلزب يف �آذ�ر/ مار�ص 1953، غادر بعدها �الأردن لي�صتقر يف لبنان، حاول طلب �لن�رشة من 

�لعر�ق �أكرث من مرة لكنه �صجن وطرد، تويف ودفن يف بريوت. �نظر: ه�صام عليو�ن، ال�شيخ تقي الدين النبهاين 

داعية اخلالفة االإ�شالمية )بريوت: مركز �حل�صارة لتنمية �لفكر �الإ�صالمي، 2009(. �ص 15-21. )�ملحرر(
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�أ�رشٍة يل نقيبها �ل�صيخ عبد �لعزيز �ملدهون، وكان  �أول  خم�صة من �ل�صباب، لتكون هذه 

�أول حديٍث �رشيٍف تعلّمته: عن �أبي هريرة [ عن �لنبي ] قال: “�صبعة يظلهم �هلل يف 

ظله يوم ال ظّل �إال ظله، �إمام عادل و�صاب ن�صاأ يف عبادة �هلل، ورجل قلبه معلق بامل�صاجد، 

ورجالن حتابا يف �هلل �جتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته �مر�أة ذ�ت من�صب وجمال 

فقال �إين �أخاف �هلل. ورجل ت�صدق ب�صدقة فاأخفاها حتى ال تعلم �صماله ما تنفق يينه، 

ورجل ذكر �هلل خالياً ففا�صت عيناه” )متفق عليه(.

عليهم  فاأ�صلّم  �أ�رشته،  و�أع�صاء  و�لدي  على  �أدخل  كنت  �صغري  يف  �أين  و�أذكر 

�أ�رشتهم  وكانت  �لعاملني!  �الإخو�ن  من  �أكون  �أن  يل  فيدعون  و�حد�ً،  و�حد�ً  و�أ�صافحهم 

�إىل و�لدي حممد  “�أ�رشة عثمان بن عفان”، ت�صم باالإ�صافة  تعقد يف بيتنا، ويطلق عليها 

، وعي�صى عبد �لنبي، 
6
، وعبد �ملجيد �لزير

5
، وحافظ عبد �لنبي

4
ر�صاد �ل�رشيف )نقيبها(

�أ�رشة  �إىل هذه �الأ�رشة، كانت هناك  وعبد �لرز�ق �ل�صويكي، وحمادة �صاهني. باالإ�صافة 

�أخرى للتجار ت�صمُّ ح�صني �صاور، ور��صد حموري، وح�صني �ر�صيد.

حممد ر�صاد �ل�رشيف )1925-(: من وجوه �لعمل �الإ�صالمي يف �خلليل، حفيد �ل�صيخ عبد �لرحمن �ل�رشيف. عمل   
4

للغة �لعربية، يلقب مبقرئ �مل�صجد �الأق�صى، �صجل له م�صحف مرتل بتكليف من �ملوؤمتر �الإ�صالمي  مدر�صاً 

�ملنعقد يف جدة �صنة 1980، و�صمي بـ“�مل�صحف �لها�صمي �ملرتل لبيت �ملقد�ص”، تزوج �لدكتور عدنان م�صودي 

�بنته “�أم كلثوم” يف متوز/ يوليو 1968، م�صتقر حالياً يف عّمان. )�ملحرر(

حافظ عبد �لنبي �لنت�صة )1924-2007(: ولد يف �خلليل، تخرج من كلية �لطب يف جامعة �لقاهرة، �أ�صهم يف تاأ�صي�ص   
5

وع�صوية ورئا�صة عدد�ً من �ملوؤ�ص�صات. �نتُخب �صنة 1956 لع�صوية �لبملان �الأردين ممثالً للخليل �صمن قائمة 

عيد �نتخابه يف ني�صان/ �أبريل 1967. �صغل ع�صوية �لوفد �لفل�صطيني لهيئة �الأمم �ملتحدة 
ُ
�الإخو�ن �مل�صلمني و�أ

برئا�صة �أحمد �ل�صقريي �صنة 1963. جلاأ �إليه �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة بعد �حتالل �ل�صفة �لغربية من قبل 

�الحتالل �ل�صهيوين �صنة 1967 لريبطهم باالإخو�ن �مل�صلمني يف �ل�صفة �لغربية، كونه �أحد �أبرز وجوه �الإخو�ن 

يف �ل�صفة، وكان هذ� �الت�صال مقدمة لتاأ�صي�ص �ملكتب �الإد�ري �لعام لل�صفة �لغربية وقطاع غزة. تويف يف �خلليل. 

)�ملحرر(

عبد �ملجيد �لزير )1924-(: ولد يف مدينة �خلليل، در�ص �لطب يف م�رش ويف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، تر�صح   
6

لالنتخابات �لنيابية �صنة 1962 كمر�صح لالإخو�ن �مل�صلمني يف �خلليل ب�صحبة �لدكتور حافظ عبد �لنبي. َعِمل 

مدير�ً لد�ئرة �ل�صحة يف �خلليل، وُعنيِّ �صنة 1986 بقر�ر من �الأردن رئي�صاً لبلدية �خلليل، و��صتمر يف هذ� �ملن�صب 

حتى �صنة 1994. ن�صط يف �صفوف �الإخو�ن �مل�صلمني يف �خلليل و�صغل ع�صوية �ملكتب �الإد�ري �لعام للجماعة 

وم�صوؤولية �الإخو�ن يف �خلليل حتى خروجه من �جلماعة �صنة 1975، وهو �أحد �لوجوه �الإخو�نية �لتي �ت�صل 

بها �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة بعد حرب 1967. )�ملحرر(
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ب�سحبة التكروري

ثلثها  يذهب  دقيقة  و�أربعني  خم�صاً  �لدر��صية  �حل�ّصة  مدة  كانت  در��صتنا،  �أثناء  يف 

مادة  معلم  �لتكروري  عرفات  �الأ�صتاذ  كان  �الأ�صتاذ.  �إليه  ينتمي  �لذي  للحزب  “دعاية” 

�ل�صف  يف  �لطاولة  على  يجل�ص  كان  علي،  بن  �حل�صن  مدر�صة  يف  �الإ�صالمية  �لرتبية 

ويتعرُف �إلينا طالباً طالباً، و�صاألني مرًة مل ال ير�ين يف د�ر �الإخو�ن، فخجلت منه، ثم طلب 

مني �أن �أح�رش يوم �خلمي�ص مع �الأخ حممد عبد �لعزيز ر�رش�ص.

�أ�صتاذ  �لتكروري وهو  �أ�رشة جديدة كان نقيبها �الأ�صتاذ عرفات  وفعالً، دخلت يف 

على  كبرٌي  ف�صٌل  وله  �الإ�صالمي،  �لدِّين  يعلمنا  كان  �أنه  �إال  �لريا�صيات،  يف  متخ�ص�ص 

�لقر�آن  من  �آية  بتف�صري  ن�صتهلّها  هذه،  �الأ�رشة  جل�صات  ويف  �ل�صباب.  من  كبرٍي  عدٍد 

ۀ  ڻ  ڻ  چ  �حلج  �صورة  من  �الأخرية  �الآية  حول  حديثنا  كان  فمّرة  �لكرمي، 

ۇ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۓ  ۓ ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ ۀ 
ې  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
 ،

چ7 ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  �آية  �حلديث  حمور  كان  �أخرى  ومّرًة 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
، ويف مرة ثالثة حتدث لنا عن ق�صة �لثالثة 

چ8 ڎ ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ 
�آيات �صورة �لتوبة. �لذين تخلفو� يف غزوة تبوك كما وردت يف 

وكان يتبع تف�صري �الآية ن�صاطاٍت تربوية �أخرى، ففي حديثنا عن �لنظافة �ل�صخ�صية 

منظمة  بطريقة  وطيّها  لورقتها  و�إرجاعها  �ل�صفرة  تنظيف  بتعليمنا  �لنقيب  قام  مرة، 

�ل�صهيد  �الإمام  لر�صائل  تطبيقاً  ذلك  وكان  ذقوننا،  نحلق  كنا  �أننا  حيث  �حلالقة،  بعد 

�صورة �حلج، �الآية 78.  
7

�صورة �لبقرة، �الآية 177.  
8
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ر�صالته  يف  ورد  ما  خ�صو�صاً  �صوؤونه،  يف  منظماً  �الإن�صان  يكون  �أن  يف  ؛ 
9

�لبنا ح�صن 

، وهي درو�ص للعمل كتبها �ل�صهيد ح�صن �لبنا �إىل �الإخو�ن �ملجاهدين من 
“�لتعاليم”10

�الإخو�ن �مل�صلمني �لذين �آمنو� ب�صمو دعوتهم، وقد�صية فكرتهم، وعزمو� �صادقني على 

�أن يعي�صو� بها، �أو يوتو� يف �صبيلها، �إىل هوؤالء �الإخو�ن فقط �أوجه هذه �لكلمات، وهي 

لي�صت درو�صاً حُتفظ، ولكنها تعليمات ُتنّفذ، فاإىل �لعمل �أيها �الإخو�ن �ل�صادقون... �أّما 

ولكل  و�إد�ريات،  ومظاهر  ومقاالت،  وكتب  وحما�رش�ت،  درو�ص  فلهم  هوؤالء...  غري 

ع�رشة،  بيعتنا  فاأركان  �حل�صنى.  �هلل  وعد  وكال  �خلري�ت،  فا�صتبقو�  موليها  هو  وجهة 

يكون  �أن  �لعمل  �صمن  ومن  لنا،  ي�رشح  يبد�أ  �لعمل  ويف  و�لعمل،  و�الإخال�ص  �لفهم 

�الإن�صان منظماً ومرتباً، فالرتتيب كنا نتعلمه يف �الأ�رشة ال من �الأب و�الأم.

�لدين  مادة  عالمات  من   %25 ي�صع  عرفات  �الأ�صتاذ  كان  ذلك  �إىل  باالإ�صافة 

يق�صد  هون”  �لظهر  بت�صلو�  “يعني  يقول:  كان  �لعملي،  �جلانب  على  �الإ�صالمي 

�ملدر�صة  من  �لقريب  بيتنا  يف  �لغد�ء  الأتناول  �صاأذهب  �أيّن  �أخبه  فكنت  �ملدر�صة،  يف 

وت�صلي  فتتو�صاأ  وتاأتي  “تتغدى  يل:  ويقول  ذلك  يرف�ص  كان  لكنه  هناك،  و�أ�صلي 

�أبو رفعت”، و�أبو رفعت هذ� كان يحمل دفرت�ً ي�صّجل فيه من  هنا، حتى يكتب ��صمك 

ي�صلي. ال  ومن  ي�صلي 

�صبع  �إىل  �صّت  من  خاللهما  ندر�ص  فرتتني  على  يتم  كان  �لدر��صة  نظام  �أن  علماً 

ح�ص�ص، يف�صل بينهما �صاعة ون�صف، نعود فيها �إىل بيوتنا لتناول طعام �لغد�ء، �أو نبقى 

يف �ملدر�صة، فنتناول فيها وجبة �لغد�ء، ومن�صي بقية �لوقت يف �لدر��صة �أو �للعب.

ومن �جلانب �لعملي كذلك �أد�ء �صالة �جلمعة يف �حلرم �الإبر�هيمي، فقد كان يتوجب 

علينا �ل�صالة يف ق�صم “�جلاوليه”: وهو عنب من �حلرم، حيث يجل�ص �أبو رفعت لي�صّجل 

�ل�صف و��صمه  �أنه ذ�ت يوم وقف عريف  و�أتذكر  �لطلبة،  �أ�صماء �حل�صور و�لغياب من 

له:  فقال  �مل�صلمني”،  �الإخو�ن  يف  �لدخول  نريد  ال  “نحن  لالأ�صتاذ  ليقول  خطاب  ح�صن 

مب�رش،  �ملحمودية  يف  ولد  �الأول.  ومر�صدها  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  موؤ�ص�ص   :)1949-1906( �لبنا  ح�صن   
9

و�أ�ص�ص  �الإ�صماعيلية،  مدينة  يف  مدر�صاً  ُعنيِّ   ،1927 �صنة  �لعلوم  د�ر  من  تخرج  مبكرة،  �صّن  يف  �لقر�آن  حفظ 

يف  للقتال  �مل�صلمني  �الإخو�ن  وجه  �الإ�صالم.  ب�صمولية  نادى   .1928 �صنة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  فيها 

�لبنا،  ح�صن  �نظر:   .1949/2/12 يف  �غتيل  �لغر�ص،  لهذ�  �ملتطوعني  من  �ملئات  وجهز   ،1948 �صنة  فل�صطني 

مذكرات الدعوة والداعية. )�ملحرر(

 ،)1984 �لتوفيقية،  3 )�لقاهرة: �ملكتبة  ط  جمموعة ر�شائل االإمام ال�شهيد ح�شن البنا،  �لبنا،  �نظر: ح�صن   
10

�ص 301-320. )�ملحرر(
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ترى  كي  �حلرم  يف  ت�صلي  �أن  �أريدك  و�إمنا  �الإخو�ن،  يف  �لدخول  منك  �أطلب  ال  “�أنا 

�أبو رفعت، يكنك �أن ت�صلي يف “�ل�صحن”، �أو يف “�الإ�صحاقية” لكن ��صعد لل�صالم على 

�أبو رفعت، الأن من ال ي�صجل ��صمه �أخ�صم عليه 20 عالمة من �ملادة �لعملية”. 

فكان  نفو�صهم،  يف  �لنفاق  يرّبي  �ل�صالة  على  �لطالب  �إجبار  �أّن  له  قلنا  ومرًة 

قوتي  ��صتخد�م  يكنني  �الآن  �لرغبة،  فيهم  تتولد  ثم  بالقوة،  �الآن  “نلزمهم  يقول: 

�الأ�صتاذ  كان  لقد  �أحر�ر”،  ذلك  بعد  هم  ثم  وتعويدهم،  �إجبارهم  يف  و�صالحياتي 

خيزر�نة،  �أو  ع�صاً  يحمل  �الأ�صاتذة  من  كغريه  كان  �لعظيم،  للمرّبي  مثاالً  �لتكروري 

تالزمهم كالكتّاب! لكنه مل ي�صتخدمها يف �رشب �لطالب، و�أذكر مّرة �أّن طالباً �عرت�ص 

�أن  �أحد  ي�صتطيع  �لطالب وال  بقوتي، ويهابني  وقتها  له وكنت م�صهور�ً  عليه، فوقفت 

]يق�صد ي�رشعني[. “يبطحني” 

 �لتي كانت جتمعنا يف بيته عند ح�صور �الأخ حممد عبد �لرحمن 
وال �أن�صى “�لِقَدر”11

�لتكروري كان ي�صنع طعاماً  �الأ�صتاذ  �أن  و�إخو�نه من عّمان، كما   
“�أبو ماجد”12 خليفة 

كنا  �لتي  �للحمة”  “مقلوبة  �أي�صاً  �أن�صى  ال  �إيّن  ثم  لقلوبهم،  تاأليفاً  �الإخوة  بع�ص  ويدعو 

نتناولها يف بيته �ملطل على �حلرم.

�ملناهج  ق�صم  يف  عّمان  يف  ليعمل   1967 حرب  قبل  �لتكروري  �صتاذ  �الأ غادرنا 

و�الأخ   
13

�لفرحان �صـحـق  �إ خ  �الأ ب�صحبـة  ردنـيـة،  �الأ و�لتعليـم  �لتـربية  وز�رة  يف 

�أحد �الأكالت �الأكرث �صعبية يف مدينة �خلليل، تتكون من �الأرز و�للحم وحّب �حلم�ص، وتطهى با�صتخد�م �أو�ين   
11

فخارية خا�صة يف �الأفر�ن �لعامة.

حممد عبد �لرحمن خليفة )1919-2006(: �ملر�قب �لعام �لثاين لالإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن. ولد يف مدينة �ل�صلط،   
12

ح�صل على دبلوم زر�عة، ودر�ص �لقانون. عمل حمامياً وقا�صياً ومدعياً عاماً، ��صتقال من �صلك �لق�صاء بعد 

�نتخابه مر�قباً عاماً لالإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن يف كانون �الأول/ دي�صمب 1953 خلفاً لعبد �للطيف �أبو قورة. 

له دور كبري يف �حت�صان �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني، ويف �الإعد�د النطالقة �لعمل �جلهادي لالإخو�ن، من 

خالل م�صوؤوليته على تنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني يف بالد �ل�صام. دخلت �جلماعة يف عهده �حلياة �لبملانية ومثَّلها 

مع بع�ص �إخو�نه. تويف يف عّمان. )�ملحرر(

يف  �الأمريكية  �جلامعة  يف  �لكيمياء  در�ص  للقد�ص.  �ملجاورة  كارم  عني  قرية  يف  ولد   :)-1935( �لفرحان  �إ�صحق   
13

�ملو�قع يف وز�رة  �الأمريكية. عمل يف عدد من  �ملتحدة  �لواليات  �لرتبية من  بريوت، وح�صل على دكتور�ه يف 

1970 ويف عدد من �لوز�ر�ت �لتالية كوزير للرتبية  �لرتبية و�لتعليم. كما ��صرتك يف وز�رة و�صفي �لتل �صنة 

�أول  ع�صوية  �صغل  كما  �لزرقاء،  وجامعة  �الأردنية  كاجلامعة  �ملوؤ�ص�صات  من  عدد  رئا�صة  �صغل  و�الأوقاف. 

جمل�ص ��صت�صاري باالأردن وجمل�ص �الأعيان. �أ�صبح �أول �أمني عام حلزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي و�صغل رئي�ص 

جمل�ص �صورى �حلزب، وهو من �مل�رشفني على تاأ�صي�ص “قو�عد �ل�صيوخ”. )�ملحرر(
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، وقبل �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب بفرتة وجيزة �أ�صيب بر�صا�صة 
14

عبد �للطيف عربيات

�أردين  ع�صكري  موقع  بجو�ر  مروره  �أثناء  يف  �الأردين  �جلي�ص  من  “خم�صماية”  عيار 

�أفقدته عينه و�أدخلته يف  �إ�صابته حرجة،  �ل�صعبية، وكانت  تعر�ص لهجوم من �جلبهة 

�أكرث من مرة يف بيته يف جبل �حل�صني يف عّمان. غيبوبة، لكّن �هلل �صفاه، ثّم زرته 

الن�ساط الإخواين

و�جتماعياً  وتربوياً  �صيا�صياً  ومتنوعاً؛  متعدد�ً  �لفرتة  تلك  يف  �الإخو�ين  �لن�صاط  كان 

وطبياً وريا�صياً، وهذ� كله �صمن هدف عام لالإخو�ن �مل�صلمني يجمعه ما كتب يف ر�صائل 

�ل�صهيد �الإمام ح�صن �لبنا. فباالإ�صافة �إىل �إقامة �ملع�صكر�ت وتنظيم �لرحالت الأفر�د �الأ�رش 

كنا نحيي �لذكريات، كذكرى غزوة بدر وذكرى �الإ�رش�ء و�ملعر�ج، كنّا نقيم �ملهرجانات 

�لرحمن  عبد  وحممد  �لفرحان  و�إ�صحق   
15

�لعظم كيو�صف  �مل�صهورون  �خلطباء  وياأتي 

�أهتف  باأن  كلفني  �لتكروري  عرفات  �الأ�صتاذ  �أنَّ  مرة  ذ�ت  �أذكر  خطبهم.  فيلقون  خليفة 

بهتاف �الإخو�ن يف بد�ية �الحتفال ونهايته، وكان �صوتي جهورياً مميز�ً، وكان ذلك �حلفل 

يف ديو�ن �لتميمي بالقرب من مدر�صة �أ�صامة، وخطب فيه يو�صف �لعظم و�لدكتور �إ�صحق 

�لفرحان �أ�صتاذ �لكيمياء �لذي كان يلقي علينا خطباً روحية موؤّثرة، يرفع فيها معنوياتنا �إذ 

.
كان يقول: “يقولون �أن معهم �لقنبلة �لذرية، نحن معنا رّب �لقنبلة �لذرية”16

عبد �للطيف عربيات )1933-(: ولد يف �ل�صلط باالأردن، حا�صل على �لدكتور�ه يف �لرتبية من �لواليات �ملتحدة   
14

�الأمريكية. عمل يف �صلك وز�رة �لرتبية و�لتعليم، كما �صغل رئا�صة جمل�ص �لنو�ب لثالث دور�ت )1993-1990(. 

عني يف جمل�ص �الأعيان )1993-1997(. تر�أ�ص حزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي، وله ن�صاط �صيا�صي بارز يف �ل�صاحة 

�الأردنية. )�ملحرر(

يو�صف �لعظم )1931-2007(: ولد يف معان باالأردن، تخرج من ق�صم �للغة �لعربية يف جامعة �الأزهر بالقاهرة،   
15

عمل يف �ل�صحافة و��صتغل بالتدري�ص، كتب �ل�صعر و�لق�صة، لقب ب�صاعر �الأق�صى. �نتخب �صنة 1963 ممثالً 

ملعان يف �لبملان �الأردين و��صتمر هذ� لعدة دور�ت متتالية، كما مثّل �الإخو�ن يف حكومة م�رش بدر�ن �لتي توىل 

فيها حقيبة وز�رة �لتنمية �الجتماعية. له دور كبري يف دعم �لتوجه �الإخو�ين للعمل �جلهادي يف فل�صطني. تويف 

يف عّمان. �نظر: يو�صف �لعظم، مذكرات ثالثة اأرباع قرن )عّمان: د�ر �ل�صياء، 2004(. )�ملحرر(

�أثبت �صمن ملحق �لوثائق مناذج دعو�ت الحتفاالت �أقامها �الإخو�ن �مل�صلمون يف �خلليل، �لوثيقة �الأوىل تعود   
16

ل�صهر ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1962 تدعو فيها �جلماعة ملهرجان �نتخابي ملر�صحيها النتخابات جمل�ص �لنو�ب 

�لوثيقة  ويف  132؛  �ص   ،1 رقم  �لوثيقة  �نظر:  �لنبي.  عبد  حافظ  و�لدكتور  �لزير  �ملجيد  عبد  �لدكتور  �الأردين 

�لثانية �لتي تعود ل�صهر كانون �الأول/ دي�صمب 1962 يدعو حل�صور �حتفال بذكرى �الإ�رش�ء و�ملعر�ج يتكلم 

و�الأ�صتاذ  �لعربية  �لبالد  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  لقادة  �لتنفيذي  �ملكتب  ع�صو  �صليمان  ع�صماوي  �ل�صيخ  فيه 

يو�صف �لعظم ع�صو جمل�ص �لنو�ب �الأردين. �نظر: �لوثيقة رقم 2، �ص 132؛ و�لوثيقة �الأخرية تعود ملحا�رشة 

�لدعوة  “حديث حول  �مل�صلمني يف �خلليل يقدمها حممد كاظم حبيب بعنو�ن  �لثقافية لالإخو�ن  �للجنة  تقيمها 

�الإ�صالمية” يف 1966/8/22. �نظر: �لوثيقة رقم 3، �ص 133. )�ملحرر(
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18

�ل�رشيف �لذي كان ي�رشف عليه كامل   ،
17

�لقد�ص �الإ�صالمي يف  �ملوؤمتر  �أذكر كذلك 

، كان يعقد يف �ملدر�صة �لعمرية يف �لقد�ص �صمال �الأق�صى، تطّل بع�ص 
19

و�صعيد رم�صان

هذه  ويف  �ل�صور،  خارج  مدخلها  يقع  بينما  �الأق�صى،  �صاحة  على  �ملدر�صة  تلك  �صبابيك 

كمجنّدين  نذهب  كنا  �ملوؤمتر  هذ�  يف  �مل�رشي.  �لتوجيهي  �متحان  الحقاً  قدمت  �ملدر�صة 

خلدمة �ملوؤمتر فنقوم بالهتاف �أو �حلر��صة �أو غري ذلك من �لن�صاطات.

وباالإ�صافة �إىل �لن�صاط �لعام كانت �الأ�رش �الإخو�نية، و�لتي تنوع �أع�صاوؤها و�ختلفت 

م�صتوياتهم، فمنهم من كان م�صتو�ه �لتعليمي �لر�صمي متدٍن، ومنهم من كان حا�صالً 

من  �لعاملية  على  حا�صالً  كان  مثالً،  رجب  �أبو  �صكري  فال�صيخ  جامعية  �صهاد�ت  على 

�لريا�صيات،  يف  �لبكالوريو�ص  �صهادة  يحمل  كان  �لتكروري  عرفات  و�الأ�صتاذ  �الأزهر، 

و�لدكتور  �لنبي  عبد  حافظ  و�لدكتور  �لتجارة،  يف  دبلوم  معه  كان  �ملحت�صب  وعوين 

عبد �ملجيد �لزير يحملون �صهادة �لطب، و�لبع�ص �الآخر كانو� طالباً مثلي، لكنهم تدرجو� 

�نتخب  �ملوؤمتر  هذ�  وعقب   ،1953/12/9-12/3 من  �ملقد�ص  بيت  يف  �الإ�صالمي  للموؤمتر  �الأوىل  �لدورة  عقدت   
17

عدد من �الأع�صاء ليكّونو� �ملكتب �لد�ئم للموؤمتر، و�صغل �أمانته �لعامة �صعيد رم�صان و�صغل كامل �ل�رشيف 

�إىل دم�صق  “�ملناطق �حلدودية” لكن �نتقل �ملوؤمتر الحقاً  ع�صويته و�أ�رشف على م�رشوعه يف حت�صني بع�ص 

�ملوؤمتر  وعاد   ،1960 �صنة  نهاية  يف  �الإ�صالمي  �ملركز  ليوؤ�ص�ص  جنيف  �إىل  رم�صان  �صعيد  �لعام  �أمينه  وهاجر 

�إىل �لقد�ص فعّمان بفعالية حمدودة و��صتلم رئا�صة هيئته �لتنفيذية �الأ�صتاذ كامل �ل�رشيف. �نظر: عبد �لفتاح 

 ،)1989 �ملوؤلف[،  ]من�صور�ت  )�لقد�ص:   1962-1953 املقد�س  بيت  العام  االإ�شالمي  املوؤمتر  �لعوي�صي، 

�ص 44-101. )�ملحرر(

كتائب  وقاد  و�ل�صحافة،  �لعربي  �الأدب  در�ص  م�رش،  يف  بالعري�ص  ولد   :)2008-1926( �ل�رشيف  كامل   
18

�ل�صوي�ص  قناة  منطقة  يف  �لفد�ئيني  عمليات  قيادة  توىل   .1949-1948 فل�صطني  حرب  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

�لقد�ص، �صحبت منه �جلن�صية  �لعام يف  للموؤمتر �الإ�صالمي  �صّد �لوجود �لبيطاين يف م�رش. عمل �صكرتري�ً 

�مل�رشية فا�صتقر يف �الأردن، وعمل �صفري�ً لها يف عدة دول. ُعنيِّ وزير�ً لالأوقاف و�ل�صوؤون �الإ�صالمية �أكرث 

�لعاملي للدعوة و�الإغاثة.  �الإ�صالمي  �لعام للمجل�ص  1972. �الأمني  من مرة، وع�صو�ً يف جمل�ص �الأعيان �صنة 

لالإعالم  �لزهر�ء  )�لقاهرة:  فل�شطني  حرب  يف  امل�شلمون  االإخوان  �ل�رشيف،  كامل  �نظر:  عّمان.  يف  تويف 

�لعربي، 1987(. )�ملحرر(

�صكرتري  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  جلماعة  �الأول  �لرعيل  �أحد  م�رش،  يف  ولد   :)1995-1926( رم�صان  �صعيد   
19

�لنا�رش، و��صتقر يف جنيف  �لبنا. غادر م�رش بعد �خلالف بني �الإخو�ن وجمال عبد  و�صهر �الإمام ح�صن 

�ملوؤمتر  عام  �أمني   .1948 �صنة  فل�صطني  حرب  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  متطوعي  قيادة  يف  �صارك   .1958 �صنة 

�لعمل  تاأ�صي�ص  يف  �أ�صهم  �مل�صلمون.  جملة  ون�رش  �أ�رشف  كما  �لقد�ص،  يف  يعقد  كان  �لذي  �لعام  �الإ�صالمي 

�الإ�صالمي.  �لعامل  ر�بطة  موؤ�ص�صي  �أحد  وهو  �أملانيا،  يف  �الإ�صالمية  �جلمعية  و�أ�ص�ص  �أوروبا،  يف  �الإ�صالمي 

دفن يف م�رش. )�ملحرر(
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 �لذي كان 
20

يف مر�تب �لعمل و�لدر��صة ف�صار منهم �لنو�ب كمحمد عبد �لقادر �أبو فار�ص

ي�صبقني ب�صنة �أو �صنتني وكان يف مدر�صة �لدبويا. 

املع�سكرات �سبه الع�سكرية

�ملع�صكر�ت  و�إقامة  �لرحالت  تنظيم  �لفرتة  هذه  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  ن�صاطات  ومن 

عرفات  �الأ�صتاذ  فكان  �ملختلفة.  �لريا�صية  �الأن�صطة  �إىل  باالإ�صافة  �لع�صكرية”،  “�صبه 

 ،
21

�لقف وو�دي  ننقر  �إىل  �لرحالت  لالأ�رش  ينظم  �الإخو�ن،  د�ر  ن�صاط  �صعلة  �لتكروري 

 يعلّمنا 
22

و�إىل مع�صكر�ت جتمع �إخو�ن �ل�صفتني �ل�رشقية و�لغربية، وكان رفيق �لنت�صة

“�لزي �لريا�صي �الأخ�رش”  �أن نلب�ص  �إذ كنا نخرج معه من د�ر �الإخو�ن بعد  �لقدم  كرة 

هرولًة �إىل ملعب مدر�صة �لوكالة للبنات، �لذي مكانه “هيبون �صنرت” حالياً.

�ملحت�صب  عوين  �الأ�صتاذ  فيه  �أمرينا  كان  �ل�صونة،  مع�صكر  �ملع�صكر�ت  من  �أذكر 

ومرهقاً  �صديد�ً  كان  �ملع�صكر  والأن  �صنة.   17 حو�يل  حينذ�ك  عمري  وكان  �هلل،  رحمه 

�لذهاب الأر�صنا يف  �الأ�صتاذ عرفات  �لعزيز ر�رش�ص من  �أنا وحممد عبد  وقا�صياً طلبت 

�ل�صونة لزيارة عمه عبد �هلل رحمه �هلل، كحيلة ملغادرة �ملع�صكر، بعد �أربعة �أيام من �لتعب، 

ف�صمح لنا �الأ�صتاذ عرفات وذهبنا فعالً للمزرعة وكان عمه عبد �هلل يعمل يف �ملزرعة، ومل 

ن�صتطع مو��صلة ذلك �الأ�صبوع يف �ملخيم.

حممد عبد �لقادر �أبو فار�ص )1940-(: من مو�ليد �لفالوجة بفل�صطني، هّجر من قريته �صنة 1949، حا�صل على   
20

�لدكتور�ه يف �ل�رشيعة �الإ�صالمية، عمل حما�رش�ً يف �جلامعة �الأردنية، �صغل ع�صوية �ملكتب �لتنفيذي لالإخو�ن 

�مل�صلمني يف �الأردن، وع�صوية �صورى حزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي. �نتخب لع�صوية �لبملان �الأردين �صنة 

1989، و�صنة 2003، وله عدد من �ملوؤلفات �ملن�صورة. �نظر: حممد عبد �لقادر �أبو فار�ص، �شفحات من التاريخ 
ال�شيا�شي لالإخوان امل�شلمني يف االأردن )عّمان: د�ر �لفرقان، 2000(. )�ملحرر(

ننقر: عني مياه يف مدينة �خلليل؛ وو�دي �لقف يقع �إىل �ل�صمال �لغربي من مدينة �خلليل، فيه عدد من �لعيون   
21

ي�صتخدم كمكان للتنزه و�أقيم بالقرب منه موؤخر�ً منتزه �لكرمل. )�ملحرر(

�صابق  �إخو�ين  قيادي  ومو�صكو،  و�لقاهرة  بريوت  يف  تعليمه  تلقى  �خلليل،  يف  ولد   :)-1934( �لنت�صة  رفيق   
22

�الإخو�ن  وقر�ر  )فتح(  �لفل�صطيني  �لتحرير  حركة  �نطالقة  حتى  قطر  يف  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  وم�صوؤول 

1979، و�نتخب لع�صوية  بالتمايز عن فتح، �أ�صبح ممثالً ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف �ل�صعودية منذ �صنة 

�للجنة �ملركزية حلركة فتح �صنة 1980، كما �نتخب لع�صوية �ملجل�ص �لت�رشيعي �الأول �صنة 1996، و�ختري يف 

للعمل يف  2004/3/12. ُعنيِّ وزير�ً  �ملن�صب حتى  �أحمد قريع و��صتمر يف هذ�  من  له بدالً  2003/10/13 رئي�صاً 
�لر�بعة و�خلام�صة و�ل�صاد�صة، كما ُعنيِّ يف كانون  للزر�عة يف �حلكومة  �لثالثة، ووزير�ً  �لفل�صطينية  �حلكومة 

�لثاين/ يناير 2010 ممثالً للرئي�ص حممود عبا�ص، ويف �آذ�ر/ مار�ص 2010 ُعنيِّ رئي�صاً لهيئة مكافحة �لك�صب غري 

�مل�رشوع بدرجة وزير. )�ملحرر(
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وكان   ،1960-1959 �صيف  يف  وجر�ص  �ل�صونة  يف  مع�صكر�ت  يف  �صاركت  �أنني  كما 

 ،
23

قائد مع�صكر �ل�صونة �لدكتور �إ�صحق �لفرحان، �أما يف جر�ص فكان حمدي �أبو حمدية

�الأعلى  �أبو  �ل�صيخ  �ل�صونة  مع�صكر  يف  ز�رنا  وقد  �لنت�صة،  ورفيق   ،
24

بدر�ن وفاروق 

 رحمه �هلل، ويف جر�ص ز�رنا و�لدي و�ل�صيخ �صكري �أبو رجب و�حلاج عي�صى 
25

�ملودودي

�ل�رشيف وكذلك ز�رنا  �الأ�صتاذ حممد ر�صاد  �لنبي رحمهم �هلل جميعاً، وكان معهم  عبد 

�أبو ماجد )حممد عبد �لرحمن خليفة(، وكنا منار�ص ن�صطات ريا�صية، ونتعلم  �الأ�صتاذ 

�لكرمي،  �لقر�آن  وقر�ءة  وقتها،  يف  �جلماعة  �صالة  على  و�ملحافظة  و�لزهد،  �خل�صونة، 

و�ملاأثور�ت باالإ�صافة �إىل ح�صورنا لعدد من �ملحا�رش�ت �ملعقودة.

حلمي  ماجد  عمي  و�بن  تي�صري  �أخي  كان  جميلة،  ذكريات  يل  كانت  جر�ص  ويف 

رحمهما �هلل وهم �صغار يف �ل�صن يف �صحبتي يف خيمة �الإمام علي، وكان �أمريها �الأ�صتاذ 

�الأردين، وكان رجالً  �لبملان  يف  نائباً  �أ�صبح الحقاً   وهو �رشك�صي، وقد 
26

د�ود قوجق

خمل�صاً و�صادقاً. ويف ليلة من ليايل ذلك �ملع�صكر ودون علمنا، رّتب �الأمري خّطة يقيم فيها 

�نقالباً على �الأخ حمدي �أبو حمدية وفاروق بدر�ن وكان ��صتاأذن �ملر�قب �لعام �أبو ماجد 

�صيفنا يف تلك �لليلة، فاأيقظونا باكر�ً، وقر�أو� علينا بياناً ع�صكرياً و�أخبونا �أن �نقالباً قد 

حدث، وقد ظننا �أّنه �نقالب جدي �صده، لكنه تبني الحقاً �أنه كان “مزحة!” ومتريناً عملياً 

يف حال ح�صول �نقالب.

حمدي �أبو حمدية )1936-(: ولد يف مدينة �خلليل، و��صتقرت عائلته يف عّمان. �أكمل در��صة �ملاج�صتري يف �الإد�رة   
23

�لعامة، وعمل يف �رشكة �لفو�صفات �الأردنية من 1971-1997 بوظيفة مهند�ص كيميائي. )�ملحرر(

زر�عتها  كلية  من  تخرج  �لتي  وبغد�د  �صم�ص  عني  جامعة  يف  در�ص  �ل�صلط،  يف  ولد   :)-1932( بدر�ن  فاروق   
24

�صنة 1958. قيادي يف حركة �الإخو�ن �مل�صلمني باالأردن ومن موؤ�ص�صي حزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي. تربوي 

له باع طويل يف �صلك �لتعليم، بد�أ عمله �لرتبوي مدر�صاً �صنـة 1959. عمل م�صـاعد�ً ملدير �لتعليم ورئي�صـاً لق�صم 

�ملناهج، وم�صت�صار�ً يف رئا�صة �لوزر�ء �الأردنية، كما عمل يف �جلامعة �الأردنية يف جامعة �لزرقاء �الأهلية. �نظر: 

فاروق بدر�ن، حمطات يف امل�شرية الرتبوية )عّمان: ]من�صور�ت �ملوؤلف[، 2011(. )�ملحرر(

�أبو �الأعلى �ملودودي )1903-1979(: ولد مبدينة تابعة لوالية حيدر �آبار بالهند. عمل يف �ل�صحافة مبكر�ً، �أ�صدر   
25

جملة ترجمان �لقر�آن، �أ�ص�ص �جلماعة �الإ�صالمية يف الهور، و�نتخب �أمري�ً لها �صنة 1941، عمل على منا�رشة 

ق�صية فل�صطني. بعد تاأ�صي�ص باك�صتان، دعا �ملودودي لت�صكيل نظام قائم على �أ�صا�ص �لقانون �الإ�صالمي، لذلك 

حكم عليه باالإعد�م �صنة 1953، فتتابعت �ل�صغوط �إىل �أن ��صطرت �حلكومة لتخفيفه لل�صجن مدى �حلياة، ثم 

�صدر عفو عنه �صنة 1955. له �لكثري من �ملوؤلفات �لتي ترجمت للعربية و�صاهمت يف ت�صكيل وعي �لكثري من 

�أبناء �حلركة �الإ�صالمية، �أبزرها �مل�صطلحات �الأربعة و�حلكومة �الإ�صالمية. تويف يف الهور. )�ملحرر(

د�ود قوجق )1936-(: ولد يف ناعور باالأردن، حا�صل على �صهادة �لبكالوريو�ص يف �جلغر�فيا. عمل يف جمال   
26

�صورى  جمل�ص  ع�صوية  �صغل   .1983 �صنة  حتى  للرتبية  ومدير�ً  تربوياً  وم�رشفاً  مدر�صاً  و�لتعليم  �لرتبية 

جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن منذ �صنة 1963، و�صغل ع�صوية مكتب �جلماعة �لتنفيذي �صنة 1978، كما 

�نتخب يف �لبملان �الأردين �صنة 1989. )�ملحرر(
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1963، وكنت حينها طالباً جامعياً، وكنت  �آخر�ً يف �ملكان نف�صه �صنة  و�أذكر مع�صكر�ً 

قائد  �صار  عندما  �ملحت�صب  عوين  �الأخ  مني  �أخذه  ماجد،  �أبي  عمي  م�صد�ص  معي  �أحمل 

�إمام،  عائلة  من  �صابط  بقيادة  �ملع�صكر  باقتحام  �الأردنية  �ل�رشطة  قامت  �إذ  �ملع�صكر. 

�أن �رشب  �ل�صالح، وبعد  باإخفاء  �الأمر معه وقمنا  كان عوين يعرفه معرفة جيدة، فدّبر 

بع�ص  �صماع  �القتحام  �صبب  وكان  �صكلياً  �ملخيم  بتفتي�ص  قامو�  �ل�صاي،  �ل�رشطة  �أفر�د 

�ملجاورين لنا �صوت �إطالق نار يف �ملنطقة.

كان �لهدف �الأ�صا�صي من هذه �ملع�صكر�ت، كما كنّا نعتقد، �الإعد�د لتحرير فل�صطني، 

َعب �الإخو�نية، فكنت جتد  كما كانت مكاناً يلتقي فيه �أبناء �ملدن �ملختلفة وتتو��صل فيه �ل�صُّ

 رحمه �هلل، و�إخوتنا من نابل�ص 
27

�إمرة �الأ�صتاذ ناجي �صبحه �إخوتنا من طولكرم حتت 

عب �ملختلفة على  ، وهكذ�...، وكان يتم توزيع �أبناء �ل�صُّ
28

حتت �إمرة �ل�صيخ �صعيد بالل

عدد من �خليم ليمتزجو� ويتعرفو� على �إخو�نهم �الآخرين، وكنا جنتمع ع�رش كل يوم 

فيقف �أحدنا ذ�كر�ً ��صمه و�صّفه ويجيب عن �الأ�صئلة �لتي يوجهها له �إخو�نه. ولن �أن�َص 

“�صباح  كان يغ�صب من قول  �لذي  يغيظ م�صوؤول �خليمة  كان  �لذي  �أكرم دويك  �أخانا 

له  يقول  �أكرم  فكان  عليكم”،  “�ل�صالم  بقول  يطالبنا  وكان  �خلري”،  “م�صاء  �أو  �خلري” 

د�ئماً: “م�صا �خلري �صيدي” في�صحك �جلميع وي�صبح �جلو مفعماً باملز�ح و�ملرح.

من  �أكرث  �لتكروري،  عرفات  م�صوؤولية  حتت  �ملع�صكر�ت  هذه  يف  ي�صارك  وكان 

 ،
29

م�صك عيد  وحممد  ر�رش�ص،  �لعزيز  عبد  حممد  منهم  �أذكر  �خلليل،  من  �أخاً   25
و�أحمد ح�صني �أبو عمر، ورزق جمعة، �أكرم دويك، ومكي عبد �لبا�صط وعوين �ملحت�صب.

ناجي �صبحة )1937-2004(: ولد بقرية عنبتا ق�صاء طولكرم، �صاعر، عمل يف �لتدري�ص، وحما�رش�ً للتاريخ   
27

تاأ�صي�ص وع�صوية عدد من �جلمعيات �خلريية و�الجتماعية.  �أ�صهم يف  �لوطنية.  �لنجاح  �الإ�صالمي يف جامعة 

ع�صو �ملكتب �الإد�ري �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة حلظة تاأ�صي�ص حما�ص، و�أحد �أبرز 

موؤ�ص�صيها. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين �أولها �صنة 1968 وفر�صت عليه �الإقامة �جلبية. 

له عدد من �ملوؤلفات. تويف يف طولكرم. )�ملحرر(

�لفل�صطيني  �ل�صيوعي  باحلزب  �لتحق  �صاعر،  نابل�ص،  ق�صاء  طلوزة  بقرية  ولد   :)2005-1930( بالل  �صعيد   
28

و�عتقل لذلك يف �ل�صجون �الأردنية، �صافر �إىل �لعر�ق للعمل يف �صامر�ء و�لتحق هناك بجمعية �الإخوة �الإ�صالمية 

)�الإخو�ن �مل�صلمني(، غادر �لعر�ق �إىل �الأردن بعد حادث عمل و�لتحق بتنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني هناك. من �أبرز 

وجوه �الإخو�ن �مل�صلمني يف �ل�صفة �لغربية، ع�صو �ملكتب �الإد�ري �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني يف �ل�صفة �لغربية 

حلظة تاأ�صي�ص حركة حما�ص. يعتقل �الحتالل �ل�صهيوين خم�صة من �أبناءه لدورهم �لقيادي يف كتائب �ل�صهيد 

عز �لدين �لق�صام. تويف بنابل�ص. )�ملحرر(

حممد عيد م�صك )1942-(: ولد يف �خلليل، تلقى تعليمه يف عّمان وبغد�د، عمل يف �لتعليم يف فل�صطني وقطر، من   
29

�لوجوه �لبارزة جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني و�لذين �نتظمو� فيها مبكر�ً، من �أبرز �أع�صاء �لهيئة �الإد�رية للجمعية 

�خلريية �الإ�صالمية �لتي �صغل ع�صويتها منذ �أيلول/ �صبتمب 1975 و��صتلم �أمانة �رشها لفرتة طويلة. �عتقل 

لدى �الحتالل �ل�صهيوين �أكرث من مرة. )�ملحرر(
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ال�سيخ �سكري اأبو رجب

يف  و�الإ�صالمية  �الإخو�نية  �لوجوه  �أبرز  من  �لتميمي  رجب  �أبو  �صكري  �ل�صيخ  كان 

1899، تعلم علومه  مدينة �خلليل يف تلك �لفرتة، و�ل�صيخ من مو�ليد مدينة �خلليل �صنة 

�البتد�ئية يف �ملدينة مبدر�صة �ملعارف “�ملدر�صة �الإبر�هيمية حالياً”. ثم در�ص �لثانوية يف 

�الأزهر �ل�رشيف وح�صل على �ل�صهادة �لعاملية للغرباء �صنة 1925.

وبعد ح�صوله على �ل�صهادة ُمنع من �لتدري�ص يف مد�ر�ص �حلكومة، فافتتح مدر�صة 

، و��صتمر يف تدري�ص �أبناء �لبلدة مدة ثالث �صنو�ت 
30

خا�صة با�صمه يف بلدة عر�ق �ملن�صية

�فتتاح مدر�صة خا�صة يف  �هلل، فاتفقا على  بال�صيخ �صبي عابدين رحمه  �لتقى خاللها 

مدينة �خلليل، بهدف خدمة �أبناء �ملدينة عرفت با�صم مدر�صة �الإ�صالح �البتد�ئية، و�لتي 

كانت تقع يف منطقة باب �لز�وية، وعمال معاً يف �لتدري�ص فيها.

وبعد �جتماع مع عدد من مدر�صي مدينة �خلليل منهم �الأ�صتاذ �صعيد �لناظر و�ل�صيخ 

ر�صاد  و�الأ�صتاذ  �خلطيب  �إدري�ص  و�ل�صيخ  �رشخ  �أبو  طلب  و�ل�صيخ  �جلعبي  كامل 

�خلطيب و�الأ�صتاذ زكي �خلطيب، رحمهم �هلل جميعاً، جمعت �ملد�ر�ص �خلا�صة يف �ملدينة 

لتكون مدر�صة و�حدة هي مدر�صة �لنه�صة، و�لتي �صمت للمعارف بعد �حلرب �لعاملية 

�لثانية وبقي مدر�صوها تابعني لوز�رة �ملعارف حتى �صنة 1952. �أما �ليوم فتتبع �ملدر�صة 

مديرية �لرتبية و�لتعليم يف �ملدينة.

مل�صجد  �إماماً  �صكري  �ل�صيخ  عنّي  �لنه�صة  مدر�صة  يف  مدر�صاً  عمله  فرتة  �أثناء  ويف 

�لقز�زين �لكبري �لتابع ملديرية �الأوقاف. ويف �صنة 1953عنّي للوعظ و�الإر�صاد يف حمافظة 

�خلليل، حيث كان معلماً وخطيباً يتجول يومياً يف �ملدينة ويف �لقرى ويف م�صارب �لبدو 

للجمعية �الإ�صالمية �لتي كان  1963 �نتخب رئي�صاً  �أمور دينهم. ويف �صنة  �لنا�ص  لتعليم 

 .1986 �صنة  حتى  �النتخابية  �لدور�ت  من  عدد�ً  رئا�صتها  يف  و��صتمر  موؤ�ص�صيها،  �أحد 

�ل�رشعية  �خلليل  ثانوية  لطالب  �الإ�صالمي  �لفقه  مادة  �ص  درَّ من  �أول  �هلل،  رحمه  وكان 

�لتابعة للجمعية وذلك من �صنة 1968 �إىل �صنة 1970 وله مذكر�ت يف �لتف�صري. عرف عنه 

�لغربي، وبيت  �ل�صمال  �إىل  �لفالوجة  �لعام بني  �لطريق  تقع جنوبي   ،1948 �إثر حرب  فل�صطينية دمرت  قرية   
30

 .Sde Moshe �أبرزها م�صتعمرة �صدي مو�صيه  �أنقا�صها عدد من �مل�صتعمر�ت �ل�صهيونية  �أقيم على  جبين. 

�نظر: وليد �خلالدي، كي ال نن�شى: قرى فل�شطني التي دمرتها اإ�رصائيل �شنة 1948 و اأ�شماء �شهدائها، ط 2، 

ترجمة ح�صني زينة )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1998(. )�ملحرر(
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رحمه �هلل يف فرت�ت رئا�صته للجمعية متابعته �حلثيثة مل�صالح �جلمعية ون�صاطاتها، ومل 

يتغيب عن �جتماعات �لهيئة �الإد�رية �أبد�ً. وقد تويف رحمه �هلل �صنة 1986 بعد فرتة مر�ص 

��صتمرت �أربعني يوماً.

ال�سيخ �سكري و�سينما اخلليل

من مو�قف �ل�صيخ �صكري يف تلك �لفرتة ت�صديه مل�رشوع �ل�صينما خوفاً مما �صتجلبه 

من مفا�صد �جتماعية، وم�صاكل بني �لنا�ص. ففي �صنة 1962 ر�صد عدد من رجال �الأعمال 

حو�يل 50 �ألف دينار �أردين الإن�صاء د�ر �صينما يف �خلليل، العتقادهم باأن �خلليل حتتاج 

�أخذو� يرتددون با�صتمر�ر على دور  �لذين  �ملدينة  �إىل م�رشوع كهذ� حفاظاً على �صباب 

�خلطيب  �إدري�ص  �ل�صيخ  ذهب  �خلب  �أعلن  وعندما  و�لقد�ص،  حلم  بيت  يف  �ل�صينما 

وعبد �لعظيم �خلطيب و�ل�صيخ �صكري �أبو رجب �إىل �ملت�رشف يا�صني �ملعاين، وناق�صوه 

 
31

�جلعبي علي  حممد  �ل�صيخ  مبو�فقة  �ملت�رشف  فاأخبه  �مل�رشوع،  �إلغاء  �رشورة  يف 

رئي�ص �لبلدية و�مل�صوؤولني، وحتدث �ملت�رشف �أن �ل�صينما م�رشوع توجهه ملا تريد؛ للخري 

�أنه حينما تتوفر مو�د خرية نفتح �ل�صينما، وحتد�ه يف  �أو �ل�رش. فقال له �ل�صيخ �صكري 

قدرته على �إكمال �مل�رشوع، وقال مهدد�ً: “و�هلل �إذ� بد�أ �أحد ببنائها لنذبحنه على بابها”. 

فات�صل �ملت�رشف بال�صيخ �جلعبي و�أخبه مبا ح�صل و�أن �أحد �حلا�رشين يهدد بذبح 

معه،  وحتدث  �صكري  �ل�صيخ  �إىل  �جلعبي  �ل�صيخ  فذهب  �ل�صينما،  بناء  على  يجروؤ  من 

وقال له باأن �لنا�ص تريد بناء �ل�صينما، فاقرتح �ل�صيخ �لت�صويت على �مل�رشوع، وح�صل 

�ل�صيخ  �إن و�صل  �ملدينة لي�صوتو� على �مل�رشوع، وما  �ل�صديق الأهل  �جتماع يف م�صجد 

�صكري �أبو رجب �إىل �مل�صجد وعظ �لنا�ص، وقال لهم: “من يريد بناء �ل�صينما؟” فلم يو�فق 

�أحد على �لبناء و�نتهت فكرة �إن�صاء د�ر �ل�صينما، علماً �أن عدد�ً من �لنا�ص، ومنهم بع�ص 

�أقاربي، ذهبو� ويف نيتهم حتدي رغبة �ل�صيخ �صكري، لكنهم يف �لنهاية و�فقو� على طرحه.

حممد علي �جلعبي )1901-1980(: ولد يف مدينة �خلليل، در�ص يف �الأزهر مب�رش، عمل بالتدري�ص ونال �إجازة   
31

تاأ�صي�ص  يف  و�صارك   ،1944 �صنة  �ملركزي  مكتبه  ع�صوية  و�صغل  �لعربي  للحزب  �نت�صب  �ل�رشعية.  �ملحاماة 

من  بعدد  �الأردين  �لعهد  يف  عني  �مل�صلمني.  �ل�صبان  جمعية  �أبرزها  و�ملوؤ�ص�صات  �جلمعيات  من  عدد  ورئا�صة 

�ملنا�صب �أبرزها رئا�صة بلدية �خلليل و�لتي ��صتمر يف رئا�صتها حتى خ�رش �النتخابات �أمام فهد �لقو��صمي يف 

�آذ�ر/ مار�ص 1976. �عتزل �لعمل �ل�صيا�صي بعد خ�صارته رئا�صة �لبلدية وتويف يف �خلليل. )�ملحرر(
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يف طلب الطب )1970-1962(

�أنهيت �لثانوية �لعامة �صنة 1962، ثم خرجت �إىل م�رش لدر��صة �لطب، وبعد و�صويل 

لطالب  رو�ق  وهو  �ل�صو�م  رو�ق  يف  عمتي  �بن  ب�صحبة  �صغرية  مدة  �صكنت  �لقاهرة 

�أيّن �صاأقبل يف كلية  �الأزهر، ثم �نتقلت لل�صكن يف �ملنرية قرب �لق�رش �لعيني، فقد ظننت 

�لفل�صطينيني يف كلية  �أحد �الإخو�ن  �أبي �رشخ على  �آل  �أحد �الأخوة من  �لطب، لذ� عّرفني 

�لطب، وكان �ت�صاالً �رشياً وقد ُحّذرت من �لتحدث عن �أي �صيء له �صلة باالإخو�ن، فقد 

�ّت�صم �الإخو�ن يف تلك �لفرتة بال�رشّية ل�رش�عهم مع جمال عبد �لنا�رش. لكني مل �أوّفق يف 

�حل�صول على �لقبول يف كلية �لطب، وقبلت يف كلية �لهند�صة بجامعة عني �صم�ص، فانتظرت 

�لقبول لدر��صة �لطب يف �لعر�ق �أو يف دم�صق. وعندما جاءتني مو�فقة جامعة دم�صق على 

در��صة �لطب فيها، تركت م�صكني يف �ملنرية، حيث كان يجاورين طالب يدر�ص �لتجارة 

من د�ر �ملحت�صب، و�صافرت من �لقاهرة �إىل �لقد�ص الأنطلق منها �إىل دم�صق ب�صحبة حممد 

عبد �لعزيز عمرو �لذي �أو�صاه و�لدي بي خري�ً، وكان يف �ل�صنة �لثانية يف كلية �ل�رشيعة 

يف جامعة دم�صق.

اإىل �سورية

ب�صتان  يف  �صقة  يف  عمرو  �لعزيز  عبد  حممد  �الأخ  مع  �صكنت  دم�صق  و�صويل  عند 

�أن  �ل�رشيعة، علماً  �ل�صلط، يدر�ص  �آخر من عائلة دودين، من �صكان  �أٍخ  �لبختيار برفقة 

عائلة دودين من �لعائالت �لكبرية يف دور� �خلليل. وكنا نزور �الإخو�ن يف بيوتهم كّل ليلة، 

�صو�ء كانو� من �الأخوة �الأردنيني )وكان يطلق علينا يف جامعة دم�صق �الأردنيون( �أو من 

�أجادله  �لعزيز عمرو مر�فقاً وكنت  �الأخ حممد عبد  �أذهب مع  �ل�صوريني. وكنت  �الأخوة 

قبل �لزيارة فاأقول: “ال �أريد �لذهاب معك، الأن �رشب �ل�صاي ي�صايقني”، �إذ كان ي�صعب 

�إذ�  �أخي تعال معنا، وال ت�رشب �ل�صاي  “يا  �أ�صناين، فريد:  علي �رشب �ل�صاي مل�صكلٍة يف 

قدموه لك”. وكان ل�رشب �ل�صاي عندهم رونق خا�ص، حيث يو�صع �الإبريق �لذي يغلي 

فيه �ملاء فوق �لنار، ويو�صع �إبريق �صغري �آخر ينقعون فيه �ل�صاي، وكلما �أر�د �أحٌد �رشب 

�ل�صاي، �صكب ماًء مغلياً بالتدريج على �ل�صاي �ملنقوع لي�صل �إىل �للون �لذي يرغب فيه، 
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فاحتاً كان �أم غامقاً. ويتلذذ �جلميع، �صو�ي، يف �رشب �ل�صاي وهم ي�صاألون عن بع�صهم 

�لبع�ص  بع�صهم  مع  �الأخوة  لقاء  �أحلى  وما  �ل�صيفية،  �لعطلة  يف  �لغياب  ب�صبب  �لبع�ص 

وهم من بالد خمتلفة، حني يكون �الأخ من �خلليل و�الأخ �الآخر من دير �لزور وهكذ�، و�أنا 

�أ�صمع ما يدور من نقا�ص، و�أكرث من كان يزورهم �الأخ حممد من طالب كلية �ل�رشيعة.

يف  بغد�د،  �صارع  يف  �هلل  رحمه  �لدين  زين  حممد  جدي  بيت  �إىل  �نتقلت  فرتة  وبعد 

�هلل  رحمها  ر�تب(  )�أم  �ل�صامية  جدي  بزوجة  عالقتي  �أن  �إال  جميالً،  بيتاً  وكان  دم�صق، 

مل تكن جيدة، فتمنيت لو �أين بقيت يف �ل�صكن مع �الأخ حممد عبد �لعزيز عمرو يف ب�صتان 

�لبختيار، فرجعت لل�صكن مع �أخيه يف �ملجتهد، الأنتقل الحقاً لل�صكن يف د�ر �أبي ن�صيم �لذي 

كان �صانعاً للطاقيات �لباك�صتانية )�لكلبك(، و�أم�صيت عندهم �أربع �صنو�ت كانت عظيمة، 

و�أناديها  كاأمي  �أعتبها  كنت  �لتي  ن�صيم  �أم  �حلاجة  �أن�َص  ومل  جد�ً.  وجميلة  وجليلة، 

“يامو”، و�أنادي زوجها �أبو ن�صيم “يابي” رحمهما �هلل. وكان ي�صكن قبلي يف هذ� �لبيت 

عن  �مل�صوؤولية  يف  وخلفته  �للحية،  يف  قلدته  �لذي  �لفا�صل  �الأخ  حمدية،  �أبو  حمدي  �الأخ 

�الإخو�ن يف �جلامعة.

الحظت منذ و�صويل �إىل دم�صق حرية �صيا�صية و��صحة، والحظت �حلرية �لتي كانت 

فكان  �لنا�رش،  عبد  جمال  عهد  يف  ممنوعة  كانت  �لتي  و�الأحز�ب  �ل�صحافة،  بها  تتمتع 

�الإخو�ن يتحركون يف �ل�صاحة �ل�صيا�صية علناً، وقد ��صتهرو� باأد�ء خطبة �جلمعة يف م�صجد 

يخطب  �مل�صلمني،  لالإخو�ن  �لعام  �ملر�قب   ،
1
�لعطار ع�صام  �الأ�صتاذ  كان  فقد  �جلامعة، 

با�صتمر�ر يف م�صجد �جلامعة. لكن هذه �حلرية مل تدم طويالً فقد جاء �نقالب 1963/3/8 

و�ّدعى �أ�صحابه �أنهم جاءو� لتحقيق �لوحدة و�حلرية و�ال�صرت�كية، وكان معظمهم من 

�لبعثيني ومعهم من �الحتاد �ال�صرت�كي و�لنا�رشيني ثم تاآمرو� على �لنا�رشيني و��صتمر 

ع�صام �لعطار )1927-(: ولد يف دم�صق ب�صورية، د�عية و�صيا�صي بارز، �ملر�قب �لعام �لثاين جلماعة �الإخو�ن   
1

بخطبه  ��صتهر   .1952 �صنة  �صورية  علماء  ر�بطة  �إىل  �ن�صم  �صنه  �صغر  من  �لرغم  على  �صورية.  يف  �مل�صلمني 

�لقوية ومهاجمته لال�صتبد�د، وغادر �صورية مل�رش م�صطر�ً بعد هجومه على حكم �ل�صي�صكلي �لدكتاتوري. �أيد 

�لوحدة مع م�رش ووقف �صّد �النف�صاليني، �صارك يف �النتخابات �لبملانية بعد �النف�صال وفاز عن دم�صق، بعد 

�نقالب 1963/3/8. منع من �لعودة �إىل �صورية �لتي غادرها للحج، فانتقل �إىل بريوت وعّمان وجنيف و�أ�صيب 

يف �أثناء ذلك بال�صلل، ��صتقر يف �آخن Aachen باأملانيا و�أ�ص�ص فيها �ملركز �الإ�صالمي و�أ�صدر جملة �لر�ئد. جرت 

عدة حماوالت الغتياله نتج عن �إحد�ها �غتيال زوجته بنان �لطنطاوي يف 1981/7/17. ما ز�ل يار�ص ن�صاطه 

�ل�صيا�صي و�الإ�صالمي على �لرغم من ظروفه �ل�صحية �ل�صعبة من منفاه يف �أملانيا. )�ملحرر(
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 رئي�صاً، وعندما 
3
 وُعنيِّ لوؤي �الأتا�صي

2
حكم �لبعث. كان هذ� �النقالب بقيادة �أمني �حلافظ

�صطح  عن  بنف�صه  يقاوم  �حلافظ  �أمني  كان  �لبعثيني  على  �النقالب  �لنا�رشيون  حاول 

ور�أيت  �جلرحى،  من  عدد  و�صاهدت  �النقالبيني  من  كثري�ً  وقتل  �جلمهوري،  �لق�رش 

بع�ص �جلرحى يقتلون من حر��ص مركز �لتلفونات و�الت�صاالت �ملجاور.

و��صتمر �ل�رش�ع بني �حلكام �جلدد �إىل �أن �نقلب حافظ �الأ�صد يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

 وهو درزي، �إذ 
4
1970، و�أذكر �أين �صهدت قبل ذلك �نقالباً فا�صالً قام به �صليم حاطوم

�لدروز  �لعرب  �لغد�ء يف جبل  لتناول  �لثورة  �أركان �حلكومة وجمل�ص  قام بدعوة بع�ص 

�النقالب،  فف�صل  �النقالبيني،  من  عدد�ً  وقتلو�  فقاوموه  دم�صق  �إىل  وتوجه  فاعتقلهم، 

وعندما خرجت من �صورية كان حزب �لبعث هو �مل�صيطر.

النتظام يف �سفوف الإخوان ال�سوريني

بعد بدء �لدو�م يف كلية �لطب، �رتبطت يف �ل�صنة �الأوىل مع �الإخوة �ل�صوريني، وكنت 

�ألتقي �صهرياً مع �الإخوة �الأردنيني باالإ�صافة �إىل لقائي مع �الإخو�ن يف “�ل�صري�ن”، وهي 

�أما د�خل �جلامعة،  �ل�رشقية و�لغربية.  �لغوطة  �أو  �لزبد�ين  �أو  بلود�ن  �إىل  رحلة �صهرية 

فلكل كلية تنظيم يتعلق بها، حيث ينتظم طالب كّل �صنة در��صية يف �أ�رشة، ويكونون من 

�أمني �حلافظ )1921-2009(: ولد بحلب يف �صورية، تخرج من �لكلية �لع�صكرية و�صارك يف حرب 1948، �صارك   
2

1954، كما �صارك يف �لتمهيد للوحدة مع م�صـر، وعمـل بعدهـا مدرباً  �أديب �ل�صي�صكلي �صنة  يف �النقالب على 

بعد  ل�صورية  ع�صكرياً  فيها ملحقاً  �لتي كان يعمل  �الأرجنتني  ��صـتُدعي من  �لـحـرب يف م�صـر.  �أركـان  كــليـة  يف 

�نقالب 1963/3/8 لي�صارك يف جمل�ص قيادة �لثورة، ولي�صتلم من�صب وز�رة �لد�خلية. �نتُخب من جمل�ص قيادة 

يف  بيته  �نقالبيون  فيها  حا�رش  طويلة  معركة  بعد  �عتقل  �الأتا�صي،  لوؤي  ��صتقالة  بعد  �صورية  لرئا�صة  �لثورة 

يف  تويف  للعر�ق.  متجهاً  �صورية  ليغادر   ،1967 هزية  بعد  عنه  �أفرج  �أن  �إىل  �عتقاله  و��صتمر   ،1966/10/23
�صورية. )�ملحرر(

�ملنا�صب  من  عدد�ً  وتوىل  �لع�صكرية  �لكلية  من  تخرج  ب�صورية،  حم�ص  يف  ولد   :)2003-1926( �الأتا�صي  لوؤي   
3

�لع�صكرية. بعد �نقالب 1963/3/8 ُرقي من رتبة عميد �إىل رتبة فريق، ليعنّي قائد�ً عاماً للجي�ص و�لقو�ت �مل�صلحة. 

�لوحدة  �لثورة، و�أعلن خالل مدة رئا�صته ميثاق  �لوطني لقيادة  1963/3/23 توىل من�صب رئي�ص �ملجل�ص  ويف 

�لتي قادها جا�صم  �لنا�رشيني  �لثالثية بني م�رش و�صورية و�لعر�ق. ��صتقال من من�صبه بعد حماولة �نقالب 

علو�ن وكان ذلك يف 1963/7/27. تويف ب�صورية. )�ملحرر(

�لعربي �ال�صرت�كي  �لبعث  �صليم حاطوم )-1967(: ولد يف قرية دبني بجل �لعرب يف �صورية، و�نت�صب حلزب   
4

لكتيبة  قائد�ً  عنّي   1963/3/8 يف  �لبعث  �نقالب  بعد  للحزب.  �لع�صكرية  �للجنة  �أع�صاء  �أحد  �جلي�ص.  يف  وتطوع 

�لبعثيني  �نحاز جلناح  �لهجوم على منزله.  �أمني �حلافظ وقاد  1966/2/23 �صّد  �نقالب  �ل�صاعقة، و�صارك يف 

�لقد�مى فخطط النقالب بد�أه من �ل�صويد�ء يف 1966/9/8 لكن �ملحاولة ف�صلت فطلب �للجوء �ل�صيا�صي يف �الأردن. 

عدم يوم 1967/6/26. )�ملحرر(
ُ
عاد ل�صورية بعد هزية حزير�ن/ يونيو 1967 فُقب�ص عليه و�أ
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جن�صيات خمتلفة، �أو من بالد خمتلفة. وللتنظيم د�خل �جلامعة قيادٌة خا�صة، وللطالب 

�ملنظمني عمل خا�ص يقومون به، فباالإ�صافة �إىل �لن�صاط �لدعوي كان �لن�صاط �ل�صيا�صي؛ 

�أفر�د  يعقد  وكان  �جلمعة.  ل�صالة  و�الإعد�د  �الحتجاجات  �أو  �ملظاهر�ت  يف  كامل�صاركة 

�الأ�رش �أو �الأ�رشة �لو�حدة مع�صكر�ً ي�صتمر �أ�صبوعاً ي�صتاأجرون فيه �صقة يف �لزبد�ين �أو 

يف بلود�ن، �أما �أ�رشتنا فغالباً ما كانت تقيم يف �لزبد�ين. وكنا ن�صري وفق برنامج �أ�صبوعي 

منظم، هو برنامج �ملع�صكر، يحوي حما�رش�ت ورحالت ون�صاطات ريا�صة وقياماً لليل 

�أن �ملع�صكر  �آخر ليطمئنو�  �إىل  وقر�ءة للقر�آن وحفظه، ويطل علينا �مل�صوؤولون من وقت 

ي�صري �صمن �لبنامج.

�أ�صتاذ يف �جلامعة �الإ�صالمية يف  كنت ع�صو �أ�رشة نقيبها �الأخ زهري خالد، وهو �الآن 

�ملدينة �ملنورة، ويحمل �صهادة دكتور�ه، وكان كثري�ً ما يخطب يف م�صجد �جلامعة عندما 

يتغيب �الأ�صتاذ ع�صام �لعطار. وكانت �أ�رشتنا يف �ملنتدى �لثقايف يف �ل�صاحلية قرب م�صجد 

باإد�رة  يكلفني  زهري  �الأخ  كان  برناجمها،  �أروع  وما  �الأ�رشة  تلك  �أجمل  وما  �لعفيفي، 

�الأ�رشة يف حال غيابه، ثم �رشت نقيب �الأ�رشة حتى �أ�صبحت م�صوؤوالً عن كّل �الأ�رش يف 

بامل�صوؤول عن  �الت�صال  �أ�صبحت م�صوؤول  �الأ�صنان، وبهذ�  �لطب و�ل�صيدلة وطب  كلية 

�جلامعة.

وت�صكلت �أ�رشتي يف كلية �لطب من �أحمد �لهويدي، و�لدكتور �أحمد �ل�صبلي، و�لدكتور 

وحممد  طرقجي،  و�أوي�ص  لبو�صه،  وعلي  �ل�صفدي،  �لدين  وبدر  �الأخر�ص،  �لباري  عبد 

و�حد�ً  �لطالب  �أ�صماء  ن�صتعر�ص  وكنا  عر�قي،  وهو  �ملجيد  عبد  و�إياد  طليمات،  جنيب 

�لطالب  من  عدد  با�صتثناء  �إلينا،  باالن�صمام  نقنعهم  �أن  ونحاول  بهم  نت�صل  كي  و�حد�ً 

�مل�صيحيني و�ليهود و�لطالبات، وكان يف �صفي �ثنان من �ليهود �ل�صوريني.

ودقيقاً  ومنظماً  وحازماً  جد�ً  �صارماً  كنت  �لطب،  كلية  يف  لالأ�رشة  نقيباً  كنت  عندما 

يف �لوقت و�ملو�عيد، وكنت �أح�رّش �ملطلوب يف �لبيت من كتاب “يف ظالل �لقر�آن �لكرمي”، 

لياأتي  وحمدده  �ملطلوب  معيِّناً  �صفحة   40-30 حو�يل  حت�صري  �الإخوة  من  �أطلب  وكنت 

�جلل�صة حم�رش�ً. وعند بد�ية كّل جل�صة كنت �أقوم بقر�ءة �آيات من �لقر�آن �لكرمي، ثم �أقر�أ 

�ل�صهيد  �الإمام  ر�صائل  يف  نقر�أ  هذ�  بعد  �لنووية”،  “�الأربعني  من  �رشيفة  نبوية  �أحاديث 

ح�صن �لبنا، ثم نقر�أ من �إحياء علوم �لدين، خا�صًة بعد �أن علمت باأن �الإمام ح�صن �لبنا 

كان يقر�أ لالإخو�ن مقتطفات من �الإحياء ليوؤثر يف نفو�صهم. وكان حديث �الأ�رشة يتخلله 
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من  �أو  �جلحيم  نافذة  من  فنقر�أ  م�رش،  �صجون  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  حمنة  عن  �حلديث 

ما  �أن  �جلميع  ليعلم  وموؤثر؛  حزين  هادئ  جو  يف   ،
5
�لقر�صاوي يو�صف  �ل�صيخ  نونية 

و�صلنا �إليه كان بعد معاناة ال ز�لت م�صتمرة �صهدها �إخو�ننا يف م�رش، فيهيئ كلُّ و�حد 

�لبيان  قر�ءة  يتبعه  خل�صه،  ما  يقر�أ  �أن  منهم  و�حد  كّل  من  �أطلب  ذلك  بعد  نف�صه.  فينا 

�ل�صيا�صي �لد�خلي �ل�صهري. ونختم �جلل�صة ب�صالة �لفجر جماعًة يف م�صجد قريب من 

بيتي وتكون �ل�صيافة �رشب كاأ�ص �صاي قبل بدء �جلل�صة.

ومل �أكن �أ�صمح ملن يتاأخر عن موعد بدء �جلل�صة �الأ�رشية بالدخول، �إذ كنت �أغلق �لباب 

بيتي، حتى  �لفجر يوم �جلمعة يف  �اللتقاء بعد �صالة  �أفتحه، وذ�ت مرة كان موعد  وال 

�إذ� ح�رش �أحدهم دفع �لباب بخفة وجل�ص ر�ّد�ً �لباب برفق. وقد تاأخر مرة �أخونا حممد 

�ل�صعودية، وعندما �صاألته ماذ� فعل عندما دخل  �الآن، رمبا يقيم يف  جنيب، وهو طبيٌب 

ووجد �لباب مغلقاً، قال: ذهبت �إىل �لبيت �أبكي.

يف ظالل الظالل

ومنهاج �الأ�رشة �جلديد جاء به �أحد �الإخوة �ل�صوريني من درعا كان يدر�ص �لهند�صة 

�إىل  �النتماء  بتهمة  �عتقل  من  مع  �عتقل  قد  وكان  �لقاهرة،  يف  �لزر�عة  كلية  يف  �لزر�عية 

�ملنهاج  خِرج 
ُ
و�أ �ل�صجن،  �ملنهاج يف  �هلل، فتعلم   رحمه 

6
“تنظيم �رشي” يقوده �صيد قطب

يهيئ  كان  حيث  ود�خله،  �ل�صجن  خارج  لالأ�رش  ليدّر�ص  �لزو�ر  مع  �ل�صجن  خارج  �إىل 

�مل�صلمني  علماء  �أ�صهر  من  مب�رش،  �لغربية  حمافظة  قرى  �أحد  مو�ليد  من   :)-1926( �لقر�صاوي  يو�صف   
5

�مل�صلمني،  لالإخو�ن  �نت�صب مبكر�ً  باالأزهر.  �لدين  �أ�صول  �لدكتور�ه من كلية  �ملعا�رشين، حا�صل على درجة 

�أكرث من مرة، غادر م�رش للعمل يف قطر و��صتقر فيها. رئي�ص �الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني، يكتب  و�عتقل 

�أبرزها كتاب �حلالل و�حلر�م  �الإ�صالمية،  �أبناء �حلركة  ت�صكيل وعي  �ملوؤثرة يف  �ملوؤلفات  �ل�صعر وله ع�رش�ت 

يف �الإ�صالم، و�صل�صلة ر�صائل تر�صيد �ل�صحوة، وله دور كبري يف ح�صد �لدعم �الإ�صالمي للق�صية �لفل�صطينية. 

�ل�رشوق،  د�ر  )�لقاهرة:  وم�شرية  �شرية  مالمح  والكتاب،  القرية  ابن  �لقر�صاوي،  يو�صف  �نظر: 

]2002-2012[(، �أربع جملد�ت. )�ملحرر(
�صيد قطب )1906-1966(: من مو�ليد �أحد قرى حمافظة �أ�صيوط مب�رش، �أبرز مفكري جماعة �الإخو�ن وكتابها   

6

ون�رش  �ملعارف،  وز�رة  يف  منا�صب  عدة  �صغل  بالقاهرة،  �لعلوم  د�ر  كلية  من  تخرج  �لبنا.  ح�صن  �إمامها  بعد 

�لع�رش�ت من �ملقاالت يف عدد من �ل�صحف و�ملجالت �مل�رشية، و�أ�صدر عدد�ً منها. �نت�صب للجماعة �صنة 1953، 

تعر�ص  �صنة،   15 ملدة  بال�صجن  عليه  وحكم  �ملن�صية  حادثة  بعد  �عتقل  �لدعوة.  ن�رش  ق�صم  م�صوؤولية  و��صلتم 

خاللها لتعذيب �صديد وكتب �أبرز موؤلفاته، يف ظالل �لقر�آن ومعامل يف �لطريق، و�مل�صتقبل لهذ� �لدين، وغريها، 

�إخو�ين يهدف لالنقالب على �حلكم،  �تهامه بقيادة تنظيم  ليقب�ص عنه من جديد بعد   1964 و�أفرج عنه �صنة 

و�أعدم وعدد من �إخو�نه يف 1966/8/29. )�ملحرر(
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كما  �جلاهلي،  �لنظام  ي�صقط  �أن  بعد  عملياً  تنفيذ�ً  �ملنهاج  يف  ما  وتنفيذ  لاللتز�م  �الإخوة 

�الإ�صالمي،  �لنظام  فيقيمو�  �ملختلفة،  �لعربية  و�الأنظمة  �مل�رشي  �لنظام  على  يطلق  كان 

و�ملجتمع �الإ�صالمي و�حلكومة �الإ�صالمية جزء منه، ويطبقو� �الإ�صالم. وكان هذ� �لكالم 

ين�صئ عند �الأخ �صعور�ً بالعزلة �أو �صعور�ً باالبتعاد عن ما حوله من �مل�صلمني، و�إن كانو� 

ي�صلّون وي�صومون ويزكون، و�إذ� مل يكونو� منتظمني فهم لي�صو� معنا. ومن لي�ص معنا 

�الإ�صالمي  �لبعث  طالئع  علينا  �ل�صطور  بني  يطلق  وكان  معنا.  يلتزم  �أن  �إىل  �صدنا  فهو 

وكان �صيد قطب رحمه �هلل يكررها، ويكرر كلمة �لقاعدة �ل�صلبة يف حديثه عن �رشورة 

قيام قاعدة �صلبة.

وهذ� �ملنهاج يعتمد على ما هو مكتوب يف ظالل �لقر�آن �لكرمي يف طبعته �لثانية، وعلى 

قطب،  ملحمد  �لع�رشين”  �لقرن  “جاهلية  وكتاب  قطب،  ل�صيد  �لطريق”  يف  “معامل  كتاب 

لهذ�  �ملودودي، وكانت در��صتنا  �الأعلى  الأبو  �لكرمي”  �لقر�آن  �الأربعة يف  و“�مل�صطلحات 

�لدكتور م�صطفى  نعتمد على كتب  �أو نحو ذلك، وكنا قبل ذلك  �لثالثة  �ل�صنة  �ملنهاج يف 

 باالإ�صافة حلفظ �لقر�آن وتف�صريه، وحفظ �الأحاديث �لنبوية، ور�صائل �ل�صهيد 
7
�ل�صباعي

ح�صن �لبنا. ومل يكن �ملنهاج حمدد�ً، بل ُيتفق عليه مع نقيب �الأ�رشة. لكن �ملنهاج �جلديد 

�الإ�صالم،  نريد  ملاذ�  و�لثاين  �لتوحيد،  باب  �الأول  �أبو�ب؛  �صبعة  �إىل  مق�صماً  منظماً  كان 

�هلل، و�خلام�ص  �صبيل  باب �جلهاد يف  �لر�بع  و�لباب  �أعد�ئه،  �الإ�صالم مع  و�لثالث معركة 

�لدعوة يف �صبيل �هلل، و�ل�صاد�ص �لتخطيط وهكذ�. 

�أحمل  �أين عندما تخرجت من جامعة دم�صق كنت  وقد كان منهاجاً قوياً جد�ً، حتى 

يطلق  �أن  و�َصلَُح  نفو�صنا،  وغرّي  �أفكارنا  �ملنهاج  قلب  �إذ  للنظر،  الفتٍة  بطريقة  �أفكاره 

�أحتدث عن  �هلل، وحينما جل�صت مرًة  �إىل �صيد قطب رحمه  ن�صبة  “�لقطبيني”  ��صم  علينا 

�حلاكمية �أخ�ص خ�صائ�ص �الألوهية وعن معنى �صهادة �أن ال �إله �إال �هلل و�أن حممد�ً ر�صول 

�هلل وفقاً للمفهوم �ملوجود يف ظالل �لقر�آن، وباالعتماد على �مل�صطلحات �الأربعة: �الإله، 

م�صطفى �ل�صباعي )1915-1964(: ولد يف حم�ص ب�صورية، حا�صل على �صهادة �لدكتور�ه من �الأزهر مب�رش،   
7

تعرف على جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني ور�فق مر�صدها ح�صن �لبنا. �أ�صهم يف توحيد عدد من �جلمعيات �الإ�صالمية 

يف �صـوريـة حتت م�صـمى جمـاعـة �الإخو�ن �مل�صلمني، و�ختري �صنة 1945 كاأول مر�قب للجماعة. عمل يف �لتدري�ص 

 ،1949 �صنة  �لتاأ�صي�صية  �جلمعية  يف  دم�صق  عن  نائباً  و�نتخب  �ملجالت،  من  عدد�ً  و�أ�ص�ص  و�خلطابة  �جلامعي 

كما �صارك متطوعاً يف حرب فل�صطني �صنة 1948. له عدد من �لكتب �أبرزها �ل�صنة ومكانتها يف �لت�رشيع. �نظر: 

حممد م�صطفى �ل�صباعي، م�شطفى ال�شباعي باأقالم حمبيه وعارفيه )بريوت: د�ر �لور�ق للن�رش و�لتوزيع، 

2000(. )�ملحرر(
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�لرب، �لعبادة، �لدين، للمودودي، كان ذلك ي�صبب لنا �حلرج �أحياناً عندما كنا نتعامل مع 

“دعاة ال ق�صاة” �لذي �صدر  �إخو�ننا �ل�صابقني. وبقيت كذلك �إىل �أن عدلت بف�صل كتاب 

با�صم �ملر�صد ح�صن �له�صيبي رحمه �هلل.

خلف ع�سام العطار

يف يوم من �الأيام، و�صلني �أن م�صكلة ح�صلت يف كلية �لطب وكنت يف �ل�صنة �لدر��صية 

�الأوىل، �إذ ت�صاجر طالب مع بع�ص �لطالب �لعلويني لقيام �أحدهم ب�صبِّ �لدين، فتكاثرو� 

عليه فهرب منهم �إىل م�صجد �جلامعة، فذهبت �إىل �مل�صجد وكان يف �إحدى �أركانه ثالثة �أو 

�أحدهم، وقال:  �أخوة، ف�صلمت عليهم و�صاألتهم مع من �صارت �مل�صاجرة، فوقف  �أربعة 

معي �أنا، ف�صاألته عن ��صمه، فقال: بدر �لدين �ل�صفدي، و�أخبين �أّن ثالثة من طلبة كلية 

�لدين، فاعرت�صهم و�رشب معظمهم وهرب للم�صجد فلحقو� به  �لعلويني �صبو�  �لعلوم 

�إىل درج �مل�صجد. وكان �لطالب �لعلويون يتزعمون �حتاد �لطلبة يف �جلامعة، وت�صاعدهم 

�ل�رشطة �لع�صكرية، فقلت له �أن ال يخاف، و�صاألته �إن كان من �الإخو�ن، فقال: نعم. وملا 

�إّنه ي�صلي �جلمعة يف هذ� �مل�صجد، وكاأّن من ي�صلي �جلمعة يف م�صجد  �صاألته كيف، قال 

جامعة دم�صق يكون من �الإخو�ن �مل�صلمني. فقلت له: �نتظر حتى ن�صلي �لظهر ونخرج 

و�رشنا  معاً  �مل�صجد  من  خرجنا  �ل�صالة  و�أّدينا  �لظهر  �أذ�ن  رفعت  �أن  بعد  وفعالً،  معاً. 

�أنه  عرفت  �لبا�صات  وعند موقف  �لد�خلية وباب �جلامعة،  و�صلنا �حلديقة  حتى  �صوّياً 

ي�صكن يف حي �ملجتهد مقابل م�صت�صفى �ملجتهد �لكبري، �إذن، فقد كان جار�ً يل!

كان  �صهيد�ً،  �أخاً  له  �أن  خبت 
ُ
و�أ �مليد�ن،  من  �أنه  فعرفت  �الأخ  ذلك  عن  �أ�صاأل  �رشت 

طيار�ً، و�أن له �أخاً من �الإخو�ن، وو�صينا به فنظمناه د�خل �الأ�رشة. وكان ِنعم �الأخ، وقد 

�أحببته كثري�ً، وال بّد �أن �أذكر �أّنه ��صت�صافني وعائلتي �صنة 1976 يف بيته �جلديد �ملال�صق 

لعيادته ثمانية �صهور دون مقابل. و�صجعته على �لقيام بفري�صة �حلج وحللت حمله يف 

�لعيادة، ولكنه �عتقل �صنة 1979، وما ز�ل كذلك، فرَّج �هلل عنه وعن كل �ملعتقلني. ولديه 

�أخ �آخر �أحببته وميَّزته عن غريه ��صمه حممد �ل�صفدي وهو طبيٌب متخ�ص�ص يف جر�حة 

 لكي �أ�صاأل عن �أخيه 
8
�الأنف و�الأذن و�حلنجرة. و�أذكر �أنني �ت�صلت به من مرج �لزهور

مرج  “ذكريات  �لن�ص  هذ�  من  �الأخري  �لف�صل  �نظر  م�صودي.  عدنان  �لدكتور  مع  وق�صته  �لزهور  مرج  حول   
8

�لزهور )1993-1992(.
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�ل�صوؤ�ل عني ويطلب مني  �أ�صري�ً وهو د�ئم  �أنه ما يز�ل  “�أبو نز�ر” فاأخبين  �لدين  بدر 

�أز�ل �أن يفرج �هلل عنه وعن كل �ملعتقلني يف �صورية  �أن �أدعو له. وفعالً كنت �أدعو له وال 

وغريها. 

�لعام لالإخو�ن يف �صورية، خطيب م�صجد  �ملر�قب  �لعطار  باالأخ ع�صام  هذ� يذكرين 

�جلامعة، كان خطيباً بارعاً وم�صحياً موؤثر�ً، وكنت �أنا �ملوؤذن بعد �لدكتور �صمري �لعظم، 

من  �الآالف  بع�رش�ت  متتلئ  و�خلارجية  �لد�خلية  �حلد�ئق  من  حوله  وما  �مل�صجد  وكان 

�لذي   
9
�لعظمة ب�صري  �ل�صيوعي  �لدكتور  حكومة  منبه  على  من  �أ�صقط  وقد  �حل�صور. 

ح�صبه �لنا�ص نا�رشياً الأنه كان وزير�ً يف عهد عبد �لنا�رش �أيام �لوحدة بني م�رش و�صورية. 

لكن �الأ�صتاذ �لعطار قال يف خطبة �جلمعة: “حكومة ب�صري �لعظمة ال متثل �ل�صعب! نريد 

�إىل  نذرها 
ُ
�أ �الأبو�ب،  من  تاأت  ومل  �لنو�فذ  من  �حلكم  �إىل  �أتت  لقد  �ل�صعب،  متثل  حكومة 

يوم �الأحد”، وقال: “قدمي هنا �أ�صعها على هذ� �ملنب و�إذ� �أردت �الآن �أن �أدخلها رئا�صة 

و�جلر�ئد  �ل�صحف  كتبت  للخطبة،  �لتايل  �ليوم  �ل�صبت  يوم  ويف  الأدخلتها”،  �جلمهورية 

فقد  �أر�د،  ما  للعطار  وكان  �الأحد”.  يوم  �إىل  �لعظمة  ينذر  “�لعطار  �لعري�ص:  باملان�صيت 

علمني  فقد  �أعرفه  وكنت  �لعطار،  تهديد  من  يومني  بعد  �لعظمة  ب�صري  �لدكتور  ��صتقال 

�لعطار  ع�صام  فيه  يعلن  مكاناً  �جلامعة  م�صجد  منب  كان  وهكذ�  �ل�صدرية.  �الأمر��ص 

مو�قفه، وكانت هذه �ملو�قف و��صحة بعد �النف�صال. لقد كان �لعطار و��صحاً يف تاأييده 

�ل�صعب،  �لوحدة من  �أر�د  ��صتقطاب من  للوحدة ومعار�صته لالنف�صال، وقد عمل على 

ولكن �مل�صيطر على �لنظام من �لع�صكريني كانو� �صّد �لوحدة، كان �حلل �لوحيد للخروج 

�لوحدة،  �أيام  �لنا�رش  عبد  نائب   
10

حور�ين �أكرم  لكن  �النتخابات،  �إجر�ء  �ملاأزق  هذ�  من 

�لنا�رشيني  �جتثاث  �رشورة  وحجته  �النتخابات،  بتاأجيل  ر�غباً  للوحدة  معار�صاً  كان 

ب�صري �لعظمة )1910-1992(: ولد يف دم�صق ب�صورية، در�ص �لطب يف �صورية وباري�ص، �ختري بعد �لوحدة بني   
9

�صورية وم�رش ليكون وزير�ً مركزياً لل�صحة. �ختلف مع جمال عبد �لنا�رش، وبعد �النقالب على �لوحدة ُكلِّف 

من �الإنقالبيني برئا�صة �لوزر�ء. ذو ميول ي�صارية و��صحة. �نظر: ب�صري �لعظمة، جيل الهزمية بني الوحدة 

واالنف�شال - مذكرات )بريوت: ريا�ص �لري�ص للكتب و�لن�رش، 1991(. )�ملحرر(

�أكرم �حلور�ين )1911-1996(: ولد يف مدينة حماة ب�صورية، در�ص �حلقوق، �نت�صب للحزب �ل�صوري �لقومي   
10

من  عدد�ً  و��صتلم  �ل�صوري،  �لبملان  يف  حماة  لتمثيل   1943 �صنة  من  بدء�ً  مرة  من  �كرث  �نتخب  �الجتماعي، 

حزب  ليكّونا  �لعربي  �لبعث  وحزب  �حتد  �ال�صرت�كي،  �لعربي  �حلزب   1950 �صنة  �أ�ص�ص  �لوز�رية.  �ملنا�صب 

�لبعث �لعربي �ال�صرت�كي. �صمي نائباً لرئي�ص �جلمهورية �لعربية �ملتحدة جمال عبد �لنا�رش. كان من �أركان 

يف  وتاأثريه  ل�صطوته  �لع�صكرية  �النقالبات  من  عدد  يف  و�أ�صهم  �لوحدة،  على  �النقالب  بعد  �النف�صايل  �لعهد 

�صفوف �جلي�ص. غادر �صورية بعد �نقالب �صالح جديد على رفاقه يف �لقيادة �لتقليدية للبعث. تويف يف منفاه 

بعّمان. �نظر: �أكرم حور�ين، مذكرات اكرم حوراين )�لقاهرة: مكتبة مدبويل، 2000(، �أربع جملد�ت. )�ملحرر(
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�النتخابات  �إجر�ء  وجوب  �الإخو�ن  ر�أى  بينما  �النتخابات،  �إجر�ء  قبل  عليهم  و�لق�صاء 

�ملوؤ�مرة  لكن  باالأغلبية  �صيحظون  �أنهم  �عتقدو�  وقد  �صيء،  �أّي  قبل  �حلكومة  وت�صكيل 

��صتمرت حتى قام �نقالب 1963/3/8.

�إال يف �صالة �جلمعة، و�أذكر مرة �أنني ركبت معه يف  ومل �أكن �أَر ع�صام �لعطار كثري�ً 

�صيارته، وذهبنا يف عز�ء مل �أدِر من تويف فيه، كلّفني باأخذ �أغر��صه فدخلت بيته ور�أيت 

كتبه. وذ�ت مرة طلب منا �الأخ حمدي �أبو حمدية م�صوؤول �الإخو�ن �الأردنيني يف جامعة 

دم�صق، �أنا و�الأخ فتحي ملكاوي، �لذي يعمل �الآن مدير�ً للمعهد �لعاملي للفكر �الإ�صالمي 

هو  من  فاأح�صينا  �لبيوت،  �أحد  يف  �لعطار  ع�صام  يح�رشه  الجتماع  نهيئ  �أن  عّمان،  يف 

�إىل  ي�صل  �لعدد  فكان  و�مللتحقني،  �ملنت�صبني  من  �المتحان  ليوؤدي  �جلامعة  يف  موجود 

ثمانني، فبلغناهم باأن يتهيئو� للح�صور يف مكان كذ�، وكان يوم جمعة يف �جلامعة، وهم ال 

يعلمون �أين �صيذهبون وكّل ما قيل لهم �أنهم �صيح�رشون �جتماعاً رمبا يح�رشه ع�صام 

�لعطار. و�خرتنا بيت قريب من �جلامعة الإخوة من حماة طلبنا منهم �أن يخرجو� فاأعطونا 

�لبيت، وهو قريب من �جلامعة ال يبعد �أكرث من 150م، فكنت �أجتول يف �جلامعة، و�لذي 

�أكلمه و�أخبه باأن يذهب مع �أحد �الإخوة، فيتعرفا على بع�صهما، ويو�صله مل�صافة  �أر�ه 

�لطابق كذ�  �لبناية ويف  باأن يدخل  �لبناء ثم ير�صده من بعيد للمبنى، ويخبه  قريبة من 

ال تقرع �جلر�ص، و�إمنا �دفع �لباب، و�دخل بدون �صوت عاٍل. وح�رش �للقاء ما يقارب 

�أملانيا، وهو  �الآن يف  �لهو�ري، وهو يعمل  �الأخ حممد  �ل�صكل، وح�رش  بهذ�  55 �صخ�صاً 

حتى  �الجتماع  ومّت  �لعطار  بدل  طبية،  خمتب�ت  وله  �ل�صيدلة  كلية  يف  و�أ�صتاذ  �صيديل 

ميعاد �صالة �جلمعة. 

و�أذكر �أننا عقدنا مرة ما ي�صبه هذ� �الجتماع، يف عهد �النف�صال، �إذ دعيت �إىل �جتماع 

�ملحا�رش�ت، وفيه  تعقد  فيه مكتبة وفيه  �لثقايف،  �ملنتدى  �ُصمي  لالإخو�ن  تابع  يف مكان 

�أخذ يجيب  �لذي  �لعطار،  �إليه ع�صام  �إىل غري ذلك. وح�رش  �لطاولة  �لتن�ص وكرة  نلعب 

�صتقوم  “متى  عجيب:  �رشيح  ل�صوؤ�ل  �أحدهم  ��صتوقفنا  حتى  �حلا�رشين،  �أ�صئلة  عن 

�ثنان  �ملنتدى:  عن  �مل�صوؤول  �ملوظف  وقال  �لباب،  قرع  �ل�صوؤ�ل  هذ�  عند  بانقالب؟” 

من  كانا  �ثنان  فدخل  تف�صال،  قال:  ثم  بالدخول  لهما  ف�صمح  �حل�صور،  يريد�ن  منهم 

�أنه �أخذ  �إال  �أغلقو� �لباب، ثم تابع قائالً: لنكمل �ملحا�رشة،  “�ملكتب”؛ �ملخابر�ت، فقال: 

“نلتقي  قال:  ثم  �لعلم،  وطالب  و�لعامل  �ملتعلم  وثو�ب  �لعلم  وفو�ئد  �لعلم  عن  يتحدث 
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لذلك  جو�باً  ن�صمع  ومل  للنظر.  الفتة  بطريقة  وخرج  عليكم”،  و�ل�صالم  �أخرى  مرة 

�ل�رشوري  من  فكان  �ملخابر�ت،  من  كانو�  دخلو�  �لذين  �أن  بعد  فيما  ففهمنا  �ل�صوؤ�ل، 

�نتقل  �أنه  �أ�صعرهم من خاللها  �لعلم بطريقة  �لنقا�ص. وكان كالمه عن  تغيري مو�صوع 

من مو�صوع �إىل مو�صوع �آخر �إذ مل يكن يتكلم عن ذلك.

يف بيت ال�سباعي

�ل�صباعي رحمه  �لدكتور م�صطفى  �ل�صيخ  لبيت  ُتن�صى زيارتي  �لتي ال  �الأمور  ومن 

�هلل، وكان �ملر�قب �لعام لالإخو�ن يف �صورية قبل ع�صام �لعطار، وهو عميد كلية �ل�رشيعة 

�أبو رمانة، وكان فيه �صالون  وموؤ�ص�صها و�الأ�صتاذ يف كلية �حلقوق. وكان بيته يف حي 

كبري ي�صم مكتبًة كبرية ت�صل �الأر�صية بال�صقف، وكان لديه موظف خا�ص ي�صعد عن 

طريق �صلم ليناوله �لكتاب �لذي يريده، فقد كان �ل�صيخ م�صاباً بال�صلل �لن�صفي �الأي�رش، 

يف  درو�صه  �أح�رش  وكنت  ويدّر�ص.  �ملحا�رش�ت  ويعطي  �ليمنى  بيده  يكتب  كان  ولكنه 

ندوة �أ�صبوعية كلَّ خمي�ص يف كلية �ل�رشيعة، يقال عنها قاعة بحث، كان يجيب فيها عن �أّي 

�صوؤ�ل، ويح�رشها من يرغب بذلك من طالب �جلامعة، وتعقد يف قاعة �صنة ر�بعة يف كلية 

�ل�رشيعة، وعندما �زد�د �لعدد �صارت تعقد يف �لقاعة �ل�صفلية للمكتبة �لعامة للجامعة، �إىل 

�أن �صارت تعقد يف مدرج �جلامعة �لكبري.

وقد �صارك �ل�صباعي يف �جلهاد يف فل�صطني �صنة 1948، قائد�ً ع�صكرياً جماهد�ً، وكان 

يقود �الإخو�ن �ل�صوريني �ملتطوعني، و�صارك يف معارك قرب �لقد�ص، وكان خطيباً موؤثر�ً، 

يحم�ص �جلماهري وي�صّد من عز�ئمهم فتنطلق �ملظاهر�ت بعد خطبه. وحني زرته �أنا و�الأخ 

حممد عبد �لعزيز عمرو و�آخرون �صاألناه عن مر�صه فاأن�صد يقول:

طالبـاً للعـالج ال �أ�صـرتيــح  ً وذرعــت �لبالد �صــرقــاً وغربــا

ملـحـــو� لــي و�أنـــا �صـريـــح  ً يـئ�ص �لطـب من �صفـائي �أخيـر�

ذ�ك يف �لدين �صلة وقبيح  �أتـــر�نــي يــا نــفــ�ص �أيــاأ�ص منـــه 

هو �أن�صي ويف حماه �أريح ح�صـــــبـــي �هلل ال �أريــــد �صــــــو�ه 

و�طرحوين ببابه �أ�صرتيح �حملوين �إىل �حلبيب وروحو� 
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وعندما   .
�حلياة”11 علمتني  “هكذ�  كتابه  يف  مكتوبة  كبرية  ق�صيدة  من  جزء  وهذ� 

تعرف عليَّ �صاألني عن �ل�صيخ �صكري �أبي رجب رحمه �هلل، وعن غريه، وقال لنا: “لقد 

من  عدد�ً  و�أنهيت  �لكرمي،  �لقر�آن  بحفظي  فيه  �نتفعت  �أين  �إال  �ملر�ص،  بهذ�  �هلل  �بتالين 

�لكتب �لتي كانت م�صودة، ومتكنت من �حلمية لد�ء �ل�صكري ف�صفيت منه، و�أخذت �أهتم 

باأبنائي”. وقال: �إن رجالً من �ل�صاحلني، ذكر ��صمه )و�أنا ال �أذكره(، ر�أى ر�صول �هلل ] 

يف �ملنام، فاأدخله عليه وقال: ماذ� بعد يا م�صطفى، ثم ربَّت ر�صول �هلل على ظهره، وقال: 

وقد  ذلك،  على  فعزم  �ملنورة،  �ملدينة  �إىل  �أذهب  �أن  �لروؤية  هذه  يف  متو�صل  و�أنا  خال�ص. 

حت�صنت  حتى  �صهرين  ومكث  �الإ�صالمية  �جلامعة  يف  �ص  ليدرِّ للمدينة  ذهب  �إنه  �إذ  فعل. 

�صحته، و�صار ي�صتطيع حمل �إبريق يف يده �مل�صلولة ويتو�صاأ، ثم عاد كي يحزم �أمتعته 

و�أور�قه لريحل �إىل �ملدينة لكنه تويف وهو جال�ص على �لطاولة مع �ل�صابوين، ير�جع �أحد 

كتبه �جلاهزة للطبع.

ومما رو�ه لنا �ل�صيخ �ل�صباعي يف هذه �لزيارة ق�صة له يف �أثناء وجوده يف �لقد�ص خالل 

حرب 1948، فتحدث عن �أنه بينما كان ي�صري يف درب �لز�هرة لفت نظره وجود مي�صيل 

�ل�صيارة ونزل، وقال: ماذ� تفعلون؟!  ، فاأوقف 
14

 على مقهى
13

�لبيطار  و�صالح 
12

عفلق

يظهر �أن �لدكتور م�صودي كان ي�صتح�رش �لن�ص عند كتابته له ومل يكن يقتب�ص من �لكتاب، فاأخطاأ يف “ملحو�   
11

يل و�أنا �رشيح” و�ل�صو�ب كما يظهر يف ن�ّص �لق�صيدة �الأ�صلي “ملحو� تارة و�أنا �رشيح”، و�أخطاأ يف “ببابه 

هكذا علمتني احلياة،  “ببابه و��صرتيحو�”. �نظر ن�ّص �لق�صيدة: م�صطفى �ل�صباعي،  �أ�صرتيح” و�ل�صو�ب 

ط 4 )بريوت: �ملكتب �الإ�صالمي، 1997(، �ص 322-325. )�ملحرر(

مي�صيل عفلق )1910-1989(: ولد يف دم�صق ب�صورية، وهو �أحد موؤ�ص�صي حزب �لبعث �لعربي و�أبرز منظريه.   
12

قيادة  يف  و�صارك  م�رش،  مع  للوحدة  دعا  �لوز�رية.  �ملنا�صب  من  عدد  و��صتلم  �ل�صوربون،  يف  �لتاريخ  در�ص 

�أقطاب �لبعث تكللت بانت�صار تيار  1963/3/8. غادر �صورية بعد �رش�ع بني  �صورية بعد �نقالب �لبعثيني يف 

�صالح جديد. ��صتقر يف �لعر�ق بعد و�صول �لبعثيني للحكم، تويف ودفن يف �لعر�ق. له عدد من �لكتب �ملن�صورة 

�أبرزها يف �شبيل البعث. �نظر: مي�صيل عفلق، يف �شبيل البعث )بريوت: د�ر �لطليعة للطباعة و�لن�رش، 1959(. 

)�ملحرر(

�لتدري�ص.  يف  وعمل  �ل�صوربون،  يف  �لفيزياء  در�ص  ب�صورية،  دم�صق  يف  ولد   :)1980-1912( �لبيطار  �صالح   
13

�أ�صهم ورفيقه مي�صيل عفلق يف تاأ�صي�ص حزب �لبعث �لعربي، و��صتلم عدد�ً من �ملنا�صب �لوز�رية. توىل رئا�صة 

�لوز�رة �أكرث من مرة بعد �نقالب �لبعث يف 1963/3/8. هرب من �صورية بعد �نقالب �صالح جديد على �لقيادة 

يف  �غتيل  �أن  �إىل  �ل�صوري  �لنظام  معار�صة  يف  الحقاً  ن�صط  غيابياً.  باالإعد�م  عليه  فحكم  �لبعث،  حلزب  �الأوىل 

باري�ص يف 1980/7/21. )�ملحرر(

لعفلق  باالإ�صافة  �لتي �صملت  �لزيارة  �إىل هذه  �لذ�تية  �أبو غربية يف �صريته  �لفل�صطيني بهجت  �لقائد  ي�صري   
14

�لبعث  حزب  قادة  من  عدد�ً  �إن   ]...[“ للحزب:  �لدعاية  ��صتهدفت  �أنها  ويظهر  �لبعث،  قياد�ت  من  عدد 

 = بع�ص  مع  و�لتقو�  فل�صطني  يف  �لقتال  �أثناء   1948 عام  �صوريا  من  فل�صطني  �إىل  جاوؤو�  قد  كانو�  �لعربي 
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�ملقهى.  على  وجتل�صون  وللقتال  للعمل  متطوعون  �أنكم  تدَّعون  �صورية  من  جئتم  �أنتم 

فاأخذهم يف �ل�صيارة ورجع للمدر�صة �لعمرية حيث قيادة جي�ص �الإنقاذ وقال لالأخ �أعِط 

�لبيطار  �صالح  و�أخذ  ��صتخدمها،  �أعرف  ال  �أنا  عفلق:  مي�صيل  فقال  بندقية،  منهما  كالً 

بندقية، وقال لالأخ لنذهب ملكان �صاخن، فاأخذهم للم�رش�رة، و�أ�صار �إىل بناية هي بناية 

�لنوترد�م، وهي �الآن فندق، وكانت �أحد حماور �لقتال يف �لقد�ص بني �ل�صهاينة من جهة 

�لبناية مرة معنا ومرة  �إن هذه  �أخرى، وقال  و�لفل�صطينيني من جهة  �الأردين  و�جلي�ص 

معهم، فقال له �ل�صباعي: �الآن مع من، قال ال �أدري، فقال �ل�صباعي: “يال” ]هيا لننطلق[، 

فقال مي�صيل عفلق: �أنا لن �أحترك من هنا وبقي يف �مل�رش�رة، فذهب �ل�صباعي و�لبيطار 

و�صار� حتى و�صال �لبناية، فقال �لبيطار: “ال يوجد �أحد، دعنا نرجع”، فقال �ل�صباعي: ال 

�صنتفقد �ملبنى، فرف�ص �لبيطار، فدخل �ل�صباعي و�صعد �إىل �لطو�بق، فلم يجد فيها �صيئاً 

فاأطلقو� ر�صا�ص  �لغربية،  فاأطلق عدة ر�صا�صات على �جلهة  �ل�صطح،  �إىل  حتى و�صل 

�لوزر�ء  �لبيطار رئي�ص  �لبيطار يرجف، و�صار  �لر�صا�صات ب�صكل جنوين ونزل، فكان 

عندما كان �ل�صباعي يروي �لق�صة. 

�ل�صفار�ت  �صارع  وهو  دم�صق  �صو�رع  من  �صارع  �أحلى  يف  جميلة،  زيارة  كانت  لقد 

�لذي كان يخطب من على  �ل�صيافة،  �لرئا�صية، مبا فيها ق�رش  �لق�صور  �الأجنبية، وفيه 

حمدي  و�الأخ  ذهبت  �ملنية  �ل�صباعي  و�فت  وعندما  �لوحدة.  �أيام  �لنا�رش  عبد  �رشفاته 

�أنه  �إال  �إىل �مل�صجد �الأموي، �لذي مل يكن يتلئ يوم �جلمعة لعظمه و�ت�صاعه  �أبو حمدية 

ظهر ذلك �ليوم كان ممتلئاً و�ل�صاحات من حوله باالآالف من �مل�صيعني. وقد حمل جثمان 

�أبو رمانة حتى  بيته يف  �الأقد�م من  على  له م�صياً  �ملحبني  �ل�صباب  �أكتاف  �ل�صباعي على 

�مل�صجد، علماً باأن �جلنائز كانت ممنوعة من �لتقدم �إال بال�صيار�ت، وعندما دخل �مل�صجد 

بكته �لرجال ب�صوت مرتفع، و�أخذو� ينقلونه من حمر�ب �إىل حمر�ب؛ فمحر�ب للحنفية 

��صتقر يف �ملحر�ب �الأو�صط. وبعد �صالة �جلنازة خرجنا  و�آخر لل�صافعية، وهكذ� حتى 

هتافات  وكانت  مثلها،  �أ�صاهد  مل  مبظاهرة  �ملقبة  �إىل  �حلميدية  �صوق  عب  �مل�صجد  من 

]...[]مي�صيل عفلق[ ز�رين يف مقر قيادتي  �لفل�صطينية ووزعو� ن�صخاً من د�صتور �حلزب،  �ل�صخ�صيات   =

�لع�صكري يف حّي �مل�رش�رة بالقد�ص ب�صحبة �لرئي�ص فا�صل عبد �هلل �لر�صيد ]...[ و�ل�صيخ م�صطفى �ل�صباعي 

املنا�شل  مذكرات  من  غربية،  �أبو  بهجت  �نظر:  �صوريا”.  يف  �الإخو�ن  جمعية  من  �ملتطوعني  جمموعة  رئي�ص 

بهجت اأبو غربية من النكبة اإىل االنتفا�شة )1949-2000( )بريوت: �ملوؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات و�لن�رش، 

غربية  اأبو  بهجت  مذكرات  الفل�شطيني،  العربي  الن�شال  خ�شم  يف  غربية،  �أبو  وبهجت  18؛  �ص   ،)2004
1916-1949 )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1993(، �ص 241. )�ملحرر(
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لقيت كلمات �لتاأبني 
ُ
�أ �الإخو�ن تدوي عالياً، وقد هتفت هتاف �الإخو�ن، ب�صوت عاٍل، ثم 

 كلمة �الإخو�ن يف �الأردن، وقد ح�رش �جلنازة يومها �الأخ 
15

و�ألقى �الأخ م�صهور ح�صن

�أبو ماجد )حممد عبد �لرحمن خليفة(، مر�قب �الإخو�ن يف �الأردن �أما �الأخ ع�صام �لعطار 

فلم ي�صتطع �مل�صاركة ملنع �ل�صوريني له من �لدخول وكان يف لبنان، فقال:

�إذ� ما دعوت �ل�صب و�لبكى بعدك يا م�صطفى                    �أجاب �لبكى طوعاً ومل يجب �ل�صب 

وقال:

عــجـــــــــز �لــــزمــــــــــان �أن يـــــاأتـــــــــــي بـــمـــثـــلــــــه               �إن �لـــزمــــان بـــمـــثـــلـــــــه لـــبــخـــيـــــــــل

رحمة �هلل عليه.

حياتي الروحية يف �سورية

�لدين ويف  �إذ كانت در��صتي يف  �لكلية يطغى على در��صتي،  �لتنظيم يف  كان عملي يف 

�لقر�آن �لكرمي، وعبادتي من �صوم للنافلة وقيام لليل و�صالة �جلماعة يف �مل�صجد وتالوة 

بن  خالد  م�صجد  يف  �ملوؤذن  �أناف�ص  وكنت  �لطب.  در��صة  من  عندي  �أهم  �لكرمي،  �لقر�آن 

�لوليد، فاأ�صبقه �إىل �مل�صجد الأرفع �آذ�ن �لفجر، وكنت �أنا �ملوؤذن الأربعة فرو�ص يف م�صجد 

جامعة دم�صق.

�لتز�مي  من  �لرغم  فعلى  �خلا�صة،  �لروحية  حلياتي  بد�ية  �جلامعية  حياتي  وكانت 

مع  �جلامعة  يف  بد�أت  �أين  �إال  �ل�صوفية،  جدي  بحياة  وتاأثري  �خللوتية  �لطريقة  باأور�د 

 �لذي يعتمد على �لرتهيب و�لرتغيب، وهو 
16

كتاب “مكا�صفة �لقلوب” الأبي حامد �لغز�يل

�لدين ويطبق  �إحياء علوم  �لدين”، ومن يدر�ص  “�إحياء علوم  �صورة م�صغرة عن كتاب 

 م�صهور �ل�صامن )1918-1998(: ولد بنابل�ص، در�ص يف �الأزهر و�نتمى لالإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش، تعرف على 
15

�الإمام ح�صن �لبنا و�لدكتور م�صطفى �ل�صباعي. �أ�صهم يف تاأ�صي�ص عدد من �صعب �الإخو�ن �مل�صلمني يف �ل�صفة 

�لغربية يف فرتة مبكرة. ��صتلم من�صب �ملر�قب �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن بالنيابة �صنة 1957. �نتخب 

1962. غادر للعمل يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية  نائباً يف �لبملان �الأردين عن �الإخو�ن �مل�صلمني بنابل�ص �صنة 

كخبري خطوط عربية. تويف يف عّمان. )�ملحرر(

�ل�صنة،  �أهل  �أبرز علماء  �أحد  �إير�ن حالياً(،  �لغز�يل )1058-1111م(: ولد بقرية قريبة من طو�ص )يف  �أبو حامد   
16

لقب بحجة �الإ�صالم ومبجدد �لقرن �لهجري �خلام�ص، له عدد من �ملوؤلفات �لبارزة يف عدد من �ملجاالت �لفقهية 

و�لعقدية و�لفل�صفية، وما ز�ل �لكثري منها ي�صهم يف ت�صكيل وعي �لكثري من �مل�صلمني و�أبناء �حلركة �الإ�صالمية 

خ�صو�صاً، �أبرزها كتابه اإحياء علوم الدين. تعد �أطروحاته و�أفكاره جماالً للدر��صة لدى �لكثري من �لباحثني 

�ملعا�رشين. )�ملحرر(
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ي�صي  كان  فقد  معه.  �لتعامل  وي�صعب  وينحرف،  و�قعه  يتجاوز  بحرفيته  ن�صو�صه 

علي �أحياناً �أربعة �أيام ال �أكلم فيها �أحد�ً. ومرة طبقت منه ما يتعلق ب�صوم �خل�صو�ص، 

ثم خ�صو�ص �خل�صو�ص، ويف هذ� �لعمل ت�صوم عن كل �صيء �صوى �هلل، فال تكلم �أحد�ً 

وال تفكر ب�رشب �أو غريه، و�إن فكرت بوجبة �الإفطار �أو بد�أت تعدها جرحت �صيامك. 

وقد �صمت يوماً ومل يكن لدي طعام منا�صب �أفطر عليه، حتى �إذ� بقي ن�صف �صاعة 

الأذ�ن �ملغرب، ُقرع �جلر�ص، فاإذ� بجاري يحمل �صينية، فقلت يف نف�صي: “و�هلل، لن �أفتح 

�لبيت  مفتاح  عن  ن�صخة  لديه  كان  هذ�  فجاري  �ملكان،  �ل�صينية  تغادر  مل  وجل�صت.  له” 

�ل�صينية  وو�صع  �لباب  ففتح  هنا”،  لي�ص  �لدكتور  “كاأن  وقال:  عمته،  بيت  �أ�صكن  فاأنا 

وغادر. فنه�صت الأرى ما على �ملائدة، فتعجبت، كّل �صيء كان مغطى بالقرطو�ص، وهذ� 

�حلديث لي�ص حديث كر�مة �إمنا حديث بنعمة �هلل. �إذ �إنه مل يخطر على بايل ماذ� �أريد �أن 

�أفطر، فاأتاين �لفطور و�حلمد هلل، هذ� ما حدث. وقد رويت هذه �حلكاية يف �ل�صجن مرة 

خالل حديثي عن �أ�رش�ر �ل�صوم، وحتدثت عن ما تعلمت من �إحياء علوم �لدين يف �صوم 

�الإن�صان عن �لفرج وعن �لبطن، �أما �صوم �خل�صو�ص ف�صوم كّل �جلو�رح ومتنع عن كّل 

�ملعا�صي، و�أما �صوم خ�صو�ص �خل�صو�ص فال �أحد ي�صتطيعه.

�أيام، و�أذكر مرة كنت يف بيت  وكنت �أحر�ص على �نتهاز فر�ص الإحياء ليايل و�صوم 

يعار�ص  َمن  �لرغم من وجود  �لن�صف من �صعبان، على  ليلة  فاأحيينا  �أخينا اليف قطاعة 

�إحياءها، والأين كنت �أحب كتاب “مكا�صفة �لقلوب” للغز�يل وفيه يبني �أهمية �لن�صف من 

�صعبان دعوت عدد�ً من �الإخوة الإحيائها وكنا حو�يل 12 �صخ�صاً، كنا ن�صلي وندعو ثم 

جنل�ص لن�صرتيح، وقد �صليت بهم وقر�أت �صورة �لو�قعة، وعندما و�صلنا لالآيات �الأخرية 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  حني يقول �هلل تعاىل: چڈ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

بد�أ   
ۆچ17 ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

�جلميع بالبكاء �ل�صديد تاأثر�ً بتلك �الآيات. و�أتبعنا تلك �لليلة ب�صيام نهار ذلك �ليوم وهذ� 

ما قد تكرر معنا يف كثري من �لليايل. ف�صورية وم�صاجدها لها ذلك �جلو �لروحاين �لهادئ 

ملن �أحب و�أر�د. 

�صورة �لو�قعة، �الآية 96-88.  
17
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وال �أن�صى ق�صة �أوي�ص �رشكجي وهو طالب طّب يف دفعتي، وكان يتو�صاأ لكل �صالة 

منري�ً  وجهه  كان  �هتمامي.  هذ�  فعله  جذب  وقد  �ل�صديد  و�لبد  �ل�صتاء  �أيام  يف  حتى 

المعاً وكنت �أحبه و�أحب مر�قبته و�لنظر �إليه. وقد حاولت �أن �أ�صمه �إلينا فلم �أ�صتطع، 

�أتباع كرث،  وله  �الأخري �صوفياً  ، وكان 
18

�أحمد كفتارو �ل�صيخ  وكان ملتزماً مع جماعة 

يف  مقاالً  �صّده  �ل�صباعي  كتب  وقد  كالمية،  وم�صاد�ت  �صجال  �ل�صباعي  وبني  وبينه 

كفتارو  �ل�صيخ  وفهم   ،
يتظلم”19 “�صيطان  عنو�ن  حتت  �حلياة”  علمتني  “هكذ�  كتابه 

�إليه �الأخ علي  �إلينا �أر�صلت  �أنه مق�صده. وعندما ف�صلت يف �إقناع �ل�رشكجي باالن�صمام 

�لبيعة وكانت يف بيتي، وقد  �إقناعه، ثم طلب منه  �أجنح مني، وُوفِّق يف  �لبو�صي، وكان 

�أنني م�صوؤول �لتنظيم يف  �أحد �لكبار، ولكن �أخبه  �أمام  �أنها �صتكون  ده�ص لذلك، لظنه 

�لكلية، لكنه ��صرتط علينا �أن ي�صتمر بح�صور درو�ص �ل�صيخ كفتارو، و�أن ياأتي �أحدنا 

حل�صور �لدر�ص مرة. فذهبت معه الأح�رش �لدر�ص، وكان �أول در�ص �أح�رشه يف م�صجد 

. وكان در�صاً 
20

�أعلى �الأكر�د، ويف هذ� �مل�صجد قب حمي �لدين بن عربي ركن �لدين يف 

حتى  وف�رشها  هود،  �صورة  �آيات  �آخر  تف�صري  �ل�صيخ  قر�أ  فقد  �أن�صاه،  ولن  جد�ً  موفقاً 

، فتاأثرت 
چ21 ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  و�صل لقوله تعاىل: 

فهذ�  بال�صوء،  عني  يتحدث  من  “ليتعظ  وقال:  �لدر�ص  من  �نتهى  ثم  بالكلمات،  جد�ً 

�مل�صايخ  من  عدد  على  �ل�رشعية  �لعلوم  در�ص  �صويف  ب�صورية،  دم�صق  يف  ولد   :)2004-1915( كفتارو  �أحمد   
18

و�لعلماء، ��صتلم �لتدري�ص بعد وفاة و�لده، �صارك يف ع�صوية وتاأ�صي�ص �لع�رش�ت من �ملوؤ�ص�صات، عني بقر�ر 

يف  �أ�صهم  وفاته.  حتى  �ملن�صب  هذه  يف  و��صتمر  ل�صورية  مفتياً   1964 �صنة  �ل�صورية  �جلمهورية  رئي�ص  من 

�ل�صهيوين.  لالحتالل  و�ملقاومة  �لتحرري  �لكفاح  ودعم  و�ل�صيعة،  �ل�صنة  بني  تقريب  جمل�ص  �أول  تاأ�صي�ص 

�ختلف مع �الإخو�ن �مل�صلمني يف �صورية خ�صو�صاً مع �لدكتور م�صطفى �ل�صباعي بعد دعمه النتخاب ريا�ص 

�ملالكي مناف�ص �ل�صباعي يف �نتخابات �أجريت �صنة 1957. تويف يف دم�صق. )�ملحرر(

�نظر: م�صطفى �ل�صباعي، مرجع �شابق، �ص 67-73؛ ويظهر �أن مبتد�أ هذ� �ل�صجال كان ب�صبب دعم كفتارو   
19

للمر�صح ريا�ص �ملالكي مر�صح �لتجمع �لقومي و�لذي ناف�ص �لدكتور م�صطفى �ل�صباعي يف �نتخابات تكميلية 

�لوقت: عدنان  �أحد كو�در �الإخو�ن �مل�صلمني يف ذلك  1957/5/17. �نظر وجهة نظر  �لنيابي جرت يف  للمجل�ص 

االنف�شال  اإىل  ال�شي�شكلي  رحيل  من  وذكريات،  مذكرات  �شورية،  يف  امل�شلمون  االإخوان  �لدين،  �صعد 

1954-1963 )�لقاهرة: مكتبة مدبويل، 2010(، �ص 123-125؛ ويتحدث عن هذ� �ملوقف كذلك �أكرم �حلور�ين، 
�نظر: �أكرم حور�ين، مذكرات اأكرم حوراين )�لقاهرة: مكتبة مدبويل، 2000(، ج 3، �ص 2371. )�ملحرر(

حمي �لدين �بن عربي )1164-1240م(: ولد يف مر�صية باالأندل�ص )�إ�صبانيا حالياً(، �أحد �أ�صهر �ملت�صوفني، لقب   
20

�لبلد�ن �الإ�صالمية و��صتقر وتويف يف دم�صق. له �لكثري من  �لعارفني. ز�ر �لكثري من  بال�صيخ �الأكب و�صلطان 

�ملوؤلفات و�الآثار �ل�صعرية، من �أ�صهر كتبه �لفتوحات �ملكية، �ختلف يف �صاأنه فهاجمه �لكثري ورفع من مكانته 

ود�فع عنه �لكثري. ت�صكل �أفكاره ون�صو�صه جماالً لع�رش�ت �الأبحاث و�لدر��صات �ملعا�رشة. )�ملحرر(

�صورة هود، �الآية 118.  
21
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�الأ�صتاذ �صالح عثمان رئي�ص ق�صم �الأذن و�حلنجرة هنا، وقد ر�أى يف �ملنام حبالً يحيط 

برقبته ليخنقه، وكان هذ� �الأ�صتاذ تكلم علي، و�أنا �أنقذته، هل فهمتم؟”، �صلى �هلل على 

�صيدنا حممد، وبد�أو� ين�صدون:

تــــح�صــــــر كـــــالـــغــيــث

فــالــدنيــا فـي  دع طرق �لغي  

و�لباقي حي �لـــكــل يــفـــنــى  

فخرجت، وكنت �أ�صع نظار�ت على عيني، ف�صاألني �الأخ �أوي�ص: كيف �لدر�ص؟ فقلت: 

ممتاز، فقال ملاذ� كنت عاب�ص �لوجه؟، قلت: وكيف عرفت، قال: ر�أيتك ملا قمت، قلت: كنت 

�لنظار�ت جبينك يظهر عبو�صك، قلت: مل يعجبني كالمه  �أ�صع نظار�ت، قال: من فوق 

�الأخري، وكان �أتباعه يحبونه حباً جماً، قال: “طيب، �أنت تاأثرت و�أحببته؟ تعال �إىل در�ص 

�الإثنني يف جامع تنكز”. فذهبت وح�رشت �لدر�ص بعد �صالة �ملغرب وما �أكرث �حلا�رشين 

و�ملحبني لل�صيخ.

جولت يف �سورية

ال يكن �أن �أخت�رش ذكرياتي �جلميلة يف �صورية يف مدينة دم�صق �لفيحاء، فلي ذكريات 

جميلة �أخرى يف مدينة حلب �ل�صهباء وكذلك يف دير �لزور ونهر �خلابور، �لذي ذهبت �إليه 

�صيفاً عند �الأخ �حلبيب �لدكتور �أحمد �صبلي )�أبو �صمية(، فقدم لنا طعاماً لذيذ�ً؛ �إذ و�صع 

�خلرفان  من  كبري�ً  قطيعاً  يلك  و�لده  وكان  �لرز.  �صينية  فوق  �صغري�ً  رومياً  خاروفاً 

و�لغنم و�الأر��صي �لو��صعة �ملزروعة بالقطن، وت�صقى من نهر �خلابور.

ويل ذكريات يف �مليادين قرب �حلدود �لعر�قية وعلى نهر �لفر�ت. ولن �أن�صى ذكرياتي 

�لرفاعي  حامد  �لدكتور  �لعزيز  �الأخ  د�ر  يف  منت  حيث  م�صكني  و�ل�صيخ  درعا  يف  �أي�صاً 

يف  دويل  موؤمتر  �إىل  حامد  �لدكتور  دعاين  وقد  حمدية،  �أبو  حمدي  �حلبيب  �الأخ  ومعي 

مكة �ملكرمة حتت �إ�رش�ف و�إد�رة ر�بطة �لعامل �الإ�صالمي، وكانت معي زوجتي �أم �لعبد 

منهم  �أذكر  �الإخوة،  من  بالكثري  فيه  و�لتقيت  كثري�ً  منه  ��صتفدت  وقد  و�صهيب،  ومعاذ 

�لدكتور حممد �لهو�ري، و�الأ�صتاذ عادل �ل�رشيف، و�لدكتور عمر نا�صيف رئي�ص ر�بطة 

�لعامل �الإ�صالمي، ونائبه �لدكتور حامد �لرفاعي، وهو من �ل�صيخ م�صكني �أ�صالً. 
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وقد تعّرفت يف �صورية باالإ�صافة �إىل �الإخوة �لذين ذكرتهم �أعاله �إىل �لدكتور م�صطفى 

دعبول �لذي �عتقل يف �الأحد�ث �لتي �صهدتها �صورية الحقاً، وكان من م�صوؤويل �لتنظيم 

�أثناء وجودي يف مكة �ملكرمة فقد �لتقيت  �أما يف  �أ�صتاذ�ً يف كلية �لعلوم.  يف دم�صق، وكان 

 يف م�صجد 
23

 يف م�صجد �لعفيفي يف دم�صق وكذلك باأبي �حل�صن �لندوي
22

حممد �ل�صو�ف

�لقر�صاوي  يو�صف  بالدكتور  و�لتقيت  حما�رشة،  له  وح�رشت  �جلامعة  يف  �ملهاجرين 

�صنة 1964 يف حما�رشة باإربد يف �أثناء زيارة يل لالأردن، �ألقى علينا فيها ق�صيدته �لنونية، 

�ل�صديد  �لظلم  فيها  يبني  �العتقال،  �أثناء  يف  م�رش  زنازين  يف  كتبها  موؤثرة  ق�صيدة  وهي 

�لذي تعر�ص له �الإخو�ن على يد عبد �لنا�رش.

حرب 1967

خالل هذه �ل�صنو�ت �جلميلة �لتي ع�صتها يف �صورية، ح�صلت حرب حزير�ن/ يونيو 

بالهجوم  باالعتد�ء  �بتدوؤوه  �لذي  و�الأردن،  و�صورية  م�رش  على  �لهجوم  فكان   ،1967

لقد  �أيام.  �صتة  يف  هزمت  �لتي  �لثالثة  �لعربية  �جليو�ص  على  �عتد�ٌء  تاله  �ملطار�ت،  على 

“�لنقطة  مع  �ل�صهاينة  ن�صاط  �الإعد�د  هذ�  ومن  عدَّتها،  �حلرب  لهذه  “�إ�رش�ئيل”  �أعدت 

�الأردنية.  للحكومة  �مل�صاعد�ت  تقدمي  تدعي  كانت  �أمريكية  موؤ�ص�صة  وهي   ،
�لر�بعة”24

ومن �لن�صاطات �لتي قامت بها �إعادة تنظيم �لبناء حول منطقة �حلرم �الإبر�هيمي، وظهر 

�أحدهم تعرف عليه عمي  �مل�رشوع كانو� �صهاينة،  �لعاملني يف هذ�  �الأفر�د  من  �أن كثري�ً 

1967 وكان �صابطاً يف �جلي�ص �ل�صهيوين. لقد قام هوؤالء بهدم �لبيوت  بعد حرب �صنة 

حممد �ل�صو�ف )1915-1992(: ولد يف �ملو�صل بالعر�ق، �أحد �أبرز وجوه �حلركة �الإ�صالمية يف �لعر�ق، رئي�ص   
22

جمعية �الإخوة �الإ�صالمية، عمل �أ�صتاذ�ً يف كلية �ل�رشيعة ببغد�د، و�صارك متطوعاً يف حرب 1948. �عتقل يف عهد 

عبد �لكرمي قا�صم ملعار�صته �ملد �ل�صيوعي. دفن يف مكة �ملكرمة. �نظر: حممد حممود �ل�صو�ف، �شفحات من 

تاريخ الدعوة االإ�شالمية يف العراق )�لقاهرة: د�ر �العت�صام، 1980(. )�ملحرر(

�أبو �حل�صن �لندوي )1914-1999(: ولد يف �لهند، در�ص �لعربية وعمل يف �ل�صحافة، �أمني عام ندوة �لعلماء يف   
23

�لدول  من  �لكثري  ز�ر  �لهند،  يف  �الإ�صالمي  �ملجمع  موؤ�ص�ص  مبكة،  �الإ�صالمي  �الأدب  لر�بطة  رئي�ص  �أول  �لهند، 

�لندوي،  �حل�صن  �أبو  �نظر:  �الإ�صالمية.  �حلركة  �أبناء  ت�صكيل  يف  �ملوؤثرة  �لكتب  من  كبري  عدد  وله  �الإ�صالمية، 

مذكرات �شائح يف ال�رصق العربي )بريوت: موؤ�ص�صة �لر�صالة للن�رش، 1978(. )�ملحرر(

�أ�صلوب �ملعونات و�مل�صاعد�ت �القت�صادية و�لفنية، وقد �عتمدته �لواليات �ملتحدة  �لنقطة �لر�بعة: وهو �تباع   
24

علناً �صو�ء من خالل مذهب هاري ترومان Harry Troman “�لنقطة �لر�بعة” �أو مبد�أ �أيزنهاور “ملء �لفر�غ” 

Eisenhower Doctrine �لتي �أعلنها دو�يت �أيزنهاور Dwight Eisenhower يف كانون �لثاين/ يناير 1957 �أو 
ما قبل هذ� وتلك، دون �إعالن، يف �إطار ما عرف ب�صيا�صة �الحتو�ء.
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�ملجاورة للحرم �الإبر�هيمي بحجة �أنها “خر�ب” و�أن�صاأو� “�ال�صرت�حة” �ملوجودة �الآن، 

�لتي كانت تغطي �حلرم  “�لبيز�ر” و�حلار�ت  و�أز�لو� عدد�ً من �حلار�ت و�لدكاكني مثل 

�الإبر�هيمي، وكاأنهم كانو� يعّدون لقدومهم. 

و�لن�رشة  للم�صاعدة  عّمان،  �إىل  با�صات  يف  �الآخرين  مع  ذهبت  �حلرب  �ندالع  بعد 

�أنه قد ُغّرر بنا وكانت مهزلة. لقد كنت متحم�صاً ثائر�ً، ودعوت  كما قيل لنا!؟ و�حلقيقة 

�أمت  م�صتعد�ً  كنت  �الأقارب،  �أو  �أهلي  من  �أحد  يح�رش  ال  و�أن  و�لدي  يح�رش  ال  �أن  �هلل 

بنا على “�لكال�صينات”  �ال�صتعد�د للقتال، وكنت يف حالة من �لثورية غري �لو�قعية. لقد ُدرِّ

باأنهم  �عتقدنا  ونحن  وباأ�صنانكم”،  باأظافركم  “قاتلوهم  يقول:  �مللك  وكان  �صورية،  يف 

بنا على ��صتخد�م  يريدون “فزعة”، فجمع كلَّ �لطالب �الأردنيني يف جامعة دم�صق، ودرَّ

“�لكال�صني”، ثم ركبنا �لبا�صات متوجهني نحو عّمان، ويف طريقنا ��صتوقفنا مر�ت عدة، 
�لبا�ص من دون �صوء حتى  �الأر�ص” وي�صري  “طيارة غارة”، فننزل و“ناأخذ  يقولون: 

و�صلنا تقريباً مع بزوغ �لفجر.

�أبو حمدية، كان زميالً  �إىل �أخي وحبيبي حمدي  �أن و�صلُت �لعبديل حتى ذهبت  وما 

�لباب،  �لعلوم، وملا قرعت �جلر�ص وفتحو�  يل يف �جلامعة وقد �صبقني وتخرج من كلية 

وجدت �أهل �لبيت جال�صني كعادتهم وكاأن �صيئاً مل يحدث، وكان يتناول فطوره! فقال يل: 

“تعال �فطر معي”، ومل �أكن قادر�ً على حتمل ما �أرى وما �أ�صمع، فقلت له: “هيا، نريد �أن 
نذهب”، قال: “�أين تريد �لذهاب؟” فقلت له: “�أريد �لذهاب للقتال”، قال: “تقاتل ماذ�؟”، 

فاأجبته  �لثاين؟”،  �لدفاع  خّط  �أين  تعرف  “هل  قال:  �لثاين”،  �لدفاع  خّط  “على  قلت: 

�جلي�ص  تر�جع  بعد  عو�”،  “بيت  منطقة  بعد  �لثاين  �لدفاع  خّط  �أن  �أعتقد  وكنت  بالنفي، 

للخلف حو�يل 20 كم، فقال يل �أن خّط �لدفاع �لثاين على نهر �الأردن، قلت له: “ماذ�؟!”، 

فقال: “نعم، �نتهى �الأمر، �ل�صفة �لغربية كلها �صقطت، �ذهب و�نظر �أباك �إن كان قد جاء 

�أم ال، �ذهب �إىل د�ر عمك”، فقلت له: “�أين �أذهب �إىل د�ر عمي؟”

�أقاتل،  �أن  �أريد  �أحد،  عن  �أ�صاأل  كي  �آِت  مل  �ل�صديد،  و�الإحباط  بالذهول  �أ�صبت  لقد 

�إىل  �أذهب  فقلت:  �لقتال،  على  لنا  �مل�صتمر  و�ل�صحن  �لد�ئم  �لت�صجيع  كان  �لليل  فطو�ل 

�الإخو�ن الأقاتل معهم، فذهبت �إىل �ملركز �لعام فوجدتهم يتناولون “�لّدقة وزيت وزيتون 

و�ل�صاي، ال يفكرون ب�صيء �آخر”، ثم ذهبت �إىل بيت عمي، فوجدت �أخي �ل�صغري �أكرم 

عندهم فا�صتغربت وجوده، فقيل يل �إنه �أتى مع و�لدك قبل �حلرب بع�رشة �أو خم�صة ع�رش 

يوماً، و�أر�د �أن يبقى هنا، لكن �ندالع �حلرب جعله يرتاح لقدومي. وملا ر�آين عمي دمعت 
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عيناه و�أخذ يبكي وكاأن يده قد قطعت، فقلت منده�صاً، “ماذ� بك؟ ماذ� يف �الأمر؟ �أ�صاأل �هلل 

�أال ياأتو�!” �أق�صد �أهلي، فقال: “وماذ� يكن �أن يفعلو� �إن مل يخرجو�؟!” قلت: “يهربون!؟ 

ال �أريدهم �أن يهربو�، لن �أحتمل �أن ي�صبحو� الجئني! وال �أريد �صماع هذ� �لكالم”.

بعدها، �رشت �أنظر �إىل �الأمور بو�قعية و�رشت �أنزل مع �الأ�صتاذ عرفات �لتكروري، 

�لذي كان يعمل يف ق�صم �ملناهج يف عّمان، ب�صيارته �إىل �لنهر، فكنا نقف عند �جل�رش �ملك�صور 

�ليهود يف ذلك حتى يخرجو� من  �أغر��صهم ي�صاعدهم  �لنا�ص حاملني  ياأتي  ونرى كيف 

�لبلد، وكثرٌي منهم كان من خميم عقبة جب وكانو� الجئني من �ملناطق �لتي �حتلت �صنة 

1948، فلما حدث �لهجوم حملو� �أغر��صهم وهاجرو�، وكاأنه �صار لديهم خبة بالهجرة! 
وقد �أن�صاأو� لهم خميماً يف �ل�صفة �ل�رشقية يف منطقة �لبقعة و�صموها خميمات �لنازحني، 

وكنت �أنظر �إىل �لنا�ص ي�صريون م�صطربني و�أمتنى �أن ال �أرى �أحد�ً من �أهلي، وكنا ننزل 

�إىل �لنهر �صباحاً وال نعود �إال يف �مل�صاء. 

ومرًة ر�أيت جمموعة من �خلليل ف�صلمت عليهم فلم يرد �أحد، و�إذ �أنا باأ�صعد ع�صيلة، 

عّم رئي�ص �لبلدية، وهو من �الإخو�ن وكان خياطاً وله دكان يف �صارع �ل�صاللة، ف�صلمت 

�ل�رشيف  ه�صام م�صودي و�رشف  �أي�صاً  ر�أيتهم  �إذ مل يكن منتبهاً. وممن  يرد  فلم  عليه 

رحمهما �هلل، وقد دخال فندق ق�رش �ل�رشق ومع كل منهما بندقية، و�صمعت ه�صام يقول: 

“و�هلل �رشنا الجئني” وعليهما غبار من �مل�صي يف �لطرق �جلبلية. وقابلت �أي�صاً �صخ�صاً 
�آخر ��صمه �أحمد ح�صني �أبو عمر �أمام د�ر �الإخو�ن ف�صاألته: “�إىل �أين؟” فقال: “و�هلل لو كان 

معي �صكني ملا هربت”، فقلت له م�صتاًء: “يخرب بيتكم، من �أين �أتيتم، �إىل �أين ذ�هبون؟”. 

�ل�صوؤ�ل  ف�صاألته  �الإجنليز  �صّد  �لثو�ر  كبار  من  وكان  دندي�ص  حممد  ��صمه  باآخر  �لتقيت 

وقد  �هلل،  رحمه  �لدين  زين  �حلاج  عمي  ور�أيت  لالإجنليز”،  مطلوب  “الأنه  فقال:  نف�صه 

ح�رش، فعاتبته على هروبه، فقال يل: “�أنا مطلوب لهم”، ثم ق�ّص عليَّ ق�ص�ص جهاده مع 

.
25

�ملجاهدين يف �لثورة بقيادة “�ل�صلف” عبد �حلميد �جلوالين

عبد �حلميد �جلوالين )1905-2002(: ولد يف مدينة �خلليل، لقب بلقب “�ل�صلف”. ن�صط يف ثورة 1939-1936،   
25

فبد�أ ن�صاطه يف منطقة �خلليل و�لقد�ص وبيت جبين، طارده �الحتالل �لبيطاين بعد قتله جلنديني يف منطقة 

برك �صليمان بالقرب من بيت حلم، فرتك عمله ب�رشكة �لبا�صات �لوطنية يف �خلليل. �صكل ف�صيالً حتت �إمرة 

�إثر  عبد �لقادر �حل�صيني قائد منطقة �لقد�ص �لعام، �صارك يف معركة بني نعيم ويف حترير بئر �ل�صبع. هاجر 

لل�صيخ  �لقيادة  و�صلم   1948 �صنة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  متطوعي  قو�ت  مع  قائد�ً  لفل�صطني  قدم  مل�رش،  �لثورة 

حممد �لفرغلي، �صارك يف �لقتال قائد�ً ملئات �ملتطوعني و��صرتك يف عدد من �ملعارك �لرئي�صية. هدم �الحتالل 

�ل�رشية  زيارته  بعد  عرفات  يا�رش  الإيو�ئه  ولده  و�عتقل  و�أريحا  �خلليل  يف  بيته   1967 �صنة  بعد  �ل�صهيوين 

لل�صفة �لغربية �إثر �حلرب. تويف يف �خلليل. )�ملحرر(
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م�صتتي  تائهني  م�صطربني  �لطرقات  يف  ي�صريون  كانو�  �لنا�ص  �أن  �مل�صحك  ومن 

. ومن �نفعايل �ل�صديد  �الأذهان كاأنهم �صكارى، وقد �ألقيت �لتحية على �أحدهم فلم يرد عليَّ

باالأحد�ث كتبت مقالة ل�صحيفة �لد�صتور بعنو�ن “كيف نغلبهم”، فلم ين�رشوها. فقررت 

تفرقت  �لنا�ص  لكن  �ملغرب  �صالة  بعد  فجل�صت  �لكبري،  �مل�صجد  يف  �لنا�ص  بها  حدِّث 
ُ
�أ �أن 

ب�رشعة بعد �ل�صالة، فمكثت حتى �صالة �لع�صاء، وعندما �أذن �ملوؤذن و�صلينا ركعتني، 

�أقمت �ل�صالة وتقدمت لالإمامة، و�أذكر �أن و�حد�ً من �مل�صلني و�صع طاقية على ر�أ�صي، 

وبعد �ل�صالة وقفت و�ألقيت كلمة حما�صية.

وكان مما قلت:

ب�صم �هلل و�حلمد هلل؛ كنت �أود �أن �أكلمكم بعد �صالة �ملغرب، ولكنكم هربتم 

من �مل�صجد كما هربتم من بيوتكم، كيف نغلبهم؟ لن ن�صتطيع �أن نغلبهم �إال �إذ� 

�أمريكا،  من  وال  �ل�صني،  من  ال  عليه،  �حل�صول  ي�صتطيعون  ال  ب�صالح  متيزنا 

وال من بريطانيا، هم يتميزون �الآن ب�صالح �جلو، �لذي �رشب �ملطار�ت، ودّمر 

فكيف  �جلوية،  بقوته  �لعربية  �جليو�ص  على  وق�صى  �الأر�ص،  على  �لطائر�ت 

�صنغلبهم �إذ� بقينا على هذه �حلال �إذن؟ نحن نريد �أن منلك �صالحاً ال ي�صتطيعون 

و�خلوف  �لتقوى  فنتقن  يرجون،  ال  ما  �هلل  من  نرجو  �أن  وهو  عليه،  �حل�صول 

�لع�صكري  �لتدريب  �إىل  باالإ�صافة  �هلل،  مبعية  و�لت�صلح  �لليل  وقيام  و�لرهبانية 

باهلل،  �إياننا  نقّوي  �أن  �الأهم  وهو  هذ�  كل  وقبل  و�لدبابات،  �لطائر�ت  وقيادة 

فنتميز عليهم فنغلبهم.

ويف هذه �الأثناء جاءين ثالثة من حزب �لتحرير كانو� قد قالو� لرئي�صهم “و�حد �صامي 

هاجمت  بالفعل  و�أنا  �لنا�رش”،  عبد  وهاجم  كالمه،  �أحلى  ما  �أخي  يا  م�صودي[  ]عدنان 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ �أقول:  فكنت  �لنا�رش،  عبد 

 هذ� ما ح�صل، فقد ��صتمع عبد �لنا�رش 
پ پ ڀ ڀ ڀچ26

�إىل �ل�صفري �ل�صوفييتي حني قال له ال تبد�أ �ملعركة، فاأطاع �لذين كفرو� فردوهم �إىل خلف 

�لقناة مندحرين. وكانو� يف �صورية ي�صاألون �أي طريق �إىل دم�صق �أقرب، فينزلون يف �إربد. 

ويف هذ� تهكم و��صتهز�ء بهم وبحكامهم غري �أين مل �أذكر �مللك ح�صني ب�صوء، ف�صاألوين 

�صورة �آل عمر�ن، �الآية 149.  
26
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يف طلب الطب )1970-1962(

و�أن  تتكلم  وكيف  متى  تعرف  �أن  هو  �لفن  �أن  فاأجبتهم  ح�صني؟  للملك  �أتعر�ص  مَل  مِلَ 

قائماً  �حلو�ر  وظّل  �ملخابر�ت،  رجال  من  ظننتهم  �أنني  و�حلقيقة  �أفكارك،  بني  تو�زن 

من  مرت�ً  ع�رشين  وبعد  فقبلت.  �صيخنا،  لزيارة  تاأتي  �أن  ر�أيك  ما  قالو�:  حتى  بيننا 

�مل�صجد كان �صيخهم يف “بيت درج” يباع فيه مالب�ص، وكانت �ملفاجاأة �أن �صيخهم كان 

وليد �صاهني �بن حمادة �صاهني، فلما ر�آين قال لهم: “هذ� �صامي! هذ� خليلي عدنان �أنا 

و�إياه �أوالد �صف و�حد”. وبعد �أن جتاذبنا �أطر�ف �حلديث وعرف �أنني يف دم�صق، قال 

يل: “ممتاز نحن يف حزب �لتحرير بحاجة �إىل �صخ�ص يف دم�صق، �صو ر�أيك؟”، فقلت له: 

لي�ص مهماً،  �لتحرير؟” قال:  �لتحرير؟ وهل تعرف كيف ن�صاأ حزب  “تريدين يف حزب 

فقلت له: “حزب �لتحرير ن�صاأ يف دور �الإخو�ن، و�أنا �أعرف عبد �لقادر زلوم كان نقيب 

�صفي  يف  كان  و�بنه  �ل�رشيف،  ر�صاد  حممد  مكانه  فاأ�صبح  قطر  �إىل  وذهب  �أبي،  �أ�رشة 

 وغريهم كانو� كلهم يف دور �الإخو�ن”، و�فرتقنا 
28

 وعبد �لقدمي زلوم
27

و�أ�صعد بيو�ص

بعد ذلك.

قواعد ال�سيوخ

بعد �حلرب وبد�ية ن�صاط �لعمل �لفد�ئي، تكونت عدد من �لقو�عد ل�صباب �الإخو�ن 

�مل�صلمني حتت ��صم فتح، وكانت تقاتل قتاالً بطولياً، وكنت �أزور هذه �لقو�عد يف �أيام 

�جُلَمع ب�صكل دوري �صنة 1968-1969 من �أجل �ملتابعة �لطبية. و�أذكر �ل�صهيد عبد �هلل 

وح�صل  �الأزهر  يف  �لعالية  �ل�صهادة  نال  �خلليل،  مدينة  يف  ولد   :)1998-1925( �لتميمي  بيو�ص  �أ�صعد   
27

تاأ�صي�ص  يف  �أ�صهم  مدر�صاً.  ُعنيِّ   1950 �صنة  لفل�صطني  عودته  بعد  �ل�رشعي،  �لق�صاء  يف  �الإجازة  على 

لن�صاطه  �عتقل  دور�ت.  لثالث  �حلزب  عن  �لبملانية  لالنتخابات  وتر�صح  �الإ�صالمي  �لتحرير  حزب 

بعد  �الأردنية،  �الأوقاف  وز�رة  يف  وعمل  �لتحرير  حزب  عن  �نف�صل  �الأردنية.  �ل�صجون  يف  �حلزب  يف 

تويف  �ملقد�ص.  بيت   - �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �أ�ص�ص   ،1980 �صنة  �الأردن  يف  ��صتقر   1967 يوينو  حرب 

)�ملحرر( عّمان.  يف 

عبد �لقدمي زلوم )1924-2003(: ولد مبدينة �خلليل، ح�صل على �ل�صهادة �لعاملية من �الأزهر، عمل مدر�صاً، من   
28

موؤ�ص�صي حزب �لتحرير و�أ�صبح ع�صو�ً يف قيادته منذ �صنة 1956 بعد خروج د�ود حمد�ن ومنر �مل�رشي. بعد 

وفاة �أمري حزب �لتحرير تقي �لدين �لنبهاين �صنة 1977، �ختري �أمري�ً حلزب �لتحرير �الإ�صالمي �إىل �أن تنحى 

�أدبيات حزب �لتحرير،  �إمارة �حلزب قبل وفاته باأربعني يوماً. له عدد من �ملوؤلفات ت�صكل جزء�ً مهماً يف  عن 

�لنبهاين.  �لدين  لل�صيخ تقي  االإ�شالم  نظام احلكم يف  االأموال يف دولة اخلالفة، تنقيح وتو�صيع كتاب  منها: 

)�ملحرر(
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 وهو يحمل �صالحه �لكال�صنكوف )ك Kalashnikov )k14( )14 ذ� �الأخم�ص 
29

عز�م

�أحمد  �لدكتور  �الأخ  وكذلك  �جلمعة،  يوم  خطبته  �أثناء  يف  عليه  يتكئ  وكان  �خل�صبي، 

�أخاً  �لكهوف  �إحدى  يف  مرة  �صاألت  �أنني  و�أذكر  معهم؛  ر�ئعة  �أوقاتاً  ق�صينا 
 
.
30

نوفل

“هو هنا...! ولكن ال يوجد عيال وال  �أين هو، فقال:  �الإ�صالمي  �ملجتمع  �صود�نياً عن 

�الأعد�ء. �ملغارة جماهد�ً �صّد  �إ�صالمية و�قعية ومثالية يف  ن�صو�ن”، الأنه يعي�ص حياة 

عبد �هلل عز�م )1941-1989(: ولد يف قرية �صيلة �حلارثية ق�صاء جنني، ح�صل على �صهادة �لدكتور�ه يف �أ�صول   
29

“قو�عد  �أبرز موؤ�ص�صي  �أحد  �الأردنية.  �ل�رشيعة يف �جلامعة  �لفقه من �الأزهر يف م�رش، عمل حما�رش�ً يف كلية 

�ل�صيوخ” و�لتي �صاركت يف �لعمل �لفد�ئي �صّد �الحتالل �ل�صهيوين لل�صفة �لغربية. غادر �الأردن �إىل �ل�صعودية 

لدعم  �خلدمات  مكتب  �أ�ص�ص  كما  �لرو�صي،  �الحتالل  �صّد  �الأفغاين  �جلهاد  دعم  يف  و�أ�صهم  باك�صتان،  �إىل  ثم 

�جلهاد �الأفغاين وتفرغ لهذ� �لعمل. �هتم يف دعم �جلهاد و�ملقاومة يف فل�صطني. له �لع�رش�ت من �ملوؤلفات منها ما 

هو متعلق بالتحري�ص على �جلهاد يف فل�صطني ودعم حركة حما�ص. �غتيل يف 1989/11/24 بتفجري �صيارته يف 

بي�صاور �لباك�صتانية. �نظر: عبد �هلل عز�م، “حما�ص �جلذور �الأ�صا�صية و�مليثاق” يف مو�شوعة الذخائر العظام 

 ،1 1997(، ج  �الإعالمي،  �ل�صهيد عز�م  )بي�صاور: مركز  ال�شهيد عبد اهلل عزام  الهمام  االإمام  اأثر عن  يف ما 

قادة  �صل�صلة  عرفت،  الذي  �شيخي  عزام  يو�شف  اهلل  عبد  ال�شهيد  الدكتور  عز�م،  وحممود  824-874؛  �ص 

معا�رشون 3 )غزة: �إبد�ع لالأبحاث و�لدر��صات و�لتدريب، 2011(، �ص 170-193. )�ملحرر(

�أحمد نوفل )1946-(: ولد يف يافا وهجرت �أ�رشته بعد حرب 1948 لت�صتقر يف نابل�ص. غادر فل�صطني للدر��صة   
30

يف �جلامعة �الأردنية و��صتقر هناك بعد حرب 1967. حا�صل على درجة �لدكتور�ه يف �لتف�صري و�أ�صول �لدين 

�ل�صيوخ”،  “قو�عد  �أبرز موؤ�ص�صي  �أحد  من جامعة �الأزهر مب�رش، يعمل حما�رش�ً يف �جلامعة �الأردنية، وهو 

و�صاحب قر�ر حلها لرف�صه م�صاركة �أبناء �لقو�عد يف مو�جهات �أيلول/ �صبتمب 1970 �لتي �ندلعت بني �جلي�ص 

�الأردين و�لف�صائل �لفل�صطينية. له �لع�رش�ت من �ملوؤلفات و�لب�مج �لتلفزيونية �لتي �أ�صهمت يف ت�صكيل وعي 

�لكثري من �أبناء �حلركة �الإ�صالمية يف فل�صطني و�لعامل. )�ملحرر(
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انقالب “قطبي” )1976-1970(

انقالب “قطبي” )1976-1970(

يف �صنة 1970 عدت �إىل مدينة �خلليل عن طريق “مل �صمل”، وبد�أت �لعمل كطبيب يف 

باملنهاج  �صورية  من  عدت  �لطب  يف  ل�صهادتي  وباالإ�صافة  و�مل�صت�صفى،  �ل�صحة  د�ئرة 

�لقطبي، مادة �أ�رشتنا يف �صورية، ليكون الحقاً ز�د�ً لالأ�رش �لتي �صتكون يف منطقة �خلليل 

ملدة ع�رش �صنو�ت.

�سيد قطب يف اخلليل

ون�صيبي  �أنا  نت�صامر  كنا  وبينما  �لليايل  �إحدى  ويف  للمهنئني  ��صتقبايل  من  �أيام  بعد 

�لقطبية و�ملركزة على بع�ص  وحبيبي حممد ر�صاد �ل�رشيف يف بيته، ناق�صته باأفكاري 

على  ترتدد  تكن  مل  كلمة  وهي  �الألوهية،  خ�صائ�ص  �أخ�ص  �حلاكمية  مثل  �ملو��صيع 

�أو  �لطريق،  يف  معامل  يقر�أ  ومل  للظالل،  �لثانية  �لطبعة  يف  يقر�أ  مل  فهو  كثري�ً،  م�صامعه 

جاهلية �لقرن �لع�رشين، فده�ص من هذه �الأفكار، وبد�أ يعار�صني، فكنت �أخرج �لظالل 

من عنده و�أفتح له �ل�صفحة �لتي �أحتدث عنها و�قر�أ له، فيتعجب ثم يقول: “هات هات”، 

فياأخذ �لظالل ويقول وهو يقر�أ: “هذ� كالم غري �صحيح”.

فقام ورتب يل �جتماعاً مع قيادة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �خلليل، وكان هذ� يف يوم خمي�ص 

من �صهر ت�رشين �لثاين/ نوفمب �صنة 1976، وطلب مني �ملجيء �إىل مقر �جلمعية �خلريية 

لالأيتام  د�ر�ً  لتكون  بها  تبعو�  و�لتي  �صابقاً  �لنبي  عبد  د�ر  وهي  �لز�هد،  يف  �الإ�صالمية 

ح�صونة،  كاظم  و�حلاج  �لناظر  �صائب  �الأ�صتاذ�ن  يغادر  عندما  وقال  للجمعية،  ومقر�ً 

وهما لي�صا من �الإخو�ن، وت�صعر بدخول �لدكتور حافظ عبد �لنبي عندها تاأتي.

�الإد�رية فوجدت  �لهيئة  �إىل غرفة  �الإ�صارة عالمة لدخويل، فدخلت  كانت هذه  وفعالً 

و�حلاج  رجب  �أبو  �صكري  �ل�صيخ  �الإ�صالمية  �خلريية  للجمعية  �الإد�رية  �لهيئة  رئي�ص 

و�ل�صيخ  �صلهب  ر��صد  و�حلاج  م�صودي  �حلافظ  عبد  �حلاج  وو�لدي  �لنبي  عبد  عي�صى 

يو�صف نوفل و�لدكتور حافظ عبد �لنبي رحمهم �هلل جميعاً، و�لدكتور عبد �ملجيد �لزير 

و�الأ�صتاذ حممد ر�صاد �ل�رشيف �لذي بد�أ باحلديث فقال: “�إّن لدى �لدكتور عدنان �أفكار�ً 

و�قرت�حات جيدة �صوف ن�صمعها منه �الآن”، وكان قد مهد يل يف �الأيام �ل�صابقة.
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وعندها تكلمت و�رشحت �أفكاري �لتي تعتمد على ظالل �لقر�آن ل�صيد قطب رحمه �هلل، 

�لذين  �لن�صاء حول  باالآيات من �صورة  �أفكار ثورية جد�ً، خطرية، خميفة، وبد�أت  وهي 

�ل�صهيوين،  �إ�صالمي مثل �الحتالل  �أنف�صهم يف ظالل حكم غري  �ملالئكة ظاملي  تتوفاهم 

�الأ�رش،  بتنظيم  �جلدي  �لعمل  ب�رشورة  وطالبتهم  �لنفاق،  �أو  �ل�رشك،  من  وخوفتهم 

�أكن موفقاً، فرف�صو� كالمي، خا�صة  �لفعلي، ولكني مل  �لع�صكري، و�جلهاد  و�لتدريب 

عندما طالبتهم بتنظيم �أوالدهم يف �لعمل �مل�صلح، وقلت �أنا من يت�صل باالإخوة يف �خلارج، 

وكنت �أ�صمر �إخوة مثل �أحمد نوفل و�ل�صهيد عبد �هلل عز�م، و�إننا مثلنا مثل بقية �لف�صائل 

و�ملنظمات، مثل فتح و�جلبهة �ل�صعبية، وغريهما.

“�إ�صمع ال تت�صل  �ل�صيخ �صكري رحمه �هلل حمذر�ً:  فثارت ثورتهم �صدي، وقال يل 

باأحد من �الإخو�ن �لذين كنت تعرفهم، فقد يكون هذ� �الأخ )عميل(!؟ �نتبه!” فاأرعبني هذ� 

�لكالم. 

وقال �لدكتور حافظ: “�أنت تتكلم يف �صعة، ومل تذهب وال مرة للعمارة )قيادة �جلي�ص 

�ل�صمت.  فاآثر�  �صلهب  ر��صد  و�حلاج  و�لدي  �أما  و�حدة”.  ليلة  حتى  وال  �الإ�رش�ئيلي(، 

�لدكتور  “�أنا مع  �ل�صيخ يو�صف نوفل رحمه �هلل قال كالماً جميالً موؤيد�ً يل، وقال:  لكن 

�الأردين  �جلي�ص  يف  عمل  ع�صكرياً،  نوفل  يو�صف  �ل�صيخ  كان  �جلميع!  فتعجب  عدنان”، 

وو�صل لرتبة نقيب، وله ما�صٍ جهادي معروف، وهو باالإ�صافة لذلك كان الجئاً، وكان 

�لالجئون �أكرث �ملتحم�صني للعمل �صّد �الحتالل.

�أنه م�صوؤول �الإخو�ن يف �خلليل فقد  �أعلم  �أكن  فتدخل �لدكتور عبد �ملجيد �لزير، ومل 

�أ�صيق،  نطاق  يف  �الأمر  نبحث  �أن  “نريد  وقال:  �الحتالل،  بعد  �ل�رشي  للعمل  حتولو� 

ر�صاد  حممد  و�الأ�صتاذ  عي�صى  �حلاج  ومن  عدنان  �لدكتور  ومن  مني  جلنة  �صنوؤلف  لذ� 

يل،  بالن�صبة  مقبوالً  خمرجاً  وكان  عدنان”،  �لدكتور  �قرت�حات  يف  ونبحث  �ل�رشيف، 

وفعالً  �الأ�رش”.  بت�صكيل  “نبد�أ  وقلت:  �أخافهم  �لذي  �لكالم  ذلك  عن  وتر�جعت  فو�فقت 

جل�صنا يف د�ر �الأ�صتاذ �أبو رفعت، وكان �لدكتور عبد �ملجيد يقود �الأمر، وكان لبقاً وذكياً، 

و�لدكتور  “�أنا  وقال:  �لعمل،  يق�ّصم  �ملجيد  عبد  �لدكتور  و�أخذ  �لر�أي،  بلورة  يف  وجيد�ً 

عدنان نعمل بني �الأطباء، و�حلاج عي�صى بني �لتجار، و�الأ�صتاذ �أبو رفعت ]حممد ر�صاد 

�ل�رشيف[ بني �ملعلمني، ولرن�جع �حلاج ر��صد م�صوؤول ق�صم �الأ�رش يف هذ�”. وتفرقنا ومل 

نعد لغريها! 
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مل �أتوقف هنا و�إمنا بد�أت �أت�صل مبفردي مع �الإخوة �لذين �أتو�صم بهم، فات�صلت 

�أوالً مبحمد عيد م�صك، وعبد �حلكيم فر�ح، ومرت�صى عبد �لنبي، وحممد عبد �لعزيز 

�إنني  علماً  �لعمل،  على  فو�فقو�   ،
1

�لقيق و�أحمد  ��صنيور  عادل  بعد  وفيما  ر�رش�ص، 

�أ�رشتنا  بد�ية  �الت�صال  هذ�  وكان  �صكري،  �ل�صيخ  بكالم  عمالً  معهم  جد�ً  حذر�ً  كنت 

عي�صى  �حلاج  عمه  مع  يجل�ص  كان  الأنه  مرت�صى  �الأخ  الحقاً  منها  خرج  �لتي  �الأوىل، 

�لنبي. عبد 

الأ�سرة الأوىل

بد�أنا جنتمع �أ�صبوعياً بعد �صالة �لفجر يف بيتي يف و�دي �لتفاح مقابل عني عرب يف د�ر 

توفيق �صاور �لطابق �لثاين فوق د�ئرة �ل�صحة - �الأمر��ص �ل�صدرية، وهي �الآن عيادة 

�نتقلنا  ثم  دم�صق،  يف  للتخ�ص�ص  بال�صفر  قر�ري  بعد  تركتها  �لتي  �لد�ر  وهي  �أ�صنان، 

�لفجر  �لدين فر�ح، فكنا ن�صلي  �الأخ عز  �إمامه  �لذي كان  �لقز�زين  لالجتماع يف م�صجد 

�الأبو�ب  ويغلقو�  �الأنو�ر  يطفئو�  ثم  �مل�صلون،  ي�صبّح  بينما  �لثالث  �لطابق  �إىل  ون�صعد 

ونحن مكاننا.

وعندما كانت �الأ�رشة يف بيتي، كنا ن�صلي �لفجر يف �مل�صجد ثم ياأتي �الإخوة �إىل �لبيت، 

علمها عن هذه �لن�صاطات، و�إمنا تقوم 
ُ
ومل تكن زوجتي تدِر من �لذي يح�رش، ومل �أكن �أ

�لذي  �ملنهاج  نطبِّق  وكنا  يخرجو�.  حتى  معينة  فاكهة  لنا  تقدم  �أو  �صاي  �إبريق  بعمل 

�أح�رشت  لدم�صق  مغادرتي  فعند  �صابقاً،  بو�صفه  قمت  و�لذي  دم�صق،  من  �أح�رْشته 

مف�صلة،  و��صحة  بلغة  كتبته  ثم  مرّمزة،  بلغة  �صياغته  �أعدت  �أن  بعد  دفرت  يف  �ملنهاج 

و�أ�صبح لدى كّل و�حد منا ن�صخة عن �ملنهاج، وكانت هذه �الأ�رشة رحماً لعدد كبري من 

�الأ�رش �الإخو�نية.

�أحمد �لقيق )1949-(: ولد يف قرية �لبج �إحدى قرى حمافظة �خلليل، �لتحق باجلامعة �الأردنية وتخرج من كلية   
1

1972. عمل يف �لتدري�ص ويف �الإ�رش�ف �لرتبوي يف مكتب �لرتبية و�لتعليم بجنوب �خلليل، كما  �ل�رشيعة �صنة 

عمل يف جمال �ملحاماة �ل�رشعي. �أ�صهم يف تاأ�صي�ص وع�صوية و�إد�رة عدد من �ملوؤ�ص�صات �خلريية و�الجتماعية. 

�الإخو�ن  دعوة  ن�رش  �إعادة  يف  و�إخو�نه  م�صودي  �لدكتور  مع  �جلامعية  در��صته  �أثناء  يف  �لدعوي  ن�صاطه  بد�أ 

�مل�صلمني، �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل. )�ملحرر(
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الكتلة الإ�سالمية

وكان  �لعدد،  زيادة  لكيفية  نخطط  كنا  �لعمل  من   )1972-1971( مرور�صنتني  بعد 

�فتتاح كلية �ل�رشيعة �صبباً يف تعرفنا فيها على عدد من �الإخوة �لذين �صارو� من رموز 

و�الأخ  نا�رش  هالل  �الأخ  �الأوىل  �ملجموعة  �صمت  وقد  فل�صطني.  يف  �الإ�صالمي  �لعمل 

 وكالهما من 
3
، و�الأخ كمال �خلطيب

2
ماهر خر�ز، من منطقة نابل�ص، و�الأخ ر�ئد �صالح

�الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، وكان يجل�ص معهم �الأخ حممد عيد م�صك.

�لطالب  يجذب  كان  �لذي  هالل  �الأخ  جهود  بفعل  با�صتمر�ر  يتز�يد  �لعدد  و�أخذ 

وي�صتقطبهم يف م�صجد �حل�صني بن علي ويجل�ص معهم بعد �صالة �لع�رش من كّل �أ�صبوع، 

وكان عدد �حل�صور يفوق �لع�رشين �صخ�صاً يف بع�ص �الأحيان، فتعجب منه �ل�صيخ حامد 

فاأخذ يعاك�صه وي�صو�ص عليه، فتدخلُت وطلبُت من  طهبوب رحمه �هلل، وكان حتريرياً، 

مع  يجل�صون  كانو�  �لذين  �الأخوة  ومن  ذلك.  وقف  �الإمام  وهو  �لنت�صة،  �صالح  �ل�صيخ 

�الأخ هالل �الأخ طاهر دندي�ص، وهو زوج �أختي نائلة )�أم �حل�صن(، و�لذي �أح�رش نادي 

م�صودي وحازم م�صودي وغريهم، وكانو� يف �ل�صف �لتا�صع، وكان هوؤالء يحبون �الأخ 

هالل كثري�ً، وكان بارعاً وموؤثر�ً وله يد يف ت�صكيل عدد من �الأ�رش.

�أ�رشة من ثالثة �صباب هم زهري عا�صور  ت�صتوقفني هنا ق�صة �صغرية، فقد �صكلت 

�صجعتهم  �أن  وبعد  �الإعد�دية،  �ل�صفوف  يف  وكانو�  م�صودي  وحازم  �أكرم  و�أخو�ي 

و�أقنعتهم ب�رشورة �لعمل يف جماعة منظمة و�رشية مزود�ً عقولهم باالأفكار �جلديدة من 

�لظالل، طلبت منهم �أن يح�رشو� طالباً حمافظني على �ل�صالة ويوثق يف �إيانهم، فذهبو� 

�إىل �الأ�صتاذ �أمري ر�رش�ص وكان يعلّم يف مدر�صة �بتد�ئية يف حارة �أبو �صنينة ظناً منهم �أنه 

ر�ئد �صالح )1958-(: ولد يف �أم �لفحم �أحد �ملدن �لفل�صطينية �لتي �حتلت �صنة 1948، ح�صل على بكالوريو�ص   
2

�الإ�صالمية د�خل فل�صطني �ملحتلة �صنة  تاأ�صي�ص �حلركة  �أ�صهم يف  �إ�صالمية من جامعة �خلليل، �صاعر،  �رشيعة 

1948. �صغل رئا�صة حترير جملة �ل�رش�ط ل�صان حال �حلركة �الإ�صالمية. �أ�صهم يف تاأ�صي�ص عدد من �جلمعيات 
�خلريية. جنح يف رئا�صة بلدية �أم �لفحم لثالث دور�ت متتابعة، ��صتقال من رئا�صة �لبلدية ليتفرغ لقيادة �حلركة 

�الإ�صالمية د�خل فل�صطني 1948 �جلناح �ل�صمايل، وملتابعة ق�صية �مل�صجد �الأق�صى. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون 

�الحتالل �ل�صهيوين لدفاعه عن �مل�صجد �الأق�صى، لقب بـ“�صيخ �الأق�صى”.  )�ملحرر(

على  ح�صل   ،1948 �صنة  �حتلت  �لتي  �لفل�صطينية  �لقرى  �أحد  �لعزير  قرية  يف  ولد   :)-1962( �خلطيب  كمال   
3

رئي�ص  نائب  �خلريية،  �ملوؤ�ص�صات  من  عدد  ع�صوية  �صغل  �خلليل،  جامعة  من  �إ�صالمية  �رشيعة  بكالوريو�ص 

1948 �جلناح �ل�صمايل، ت�صلم قيادة �حلركة بعد �عتقال �ل�صيخ ر�ئد �صالح  �حلركة �الإ�صالمية د�خل فل�صطني 

و�إخو�نه يف ق�صية عرفت بق�صية “رهائن �الأق�صى”. )�ملحرر(
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يعمل معنا، فقد كان معروفاً لديهم باأنه من �الإخو�ن، فعر�صو� عليه �أفكارهم وطلبو� منه 

�الن�صمام فُده�ص منهم، وعندما �صاألهما مع من تعمالن �أخب�ه عني، فاعتذر منهم على 

�لدكتور عدنان يتعامل مع  باأن  �ل�رشيف ليخبه  �الأ�صتاذ حممد ر�صاد  �إىل  �لفور وذهب 

�أبو رفعت، فحزنت وغ�صبت.  �أوالد، و�أنه يخ�صى عليَّ من �لتورط، وفعالً حتدث معي 

مبا  �عرتفو�  �أن  بعد  عاتبتهم  �جلمعة  يوم  عليه  �ملتفق  �ملوعد  يف  �الأخوة  ح�رش  وعندما 

ح�صل، وقلت لهم: �أن هذ� خطاأ كبري منافٍ لل�رشية، و�أنه ما كان عليهما �أن يذكر� ��صمي 

لالأخ �أمري، فقالو�: كنا نعتقد �أنه مو�صع ثقة. فقلت لهم �ذهبو� وال �أ�رشة بعد �ليوم، �نتهى 

�الأمر! وبعد �أن حدث هذ� �لتقطهم جار لنا من �جلبهة �ل�صعبية هو عدنان �ل�صاحلي، فنظم 

�أكرم وزهري، �أما حازم فقد �لتحق مع طاهر عند �الأخ هالل. 

ب�سحبة عبد املجيد الزير

�أما �لدكتور عبد �ملجيد �لزير فلم ي�صاأل عنا وعما فعلنا، و�أين و�صلنا، ومل ناأخذ منه 

�أو يف  �أعمل معه خاللهما باإخال�ص، �صو�ء يف د�ئرة �ل�صحة  �صيئاً، وم�صت �صنتان كنت 

�مل�صت�صفى، وكان يتباهى بي ويف�صلني على زمالئي �الأطباء، حتى على �أخيه �لدكتور 

�أحد، كو�لدي رحمه �هلل، كان يجيب باأن  غالب، وكان يعتمد عليَّ كثري�ً، و�إذ� �صاأله عني 

له يف  بي ويحبني. وياأخذين مر�فقاً  �أطباء، وكان معجباً  �أربعة  ي�صاوي  �لدكتور عدنان 

عثمان  �ملهند�ص  �صيارة  يف  و�أحياناً  �لقرى،  يف  �لعياد�ت  على  للتفتي�ص  �حلمر�ء  �صيارته 

�إيجابي  عمل  �أو  تقدم  �أّي  �أمل�ص  مل  ولكني  �لعامة.  �الأ�صغال  لد�ئرة  رئي�صاً  وكان  �صاهني، 

لد�ئرة  مكتبة  و�إن�صاء  �ل�صحة،  د�ئرة  يف  ظهر�ً  جماعة  �ل�صالة  �إال  �الإ�صالمي،  �لعمل  يف 

�ل�صحة، و�أد�ء �ل�صلو�ت جماعة خا�صة �صالة �لع�رش يف م�صاجد �لبلد �أو �لقرى، عندما 

�أكون مر�فقاً له، �أما عن �لن�صاط �الأ�رشي و�لعمل �صدَّ �الحتالل فال!

�ألف طالب وطالبة   33 �ملدر�صية فقمت بفح�ص  �ل�صحة  �أنني ن�صطت يف ق�صم  و�أذكر 

تقريباً، وزرت جميع مد�ر�ص �لذكور و�الإناث و�لرو�صات، ولعلي �أحدثت تاأثري�ً و��صحاً 

بلغة  �لطبية  �ملحا�رش�ت  و�إلقاء  و�لوقاية  و�ملعاجلة  بامل�صاعدة  قيامي  جر�ء  �ملد�ر�ص  يف 

ن�صيطة مي�صورة.

على  �نعك�ص  جفاء  وبينه  بيني  وح�صل  �ملجيد،  عبد  �لدكتور  مع  �أختلف  بد�أت  لكني 

�الإخوة �مل�صوؤولني، وكنت من خالل �الأخ �أحمد �لقيق عرفت بع�صهم، فب�صبب ذهابه لبيت 
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 رحمه �هلل، ر�آهم و�صلم عليهم وعرفهم. وكنت �أعرف �الأخ ح�صن �أيام 
4
�أخيه ح�صن �لقيق

�لهند�صة،  �لتقيته يف بغد�د وهو طالب يف جامعة بغد�د - كلية  �لعر�ق، حيث  در��صته يف 

�هلل  حّب  على  و�إياه  جنتمع  وحبيباً  درب  رفيق  الحقاً  و�صار  دم�صق،  جامعة  يف  وكنت 

ونتفرق على �أن نلتقي هلل ومن �أجل دعوة �هلل، و��صتمرت معرفتي به على مد�ر 35 عاماً، 

يوم  دموعي  و�نهمرت  بكيت  لبخيل،  مبثله  �لزمان  �إن  مبثله،  �لزمان  ياأتي  �أن  وهيهات 

نعى  حني  �لعطار  بقول  ونعيته  �صليمان،  �أم  لزوجته  مكاملتي  �أثناء  يف  وخا�صة  وفاته 

�لدكتور �ل�صباعي:

�إذ� ما دعوت �ل�صب و�لبكا بعد يا ح�صن                           �أجاب �لبكا طوعاً ومل يجب �ل�صب

رحمه �هلل.

نابل�ص وزرت  �إىل  �ليوم، ذهبت  �ل�رشيف، وكان عطلة ذلك  �لنبوي  �ملولد  ويف ذكرى 

مع  له  �صابقة  زيارة  من  ومكانها  مكتبته  عرفت  قد  وكنت  �هلل،  رحمه  بالل  �صعيد  �الأخ 

�أن رجعنا من رحلة �إىل طولكرم، ��صتقبلنا فيها �لدكتور �جلالد  �لدكتور عبد �ملجيد بعد 

يف طولكرم، وعندما رجعنا وقفنا يف نابل�ص مدة ل�رش�ء بع�ص �حللويات، بينما ذهبت 

و�لدكتور عبد �ملجيد �إىل مكتبة �ل�صيخ �صعيد بالل رحمه �هلل فعرفت �ملكان.

الت�سال بالتنظيم املركزي

عندما و�صلت �إىل مكتبة �ل�صيخ �صعيد، وكنت �أعرفه من مع�صكر�ت جر�ص قبل حرب 

1967، خرج معي وجل�صنا يف مقهى ن�رشب �ل�صاي، فقلت له �أن �أكرث من �صنتني م�صت 

ومل ن�صعر بوجودكم كقيادة، فتعجب، وخاف، وقال: ر�أيت يف �لليل حلماً مزعجاً يبدو 

بتكوين جماعة جديدة  �إنني هددت  ب�صيء حيث  �أقوم  ال  �أن  تف�صريها، ورجاين  �أن هذ� 

منف�صلة عن �الإخو�ن. 

1966، عمل  �صنة  �لهند�صة يف جامعة بغد�د  )1940-2006(: ولد يف دور� �خلليل، تخرج من كلية  �لقيق  ح�صن   
4

من  عدد  تاأ�صي�ص  يف  �أ�صهم  وفاته.  حتى  �ل�صناعية  �لعربي  �ليتيم  ملدر�صة  ومدير�ً  و�لتعليم  �لرتبية  جمال  يف 

�لتحق  �الإ�صالمية.  و�جلامعة  �لنجاح  جامعة  �أمناء  جمل�ص  ع�صوية  و�صغل  و�الجتماعية،  �خلريية  �ملوؤ�ص�صات 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لعام  �الإد�ري  �ملكتب  ع�صوية  �صغل  مبكر�ً،  �مل�صلمني  �الإخو�ن  بجماعة 

وقطاع غزة، وهو من �أبرز موؤ�ص�صي حركة �ملقاومة �الإ�صالمية، �ختار كلمة “حما�ص” �خت�صار�ً ال�صمها. �أ�صهم 

يف �صياغة �لكثري من �أدبيات حما�ص ووثائقها. لقب بـ“حكيم حما�ص” و�عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل. 

تويف يف �لقد�ص. )�ملحرر(
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�لعزيز  عبد  حممد  �الأ�صتاذ  ومعه  �هلل،  رحمه  �صبحة  ناجي  �الأخ  �الأخوة:  �إىل  �أر�صل 

عمرو، �صاألوين عما �أريد فاأجبتهم �أين �أريد �أن نعمل ب�صكل جدي. غري �أنَّا مل نتفق يف تلك 

�جلل�صة على �صيء، بل تفاقم �خلالف وقلَّت �لثقة. ثم ز�رنا ومعه �الأ�صتاذ حممد ر�صاد 

�ل�رشيف يف بيت �الأخ حممد عيد م�صك، وعندما دخال �أغلقت �لدفرت، حتادثنا وجتادلنا، 

عّمان،  يف  لالإخو�ن  �لعام  �ملر�قب  وكان  ماجد،  �أبو  باالأخ  تثق  هل  �صوؤ�الً،  عليَّ  طرح  ثم 

فقلت: “�أنا �أريد قيادة د�خل �لنهر، وال �أ�صمع من خلف �لنهر، ونريد عمالً فعاالً”. وعندما 

ذهبت الأد�ء فري�صة �حلج، زرت يف عّمان �الأخ �أبا ماجد فاأو�صاين بالدكتور عبد �ملجيد، 

وقال يل: “�للي مالو خري يف قديو مالو خري يف جديده”. فبد� يل �أن �لدكتور �صكاين له. 

وهكذ� ��صتمر �خلالف و�زد�د �جلفاء. �أما نحن فتكاثرنا، خا�صة يف �أو��صط �لطلبة ومعهد 

�ل�رشيعة، �لذي كان يتزعم �لعمل فيه �الأخ هالل.

ناجي �سبحة

ينطق  �أن  قبل  جو�رحه  تنطق  �هلل،  �إىل  ناجحاً  ود�عية  جماهد�ً  كان  �أ�صامة  �أبو  �الأخ 

ل�صانه. عمر �الإيان قلبه ففا�ص على �جلو�رح فاأو�صع �هلل �صدره خا�صة مع �لدعاة �إىل 

يف  عرفته  بارعاً،  خطيباً  وكان  �إخو�نه  مع  تعامله  ويف  حديثه  يف  لبقاً  بارعاً  ليثاً  كان  �هلل، 

�مل�صلمني يف  �لعام لالإخو�ن  �الإد�ري  �ملكتب  �أثناء م�صوؤوليته يف  مع�صكر�ت جر�ص، ثم يف 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بعد �صنة 1971، ولقد ��صتمعت له ذ�ت مرة وهو يخطب عن 

�ملودودي �لد�عية يف د�ر �حلديث يف �لقد�ص عندما �أقامت �إد�رة �الأوقاف �الإ�صالمية حفل 

عريف  وكان   .1979/11/14 �الأربعاء  يوم  �ملودودي  �الأعلى  �أبي  �ملجاهد  للعالمة  تاأبني 

�آيات من �لقر�آن �لكرمي   و�فتتح �حلفل بتالوة 
5
�حلفل �ل�صيخ جميل عبد �لرحيم حمامي

لل�صيخ حممد ر�صاد �ل�رشيف. وكانت �لكلمة �لثانية عن �ملودودي لالأ�صتاذ ناجي، تاأ�صف 

فيها على �أبي �الأعلى، وقال يف كلمته �ملوؤثرة �أن �ملودودي و��صح �لفكرة و��صع �الّطالع، 

وقد كان �الأ�صتاذ ناجي كذلك و��صح �لفكرة وو��صع �الّطالع.

جميل حمامي )1952-(: ولد يف معان باالأردن حيث كان يعمل و�لده �رشطياً. ��صتقرت عائلته يف �لقد�ص، �أكمل   
5

تعليمه �جلامعي يف م�رش، عمل �إماماً وخطيباً وو�عظاً متجوالً يف منطقة ر�م �هلل، ثم مدير�ً لد�ئرة �حلديث �ل�رشيف 

يف �مل�صجد �الأق�صى ومدير�ً الأوقاف بيت حلم. �أ�صهم يف تاأ�صي�ص عدد من �ملوؤ�ص�صات و�ملنظمات �خلريية، ن�صط 

يف �صفوف �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني بفرتة مبكرة و�أ�صهم يف تاأ�صي�ص حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، 

و�عتقل لدوره �ملوؤ�ص�ص يف �ل�رشبة �الأوىل �لتي وجهت حلركة حما�ص و�لتي �عتقل فيها �لدكتور م�صودي، نا�صط 

يف �لدفاع عن �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى. )�ملحرر(
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ل�رش�ء  �لزغري  عوين  و�لدكتور  �لزير  �ملجيد  عبد  �لدكتور  مع  ذهبت  مرة  وذ�ت 

�هلل،  رحمهما  بالل  �صعيد  و�الأخ  ناجي  �الأخ  �ملكتبة  يف  وكان  دندي�ص،  مكتبة  من  كتب 

�لذي  هذ�  من  له:  فقال  �ملكتبة،  �صاحب  نظر  لفت  مما  ب�صدة  ناجي  �الأخ  ف�صافحني 

دكتور  يا  عاٍل:  ب�صوت  ف�صاح  م�صودي،  عدنان  �لدكتور  هذ�  له:  فقال  عليه،  �صلمت 

�أكتب يل ورقة �أين �صلمت عليك، فقلت له: ملن؟ فقال: ل�صخ�ص يعرفك يف مكتب �لرقابة 

يف وز�رة �الإعالم يف عّمان، وكان يطلب �أن �أ�صلِّم عليك، و�أقول له �أين ال �أعرفك فري�صلني 

�الأخ حممد  �أنه  �لكتب. فعرفت  �ملو�فقة على دخول  فاأحتاج ليومني الأخذ  �ملخابر�ت  �إىل 

كتب  تاجر  دندي�ص  �لعزيز  عبد  �حلاج  �ل�صالم  بعد  �صغرية:  ورقة  له  فكتبت  �لق�صاة، 

ممتاز يح�رش �لكتب �ملمتازة، ف�صهل �أمره.

اجلمعية اخلريية الإ�سالمية

يف �صنة 1971، دخلت ع�صوية �جلمعية �خلريية �الإ�صالمية بدالً من و�لدي رحمه �هلل، 

حيث  �لبد�ية،  منذ  للجمعية  معاي�صاً  وكنت   ،1961 �صنة  يف  تاأ�ص�صت  قد  �جلمعية  وكانت 

�ملوؤ�ص�صني، وكانت بد�ية �جلمعية عندما �هتزت  �أحد  �أ�صمع و�أرى من و�لدي  �أنني كنت 

�أبو رجب عندما �صمعو� باأن  م�صاعر ثلّة طيّبة من �الإخوة وعلى ر�أ�صهم �ل�صيخ �صكري 

 �لتي حتت�صن �أيتام �خلليل خرج منها من تن�رش وذهب �إىل 
6
مدر�صة �ملنونايت �لتب�صريية

�إفريقيا مب�رش�ً بالدين �مل�صيحي، وكان معه �حلاج عي�صى عبد �لنبي و�حلاج ر��صد �صلهب 

 و�الأ�صتاذ 
7
و�ملحامي عبد �خلالق يغمور و�حلاج مو�صى يغمور و�حلاج �صدقي �جلعبي

جميعاً،  عليهم  �هلل  رحمة  طهبوب  مدحت  و�ل�صيد  ح�صونة  كاظم  و�حلاج  �لناظر  �صائب 

و�لدكتور عبد �ملجيد �لزير، وكان �أن ذهب هوؤالء حمتجني �إىل مت�رشف لو�ء �خلليل حممد 

�ملدر�صة  هذه  �أن  لهم  وقال  رف�ص،  �أنه  غري  �ملدر�صة  باإغالق  وطالبوه  �لعرموطي،  نز�ل 

مرخ�صة من وز�رة �ل�صوؤون �الجتماعية يف عّمان، وال �أ�صتطيع �إغالقها، و�قرتح عليهم 

“جمل�ص  �إحدى مد�ر�ص  تدعى مدر�صة د�ر �الأيتام �الإجنيلية، تقع يف مدينة �خلليل يف منطقة عني �صارة، وهي   
6

يف  تب�صريي  بدور  بالقيام  �تهموهم  �لكن�صي،  �ملجمع  تتبع  �ملقد�صة”  �الأر��صي  يف  �ملحلية  �الإجنيلية  �لكنائ�ص 

�صفوف طالبها �مل�صلمني. )�ملحرر(

�صدقي �صادق �جلعبي )1917-]...[(: ولد يف مدينة �خلليل، در�ص يف مد�ر�ص �خلليل، عمل يف �لتجارة، �أ�صهم   
7

�الإ�صالمية  �خلريية  )�جلمعية  لالأيتام  �خلريي  �خلليل  بيت  وجمعية  �ل�رشعية  �جلمعية  وع�صوية  تاأ�صي�ص  يف 

الحقاً(. ��صرتك يف �ملوؤمتر �لفل�صطيني �الأول �ملنعقد يف �لقد�ص ويف �لثاين و�لثالث �ملنعقد�ن يف �لقاهرة و�لر�بع 

�ملنعقد يف غزة، �أبعدته �صلطات �الحتالل �ل�صهيوين �صنة 1969 �إىل �الأردن لكنه عاد الحقاً �إىل �خلليل. )�ملحرر(
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�أن يفتحو� مدر�صة لالأيتام وي�صحبو� منها �الأيتام لكي يتعلمو� �الإ�صالم، فكانت �لفكرة 

بد�ية للجمعية �خلريية �الإ�صالمية.

تبع �حلاج عي�صى عبد �لنبي �لنت�صة رحمه �هلل مبنزل الآل عبد �لنبي يف منطقة حّي 

لالأيتام،  بيتاً  فاأ�صبحت  كبري،  وليو�ن  و��صعة  غرف  فيها  كبرية  د�ر  وكانت  �لز�هد، 

للد�ر بناء  لالأيتام. و�أ�صيف الحقاً  �أر�ص �صغرية جعلوها ملعباً  وكان بجو�رها قطعة 

�الجتماعات  فيها  تعقد  �الإد�رية،  للهيئة  غرفة  منها  كان  �لغرف،  من  عدد  فيه  جديد 

�الأ�صبوعية.

عقد �أول �جتماع لتاأ�صي�ص �جلمعية يف مدر�صة �أ�صامة بن منقذ، وكنت حينئذ طالباً يف 

للمدر�صة،  �ملقابل  �هلل يف دكانه  �أحل مكان و�لدي رحمه  ثانوية �حل�صني بن علي، وكنت 

�أغنياء �خلليل قد تبعو� مببالغ مالية ل�صالح  �أن عدد�ً من �ملح�صنني من  وعرفت حينها 

1966، فاز فيها كّل من �حلاج عي�صى  �مل�رشوع، و�أجريت �نتخابات �لدورة �الأوىل �صنة 

عبد �لنبي، و�ل�صيخ �صكري �أبو رجب، و�لدكتور عبد �ملجيد �لزير، وو�لدي عبد �حلافظ 

�خلالق  عبد  �ملحامي  كذلك  وفاز  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  من  �الأربعة  هوؤالء  وكان  م�صودي، 

يغمور، و�الأ�صتاذ �صائب �لناظر، و�حلاج كاظم ح�صونة، وما �إن دخل �الأع�صاء �الأربعة 

من �الإخو�ن �إىل غرفة �الإد�رة حتى خرج �ملحامي عبد �خلالق يغمور، فاأم�صك به �ل�صيخ 

�صكري �أبو رجب بقوة و�صاأله، وقال له: �إىل �أين؟ فاأجاب: و�هلل لن �أجل�ص، فقال له �ل�صيخ: 

جتربة  له  كانت  فقد  للبلدية،  رئي�صاً  وكان  �ملحامي  فرف�ص  لنا،  رئي�صاً  جنعلك  �أن  نريد 

�الإخو�ن،  �أع�صاء من  �أربعة  �لتي كان رئي�صها، وفيها  �صابقة معهم يف ر�بطة �جلامعيني 

�لدكتور حافظ عبد �لنبي و�الأ�صتاذ كامل �صحادة و�الأ�صتاذ عرفات �لتكروري و�لدكتور 

عبد �ملجيد �لزير، وكانو� �أغلبية. وعندما خرج، ��صتدعو� �لع�صو �الحتياط �حلاج ر��صد 

للرئي�ص،  نائباً  �ملجيد  عبد  و�لدكتور  رئي�صاً،  رجب  �أبو  �صكري  �ل�صيخ  و�نتخب  �صلهب، 

لبيت �خلليل  �لناظر مدير�ً  لل�صندوق، و�الأ�صتاذ �صائب  �أميناً  �لنبي  و�حلاج عي�صى عبد 

�خلريي لالأيتام، و�حلاج كاظم ح�صونة �أميناً لل�رش.

باالأيتام،  ُتعنى  وكانت  �الإ�صالمية،  �الأطفال  رعاية  جمعية  �الأول  �جلمعية  ��صم  كان 

وكان و�لدي رحمه �هلل يزورهم يومياً، وخا�صة �إذ� �أر�د �صالة �لع�رش، فيتو�صاأ وي�صلي 

�أن  خ�صو�صاً  وطلباتهم،  حاجاتهم  �ملوظفات  من  وي�صمع  يتفقدهم،  ثم  هناك  �لع�رش 

دكانه كان جماور�ً لد�ر �آل عبد �لنبي �ملتبع بها للجمعية. و�لذي �أذكره �أن �الأيتام كانو� 
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يتعلمون يف مد�ر�ص �حلكومة، مثل مدر�صة �أ�صامة بن منقذ ومدر�صة �جلز�ئر، ومدر�صة 

�لنبي،  عبد  �آل  د�ر  من  قريبة  مد�ر�ص  وهي  دية،  �أبو  �إبر�هيم  ومدر�صة  �ل�صبع،  بئر 

فيدر�صون يف �ل�صباح �إىل �لظهر، ثم يعودون �إىل �لبيت لالإقامة فيه وتناول �لطعام و�لنوم 

وتلقي �لرعاية �لرتبوية، حيث كان ياأتي متطوعاً لرتبيتهم و�إر�صادهم و�الإ�رش�ف عليهم 

�لدكتور �أمري ر�رش�ص و�لدكتور عدنان �صالح.

م�رشفاً  عني  �لذي  �صالح،  فخري  �الأ�صتاذ  �جلمعية  يف  وّظف  من  �أول  �أن  و�أذكر 

�هلل،  رحمه  نوفل  يو�صف  �ل�صيخ  �أما  �الأيتام،  بيت  يف  م�رشف  �أول  وكان  �لد�خلي  للبيت 

لالأيتام  �حلاجيات  ب�رش�ء  و�ملّكلف  للطاقات،  �ملولد  �لفقري  و�لعمود  “�لدينامو”  فكان 

�أمور  ب�صبب  �ملتكرر،  �ل�رش  �أمني  غياب  خالل  �جلمعية  �أمور  ومتابعة  ومتابعتهم 

�الأع�صاء  �أن  علماً  �ل�صنوي،  للتقومي  وموزعاً  �جلمعية  حما�صب  هو  كان  �جلمعية. 

�ملالية و�لعينية لبيت �خلليل  �لتقومي وجمع �لتبعات  باأنف�صهم بتوزيع  كانو� يقومون 

�خلريي لالأيتام.

يف �لفرتة 1961-1967 كانت �لبد�ية �الأوىل �ملوفقة و�لناجحة للجمعية، حيث ��صتقطبت 

�جلمعية عدد�ً من �الأيتام، كنت �أ�صاهدهم بنف�صي يف بيت �خلليل �خلريي لالأيتام يف �أثناء 

وجودي يف �خلليل، وكنت �أعرف �لطاهية �أم عبد �حلافظ �لقو��صمة، �لتي كانت تعد �لطعام 

لالأيتام، وكنت �أعرف �حلاجة نظمية �أبو عرفة، �لتي كانت مبثابة �الأم و�حلار�ص و�لر�عي 

لهم يف �لق�صم �لد�خلي، فكانت تهتم بحاجيات �الأيتام ومالب�صهم ونظافتهم.

عّمان  ويف  �خلليل  مدينة  يف  �لتبعات  جتمع  �جلمعية  كانت  �لفرتة  هذه  ويف 

�مللك ح�صني  �أن  �لزكاة، و�أذكر  باالإ�صافة الأمو�ل  �لتقومي،  و�لقد�ص، من خالل توزيع 

�لتبعات  �أهم  لكن  �ملال،  من  مببلغ  لها  وتبع  �جلمعية  ز�ر  �الأردنية  �ململكة  ملك 

كاظم  و�حلاج  �لنبي  عبد  عي�صى  �حلاج  جمعها  �لتي  �لتبعات  للجمعية،  دخلت  �لتي 

قطعة  ��صرتو�  لقد  �ل�صعودية:  �إىل  �صفرهم  عند  �لناظر  �صائب  و�الأ�صتاذ  ح�صونة 

�إىل  �آخر  وفد  �صافر  وقد  للجمعية،  �الأول  �ملبنى  بني  حيث  �حلاووز  منطقة  يف  �أر�ص 

�لكويت وكان معهم �لدكتور عبد �ملجيد �لزير. وباالإ�صافة �إىل �لتبعات �ملالية جمعت 

�لتجار. من  عينية  تبعات 

�أع�صائها  عدد  وكان  للجمعية،  �لعامة  للهيئة  �جتماع  عقد  جرى   1973/7/20 يف 

رجب  �أبو  �صكري  �ل�صيخ  برئا�صة  جديدة  �إد�رية  هيئة  بالتزكية  وفازت  ع�صو�ً،   71
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وع�صوية كّل من �لدكتور عبد �ملجيد �لزير )نائب �لرئي�ص( و�حلاج كاظم ح�صونة )�أمني 

�ل�رش( و�حلاج عي�صى عبد �لنبي )�أمني �ل�صندوق( و�الأ�صتاذ �صائب �لناظر )مدير �لبيت( 

.
8
و�حلاج ر��صد �صلهب وعدنان م�صودي

خروج الدكتور عبد املجيد الزير من اجلمعية واجلماعة

، النتخاب هيئة �إد�رية جديدة 
9ً
يف 1975/9/19، عقدت �لهيئة �لعامة �جتماعاً ��صتثنائيا

�أن �صقيق �لدكتور  بعد خالف ح�صل مع نائب �لرئي�ص �لدكتور عبد �ملجيد �لزير، حيث 

�لدكتور  فاختلف  وظيفته،  يف  موفق  غري  وكان  �ل�رشعية،  للمدر�صة  مدير�ً  كان  �صالح 

�ختالفاً  �صلهب  ر��صد  و�حلاج  �لنبي  عبد  عي�صى  �حلاج  وخ�صو�صاً  �الإد�رية  �لهيئة  مع 

�صديد�ً، وكنت �أر�قب وال �أحتدث يف �ملو�صوع، و�عتقد �لدكتور عبد �ملجيد �أين �أو�فقه ر�أيه، 

�أخاه كان �صديقي، وحتدث معي �حلاج ر��صد و�حلاج عي�صى وقاال: هل  �أن  خ�صو�صاً 

ت�صوت معنا؟ قلت: نعم، و�صاركتهم ر�أيهم.

ويف  طرف،  يف  �لثالثة  نحن  فكنا  للت�صويت،  �ملو�صوع  طرح  �جلل�صات  �إحدى  ويف 

�لناظر رحمهما  �ملجيد وقف �حلاج كاظم ح�صون و�الأ�صتاذ �صائب  �لدكتور عبد  طرف 

�هلل، وتردد �ل�صيخ �صكري �أبو رجب رحمه �هلل وكان هو �لرئي�ص، وف�صلت �جلل�صة وظهر 

�خلالف �ل�صديد و�النق�صام �لو��صح يف �لهيئة �الإد�رية، و�أخذ �لدكتور عبد �ملجيد ي�صكو 

، و�الأ�صتاذ 
10

�ل�صالية �لقد�ص وح�رش �حلاج ر��صي  لالإخوة خارج �خلليل، خا�صة يف 

للجمعية  �الإد�رية  �لهيئة  �نتخابات  نتائج  فيها   1973/7/28 يف  موؤرخة  وثيقة  �لوثائق  ملحق  �صمن  �أثبت   
8

 ،4 �لوثيقة رقم  �نظر:  �ل�صوؤون �الجتماعية باخلليل.  �إىل مدير  1973، وهي مر�صلة  �الإ�صالمية �صنة  �خلريية 

�ص 134. )�ملحرر(

�أثبت �صمن ملحق �لوثائق وثيقة موؤرخة يف 1975/9/23 فيها نتائج �نتخابات �لهيئة �الإد�رية للجمعية �خلريية   
9

�الإ�صالمية يف 1975/9/19. �نظر: �لوثيقة رقم 5، �ص 135. )�ملحرر(

ر��صي �ل�صالية )1904-1996(: �أحد �أبرز وجوه �الإخو�ن �مل�صلمني يف �لقد�ص، عا�ص يف م�رش وعمل يف �لتجارة،   
10

ن�صط يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش، وكان ع�صو�ً يف �أ�رشة �صمت عدد من قياد�ت �الإخو�ن يف �لقاهرة 

�أمثال �ل�صهيد حممد يو�صف هو��ص و�لدكتور �أحمد �مللط، وكان منزله يف �لرو�صة م�صتقر�ً الجتماعات �الأخو�ت 

�مل�صلمات، وت�صري بع�ص �لرو�يات �إىل �أنه كان م�صوؤول �صندوق �لدعوة يف �أثناء وجوده يف �لقاهرة �لتي غادرها 

بعد بدء �ل�رش�ع بني �الإخو�ن �مل�صلمني وجمال عبد �لنا�رش �صنة 1954. عمل يف �صفوف �الإخو�ن �مل�صلمني يف 

�الأردن فكان �أبرز قياد�ت �الإخو�ن يف �ل�صفة �لغربية و��صتلم �إد�رة مطابع �الإخو�ن �مل�صلمني، كان �أحد �لوجوه 

�لتي �أ�صهمت يف �لربط بني �الإخو�ن يف غزة و�ل�صفة �لغربية بعد �صنة 1967. تويف يف �لقد�ص. )�ملحرر(
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�أحمد  �ل�صيخ  �أن  و�أذكر  يوفقا،  ومل  ف�صال  ولكنهما  للتدخل  �هلل  رحمهما  �لقيق  ح�صن 

 رحمه �هلل جاء من غزة وتدخل ومل ينجح.
11

يا�صني

كانت نتيجة �النتخابات خروج �لدكتور عبد �ملجيد �لزير و�حلاج كاظم ح�صونة من 

وع�صوية  رجب،  �أبو  �صكري  �ل�صيخ  برئا�صة  جديدة  هيئة  و�نتخاب  �جلمعية،  ع�صوية 

�الأ�صتاذ �صائب �لناظر )نائب �لرئي�ص(، و�الأ�صتاذ حممد عيد م�صك )�أمني �ل�رش( و�حلاج 

عي�صى عبد �لنبي )�أمني �ل�صندوق(، وعدنان م�صودي )مدير �لبيت( و�حلاج ر��صد �صلهب 

و�الأ�صتاذ حممد عبد �لعزير عمرو، و�إثر هذه �النتخابات خرج كذلك �لدكتور عبد �ملجيد 

من �لدعوة.

و��صتمرت ع�صويتي يف �جلمعية �إىل �أن ��صتقلت يف 1976/5/4 حيث قدمت ��صتقالتي 

.
12

من �أجل �لتخ�ص�ص، و��صتدعي بداًل مني �الأ�صتاذ حممد رفيق �لنت�صة

انتخابات بلدية اخلليل �سنة 1976...

�لذي  �هلل،  رحمه  �جلعبي  علي  حممد  �ل�صيخ  برئا�صة  �لبلدية  كانت   ،1976 �صنة  يف 

�لنا�ص و�أر�دو� تغيريه ولكنهم كانو� يخافون منه، وكانت �النتخابات قد جرت  يخ�صاه 

عمله  يف  �لبلدي  �ملجل�ص  و��صتمر  �خلليل،  يف  جتِر  مل  لكنها   1972 �صنة  �الأخرى  �ملدن  يف 

بالتزكية، وح�رشت �ملوؤمتر �ل�صعبي يف �لبلدية و�صاهدت كيف جرت �لرتتيبات للتزكية، 

وال �أن�صى �صياغة �ل�صحفي �صبحي �ل�رشيف لقر�ر�ت �ملوؤمتر، وتزيينه �ملوقف للنا�ص. 

حرب  بعد  غزة  قطاع  �إىل  و�أ�رشته  هاجر  �ملجدل،  ق�صاء  �جلورة  قرية  يف  ولد   :)2004-1938( يا�صني  �أحمد   
11

�لتدري�ص و�خلطابة  �لعربية يف م�رش، عمل يف  �للغة  بال�صلل، در�ص  �أ�صابته  1948، تعر�ص الإ�صابة ريا�صية 
�إثر مغادرة   1967 �أيلول/ �صبتمب  للمكتب �الإد�ري لالإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة يف  بغزة، و�أ�صبح رئي�صاً 

رئي�صه �ل�صابق �إ�صماعيل �خلالدي للقطاع، وهو �أحد موؤ�ص�صي جمعية �ملجمع �الإ�صالمي يف غزة، �عتقل بتهمة 

�الإعد�د للعمل �لع�صكري �صنة 1983، �أفرج عنه يف �صفقة لتبادل �الأ�رشى مع �جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة 

�أبرز  تاأ�صي�ص حما�ص، و�أحد  �مل�صلمني يف قطاع غزة حلظة  �لعام لالإخو�ن  �الإد�ري  �ملكتب  1985، ع�صو  �صنة 

موؤ�ص�صيها، �عتقل �صنة 1989 مع �ملئات من كو�در حركة حما�ص وحكم عليه بال�صجن مدى �حلياة، �أفرج عنه 

�صنة 1997 ب�صفقة تبادل �أ�رشى مع �الأردن بعد �الإفر�ج عن عن�رشين من �ملو�صاد حاوال �غتيال خالد م�صعل 

 2004/3/22 �الإثنني  يوم  �غتيل  حما�ص.  حلركة  �لروحي”  “�لزعيم  ويعّد  حلما�ص،  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص 

بق�صف �صاروخي ��صتهدفه بعد خروجه من �صالة �لفجر. )�ملحرر(

�أثبت �صمن ملحق �لوثائق وثيقة موؤرخة يف 1976/6/1 يطلب فيها حمافظ �خلليل من مفت�ص �جلمعيات �خلريية   
12

�ملو�فقة على قر�ر �لهيئة �الإد�رية للجمعية �خلريية �الإ�صالمية با�صتدعاء ع�صو �الحتياط حممد �لنت�صة ليحل 

مكان �لدكتور عدنان م�صودي نظر�ً ل�صفره للخارج من �أجل �لتعليم. �نظر: �لوثيقة رقم 6، �ص 135. )�ملحرر(
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��صتمر �لو�صع �صنو�ت �أربع، و�صاق �لنا�ص ذرعاً و�أر�دو� �لتغيري، و�أذكر �أن �ملحامي 

�ل�صعب حول   رحمه �هلل، كان يكتب مقاالت �صحفية جريئة يف �صحيفة 
13

رجائي كاتبة

 رحمه �هلل عن تر�صيح نف�صه للبلدية 
14

�لبلدية، وح�صلت �ملفاجاأة باأن �أعلن فهد �لقو��صمي

بال�صحف وبد�أت �ملعركة وذ�عت �الإ�صاعات!

�لنت�صة تر�صيح  �آل  تر�صح بعده �لدكتور عوين �لزغري، ثم ح�صلت ثورة عندما قرر 

�لنبي  عبد  م�صطفى  �ملهند�ص  ور�صحو�  قر�رهم  عن  عدلو�  ثم  حمزة،  �أحمد  �لدكتور 

باالإ�صافة �إىل �أحمد حمزة، وهنا ح�صل �خلطاأ �لقاتل باأن �عرت�ص برهان �جلعبي وعدد 

من �أع�صاء �ملجل�ص �لبلدي يف �ملحكمة �صّد �أحمد حمزة. وجنح �أحمد حمزة بالدفاع و�أثبت 

�أن له بيتاً يف �خلليل، و�أنه كان يعمل مدير�ً يف بيت جاال للم�صت�صفى، فبالقانون ��صتطاع �أن 

يغلبهم ومب�صاعدة عدد كبري من �ملحامني ومنهم رئي�ص بلدية �لنا�رشة.

�إبعاد  بعد  ذلك  وز�د  �لوطنية،  �لكتلة  �صعبية  و�رتفعت  �ل�صارع  يف  �لغليان  و�زد�د 

 
15

�صلطات �الحتالل �لبغي�ص �لدكتور �أحمد حمزة �إىل جنوب لبنان مع عبد �جلو�د �صالح

�إ�صحق  �ملحامي  لرت�صيح  �لنت�صة  �آل  و�أ�رشع  وغ�صبو�  وماجو�  �لنا�ص  وهاج  �لبرية،  من 

�لنت�صة بدالً منه. وتر�صح من �الإخو�ن �حلاج ر��صد �صلهب رحمه �هلل ومّت تر�صيحه با�صم 

ومر�صحها  �لوطنية  �لكتلة  وفازت  معروفة.  �إخو�نية  �صخ�صية  كان  �لذي  �لتميمي،  �آل 

للرئا�صة فهد �لقو��صمي على �لكتلة �الأخرى فوز�ً �صاحقاً، وخرج �ل�صيخ حممد �جلعبي 

من رئا�صة �لبلدية.

�صغل  �ملحاماة،  عمل يف  دم�صق،  جامعة  يف  �حلقوق  بكلية  �لتحق  ولد يف �خلليل،   :)]...[-1939( كاتبة  رجائي   
13

جمعية  �أبرزها  و�ملوؤ�ص�صات  �جلمعيات  من  عدد  ع�صوية  و�صغل   ،1976 �صنة  �خلليل  بلدية  جمل�ص  ع�صوية 

�ل�صبان �مل�صلمني. له عدد من �لكتابات �ل�صحفية �مل�صهورة، �عتقل يف �صجون �الحتالل �صنة 1968. )�ملحرر(

فهد �لقو��صمي )1939-1984(: ولد يف �خلليل، حا�صل على درجة �ملاج�صتري يف �لهند�صة �لزر�عية من م�رش،   
14

 Camp David ديفيد  كامب  �تفاق  رف�ص  �لوطنية،  للكتلة  ممثالً   1976 �صنة  �خلليل  لبلدية  رئـي�صـاً  �نـتـخـب 

للمجل�ص   17 �لـ  �لدورة  �نتخب يف   ،1980 �أيار/ مايو  �لدبويا يف  �إثر عملية  �إىل خارج فل�صطني  بعد 
ُ
فاأ   Accords

�لوطني وعهد �إليه رئا�صة د�ئرة �صوؤون �لوطن �ملحتل. �غتيل يف عّمان يف 1984/12/29. )�ملحرر(

من  �صيا�صي  �قت�صاد  بكالوريو�ص  على  ح�صل  �لبرية،  مدينة  يف  ولد   :)-1931( �صالح  �جلو�د  عبد   
15

�أبعدته  �ل�صتينيات،  �أو��صط  حتى  �لبعث  حزب  يف  ن�صط   ،1955 �صنة  �لقاهرة  يف  �الأمريكية  �جلامعة 

ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صوية  �صغل  �لبلديات،  روؤ�صاء  من  عدد  مع  �ل�صهيوين  �الحتالل  �صلطات 

 ،1996 �صنة  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  ع�صو�ً  �نتخب   ،1981/4/18-1974/6/9 من  �لتحرير 

)�ملحرر( �لثانية.  �لفل�صطينية  �حلكومة  يف  �لزر�عة  وزير  من�صب  �صغل 
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للطب من جديد )1980-1975(

 ،1979 يوليو  متوز/  �صهر  حتى   1976 �أبريل  ني�صان/  �صهر  من  دم�صق  �إىل  �صافرت 

و�حلنجرة،  و�الأنف  �الأذن  جر�حة  يف  فتخ�ص�صت  �لتخ�ص�ص،  �أجل  من  �صفر�ً  وكان 

�لدكتور  �الأخ  عيادة  ويف  �مل�صت�صفى،  من  بالقرب  م�صلى  باب  يف  �الأمر  �أول  و�صكنت 

بدر �لدين �ل�صفدي، وبعد ثمانية �أ�صهر ��صتاأجرت بيتاً يف خميم �لريموك. 

عدت �إىل ن�صاطي يف دم�صق، و�رشت مع بع�ص �الإخوة �الأطباء يف �أ�رشة كنت نقيبها، 

وكنا جنتمع كّل �أ�صبوع يف بيت و�حد منا ونتناول �لفطور �صباحاً �أو �لفطور يف رم�صان 

م�صاًء، وهكذ� �صارت �الأ�رشة �إحياًء جميالً لذكرياٍت ما�صية، بالن�صبة يل، ولكن هذه �ملرة 

مع ترف وطعام، وو�صع مايل جيد، و�صكن وزوجات و�أوالد، ووظيفة ولي�ص كما كان 

ونحن طالب عز�ب. 

مروان حديد

 
1
�أن برز تنظيم �ل�صهيد مرو�ن حديد �إىل  كان �لعمل هادئاً روتينياً يف تنظيم دم�صق، 

مرو�ن:  ��صت�صهاد  بعد  �لبعث  حزب  �صّد  �نتقاميةٍ  بعملياٍت  بالقيام  بد�أ  �لذي  �هلل  رحمه 

 رئي�ص جامعة دم�صق، وكان �صابقاً �أ�صتاذ�ً يف كلية �حلقوق، 
2
فقتل �لدكتور حممد �لفا�صل

�نتظم  �صاعر،  م�رش،  يف  �لزر�عية  �لهند�صة  در�ص  ب�صورية،  حماة  مدينة  يف  ولد   :)1976-1934( حديد  مرو�ن   
1

يف �صفوف �الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش وتاأثر باأجو�ء �لقمع �ل�صيا�صي �لذي كانت تتعر�ص له �جلماعة، �عتُقل 

�أمني  �ل�صوري  �لرئي�ص  �أ�صدر  1964 وُحكم عليه باالإعد�م،  �ل�صلطان يف حماة �صنة  �قتحام م�صجد  و�آخرين يف 

�الإعد�د لعمل ع�صكري �صّد  �حلافظ عفو�ً عاماً عن �ملحكومني باالإعد�م بعد و��صطة لل�صيخ حممد �حلامد، بد�أ 

�ل�صد�م  فكرة  قيادتهم  رف�صت  �لذين  �مل�صلمني  �الإخو�ن  عن  بعيد�ً  به  خا�صاً  تنظيماً  فاأن�صاأ  �ل�صوري  �لنظام 

�ملزة  �إثره يف �صجن  1975/6/30. تعر�ص لتعذيب �صديد تويف على  �لع�صكري، �عتقل بعد فرتة من �ملطاردة يف 

�لع�صكري. )�ملحرر(

حممد �لفا�صل )1919-1976(: ولد يف �إحدى قرى حمافظة طرطو�ص �ل�صورية، ح�صل على �إجازة �حلقوق من   
2

�جلامعة �ل�صورية )جامعة دم�صق( �صنة 1942، �أكمل در��صته �لعليا يف فرن�صا، عمل يف �لتدري�ص يف جامعة دم�صق 

�لقيادة  ع�صو  �لقانونية.  �ملوؤلفات  من  عدد  له   .1976 �صنة  �جلامعة  ورئا�صة  فيها  �حلقوق  كلية  عمادة  و�صغل 

�لقومية حلزب �لبعث، وم�صت�صار �لرئي�ص حافظ �الأ�صد لل�صوؤون �لقانونية، �غتيل يف دم�صق و�تهم �أبناء تنظيم 

مرو�ن حديد باغتياله �صمن عمليات �النتقام ملرو�ن حديد. )�ملحرر(



88

اإىل املواجهة: ذكريات د. عدنان م�سودي

 
3

وملا قتل كان ي�صغل ع�صو �لقيادة �لقطرية حلزب �لبعث. وقتل كذلك �لدكتور �لنعامة

وكان مدير�ً للم�صت�صفى �لذي �أعمل فيه، م�صت�صفى �ملجتهد، وكان طبيباً ع�صكرياً، وهو 

م�صاهد  تو�لت  وقد  �لبعث.  حلزب  �لقطرية  �لقيادة  يف  ع�صٌو  كذلك  وهو  �أ�صنان،  طبيب 

�لقتل و�صاَحبها جوٌّ من �لفو�صى و�لتوتر، وعلى �لرغم من �أن تنظيم دم�صق مل يكن له 

عالقة بعمليات �لقتل، �إال �أنه �صدر حكٌم باالإعد�م على كّل من يثبت �نتماوؤه لالإخو�ن، 

 ،1979 يوليو  متوز/  �صهر  يف  وعملي  �إقامتي  فاأنهيت  در��صتي  �أنهيت  قد  حينها  وكنت 

وعدت �إىل �خلليل من جديد.

�صنان  م�صجد  من  �نطلقت  �لتي  حديد  مرو�ن  جنازة  يف  م�صاركتي  �أن�صى  ولن 

�جلنازة  �صالة  وبعد  �جلنازة،  على  �مل�صيطرة  هي  �ل�صورية  �ملخابر�ت  وكانت  با�صا 

�أر�د  بعنف،  �ل�صيارة  يف  وو�صعوه  �لنع�ص،  �ملخابر�ت  �أفر�د  حمل  �لظهر،  �صالة  بعد 

�أن  بعد  �ملخابر�ت  قوة  من  �أفر�ٌد  قام  ثم  ��صتطاعو�،  فما  به  و�مل�صري  حمله  �ل�صباب 

يتم  ال  كي  الأ�صابيع  يحر�صونه  وبقو�  �ملعروفة  �ملقبة  يف  بدفنه  �ل�صيارة  يف  و�صعوه 

�إىل حماة. نقل جثمانه 

ذكريات يف دم�سق

مع  ناجحة  موفقة  بعمليات  وقيامي  �لعملي،  �لتدريب  �أثناء  يف  ذكرياتي  �أن�صى  ال 

و�لدكتور  غيبة  م�صباح  و�لدكتور  دروي�ص  �صعيد  و�لدكتور  �لطر�صة،  خمتار  �لدكتور 

�إيليا. وكان معي للتخ�ص�ص عدد من �الأطباء منهم �لدكتور ح�صن �صيخ �الأر�ص و�لدكتور 

�الأذن  �لدقيقة خا�صة يف  �لعمليات  �أوؤدي  نبيل وغريهم، كنت  �ل�صفدي و�لدكتور  حممد 

على �أكمل وجه، لقد كانت حقاً ذكرياٌت ال تن�صى.

م�صتو�صف  يف  وخا�صة  �لعياد�ت  يف  �أد�وم  كنت  �لتعليمية  للعمليات  وباالإ�صافة 

يف  نخرج  كنا  كما  �صالح،  هاين  �لدكتور  مكان  �لريموك،  خميم  يف  �لفل�صطينية  �جلمعية 

�أو  وبلود�ن،  �لزبد�ين  مثل  �مل�صايف  �إىل  و�حدة  كعائلة  �أ�صبوع  كّل  من  جمعة  كّل  رحلة 

جمعية  رئي�ص  �غتياله،  حلظة  �ملجتهد  م�صت�صفى  ورئي�ص  �أ�صنان  طبيب   :)1977-]1938[( �لنعامة  �إبر�هيم   
3

�لبعث و�أحد  �لقومية حلزب  �لقيادة  �أطباء �الأ�صنان، ع�صو  �ل�صوفييتية، �صغل رئا�صة نقابة  �ل�صورية  �ل�صد�قة 

�ملقربني من �لرئي�ص �ل�صوري حافظ �الأ�صد. �غتيل وهو خارج من عيادته يف دم�صق و�تهم �أبناء تنظيم مرو�ن 

حديد باغتياله �صمن عمليات �النتقام ملرو�ن حديد. )�ملحرر(
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طرطو�ص، لكن جمال تلك �لرحالت وروعتها خالطه �صعور بالغربة و�ل�صوق �إىل �لوطن، 

خ�صو�صاً �أن �أوالدي كانو� يزيدون من �صوقي باأنا�صيدهم �لوطنية:

تظل بالدي هوى يف فوؤ�دي  فل�صطني د�ري ودرب �نت�صاري 

تـبيـع ثمـاري وحتتـل د�ري وجـوه غريبـة بـاأر�صي �ل�صـليـبـة 

فاأبكي من �صماع ن�صيدهم.

ولن �أن�صى تعلق �الأوالد باأعمامي عزمي و�صميح، عندما ح�رش� لزيارة جدي �حلاج 

جريت له 
ُ
م�صباح رحمه �هلل، حيث �أخذته معي �إىل دم�صق بعد وفاة جدتي رحمها �هلل، و�أ

عملية )فتق(، فتعلقو� بهما كثري�ً، فز�د �صوقي وتاأثري، وز�د من �صوقي �أي�صاً قولهم يل 

وخا�صة �بنتي �أ�صماء: “بابا موو هوون وطنا” باللهجة �ل�صورية، ولو �أن حبي للوطن مل 

يكن قوياً لبقيت �أعمل يف دم�صق، فقد عر�ص عليَّ �لتفرغ للعمل يف �مل�صت�صفى كاأخ�صائي 

بدخل �صهري يو�زي �صتة �آالف لرية �صورية �أي ما يعادل 600 دينار �أردين يف ذلك �لوقت 

فرف�صت.
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نحو حما�س )1989-1981(

 ،1979 يوليو  متوز/  �صهر  يف  عّمان  عب  �صورية  من  خروجي  بعد  �خلليل  �إىل  عدت 

باب  منطقة  يف  من�صار  �أبو  عمارة  يف  عيادة  وفتحت  �خلليل،  يف  �لقدية  �لد�ر  ف�صكنت 

�أجريت  �لز�وية، لقد تعجب �جلميع من ن�صاطي وجديتي ور�صاي، وكان عمالً موفّقاً، 

فيه عمليات كثرية ناجحة وكان �لك�صب ممتاز�ً بف�صل �هلل. 

يف اجلمعية الإ�سالمية من جديد

�الإ�صالمية،  �خلريية  للجمعية  �الإد�رية  �لهيئة  لع�صوية  عدت  �خلليل  �إىل  عودتي  بعد 

و�نتخبت يف �لدورة �لر�بعة للجمعية �صنة 1980، ومن �أبرز ن�صاطات �جلمعية �خلريية يف 

تلك �لفرتة كان �فتتاح بيت �ليتيمات �صنة 1983، وكان �لبناء درٌة جميلة ال يوجد مثلها 

يف �خلليل يف ذلك �لوقت، وجمع يوم �الفتتاح تبعات كثرية، وكانت �ملفاجاأة عندما �فتتح 

باالأ�رّشة  �ملبنى  جتهيز  ومّت  طلب،  مئة  �لعدد  جتاوز  حيث  �ليتيمات،  طلبات  قبول  باب 

الإقامة �ليتيمات، باالإ�صافة لتهيئة غرف در��صية يف �لطابق حتت �الأر�صي تكفي لتكوين 

مدر�صة �بتد�ئية وبجانبها م�صغل خياطة للفتيات.

لي�صان�ص �رشيعة من  )�أم منري( وهي حتمل  �إمام  �إلهام  �الأخت  �ملدر�صة  كانت مديرة 

عيد  حممد  �الأخ  هو  �إلهام  �الأخت  تعيني  �قرتح  �لذي  وكان  عّمان،  يف  �الأردنية  �جلامعة 

حا�صلة  كذلك  وهي  تركي،  �أبو  زهرية  �الأخت  فكانت  �لد�خلي  �لبيت  مديرة  �أما  م�صك، 

على لي�صان�ص �رشيعة، وبعد فرتة تخ�ص�صت �الأخت زهرية كمعلمة لل�رشيعة و�لدين يف 

�ملدر�صة، �أما �أم منري فجمعت بني �إد�رة �ملدر�صة و�إد�رة �لبيت �لد�خلي.

وال �أن�صى زيار�تي للبيت وخا�صة بعد �صالة �لفجر، حني كنت �أذهب الأق�ص عليهن 

�أحد  �لع�رش  �صالة  بعد  �أ�صبوع  كل  ياأتي  �أن  �الإخوة  على  و�قرتحت  �لق�ص�ص،  بع�ص 

�الأ�صاتذة من مدر�صة �لذكور �ملتخ�ص�صني يف �ل�رشيعة فيتعودون على روؤية �لرجال، لكن 

�أنا و�ل�صيخ طاهر  �جتماع عقدته  �الأمر، وت�صدى لالقرت�ح يف  �مل�رشفات �عرت�صن على 

دندي�ص �الأخت جيهان �جلنازرة، وقالت: ل�صنا بحاجة �إىل �أ�صاتذة من �ملدر�صة �ل�رشعية 

للذكور، فرت�جعت عن �قرت�حي.
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كما بنيت مدر�صة خا�صة للبنات تكونت من ثالثة طو�بق، �أحدها كان على نفقة �الأخ 

ر��صي �لنت�صة، وكان رفيق دربي يف �لثانوية وقبلها. متيزت هذه �ملدر�صة باأ�صلوب فريد 

عن  تتحدث  �الإ�صاعات  بع�ص  وكانت  و�الأنظمة،  �لقو�نني  تطبيق  يف  و�رش�مة  �لرتبية  يف 

�صيادة �لت�صدد فيها، وفعالً عندما �أقامت �ملدر�صة �حتفاالً مبنا�صبة �ملولد �لنبوي �ل�رشيف 

يف �أحد �الأعو�م رف�ص رئي�ُص �جلمعية �حل�صور الإلقاء كلمة بحجة �أن �حل�صور جميعه من 

�لن�صاء وال وجود للرجال. 

و�أذكر �أن �ملح�صن عبد �حلفيظ �حلد�د رحمه �هلل عندما بنى مدر�صة �لرحمة للبنات يف 

�صارع �ل�صالم، و�لتي �أقيمت على �أر�ص تبع بها �حلاج �صليمان �لنت�صة رحمه �هلل، وكنا 

�أع�صاء �لهيئة �الإد�رية يف زيارة لبيته ن�صكره فيها ونقدم له هدية، جم�صم م�صدف  مع 

للحرم �الإبر�هيمي، قال: �أريد �أن �أحولها مدر�صة للذكور، فقلت له لقد قررنا نقل مدر�صة 

�لر�صو�ن �إىل مدر�صة �لرحمة للبنات، ولكن �أخرنا �لنقل ب�صبب قرب �المتحانات �لنهائية، 

فقال: �صمعت �أن �ملعلمات مت�صدد�ت جد�ً، فكيف �صاأزور �ملدر�صة؟ فقلت له: �إن �ملعلمات 

يرتدين �جلالبيب وت�صتطيع �أن تزور �ملدر�صة يف �أّي وقت ت�صاء.

زيارة من�سق جي�س الحتالل لبيت اليتيمات

ويف �أحد �الأيام طلب �حلاكم �لع�صكري �ل�صهيوين يف �خلليل لقاء �الأ�صتاذ �صائب �لناظر 

رحمه �هلل، رئي�ص �حتاد �جلمعيات �خلريية يف �خلليل، وكان يومها نائباً لرئي�ص �جلمعية 

�خلريية �الإ�صالمية، ويف �أثناء �ملقابلة جرى حو�ر بينهما حول �الأيتام، فقال للحاكم يجب 

ونحن  عندكم،  لالأيتام  �مل�صاعد�ت  تقدم  حكومتكم  �أن  �أعرف  الأنني  �الأيتام  ت�صاعدو�  �أن 

يف  لكانو�  وكفالتهم  برعايتهم  ونقوم  �ليتيمات  وبيت  �الأيتام  بيت  يف  نحت�صنهم  مل  لو 

�ل�صو�رع، ال ملجاأ لهم وال معني، ثم قال له: تف�صل لزيارة �جلمعية فتنظر بنف�صك ماذ� 

نقدم لهم. وقد ح�رش فعالً وز�ر �جلمعية عند �لذكور، مما جعله ُيخب �ملن�صق �لعام فيما 

بعد ليوزع خم�ص�صات �ل�صوؤون �الجتماعية �ل�صنوية للجمعيات �خلريية، وكان عددها 

14 جمعية، و�ختارو� بيت �ليتيمات ليتم �لتوزيع منه.

�أما �أنا فقد عار�صت هذه �لدعوة وهذه �لزيارة ب�صدة ومل �أح�رشها، و�نتهى �الأمر �أن 

يقوم �ل�صيخ �صكري �أبو رجب رحمه �هلل باإلقاء كلمة يبني فيها �أن هذه �لزيارة جاءت بناء 

قام  �الإد�رية، فهد�أ هذ� من روعي. وقد  �لهيئة  �ملن�صق، ولي�صت بدعوة من  على طلب 
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�أبو بالل بكتابة ن�ّص �لكلمة �لرتحيبية لل�صيخ بنيَّ فيها �أن هذه �لزيارة بناًء على طلبهم، 

لكن �ل�صيخ ت�صايق لقيام �لهيئة بكتابة �لكلمة له، فهو خطيب ال يحتاج �إىل من يكتب له، 

فكم من ر�صالة خطها بخط يده �جلميل لطلب �مل�صاعد�ت للجمعية، منها ما �أر�صل لل�صيخ 

�بن باز رحمه �هلل، ومع هذ� كان رحمه �هلل حليماً معنا و�صبور�ً علينا، ف�صارت �لزيارة.

للمحقق  �هلل  رحمه  ح�صني  �مللك  زيارة  وعن  �لزيارة  هذه  عن  تكلمت  �أنني  و�أذكر 

�الإ�رش�ئيلي، عندما �عتقلت كرئي�ص للجمعية �خلريية �الإ�صالمية، وقلت له �أنها مرخ�صة 

الأع�صاء  �العتقاالت  فتو��صلت  تنادي  ملن  حياة  ال  ولكن  منكم،  ومرخ�صة  �الأردن  من 

�لهيئة �الإد�رية وملوظفي �جلمعية ملر�ت ومر�ت.

يف �سفوف التنظيم الإخواين من جديد

على  يزيد  ما  لدينا  �صار  حتى  عنها،  �ملنبثقة  و�الأ�رش  �الأوىل  �الأ�رشة  ن�صاط  تو��صل 

�الأربعني �أ�رشة. و�أذكر ذ�ت مرة �أن �الإخوة يف عّمان �صاألوين عن �أ�رشنا، فقلت لهم �أن لدينا 

حو�يل 43 �أ�رشة و34 نقيباً، وكان هذ� �الأمر يف مطلع �لثمانينيات، وكان لوجود �جلامعة 

�أثر يف زيادة هذ� �لعدد وتكاثره، كما �ن�صم �إلينا عدد من �الإخوة �لذين در�صو� يف �خلارج، 

جمال  وحممد  �صاور  ر��صم  منهم  �إخوة  �الأردنية  �جلامعة  يف  �ل�رشيعة  كلية  من  فجاءنا 

�خلالق  عبد  �أمثال  �ملنورة  �ملدينة  يف  �الإ�صالمية  �جلامعة  يف  در�ص  من  وجاءنا   ،
1
�لنت�صة

�لنت�صة وعادل �جلنيدي وماهر �لقد�صي. 

جمل�ص  على  �ل�صيطرة  و��صتطعنا  للنظر،  الفتة  بطريقة  عدد�ً  و�زددنا  تكاثرنا  وقد 

�لطلبة يف جامعة �خلليل، وجامعة �لبولتيكنك ويف عدد من �ملعاهد و�ملد�ر�ص، وكان هناك 

ق�صم مهتم بالطلبة قبل �لتخرج من �لتوجيهي وق�صم ملتابعة �لطلبة يف �جلامعات، وبد�أت 

تلم�ص مظاهر ن�صاط �حلركة �الإ�صالمية وجماعة �الإخو�ن �مل�صلمني قبل �ندالع �النتفا�صة 

بفرتة. وباالإ�صافة للن�صاط يف جمال�ص �لطلبة و�لنقابات، برز ن�صاطنا يف �مل�صاجد بالدرو�ص 

حممد جمال �لنت�صة )1958-(: ولد يف مدينة �خلليل، حا�صل على �صهادة �لبكالوريو�ص يف �ل�رشيعة �الإ�صالمية   
1

�للجان و�ملوؤ�ص�صات  �أعمال جتارية حرة، �صغل ع�صوية عدد من  �لتدري�ص ويف  من �جلامعة �الأردنية، عمل يف 

�خلريية، �عتقل �أكرث من مرة يف �صجون �الحتالل وحكم عليه ثماين �صنو�ت لدوره �لقيادي يف �جلناح �لع�صكري 

�النتخابات  يف  فاز  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �صجون  يف  �عتقل  �لق�صام،  �لدين  عز  �ل�صهيد  كتائب  حما�ص،  حلركة 

�الحتالل.  �صجون  يف  معتقل  وهو  و�الإ�صالح  �لتغيري  كتلة  �صمن  �خلليل  مدينة  عن   2006 �صنة  �لت�رشيعية 

)�ملحرر(
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و�الحتفاالت �ملقامة يف �ملنا�صبات �ملختلفة كاالإ�رش�ء و�ملعر�ج ومهرجانات �الأعر��ص، وقد 

�إ�صالمية و�إن مل  جذب هذ� �نتباه �الحتالل و�لف�صائل �الأخرى، ودّل على وجود حركة 

تكن تعمل يف �لعلن.

وعند �لعودة عملت مع �الأخوة حممد عيد م�صك وعز �لدين فر�ح، كقيادة ثالثية بدالً 

من �خلما�صية، حيث �صكل �الأخوة جمل�ص �صورى يف �أثناء �صفري و�ختري خم�صة �إخوة 

للدعوة يف حمافظة �خلليل، وهم: حممد عيد م�صك وفتحي عمرو وقا�صم  �إد�رية  كهيئة 

كثري�ً  عليَّ  �أحلو�  دم�صق  من  ح�رشت  وعندما  فر�ح،  �لدين  وعز   
2
بدر وماهر  �صاور 

ب�صبب  �ملخابر�ت  من  طلب 
ُ
�أ �أن  توقعت  الأنني  بد�ية  �الأمر  �أوؤجل  وكنت  �الأمر،  ال�صتالم 

غيابي ثالث �صنو�ت يف دم�صق. ثم و�فقت الحقاً وعقدت �أول جل�صة، ��صتقال فيها �الإخوة 

فتحي عمرو ب�صبب �لبعد يف �ل�صكن، وقا�صم �صاور وماهر بدر الن�صغالهما.

و�ملعاهد،  �جلامعات  يف  �الإ�صالمية  �لكتل  ن�صاط  و�زد�د  �لعمل  و�زد�د  �لعدد  �زد�د 

فُكلِّف  ن�صيطاً  وكان  �الأردن،  من  �لنت�صة  جمال  حممد  �الأخ  تخرج  �لفرتة  هذه  وخالل 

�خلالق  عبد  باالأخ  تربطه  وكانت  �خلارج،  من  �الإ�صالمية  �لكتل  عن  كم�صوؤول  بالعمل 

على  �أعتمد  قبله  وكنت  �لعمل  يف  عليه  �أعتمد  كنت  �أنني  حيث  مبا�رشة،  عالقة  �لنت�صة 

�الأخ ماهر �لقد�صي. كان �لن�صاط �لدعوي بني �صفوف طالب �جلامعات و�ملد�ر�ص �أهم 

جزء يف �لعمل �لدعوي يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. وكانت �مل�صاكل تعكر �صفو هذ� 

�لعمل، خا�صة مع فتح و�جلبهة �ل�صعبية و�ل�صيوعيني يف جامعة �لنجاح وبريزيت ويف 

غزة وكذلك يف �خلليل.

املكتب الإداري العام

�لغربية وقطاع  �ل�صفة  �مل�صلمني يف  �لعام لالإخو�ن  �الإد�ري  �ملكتب  يف  عملت ع�صو�ً 

غزة خالل �لفرتة 1980-1990، وهو �لذي �تخذ قر�ر تاأ�صي�ص حركة �ملقاومة �الإ�صالمية 

يف  عليه  �العرت�ف  يتم  ومل  �لد�خل،  يف  �ل�صيا�صي  �ملكتب  الحقاً  منه  و�نبثق  )حما�ص(، 

 حممد ماهر بدر )1956-(: در�ص يف �ملدينة �ملنورة وح�صل على �ملاج�صتري يف تخ�ص�ص �أ�صول �لفقه من �جلامعة 
2

�الأردنـيـة، عمــل حمـا�صـر�ً يف جامعة �خلليل. ع�صو يف عدد من �ملوؤ�ص�صات �خلريية و�لرتبوية، �عتقل عدة مر�ت 

2006 عن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح.  يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين. �نتخب لع�صوية �ملجل�ص �لت�رشيعي �صنة 

)�ملحرر(
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�لتحقيق يف �صجون �الحتالل على �لرغم من �عتقال معظم �أع�صائه، وكان ير�أ�صه �الأ�صتاذ 

�صبحة  ناجي  ثالثة:  �ملكتب  ذلك  �أع�صاء  من  تويف  وقد   ،
3

�أ�صامة �أبو  دخان  �لفتاح  عبد 

.
4ً

و�صعيد بالل وح�صن �لقيق رحمهم �هلل جميعا

�ملكتب  �جتماعات  ير�أ�ص  كان  �هلل  رحمه  �ل�صالية  ر��صي  �حلاج  �أن  ذكر  من  بّد  وال 

�لبلدة  يف  بيته  يف  �جتماعاًَ  مرة  ح�رشت  وقد  دخان،  �لفاحت  عبد  �الأخ  قبل  �لعام  �الإد�ري 

�أماكن  �لقد�ص، وكانت �جتماعات �ملكتب دورية جتري يف  �لن�صارى يف  �لقدية يف حارة 

متعددة، فباالإ�صافة لبيت �حلاج ر��صي يف �لقد�ص، كان بيت �ملهند�ص ح�صن �لقيق رحمه 

�هلل، �أو بيت �ل�صيخ �صعيد بالل �أبو بكر رحمه �هلل يف نابل�ص، �أو يف عنبتا ببيت �ل�صيخ ناجي 

�صبحة رحمه �هلل، وكنا نغري �ملكان يف كّل �صهر.

بعد  �تخذ  �لذي   ،1987/10/23 يف  �الحتالل  مو�جهة  قر�ر  �صدر  �ملكتب  هذ�  ومن 

�جتماع يف بيت �الأ�صتاذ ح�صن �لقيق رحمه �هلل يف دور� ق�صاء �خلليل. 

قرار حما�س

يف ذلك �الجتماع كانت �ملبادرة و�لكلمة �الأوىل لالأ�صتاذ ناجي �صبحة حفظه �هلل حني 

بقوله  كثري�ً  ففرحت  ومو�جهته،  �الحتالل  �صّد  و�جلهاد  للعمل  �آن  قد  �الأو�ن  �أن  قال 

وو�فقنا جميعاً على هذ� �القرت�ح، وكم طلبت منهم ذلك مر�ر�ً وتكر�ر�ً وهم يقولون يل 

�هلل  رحمه  �لقيق  ح�صن  �الأ�صتاذ  م�صيفنا  �إىل  فباالإ�صافة  �صبعة،  �الجتماع  يف  كنا  �نتظر. 

 عبد �لفتاح دخان )1936-(: ولد يف �إحدى �لقرى �لفل�صطينية تدعى عر�ق �صويد�ن، هاجرت �أ�رشته لت�صتقر يف 
3

خميم �لن�صري�ت، �أكمل در��صته �جلامعية يف �لقاهرة، عمل يف �لتدري�ص يف وكالة �لغوث لالجئني، و�أ�صهم يف �إعادة 

�إحياء تنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة بعد �حتالل 1967. �صغل ع�صوية �ملكتب �الإد�ري �لعام لالإخو�ن 

�مل�صلمني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وع�صوية �ملكتب �الإد�ري يف قطاع غزة ممثالً للمنطقة �لو�صطى وكان 

رئي�صهما حلظة �لقر�ر بتـاأ�صـي�ص حركة �ملقاومة �الإ�صـالمية )حما�ص(. �عتقـل يف �ل�رشبـة �الأوىل حلمـا�ص و�أُبعد 

�إىل مرج �لزهور �صنة 1993. ��صت�صهد �بنه طارق �أحد �أبرز موؤ�ص�صي كتائب �لق�صام يف �النتفا�صة �الأوىل وولده 

زيد يف �النتفا�صة �لثانية. �أ�صهم يف �صياغة عدد من �أدبيات حركة حما�ص و�صاغ �مل�صودة �الأ�صا�صية مليثاقها، 

�نتخب �صنة 2006 لع�صوية �ملجل�ص �لت�رشيعي عن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح. )�ملحرر(

�لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لعام  �الإد�ري  “�ملكتب  ن�صاط  حول  معلومات  من  هنا  يرد  ما  دقة  �أكد   
4

من  ع�صو�ن  �الأوىل،  مرحلتها  يف  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  ون�صاط  تاأ�صي�ص  وحول  غزة”  وقطاع 

 .2011/7/27 يف  و�لثانية   ،2011/1/3 يف  �الأوىل  �أجريت  �ملحرر  مع  لهما  مقابلتني  يف  �الأحياء  �ملكتب  �أع�صاء 

)�ملحرر(
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 ،
6
�ليازوري �إبر�هيم  ، و�لدكتور 

5
�لفتاح دخان، و�الأخ حماد �حل�صنات كان �الأ�صتاذ عبد 

وقد كان �لو�حد منهما يحل حمل �الآخر يف �جتماعات �ملكتب، و�الأ�صتاذ )م.م(، و�ل�صيخ 

)ف.�ص( و�لعبد �لفقري �لدكتور عدنان م�صودي، وغاب عن �الجتماع �ل�صيخ �صعيد بالل 

الأنه مل ي�صتطع �لو�صول �إىل �ملكان يف �لوقت �ملنا�صب، وهذ� �لتاريخ قّل من يعرفه.

تر�ها  �لتي  بالكيفية  تعمل  باأن  �خليار  مدينة  لكل  يرتكو�  �أن  �ملجتمعون  قرر  وقد 

منا�صبة. ولكن �أهل غزة �صبقونا �إثر ��صت�صهاد �أربعة مو�طنني ده�صاً، من قبل �ملجرمني 

�ل�صهاينة، فقام �الإخوة باإ�رش�ب عام ومو�جهات مع جي�ص �الحتالل، ثم تطورت �الأمور 

وبعد  غزة.  يف  بدئها  من  �صهر  بعد  و�ملخيمات  و�ملدن  و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  لت�صمل 

�جتماع للمكتب �الإد�ري عقد يف 1988/1/10 يف �لقد�ص يف بيت �الأ�صتاذ ح�صن �لقيق رحمه 

�هلل يف �ملدر�صة �ل�صناعية يف د�ر �ليتيم �لعربي، �تخذ قر�ر ��صتمر�ر�النتفا�صة، وبد�أ �لعمل 

�أنحاء �ل�صفة �لغربية بالو�صائل و�الأعمال نف�صها �لتي ح�صلت يف غزة. وهكذ�  يف جميع 

��صتعلت �ملو�جهات يف �ل�صفة �لغربية عموماً ويف جميع �ملدن و�لقرى و�ملخيمات، علماً �أن 

خميم بالطة كان قد بد�أ قبل ذلك ب�صبب عالقة تنظيمية مع �صخ�ص �الأخ عبد �لفتاح دخان 

�لذي كان مكلفاً برتتيب �الأمور يف نابل�ص وتق�صيمها �إىل مناطق و�إجر�ء �نتخابات د�خلية 

فيها.

اإدارة النتفا�سة وا�سم حما�س

�أ�صدرت �حلركة �أول بيانني وكانا غري مرقمني، ولكنهما موؤرخني �صادرين يف قطاع 

غزة وبتوقيع حمل ��صم حركة �ملقاومة �الإ�صالمية، ومل يكتب فيها كلمة غزة ومل ين�رش� 

حماد �حل�صنات )]1938[-(: ولد يف م�صارب ع�صريته بالقرب من بئر �ل�صبع، هاجرت �أ�رشته بعد حرب 1948   
5

�إحياء تنظيم  �إعادة  �أ�صهم يف  �مل�صلمني يف قطاع غزة يف فرتة مبكرة.  �إىل �الإخو�ن  �ن�صم  لت�صتقر يف قطاع غزة، 

�صغل  �لغربية.  �ل�صفة  يف  بالتنظيم  بغزة  �لتنظيم  ربط  يف  و�أ�صهم   ،1967 حرب  بعد  غزة  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

بتاأ�صي�ص حركة  �لقر�ر  فيه حلظة  �لغربية وقطاع غزة، وكان ع�صو�ً  �ل�صفة  �لعام يف  �الإد�ري  �ملكتب  ع�صوية 

بعد �إىل مرج �لزهور �صنة 1993. )�ملحرر(
ُ
حما�ص. �أ

 1948 �إبر�هيم فار�ص �ليازوري )1942-(: ولد يف قرية بيت د�ر�ص، هاجر و�أ�رشته بعد �حتالل فل�صطني �صنة   
6

و��صتقرو� يف �ملخيم �لغربي يف خان يون�ص، در�ص �ل�صيدلة يف جامعة �لقاهرة، �عتقل من قبل �ل�صطات �مل�رشية 

�إحياء تنظيم جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة بعد  �إعادة  �أ�صهم يف  �أعدم فيها �صيد قطب.  يف �حلملة �لتي 

حرب 1967. �أحد موؤ�ص�صي �ملجمع �الإ�صالمي يف قطاع غزة، ع�صو �ملكتب �الإد�ري جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف 

قطاع غزة حلظة تاأ�صي�ص حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، �عتقل يف �ل�رشبة �الأوىل حلركة حما�ص، ��صت�صهد 

�بنه موؤمن برفقة �ل�صيخ �أحمد يا�صني. )�ملحرر(
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يف �ل�صفة �لغربية، ولهذ� ظّن بع�ص �الأخوة يف غزة �أنهم هم وحدهم �لذين �أ�ص�صو� حركة 

حما�ص، �أما �خت�صار حركة �ملقاومة �الإ�صالمية �إىل حما�ص فتم �التفاق عليه يف بيت �الأ�صتاذ 

�لذي كان �صاحب �القرت�ح رحمه �هلل. فقد كنا ن�صع ح.م.�ص حتت حركة  �لقيق  ح�صن 

�ملقاومة �الإ�صالمية، فجاء يوماً وعر�ص علينا �إ�صافة �الألف بعد �مليم، ولرمبا �قرتحه عليه 

�أحد �الأخوة، ذلك الأنهم كانو� ينتقدون �الخت�صار �ل�صابق “ح.م.�ص”، فقلت له �إّن حما�ص 

كلمة يقابلها �لفتور و�لك�صل، وقد ذكرها �الإمام �ل�صهيد ح�صن �لبنا رحمه �هلل يف مو�صع 

�لدعوة  �إىل غري هذه  باأن يذهبو�  �ملتحم�صني  �ملوؤمتر �خلام�ص، حيث قال خماطباً  �لذم يف 

�أنه  وقال  �هلل  رحمه  �صليمان  �أبو  �الأخ  فاأ�رش  ن�صجها،  قبل  �لثمرة  يقطفو�  �أن  �أر�دو�  �إذ� 

�أخرجها من �لقامو�ص، ومعنى حما�ص �ل�صدة و�لقوة، فكان له ما �أر�د و�أ�صيفت �الألف يف 

.
7
�لبيانات �لتالية بكلمة حما�ص

وخميمات  وقرى  مدناً  �لغربية،  �ل�صفة  كافة  عمَّ  قد  �النتفا�صة  يف  �لفعلي  �لعمل  �إن 

حما�ص  بيان  ي�صدر  و�صار   ،1988 �صنة  يناير  �لثاين/  كانون  �صهر  يف  عام  ب�صكل 

وطموحاتها  وخططها  �صيا�صتها  عن  �حلركة  فيه  ت  عبَّ �صهر،  كّل  من  �أ�صبوعني  كّل 

�هلل،  رحمه  �صليمان  �أبي  منزل  يف  �لقد�ص  يف  �الأحيان  �أغلب  يف  ن�صيغه  وكنا  وفعالياتها، 

وكان هو �لذي ي�صيغه وي�صاركه �الأ�صتاذ عبد �لفتاح �لدخان �أو �الأ�صتاذ ناجي �صبحة 

رحمه �هلل.

ثّم  دخان  �لفتاح  عبد  �الأ�صتاذ  به  فيوكل  غزة،  يف  �لبيان  �صياغة  تتم  كانت  و�أحياناً 

�أر�صل  غزة،  قطاع  يف  �حلركة  قيادة  يف  �الإخوة  جميع  �عتقل  �أن  وبعد  ن�صخًة،  لنا  ير�صل 

 رحمة �هلل عليه بدالً من �الإخوة �ملعتقلني 
8
�ل�صيخ �أحمد يا�صني �ملهند�ص �إ�صماعيل �أبو �صنب

يتقاطع هذ� مع حديث بعنو�ن “مذكر�تي”، �أجرته �ل�صحفية هديل عطا �هلل مع �الأ�صتاذ عبد �لفتاح دخان ون�رش   
7

يف �صحيفة فل�صطني �ل�صادرة يف قطاع غزة، عدد 2009/4/30. علماً �أن م�صودة مذكر�ت �لدكتور م�صودي �لتي 

�لفتاح دخان  �الأ�صتاذ عبد  و�أعاد  �لن�ص �صجلت قبل هذ� �حلديث مبا يزيد على ثالث �صنو�ت،  بني عليها هذ� 

فل�شطني  جملة  حما�ص؟”،  �صميت  “كيف  �نظر:  �لنجار.  حممد  للحاج  تاأبني  حفل  يف  �لرو�ية  هذه  على  �لتاأكيد 

امل�شلمة، �لعدد 12، �ل�صنة 29، كانون �الأول/ دي�صمب 2011، �ص 22. )�ملحرر(

�إ�صماعيل �أبو �صنب )1950-2003(: ولد يف خميم �لن�صري�ت و�صط قطاع غزة لعائلة تعود �أ�صولها لقرية �جلية،   
8

در�ص �لهند�صة مب�رش، ويف �لواليات �ملتحدة، عمل حما�رش�ً يف جامعة �لنجاح �لوطنية، له دور يف �لعمل �لنقابي 

�الحتالل  �صجون  يف  مر�ت  عدة  �عتقل  �لغوث،  وكالة  يف  وعمل  �ملهند�صني،  نقابة  رئا�صة  �صغل  و�الجتماعي، 

مركز  ر�أ�ص  الحقاً(،  )حما�ص  غزة  قطاع  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �الإد�ري  �ملكتب  ع�صوية  �صغل  �ل�صهيوين، 

�مل�صتقبل للدر��صات ومثَّل حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( يف �للقاء�ت مع �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لف�صائل. 

�غتيل بق�صف �صاروخي ��صتهدف �صيارته يف 2003/8/21. )�ملحرر(
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يف غزة، وكان ي�صاأل وي�صاور �ل�صيخ �أحمد يا�صني قبل وبعد ح�صوره �إىل �لقد�ص، وكان 

�ل�صهيد �إ�صماعيل �أبو �صنب يعمل يف وكالة �لغوث لالجئني يف غزة.

و�ملهند�ص  ناجي  و�الأ�صتاذ  �أنا  �لقيق،  ح�صن  �الأخ  �صيارة  يف  �جتماعنا  �أن�صى  وال 

�إ�صماعيل و�ل�صيخ )ف.�ص(، كان �ملهند�ص يقود �ل�صيارة ويلف يف �صو�رع �ملدينة نت�صاور 

يف ن�ّص �لبيان �لذي كانت حتدد فيه حركة حما�ص مو�قفها. و�أذكر مرة �أن �ل�صيخ �أحمد 

يا�صني رحمه �هلل �رشح، بعدما �صئل يف �صحيفة �لنهار، بقوله جو�باً ل�صوؤ�ل حول �حلل، 

فلم يعجبنا هذ� �لت�رشيح فمحوناه من �لبيان، و�تفقنا �أن حركة حما�ص ال ينطق با�صمها 

�إال �لبيان.

�أياماً لالإ�رش�ب يف عدد من  كما كانت حتدد يف �لبيان �لفعاليات �ليومية، وكنا نختار 

�ملنا�صبات �ملختلفة، وكثري�ً ما كنت �أذكرهم مبنا�صبات خمفية مهمة كيوم ��صت�صهاد �لقائد 

�مل�رشي �الأخ �أحمد عبد �لعزيز �ملدفون يف بيت حلم وعلى قبه �صارية رحمة �هلل عليه، �أما 

�الآن فقد ��صتوىل �ل�صهاينة على �ملقبة، وحولو� م�صجد بالل �إىل كني�ص يهودي ي�صمى 

. وكنت �أقرتح �أي�صاً �أن نلتزم ذكر�ً معيناً طو�ل �صهر، مثالً ذكر “الحول وال 
9
قبة ر�حيل

قوة �إال باهلل �لعلي �لعظيم” مئات �ملر�ت، لقناعتي باأثرها يف فّك قيد �الأ�رشى، خ�صو�صاً 

فرج عن عدد من �ملعتقلني بحمد 
ُ
، وبعد هذ� �ل�صهر من �لذكر �أ

10
بعد �أن ز�دت �العتقاالت

�هلل وف�صله.

يرد يف �لبيان “رقم 28” من �صل�صلة �لبيانات �ملرقمة حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، �ملوؤرخ بيوم �لثالثاء   
9

1988/7/5 و�ملعنون بـ“ فل�صطني �إ�صالمية من �لبحر �إىل �لنهر”، �لن�ص �لتايل: “�إن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية تعلن 
“يكفر  ] عن �صيامه  8. يوم �الثنني �لعا�رش من �صهر حمرم )عا�صور�ء( �لذي قال ر�صول �هلل   ]...[ ما يلي: 

�الإخو�ن  �ملجاهدين من  قائد  �لعزيز  �أحمد عبد  �لبطل  ��صت�صهاد  1988/8/22م ذكرى  �ملا�صية” وير�فقه  �ل�صنة 

�أر�صه فل�صطني ومقد�صاتها فليكن هذ� �ليوم يوم �صيام ودعاء”. �نظر ملحق  1948 دفاعاً عن  �مل�صلمني �صنة 

�لوثائق، وثيقة رقم 8، �ص 139. )�ملحرر(

25 من �صل�صلة �لبيانات �ملرقمة حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، �ملوؤرخ بيوم �لثالثاء  يرد يف �لبيان رقم   
10

“حركة  �لتايل:  �لن�ص  �لفل�صطينيني”،  بني  �مللعون  للقتال  ورف�ص  �ملعتقلني  مع  بـ“وقفة  و�ملعنون   1988/7/5
�ملقاومة �الإ�صالمية تدعو �إىل ما يلي: ]...[ �صيام يوم �خلمي�ص 1988/7/7 هلل تعاىل و�لت�رشع �إليه �أن يخفف من 

معاناة �ملعتقلني و�ل�صجناء، و�الإكثار من �لدعاء )ال حول وال قوة �إال باهلل(”. �نظر ملحق �لوثائق، وثيقة رقم 7، 

�ص 136. )�ملحرر(
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العالقة مع القيادة املوحدة

مع  �أحياناً  نختلف  وكنا  ولبها،  حطبها  وكنا  وتعاظمت  �النتفا�صة  ��صتمرت  وهكذ� 

�لقيادة �ملوحدة �لتي ت�صكلت بد�ية يف �لقد�ص من �أربعني ع�صو�ً �إثر �إ�رش�ب جتاري دعت 

�إليه �لغرفة �لتجارية �حتجاجاً على �ل�رشيبة، وكانو� يجل�صون يف جممع �لنقابات �ملهنية، 

ويح�صبون �أنهم هم �لذين قادو� �النتفا�صة و�أن �ل�صعب قد �نتف�ص عفوياً وهم �لقيادة، 

�أو�مر وتعليمات قيادة �الإخو�ن �مل�صلمني  �إمنا هي  �أن ما يجري على �الأر�ص  وما علمو� 

ِقبل  من  �ملطبوعة  �لبيانات  �صدور  بدء  بعد  ذلك  و�ت�صح  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  �ل�رشية 

�لقيادة �ملوحدة، و�لتي نبهنا ترقيمها �إىل �رشورة ترقيم بياناتنا.

 ،
11

وح�صل �أن ُطلب مني حماولة �لتن�صيق مع �إخوتي بعد �أن �عتقل في�صل �حل�صيني

وفعالً حتدثت مع �صقيقي �لدكتور تي�صري رحمه �هلل، وفرح كثري�ً و�أخذ يتو��صل معهم 

دون �أن يذكر ��صمي، لكن وبكل �أ�صف مل ننجح يف �التفاق، حتى �إننا مل نفلح يف �صياغة 

جملة يف بياناتنا ويف بيانات �لقيادة �ملوحدة نح�ص فيها �جلماهري على �اللتز�م بفعاليات 

بياننا يف بيانهم وفعاليات بيانهم يف بياننا.

ميثاق حما�س

يف  ذلك  وكان  )حما�ص(،  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  ميثاق  �لفرتة  هذه  يف  و�صدر 

�صهر �آب/ �أغ�صط�ص 1988، و�صبق ذلك قر�ءته مرتني يف منزل �الأخ �أبي �صليمان ]ح�صن 

يف  �لقادة  �صاأل  فعندما  “قر�رهم”،  �الأوىل  �لكلمة  كلمتان  فيه  ويل  �هلل،  رحمه  �لقيق[ 

�جلي�ص �الإ�صالمي �خلليفة عمر بن �خلطاب [ عن �الأر�ص �ملفتوحة بال�صيف، ��صتقر 

فقلت:  �لتحرير  منظمة  عن  �لثانية  و�لكلمة  قر�رهم.  ��صتقر  �الأف�صل  فقلت:  ر�أيهم...، 

في�صل �حل�صيني )1940-2001(: ولد يف بغد�د منفى و�لده عبد �لقادر �حل�صيني �إثر ثورة 1936-1939، �أكمل   
11

در��صته يف �لقاهرة، ��صرتك يف حركة �لقوميني �لعرب �صنة 1957، عمل يف مكتب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

يف �لقد�ص �صنة 1966، و�ن�صم �إىل قو�ت جي�ص �لتحرير �لفل�صطيني يف �صورية �أو�ئل 1967. عاد لفل�صطني بعد 

 ،1979 �لعربية( �صنة  �لدر��صات  �ل�رشق )جمعية  �أ�ص�ص بيت  �حلرب و�عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل، 

�صارك يف �لوفد �لفل�صطيني ملوؤمتر مدريد وتر�أ�ص �لوفد �لفل�صطيني �ملفاو�ص يف حمادثات و��صنطن �صنة 1993. 

ُعنيِّ وزير�ً مللف �لقد�ص يف �حلكومة �لثانية و�لثالثة، �صغل ع�صوية �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير منذ ني�صان/ 

�أبريل 1996 وحتى وفاته. تويف يف �لكويت. )�ملحرر(
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كان  �مليثاق  م�صودة  كتب  و�لذي   .
12

و�الأخ �الأب  فيها  من  بدالً  ُخ  �الأ �أو  ُب  �الأ فيها 

�الأخ عبد �لفتاح دخان.

ال�سربة الأوىل

�أخي  وعرف   ،1989/6/4 تاريخ  يف  �لع�صكري  �حلاكم  ملقابلة  خطية  دعوة  جاءتني 

يل:  فقال  مقابلة،  �إنه  ال!  قلت:  �عتقال،  هذ�  �إن  يل  وقال  �لباب،  قرب  فاعرت�صني  باخلب 

وفعالً،  �صدر.  طالل  �ل�صيخ  مع  له:  فقلت  نن�صق؟  من  فمع  �هلل،  �صمح  ال  �عتقاالً  كان  لو 

�أن يقابلني �حلاكم، وكان ��صمه �صايف، قال يل يريد �خلو�جات  كان �عتقاالً يل، فبدالً من 

�لعمارة  �لناحية �جلنوبية من  �أنتظر يف  �ملخابر�ت، فذهبت  مقابلتك خم�ص دقائق، يعني 

هيثم  �أبو  �لكولونيل  قام  ثم  �أنتظر  وير�ين  �أمامي  �حلاكم  ير  وكان  �ملخابر�ت  جهة 

باعتقايل، وكان حتقيقاً �صديد�ً قا�صياً ��صتمر �أربعني يوماً.

حما�ص  حلركة  بالن�صبة  �لثانية  وهي  �لبديلة،  �لقيادة  ��صتلمت  �الأول  �عتقايل  بعد 

وتغري  �ملدن  يف  �لقياد�ت  تغريت  �عتُقلو�  �أن  وبعد  �صاور،  حت�صني  �خلليل  يف  وير�أ�صها 

 
13

طالل �ل�صيخ  مع  ين�صق  �أن  �هلل  رحمه  تي�صري  �أخي  و�حتاج  �خلارج.  مع  �الت�صال 

فتم  للم�صيحيني  يوم عيد  �إ�رش�ب عام يف  بياننا  يف  �العتقال، حيث كان مقرر�ً  و�أنا يف 

تغيريه، و�أدى ذلك �إىل �العتقاد باأن �لدكتور �أنور هو �ملن�صق، حيث �إنه طلب من �أخي 

�نظر ن�ّص �مليثاق: حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، ميثاق حركة املقاومة االإ�شالمية )حما�س( - فل�شطني:   
12

 ،11 �لـ  �ملادة  ن�ّص  يف  �الأوىل  م�صودي  �إ�صافة  ترد  حيث   .)1988/8/18 �الإ�صالمية،  �ملقاومة  حركة  )فل�صطني 

 [ �هلل  ر�صول  و�صحابة  �خلطاب  بن  عمر  �مل�صلمني  خليفة  بني  ومد�والت  م�صاور�ت  وبعد   ]...[“  :12 �ص 

��صتقر قر�رهم”، وترد �الإ�صافة �لثانية يف ن�ّص �ملادة �لـ 27، �ص 29: “]...[ ففيها �الأُب �أو �الأُخ”. وال بّد هنا من 

�الإ�صارة �إىل �أن �لدكتور م�صودي عندما كتب هذ� �لن�ص مل يكن بني يديه ال ن�ّص �مليثاق وال ن�ّص �أي من بيانات 

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( حيث �أنه كغريه من قياد�ت �حلركة مل يكن يحتفظ باأي من�صور للحركة ملا 

يكن �أن ي�صكله ذلك من خطر �أمني عليه يف حال �عتقاله لدى �الحتالل �ل�صهيوين وهذ� موؤ�رش على دقة �لن�ص 

و�صحة معلوماته. )�ملحرر(

 طالل �صدر )]1953[-2007(: ��صتهر ب�صخ�صيته �لريا�صية يف �لريا�صات �لقتالية، و�أ�صهم يف تاأ�صي�ص جمعية 
13

�ل�صبان �مل�صلمني يف �خلليل و��صتمر يف رئا�صتها لـ 13 عاماً. �نف�صل عن حركة حما�ص �إثر توليه من�صب وزير 

�ل�صباب و�لريا�صة يف �حلكومة �لفل�صطينية �لثانية بخالف قر�ر �حلركة �ملقاطع ملوؤ�ص�صات �ل�صلطة. تويف بعد 

�رش�ع طويل مع �ملر�ص يف �خلليل. )�ملحرر(
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مكتب  يف  وغريها   
14

ع�رش�وي حنان  �أمام  �لكالم  هذ�  وذكر  �لتغيري،  تي�صري  �لدكتور 

�لفجر. �صحيفة 

كان �العتقال يف �الأيام �الأربعة �الأوىل هيِّناً و�لزنز�نة جيدة، ولي�ص كما قر�أت يف كتاب 

لطيفاً،  كالمهم  وكان  م�رش،  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  زنازين  حول  �جلحيم”  من  “نافذة 

في�صل  مع  فعلو�  كما  و�خل�رش�ء،  و�ل�صفر�ء  �حلمر�ء  �خلطوط  يل  يرتبو�  �أن  �أر�دو�  �إذ 

�حل�صيني رحمه �هلل. هكذ� �دَّعى �لكولونيل يوفال Yuval و�أنه �تفق معه ويريد �التفاق 

معي باملثل؛ ثم يح�رش �مل�صوؤول عنه بعد �أن �أحكي له ق�صة حما�ص كما طلب، ثم يح�رش 

�صدمته  ولكني   ،Shaike Erez �إيريز  �صايكي  �ملدنية  �الإد�رة  ورئي�ص  �صايف  �حلاكم 

باالإنكار �ل�صديد. وقلت له �أنا ال �أعرف حما�ص وال �الإخو�ن �مل�صلمني، وو�لدي رحمه �هلل 

�حلاج عبد �حلافظ هو بالكاد منهم، و�أنتم �أخطاأمت باعتقايل، فاأنا ال �أعرف �صيئاً، غري �أين 

�أقر�أ �لِورد مع جدي �حلاج م�صباح رحمه �هلل، على طريقة �ل�صيخ عبد �لرحمن �ل�رشيف 

�صيخ �لطريقة �خللوتية، ف�صاألني: ماذ� تقر�أ؟ قلت له: ورد �لدرة �ل�رشيفة وحزب �ل�صيف 

وحزب �لهمزة و�مل�صبعات و�ملاأثور�ت، وجدي ين�صد لنا �الأنا�صيد ونرد عليه، ويدح لنا 

فاإن جئتني بعد  �ذهب  ] ونرد عليه، ولي�ص غري هذ�. فتعجب وقال:  للر�صول  �ملد�ئح 

بال�صجن.  �أرميك  ف�صوف  حلما�ص  �لع�صكري  �جلناح  رئي�ص  �أنك  عن  معرتف  و�أنت  ذلك 

 رحمه �هلل قد ذكر ��صمي، وهو ال يعرفني وال �أنا 
15

وما علمت �أن �ل�صهيد �صالح �صحادة

�أعرفه، ومل �أجتمع به ولو مرة و�حدة.

غزة  �صجن  �إىل  ثم  ع�صقالن،  �صجن  �إىل  �ملركزي  �خلليل  �صجن  من  نقلوين  وفعالً 

�ملركزي فذقت �الأمّرين هناك، وعانيت �آالماً �صديدة من �لكلب�صات �حلديدية خلف ظهري، 

 حنان ع�رش�وي )1946-(: �أ�صتاذة جامعية عملت حما�رشة يف جامعة بريزيت، �أنهت در��صاتها �لعليا يف �لواليات 
14

�ملتحدة �الأمريكية، �صاركت يف �لوفد �لفل�صطيني ملوؤمتر مدريد �صنة 1991، و�أ�صهمت يف تاأ�صي�ص ورئا�صة عدد 

 1996 �صنة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لع�صوية  و�نتخبت  و��صنطن،  يف  �لتحرير  منظمة  مثلت  �ملوؤ�ص�صات.  من 

و�صنة 2006. �أُعيد �نتخابها �صمن قائمة �صمت �صالم فيا�ص، ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير منذ �آب/ 

�أغ�صط�ص 2009. )�ملحرر(

 �صالح �صحادة )1952-2002(: ولد يف خميم �ل�صاطئ الأ�رشة تعود �أ�صولها ملدينة يافا، در�ص �خلدمة �الجتماعية 
15

لالحتالل  �ملعادي  بن�صاطه  لال�صتباه   1984 �صنة  �عتقل  غزة،  يف  �الإ�صالمية  �جلامعة  يف  عمل  �ال�صكندرية،  يف 

�ل�صهيوين، �صغل ع�صوية �ملكتب �الإد�ري �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة، �عتقل مرة ثانية مل�صوؤوليته 

�ندالع  2000، مع  �صنة  و�أفرج عنه  �لفل�صطينيون”  “�ملجاهدون  �الأول حلركة حما�ص،  �لع�صكري  عن �جلهاز 

�الإ�صالمية  �ملقاومة  حلركة  �لع�صكري  �جلناح  �لق�صام  �لدين  عز  �ل�صهيد  كتائب  �إحياء  �أعاد  �لثانية  �النتفا�صة 

150 مو�طناً بني  2002/7/22 و�صقط �أكرث من  )حما�ص(. �غتيل بق�صف جوي ��صتهدف �حلي �لذي ي�صكنه يف 

�صهيد وجريح. )�ملحرر(
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فنويت �ال�صت�صهاد و�أخذت �أردد �ل�صهادتني �أن ال �هلل �إىل �هلل و�أن حممد�ً ر�صول �هلل، حتى 

تكون �آخر كلماتي قبل �ملوت. لقد ح�صبت �أين �صاأموت من �صدة �الأمل ومر�صي �ل�صديد يف 

�لقلب و�رتفاع �ل�صغط. وكانت هذه �حلالة �لروحية �لعظيمة قد �أذهبت عني �الآالم و�أنا 

يف �لطريق.

كانت بقية �الأيام يف غزة �صديدة، حيث ُو�صعت يف زنز�نة رقم 33 وقد بد� يل �أن �ل�صيخ 

�أحمد يا�صني كان موجود�ً فيها قبلي لوجود جملة على �لباب حملت توقيعه وهي: “��صب 

�صاعة خري من �أن تندم طول �لعمر حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص”. ويف �مل�صلخ وغرف 

�لتعذيب ��صتطعت �أن �أر�ه من طرف �لكي�ص �لذي كان يغطي ر�أ�صي، �إذ كان يجل�ص مثلنا 

على �لكر�صي، وينعوننا من �لنوم. وذ�ت مرٍة قربوه من باب �ملكتب �لذي يحقق معي 

فاأخذ ي�صيح ويهز�أ وي�صتم،  �لتلفاز!  ر�أيته يف  له:  �أعرفه، فقلت  �إن كنُت  �ملحقق  ف�صاألني 

�أدخلوين على مكتب �لتحقيق �لذي يحقق معه فيه، وقالو� له: �حكي يا  ويف �ليوم �لتايل 

�صيخ، فقال رحمه �هلل: نعم، ر�أيته مرة و�حدة عندما ذهبنا للتعزية بوفاة �ل�صيخ �صكري 

موجود�ً  �لدكتور  فكان  �الإ�صالمية،  �خلريية  �جلمعية  رئي�ص  �هلل،  رحمه  رجب  �أبو 

الأنني  يل،  تقوية  �ملوقف  هذ�  وكان  �أره،  ومل  �أذكر  ال  وقلت:  فاأنكرت  رجب.  �أبي  �آل  مع 

، ويف 
16

فهمت من هذ� باأنه مل يعرتف على �صيء، الأنني حقيقة كنت �لتقيت به عدة مر�ت

هذه �ملرة لو و�فقته ملا بني عليها �صيء مهم، ولكنني �أنكرت حتى ال �أ�صاأل �الأ�صئلة �لتالية، 

و��صرتحت باالإنكار.

يف الزنزانة 33

وقيوم  قيوم  “حّي  ذكر  من  �أكرث  كنت  �لزنز�نة  هذه  يف  كنت  عندما  �أنني  و�أذكر 

و�حد  قيوم  ��صمي  ينا�صب  فكان  باالأرقام  �جلمل  ح�صب  ��صمي  ينا�صب  وهذ�  و�حد”، 

 ،175  x  175 �لثالثة  �لدرجة  x 5 175 ويف  �لثانية  �لدرجة  175 مرة، ولكن يف  و�أذكره 

كتاب  يف  قر�أت  وكما  عربي،  بن  �لدين  حمي  �ل�صيخ  قال  ما  ح�صب  �أزيد  �أن  ينبغي  وال 

�أذكر  �أزيد ف�رشت ب�صوت عال  �أن  “�الأ�صماء �حل�صنى يف ملكوت �هلل”. ولكنني قررت 

�للقاء�ت  و�إخو�نه يف غزة ع�رش�ت  يا�صني  �ل�صيخ  قابل  �لدكتور عدنان م�صودي  �أن  �إىل  �الإ�صارة هنا  بّد من   ال 
16

�لتنظيمية، لكن �لن�ص هنا نادر �الإ�صارة �إليها، وكان بود �ملحرر �ال�صتفا�صة �أثناء حو�ره مع �لدكتور م�صودي 

يف تفا�صيل �أكرث، لكن ظروفه �ل�صحية ووفاته منعته من هذ�. )�ملحرر(
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يا قيوم يا و�حد يا �هلل �أو قيوم حّي قيوم حّي وحّي قيوم، وب�صكل جنوين فكان يفتح 

باللغة  ��صكت  �أي  “�صاكيت”  يل:  ويقول  �لزنز�نة  نافذة  )�ل�صاوي�ص(  �لع�صكري  علي 

�إنا هلل و�إنا  �أردد  �لعبية، فكنت �أ�صيح يف وجهه ب�صوت عال: روووح، فيذهب، وكنت 

)جريب  “كرفت”  حبة  ن�صف  ق�رشة  قطعت  قد  كنت  وللتحديد  باالآالف،  ر�جعون  �إليه 

فروت �أو بوملي( �إىل مئة قطعة، وكنت �أردد ال حول وال قوة �إال باهلل �لعلي �لعظيم على 

وهكذ�  �الأخرى،  جيبي  يف  “�لكرفت”  ق�رشة  قطع  من  قطعة  فاأ�صع  مرة،  مئة  �أ�صابعي 

�أنقل �ملئة قطعة في�صبح �لعدد ع�رشة �آالف ثم �أعيد �لكرة فاأنقل �لقطع �إىل �جليب  حتى 

�الأول مع ذكر �ل�صيغة �ملطلوبة مثل و�أفو�ص �أمري �إىل �هلل �إن �هلل ب�صري بالعباد، ال �إله 

�إال �هلل �صبحانك �إين كنت من �لظاملني، ال �إله �إال �أنت، وال �إله �إال �هلل قبل كل �صيء وال �إله 

�إال �هلل بعد كل �صيء وال �إله �إال �هلل حمايتنا، وهكذ� وب�صوت عاٍل، وكنت �أحياناً �أ�رشب 

�أيام  يف  ذلك  وكان  جننت،  �أنني  �الإخو�ن  فيظن  �لعايل،  �ل�صوت  مع  بيدي  فخذي  على 

ذلك  �أ�صعب  وما  للتحقيق،  �مل�صلخ  �إىل  ونقلت  �الأحد،  يوم  جاء  حتى  و�ل�صبت  �جلمعة 

و�لوجه،  �لر�أ�ص  على  �لكي�ص  و�صع  ذلك  يف  مبا  فيه،  �لتعذيب  �أنو�ع  �أ�صد  وما  �لتحقيق 

ومنع �لنوم، وتخفي�ص درجة �حلر�رة �إىل ما حتت �ل�صفر، و�لكلب�صات )قيود حديدية( 

�إىل �خللف، و�ل�صبح )�أحد طرق �لتعذيب �ل�رش�صة( وغري ذلك. 

وكان يتناوب علي جرن�الت، مثل �جلرن�ل زكي يومان و�جلرن�ل �أبو هيثم و�جلرن�ل 

في�صل، ومل �أَر �لكابنت )�صابط �ملخابر�ت �خلا�ص مبدينة �خلليل( �إال مرة، حيث �صفعني 

يوم  حتى  عنه،  بي  مبتعد�ً  �أخرى  غرفة  �إىل  هيثم  �أبو  �جلرن�ل  فاأخذين  وجهي،  على 

�إىل �ملكتب،  �أعرفه عندما ي�صدين من �لكي�ص وي�صحبني  �أنتظر ح�صوره،  �الأربعاء وكنت 

جميل  وتاريخ  ق�صة  عن  ي�صاأل  �أخذ  ثم  بالهاتف،  يتكلم  و�أخذ  مني  يئ�ص  �ليوم  هذ�  ويف 

حمامي، وقال يل: تعرفه؟ ف�صاألت م�صتنكر�ً: ماذ� يعمل وماذ� يبيع؟ فقال يل: دعاك لبيته 

ومل تذهب، فقلت: ال �أعرفه، فغ�صب غ�صباً �صديد�ً وخرج، و�صعرت �أنه �نهزم، فلم ياأِت 

يوم �خلمي�ص، و�نتهى �الأمر على ذلك.

�أ�صمعه  فكنت  �لق�صاطة  ي�صتعمل  �مل�صلخ  �أر�ص  ينظف  �لذي  وكان  فرتة،  ومرت 

الأن  �لزنز�نة  �إىل  ينزلني  �أن  و�أرجوه  �أناديه  �أن  وفكرت  جميل،  �أبو  ��صمه  �أن  و�أعرف 

�إليها برغبة  �نتقايل  �أف�صل...!! وكاأنها د�ري، وكاأن  �لزنز�نة  �أبا هيثم مل يح�رش وكاأن 

مني!!! ولرمبا ناديته ب�صوت خافت ومل ي�صمعني، ولكن خطر على بايل حديث قد�صي 
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�ل�صبع  �ل�صماو�ت  “ما من عبد من عبيدي نزلت به بلية فتكيده  على ل�صان د�ود  

ومن فيهن و�الأر�صون �ل�صبع ومن فيهن فاعت�صم بي �إال جعلت له من بينهن خمرجاً، 

وما من عبد من عبيدي نزلت به بلية �أو م�صيبة، فتكيده �ل�صماو�ت �ل�صبع، و�الأر�صون 

وال  دونه،  �أو  عليه  �ل�صماء  �أبو�ب  �أغلقت  �إال  غريي  �أو  دوين  مبخلوق  فاعت�صم  �ل�صبع 

�إال هو،  �إله  �أعت�صم باهلل، وح�صبي �هلل ال  �إذن،  ، فقلت يف نف�صي: 
�أبايل يف �أي و�د هلك”17

عليه توكلت وهو رب �لعر�ص �لعظيم.

قبة  على  �ملوجود  �لرقم  ي�صحب  �الأ�صخا�ص  باأحد  �إذ�  �لكالم،  هذ�  يف  �أفكر  �أنا  وبينما 

“�الأفرهول” �لذي �ألب�صه من �خللف، وي�صك بيدي وي�صدين، ففرحت وقلت يف نف�صي: 

�إفر�ج للخليل، فرحت، و�إذ� به ينزلني �لدرج ويدخلني يف زنز�نة فيها �صخ�ص، فعرفت 

بالع�صفور نف�صه،  �أثَّر  �إنه  �أبكي بكاء موؤثر�ً حتى   )جا�صو�ص(، فرحت 
“ع�صفور”18 �أنه 

الأنه بكاء حار �صادق، فاأنا ما زلت يف �بتالء، وهو تقرٌب هلل تعاىل �أكرث، وهو توبة ن�صوح 

الئحة  تقدمي  يتم  ومل  بعد،  ينته  مل  �لتحقيق  و�أن  معتقالً  زلت  ما  �أنني  وعرفت  �صادقٌة، 

�تهام، وهنا تذكرت قوالً يف مدر�صة �ليو�صفية: “لو �لتقيت مع ح�صن �لبنا يف �لزنز�نة فال 

حتدثه ب�صيء”، فاأخذ �لع�صفور يكلمني، ويقول يل: “�صب �صب”، فتوقفت عن �لبكاء، 

ثم الحظت �أباريق ماء فتو�صاأت عند باب �لزنز�نة الأنه يوجد جمرى وكاأنها من زنازين 

�أيام م�رش �لقدية و“نعن�صت” )�صعرت باالنتعا�ص(.

�صاألته �أين �لقبلة؟ فقال: ال �أعرف، فقلت يف نف�صي: “هد� هو”، و�صليت ركعتني تامتني 

بركوع و�صجود مريحني، فقد م�صى عليَّ �أكرث من �أ�صبوع مل �أ�صلِّ فيه �إال على �لكر�صي 

دون و�صوء وال تيمم، وكنت �أحرك ر�أ�صي فقط، الأنني مل �أ�صتطع غري ذلك، ثم دعوت �هلل 

وذكرته كثري�ً، ثم �أخذ يكلمني ما ��صمك؟ قلت: عدنان عبد �حلافظ، ف�صاأل من �أين؟ قلت: 

من �خلليل. �أما �أنا فلم �أ�صاأله عن �صيء، ثم �صاألني: ملاذ� �أنت هنا؟ قلت له: “الأن �ملكان هنا 

قال �أحمد: وحدثنا ها�صم بن �لقا�صم، حدثنا �أبو �صعيد �ملوؤدِّب، حدثنا من �صمع عطاء �خلر��صاين قال: لقيت   
17

وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له: حدثني حديثاً �أحفظه عنك يف مقامي هذ� و�أوِجـز. قال: نعم، �أوحى 

دون  عبيدي  من  عبد  بي  يعت�صم  ال  وعظمتي،  وعزتي  �أما  د�ود،  يا  �ل�صالم:  عليه  د�ود  �إىل  وتعاىل  تبارك  �هلل 

�إال جعلت  �ل�صبع ومن فيهن؛  �ل�صبع ومن فيهن، و�الأر�صون  �ل�صماو�ت  �أعرف ذلك من نيته، فتكيده  خلقي، 

له من بينهن خمرجاً، �أما وعزتي وعظمتي ال يعت�صم عبد من عبادي مبخلوق دوين، �أعرف ذلك من نيته؛ �إال 

قطعت �أ�صباب �ل�صماء من يده، و�أ�صخت �الأر�ص من حتت قدميه، ثم ال �أبايل باأي و�د هلك.

من  �عرت�فات  ��صتدر�ج  على  يعملون  �لذين  �جلو��صي�ص  على  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  يطلقه  لقب  �لع�صفور:   
18

�الأ�رشى يف زنازين �لتحقيق من �أجل �إد�نتهم، من خالل تقم�ص �صخ�صية �أ�رشى مقاومني.
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�أهل  �أحد؟”، قلت: ال. ف�صكت �صكوت  �أن يعرفوك على  �أجل  “�ألي�ص من  د�فئ”، فقال يل: 

�لكهف الأن �ملحادثة جافة جد�ً، وكرهت هذ� �ل�صخ�ص.

وبعد �صاعة جاءنا �صخ�ص �آخر ف�رشنا ثالثة يف زنز�نة ال تت�صع �إال لو�حد، �ألقى �ل�صالم 

ثم عرَّف عن نف�صه، وقال: �أخوكم يف �هلل من �جلامعة �الإ�صالمية، و�أخذ يكلم نف�صه م�صمعاً 

�إ�صماعيل  �ملهند�ص  ��صم  فوجدت  �لزنز�نة  جد�ر  على  ي�صاري  �إىل  فنظرت  �أنا  �أما  �إيانا، 

�أن يكون قد ذكر  �أنه هنا، فخفت  بال�صابون وبخط جميل وهذ� يعني  �أبو �صنب مكتوباً 

�صيئاً عني ومل �أكن �أدِر �أنه معتقل، وبينما �أنا �أفكر فيه، نظرت �إىل مالب�ص “�لع�صفورين” 

�لد�خلية جهة �ل�صدر، فكانت بي�صاء نظيفة، وغري متاأثرة من �مل�صلخ وال من �لتعذيب، 

�لقمي�ص؟  بهذ�  لك  �أين  من  و�أنت،  يل:  فقال  �لقمي�ص؟  هذ�  لك  �أين  من  الأحدهما:  فقلت 

ف�صكتنا. ثم �أخذ يروي ق�صته و�أنه لي�ص عليه �عرت�ف و�أنه يف�صل �حلب�ص �الإد�ري على 

�لبقاء يف �لزنز�نة، ثم �صاأل �لع�صفور �الآخر: ما ق�صتك؟ فقال: �أنا �أعمل يف �لكازية وجاء 

يهودي ليمالأ خز�ن �صيارته بالبنزين فقتله )�لفد�ئيون(، و�أم�صك بهم �ليهود، و�أنا ر�أيت 

�لقب  فاأجبت م�صتطرد�ً: عذ�ب  و�أنت؟ ما ق�صتك؟  �صاألني  ثم  لي�ص يل دخل،  ذلك، ولكن 

عليه؟  خمتلف  �لقب  عذ�ب  وهل  �حلقيقة؟  هي  ما  �لقب؟  يف  �لروح  على  �أم  �جل�صد،  على 

فحدثنا،  �الإ�صالمية  �جلامعة  من  و�أنت  نعم،  له:  قلت  �ملو�صوع،  تغري  �أن  تريد  يل:  فقال 

فاأخذ يحدثنا.

ثم �رشت �أجبهما �أن يردو� علي باملد�ئح، �رشت �أمدح و�أذكر �هلل كثري�ً، وخا�صة ال 

تلو  �إال باهلل �لعلي �لعظيم رّددتها باالآالف حتى ماّل مني، ثم ذهبا و�حد�ً  حول وال قوة 

�الآخر، ثم بعد �صاعة �أو �أكرث �أخذوين �إىل غرفة �أخرى وقالو� يل: غريِّ مالب�صك، و�أعطوين 

“كوي�ص”،  وقال:  �صغطي  وفح�ص  طبيب  وجاء  فيها،  �عتقلت  �لتي  �ل�صابقة  مالب�صي 

ونقلت �إىل �صجن �مل�صكوبية يف �لقد�ص.

 ، عليَّ يعرتف  �لقد�ص  يف  �ملعتقلني  من  �أحد�ً  علَّ  �لقد�ص  يف  �مل�صكوبية  �صجن  �إىل  ُنقلت 

�لنت�صة  ]ح�صن �لقيق[ رحمه �هلل، وعبد �خلالق  �أبو �صليمان  فقد �عتقل �لكثريون، منهم 

وغريهم، ولكن مل يح�صل و�حلمد هلل، غري �أين �أُِخذت و�أُدخلت �إىل حمكمة يف �مل�صكوبية، 

ومددو� �عتقايل �إىل �صهرين، فاأخذت �أ�صيح و�أعرت�ص، وطلبت حمامياً، فخفف �لقا�صي 

�لتمديد �إىل �أربعني يوماً، ثم ُنقلت �إىل �صجن �خلليل �ملركزي، و�أفرج عني بعد ذلك.
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ق�سة البيان 43

�لبيان بطول مدة فعالياته، لذ�  ، ومتيز هذ� 
1942 �لبيان رقم  كان �عتقايل بعد توزيع 

عندما ح�رش �الأ�صتاذ ناجي �صبحة، قال: ملاذ� �أطلتم �ملدة يف هذ� �لبيان؟! فقلنا له: حتى 

يطول موعد �الجتماع �لقادم. فيا �صبحان �هلل، لقد طال كثري�ً، فقد �عتقلنا بعده عد� �الأخ 

يعرتف  مل  �أحد�ً  الأن  �لعام  �الإد�ري  �ملكتب  من  يعتقل  مل  �لذي  �لوحيد  �الأخ  وهو  ناجي، 

عليه.

، حتى تخف عنا 
2043 �أثناء وجودنا يف �ملعتقل، متنينا ب�صدة �صدور �لبيان رقم  ويف 

�صدة �لتعذيب يف �لتحقيق، وتفيدنا كدليل �إثبات �أننا ل�صنا نحن �لقيادة كما يظنون، و�أن 

�لقيادة �حلقيقية لي�صت يف زنازينهم. وبعد ثالثني يوماً وبينما كنت يف زنز�نتي يف �صجن 

�خلليل عرفت �أن �لبيان رقم 43 نزل بالفعل، ومّت توزيعه يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 

�أنا  �أعرف  �أنني  �لذي قام بذلك، غري  �أعرف من  �لتفريج عنا. مل  يف  م�صاعد�ً  وكان عامالً 

��صتمرت  �صاور، وهكذ�  �الأ�صتاذ حت�صني  برئا�صة  بديلة يف �خلليل  قيادة  كنا قد و�صعنا 

فيها �خلليل، وحكم على  �ل�صفة كلهم، مبا  قيادة  �أع�صاء مكتب  �عتقل  �النتفا�صة حتى 

�الأخ حت�صني �صاور )�أبو حمزة( ثالث �صنو�ت.

قو�فل  وتتابعت  �الأمر،  همام(  )�أبو  �لنت�صة  جمال  حممد  �الأخ  ت�صلم  �عتقايل  و�إثر 

�ل�صهد�ء رحمهم �هلل، وتز�يدت �أعد�د �جلرحى و�ملعتقلني. وكان �الأخ عبد �خلالق �لنت�صة 

�الإخوة  على  باالإ�رش�ف  بنف�صي  با�رشت  �عتقاله  وبعد  يل،  �الأين  �لذر�ع  عنه  �هلل  فرَّج 

جو�د  و�الأخ  �صهيب(  )�أبو  �إمام  حممد  �الإخوة  و�أهمهم  �ملدينة،  يف  �ملُنفذين  �مليد�نيني 

�جلعبي )�أبو يحيى( و�الأخ عبد �لقادر �إدري�ص و�الأخ ناجي �صنقرط، وبعد �عتقايل �صار 

�أبو همام ]حممد جمال �لنت�صة[ م�رشفاً عليهم، ولرمبا �صاعده �الأخ طالل �صدر، وخا�صة 

�أبي همام، ثم عاد �الأخ عبد �خلالق ليتوىل مهمة �الإ�رش�ف بعد �الإفر�ج عنه،  بعد �عتقال 

و�أذكر �أنه �عتقل �الأخ ناجي �صنقرط، وقد �أعد �لعدة و�لقوة، ولكنه مل يفلح يف عمل �صيء 

غري �لتدريب �لع�صكري، وال حول وال قوة �إال باهلل �لعلي �لعظيم.

 �أثبت �صمن ملحق �لوثائق ن�ّص �لبيان رقم 42 من �صل�صلة �لبيانات �ملرقمة حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، 
19

�ملوؤرخ بيوم �الأحد 1989/5/28. �نظر �لوثيقة رقم 9، �ص 142. )�ملحرر(

 �أثبت �صمن ملحق �لوثائق ن�ّص �لبيان رقم 43 من �صل�صلة �لبيانات �ملرقمة حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، 
20

�ملوؤرخ بيوم �الأحد 1989/6/19. �نظر �لوثيقة رقم 10، �ص 146. )�ملحرر(
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ذكريات مرج الزهور )1993-1992(

يف  وكنت   ،1992/12/16 �الأربعاء  يوم  ملقابلته  �خلليل  يف  �لع�صكري  �حلاكم  طلبني 

وتهياأت،  بيتي  �إىل  فذهبت  وحنجرة،  و�أذن  �أنف  كاأخ�صائي  عملي  �أمار�ص  �مل�صت�صفى 

لب�صت �لثياب �ل�صميكة حت�صباً للبد وظننت �أنها حيلة لالإبعاد، وكنت �صمعت يف ��صتدعاء 

�صابق من “نور”، وهو �صابط خمابر�ت �صهيوين، �أن ��صمي يف قائمة �ملنوي �إبعادهم، 

قائمة  على  �أنه  عدنان  للدكتور  قولو�  لهم:  ويقول  يقابلهم،  من  مع  هذ�  يل  ير�صل  وكان 

�الإبعاد. وفعالً ركبت يف �صيارة �لدكتور �أنور �أخي، و�أو�صلني �إىل باب “�لعمارة”، وفيها 

�أن هذ� يبدو �عتقاالً،  �إبعاد، فقال يل �أخي  قيادة �حلكم �لع�صكري و�ل�صجن وقلت له هذ� 

وقال: �إن كان �إبعاد�ً ف�صوف نوقف �ملفاو�صات مع و��صنطن، و�أخي هذ� من حركة فتح.

طلبت من �حلار�ص �لدخول فاأمرين باالنتظار. وبعد فرتة وجيزة ح�رش �الأخ كمال 

�أن  �أنا و�أنت. ثم طلب من �حلار�ص  �إ�صالم”، فقال يل: طلبنا �حلاكم  “�أبو  �لتميمي  بهية 

�أعادونا  �حلاكم  جناح  �إىل  ذهبنا  وعندما  بالدخول،  لنا  ف�صمح  �حلاكم،  ملقابلة  ندخل 

نحن  هوياتنا  فاأخذو�  هناك،  موجود�ً  �صنينة  �أبو  وليد  �الأخ  وكان  �ملخابر�ت،  جناح  �إىل 

�خلو�جات  باأن  ويقول  ي�صحك،  وهو  علينا  �لع�صكري  �حلاكم  يدخل  وكان  �لثالثة، 

�أذكر  “�خل�صابية”، فوجدنا فيها عدد�ً كبري�ً من �الأخوة،  �إىل  يريدونك دقائق، ثم ذهبنا 

�لنوم  حاولت  �لع�صاء،  �صالة  وبعد  �صوريف.  من   
1

�لقا�صي �صمري  �لدكتور  منهم 

ه�صتريي،  ب�صكل  جنود  دخل  �لتا�صعة،  �ل�صاعة  حو�يل  ويف  �صمري،  �لدكتور  بجانب 

وكان �أحدهم �صابطاً يحمل بيده ورقة فنادى على �أ�صماء كان ��صمي من بينها.

ثم قادونا �إىل حافلة كانت و�قفًة �أمام �خل�صابية، وو�صعو� على �أعيننا ع�صابة وربطو� 

كر�صي  يف  منا  و�حد  كّل  �أجل�صو�  ثم  �أرجلنا،  وكذلك  �لبال�صتيكية”  “بالَكلَبْ�صات  �أيدينا 

لدرجة  طويلًة،  م�صافة  �حلافلة  بنا  و�صارت  غزير�ً،  مطر�ً  متطر  �ل�صماء  وكانت  لوحده، 

�أنني منت يف �حلافلة، وبعدما �صحوت، قلت يف نف�صي: �صجن �لنقب، هذ� بعيد! 

�الأمر��ص  يف  متخ�ص�ص  �أوكر�نيا،  من  �لطب  يف  �لبكالوريو�ص  �صهادة  على  حا�صل   :)-1956( �لقا�صي  �صمري   
1

لبلدية �صوريف، �صغل  2005 رئي�صاً  �لباطنية، �صغل من�صب مدير �مل�صت�صفى �الأهلي يف �خلليل، �نتخب �صنة 

ع�صوية عدد من �للجان و�ملوؤ�ص�صات، �أبرزها ع�صوية �لهيئة �الإد�رية لنقابة �الأطباء و�لهيئة �الإد�رية جلمعية 

�النتخابات  يف  للخليل  ممثالً  و�الإ�صالح  �لتغيري  قائمة  على  و�نتخب  مر�ت،  عدة  �عتقل  �مل�صلمني.  �ل�صبان 

�لت�رشيعية �صنة 2006. )�ملحرر(
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وطلبت من �جلندي �إعطائي �لدو�ء �لذي كان يف جيبي، فاأعطاين حبة منه، وبعد فرتة 

عيني  عن  �لع�صابة  وفّك  فو�فق  للبول،  مدر  �لدو�ء  الأن  حاجتي  �أق�صي  �أن  منه  طلبت 

يف  كان  �ملكان،  وعرفت  حويل  نظرت  �خلمي�ص.  يوم  �صباح  به  فاإذ�  �حلافلة،  من  ونزلت 

�صمال فل�صطني �ملحتلة، يف منطقة “كريات �صمونا” و�الأ�صح “�خلال�صة”، فقد زرت هذه 

�ملنطقة يف رحلة مع �الأطباء يف �صنة 1971. الحظت وجود حافالت �أمامنا و�أخرى خلفنا، 

�لوطن، فاعرت�ص  بعدنا عن 
ُ
�أ �أننا  بالعبية،  �ملذياع يف �حلافلة، وكان يحكي  وعرفنا من 

جمموعة من �ملحامني، فتوقفت �حلافالت، وبعد �صاعات طويلة عاودو� �مل�صري. 

على تراب لبنان

ويف جوف �لليل دخلنا �إىل جنوب لبنان من معب زمرّيا، نزلنا من �حلافالت وركبنا يف 

�صاحنات حتركت بنا �إىل مرج �لزهور، وهناك �أوقف �جلي�ص �للبناين �ل�صاحنات، وطلب 

و�لدكتور   
2
�لزهار حممود  �الأخ  �أن  بعد  ما  يف  عرفت  وقد  زمرّيا،  معب  �إىل  �لعودة  منها 

�للبنانيني،  �ل�صاحنة و�صلما على �جلنود  �هلل، قد نزال من   رحمه 
3
�لرنتي�صي �لعزيز  عبد 

و�صكروهم على موقفهم ورجعنا جميعنا �إىل معب زمرّيا.

و�أخذو�  �لهو�ء،  يف  �الإ�رش�ئيليني  و�جلنود  حلد  جي�ص  من  �لنار  �إطالق  بد�أ  وهنا 

�ل�صاحنات، وكان ذلك بعد �صالة  باأن ننزل من  ي�صتموننا بكلمات بذيئة، وي�صيحون 

�الأخ  �صاألني  �لطريق  ويف  �لزهور،  مرج  باجتاه  �أقد�منا  على  م�صينا  �جلمعة.  يوم  فجر 

ماهر عبيد: �إىل �أين نذهب وماذ� نفعل؟ فقلت: �آه، هل يوجد �أحد من غزة؟ فذهب و�صاأل، 

حممود �لزهار )1951-(: ولد يف مدينة غزة، حا�صل على �صهادة �لبكالوريو�ص و�ملاج�صتري يف �لطب من م�رش،   
2

عمل يف عدد من م�صت�صفيات قطاع غزة، عمل رئي�صاً وحما�رش�ً لق�صم �لتمري�ص يف �جلامعة �الإ�صالمية بغزة، 

�صغل ع�صوية عدد من �للجان و�ملوؤ�ص�صات، �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل ويف �صجون �ل�صلطة، �نتخب 

2006 �صمن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح. �صغل من�صب وزير �خلارجية يف  يف �نتخابات  �ملجل�ص �لت�رشيعي �صنة 

�حلكومة �لتي �صكلتها حما�ص بعد فوزها يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، وي�صغل حالياً ع�صوية �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة 

حما�ص. جرت عدة حماوالت الغتياله و��صت�صهد �ثنني من �أبنائه. )�ملحرر(

عبد �لعزيز �لرنتي�صي )1947-2004(: ولد يف قرية يبنا بالقرب من ع�صقالن، هاجر و�أ�رشته لقطاع غزة، در�ص   
3

�لطب يف جامعة �ال�صكندرية، �صغل ع�صوية عدد من �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �خلريية، عمل حما�رش�ً يف �جلامعة 

�أبرز  و�أحد  حما�ص  تاأ�صي�ص  حلظة  غزة  قطاع  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لعام  �الإد�ري  �ملكتب  ع�صو  �الإ�صالمية، 

موؤ�ص�صيها، �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل و�صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية، ت�صلم م�صوؤولية حركة �ملقاومة 

�الإ�صالمية )حما�ص( يف قطاع غزة بعد �غتيال �ل�صيخ �أحمد يا�صني. �غتيل بق�صف �صاروخي ��صتهدف �صيارته 

يف مدينة غزة يف 2004/4/17. )�ملحرر(
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�أوقفهم،  له:  فقلت  �لزهار،  حممود  و�لدكتور  دخان  �لفتاح  عبد  �الأ�صتاذ  منهم  وعرف 

عبد  �ل�صيخ  منهم  كان  �إخوة،  ثمانية  حو�يل  وكنا  �الأمر  يف  ت�صاورنا  و�صلتهم  عندما 

�أن نرجع ونحتّج على �الإبعاد،  �خلالق �لنت�صة فرج �هلل كربه، فاقرتح �لدكتور �لزهار: 

فقلت له: عندما جند ماًء ون�صرتيح نعود. 

التخييم يف مرج الزهور

م�صلح  ر�ئد  فيه  وكان  فيه،  مكثنا  �لذي  �ملخيم  نقطة  �إىل  �الأقد�م  على  �مل�صري  و��صلنا 

من �جلي�ص �للبناين، �أوقفو� �ملبعدين هناك، فوجدنا �ملاء �ملنهمر بارد�ً جد�ً الأنه ناجت عن 

�أثناء ��صرت�حتنا قام بع�ص �الأخوة  لباية وتبطانا. ويف  �لثلوج �جلبلية من منطقة  ذوبان 

كاحلالوة  �الأغذية  بع�ص  بتوزيع  �ال�صرت�كي  �لتقدمي  �حلزب  من  و�أظنهم  �للبنانيني، 

خطب  �أن  بعد  جماعة  ف�صلينا  �جلمعة  �صالة  وقت  حان  ثم  و�ملربى،  و�خلبز  و�جلبنة 

فينا �لدكتور عبد �لعزيز �لرنتي�صي رحمه �هلل، وكانت �ل�صحافة حلظتها موجودة، و�أخذ 

�ل�صحفيون �ملوجودون يلتقطون لنا �صور�ً ولت�رشدنا بني �ل�صخور، وقد جاءنا �ل�صليب 

�الأحمر ووزع علينا �أور�قاً فكتبنا عليها �إىل �أهالينا.

ثم جاء بع�ص �الأخوة من �جلماعة �الإ�صالمية، يعر�صون علينا �أن ن�صكن يف بيوتهم، 

�إح�صار �خليام، فاأح�رشو� لنا ثمانية خيام كبرية. قام �ملبعدون  فرف�صنا وطلبنا منهم 

بن�صبها، ثم جاء �ل�صليب �الأحمر ب�صاحنة كبرية فيها خم�صون خيمة جديدة، وفر�صات 

�صغرية،  خ�رش�ء  و�أخرى  كبرية،  �صود�ء  وبر�ميل  ماء  وتنك  وبطانيات،  �إ�صفنج  من 

ومدفاآت على �لكاز، غري �أنا مل ن�صتطع ن�صب �خليام كلها يف تلك �لليلة، ومننا نوماً موؤملاً 

وكان �لبد قار�صاً �صديد�ً.

م�سرية العودة

�ملخيم،  قيادة  �أو جلنة  قيادة  لنكّون جمل�ص  �أخاً،   23 �جتمع حو�يل  �لتايل،  �لنهار  ويف 

وت�صكلت  �الإبعاد؛  قبل  علينا  �أمري�ً  كان  �لذي  دخان،  �لفتاح  عبد  �الأ�صتاذ  �الأمري  فكان 

�لطبية  و�للجنة  �لزهار،  حممود  �لدكتور  برئا�صة  �الإعالمية  �للجنة  منها  متعددة:  جلان 

برئا�صتي، و�للجنة �لثقافية و�لرتبوية و�لهند�صية و�لريا�صية و�الأمنية وغريها. 
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قررت  ثم  الحقاً،  ز�رنا  من  كّل  �إعجاب  مثار  وكان  �لبد�ية،  منذ  منظماً  عملنا  كان 

�لقيادة عمل م�صرية �حتجاجية يوم �الإثنني، كان على ما �أذكر يف 1992/12/21 �أ�صميناها 

�إىل وقت،  فقد �حتاج تبليغ �جلميع  �أّن عددنا كان كبري�ً  �لوطن، ومبا  �إىل  �لعودة  م�صرية 

وبالرغم من �أننا �أبلغنا �أمري كّل خيمة باأّن �مل�صرية �صتكون يوم �الإثنني �إال �أن بع�صهم مل 

�للبناين كلهم  �ل�صباح وجاء حو�يل خم�صني عن�رش�ً من �جلي�ص  �الأفر�د حتى جاء  ُيعلم 

م�صلحون، وذهب كّل عن�رش منهم �إىل خيمة وقالو� �رجعو� �إىل وطنكم.

�للبناين  �جلي�ص  يف  �الأخوة  بني  �رشياً  تن�صيقاً  هذ�  وكان  �ل�صارع  �إىل  �جلميع  فنزل 

وقيادة �ملبعدين، �نتظمنا يف �صفوف كّل �صّف فيه ع�رشة، و�أمرنا بامل�صري باجتاه معب 

زمرّيا، وكانت م�صرية عظيمة �صادقة خال�صة هلل تعاىل ومرعبة لالأعد�ء، عزمنا فيها على 

نيل �ل�صهادة يف �صبيل �هلل �أو �لعودة �إىل �لوطن، وبد�أ �لق�صف �ملدفعي على جو�نب �لطريق، 

على �لرغم من �أن �مل�صافة بعيدة وكانت حو�يل �أربعة كيلومرت�ت، و�أذكر �أنني كنت �أم�صي 

 )�أبو منت�رش(، 
4
بجانب �الأخ حممد جمال �لنت�صة )�أبو همام(، وجاءين �الأخ نز�ر رم�صان

ي�صاألني: يا �أخ عدنان، هل تعرفون �إىل �أين تذهبون؟ وهل در�صتم �ملو�صوع جيد�ً؟ فقلت 

له: نعم. فقال يل: ماذ� نقول الإخو�ننا؟ فقلت له ب�صوت عال: موتو�! فتب�صم �الأخ جمال 

ورجع �الأخ نز�ر ليخبهم.

عدة  �لطريق  و�صط  يف  لال�صرت�حة  جنل�ص  كنا  وعظيمة،  حا�صدة  قوية  م�صرية  كانت 

مر�ت، ويخطب فينا �خلطباء م�صجعني، ويقولون غد�ً نلقى �الأحبة حممد�ً و�صحبه. و�أذكر 

 و�لدكتور 
6
 و�ل�صيخ حامد �لبيتاوي

5
منهم �ل�صيخ ماهر عبيد و�ل�صيخ حممد فوؤ�د �أبو زيد

نز�ر رم�صان )1960-(: ولد يف مدينة �خلليل، هاجر و�لده من �لفالوجة �صنة 1949، حا�صل على درجة �ملاج�صتري   
4

يف �لدر��صات �الإ�صالمية �ملعا�رشة، كـان رئي�صـاً للكتلـة �الإ�صـالمية يف �جلامعة، وعمل يف جمال �ل�صحافة و�لن�رش. 

�نظر:  �لزهور.  مرج  �إبعاد  عن  كتاباً  �ألَّف  مر�ت،  عدة  �عتقل  و�للجان،  �ملنظمات  من  عدد  ع�صوية  �صغل 

نز�ر رم�صان، على م�شارف الوطن )بريوت: د�ر �لر�صاد �الإ�صالمية، 1993(. )�ملحرر(

�لعلوم �ل�رشعية يف  �أبو زيد )1934-2011(: �صاعر ود�عية ولد يف بلدة قباطية ق�صاء جنني، در�ص  حممد فوؤ�د   
5

�إىل  ثم  لالأوقاف  �نتقل  جنني،  منطقة  ويف  �الأردن  يف  مدر�صاً  عمل  بدم�صق،  �ل�رشيعة  كلية  ويف  مب�رش،  �الأزهر 

�الإفتاء حيث �صغل ع�صوية جمل�ص �الإفتاء �الأعلى ومفتياً جلنني حتى �صنة 2000. �أ�صهم يف ن�رش �أفكار �حلركة 

�الإ�صالمية يف مناطق فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948 ب�صكل كبري. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل وفر�صت 

عليه �الإقامة �جلبية، و�أبعد �إىل مرج �لزهور، تويف بعد �رش�ع مع �ملر�ص يف منزله بقباطية. )�ملحرر(

حامد �لبيتاوي )1944-2012(: ولد يف قرية بيتا قرب نابل�ص، در�ص يف كلية �ل�رشيعة باجلامعة �الأردنية، حا�صل   
6

�لق�صاء �ل�رشعي، �صغل ع�صوية  �لنجاح، عمل يف �صلك  �لفقه و�لت�رشيع من جامعة  على �صهادة �ملاج�صتري يف 

عدد من �ملوؤ�ص�صات �الجتماعية و�خلريية، ورئا�صة ر�بطة علماء فل�صطني، وخطيب �مل�صجد �الأق�صى. �نتخب يف 

�النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006 عن مدينة نابل�ص �صمن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح. تويف يف �لقد�ص. )�ملحرر(
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عبد �لعزيز �لرنتي�صي وغريهم، حتى و�صلنا �إىل تلة ت�رشف على ج�رش �أو عبَّارة لل�صيول 

500م،  �لـ  قريبة من جنود �الحتالل ودباباتهم، وكنا نر�هم ويروننا، وبيننا ما يقارب 

�أمامنا على جو�نب �لطريق وقذفو� بيتاً مهجور�ً ودمروه  �لنار  �إطالق  ��صتمرو� يف  وقد 

فعالً، ليبينو� لنا �أنهم ي�صتعملون ذخرية حية، فتوقفنا عن �مل�صري ثّم �أّذن �ملوؤذن ل�صالة 

�لظهر، فتيّمم من مل يكن على و�صوء، وبعد ذلك وقفنا لل�صالة.

�لدبابات،  �أثناء �لركوع بد�أ �لق�صف علينا مبختلف �الأ�صلحة �لر�صا�صة ومدفعية  ويف 

و�أ�رشعت  �ل�صالة  �لطبيب فقطعت  بليغة ونادو� على  �إ�صابة   
7
�أجمد ز�مل �الأخ  و�أ�صيب 

�لدكتور  فاأخبين  فرو�نة،  عمر  و�لدكتور  �لزهار  �لدكتور  �إليه  �صبقني  قد  وكان  �إليه، 

فكان  جرحه  مكان  فنظرت  فمه،  يف  �لقطن  ي�صع  وكان  �لفم،  يف  �الإ�صابة  �أّن  �لزهار 

قطعاً  وكانت  �إخر�جها،  فتم  مدفعية  قذيفة  ب�صظايا  مبا�رشة  �إ�صابة  ب�صبب  بليغاً،  نزيفاً 

له  �أجريت  حيث  �لفخار،  ر��صيا  م�صت�صفى  �إىل  �صحفي  ب�صيارة  نقل  ثم  �لر�صا�ص.  من 

عملية جر�حية لوجود ك�رٍش يف �لفك �ل�صفلي، وبعد ذلك ذهبت الأوؤدي �ل�صالة مع جماعة 

�أخرى، ثم جل�صنا فعّم �لهدوء �أكرث من ن�صف �صاعة، ثم ح�رش �صحفيون جدد، عددهم 

كثري، ومنهم وكالة �الأنباء �لفرن�صية، فقال يل �الأخ عبد �لفتاح دخان )�أبو �أ�صامة(: هوؤالء 

�ل�صحفيون مل ي�صاهدو� �إطالق �لنار علينا، قلت له: وليكن. 

فقال: نريد �أن نقوم ومن�صي 15 �إىل 20م، و�أ�رش علينا، فقلت: ليكن �جتماعاً طارئاً، 

فاأخذ �الأخ عبد �خلالق �لنت�صة يجمع عدد�ً كافياً من �أع�صاء �لقيادة الأخذ قر�ر باالأغلبية. 

وفعالً ح�صل على �أغلبية بالتقدم ثم �أ�صدر �أمر�ً بالوقوف، فوقفنا جميعاً حتى �نتظمت 

�ل�صديد  �لق�صف  فبد�أ  وم�صينا،  زمرّيا،  معب  باجتاه  بالتقدم  �أمر�ً  و�أ�صدر  �ل�صفوف 

علينا، مبدفعية �لدبابات و�إطالق �لر�صا�ص من �لر�صا�صات مبختلف �الأ�صلحة. ثم �أمرنا 

بالوقوف ثم �جللو�ص على �الأر�ص، وقد �أ�صيب �الأخ �صليمان �لقو��صمي ونحن جال�صون 

بر�صا�صة مرتدة يف ر�صغ يده �الأي�رش، وكان يقول: “فاتت بجانبي”، فاأخرجتها من يده 

يلزم،  ما  له  ليجرى  �مل�صت�صفى  �إىل  �الأخوة  نقله  ثم  �جلرح،  مكان  عليها  لفافة  وو�صعت 

�أذ�ن �ملغرب، وكنا �صائمني  �إ�صابته ب�صيطة، وجل�ص معنا وبقينا حتى  �إلينا الأن  ثم عاد 

فاأفطرنا على ما كان معنا من �لتفاح وغريه.

�نظر �صورة �ملبعد �أجمد ز�مل ب�صبحة �لدكتور عدنان م�صودي، وهما �أمام خيمة �لعيادة مبخيم �لعودة يف مرج   
7

�لزهور، �ص 170. )�ملحرر(
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�إىل �لوطن تلك، فقد كان حدثاً كبري�ً جد�ً ومهماً،  �أحببت �حلديث عن م�صرية �لعودة 

باأم  ر�أيت  �صيا�صياً مهماً. قد  و�إ�صالمياً ودولياً، وكانت حتوالً  وتاريخياً، عربياً  �إعالمياً 

 Radio �لدولية  كارلو  مونت  �إذ�عة  مع  يتكلم  وهو  “رمزي”،  �للبناين  �ل�صحفي  عيني 

ينظر ويحكي، وكان على بعد ع�رشة  Monte Carlo، خمتبئاً خلف �صخرة، متمرت�صاً 

�أمتار مني، �صمعته يقول “لك عم يق�صفوهم باملدفعية! وعم باأو�صو� عليهم” )�أي يطلقون 

“ما عم  لها فيقول:  �لكالم  �ملذيعة متعجبة: ماذ� تقول؟! فيكرر  له  �لنار عليهم(. فتقول 

بحكي معك، لكن عم بحكي مع �هلل عم باأو�صو� عليهم!”.

فكان  �لغطاء  �أما  �الأر�ص،  غري  فر��ص  وال  و�صديد�ً  قار�صاً  �لبد  وكان  �لليل،  دخل 

بطانية ال �أدري من �أين �أح�رشوها، فكنا نتغطى بها �أربعة ون�صدها لكي حتتوينا، وبعد 

قليل �أ�صيب �الأخ و�ئل هندية يف ع�صده، بقذيفة �إ�صاءة ليلية �صقطت على �الأر�ص، فارتدت 

عليه و�أ�صابته مبا�رشة، فقمت الإ�صعافه، ولكنني وجدت �لدكتور حممود �لزهار عنده، 

فثبت يده ثم حملناه �إىل �ملخيم �ل�صاعة �لتا�صعة و�لن�صف ليالً عندما �صدر �الأمر بالعودة 

�إىل �ملخيم وقد حملناه على بطانية ولي�ص على نقالة، وكان وزنه ثقيالً و�مل�صافة بعيدة.

�إن م�صرية �لعودة �إىل �لوطن، كانت معلماً خا�صاً، وعندما عدنا كنا منت�رشين فائزين 

بهذ� �حلدث �الإعالمي و�لعملي، و�لرغبة �ل�صادقة يف �لعودة �إىل �لوطن، لقد كانت ق�صًة 

�لو��صعة  �لعاملية  �الأنباء  وكالة  �إن  حتى  و�لف�صائيات،  و�الإعالميني  لل�صحفيني  مثرية 

�لطاقم  �أفر�د  من  �أحد  يكن  مل  ولكن  �ملخيم،  �إىل  ح�رشت   ،CNN �أن  �أن  �صي  �النت�صار 

�أمريكياً، وخيمت عندنا ومعها مولد�ت كهربائية و�صحن �أقمار �صناعية لنقل �ل�صورة 

�ل�صموع  �صوء  على  �عتمادنا  وكان  �خليمة.  د�خل  �ل�صمع  ن�صيء  كنا  بينما  و�ل�صوت 

ولوال  خيمتي،  يف  حتتها  من  �الإ�صفنج  فر�صة  و��صتعلت  �ل�صمعة  ذ�بت  فمرًة  خطر�ً، 

لطف �هلل بنا ال�صتعلت كّل �خليمة و�حلمد هلل رّب �لعاملني. 

 ،
8
وبعد ثالثة �صهور تقريباً من �حلدث، نزلنا �أ�صفل �لو�دي على �صفاف �لنهر �لفاتر

بعقيقة  �خل�صور  فايز  �الأخ  و�صاركه  عقيقة  لذبح  �لتميمي،  بهية  كمال  �الأخ  من  بدعوة 

�ملدعوين،  بني  من  رمزي  �ل�صحفي  وكان  ولد،  مئة  من  �أكرث  للمبعدين  ولد  فقد  �أخرى، 

�صنو�ت،  ع�رش  �صحفياً  “عملت  فقال:  للوطن،  �لعودة  م�صرية  يف  ذكرياته  عن  ف�صاألته 

وتتقدمون  تقفون  مثلكم  �أ�صاهد  مل  ولكن  ومدفعيات،  ودبابات  وقتاالً  حروباً  ور�أيت 

�نظر �صور هذه �لرحلة يف ملحق �ل�صور، �ص 171-172. )�ملحرر(  
8
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باأمر �الأمري، و�لق�صف عليكم، وال تخافون، و�هلل �إنني قد خفت كثري�ً! ثم جتل�صون باأمر 

�الأمري، �صيء عجيب كاأنكم حتبون �ملوت”، وهذ� �لكالم م�صجل يف �رشيط فيديو.

كرامات ظاهرة

بّد  ال  كان  �إذ  كثرية،  وهي  �لظاهرة،  �لكر�مات  بع�ص  عن  �حلديث  من  بّد  ال  وهنا 

�لعزيز  عبد  �لدكتور  قالها  وهكذ�  الأبره.  �هلل  على  �أق�صم  لو  بيننا  �أغب  �أ�صعث  وجود  من 

وخارجية  د�خلية  �صوفية  مالب�ص  جيد�ً  �ألب�ص  كنت  فمثالً،  مرة.  �هلل،  رحمه  �لرنتي�صي 

�ليدين  �أح�رشتها معي، و�ألب�ص معطفاً من �ل�صوف وكفوف  �لتي  و�ألف ر�أ�صي باحلطة 

و�أذهب ل�صالة �ملغرب و�لع�صاء ق�رش�ً وجمعاً يف �ل�صارع، وكان �لبد قار�صاً و�صديد�ً، 

�صلى فينا �الإمام ماهر �خلر�ز، وما �أجمل �ل�صالة خلفه وما �أجمل قر�ءته للقر�آن �لكرمي، 

�لكاز  �ل�صالة الأ�صعل مدفاأة  �نتهاء  بعد  �إىل �خليمة م�رشعاً  �أين �صاأذهب  نويت يف نف�صي 

�ل�صالة دعاًء  �الأخري من  �لركوع  بعد  �أخذ يدعو  �الإمام  لتدفاأ. ولكن  باب �خليمة  و�أغلق 

للوطن، حتى  �لعفو و�لتوبة و�لن�رش و�الإمد�د و�لعودة  �هلل  باإحلاح من  طويالً طلب فيه 

قال: �للهم �جعل جنوب لبنان دفئاً و�صالماً على �ملبعدين، كما جعلت �لنار برد�ً و�صالماً 

وجل�صت  �أجز�ئي،  يالأ  بدفء  �صعرت  وفور�ً  �آمني...  نقول  ونحن  �إبر�هيم،  على 

�أرك�ص  �أن  من  بدالً  دقائق،  ع�رش  ��صتمرت  �لنت�صة  �خلالق  عبد  لالأخ  موعظة  الأ�صمع 

للخيمة م�رشعاً هرباً من �لبد �ل�صديد.

�رشف  على  �أقيم  لغد�ء  دعينا  عندما  نعيم،  بني  يف  مرة  �لكر�مة  هذه  وذكرت 

كان  ما  هذ�  و�هلل  �لعملة،  حّماد  �الأخ  قال  �لق�صة  �نتهاء  وبعد  �لعائدين،  �ملبعدين 

يف  �إمامنا  بعد  فيما  وكان  �هلل،  لكتاب  حافظ  وهو  عليَّ  و�أثنى  �أي�صاً،  �أنا  معي  يحدث 

ليت�صع  �خليام،  من  بال�صادر  وغّطي  �خل�صب،  من  بني  �لذي  �مل�صجد  يف  �لفجر  �صالة 

مقابل  الأنه  يل،  بالن�صبة  �مل�صجد  هذ�  �أحلى  ما  حوله،  ي�صلي  و�لباقي  مبعد�ً   250 لـ 

.
9”25 “رقم  خيمتي 

�الأ�صتاذ  �أبو ح�صان  �الأخ  فاأجد  �لفجر الأ�صلي فيه  �أذ�ن  �الأ�صحار قبل  �أنزل يف  وكنت 

نبيل �لب�صتاوي جال�صاً م�صند�ً ظهره على عمود يف و�صط �مل�صجد، �إنها ذكريات روحانية 

�نظر �صورة �خليمة رقم 25 يف ملحق �ل�صور، �ص 171. )�ملحرر(  
9
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�هلل،  �إىل  كنا مقربني  لنفو�صنا،  �الإبعاد رحلة روحية مهّذبة  كانت رحلة  فقد  جميلة جد�ً، 

�أنتم  مبعدين،  ل�صتم  �أنتم  قال:  �لذي  �لزو�ر  �أحد  من  �صمعته  ما  وهذ�  مبعدين،  ولي�ص 

مقربون �إىل �هلل، و�هلل �إنكم مقربون، وكان كثري�ً ما ير�صل لنا، رجاءه طالباً منا �لدعاء.

اللجنة الطبية

كنا يف �للجنة �لطبية ع�رشة �أطباء، يعملون يف عيادة باأوقات منظمة، على ثالث فرت�ت 

�ملقاومة  حركة  با�صم  �لناطق  �أ�صبح  �لذي  برهوم،  فوزي  وكان  ليلية،  ومناوبات 

�لقا�صي  �لدكتور �صمري  �ملمر�صني معنا، وكان  �أحد  �ليوم،  )حما�ص( يف غزة  �الإ�صالمية 

�الخت�صا�صي يف �الأمر��ص �لباطنية �أكرث �الأطباء حركة وعمالً ون�صاطاً لطبيعة تخ�ص�صه. 

وال �أن�صى �لدكتور عمر فرو�نة و�لدكتور زياد ]�لعي�صة[ و�ل�صيديل ]خليل �أبو ليلى[ وكّل 

�الأطباء. و�أذكر �لدكتور علي تايه �لذي �أخذ يعالج باجلعدة، وكان �أهايل �لقرى �ملجاورة 

ياأتوننا طلباً للعالج، فنعطيهم �لدو�ء جماناً مع �أننا كنا يف حالة ب�صيطة، وقمت مرة بعمل 

�لنهر  يف  قفز  قد  كان  �أظنه  �صعيد(،  )�أبو  غزة  من  �الإخوة  الأحد  �الأذن  طبلة  لغ�صاء  رقعة 

�لفاتر لي�صبح، ف�صقط يف �ملاء على �أذنه فانثقب غ�صاء �لطبل، وكان ذلك يوم �خلمي�ص. 

ويف �ليوم �لتايل وبعد �صالة �جلمعة، قمت باإجر�ء عملية له، وو�صعت رقعة من ورق 

�لكربون �الأزرق، �لذي يكتب عليه، وو�صعت قطناً و�أعطيته م�صاد�ً حيوياً. وبعد �أربعة 

�أن  له  �لدكتور عمر فرو�نه، وقال  �إىل �خليمة، وكنت نائماً فذهب لالأخ  �أيام تقريباً، جاء 

�أذنه توؤمله، فاأخذ يرفع �لقطن منها، ثم فح�صه فوجد �أن طبلة �أذنه زرقاء، فقال له: �ذهب 

للدكتور عدنان، و�نتظره حتى ي�صتيقظ من نومه. وفعالً �صحوت وفح�صته، ف�صاألته: 

من رفع �لقطن؟ قال: �لدكتور عمر، قلت: �صاحمه �هلل، عليك �أن تتحمل ع�رشين يوماً، ثم 

و�صعت قطع قطن بدالً منها، و�أعطيته م�صكناً لالآالم، وم�صاد�ً حيوياً م�صاعفاً، ثم قلت 

 Drum Blue لالأخ �لدكتور عمر: ملاذ� رفعت �لقطن؟ قال: لكي �أفح�ص �أذنه، فوجدت �أن �لـ

لطبلته  رقعة  �لكربون،  ورق  من  قطعة  و�صعت  �أنا  له:  قلت  زرقاء!  �أذنه  طبلة  �أن  يعني 

Tynpanoplasty. وفعالً، بعد ع�رشين يوماً، جنحت متاماً  �ملثقوبة بعملية ترقيع طبلة 

يعلمه  ومل  �الأذن  هذه  طبيب  �أي  ذلك  بعد  فح�ص  لو  وو�هلل  �ملبعدين،  وبركة  �هلل،  بف�صل 

�ملري�ص مبا حدث له يف مرج �لزهور، ما عرف �أن هذه �الأذن ح�صل لها ترقيع، وال عرف 

�أن هناك ثقباً يف غ�صاء �لطبل، وذلك من توفيق �هلل لنا. 
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عدد  وكان  جد�ً،  كبري�ً  عملها  كان  فقد  يطول،  حديث  �لطبية  �للجنة  عن  و�حلديث 

.
10

وم�صتمر حثيث  لعالج  يحتاج  حقيقياً  مري�صاً   120 عن  يزيد  �ملبعدين  �ملر�صى 

القيـادة

ثالثة  كّل  �نتخابات  �أ�صا�صه  على  جتري  مكتوب  د�خلي  نظام  و�صع  مّت 

�ملمثلون  يجتمع  ثم  مبعد�ً،  ع�رشين  كّل  عن  لها  ممثالً  تنتخب  منطقة  وكّل  �أ�صهر، 

عدد�ً  �أكرث  �خلليل  من  �ملبعدون  وكان  �ملخيم،  قيادة  ملجل�ص  ممثالً   17 وينتخبون 

للقيادة،  يذهبون  منا  �أربعة  مبعد�ً،   84 عددهم  كان  حيث  �أخرى،  منطقة  �أّي  من 

عمرو،  فتحي  و�الأخ  �لنت�صة  جمال  حممد  و�الأخ  �لنت�صة،  �خلالق  عبد  و�الأخ  �أنا 

�أحياناً.  معنا  ياأتي   
11

جحي�صة �أبو  مطلق  حممد  �الأخ  وكان 

�لثانية،  �لدورة  يف  ح�صن(  )�أبو   
12

�صمعة ح�صن  حممد  لالأمري  نائباً  و�نتُخبت 

ح�صن  �الأخ  وكان  �جلل�صة،  �إد�رة  يف  وعلّوه  �صوتي  قوة  على  يعتمد  كان  حيث 

، �أمني �ل�رش يكتب حم�رش �جلل�صات، وكان �لزهار رئي�ص �للجنة 
13

�أبو م�صعب يو�صف 

�أثبت �صمن �ملالحق تقرير �أعده �لدكتور عدنان م�صودي بعنو�ن “�لو�صع �ل�صحي و�لعيادة �لطبية يف خميم   
10

�ملبعدين”، جملة فل�شطني امل�شلمة، �لعدد �آذ�ر/ مار�ص 1993. �نظر: �مللحق �لثالث، �ص 152. )�ملحرر(

�لنجاح  جامعة  من  و�لت�رشيع  �لفقه  يف  �ملاج�صتري  �صهادة  على  حا�صل   :)-1955( جحي�صة  �أبو  مطلق  حممد   
11

�لوطنية، عمل يف �صلك �لتعليم مدر�صاً وم�رشفاً تربوياً، وي�صغل ع�صوية عدد من �للجان و�ملوؤ�ص�صات. �عتقل 

عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل، و�نتخب يف �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006 عن �خلليل �صمن كتلة �لتغيري 

و�الإ�صالح. )�ملحرر(

حممد ح�صن �صمعة )1935-2011(: ولد يف �ملجدل بالقرب من قطاع غزة، هاجر و�أ�رشته �إىل قطاع غزة بعد حرب   
12

�الإ�صالمية.  للحركة  �لرتبوية و�الجتماعية  �ملوؤ�ص�صات  تاأ�صي�ص عدد من  و�أ�صهم يف  �لتدري�ص،  1948، عمل يف 
رئي�ص جمل�ص �أمناء مد�ر�ص د�ر �الأرقم �لنموذجية، ع�صو �ملكتب �الإد�ري �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة 

حلظة تاأ�صي�ص حما�ص و�أحد �أبرز موؤ�ص�صيها، �عتقل يف �صجون �الحتالل، تويف يف قطاع غزة وكان ي�صغل رئي�ص 

جمل�ص �صورى حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( يف قطاع غزة. )�ملحرر(

�لبكالوريو�ص  �صهادة  على  حا�صل  �هلل،  ر�م  قرب  �جلانية  قرية  يف  ولد   :)-1954( خليل  د�ر  يو�صف  ح�صن   
13

1971، �صغل ع�صوية  14 مرة يف �صجون �الحتالل منذ �صنة  يف �ل�رشيعة من جامعة �لقد�ص، �عتقل �أكرث من 

�ل�صفة  يف  �حلركة  با�صم  ناطقاً  عمل  حما�ص،  حلركة  ممثالً  �هلل  ر�م  حمافظة  يف  و�الإ�صالمية  �لوطنية  �للجنة 

2006 عن مدينة ر�م �هلل �صمن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح وهو يف  �لغربية. فاز يف �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 

)�ملحرر( �ل�صجن. 
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عليهما،  �هلل  رحمة   
14

من�صور وجمال  �لرنتي�صي،  �لعزيز  عبد  �الأخ  ومعه  �الإعالمية، 

�لرنتي�صي  �لعزيز  عبد  �لدكتور  و�نتُخب  �أخاً،  ع�رَش  و�أربعة   
15

�لدويك عزيز  و�لدكتور 

�لقيادة ويف  �أحمل من ذكريات جميلة يف  �ملبعدين جميعاً، وكم  با�صمهم، وبا�صم  ناطقاً 

�ل�صيوف،  �لكثري من  فيها  ��صتقبلنا  �لتي  �ل�صيافة  �لعالية، وهي خيمة  �لكبى  �خليمة 

وال �أن�صى �صيوف حزب �هلل، وقد ز�رونا جميعاً �أعني مكتبهم �ل�صيا�صي. 

فطور مع احلر�س الثوري الإيراين

ح�صاب  على  لنا  وطبخو�  لبنان،  من  طباخون  به  جاء  رم�صان  يف  فطور�ً  �أن�صى  وال 

�الإخوة  من  ع�رشين  وحو�يل  �لقيادة،  من  بع�ص  معنا  فاأفطر  �الإير�ين،  �لثوري  �حلر�ص 

�ملبعوث بالدين...(  �أمدح مديحاً ب�صوت عاٍل )على مدد  �أخذت  �لفطور  �للبنانيني، وبعد 

وقلت:

يـا �إلهي �أنـا مـايل �صـو�ك                                  ال �أعــــبــــــــــــد �إال �إيــــــــــــــــاك 

فاأنلني عفوك ور�صــاك                                   بـر�صـولك ربـي فاهدينـي 

يا �إلهي �أنـا حملـي ثقيـل                                   فاغفر يل و�رحم يا جليل

و�رّش �جلميع، حتى جاء يف �آخر �لليل قائد �حلر�ص �لثوري وجل�صنا معاً جل�صة حلوة، 

وكان �صكله ي�صبه �الأخ �لدكتور عبد �لعزيز �لرنتي�صي �إال �أنه ي�صع نظار�ت، فقلت له يف 

و�لقائد،  �لدكتور  بني  �صديد  �ل�صبه  �نظرو�  لهم  وقلت  فرفعها،  �لنظارة،  �رفع  �جلل�صة: 

فقالو�: نعم �صحيح.

�أ�صولها لقرية �صلمة، حا�صل على  )1960-2001(: ولد يف خميم بالطة بنابل�ص الأ�رشة تعود  جمال من�صور   
14

�الإ�صالمية  للكتلة  �لوطنية، كان رئي�صاً  �لنجاح  �الأعمال من جامعة  و�إد�رة  �ملحا�صبة  �لبكالوريو�ص يف  �صهادة 

يف جامعة �لنجاح و�أحد موؤ�ص�صيها، �صغل موقع �ملتحدث �لر�صمي با�صم حما�ص يف �ل�صفة �لغربية، �عتقل �أكرث 

من مرة يف �صجون �الحتالل، ويف �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية. �غتيل بق�صف ��صتهدف مكتبه يف 2001/7/31 

و�تهمه �الحتالل بامل�صوؤولية عن �جلهاز �لع�صكري حلما�ص يف �صمال �ل�صفة �لغربية. )�ملحرر(

�لواليات  من  و�حل�رشي  �الإقليمي  �لتخطيط  يف  دكتور�ه  على  حا�صل  �خلليل،  يف  ولد   :)-1948( دويك  عزيز   
15

�الحتالل  قو�ت  قبل  من  مر�ت  عدة  و�عتقل  �لوطنية،  �لنجاح  جامعة  يف  حما�رش�ً  عمل  �الأمريكية،  �ملتحدة 

حمافظة  عن   2006 �صنة  �نتخب  باالإجنليزية.  �لزهور  مرج  مبعدي  با�صم  �الإعالمي  �لناطق  كان  �ل�صهيوين، 

�خلليل لع�صوية �ملجل�ص �لت�رشيعي �صمن قائمة كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، وهو �الآن رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�لفل�صطيني. )�ملحرر(
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الرحالت

ال �أن�صى �لرحالت حول �ملخيم، ومنها رحلة �إىل ما يقال له �لنبي �صعيب، حو�يل 4 كم 

ر�كباً  �صورة  ويل  عليه،  فركبت  بالبغل  يل  فجاءو�  ذلك،  �أ�صتطع  فلم  �الأقد�م،  على  م�صياً 

عليه وذ�هباً �إىل ذلك �ملكان، لذبح عقيقة عملها �الأخ زكريا �جلعبي، وطبخنا و�أكلنا هناك 

يف مكان بعيد عن �ملخيم.

الفل�سطيني املختلف

�لنوع  هذ�  �أن  قالو�  �لذين  �للبنانيني  كّل  الحظها  فل�صطني،  لكل  ح�صنة  قدوة  كنا  لقد 

�لطاعات  على  ويحافظ  �هلل،  يخاف  تقي،  قوي  موؤمن  عجيب،  �لفل�صطينيني  من  و�للون 

و�لفر�ئ�ص، وفعالً هكذ� كنا و�حلمد هلل رب �لعاملني.

الأعياد

كم كان �صعباً علينا ق�صاء �الأعياد، عيد �لفطر وعيد �الأ�صحى بعيد�ً عن �الأهل، ولكن 

على �لرغم من �الإبعاد و�لت�رشيد، كنا نرق�ص ونغني يا عيد، وياأتي �الإخوة من �صورية 

ولبنان ليعيّدو� معنا، ما �أجمل �الأعياد هناك.

دعم من اإ�سالميي لبنان

طبيب  �إلينا  ياأتي  و�صار  ذلك  فطلبنا  �أ�صنان،  �أطباء  �لطبية  �للجنة  �أفر�د  بيننا  يكن  مل 

فجاء  عّمان،  يف  �الأطباء  نقابة  من  �ملزيد  فطلبنا  كافياً،  يكن  مل  ذلك  لكن  يوم،  كّل  لبناين 

تتطلب  كانت  �الأجهزة  ولكن  حقائبهم،  يف  طبية  باأجهزة  مزودين  �أ�صنان،  �أطباء  �أربعة 

120 فولت من �لكهرباء، فطلبو� حموالً يحوِّل �لكهرباء من 220 �إىل 120 فولت، علماً �أن 
27 و�ط �أح�رشه لنا حزب �هلل،  م�صدر �لتيار �لكهربائي يف خيمتنا كان ماتور كهربائي 

بعد �أن كنا نعي�ص على �صوء �ل�صمعة ثم على م�صباح �لكاز ثم على �لغاز و�أ�رشف عليه 

، و�أو�صل لكل خيمة من �لتيار �لكهربائي �صوء وتلفاز.
16

�ملهند�ص عديل يعي�ص

عديل يعي�ص: ولد يف مدينة نابل�ص، رجل �أعمال ونا�صط يف جمال �لعمل �خلريي، حا�صل على درجة �لبكالوريو�ص   
16

يف �لهند�صة �مليكانيكية من بريطانيا، �أبعد �إىل مرج �لزهور �صنة 1993، و�نتخب �صنة 2005 لع�صوية �ملجل�ص 

�الحتالل  �صجون  يف  �عتقل  للبلدية.  رئي�صاً  و�ختري  و�الإ�صالح،  �لتغيري  كتلة  عن  نابل�ص  مدينة  يف  �لبلدي 

�ل�صهيوين �أكرث من مرة. )�ملحرر(
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 جاء لي�صلي 
17

ويف يوم جمعة، وقفت يف �ل�صارع و�إذ� باالأخ �إبر�هيم �مل�رشي )�أبو عمر(

�جلمعة عندنا، دخل �ملخيم ب�صيارته ك�صحفي، وكنا بحاجة �إىل حُمّول، فنظرت �إىل �أعلى 

له: فد�ء نريد حموالً،  فاإذ� بفد�ء وهو �صخ�ص ين�صق معنا عن حزب �هلل، فناديته وقلت 

فتكلم “باملخ�صري” )جهاز �ت�صال ال�صلكي( �لذي يحمله، وقال ل�صخ�ص ��صمه �أبو حممد: 

�أين �أنت؟ قال: يف �لطريق، قال: �رجع و�أح�رش لنا حمولني، وبعد ن�صف �صاعة كان عندي 

�ملحوالن و�حد كبري و�آخر �صغري، و�أعطيتهم لالإخوة �أطباء �الأ�صنان، فبد�أ �أطباء �الأ�صنان 

بت�صغيل �أجهزتهم ومعاجلة �ملر�صى على �لفور.

لي�ص هذ� هو �لطلب �الأول ومل يكن �الأخري، لقد كانو� يح�رشون لنا �أّي �صيء نريده 

�أو نطلبه، ما �صاء �هلل على �إمكانيات حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، وكذلك �جلماعة 

�الإ�صالمية وحزب �هلل. و�أجمل ما �أذكره هو �أن �الأخ نزيه �لبقاعي، وهو من عكا �أ�صالً قد 

�أح�رش لنا يف �الأيام �الأوىل قاطرة )�صاحنة كبرية جد�ً(، حتمل �الأرز و�ل�صكر و�لبطاطا 

خيمتي  يف  وجل�ص  جهاد،  �أخوه  �ل�صاحنة  يقود  وكان  ذلك،  وغري  و�لكاكا  و�لتفاح 

رقم 25، وهو ينظر كيف يفرغ �الأخوة �ملبعدين �لب�صاعة من �ل�صاحنة، �صاألته: ملاذ� هذه 

�لكمية �لكبرية؟، قال: الأننا ر�أيناكم يف �لتلفاز تاأكلون “خبز حاف”، هكذ� نقلت �ل�صحافة 

�ل�صورة عنا، فاأخذنا نبكي عليكم، �أنا و�أخي و�أمي، فمالأ �أخي نزيه هذه �ل�صاحنة، وقال 

ياأتي  �أربعة �صهور، وكان  �لبطاطا ملدة تزيد عن  �إليهم فور�ً، وقد بقيت عندنا  �ذهب  يل: 

�الأخ نزيه بنف�صه وي�صاأل �الأخ طالل �صدر رحمه �هلل، �مل�صوؤول عن �ملطبخ يف �ل�صهر �الأول، 

عن �أّي �صيء حتتاج، مثل �لبهار�ت و�لفلفل و�خلبز و�لدجاج و�للحم و�ملعلبات. وكم كان 

يحب �أن ي�صمع ماذ� نريد ويح�رش لنا، بارك �هلل فيه وجز�ه �هلل خري�ً عنا.

م�سرية العت�سام على م�سارف الوطن...

مكثنا يف �ل�صارع نفرت�ص �الأر�ص ونلتحف �ل�صماء مدة طويلة على م�صافة قريبة من 

�أ�صمعهم  وكنت  كالمنا،  وي�صمعون  كالمهم  ون�صمع  �الأعد�ء،  نرى  وكنا  زمريَّا،  معب 

�أخذت  وقد  �حلركة،  قليل  كنت  م�صموع،  ب�صوت  رنتي�صي...  رنتي�صي...  ينادون  وهم 

�إبر�هيم �مل�رشي )1937-(: ولد يف طر�بل�ص لبنان، �الأمني �لعام �حلايل للجماعة �الإ�صالمية ومن �أبرز موؤ�ص�صيها،   
17

�ل�صهاب  وجملة   ،1965-1964 �ملجتمع  وجملة  �الأمان،  جملة  حترير  ور�أ�ص  فاأ�صدر  �ل�صحافة  جمال  يف  عمل 

1966-1975. )�ملحرر(
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لالأنباء  رويرتز  وكالة  ون�رشتها  �الأر�ص،  على  لوحدي  �ل�صارع  يف  و�أنا  �صورة  يل 

Reuters News Agency، ور�أيتها يف �صحيفة �لقد�ص بعد �لعودة. �الأهم �أن هذه �مل�صرية 

�إىل  �أم نرجع  �لقيادة بعد ذلك، هل نبقى هنا؟  �أهد�فها، ولكّن خالفاً ح�صل يف  قد حققت 

�أن  علماً  مكاننا،  �لبقاء  منهم   %70 ل  ف�صَّ �أن  �لنتيجة  وكانت  �جلميع  فا�صتُفتي  �ملخيم؟، 

بع�ص �الإخوة مل يح�رشو� معنا من �ملخيم وبقو� فيه منذ �لبد�ية. 

�ل�صف، ففي جل�صة طارئة  �لقيادة، وكان يل دوٌر مهٌم يف توحيد  ثم عاد �خلالف يف 

قر�ر  و�أعقبه  �ملرجح،  هو  �صوتي  وكان  �العت�صام،  يف  للبقاء  باالأغلبية  َت  �ُصوِّ تر�أ�صتها 

�آخر بال�صماح خلم�صني مبعد�ً كّل يوم للذهاب للمخيم يف �لنهار للحمام و�لغ�صيل وغريه، 

�إقناعهم  ومّت  �ملخيم،  يف  بقو�  �لذين  �الأخوة  مع  �لو�صع  الإ�صالح  جلنة  لت�صكيل  وثالٌث 

�ملخيم  �إىل  �لعودة  فقررنا  �ملطر،  هطل  يومني  بعد  ولكن  لالعت�صام،  معنا  للح�صور 

د�ئماً  لي�ص  �أقول:  جعلني  ما  وهذ�  وجل  عّز  �هلل  �إر�دة  تلك  كانت  �ختيار�ً،  ال  ��صطر�ر�ً 

�الأغلبية هي �الأف�صل.

م�سرية الأكفان...

كنا يف �ليوم �ل�صابع ع�رش من كّل �صهر نقوم بفعالية و�حدة على �الأقل، �أما �إذ� كانت 

كانت  فقد  �الأكفان  م�صرية  �أما  �أخرى.  بفعالية  فنقوم  �ل�صهر  خالل  مهمة  منا�صبة  هناك 

�لدكتور  �الأخ  مع  يجل�صون  كانو�  �الإير�نيني،  �الإخوة  من  و�لفكرة  جد�ً،  عجيبة  م�صرية 

عادو�  �إن  �أنه  �لقيادة،  يف  علمنا  دون  من  لل�صحافة  �رشح  ومرة  �لرنتي�صي.  �لعزيز  عبد 

معب  قرب  باالألغام  �ملليء  �حلاجز  نقتحم  ف�صوف  للوطن،  عودتنا  دون  للمفاو�صات 

زمرّيا، وقد �صاهدنا باأم �أعيننا عندما و�صعو� �الألغام على �لطريق عند �جل�رش، و�أهالو� 

عليه �لرت�ب من �صاحنات �لقالب، وو�صعو� يافطة مكتوب عليها بالعبية “منطقة خطر 

�ملوت �ألغام”، وقد �أح�رش �الإخوة هذه �ليافطة �مل�صنوعة من حديد، �إىل خيمتي رقم 25 

وكنا ن�صتعملها بدل �صينية للقهوة.

وكانو� قد �أح�رشو� لنا خم�صني كفناً )ثياب بي�صاء �للون مثل �لقمي�ص مكتوب عليها 

�ملوت يف �صبيل �هلل �أ�صمى �أمانينا(، ووزعت �الأكفان على �خليام، ح�صلت كّل خيمة على 

بيننا  من  وكان  �أخذه  يريد  من  على  تناف�صنا   25 للخيمة  �لكفن  جاء  فعندما  و�حد،  كفن 

�أمرينا �ل�صيخ عادل �جلندي، فاأجرينا �لقرعة فكان لو�حد ال �أذكر من هو، ثم هد�أت �خليمة 
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�أعرف، ثم ح�رشو� و�لدموع يف  �أين؟ ال  �إىل  منهم! ذهبو�  �أحد�ً  �أجد  وتفرقو� جميعاً ومل 

�أعينهم وكاأنهم كانو� يبكون فعرفت وقلت لهم: كنتم عند �لتلفون؟ فاأ�صارو� نعم؛ بحركة 

من روؤو�صهم، وقلت هو �آخر تلفون مع �الأهل، فاأخذو� جميعاً بالبكاء... حيث كان لكل 

و�حد مكاملة يف �ل�صهر، �أما �إذ� �أر�د �أن يتكلم مقابل بع�ص �ملال، يذهب ويتكلم عند تلفون 

�لو�دي.  �أ�صفل  �ملوجود  �لدكان  من  �لنت�صة  نبيل  �الأخ  �أح�رشه  قد  وكان  مثالً،  �خلاليلة 

24 �ملجاورة  �لقا�صي من �خليمة رقم  وبينما �الأخوة يف حالة بكاء، ح�رش �الأخ عبد �هلل 

لي�صاألني عن حقيقة �مل�صرية، وعندما �صاهد �لبكاء رجع ومل ي�صاأل وعرف �جلو�ب من 

�لبكاء، وعرفت ذلك منه الأنني �صاألته عن �صبب ح�صوره فيما بعد!

تاأهب �جلميع لل�صري يف �مل�صرية، من معه كفن لب�صه، ومن مل يح�صل على كفن لب�ص 

على  �لتناف�ص  و�صار  �أمانينا”،  �أ�صمى  �هلل  �صبيل  يف  “�ملوت  عليه  كتب  �الأبي�ص  قمي�صه 

�ل�صف �الأول، قالو� �ل�صف �الأول للكبار، وبعد �لوقوف ياأتي �ل�صباب في�صطفو� �أمامنا 

بالهاتف  زوجه  مع  تكلم  �ملبعدين  �الإخوة  �أحد  �أن  �أذكر  �ملوت!  على  ت�صابقاً  كان  وهكذ� 

يودعها، فقالت له: كلكم تريدون �أن متوتو�؟! قال لها: ال، �صويَّه )قليل(، و�أنا كنت �أح�صب 

�أن خم�صني ي�صت�صهدون على �الألغام ثم متّر �لبقية فوق جثثهم! الأنني مل �أح�رش �جلل�صة 

.!
18

يف �لقيادة ل�صماع �خلطة، فلم �أعرف خطة �للجنة �الإعالمية

ام احلمَّ

�لقار�ص  �ل�صديد  فالبد  �أ�صتحم  مل  �صهر  فاأول  �حلمام،  مع  ق�صتي  ذكر  من  بّد  ال 

منعني، وال يوجد مكان وال مياه �صاخنة، و�إذ� �أردنا �ل�صاي �أو �لقهوة �أو �لطبيخ �أو �لقلي، 

كالبطاطا، فعلى �حلطب، ومن ال يحتطب ال يوقد نار وال يح�صل على ما تقدم، وبعد ذلك 

عملو� لنا مكاناً للحمام بني �ل�صخور و��صتخدمو� �لنايلون، و�صخنو� يل ماًء على �حلطب، 

و�أخذت �ملاء �ل�صاخن، وبني �ل�صخور ومن حويل نايلون قمت باال�صتحمام وكان �إجناز�ً!، 

ولكن بعد فرتة �أح�رشو� لنا “خ�صب �الأبالكا�ص” لكي ن�صعه حتت �لفر�ص �الإ�صفنج كي 

ال تتبلل باملاء كما ح�صل معنا، ولكن تكررت عملية �لبلل، ومل تنفع هذه �الأخ�صاب �أي�صاً 

�رّشة خ�صبية( فعملو� منها غرفة حمام خ�صبية!.
َ
لعمل “بر�ص” )�أ

�نظر �صور م�صاركة �لدكتور عدنان يف �مل�صرية يف ملحق �ل�صور، �ص 175. )�ملحرر(  
18
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وهكذ� كنا ناأخذ بابور )بريو�ص( على �لكاز بعد �أن �أح�رشو� لنا، لكل خيمة بابور�ً 

ن�صخن عليه �ملاء وجنري �حلّمام.

ومرة يف يوم جمعة ذهبت للحّمام، وكان �لطق�ص بارد�ً ماطر�ً فيه هو�ء �صديد، وبعد 

متام �لغ�صل فتحت �لرياح �لباب ووقعت كّل �ملالب�ص �لبي�صاء على �لرت�ب �الأحمر �ملبلل 

�الأر�ص!  على  تقع  ومل  معلقة  كانت  �لتي  �ل�صابقة،  �ملالب�ص  للب�ص  فا�صطررت  )�لطني(، 

�أخ مبعد، قد تختلف وقد تت�صابه، وقد  حكايات وق�ص�ص كثرية ح�صلت معي ومع كّل 

ترد �لق�صة �لو�حدة برو�يات خمتلفة الختالف ز�وية �لنظر.

الربميل الأخ�سر...

كان �أمام كّل خيمة عدد ال يقل عن 6-7 بر�ميل خ�رش�ء �للون مملوءة باملاء ت�صتخدم 

ليملوؤوها  �لو�دي  �أ�صفل  �إىل  �الإخوة  ينزل  �صباحاً،  و�لو�صوء  و�جللي  �لطبخ  الأغر��ص 

�لعمل،  هذ�  من  معذور�ً  وكنت  “لبايه”،  منطقة  قرب  �جلبال  من  �لثلج  من  �ملذ�ب  باملاء 

فلها  و�حلمام  �لغ�صيل  ل�صوؤون  �أما  �صاعة،   24 يف  و�حد  لبميل  يحتاج  مبعد  كّل  وكان 

بر�ميل خا�صة.

�لفجر  بعد �صالة  �أنام  ال  و�أنا   ،25 نائمون يف خيمتي رقم  �الإخوة  بينما  وذ�ت مرة، 

الأنني ال �أ�صهر مثلهم، معروف �أنني �أنام باكر�ً بعد �صالة �لع�صاء بقليل، و�أ�صتيقظ باكر�ً 

�أنزل �إىل �لو�دي الأمالأ برميل، فاأخذت برميالً فارغاً خل�صًة وهم  يف �الأ�صحار، قررت �أن 

نائمون، ونزلت �أ�صفل �لو�دي ومالأته باملاء وبعد نقله �إىل �الأر�ص �جلافة، قلت: يا �هلل، يا 

باحلطة و�لعقال كي  كاأنه فارغ، وكنت ملثماً  ثم رفعته على كتفي ف�صعرت بخفته  �هلل، 

ال يوقفني �الإخوة، وم�صيت حتى �ل�صارع، ثم �أنزلته على �الأر�ص و��صرتحت قليالً، ثم 

رفعته على �لكتف �الآخر، وقلت: يا �هلل، يا �هلل، وو�صعته بالقرب من �لب�ميل، وهم ما ز�لو� 

نائمني. وعندما ��صتيقظو� �صعر �الأخ �أمري �خليمة باأن برميل �ملاء ممتلئ، وهو يعرف كم 

تبّقى من �ملاء بعد �لو�صوء ل�صالة �لفجر، يريد �أن يعمل قهوة وفطور�ً، فتعجب و�صاح 

يا �إخوة، من �أح�رش برميل �ملاء؟ مل يجب �أحد فكرر �ل�صوؤ�ل ومل يح�صل على �إجابة، ثم 

�صاألني: �أنت يا �أبو �لعبد �أح�رشت برميل �ملاء هذ�؟ قلت: نعم. فقال: “لي�ص يا �أبو �لعبد”، 

�أنت معفي من هذ�؟ قلت: “�أنا جربت و�أنا ��صتطيع”! و�حلمد هلل رّب �لعاملني.
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من�صور  جمال  �الأخ  ومعهم  ينتظرين  �ل�صورية  �ل�صحة  وز�رة  من  وفد  كان  ومرة 

)�أبو بكر( رحمه �هلل، �أر�دو� مني تقرير�ً طبياً عن �أحو�ل �ملبعدين �ل�صحية، فكنت �أ�صفل 

قال  ل�صيارتهم،  و�صويل  وعند  �الآخر،  �ملاء  برميل  حامالً  ح�رشت  وعندما  �لو�دي، 

�لبميل على  فاأنزلت  �لكل يعمل كخلية نحل،  �أبو بكر: ما يف عندنا قيادة و�أفر�د،  �الأخ 

تقرير�ً  و�أعطيتهم   ،25 خليمة  �لبميل  و�أخذ  �جلعبي  ح�صام  �الأخ  وح�رش  �الأر�ص، 

�إذ�عياً عن حالة �ملبعدين و�صحتهم.

الوداع

يا مبعدينا �لعائدون تقدمو�، 

هذ� مطلع �أن�صودة جميلة كال�صالم �لوطني، كانت لنا عندما عملو� حفل ود�ع للذين 

ود�عنا،  �أحلى  ما   ،1993/9/9 يف  �الأول  �لفوج  مع  �لعائدين  من  كنت  �لعودة،  يريدون 

�النت�صار  ود�ع  كان  لقد  �ل�صورة،  على  �لبكاء  وطغى  بال�صحكات،  دموعنا  �ختلطت 

تعاىل:  قال  منت�رشين.  فائزين  �لوطن  �إىل  �لعودة  �أجمل  ما  للوطن،  و�لعودة  و�لفوز 

کچ. ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ

و�حلمد هلل رب �لعاملني.
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امللحق الأول: �سهادة ر�سيد قنيبي

�حلمد هلل على ما �أنعم و�أوىل، حمد�ً جزيالً يو�يف نعمه، و�أ�صلي و�أ�صلم على �مل�صطفى 

�لهادي �ملبعوث رحمة للعاملني، وبعد، 

لغاية  1949م  �الفتتاح  �صنة  من  �مل�صلمني  �الإخو�ن  م�صرية  عن  ب�صيط  �رشح  هذ� 

قلت  كما  �الإخو�ن  د�ر  على  �ملو�فقة  مّت  �خلليل.  مغادرتي  يوم  1955م،  حزير�ن   4

�لتايل: �ل�صكل  على  �الإد�رية  �لهيئة  تاأليف  ومّت  1949م،  �صنة 

�شفته يف الهيئةا�شم االأخ

رئي�صاً رحمه �هللاالأخ نا�رص العيدة

�صكرتري�ً رحمه �هللاالأخ عبد القادر زلوم

�أميناً لل�رش رحمه �هللاالأخ عي�شى عبد النبي النت�شة

ع�صو�ً رحمه �هللاالأخ عبد احلليم ال�شعراوي

ع�صو�ً رحمه �هللاالأخ �شعيد �شالح

ع�صو�ً رحمه �هللاالأخ عدنان الدويك

ع�صو�ً رحمه �هللاالأخ عبد الرزاق ال�شويكي

ع�صو�ً رحمه �هللاالأخ ح�شني �شلهب

ع�صو�ً رحمه �هللاالأخ عبد احلافظ م�شودي

ع�صو�ً رحمه �هللاالأخ حلمي زيد الكيالين

مّت بعونه تعاىل �ملو�فقة على �لت�صكيلة من �لد�خلية �الأردنية يف حينه، وكان �أول ما بدء 

به تاأليف �الأ�رش على �لنحو �الآتي:

�أ�رشة حممد ] وهي �لهيئة �الإد�رية.  .1

�أ�رشة �أبو بكر �ل�صديق.  .2

�أ�رشة عمر بن �خلطاب.   .3

�أحد �الإخوة، وبعد �الإفطار يحفظ  وكانت هذه �الأ�رش جتتمع �صباح يوم معني، عند 

�لتكافل �الجتماعي، وبالن�صبة  �الأ�رشة الأجل  �لكرمي، ثم يعني ��صرت�ك  �لقر�آن  �صيء من 



130

اإىل املواجهة: ذكريات د. عدنان م�سودي

الأ�رشتي فقد طبقت ذلك فعلياً، وكان فطورنا �إما على �صوربة عد�ص، �أو لبنية �أو فالفل. 

د�رة  يف  ندوة  �أ�صبوع  كل  نقيم  وكنا  �جلماعة،  ل�صالة  مكان  تخ�صي�ص  على  عملنا  وقد 

�الإخو�ن فيقوم بع�ص �الإخو�ن باإلقاء كلمات معينة. ومّت كذلك تاأليف �جلو�لة، حيث كنا 

نخرج �أ�صبوعياً �إىل �لقرى، وننام يف �أحد �مل�صاجد، وتلقى �لكلمات بعد �ل�صالة، ثم ن�صلي 

�لذي كنا نن�صده  �أن ت�صهد �جلبال و�لوديان ن�صيد �جلو�لة  �إىل بيوتنا بعد  �لفجر ونعود 

“هو �حلق يح�صد �أجناده”.

�لهيئة  و�رتاأت  �لريا�صية،  و�لهيئة  �لثقافية  �لهيئة  منها  �لهيئات،  بع�ص  تاأليف  ومّت 

�لريا�صية �أن ت�صنع طاولة تن�ص، وكان لد�ر �الإخو�ن جار يعمل جنار�ً، من د�ر دندي�ص، 

وكانت �لطاولة بثمن �صبعة دنانري �أو ثمانية، دفع خم�صة دنانري على �أق�صاط، وقد قامت 

�لهيئة �الإد�رية من �أجل هذه �لطاولة ومل تقعد، وكان �الإخوة بني موؤيد ومعار�ص، وكان 

على ر�أ�ص من عار�ص نا�رش �لعيدة، وكان �الأخ نا�رش يف حينه نائب �لرئي�ص، وكان �الأخ 

�ملو�فقة على وجود �لطاولة، وكان  �أخري�ً  �أبو رجب عليه رحمة �هلل رئي�صاً. ومّت  �صكري 

�لهيئة  فر�صت  ذلك  بعد  �صاعة،  ربع  مدة  العبني  كّل  عليها  يلعب  كبري�ً،  عليها  �الإقبال 

ت�صلم  دنانري  خم�صة  �صهر  كّل  وكانت  �لد�ر،  �أجرة  دفع  �لريا�صية  �لهيئة  على  �الإد�رية 

الأمني �ل�صندوق، ولقد كان تاأمني �أجرة �لد�ر م�صكلة، �إذ كانت جتمع �لتبعات ل�صد�دها، 

لكن ريع �لطاولة حّل هذه �مل�صكلة.

وبيت  ودور�  وحلحول  نعيم  بني  يف  نن�صط  فكنا  �لقرى،  يف  ن�صاط  كذلك  لنا  وكان 

�أمر و�صوريف ويطا و�لظاهرية وغريها من �لقرى، وكان لالإخو�ن تو�جد يف مثل هذه 

�الإخو�ن  بع�ص  قبول  ومّت  �ملناطق.  لهذه  �لد�ئمة  و�لزيار�ت  �لن�صاط  هذ�  نتيجة  �لقرى 

فرتة  بعد  لكن   ،
1
بيو�ص ورجب  زلوم  �لقدمي  وعبد  �لتميمي  بيو�ص  كاأ�صعد  �مل�صلمني 

لل�صيخ  ]لين�صمو�  زلوم  �لقدمي  عبد  بقيادة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  على  هوؤالء  �نقلب 

تقي �لدين �لنبهاين يف تاأ�صي�ص حزب �لتحرير[، ومّت �إخر�جهم من �لد�ر بعد جهد جهيد، 

�أحد �ملوؤ�ص�صني، فاأثر هذ�  �أن عبد �لقادر زلوم و�لذي �ن�صم للمجموعة كان  خ�صو�صاً 

رجب بيو�ص �لتميمي )1922-1996(: ولد يف مدينة �خلليل، ح�صل على �لعاملية يف �لق�صاء �ل�رشعي من �الأزهر   
1

�صنة 1946، عمل يف حمكمة يافا �ل�رشعية حتى حرب 1948، فعمل يف �لتدري�ص ثم عاد ليعمل يف �صلك �لق�صاء 

�ل�رشعي كاتباً فقا�صياً، �أ�صهم يف تاأ�صي�ص كلية �ل�رشيعة يف مدينة �خلليل �صنة 1971 وكان �أول عميد لها، �أبعدته 

�صلطات �الحتالل �إىل لبنان برفقة فهد �لقو��صمي �صنة 1980، عاد �إىل م�صقط ر�أ�صه يف �آذ�ر/ مار�ص 1996، تويف يف 

�خلليل. )�ملحرر(
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على �لن�صاط �الإخو�ين، ولكن بجهد �الإخوة جتدَّد �لن�صاط، ويف حينه كان لن�صاط �الأخ 

عبد �لعزيز �ملدهون مع �إخو�نه �لطلبة دور كبري يف ذلك. وكان �الأخ �ملدهون يجتمع بهم 

يف �أحد �مل�صاجد ع�رش�ً وكان لنا ن�صاط عمايل وطالبي.

 قام 
2
�أثناء �نعقاد �ملوؤمتر �الإ�صالمي �لعام يف �لقد�ص �إىل هذ� �لن�صاط[ ويف  ]باالإ�صافة 

�الإخو�ن  �رّش  �أمني  وكان  �صاور  كامل  �الأخ  ��صتدعاين  حيث  �ملوؤمتر  بحر��صة  �الإخو�ن 

�مل�صلمني بعد خروج عبد �لقادر زلوم، وكلفني بحر��صة �ملوؤمتر، وكان �صمن �ملجموعة 

�الأخ ح�صن �ملدهون و�الأخ ها�صم عبد �لنبي �لنت�صة و�الأخ �صامل �أدري �لنت�صة. وباالإ�صافة 

فكر  على  لنطلع  �الإخو�ن  كتب  ن�صرتي  حيث  �ل�صخ�صي  ن�صاطنا  لنا  كان  �لن�صاط  لهذ� 

�ل�صهيد �ملر�صد �لعام ]ح�صن �لبنا[، وممن �ن�صم لالإخو�ن يف هذه �لفرتة �الأخ حممد ر�صاد 

�ل�رشيف �أبو رفعت، و�إ�صماعيل �ل�رشيف، وعدد من �الإخوة �الآخرين، و�إثر ن�صاط حزب 

�أخاك ال بطل،  �لتحرير، و�الإ�صكاالت مع �حلكومة، عزمت على مغادرة �خلليل، مكرهاً 

حيث كرثت مطاردتي، فغادرت �خلليل بتاريخ 4 �أيار 1955م.

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

و�هلل �أكب وهلل �حلمد...

�نظر:   .1953/12/9-12/3 �لفرتة  خالل  �ملقد�ص  بيت  يف  �ملنعقد  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  عن  هنا �حلديث  �ملق�صود   
2

�ملوؤلف[،  ]من�صور�ت  )�لقد�ص:   1962-1953 املقد�س  بيت  العام  االإ�شالمي  املوؤمتر  �لعوي�صي،  �لفتاح  عبد 

1989(، �ص 44-101. )�ملحرر(
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امللحق الثاين: مالحق الوثائق

الوثيقة رقم 1:

�الإخو�ن  من  دعوة  الوثيقة:  عن 

مهرجان  حل�صور  �خلليل  يف  �مل�صلمني 

ملجل�ص  �الإخو�ن  ملر�صحي  �نتخابي 

�لنبي  عبد  حافظ  �لدكتور  �لنو�ب 

يح�رشه  �لزير،  �ملجيد  عبد  و�لدكتور 

هذه  وت�صكل  �لعظم.  يو�صف  �الأ�صتاذ 

منوذجاً  �لتاليتني  و�لوثيقتني  �لوثيقة 

يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  ن�صاطات  على 

مدينة �خلليل.

تاريخ الوثيقة: 1962/11/20.

مالحظة: �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى �ملحرر.

الوثيقة رقم 2:

عن الوثيقة:  دعوة من �الإخو�ن 

حفل  حل�صور  �خلليل  يف  �مل�صلمني 

بذكرى �الإ�رش�ء و�ملعر�ج يتكلم فيه 

ع�صو  �صليمان،  ع�صماوي  �ل�صيخ 

�الإخو�ن  لقادة  �لتنفيذي  �ملكتب 

�لعربية،  �لبالد  يف  �مل�صلمني 

ع�صو  �لعظم،  يو�صف  و�الأ�صتاذ 

جمل�ص �لنو�ب �الأردين.

تاريخ الوثيقة: 1962/12/26.

مالحظة: �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى �ملحرر.
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الوثيقة رقم 3:

عن الوثيقة: دعوة من �صكرتري �للجنة �لثقافية لالإخو�ن �مل�صلمني يف �خلليل حل�صور 

حما�رشة �الأ�صتاذ حممد كاظم حبيب بعنو�ن “حديث حول �لدعوة �الإ�صالمية”.

تاريخ الوثيقة:  1966/8/22.

مالحظة: �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى �ملحرر.



134

اإىل املواجهة: ذكريات د. عدنان م�سودي

الوثيقة رقم 4:

عن الوثيقة: نتائج �نتخابات �لهيئة �الإد�رية للجمعية �خلريية �الإ�صالمية �صنة 1973، 

�لتي جرت بعد  �الأوىل  �ل�صوؤون �الجتماعية باخلليل. وهي �النتخابات  �إىل مدير  مر�صلة 

تعيني �لدكتور عدنان م�صودي ع�صو�ً يف هيئة �جلمعية بعد وفاة و�لده وفاز فيها بالتزكية.

تاريخ الوثيقة: 1973/7/28.

مالحظة: �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى �ملحرر.
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الوثيقة رقم 5:

�نتخابات  نتائج  الوثيقة:  عن 

�خلريية  للجمعية  �الإد�رية  �لهيئة 

و�لتي   ،1975 �صنة  �الإ�صالمية 

�أجريت بعد �خلالف مع �لدكتور عبد 

�إثرها  �ملجيد �لزير، و�لتي خرج على 

�الإخو�ن  جماعة  ومن  �جلمعية  من 

�مل�صلمني.

تاريخ الوثيقة: 1975/9/19.

مالحظة: �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى 

                    �ملحرر.

الوثيقة رقم 6:

يطلب  وثيقة  الوثيقة:  عن 

مفت�ص  من  �خلليل  حمافظ  فيها 

على  �ملو�فقة  �خلريية  �جلمعيات 

للجمعية  �الإد�رية  �لهيئة  قر�ر 

با�صتدعاء  �الإ�صالمية  �خلريية 

�لنت�صة  حممد  �الحتياط  ع�صو 

عدنان  �لدكتور  مكان  ليحل 

للخارج  ل�صفره  نظر�ً  م�صودي 

من �أجل �لتعليم.

تاريخ الوثيقة: 1976/6/1.

�أ�صل �لوثيقة حمفوظ  مالحظة: 

   لدى �ملحرر.
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الوثيقة رقم 7:

ت�صدرها  كانت  �لتي  �ملرقمة  �لبيانات  �صل�صلة  من   25 رقم  بيان  الوثيقة:  عن 

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( يف �النتفا�صة �الأوىل، و�لذي �صاهم �لدكتور عدنان 

وو�صع  ب�صياغته،  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لعام  �الإد�ري  للمكتب  ع�صو�ً  ب�صفته  م�صودي 

�لتالية  و�لوثائق  �لوثيقة  هذه  وو�صعت  �ملذكر�ت،  منت  يف  عنها  حتدَّث  �لتي  مل�صته  فيه 

عن  ولتعبريها  �لدكتور،  عنها  حتدَّث  �لتي  بت�صكيلته  �الإد�ري  �ملكتب  لبيانات  كنماذج 

روؤيته ولتاأكيدها �ملعلومات �لو�ردة يف منت �ملذكر�ت.

تاريخ الوثيقة: 1988/7/5.

مالحظة: �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى �ملحرر.

ن�ّس الوثيقة:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

چ ى ى ائ ائ  ەئ  چ

وقفة مع املعتقلني ورف�س للقتال امللعون بني الفل�شطينيني

چ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ   ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄڄ 
ڄ ڃڃ ڃ    ڃ چچ

�الأيام، فيقتلون وي�رشدون ويعتقلون، ويغت�صبون  ي�صتاأمنون هذه  �ليهود �جلبناء 

�حلقوق، ويبتزون �الأمو�ل، دومنا و�زع من خلق �أو �صمري فهم �ليوم يثلون �لنازية يف 

�أب�صع �صورها، وتلك طبيعة نفو�صهم �ملري�صة و�صيمهم �للئيمة، ونتاج حقدهم على كّل 

من �أح�صن �إليهم.

ففي �مل�صت�صفيات �مل�صوهون من جميع �لفئات، ويف �ملعتقالت �الآالف �ملوؤلفة من جميع 

�لفئات، يق�صون �أحكامهم �لظاملة يف ظروف ال �إن�صانية، لو �طلعت عليها جمعيات �لرفق 

باحليو�ن –ف�صالً عن �جلمعيات �الإن�صانية- ل�صجت وملالأت ��صتنكار�تها �أرجاء �لكون.

�لنازيون �ليهود �أقامو� خيام �ملعتقالت لل�صعب �لفل�صطيني يف �صحر�ء �لنقب �لقاحلة 

�جلرد�ء حيث �لرمال �لناعمة، و�لزو�بع �لد�ئمة و�حلر �ل�صديد. و�لذباب �ل�رش�ص �لكثري، 

ف�صالً عن �الزدحام �ل�صديد، فلكل معتقل �صنتمرت�ت معروفة من �أر�ص �خليمة و�لروؤية 
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حمجوبة، فاإذ� ما �أ�صيف �إىل هذ� �ملعاملة �ل�صيئة �لتي يلقاها �ملعتقل ب�صبب وبدون �صبب 

يكفي  ال  ذلك  وكل  و�لدين  و�لعروبة  بالعرب  تبد�أ  �لتي  و�الإهانات  �ملبح  �ل�رشب  حيث 

فهناك �لزنازين.

�أما عن �لطعام فحدِّث وال حرج. �الأرز مع بع�ص حبات �لعد�ص �لتي تقدم للحيو�نات، 

 Acamol و“�الأكامول”  �ملاء  �إال  ي�صف  ال  �ملعتقل  وطبيب  �الأ�صبوع،  يف  و�حدة  وبي�صة 

جلميع �الأمر��ص، و�ملعتقلون �لذين تقطعت �أحذيتهم عليهم �أن ي�صريو� حفاة، و�ملالب�ص 

فلتبَق  ح�صارتهم  مظاهر  من  �لطويل  و�ل�صعر  و�الأظافر  �أ�صهر  لعدة  غيار  فال  �لد�خلية 

على حالها، �أما عن �لكتب و�ل�صابون فمن �ملحرمات، وحيث يقرتف �ليهود كّل ذلك �صّد 

�ل�صعب �لفل�صطيني فال بّد من �لنظر �إليهم كمجرمي حرب.

�أيها �لنا�ص

�أن  �إىل  مكان  كّل  يف  �ليهود  ي�رشب  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صيبقى  ذلك  كّل  وبرغم 

ي�صتخل�ص حقه منهم، و�صت�صتمر �النتفا�صة �ملباركة ولو و�صع �ل�صعب �لفل�صطيني كله 

يف �ملعتقالت، ومهما طال نوم �الأنظمة �لعربية و�ل�صعب �لفل�صطيني يذبح.

�أنه  �الحتالل  من  �خلال�ص  طريق  �ملحتلة  �الأر�ص  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  عرف  فقد 

�جلهاد و�جلهاد م�صتمر. و�صيدرك من حولنا ما �أدركناه ولو بعد حني. وبهذه �ملنا�صبة 

طاحن  �رش�ع  يف  �الحتالل،  قو�ت  مع  ويلتحم  طريقه،  ي�صق  فل�صطني  د�خل  و�ل�صعب 

و�إنه  �لفل�صطيني،  �لدم  �أوقفو� نزيف  �أن  لبنان  �لفل�صطينيني يف  �إخوتنا  �إىل  مرير، نتوجه 

ملن �لعار �أن يقتتل �لفل�صطينيون و�أن ي�صفك �الأخ دم �أخيه. فالقتال �لد�ئر يف لبنان قتال 

ملعون و�لذين يوؤججون ناره ملعونون، وعلى كّل �لعقالء �أن يوجهو� جهودهم الإنهاء 

�خلالف ووقف �لقتال ولتتوجه �لبنادق �إىل �لعدو �ل�صهيوين.

�ليهود  �أعد�ئنا  �صدور  ويثلج  قلوبنا،  يدمي  �أهلنا  بني  لبنان  يف  يجري  ما  �إن 

�إن  �هلل  �أمام  م�صوؤول  وهو  ذلك  يدرك  عاقل  وكل  �ملنطقة،  يف  و�صنائعهم  و�مل�صتعمرين 

ق�رّش يف مّل �ل�صمل ور�أب �ل�صدع.

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية تدعو �إىل ما يلي:

معاناة  من  يخفف  �أن  �إليه  و�لت�رشع  تعاىل  هلل   1988/7/7 �خلمي�ص  يوم  �صيام   .1

�ملعتقلني و�ل�صجناء، و�الإكثار من �لدعاء )ال حول وال قوة �إال باهلل(.
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بني  �لد�ئرة  للحرب  ��صتنكار�ً  1988/7/8م  �جلمعة  يوم  �ل�صامل  �الإ�رش�ب    .2

�الأخوة يف لبنان.

�نتقاماً  1988/7/9م  �ل�صبت  يوم  �ليهود  و�رشب  �ل�صاملة  و�ملو�جهة  �لت�صعيد   .3

�لنازيني. �ليهود  معتقالت  يف  �ل�صاذة  و�ملعامالت  �لقا�صية  للحياة 

چ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ             ڭ   چ 

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية - حما�ص

             فل�صطني

                  �لثالثاء 1988/7/5م
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الوثيقة رقم 8:

�لتي كانت ت�صدرها حركة  �ملرقمة  �لبيانات  28 من �صل�صلة  الوثيقة: بيان رقم  عن 

�ملقاومة �الإ�صالمية - حما�ص يف �النتفا�صة �الأوىل، و�لذي �صاهم �لدكتور عدنان م�صودي 

مل�صته  فيه  وو�صع  ب�صياغته،  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لعام  �الإد�ري  للمكتب  ع�صو�ً  ب�صفته 

�لتي حتدث عنها يف منت �ملذكر�ت.

تاريخ الوثيقة: 1988/8/18.

مالحظة: �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى �ملحرر.

ن�ّس الوثيقة:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

چ ى ى ائ ائ  ەئ  چ

بيان رقم 28

چڱ ڱ ڱ  ڱں ں ڻ ڻچ چ ڑ ک ک ک کچ 

فل�شطني اإ�شالمية من البحر اإىل النهر

�حلمد هلل معز �ملوؤمنني ونا�رش �ملجاهدين، وقا�صم �لظاملني ومذل �ملنافقني. و�ل�صالة 

و�ل�صالم على قائد �ملجاهدين و�أ�صوة �لعاملني حممد )](.

�صعبنا �ملر�بط: �إذ� نظرنا يف ملف �لق�صية �لفل�صطينية قبل �أربعني �صنة �صرنى �حلكام 

�لعرب و�صعو� �أيديهم على �لق�صية، ومنعو� �ملجاهدين من �لتقدم بحجة �أن فل�صطني ال 

�صنة  �الأخرى  �ملوؤ�مرة  �إقليمية، وكانت  و�أنها ق�صية قومية ولي�صت  �إال �جلي�ص  حتررها 

1967 على بقية فل�صطني ف�صلمت رخي�صة، ثم �نطلقت �لالء�ت �لثالث يف �خلرطوم )ال 
�لفل�صطينية  �لق�صية  ��صتغلت  �صنة  �الأربعني  وعب  �عرت�ف(  ال  مفاو�صات،  ال  �صلح، 

لتعميق جذور �حلكام �لعرب �صيا�صياً، و�رشقة �الأمو�ل باإ�صم �ل�صمود و�لت�صدي!

وكان ال بّد من تفجري �النتفا�صة على طريق �جلهاد �ملبارك �لطريق �لوحيد لتحرير 

فل�صطني، مما �أرغم �أنف �ليهود وك�رش �صوكتهم، و�صهد �لبعيد و�لقريب للحجر �أنه �أكرم 

و�لرئا�صية.  �مللكية  للمنا�صبات  �ملدخرة  و�ملدفعية  و�ملدرعات  و�ل�صو�ريخ  �لطائر�ت  من 

ف�صلت  وقد  �الأهل.  و�إذالل  �ملدن  لتدمري  �ل�صعوب  �صدور  �إىل  �إال  وجهت  ما  و�لتي 

“�إ�رش�ئيل” يف �إخماد �النتفا�صة رغم ��صتعمالها لكل �لو�صائل و�صماعها �القرت�حات ممن 
يعنيهم �الأمر.
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يف هذه �الأثناء �أعلن ملك �الأردن عن قر�ره بفك �الرتباط �الإد�ري و�لقانوين بينه وبني 

�ل�صفة �لغربية وقرر ت�صليم �الأر�ص الأ�صحابها �ل�رشعيني. ومبا �أن هذ� �لقر�ر )فل�صطني 

للفل�صطينيني( رمبا يثري �الإعجاب الأول وهلة �إال �أننا ن�صفه باأنه )ظاهره �لرحمة وباطنه 

�لعذ�ب(.

�صعبنا �ل�صابر: �إن �خلالف على من ي�صتلم فل�صطني ويدير �صوؤونها ي�صبح معقوالً 

�إذ� ز�ل منها �لعدو�ن و�نك�صفت عنها �لغمة، بعد حترير عكا ويافا ف�صالً عن غزة وجنني، 

�أن ياأتي  �أما  وم�رشى ر�صول �هلل قلب فل�صطني. حينئذ ي�صلح �لقول: من ي�صتلم �لبالد؟ 

�إال مزيد�ً  ذلك و�لعدو جاثم على �ل�صدر، يقتل ويدمر، ويعتقل ويخرب، فما معنى هذ� 

من �خلنق و�الإحر�ج لغاية يف نف�ص يعقوب.

�إذ� �صدر �لقر�ر من بلد  ثم متى كانت �لفرقة و�ل�صقاق نوعاً من �لوطنية، وبخا�صة 

)�لوفاق و�التفاق(؟!!

ويقابل جزء من �صعبنا �لقر�ر باالرتياح مبرين ذلك باأنه قبول للتحدي ويرون �أن 

هذ� �أكب ثمرة لالنتفا�صة... حرية فل�صطني... حكومة فل�صطني.

وتهدد  �نفعالها  “�إ�رش�ئيل”  وتعلن  �ملنفى  يف  حكومة  بت�صكيل  �لتدبري  ويكون 

وبد�أت  و�لد�خل،  �خلارج  يف  �ملنتظرة  �لدولة  رجال  حت�صري  يف  �لتفكري  ويبد�أ  بال�صحق، 

بعد  �الأو�صط(  �ل�رشق  )مب�صكلة  ي�صمى  ما  حّل  ور�ء  �صعياً  �لدبلوما�صية  �لتحركات 

و�حلل  فل�صطني(  )مل�صكلة  فالدور  �خلليجية(،  و)�حلرب  )�الأفغان(  م�صكلة  من  �نتهائهم 

�ل�صيا�صي وطاولة �ملفاو�صات و�ملوؤمتر �لدويل... ليوقع �لفل�صطينيون على متليك �ليهود 

يف �أر�ص �الأجد�د و�الآباء فتكون هذه �أكب و�صمة عار يف جبني �ل�صعب �لفل�صطيني �مل�صلم.

�أيها �ل�صعب: ماذ� نقول لل�صهد�ء �لذين �صقطو� عب �ل�صنني يف �صبيل حترير فل�صطني؟ 

وماذ� جنيب �ل�صعوب �الإ�صالمية ونحن نوقع على م�صجد �جلز�ر و�ال�صتقالل �أو ندول 

�لدنيا  ل�صعوب  نبر  وكيف  �ملتناثرة؟  �مل�صتوطنات  يف  بالعي�ص  لهم  نر�صى  �أو  �لقد�ص 

تنازلنا عن حقنا طائعني؟

يا �صعبنا �مل�صلم: �إن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية تعلن ما يلي:

للهزية  تكري�ص  و�لتمزق  و�خلالف  �لن�رش،  �أركان  من  ركن  �لوحدة  �إن   .1
و�ال�صت�صالم.
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وتعمل  بال�صالم.  وال  باملفاو�صات  توؤمن  وال  �لقوة  لغة  �إال  “�إ�رش�ئيل”  تفهم  ال   .2
با�صتمر�ر على �ملر�وغة، وبناء �لذ�ت ع�صكرياً ت�صت�صنح فر�صة �النق�صا�ص له�صم 

�الأنوف �لعربية.

للقتلة  و�عرت�ف  �ملبد�أ  عن  وتنازل  �لق�صية  عن  تر�جع  �الأعد�ء  مع  مفاو�صات  �أي   .3
�ملغت�صبني بحق لي�ص لهم و�أر�ص ما ولدو� عليها.

حتى  �أقوياء  لي�صو�  و�ليهود  �ل�صلح،  ور�ء  لريك�ص  �صعيفاً  لي�ص  �لعربي  �لعامل   .4
يفر�صو� ما يريدون، ولكن �حلكام موظفون -ودو�م �حلال من �ملحال- و�إال فكيف 

قويت �لعر�ق على �لوقوف ثماين �صنو�ت يف حرب ظاملة ح�صدت �الأنف�ص و�الأمو�ل؟ 

وكم يكن الإ�رش�ئيل �ل�صمود يف وجه تلك �لقدر�ت ومن دولة و�حدة فقط؟

و�حلا�رش  �ملا�صي  يف  �الأجيال  عب  للم�صلمني  حّق  منقو�صة  غري  كاملة  فل�صطني   .5
من  جليل  يحق  وال  وحدهم  للعرب  �أو  فقط  للفل�صطينيني  ولي�صت  و�مل�صتقبل 

�لفل�صطينيني �أو �صو�هم �أن يتنازل عن هذه �الأر�ص �ملجبولة بدماء �ل�صهد�ء.

�لدولة �لفل�صطينية لي�صت كلمة تقال يف خطة �صيا�صية �أو ن�رشة توزع �أو منا�صب   .6
تقت�صم، و�إمنا هي ثمرة جهاد طويل وت�صحيات ال حدود لها.

ومنب  �ملبارك  �الأق�صى  للم�صجد  �ليهود  حرق  ذكرى  1988/8/21م  �الأحد  يوم   .7
�صالح �لدين �الأيوبي �صنة 1969، فليكن هذ� �ليوم �إ�رش�باً �صامالً.

يوم �الإثنني �لعا�رش من �صهر حمرم )عا�صور�ء( �لذي قال ر�صول �هلل ] عن �صيامه   .8
عبد  �أحمد  �لبطل  ��صت�صهاد  ذكرى  1988/8/22م  وير�فقه  �ملا�صية”  �ل�صنة  “يكفر 

�لعزيز قائد �ملجاهدين من �الإخو�ن �مل�صلمني �صنة 1948 دفاعاً عن �أر�صه فل�صطني 

ومقد�صاتها فليكن هذ� �ليوم يوم �صيام ودعاء.

يتم  حتى  كانو�  حيثما  ونو�جههم  للغا�صبني  ولنت�صدى  �النتفا�صة  فلت�صتمر   .9
حترير كل ذرة من �أر�ص �الإ�رش�ء و�ملعر�ج. فل�صطني كل فل�صطني -�إن �صاء �هلل- 

)ويقولون متى هو؟ قل ع�صى �أن يكون قريباً(.

چ ائ ەئ ەئ   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ  چ

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية

حما�ص          

                       فل�صطني 

               1988/8/18م
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الوثيقة رقم 9:

�لتي كانت ت�صدرها حركة  �ملرقمة  �لبيانات  42 من �صل�صلة  الوثيقة: بيان رقم  عن 

�صاهم  �لذي  �الأخري  �لبيان  وهو  �الأوىل،  �النتفا�صة  يف  حما�ص   - �الإ�صالمية  �ملقاومة 

�لدكتور عدنان م�صودي و�أع�صاء �ملكتب �الإد�ري �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني ب�صياغته، �إذ 

�عتقل معظم �أع�صاء �ملكتب بعد �صدوره مبا�رشة يف ما عرف بال�رشبة �الأوىل �لتي وجهت 

حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية - حما�ص. 

تاريخ الوثيقة: 1989/5/28.

مالحظة: �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى �ملحرر.

ن�ّس الوثيقة:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

چ ى ى ائ ائ  ەئ  چ

بيان رقم )42( العام الثاين لالنتفا�شة

يف ذكرى هزمية �شنة 1967:

ويقتل،   ،[ حممداً  نبينا  ي�شب   ]Yitzhak Shamir �شامري  ]اإ�شحق  �شامري 

ويعتقل، ويف�شد يف االأر�س... فاأين املعت�شم؟!

�حلمد هلل، نا�رش �ل�صابرين �ملحت�صبني، وقاهر �لظاملني �ملتجبين، و�ل�صالة و�ل�صالم 

على نبينا حممد ومن �صار على نهجه �إىل يوم �لدين.

�الأق�صى  �لفل�صطينية و�مل�صجد  �ملقد�صات  �لفل�صطيني: حزير�ن �صهر �صقوط  �صعبنا 

�ملبارك، و�صائر �ل�صفة �لغربية و�لقطاع باأيدي قتلة �الأنبياء. حيث كانت قبلة �حلكام بني 

�لكرملني و�لبيت �الأبي�ص. �صلمت �أر�ص �الإ�رش�ء و�ملعر�ج يف متثيلية عارية ال تقنع حتى 

�الأطفال.

�ل�صمود  )دول  نحو:  �لب�قة  �مل�صتهلكة  �ل�صعار�ت  من  �صنة  وع�رشين  �ثنتني  وبعد 

�لكفاح �مل�صلح، ال لل�صلح  �لعدو،  �أطول خط ��صرت�تيجي مع  و�لت�صدي، دول �ملو�جهة، 

ديفيد.  كامب  �تفاق  �إثر  م�رش  مع  �لكثيف  �ل�صباب  وبعد  و�العرت�ف(.  و�ملفاو�صات 

و�العرت�ف باإ�رش�ئيل، و�صحب �ل�صفار�ت وطرد �ل�صفر�ء، و�لو�صم بكل �ألفاظ �خليانة... 

يف  و�الأحز�ب  �ل�صعار�ت  كل  و�جتمعت  �لزيف،  و�نك�صف  �لغيوم،  تبددت  ذلك  كل  بعد 
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غثائها، لتنق�ص نف�صها وتبدل ��صرت�تيجياتها معتذرة لل�صاد�ت يف قبه، ملتفة حول رفاة 

رجل كامب ديفيد، تهتدي بهديه، وت�صري على �رش�جه، وبذلك مات �ل�صمود و�لت�صدي، 

وهلكت �ملو�جهة، و�أبيد �لكفاح، و�أ�صبح �صلح �خليانة ن�رش �ل�صالم تركع له �ل�صعار�ت 

و�الأنظمة، وت�صتجدي من �أجله �لدنيا.

ويرد زعماء يهود على تخاذل �لعرو�ص بالغطر�صة و�الإهمال و�الإ�رش�ر على رف�ص 

�صقوطاً،  ال  حتايالً  �لعربي  �لت�صاقط  وي�صمون  �أر�صنا،  من  و�حد  �صهر  عن  �الن�صحاب 

فيقول �إ�صحق �صامري يف حو�ر مع �صحيفة “�جلريو�صامل بو�صت” بتاريخ 89/5/9: )قد 

�أحدهم: لنخدع �الإ�رش�ئيليني كما فعل  يحاول �لبع�ص خد�عنا و�لكذب علينا، وقد يقول 

حممد، �إنهم د�ئماً يلجاأون لتلك �المثلة من ��صرت�تيجيات حممد وتهبالته( -�نتهى كالم 

�صامري-.

على �صوء تطاول �صامري على ر�صولنا ]، لنا ت�صاوؤالت:

بيننا  �ل�رش�ع  �مل�صلمون عامة و�لفل�صطينيون خا�صة حقيقة  ليدرك  �لوقت  �أمل يحن 

وبني يهود؟ �أمل تاأتي �ل�صاعة للرد �لعزيز: �جلهاد يف �صبيل �هلل هو �خلال�ص؟ �أال يكفي هذ� 

�لقول: )�صرتى �جلو�ب  نفو�ص �حلكام فيعيدو�  �لغرية يف  لتفجري  �الأدب  �لتبجح و�صوء 

دون �أن ت�صمعه(؟

قومنا  يا  �الأجد�د...  ورفات  �ل�صهد�ء  بدم  تفرطو�  وال  �هلل...  د�عي  �أجيبو�  قومنا  يا 

به  يدفعكم  هو�ن  ت�صنعون  ما  وكّل  �صيئاً.  تنازالتكم  وال  موؤمتر�تكم،  عنكم  تغني  لن 

�هلل(...  �إىل  �أمري  و�أفو�ص  لكم،  �أقول  ما  )ف�صتذكرون  �الأجيال  به  وتلعنكم  �لتاريخ، 

�صعبنا  �صّد  و�لتنكيل  �لبط�ص  �ألو�ن  يف  لالإمعان  �ملجرم  �لعدو  روح  تقوي  مو�قفكم 

�الأعزل، ولطاملا �أكدنا يف بياناتنا �ل�صابقة تلك �ملمار�صات.

و�ليوم وما جفت بعد دماء �صهد�ء جمزرة نحالني حتى ��صتوؤنفت �ملجازر. وعمت �ملدن 

و�لقرى و�ملع�صكر�ت )�ملخيمات( يف فل�صطيننا �حلبيبة �لتي و�جهت �ملد�همات و�لرتويع، 

و�إغالق �مل�صاجد، ومنع �جلمعة و�جلماعة، و�إتالف �ملحا�صيل، وهدم �ملنازل، و�العتقاالت 

�جلماعية، و�إطالق �لر�صا�ص و�حلجارة على �مل�صاة و�الآمنني... حتى �أن عيد �لفطر كان 

�أو�صال  وقطعو�  �لر�صا�ص،  و�أطلقو�  و�ملقابر،  �مل�صاجد  فحا�رشو�  بوح�صيتهم  ز�خر�ً 

�ملحوطني  �مل�صلحني  �مل�صتوطنني  �أطلقو�  ثم  عز�ئية  جتمعات  �إىل  بع�صها  وحولو�  �لبالد، 

برعاية �جلي�ص وحر�ص �حلدود يحطمون ويحرقون ويه�صمون وي�رشبون ويبيدون.
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ثم جتللت �أعمالهم باحل�صار �لتام لقطاعنا �ملر�بط، وفر�ص منع �لتجول �لكامل عليه، 

و�أ�صبح �لقطاع �صجناً كبري�ً، فاأثخنو� فيه �جلر�ح، ومل ير�عو� حرمة ملنزل �أو م�صجد �أو 

�مر�أة �أو �صيخ �أو �صليم �أو �صقيم. وكانت نقمتهم �لعارمة على حركة حما�ص �رشباً وقتالً، 

و�عتقاالً وتعذيباً.

�لو�قع  لقبول  ومتهيد  �لرتكيع،  طريق  على  �ليائ�ص  خطوة  �إال  �ملمار�صات  هذه  وما 

�الأجرب.

�أمتنا �الإ�صالمية و�صعبنا �لفل�صطيني: �إن حركتكم: حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( 

برغم �لبط�ص و�العتقال �جلماعي لتوؤكد على �الآتي:

و��صتمر�ر  �الأبر�ر.  ل�صهد�ئنا  و�لثاأر  �الأنبياء  قتلة  مطاردة  على  �لعزم  عقدنا  �إننا   .1
�النتفا�صة.

�إننا نحذر من �النزالق يف �أ�صاليب �لعدو �لد�عية �إىل �ال�صت�صالم بحجة �الأمر �لو�قع.  .2
م�صاريع �النتخابات �إ�صغال لالأمة عن جوهر �لق�صية وزج لل�صعب يف دو�مة �جلدل   .3

و�خلالفات.

و�إن حركة حما�ص لتحييكم يف مو�قعكم على �صبكم وثباتكم وت�صحياتكم، وتطلب 

�الآتي:

على �ل�صعيد �خلارجي:

مطالبة �حلكام و�لقادة بالعودة �إىل �لر�صد و�ل�صو�ب، ونبذ �لهو�ن و�إعالن �جلهاد   .1
)چې ې ې ى  ى    ائچ   (، ونوؤكد على م�صمون ر�صالتنا 

�ملوجهة �إىل موؤمتر �لقمة �لعربي �لطارئ يف �ملغرب �ملوؤرخة يف 1989/5/21م. 

�إىل حتمل م�صوؤولياتهم، وك�صف  �لعامل  �أن�صار حركة حما�ص و�مل�صلمني يف  دعوة   .2
�أ�صاليب �ليهود، و��صتنفار �لطاقات لن�رشة �إخو�نهم يف فل�صطني.

�لعمل على ��صتنكار ��صتمر�ر �صيا�صة �ليهود يف �لقمع �لعلمي و�إغالق �ملوؤ�ص�صات   .3
�لتعليمية.

على �ل�صعيد �ملحلي:

�لب�رشى  كانت  �خلندق  �صخرة  ومن  �لفجر،  يبزغ  �لظالم  و�صط  فمن  باهلل.  �لثقة   .1
بفتح �ليمن و�ل�صام و�ملغرب و�مل�رشق.
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�لوعي �لتام ملا يدور حولنا من مبادر�ت الإحباط �النتفا�صة.  .2
�لرت�حم وتفريج �لكرب يف ظّل �حل�صار �ملتو��صل، و�لظروف �لقا�صية.  .3

وحدة  من  للنيل  �لعدو  �أ�صاليب  من  و�حلذر  �الأبرياء.  ممتلكات  �إتالف  ��صتنكار   .4
�صعبنا.

�أيام �الإ�رش�ب �ل�صامل:  .5

 ،[ حممد  نبينا  على  �صامري  تهجم  على  �حتجاجاً   89/5/31 �الأربعاء  �أ. 
و�العتقاالت �جلماعية الأبناء �صعبنا.

�الإثنني 89/6/5 يف �لذكرى �لثانية و�لع�رشين الحتالل بقية فل�صطني و�مل�صجد  ب. 

�الأق�صى �ملبارك.

89/6/9 يف ذكرى دخول �النتفا�صة �صهرها �ل�صابع من �لعام �لثاين،  �جلمعة  ج. 

وت�صلى �لغائب بعد �صالة �جلمعة على �أرو�ح �ل�صهد�ء �الأبر�ر.

�صيام يوم �الثنني 89/6/19. و�لعمل قدر �لطاقة على �الإفطار �جلماعي، و�البتهال   .6
�إىل �هلل تعاىل.

ولت�صتمر �النتفا�صة، ولرتف�ص م�صاريع �لهو�ن، ولتجتمع �الأمة على حترير �لبالد 

و�لعباد من �رّش يهود.

چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی   چ 
واهلل اكرب وهلل احلمد واهلل اكرب والن�رص للحق

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(

             فل�صطني

              �الأحد 23/�صو�ل/1409هـ

                       �ملو�فق 28/ مايو )�أيار( 1989م
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الوثيقة رقم 10:

�لتي كانت ت�صدرها حركة  �ملرقمة  �لبيانات  43 من �صل�صلة  الوثيقة: بيان رقم  عن 

“�ل�رشبة  بعد  بيان �صدر  �أول  �الأوىل، وهو  �النتفا�صة  �الإ�صالمية - حما�ص يف  �ملقاومة 

�الأوىل”، وكان �صدوره �صبباً يف �الإفر�ج عن �لدكتور م�صودي.

تاريخ الوثيقة: 1989/6/19.

مالحظة: �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى �ملحرر، وهي من�صورة يف جملة فل�صطني �مل�صلمة، 

�لعدد �لثاين من �ل�صنة �ل�صابعة، متوز/ يوليو 1989، �ص 48.

ن�ّس الوثيقة:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

بيان حركة املقاومة االإ�شالمية رقم )43(

چ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  چ 

يا اأمة االإ�شالم... قراآنكم دن�شه اليهود

�حلمد هلل، قاهر �لظاملني، ونا�رش �ملوؤمنني، و�أف�صل �ل�صالة و�ل�صالم على �لنبي حممد 

و�ملقتدين به �إىل يوم �لدين.

و�الأج�صام  �الأرو�ح  يف  معاناتنا  بعد  الفل�شطيني:  �شعبنا  يا  االإ�شالم...  اأمة  يا 

�أ�صناف �لهمجية،  �أن �صال �ملحتل وجال، وجرب  و�الأمو�ل و�الأوالد و�ملمتلكات، وبعد 

�لدنيا، عجمها وعربها، م�صلمها وكافرها.. وال معت�صم!  �آذ�ن  �أخبارنا  �أن خرقت  وبعد 

متادى �لطغيان، وطفح �لكيل، وبلغت �لغطر�صة �لذروة، وجتاوز �ل�صلف حدوده.. فعمد 

�ليهود �إىل �لقر�آن �لكرمي يدن�صون حرمته، فيمزقونه و“ي�صتنجون” بورقه �ل�رشيف ثم 

يلقونه مع �الأو�صاخ يف �ملجاري و�ملهمالت!

لقد كان قدرنا �أن نرى �ليهود و�أخالقهم وجهاً لوجه، فعلمنا من ف�صادهم و�صفاتهم 

ما مل يعلم �صو�نا، ر�أينا على �أيديهم هو�ن �الإن�صان، ومترغ �الإن�صان. �صمعنا منهم �أقبح 

�الألفاظ يف �لزنازين و�ل�صجون، يف �ل�صو�رع و�لبيوت، �صاهدنا وطاأهم للكتب �الإ�صالمية، 

وعر�ص  �الإ�صالم،  ونبي  �الإ�صالم  على  �لدفني  �حلقد  عرفنا  و�أ�صحابها،  موؤلفيها  و�صتم 

و�رشف �مل�صلمني و�صتم رّب �لعاملني.
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ولكن فعل �ليهود �ليوم �أفح�ص و�أنكى.. فاأين كر�مة �مل�صلمني؟ �لقر�آن يف �ملر�حي�ص؟ 

�أين عزة �مل�صلمني وحمية �حلكام، �أين �التهام �إذ� خر�صت خمابز �ل�صالك؟! �إمنا ن�صكو بثنا 

وحزننا �إىل �هلل.. وح�صبنا �هلل ونعم �لوكيل.

عتبة  على  �أنه  �لقريب  �ملا�صي  من  تعلمنا  لقد  املرابط:  �شعبنا  يا  امل�شلمون...  اأيها 

�مل�صلمني و�لنيل منهم قتالً و�عتقاالً وبط�صاً،  �إر�قة دم  �ملوؤمترون على  ياأمتر  كّل خيانة 

وكّل من يلتفت �إىل �ملا�صي �لقريب و�لبعيد يجد �الأدلة.. وال غر�بة فامل�صلمون ال يطاأطئون 

للباطل وال تنحني روؤو�صهم لغري �هلل، وال يبيعون ذمتهم لل�صيطان.. من �أجل ذلك يجتمع 

�لكفر و�ل�رشك و�لنفاق يف كّل �الأم�صار على �لكيد بامل�صلمني و�لتاآمر عليهم لي�صتمر �لركب 

على ق�صبان �لذل �ملر�صون دون معوقات.

وهذ� ما يجري �ليوم على �أر�صنا �ملقد�صة، فال�صغل �ل�صاغل الأعد�ء �الإن�صانية مطاردة 

�أبناء �حلركة �الإ�صالمية و�عتقالهم وتعذيبهم، و�تباع �أخ�ص �الأ�صاليب يف �لتحقيق معهم 

متهيد�ً حللول �صقيمة �أو طمعاً يف �إخماد جذوة �النتفا�صة �ملباركة.. �إال �أن �لعدو �ملجرم 

وطنا  فقد  �ل�صعب..  هذ�  عود  �صالبة  يعلم  وال  �لربانيني،  �الإ�صالميني  طبيعة  يدرك  ال 

�أر�صنا بعد �ليقني باهلل �الأهل  �أن ن�صت�صلم، ور�صيدنا يف  �إال  �أنف�صنا على كّل �الحتماالت 

و�لولد و�الأحفاد، ويف اخلارج: كّل �صاجد �آمن باهلل رباً ومبحمد ر�صوالً وبالقر�آن د�صتور�ً 

وباجلهاد �صبيالً.

�الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  حركتكم،  �إن  ال�شابر:  �شعبنا  يا  االإ�شالم...  اأمة  يا 

�ل�صامت  �ملحتل،  من  �لثاأر  على  و�إ�رش�ركم  حولها،  �ملبارك  اللتفافكم  حتييكم  )حما�ص(، 

نبيكم، �ملدن�ص قر�آنكم، وتطلب ما يلي:

على ال�شعيد اخلارجي: اأ. 

تبني بيانات )حما�ص( ون�رشها للم�صلمني يف كافة �لبالد على �ختالف لغاتهم.  .1
بيان حقيقة �ليهود وف�صح همجيتهم.  .2

رف�ص �لتذلل و�خل�صوع، وما يتبع ذلك من زيار�ت �لعدو �جلاثم على مقد�صاتنا   .3
و�أرو�حنا.

�لوقوف يف وجه مهرجانات )�ملجون(، وتعذيب �الأبرياء، و�لدعوة ملنعها ت�صامناً   .4
مع �ملنكوبني.
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و�رشفها،  �الأمة  عقيدة  على  وتطاولهم  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  على  �الحتجاج   .5
يعاين  �لذي  �جل�صم(  )م�صلول  يا�صني  �أحمد  �الأ�صتاذ:  ونخ�ص  �العتقال  وحمالت 

من �لتعذيب يف �ملعتقل.

��صتنكار ��صتمر�ر �إغالق موؤ�ص�صات �لعلم وحماربة �ليهود للوظائف �لتعليمية.  .6
�صيام يوم �الثنني 7/3 و�الإفطار �جلماعي قدر �الإمكان، و�إقامة �صالة �حلاجة.  .7

“م�صجدهم �الأق�صى �ملبارك”  دعوة حجاج بيت �هلل �حلر�م لتوحيد �ل�صف وذكر   .8
و�لقد�ص �ل�رشيف �لتي ترزح حتت �لطغيان.

على ال�شعيد املحلي: ب. 

�إدر�ك طبيعة �ل�رش�ع، و�حلذر من �لدور �الأمريكي و�لدويل، وعدم �الجنر�ف ور�ء   .1
�الإعالم �مل�صلل، وعمليات �لتجميل.

تقدمي �ل�صكر و�لتقدير:  .2

جتاه  �ملباركة  جهودهم  على  وعاملني  وممر�صني  �أطباء  �مل�صت�صفيات  الأجهزة  �أ. 
�مل�صابني.

و�صعهم  على  فيها  �لعاملني  �أعانت  �لتي  و�ملوؤ�ص�صات  و�ل�رشكات  للم�صانع  ب. 
�القت�صادي.

��صتنكار ومالحقة �الأيدي �مل�صبوهة �لتي تقوم بر�صق �صيار�ت �ملو�طنني �أو �إحلاق   .3
�الأذى بهم.

4. �لفعاليات:

�الإ�رش�ب �ل�صامل: �أ. 

يوم �ل�صبت 89/6/24، �حتجاجاً على تدني�ص �ليهود للقر�آن �لكرمي.  .1
يوم �الأحد 89/7/9، يف ذكرى دخول �النتفا�صة �صهرها �لثامن من �لعام �لثاين.  .2

�ل�صيام: ب. 

�صيام يوم �الثنني 7/3.  .1
�صيام يوم عرفة “�لتا�صع من ذي �حلجة” ودعوة �لتجار لفتح حمالتهم طو�ل   .2

�ليوم.

�صيام يوم �خلمي�ص 89/7/20 ت�صامناً مع �ملعتقلني يف �صجون �الحتالل.  .3
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ج. �أيام �لعيد:

�ل�صالة على �أرو�ح �ل�صهد�ء عقب خطبة �لعيد �ملت�صمنة حال �ل�صعب و�الأمة. و�صلة 

و�صفاء ورحمة چ ڱ ڱ    ں ںچ 

ولت�شتمر مقاومة املحتل حتى ياأذن اهلل بالن�رص چ ۇ ۇ ۆچ 

واهلل اأكرب وهلل احلمد

                �الثنني 15 ذي �لقعدة 1409هـ

           �ملو�فق 19 يونيو )حزير�ن( 1989م

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( فل�صطني
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الوثيقة رقم 11:

�ملقاومة  حركة  �أ�صدرته  �لذي  م�صودي  عدنان  �لدكتور  نعي  بيان  الوثيقة:  عن 

�الإ�صالمية - حما�ص يف �ل�صفة �لغربية.

تاريخ الوثيقة: 2011/3/27.

مالحظة: ن�رش �لبيان على موقع �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم على �صبكة �الأنرتنت.

ن�ّس الوثيقة:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦچ 

�ل�صفة  يف  حما�ص  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  تنعي  وقدره  �هلل  بق�صاء  موؤمنة  بقلوب 

جماعة  موؤ�ص�صي  �أحد  خا�صة  �لفل�صطيني  ولل�صعب  عامة  �الإ�صالمية  لالأمة  �لغربية 

�الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني و�أحد �أبرز قادة �حلركة يف �ل�صفة:

الدكتور عدنان عبد احلافظ م�شودة “اأبو العبد”

67 عاماً

و�لذي و�فته �ملنية يف مدينة خليل �لرحمن م�صاء �أم�ص �ل�صبت 20 ربيع ثاين 1431 هـ 

�ملو�فق 26 مار�ص 2011م بعد رحلة طويلة مع �ملر�ص.

وكان �لدكتور �أبو �لعبد قد �نتمى �إىل جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني منذ بد�ية �خلم�صينيات، 

�إىل  عاد  حيث  �لطب،  كلية  يف  در��صته  �إبان  دم�صق  جامعة  يف  �لدعوي  عطاوؤه  وتطور 

مدينة �خلليل ليجدد �لعمل �لدعوي فيها. و�صاهم مع �إخو�نه يف تاأ�صي�ص حركة �ملقاومة 

�النتفا�صة  رفد  يف  �صاهم  حيث  �لعاملني،  قادتها  �أبرز  �أحد  وكان  “حما�ص”،  �الإ�صالمية 

�الأوىل و�لثانية بفكره وعطائه �ملتو��صل. 

�حلركة  قادة  �أبرز  �أحد  وكان  مر�ت  عدة  �ل�صهيوين  �الحتالل  �صجون  يف  �عتقل 

تر�أ�ص  �ملخيم،  �لعام يف  لالأمري  نائباً  1992م وكان  �لزهور عام  �إىل مرج  بعد 
ُ
و�أ �الأ�صرية، 

�ل�صفة  �الأمنية يف  �الإ�صالمية لالأيتام. �عتقلته �الأجهزة  �الإد�رية للجمعية �خلريية  �لهيئة 

فرج عنه ب�صبب �ملر�ص.
ُ
عدة مر�ت �آخرها قبل �أ�صهر قليلة و�أ
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كان �لدكتور عدنان م�صودة د�عيًة ومفكر�ً و�صيا�صياً ورجالً �جتماعياً يتمتع ب�صعبية 

كبرية يف �ل�صفة. 

يلهم  و�أن  جناته،  ف�صيح  وي�صكنه  رحمته  بو��صع  يتغمده  �أن  وجل  عز  �ملوىل  ن�صاأل 

�أ�رشته �ل�صب و�ل�صلو�ن. 

“اإنا هلل واإنا اإليه راجعون”

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص      

�ل�صفة �لغربية       

�الأحد 21 ربيع ثاين 1432هـ �ملو�فق 27 مار�ص )�آذ�ر(2011م
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امللحق الثالث: تقرير اأعده الدكتور عدنان م�سودي حول الو�سع 

                          ال�سحي ملبعدي مرج الزهور

الو�شع ال�شحي والعيادة الطبية يف خميم املبعدين3

اإعداد املبعد الدكتور عدنان عبد احلافظ م�شودي

 رئي�س اللجنة الطبية

1992/12/19م، عقب و�صول �ملبعدين  بدء �لعمل يف �لعيادة �لطبية �بتد�ء من تاريخ 

�إىل �ملخيم بيومني، حيث بو�رش يف بناء مقر خا�ص للعيادة �لطبية، ويزور �لعيادة ما معدله 

40 مري�صاً ومر�جعاً يف �ليوم، وتتنوع �الإ�صابات و�الأمر��ص �لتي يعانون منها، من غيار 

للجرح �لب�صيط ونزالت معدية و�إ�صهاالت و�لتهاب �لق�صبات و�لتهاب �ملفا�صل وقرحة 

و�لبو��صري  �لقلب  و�أمر��ص  �ل�رشياين  �ل�صغط  و�رتفاع  �ملزمن  �ملعدة  و�لتهاب  �ملعدة 

وح�صا�صية  جرب  من  �جللدية  و�الأمر��ص  �لبولية  �ملجاري  و�لتهاب  �لكلى  و�أمر��ص 

�لبد  ب�صبب  �ل�صابع  �لوجهي  �لع�صب  �صلل  من  �ملبعدين  بع�ص  ويعاين  كما  وفطريات، 

�ل�صديد.

بالقرحة  مري�صاً   14 كاالآتي:  فهم  �الأمر��ص  من  يعانون  �لذين  �ملبعدين  �أعد�د  �أما 

و�لتهاب �ملعدة �ملزمن، و7 مر�صى بال�صكري، و3 مر�صى بالقلب، و11 مري�صاً بال�صغط 

�ل�رشياين، و82 مري�صاً باآالم �ملفا�صل و�لروماتيزم، و18 مري�صاً باالإ�صهال و�لنزالت 

�ملعوية، و22 مري�صاً بالبو��صري، و25 مري�صاً بالكلى و�لتهاب �ملجاري �لبولية. 

يف  للمعاجلة  مر�صى  خم�صة  نقل  �لدويل،  �الأحمر  �ل�صليب  مندوبي  زيارة  وعقب 

وو�ئل  �ل�صفلي،  �لفك  يف  بك�رش  م�صاب  وهو  ز�مل،  �أجمد  وهم:  مرجعيون،  م�صت�صفى 

هندية وهو م�صاب بك�رش يف �لع�صد �الأي�رش، وكالهما م�صابان باإ�صابات مبا�رشة جر�ء 

21 كانون  �لثالثاء  �لتي جرت يوم  ق�صف جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مل�صرية �ملبعدين 

�الأول/ دي�صمب 1992. وكذلك نقل زهدي طبيلة ويعاين من قرحة معدية نازفة، و�ملبعد 

ق�صور  من  يعاين  وهو  لبادة  وزهري  �لكاحل،  يف  بك�رش  م�صاب  وهو  كويك  �أبو  ح�صني 

كلوي )الحقاً �أخذتهم �صلطات �الحتالل من �مل�صت�صفى �إىل �ل�صجن(.

 ،11 فل�شطني امل�شلمة، �لعدد �لثالث من �ل�صنة �لـ   �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى �ملحرر، وهي من�صورة يف جملة 
3

�آذ�ر/ مار�ص 1993، �ص 59.
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�لرنتي�صي،  �لعزيز  �لقا�صي، و�لدكتور عبد  �لدكتور �صمري  �لطبية  �لعيادة  ويعمل يف 

لبد،  �أبو  �ملنعم  عبد  و�لدكتور  حممود،  �أحمد  طاهر  و�لدكتور  فرو�نة،  عمر  و�لدكتور 

ليلة،  �أبو  �ل�صيديل خليل  �لقادر، وي�صاعدهم  و�لدكتور علي عبيات، و�لدكتور زياد عبد 

و�ملمر�صان حمدي ويا�رش.

�هلل  �أن  �أقول  هذ�  ومع  جد�ً،  �صيئة  وظروف  كبرية  ب�صعوبة  �لطبي  �لفريق  ويعمل 

�جلوية  �لظروف  هذه  يف  �أنه  توقعنا  وقد  ملمو�ص،  ولطفه  بنا  يلطف  وتعاىل  �صبحانه 

�صديد�ً، ولكن �هلل �صلم و�حلمد هلل  �أن ير�ص �جلميع مر�صاً  �ل�صيئة  و�ملكانية و�لغذ�ئية 

رّب �لعاملني.
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تواريخ

1944/7/30: والدة �لدكتور عدنان عبد �حلافظ م�صودي يف مدينة �خلليل.  •

“دولة  قيام  و�إعالن  لفل�صطني،  �لبيطاين  �النتد�ب  �إنهاء  �إعالن   :1948/5/15  •
�إ�رش�ئيل”، ودخول “�جليو�ص �لعربية” لفل�صطني.

1949: تاأ�صي�ص �صعبة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �خلليل.  •

1950: بد�ية حياة م�صودي �لدر��صية يف مدر�صة �ل�صيخ �صعيد �لناظر.  •

�شيف 1956: �نتماء م�صودي جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �خلليل.  •

بريطاين،  )�صهيوين،  �لثالثي  �لعدو�ن  وبدء  �ل�صوي�ص،  قناة  تاأميم   :1956 �شيف   •
فرن�صي( على م�رش �لذي مني بالف�صل.

�جلمهورية  ميثاق  بتوقيع  و�صورية  م�رش  بني  �لوحدة  �إعالن   :1958/2/22  •
�مل�رشي  و�لرئي�ص  �لقوتلي  �صكري  �ل�صوري  �لرئي�ص  ِقبل  من  �ملتحدة  �لعربية 

�لنا�رش. عبد  جمال 

لالإخو�ن  ع�صكرية  �صبه  مع�صكر�ت  يف  م�صودي  م�صاركة   :1960/1959 �شيف   •
�ل�صونة  يف  �لغربية(  و�ل�صفة  �ل�رشقية  )�ل�صفة  �الأردنية  �ململكة  يف  �مل�صلمني 

وجر�ص.

رعاية  جمعية  م�صمى  حتت  �خلليل  يف  �الإ�صالمية  �خلريية  �جلمعية  تاأ�صي�ص   :1961  •
�الأطفال �الإ�صالمية، وتاأ�صي�ص بيت �خلليل �خلريي لالأيتام.

بقيادة  ع�صكري  �نقالب  �إثر  وم�رش  �صورية  بني  �لوحدة  �إنهاء   :1961/9/28  •
�صورية  �إىل  �لبملانية  �حلياة  عودة  �النقالب  هذ�  وتبع  �لنحالوي.  �لكرمي  عبد 

فيها. �الإخو�ن  وم�صاركة 

1962: ح�صول م�صودي على �صهادة �لثانوية �لعامة.  •

�صكري  �ل�صيخ  قادها  حملة  بعد  �خلليل  يف  �ل�صينما  �إن�صاء  م�رشوع  ف�صل   :1962  •
�أبو رجب.
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�شيف 1962: �صفر م�صودي للقاهرة وقبوله يف كلية �لهند�صة.  •

�شيف 1962: �صفر م�صودي �إىل دم�صق لدر��صة �لطب بعد مغادرة �لقاهرة.  •

�شيف 1962: �نتظام م�صودي يف �صفوف �الإخو�ن �مل�صلمني �ل�صوريني.  •

وت�صكيل  �صورية  يف  �لبملانية  �حلياة  على  و�لنا�رشين  �لبعثيني  �نقالب   :1963/3/8  •
جمل�ص قيادة ثورة بقيادة لوؤي �الأتا�صي، وت�صكيل حكومة �صالح �لبيطار �الأوىل.

1963/7/18: ف�صل �نقالب �لنا�رشيني �ل�صوريني بقيادة جا�صم علو�ن على �لبعثيني.  •

بانقالب ع�صكري  �أمني �حلافظ  �ل�صوري  �الإطاحة برئي�ص �جلمهورية   :1966/2/23  •
قاده �صالح جديد، وتعيني نور �لدين �الأتا�صي رئي�صاً للجمهورية.

ف�صل  بعد  �الأردن  �إىل  �لدرزي  �ل�صوري  �ل�صابط  حاطوم  �صليم  هروب   :1966/9/8  •
حماولة �نقالبية �أعد لها بالتخطيط مع �للو�ء فهد �ل�صاعر و�آخرين.

و�صيناء،  و�جلوالن  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  �حتالل   :1967 يونيو  حزيران/   •
و�نتقال �الإخو�ن �مل�صلمني يف �ل�صفة �لغربية للعمل �ل�رشي.

يف  للم�صاركة  لالأردن  متوجهاً  �صورية  م�صودي  مغادرة   :1967 يونيو  حزيران/   •
حرب 1967.

�شيف 1969/1968: تقدمي م�صودي خدمات طبية ملع�صكر�ت �ل�صيوخ.  •

�ل�رشيف  �ل�صالم  عبد  ر�صاد  حممد  كلثوم  �أم  على  م�صودي  زو�ج  عقد   :1968/8/7  •
و�الحتفال بالزفاف يف �لع�رشين منه.

1969/6/11: والدة �أ�صماء �البنة �لكبى مل�صودي يف دم�صق.  •

�لقو�ت  م�صت�صفيات  يف  �متياز  كطبيب  م�صودي  تدرب   :1970/4/1-1969/7/19  •
�مل�صلحة �الأردنية.

من  �لب�رشي  �لطب  يف  دكتور  �إجازة  على  م�صودي  ح�صول   :1970 اأبريل  ني�شان/   •
جامعة دم�صق.

ت�رصين االأول/ اأكتوبر 1970: عودة م�صودي �إىل �خلليل بجمع �صمل.  •

1970/11/4: والدة رجاء �البنة �لثانية مل�صودي يف �خلليل.  •
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ت�رصين الثاين/ نوفمرب 1970: م�صودي يعر�ص على �الإخو�ن �مل�صلمني يف �خلليل بدء   •
�الإعد�د لعمل ع�صكري �صّد �الحتالل �ل�صهيوين.

1971: م�صودي ي�صغل ع�صوية �لهيئة �الإد�رية للجمعية �خلريية �الإ�صالمية بدالً من   •
و�لده �ملتوفى.

1972/11/5: والدة عبد �حلافظ �البن �الأول مل�صودي يف �خلليل.  •

كانون االأول/ دي�شمرب 1972: م�صودي ي�صافر الأد�ء فري�صة �حلج للمرة �الأوىل.  •

1972: م�صودي ي�صغل ع�صوية �للجنة �لفرعية لنقابة �الأطباء يف �خلليل وت�صتمر هذه   •
�لع�صوية لثالث دور�ت �أخرى.

�لدورة  يف  �الإ�صالمية  �خلريية  �جلمعية  ع�صوية  يف  م�صودي  فوز   :1973/7/20  •
�النتخابية �لثانية.

1974/10/27: والدة �صفاء �البنة �لثالثة مل�صودي يف �خلليل.  •

بانتخابات  �الإ�صالمية  �خلريية  �جلمعية  يف  م�صودي  ع�صوية  جتديد   :1975/9/19  •
��صتثنائية، وتعيينه مدير�ً للبيت �خلريي لالأيتام، وخروج �لدكتور عبد �ملجيد �لزير 

م�صوؤول �الإخو�ن �مل�صلمني يف �خلليل من �جلمعية ومن �الإخو�ن �مل�صلمني.

لرئا�صة  حتديه  بعد  �خلليل،  بلدية  برئا�صة  �لقو��صمي  فهد  فوز   :1976 مار�س  اآذار/   •
�ل�صيخ حممد علي �جلعبي.

لدم�صق  و�ل�صفر  �الإ�صالمية،  �خلريية  �جلمعية  من  م�صودي  ��صتقالة   :1976/5/4  •
ال�صتكمال در��صته، للتخ�ص�ص يف جر�حة �الأنف و�الأذن و�حلنجرة.

1976/9/17: والدة وفاء �البنة �لر�بعة مل�صودي يف دم�صق.  •

�الأذن  �أمر��ص  يف  �الخت�صا�ص  �صهادة  على  م�صودي  ح�صول   :1979 يوليو  متوز/   •
و�الأنف و�حلنجرة وجر�حتها من جامعة دم�صق.

كانت  �لتي  �ملت�صاعدة  �الأحد�ث  �إثر  دم�صق  م�صودي  مغادرة   :1979 يوليو  متوز/   •
ت�صهدها �صورية بني نظام �حلكم و�الإخو�ن �مل�صلمني.

اآب/ اأغ�شط�س 1979: عودة م�صودي �إىل �خلليل، و�فتتاح عيادة يف عمارة �أبو من�صار   •
يف منطقة باب �لز�وية.
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1980/6/9: والدة مروة �البنة �خلام�صة مل�صودي يف �خلليل.  •

بعد  �الإ�صالمية  �خلريية  للجمعية  �الإد�رية  �لهيئة  ع�صوية  ي�صغل  م�صودي   :1980  •
فوزه يف �لدورة �لر�بعة، و��صتمرت هذه �لع�صوية �إىل �لدورة �لثامنة.

�ل�صفة  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لعام  �الإد�ري  �ملكتب  ع�صوية  ي�صغل  م�صودي   :1980  •
�لغربية وقطاع غزة، و�لتي ��صتمرت �إىل نهاية �صنة 1989.

1981/12/14: والدة مر�د �البن �لثاين مل�صودي يف �خلليل.  •

1981: م�صودي ي�صغل ع�صوية مكتب نقابة �الأطباء يف �لقد�ص و��صتمر يف ذلك حتى   •
�صنة 1983.

1982 )ذي احلجة 1402هـ(: م�صودي يوؤدي فري�صة �حلج للمرة �لثانية وبرفقته   •
زوجته �أم كلثوم وطفله مر�د.

1983/10/15: والدة معاذ �البن �لثالث مل�صودي يف �خلليل.  •

1983: م�صودي ي�صارك يف موؤمتر دعا له ق�صم فل�صطني يف تنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني يف   •
بالد �ل�صام و�لذي تر�أ�صه �ملر�قب �لعام حممد عبد �لرحمن خليفة، وكان هذ� �ملوؤمتر 

�أحد �لركائز �لتي �أ�صهمت يف توجه �الإخو�ن �مل�صلمني لتاأ�صي�ص عمل مقاوم لالحتالل 

�ل�صهيوين.

حتى  ذلك  يف  وي�صتمر  لالأيتام  �خلريي  �لبيت  مدير  من�صب  ي�صغل  م�صودي   :1984  •
�صنة 1990.

ومر�د  معاذ  وولديه  زوجته  ب�صحبة  �لعمرة  الأد�ء  ي�صافر  م�صودي   :1984 �شيف   •
بدعوة من �ملوؤمتر �لعاملي �الإ�صالمي.

1985: م�صودي ي�صافر للقاهرة للم�صاركة يف موؤمتر �الأطباء �لعرب ب�صحبة �لدكتور   •
حافظ عبد �لنبي �لنت�صة.

1987/4/9: والدة �صهيب �البن �لر�بع مل�صودي يف �خلليل.  •

يف  �الإ�صالمي[  �لعامل  ]ملوؤمتر  �جتماع  يف  ي�صارك  م�صودي   :1987 اأغ�شط�س  اآب/   •
�ل�صعودية بناء على دعوة من �ملوؤمتر.
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اآب/ اأغ�شط�س 1987: م�صودي ي�صافر الأد�ء فري�صة �حلج.  •

�لعام لالإخو�ن �مل�صلمني  1987/10/23: م�صودي ي�صارك يف �جتماع �ملكتب �الإد�ري   •
يف منزل �ملهند�ص ح�صن �لقيق يف دور� �خلليل ويتخذ �ملكتب �لقر�ر ببدء �ملو�جهة مع 

�الحتالل �ل�صهيوين.

جباليا  من  عماالً  �مل�صتوطنني  �أحد  فيها  ده�ص  �لتي  �ملقطورة  حادثة   :1987/12/8  •
و�ندالع �ملو�جهات مع �الحتالل �ل�صهيوين.

دخان  �لفتاح  عبد  برئا�صة  غزة  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  قيادة  �جتماع   :1987/12/9  •
و�صدور �لقر�ر �لتنفيذي ببدء �ملو�جهات مع �الحتالل �ل�صهيوين يف قطاع غزة.

قطاع  يف  وتوزيعه  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حلركة  �الأول  �لبيان  �إ�صد�ر   :1987/12/14  •
غزة.

يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �الإد�ري  �ملكتب  �جتماع  يف  ي�صارك  م�صودي   :1988/1/10  •
�أ�صدر  و�لذي  �لقد�ص  يف  �لقيق  ح�صن  �ملهند�ص  منزل  يف  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

قر�ر بتعميم �ملو�جهات على �أنحاء �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. وبد�ية �صدور بيانات 

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص ب�صكل منتظم، يف �ل�صفة �لغربية و�لقطاع.

�الإ�صالمية حما�ص بعد مناق�صة وتعديل  �ملقاومة  1988/8/18: �صدور ميثاق حركة   •
للم�صودة  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �الإد�ري  �ملكتب  و�إقر�ر 

�لتي كتبها عبد �لفتاح دخان.

1989/2/4: والدة �أوي�ص �البن �خلام�ص مل�صودي يف �خلليل.  •

حملة  من  كجزء  �ل�صهيوين  �الحتالل  قبل  من  �الأول  م�صودي  �عتقال   :1989/6/4  •
�عتقاالت لقياد�ت وكو�در حركة حما�ص، �ملعروفة بال�رشبة �الأوىل.

1989/7/10: خروج م�صودي من �ل�صجن بعد عجز �الحتالل عن توجيه �أّي تهمة له،   •
و�نتهاء �لتحقيق معه.

1992/12/16: قر�ر �الحتالل �ل�صهيوين باإبعاد م�صودي �إىل مرج �لزهور يف جنوب   •
�الإ�صالمية حما�ص وحركة  �ملقاومة  �أع�صاء وقياد�ت حركة  لبنان ب�صحبة مئات من 

�جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني.
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1992/12/21: م�صودي ي�صارك يف م�صرية �لعودة �إىل �لوطن �لتي قام بها مبعدو مرج   •
�لزهور.

1993/9/9: م�صودي يعود لفل�صطني مع �لفوج �الأول من �لعائدين من مرج �لزهور   •
منظمة  بني  �ملتبادل  �العرت�ف  خطابات  مع  بالتز�من  �لظاهرية،  �صجن  يف  و�صجنه 

�لعي�ص يف  �إ�رش�ئيل يف  “دولة  �لتحرير بحق  �لتحرير و“�إ�رش�ئيل”، و�عرت�ف منظمة 

�صالم و�أمن”، وقبول قر�ري جمل�ص �الأمن 242، و338.

1993/9/13: توقيع �تفاق �إعالن �ملبادئ و�ملعروف باتفاق �أو�صلو.  •

1993/9/15: �الفر�ج عن م�صودي من �صجن �لظاهرية.  •

ويجرح  يقتل   Baruch Goldstein جولد�صتاين  باروخ  �ل�صهيوين   :1994/2/25  •
�لع�رش�ت يف مذبحة �رتكبها باإطالق �لنار على �مل�صلني يف �حلرم �الإبر�هيمي يف �خلليل.

يف  �الأمن  ترتيبات  حول  �إ�رش�ئيلي   - فل�صطيني  �تفاق  على  �لتوقيع   :1994/4/11  •
�خلليل بعد جمزرة �حلرم �الإبر�هيمي و��صتقد�م قو�ت دولية. 

�لنقب  �صجن  يف  �صهور  �صتة  ملدة  مل�صودي  �الحتالل  �صلطات  �عتقال   :1994/4/19  •
�ل�صحر�وي. وذلك �إثر ن�صاطه يف جلنة �لطو�رئ عقب �ملجزرة يف �حلرم �الإبر�هيمي 

�ل�رشيف.

1994/10/18: �الإفر�ج عن م�صودي من �صجن �لنقب �ل�صحر�وي.  •

1994: م�صودي ي�صغل من�صب نائب رئي�ص �جلمعية �خلريية �الإ�صالمية، وي�صتمر يف   •
ذلك حتى �صنة 2000.

وحركة  �الأوىل،  للمرة  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  �إجر�ء   :1996/1/20  •
�ملقاطعة م�صاركة  �لعملية �النتخابية، و�صبق هذه  �الإ�صالمية حما�ص تقاطع  �ملقاومة 

م�صودي يف �جتماع عقد يف بيت �ملهند�ص ح�صن �لقيق يف �لقد�ص ح�رشه 22 من قياد�ت 

معار�صاً  �مل�صاركة  ل�صالح  م�صودي  وت�صويت  �مل�صاركة،  حول  �ل�صفة  يف  حما�ص 

جمموع �ملجتمعني.

1997/1/17: توقيع بروتوكول �إعادة �النت�صار يف �خلليل، وتق�صيم مدينة �خلليل �إىل   •
�ل�صلطة  �أجهزة  مبوجبه  �نت�رشت  و�لذي   ،H2 �ثنان  و�إت�ص   H1 و�حد  �إت�ص  منطقتني 

�لفل�صطينية �الأمنية حمددة �لعدد و�لعدة يف منطقة �إت�ص و�حد.
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2004/10/10: �عتقال �صلطات �الحتالل مل�صودي يف �صجني �لنقب وعوفر.  •

2005/2/28: �الإفر�ج عن م�صودي.  •

2005: م�صودي ي�صغل من�صب رئي�ص �جلمعية �خلريية �الإ�صالمية، وي�صتمر يف هذ�   •
�ملن�صب حتى �صيف 2010.

يف  �الإد�ري  �العتقال  �إىل  وحتويله  مل�صودي  �الحتالل  �صلطات  �عتقال   :2005/9/25  •
حملة ��صتهدفت قياد�ت حما�ص ��صتباقاً لالنتخابات �ملحلية �لتي قررت حركة �ملقاومة 

�الإ�صالمية حما�ص �مل�صاركة فيها للمرة �الأوىل.

2005/11/17: �الإفر�ج عن م�صودي.  •

بعد  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مقاعد  �أغلبية  حت�صد  حما�ص   :2006/1/25  •
م�صاركتها �لفاعلة يف �النتخابات �لت�رشيعية �الأمر �لذي �أيده م�صودي مبكر�ً.

يعتقل  �الأمنية،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهزة  �أحد  �لوقائي،  �الأمن  جهاز   :2010/12/8  •
�لدكتور عدنان م�صودي بعد �قتحام منزله وعيادته و�لعبث يف حمتوياتهما.

عملية  الإجر�ء  �مليز�ن  مل�صت�صفى  م�صودي  ينقل  �لوقائي  �الأمن  جهاز   :2010/12/10  •
ق�صطرة �إثر تدهور حالته �ل�صحية.

2010/12/21: جهاز �الأمن �لوقائي يفرج عن م�صودي يف ظّل حالة �صحية �صعبة.  •

2011/3/26: وفاة �لدكتور عدنان عبد �حلافظ م�صودي.  •



الدكتور عدنان عبد احلافظ م�صودي )2011-1944(
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ملحق ال�صور

�شور �شخ�شية وعائلية

عدنان م�صودي يف �أول �صورة له وهو يف 

�ل�صف �الأول �إعد�دي، 1957.

م�صودي يف �ل�صف �الأول �لثانوي 

)�لعا�رش(، �صيف 1961.

م�صودي يف �صنته �الأوىل يف كلية �لطب 

بجامعة دم�صق، 1964.

م�صودي يف دم�صق، 1966/12/12.
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م�صودي يف بيته يف “�ملحاور”، �صيف 1982.

م�صودي بعد �مل�صاركة يف لعبة كرة قدم مع 

فريق نقابة �الأطباء يف �خلليل، �صتاء 1986.

م�صودي يف �أثناء زيارة للقاهرة، 

�صيف 1986.

م�صودي يف رحلة ل�صاطئ �لبحر، جمهولة 

�ملكان و�لتاريخ.



164

اإىل املواجهة: ذكريات د. عدنان م�سودي

منا�صك  �أد�ء  �أثناء  يف  م�صودي 

�حلج للمرة �لثانية، وبرفقة زوجته 

�ل�رشيف  ر�صاد  حممد  كلثوم  �أم 

وطفله مر�د، �أيلول/ �صبتمب 1982.

يف  �لكائنة  عيادته  يف  م�صودي 

عمارة  يف  �لز�وية  باب  منطقة 

�خلليل،  مبدينة  من�صار  �أبو 

.2006/3/1

من  و�إخوته،  مل�صودي  �صورة 

�لدكتور  تي�صري،  �لدكتور  �ليمني: 

�لدكتور  �أ�صامة،  �الأ�صتاذ  �أنور، 

�الأ�صتاذ  �أكرم،  �الأ�صتاذ  عدنان، 

حازم، جمهولة �لتاريخ.
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م�صودي وبع�ص �أقاربه يف كروم �لعائلة 

يف منطقة بني �صليم، من �ليمني: ح�صام 

�بن  و�صيم  تي�صري،  �لدكتور  �أخيه  �بن 

�أخيه �الأ�صتاذ �أ�صامة، فتحي �أبو غربية 

و�أخيه  فايزة،  �أخته  وزوج  خالته  �بن 

حازم، �صيف 2007.

يف  �أقاربه  وبع�ص  م�صودي 

بني  منطقة  يف  �لعائلة  كروم 

�بنته  زوج  �ليمني:  من  �صليم، 

�لكرمي  عبد  �ملحامي  مروة، 

�حلافظ،  عبد  جنله  فر�ح، 

�صيف 2007.

زوج  وب�صحبته  منزله  يف  م�صودي 

ر�صدي  �لدين  عالء  رجاء،  �بنته 

�لدين،  �ل�صويكي، وحفيده عبادة عالء 

جمهولة �لتاريخ.
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يف اأثناء الدرا�شة واحلياة العملية

م�صودي وزمالئه يف خمتب �لت�رشيح يف 

كلية �لطب بجامعة دم�صق، 

�صيف 1961.

م�صودي يف �إحدى �لرحالت مع جمموعة 

جمهولة  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  �صبان  من 

�ملكان، 1963/7/20.

م�صودي يف �إحدى �لرحالت مع جمموعة 

من �صبان �الإخو�ن �مل�صلمني، 

جمهولة �ملكان، 1963/7/22.

�أع�صاء �لهيئة �الإد�رية للجمعية �خلريية 

�لتقطت  جماعية  �صورة  يف  �الإ�صالمية 

يف  للذكور  �ل�رشعية  �ملدر�صة  �صاحة  يف 

من  �الأمامي  �ل�صف  �حلاووز،  منطقة 

�ليمني: ح�صن �ل�صاحب، �صائب �لناظر، 

�لنبي. عبد  �صالح  رجب،  �أبو  �صكري 

�ل�صـف �خلـلـفـي: مـحـمــــد عيـــد م�صـــك، 

عبد �حلكيم فر�ح، عبد �لعزيز �جلعبي، 

حممد رفيق �لنت�صة، عدنان م�صودي.
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�خلريية  للجمعية  �الإد�رية  �لهيئة  �أع�صاء 

بيت  �أمام  جماعية  �صورة  يف  �الإ�صالمية 

من  �الأمامي  �ل�صف  �خلريي،  �ليتيمات 

�ليمني: عبد �حلكيم فر�ح، �صائب �لناظر، 

م�صك،  عيد  حممد  �لنبي،  عبد  �صالح 

�ل�صف �خللفي من �ليمني: طاهر دندي�ص، 

حامت  �لنبي،  عبد  ها�صم  �ل�صاحب،  ح�صن 

�صحادة، عدنان م�صودي.

من�صار،  �أبو  عمارة  يف  عيادته  يف  م�صودي 

جمهولة �لتاريخ.

م�صودي يف �أثناء �إجر�ئه لعملية ��صتئ�صال 

�لزعرتي،  خالد  م�صت�صفى  يف  �للوزتني 

�صيف 2000.

على  �ل�صهاد�ت  توزيع  �حتفال  يف  م�صودي 

حفظة �لقر�آن �لكرمي يف قاعة �ل�صيخ �صكري 

من  لالإناث.  �ل�رشعية  �ملدر�صة  يف  رجب  �أبو 

عز�م  �لنت�صة،  مو�صى  �لعملة،  حماد  �ليمني: 

م�صودي،  عدنان  �جلنيدي،  عادل  �صلهب، 

م�صطفى �صاور، �صيف 2002.
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�شور مرج الزهور واالعتقاالت

م�صودي عند عني لباية يف منطقة جنوب لبنان بالقرب من خميم �لعودة يف مرج �لزهور، �صيف 1993.

م�صودي �أمام خيمة �لعيادة يف “خميم �لعودة” مرج �لزهور ويظهر يف �خللفية جبل حرمون و�صل�صلة 

جبال ت�صكل �متد�د�ً جلبل �ل�صيخ بعد ذوبان �لثلوج عنها، 1993/7/10.
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م�صودي يف رحلة �إىل �لنهر �لفاتر، 

�صيف 1993.

م�صودي يف حفل جلامعة مرج �لزهور 

“�بن تيمية”، �صباط/ فب�ير 1993.

م�صودي يح�رش �ملاء يف �لنهر �لفاتر باحلجارة 

�صلهب،  عز�م  �ملبعد  وبرفقته  ماء،  بركة  لعمل 

�صيف 1993.

�ملوؤدي  �لفاتر  �لنهر  �إىل  رحلة  يف  م�صودي 

للحا�صباين قرب “خميم �لعودة” مرج �لزهور، 

�صيف 1993.
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من �ليمني: �ملبعد عبد �لعزيز �لرنتي�صي، 

�صالمة،  �صامل  �ملبعد  م�صودي،  عدنان 

�حلاج  �أحمد  �ملبعد  يو�صف،  ح�صن  �ملبعد 

�لزهور  مرج  جلامعة  حفل  يف  علي، 

“�بن تيمية”، �صباط/ فب�ير 1993.

�ملبعد  م�صودي،  عدنان  �ليمني:  من 

عادل  �ملبعد  �لتميمي،  بهية  كمال 

�لنت�صة،  �خلالق  عبد  �ملبعد  �جلنيدي، 

�إعد�د  �أثناء  �لقو��صمة، يف  �هلل  عبد  �ملبعد 

�لعودة”  “خميم  يف  �لدو�يل”  “ورق 
مرج �لزهور، �صيف 1993.

�جلنيدي،  عادل  �ملبعد  �ليمني:  من 

�هلل  عبد  �ملبعد  �لنت�صة،  �خلالق  عبد  �ملبعد 

زكريا  �ملبعد  م�صودي،  عدنان  �لقو��صمة، 

�جلعبي، يف �أثناء �إعد�د “ورق �لدو�يل” يف 

“خميم �لعودة” مرج �لزهور، 
�صيف 1993.

�أجمد  �ملبعد  ب�صحبة  م�صودي  عدنان 

بفكه  �لعودة  م�صرية  يف  �مل�صاب  ز�مل 

�لعيادة،  خيمة  �أمام 

كانون �لثاين/ يناير 1993.
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 ،25 رقم  �خليمة  �أمام  م�صودي  عدنان 

�لزهور  مرج  �لعودة”  “خميم  يف  خيمته 

وب�صحبته �ملبعد �لدكتور زياد عبد �لقادر، 

�آذ�ر/ مار�ص 1993.

منطقة  �إىل  رحلة  يف  م�صودي  عدنان 

من  ب�صحبته  �لزهور  ملرج  جماورة 

�ملبعد  �لدين،  نا�رش  بالل  �ملبعد  �ليمني: 

فتحي عمرو، �صيف 1993.

عدنان  قفي�صة،  حامت  �ملبعد  �ليمني:  من 

�أثناء  يف  �صاور،  حت�صني  �ملبعد  م�صودي، 

�لفاتر،  نهر  �إىل  رحلة  خالل  للحم  �صيهم 

�صيف 1993.

نز�ر  �ملبعد  ب�صحبة  م�صودي  عدنان 

�لفاتر  �لنهر  من  بالقرب  رم�صان 

�صاور،  حت�صني  �ملبعد  خلفهما  ويظهر 

�صيف 1993.
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ح�صام  �ملبعد  ب�صحبة  م�صودي  عدنان 

�جلعبي، �صيف 1993.

طاهر  �ملبعد  و�صهره  م�صودي  عدنان 

�لفاتر  �لنهر  �إىل  رحلة  �أثناء  يف  دندي�ص 

بالقرب من مرج �لزهور، �صيف 1993.

من �ليمني: �ملبعد ر�صتم �لك�صو�ين، �ملبعد 

كمال �لتميمي، �ملبعد عبد �خلالق �لنت�صة، 

حت�صني  حممد  �ملبعد  م�صودي،  عدنان 

�صاور، �ملبعد خليل �لربعي، �ملبعد جو�د 

�لقو��صمي،  عمر  �ملبعد  �لنت�صة،  بحر 

�ملبعد عادل �جلنيدي، �صيف 1993.

مبعد  �جلنيدي،  عادل  �ملبعد  �ليمني:  من 

عزيز  �لدكتور  �ملبعد  معروف،  غري 

عدنان  بدر،  ماهر  حممد  �ملبعد  دويك، 

ويف  عمرو،  فتحي  �ملبعد  م�صودي، 

�ملبعد  �خللف يظهر: مبعد غري معروف، 

عز�م �صلهب، 1993.
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�صاور،  حت�صني  حممد  �ملبعد  �ليمني:  من 

عادل  �ملبعد  �لقو��صمي،  عمر  �ملبعد 

�لدين،  نا�رش  بالل  �ملبعد  �جلنيدي، 

عزيز  �ملبعد  �لنت�صة،  �خلالق  عبد  �ملبعد 

�ملحت�صب، عدنان م�صودي، يف رحلة لنبع 

عني ماء �للباية بالقرب من مرج �لزهور، 

�صيف 1993.

�ملبعد  �الأمامي:  �ل�صف  يف  �ليمني  من 

يف  يو�صف،  ح�صن  �ملبعد  قفي�صة،  حامت 

�لتميمي،  كمال  �ملبعد  �خللفي،  �ل�صف 

�ملبعد عبد �خلالق �لنت�صة، عدنان م�صودي، 

غ�صــان  �ملبعــد  �صليــم،  جمــال  �ملبعــد 

هرما�ص، 1993.

�ملبعد  عمرو،  فتحي  �ملبعد  �ليمني:  من 

طالل �صدر، عدنان م�صودي، �ملبعد عادل 

�جلنيدي، مرج �لزهور، �صتاء 1992.

عدنان  �خلروف،  حممد  �ملبعد  �ليمني:  من 

�لقا�صي،  �صمري  �لدكتور  �ملبعد  م�صودي، 

ويظهر يف �ل�صورة �ملبعد �لدكتور حممود 

�لزهار، �صيف 1993.
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�ملبعدين  �أحد  م�صودي،  عدنان  �ليمني:  من 

�لعودة”،  “خميم  �صيوف  من  طفل  يحمل 

�لدكتور  �ملبعد  زيد،  �أبو  فوؤ�د  حممود  �ملبعد 

�لبيتاوي، يوم عيد  �ملبعد حامد  �أحمد بحر، 

�لتهاين. ويظهر يف  �أثناء تبادل  �الأ�صحى يف 

خلفية �ل�صورة طريق زمرّيا، 1993/5/31.

عبد  �ملبعد  م�صودي،  عدنان  �ليمني:  من 

�لفتاح دخان، �ملبعد عبد �خلالق �لنت�صة، 

بالثلوج،  �ملكت�صية  �جلبال  �خللفية  ويف 

.1993/2/2

عجوة  �أبو  علي  وبجو�ره  م�صودي  عدنان 

�لعودة” و�ملبعد حممد طه،  “خميم  م�صور 

موؤذن �ملخيم، 1993/7/3.

يف  للمبعدين  �إماماً  م�صودي  عدنان 

وق�رش�ً  جمعاً  و�لع�رش  �لظهر  �صالة 

بالقرب من �حلدود �لفل�صطينية �للبنانية 

�ملبعدين،  مظاهر�ت  �إحدى  �أثناء  يف 

�آذ�ر/ مار�ص 1993.
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يف  م�صاركته  �أثناء  يف  م�صودي  عدنان 

من  عدد�ً  متو�صطاً  �الأكفان  م�صرية 

تعبري�ً  �الأكفان  يرتدون  �لذين  �ملبعدين 

�لعودة  �صبيل  يف  للموت  ��صتعد�دهم  عن 

للوطن، 1993/4/23.

من  �آخر  م�صهد  يف  م�صودي  عدنان 

فل�صطني  �إىل  �ملتوجهة  �الأكفان  م�صرية 

�ملبعدين. ويظهر  �ملحتلة مطالبة بعودة 

و�ملبعد  رم�صان  نز�ر  �ملبعد  خلفه 

�لدكتور عز�م �صلهب، 1993/4/23.

عدنان م�صودي م�صتلقياً وي�صتمع للر�ديو 

يف م�صرية و�عت�صام مبنا�صبة مرور �صبعة 

�لزهور،  مرج  �إىل  �إبعادهم  على  �أ�صهر 

.1993/7/17

م�صاركاً  م�صودي  عدنان  �ليمني  من 

زمرّيا  �إىل  متجهة  للمبعدين  مب�صرية 

مطالبة بتطبيق قر�ر جمل�ص �الأمن 977 

�ملبعدين،  عودة  بوجوب  و�لقا�صي 

كانون �لثاين/ يناير 1993.
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�ملبعد  وبجو�ره  م�صودي  عدنان 

�ملجل�ص  ]رئي�ص  دويك  عزيز  �لدكتور 

بالقرب  �لطريق  يفرت�صان  �لت�رشيعي[ 

�أثناء  يف  �ملحتلة  فل�صطني  حدود  من 

م�صاركتهم يف �عت�صام للمطالبة بالعودة 

�إىل ديارهم، 1993.

�الأ�رشى  �أحد  ب�صحبة  م�صودي  عدنان 

�ل�صورة،  ي�صار  قفي�صة  حامت  و�الأ�صري 

يف �صجن �لنقب �ل�صهيوين، �صيف 1994.

“بر�صه”  عدنان م�صودي م�صودي على 

�الأ�رشى  ي�صنعه  متو��صع  ]�رشير 
عوفر  ب�صجن  خيمة  يف  �خل�صب[  من 

مكتبة  �خللفية  يف  ويظهر  �ل�صهيوين 

�ل�صجن، 2005/11/14.

�أ�رشى  من  عدد  مع  م�صودي  عدنان 

يف  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة 

�الأخري  �لربع  �ل�صهيوين،  عوفر  �صجن 

من �صنة 2005.
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الفل�شطيني  اال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر�ن،  �صالح،  حممد  وحم�صن  نافع  ب�صري   .1

ل�شنة 2005، 2006.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.  .4

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، 2010.  .5

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، 2011.  .6

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، 2012.  .7

الفل�شطينية  الوثائق  من  خمتارات  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .8

ل�شنة 2005، 2006.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .9

 ،2007 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة  حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن،   .10

.2009

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد وعبد �حلميد فخري �لكيايل، حمررون، الوثائق   .11

الفل�شطينية ل�شنة 2008، 2011.

 ،2009 ل�شنة  الفل�شطينية  الوثائق  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .12

.2012

وحماوالت  الفل�شطيني  ال�شعب  ح�شار  حول  درا�شة  احل�شار:  �صعد،  و�ئل   .13

اإ�شقاط حكومة حما�س، 2006.

حممد عارف زكاء �هلل، الدين وال�شيا�شة يف اأمريكا: �شعود امل�شيحيني االإجنيليني   .14

واأثرهم، ترجمة �أمل عيتاين، 2007.

�أحمد �صعيد نوفل، دور اإ�رصائيل يف تفتيت الوطن العربي، 2007، ط 2، 2010.  .15
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التجربة  تقييم  الفل�شطينية:  التحرير  منظمة  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .16
واإعادة البناء، 2007.

وحكومتها  حما�س  جتربة  يف  نقدية  قراءات  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .17
.2007 ،2007-2006

خالد وليد حممود، اآفاق االأمن االإ�رصائيلي: الواقع وامل�شتقبل، 2007.  .18
الفل�شطينية  ال�شلطة  يف  االأمنية  التطورات  �صعد،  وو�ئل  �بحي�ص  ح�صن   .19

2006-2007، ملف �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية )1(، 2008.
وحما�س  لفتح  االأمني  ال�شلوك  االإرادات:  �رصاع  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .20

واالأطراف املعنية 2006-2007، ملف �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية )2(، 2008.

مرمي عيتاين، �رصاع ال�شالحيات بني فتح وحما�س يف اإدارة ال�شلطة الفل�شطينية   .21
.2008 ،2007-2006

الدولية  ال�رصعية  بني  الفل�شطينيني  الالجئني  حقوق  ح�صاوي،  جنوى   .22
واملفاو�شات الفل�شطينية – االإ�رصائيلية، 2008.

 ،2008 لبنان،  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  اأو�شاع  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .23
ط 2، 2012.

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، 2008.  .24
الثانية  لبنان  حرب  من  م�شتخل�شة  درو�س  مرتجم،  عامر،  �أبو  عدنان   .25

)متوز 2006(: تقرير جلنة اخلارجية واالأمن يف الكني�شت االإ�رصائيلي، 2008.

عدنان �أبو عامر، ثغرات يف جدار اجلي�س االإ�رصائيلي، 2009.  .26
ق�صي �أحمد حامد، الواليات املتحدة والتحول الدميوقراطي يف فل�شطني، 2009.  .27

منذ  لبنان  يف  االإ�شالمية  اجلماعة  منّاع،  ومعني  علي  �لقادر  وعبد  عيتاين  �أمل   .28
الن�شاأة حتى 1975، 2009.

�شمات النخبة ال�شيا�شية الفل�شطينية قبل وبعد قيام  �صمر جودت �لبغوثي،   .29
ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، 2009.

غزة:  قطاع  على  االإ�رصائيلي  العدوان  يف  درا�شات  حمرر،  �لكيايل،  �حلميد  عبد   .30
عملية الر�شا�س امل�شبوب/ معركة الفرقان، 2009.

عدنان �أبو عامر، مرتجم، قراءات اإ�رصائيلية ا�شرتاتيجية: التقدير اال�شرتاتيجي   .31
ال�شادر عن معهد اأبحاث االأمن القومي االإ�رصائيلي، 2009.

�صامح خليل �لو�دية، امل�شوؤولية الدولية عن جرائم احلرب االإ�رصائيلية، 2009.  .32
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واليهود(  )العرب  واالأر�س  ال�شكان  القد�س:  مدينة  �صاحلية،  عي�صى  حممد   .33
1275-1368هـ/ 1858-1948م، 2009.

ر�أفت فهد مرة، احلركات والقوى االإ�شالمية يف املجتمع الفل�شطيني يف لبنان:   .34
الن�شاأة – االأهداف – االإجنازات، 2010.

فل�شطني: درا�شات من منظور مقا�شد ال�رصيعة االإ�شالمية،  �صامي �ل�صالحات،   .35
ط 2 )بالتعاون مع موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة(، 2010.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، درا�شات يف الرتاث الثقايف ملدينة القد�س، 2010.  .36
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.2010
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�أمل عيتاين، 2011.

و�صام �أبي عي�صى، املوقف الرو�شي جتاه حركة حما�س: 2010-2006، 2011.  .41
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الدولة، 2011.
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درا�شة قانونية، 2011.
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حم�صن حممد �صالح، حمرر، اأزمة امل�رصوع الوطني الفل�شطيني واالآفاق املحتملة،   .54
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