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املقدمة

املقدمة

�ل�صيخ  ف�صيلة  مع  �للقاء  يل  �هلل  ي�رّش   ،2011/10/13–5 بني  �لو�قعة  �لفرتة  يف 

1948 �صنة  فل�صطني  من  �ملحتلة  �ملنطقة  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  زعيم  �صالح،   ر�ئد 

يتابع  ف�صيلته  كان  حيث  �لفل�صطيني(؛  �لد�خل  م�صطلح  عادة  �أهلها  عليها  يطلق  )�لتي 

ممثلة  �لبيطانية،  �حلكومة  على  رفعها  �لتي  �لق�صايا  يف  �لبيطانية  �ملحاكم  جل�صات 

�أمر باعتقاله و�إبعاده عن بريطانيا، بتهم �لعد�ء �صّد  بوزيرة �لد�خلية، لقيامها باإ�صد�ر 

�ل�صامية و�إثارة �لكر�هية...�إلخ.

من  بدعوة  وقانونية،  �رشعية  ب�صورة  �لبيطانية  �الأر��صي  دخل  قد  �ل�صيخ  وكان 

�ملنتدى �لفل�صطيني يف بريطانيا للم�صاركة يف برنامج معلن �أعّده �ملنتدى، وكان من �صمنه 

لقاء�ت ر�صمية ومعلن عنها مع نو�ب بريطانيني يف مبنى �لبملان.

�ل�صيخ حتّدى —كعادته يف �لتحّدي— قر�ر �العتقال و�الإبعاد �لظامل، ورف�ص �خلروج 

مبعد�ً من بريطانيا، ورفع عدة دعاوى على �حلكومة مطالباً باإن�صافه، وتبئته من �لتهم 

�لتي �تهموه بها دون وجه حّق، وبتحري�ص من �للّوبي �ل�صهيوين يف بريطانيا، م�صّجالً 

�لق�صاء �لبيطاين و�ل�صيا�صة �خلارجية �لبيطانية وتعاملها مع  بذلك �صابقًة يف تاريخ 

�لق�صية �لفل�صطينية، ومتجاوز�ً عهد�ً من �لعجز �لذي ي�صيطر على �جلاليات �مل�صلمة يف 

�لغرب مقارنة بتغّول د�ئم من قبل �للوبي �ل�صهيوين.

يف هذه �للقاء�ت �ملباركة؛ و�لتي تعّد فر�صة تاريخية بحّق على �صعيدي �ل�صخ�صي، 

حيث حظيُت بالتعامل مع ف�صيلته عن قرب، فتف�ّصل علّي بهذه �حلو�ر�ت �لتي ت�صّجل 

تاأريخاً �أولياً للحركة �الإ�صالمية يف �لد�خل �لفل�صطيني، من و�قع معاي�صته لتاأ�صي�ص هذه 

15 عاماً من جهة  �أكرث من  لها على مدى  �الأول  �لقيادة  �حلركة من جهة، وتبّوئه ملوقع 

�أخرى.

ال يفوتني �أن �أذكر �أّن �أ�صّد ف�صول هذه �ملعاناة كان زو�ج �بنتيه �لتو�أم يف غيابه، ويف 

�لوطني  �لرمز  لهذ�  تقديري  وز�د  كثري�ً،  نف�صي  يف  �أّثر  �لذي  �الأمر  معه،  حو�ر�تي  �أثناء 

�لكبري. 
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هذه  تاريخ  لكتابة  �الأوىل  �لنو�ة  �ل�صيخ،  �أّكده  ما  ح�صب  �للقاء�ت،  هذه  �صّكلت  لقد 

�حلركة، و�لتي تعّد قوة رئي�صية —�إن مل تكن �لرئي�صية— يف �لد�خل �لفل�صطيني، و�لتي 

متثل من وجهة نظر �أتباعها �متد�د�ً للحركة �الإ�صالمية �لعاملية. بيد �أّنه من �ملهم �الإ�صارة 

حيث �حلركة؛  من  وُمقر�ً  ر�صمياً  تاريخاً  �حلالية  بن�صختها  تعّد  ال  �ملادة  هذه  �أّن   على 

ما ز�لت بحاجة ال�صتكمال من بع�ص �الأع�صاء �لبارزين يف �حلركة، كما �أنها بحاجة لتاأكيد 

بع�ص �لتو�ريخ و�ملعلومات �لو�ردة يف هذه �حلو�ر�ت )م�صار �إليها يف موقعها(، �صو�ء من 

�أم من �ل�صيخ كمال �خلطيب بو�صفه نائباً لرئي�ص �حلركة �الإ�صالمية  �ل�صيخ ر�ئد نف�صه 

طيلة �لفرتة �مل�صار �إليها، وكذلك بو�صفه كان معنياً �أكرث مبتابعة �ل�صاأن �لد�خلي للحركة، 

بحكم  بها،  �ملتعلق  و�لعام  �ل�صيا�صي  �ل�صاأن  متابعة  يف  منهمكاً  ر�ئد  �ل�صيخ  كان  حني  يف 

�ملو�قع �لقيادية �لعاّمة �لتي تبو�أها وبالذ�ت رئا�صة بلدية �أم �لفحم، كما �صريد تف�صيله يف 

هذه �حلو�ر�ت.

�حلو�ر�ت  جل�صات  كل  يف  ر�فقنا  قد  �أنه  �ملقدمة؛  هذه  يف  �أي�صاً  �ملهمة  �الإ�صارة  جتدر 

�الأ�صتاذ ز�هي جنيد�ت �لناطق �لر�صمي با�صم �حلركة �الإ�صالمية، حيث كان ير�فق �ل�صيخ 

و�الأ�صماء  و�الأحد�ث  �ملعلومات  تاأكيد  يف  عظيمة  فائدة  مل�صاركته  وكان  حمنته،  يف  ر�ئد 

�لو�ردة يف �حلو�ر�ت.

�لد�خل  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  قياد�ت  من  وفٌد  قِدم  ر�ئد،  بال�صيخ  لقاء�تي  ختام  ويف 

�حلركة  رئا�صة  يف  �صالح  ر�ئد  �ل�صيخ  نائب  �خلطيب  كمال  �ل�صيخ  ي�صّم:  �لفل�صطيني 

�الإ�صالميّة، وكذلك �ل�صيخ ها�صم عبد �لرحمن زميله وقرينه من �أيام �ملد�ر�صة �البتد�ئية، 

�إذ  �أجله!  من  جئُت  �لذي  وللهدف  يل  بالن�صبة  بها  �أحلم  �أكن  مل  نوعيّة  �إ�صافًة  ذلك  فكان 

�لوقت!  يف  �صعٍة  مع  و�حد، 
ٍ
وقت  يف  �لثالثة  �لقياديني  هوؤالء  �جتماع  تتخيّل  �أن  ي�صعب 

وبالتايل ��صتثمرُت �جتماع هوؤالء �لكبار؛ فاأكملو� رو�يتهم مع بع�صهم �لبع�ص، و�صّححو� 

وعّدلو� وتذ�كرو� �لتو�ريخ و�الأحد�ث، و��صتح�رشو� ما يكن �أن يكون من�صيّاً.

�حلو�ر مع �ل�صيخ ر�ئد بد�أ مبقابلة بالت�صجيل �ل�صوتي يف �ليوم �الأّول للقاء�ت، لكنّه 

�إال  يل  كان  وما  يقول،  ما  �أكتب  و�أنا  يروي  هو  م�صافهة؛  يكون  �أن  �لتالية  �الأيام  يف  �آثر 

�اللتز�م، فاأنا �صاحب �حلاجة!
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�ل�صيخ  �ملكتوب معتمد من  فالنّ�ص  بعد طباعته وعّدل عليه،  �لنّ�ص  ثم عر�صُت عليه 

ر�ئد �صخ�صياً، ويف �ملرفق ما كتبه بخط يده �إقر�ر�ً لذلك.

هما  كتابتهما  على  �عتمدُت  فقد  وها�صم  كمال  �ل�صيخني  مع  �ملقابلة  منهجيّة  �أّما 

�صخ�صياً ما يوّد�ن قوله، وذلك بعد �إْطالعهما على ما مّت مع �ل�صيخ ر�ئد، ولذلك فاإّن طبيعة 

مقابلتيهما هي ��صتكماٌل ملا قاله �ل�صيخ �أكرث من كونهما مقابالت م�صتقلّة ومف�ّصلة.

ويف �لنهاية �أجريُت �ملر�جعة �لنهائيّة للن�صو�ص �لثالثة، و�لتي �قت�رشت على تعديالٍت 

بحيث و�لت�صكيل(،  مثالً  �لرتقيم  عالمات  قبل  )من  وحتريرية  ونحوية  لغوية   �صكليّة: 

ال مت�ّص �أبد�ً باملحتوى و�ملعلومة و�ملعنى.

�لتي ق�صيتها مع  �أعّب عن فخري و�صعادتي و�عتز�زي بهذه �الأيام �ملباركة  ختاماً؛ 

على  لف�صيلته  و�متناين  �صكري  �أكرر  كما  “�لظاهرة”،  �ل�صيخ  هذ�  �صالح  ر�ئد  �ل�صيخ 

�إجناح هذ� �مل�رشوع، وعلى  ما مل�صته من خلٍق رفيٍع وتعامٍل ر�ٍق وحر�ص ٍو��صٍح على 

�لتعاون �لكبري �لذي �أبد�ه، بل و�ل�صعادة �لبادية على حميّاه بهذه �لتجربة على �لرغم مما 

يّر به من �أذى نف�صي ب�صبب �لظلم �لو�قع عليه، ومع ذلك فاإّنه �أبدى �صالبة قّوية وعزماً 

ال يلني، يجعلك ال ت�صعر �أّنه ير مبحنة كبرية.

عنه  يفّرج  �أن  وجّل  عّز  �ملوىل  �صائالً  بذله؛  �لذي  �جلهد  على  خري�ً  �ل�صيخ  �هلل  جزى 

وُيخرجه منت�رش�ً مرفوع �لر�أ�ص.
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التمهيد

وم�ضات من وحي املقابالت

يل،  بالن�صبة  و�لر�ئعة  �لفريدة  �لتجربة  هذه  على  �صنو�ت  �صّت  من  �أكرث  وبعد  �الآن، 

جمموعة  هناك  فاإذ�  �الأيام  تلك  ��صتح�رشُت  �ل�صنو�ت،  هذه  طيلة  عنها  �بتعادي  وبعد 

يكن  وال  كثري�ً  يف  و�أّثرت  نف�صي،  يف  ر�صخت  �لتي  و�لعب  و�لوم�صات  �النطباعات  من 

�أن �أن�صاها، خا�صة �أنها جاءت من معاي�صة حتى ولو كانت ق�صرية، ور�أيُت من �ملنا�صب 

�ل�صيخ  �ملقابالت عبارة عن ناقل وُمي�رّش، بينما  �لرئي�صي كان يف  �إّن دوري  �إذ  توثيقها؛ 

و�إخو�نه هم �إّما متحّدث �أو كاتب:

1. الإ�رصار والعزمية والتحّدي وال�رصامة: معاٍن و��صحة وبارزة جد�ً يف �صخ�صية 

�ل�صيخ ر�ئد وم�صريته �لدعوية و�حلركية و�الإ�صالحية، و�أكرث ما يبهرك �أن هذه �ل�صفات 

�أْن حت�صل لوال حتديه  جعلته حازماً جد�ً حتى مع نف�صه؛ فما كان لهذه �ملقابالت مثالً 

لبيطانيا �لعظمى و�إجر�ء�تها.

و�الإ�رش�ر  �لتحّدي  هذ�  على  قائمٌة  �ل�صهاينة  مع  ومو�جهاته  �رش�عاته  كّل  �أن  كما 

و�لعزية، فم�صاريعه كلّها جتد فيها ب�صمة �الإ�رش�ر و�لتحّدي و��صحة �صو�ء يف فكرتها 

�لكيان  �إنه يجابه  �لبيارق مثالً، وتعامله مع �الأق�صى عموماً،  �إد�رتها، خذ م�صرية  �أم يف 

�ل�صهيوين بكل �أجهزنه �الأمنية! 

مع  و�رش�مًة  عزماً  �أ�صّد  هو  و�إمنا  فقط  �الآخر  مع  �صارماً  لي�ص  �أنه  هذ�،  كّل  يف  �ملهم 

نف�صه؛ فال يتفلّت وال ينفعل �أو يت�رّشف بعاطفيّة �صطحية، بل �إّنه يحر�ص �أْن يكون �صمن 

�حلدود(،  الأبعد  �الحتالل  قانون  �صمن  )حتى  قانونيّة  وم�صاريعه  وت�رّشفاته  �لقانون 

مرة،  من  �أكرث  �عتقل  كان  و�إن  فهو  و�الإجناز؛  و�لعمل  �لعطاء  ��صتمر�رّية  ذلك  يف  د�فعه 

�أ�صّماً �صامد�ً ال  وذهب لالعتقال يف دبكة �ل�صعبية و)دحيّة(! وكان يف كّل �عتقاالته جبالً 

وال  �جلبية،  �الإقامة  وال  �العتقال  على  حري�صاً  لي�ص  �لتحدي  ذلك  كّل  مع  �أّنه  �إال  يلني، 

يهوى ظالمات �ل�صجن! بل يتجنبه بكل ما �أوتي من قوة، حتى ي�صتمر يف معركته �الأ�صلية 

خدمة �صعبه ومقد�صاته ومقاومة �الحتالل بكّل ما �أوتي من قوة.
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�لقوّي  �إ�رش�ره  فيه  ��صتوقفني  م�صهد�ً  “�لوم�صة”  هذه  يف  �أجتاوز  �أن  �أ�صتطيع  ال 

ونحن يف لندن، عندما ُدِعي الحتفال كبري �أقامته �جلالية �لعربية لتكرمي �الأ�صتاذ و�ّصاح 

هّب  حتى  �الحتفال  بد�ية  بعد  دقائق  �إال  هي  فما  �ملدعّوين،  ر�أ�ص  على  هو  وكان  خنفر، 

وبعد  يبقى،  �أْن  معه  وحاولو�  �حلفل  ومنّظمو  �حل�صور  فا�صتغرب  باخلروج!  م�صتاأذناً 

�حلو�ر تبنّي �أّنه ملتزٌم بالعودة للبيت الأّن موعد �الإقامة �جلبية �قرتب و�إال �ُصِجن وخ�رش 

�لق�صيّة ب�صبب خمالفته، علماً باأّنه كان قد بقي على �ملوعد �أكرث من �صاعتني، و�مل�صافة ال 

حتتاج �أكرث من ثلث �صاعة، �إال �أّنه �أ�رش على �ملغادرة بالرغم من �جلو �الحتفايل و�لعاطفي 

نف�صه خمالفة.. كان �صارماً  ي�صّجل على  به وباالأ�صتاذ و�ّصاح، حتى ال  و�لبوتوكويل 

جّد�ً على نف�صه، وكانت حلظة عاطفيّة �إن�صانية لن �أن�صاها، م�صى ووقف جميع �ملدعوين 

ت�صفيقاً له وعيونهم تدمع، وغادر �لقاعة منت�صب �لقامة.

2. ب�شاطة ال�شيخ: مع هذ� �الإ�رش�ر و�لعزية و�لتحّدي فاإّن �ل�صيخ يتمتع بب�صاطة 

متناهية: يف �للغة، يف �حلديث، يف �ملنطق، يف �ملظهر، ... فهو ال يتقّعر باحلو�ر، وال يت�صّدق 

منطقه  فقّوة  وعميق،  قوي  منطق  �صاحب  لكنه  �صل�ص،  �صهل  حديثه  �الألفاظ.  بحو�صّي 

وحّجته غري مرتبطة بلغته، و�إمنا بذ�ت �ملنطق و�أ�صل �حلّجة. 

مظهره كاأّي رجل من عامة �لنا�ص �إْن مل يكن �أكرث ب�صاطة، بل �إّن �صورته �لتي �نطبعت 

باأذهان �ملاليني �إذ� ذِكر ��صمه هي �ل�صورة نف�صها باللبا�ص نف�صه و�ملظهر نف�صه منذ عقود! 

�إالّ يجمع مع كّل هذه �لب�صاطة ذوقاً رفيعاً رقيقاً؛ فهو فنّان بكل معنى �لكلمة، ر�صم 

يف  �عتقاالته  خالل  وكذلك  لندن،  يف  �جلبية  �إقامته  خالل  �لر�ئعة  �للوحات  ع�رش�ت 

�ل�صجون �ل�صهيونية. وهو �صاعٌر ذو ح�ّص مرهف �صدر له عّدة دو�وين �صعرية. 

وهو �إن�صايٌن يف تعامله وِع�رشته، خدوم الإخو�نه و�صيوفه الأق�صى �حلدود؛ فال يكن 

�أْن ي�صمح الأحد بخدمته، بل هو �لذي �أ�رش خالل �إقامته �جلبّية على �لطبخ بتفا�صيله 

كاّفة!

قد تبدو �صفاٌت متناق�صة، لكنها �جتمعت وغريها يف رجل كبري كال�صيخ ر�ئد.

ل�رشد  ��صتماعي  خالل  من  و��صحاً  كان  امل�شتمّرة:  واملبادرة  الدائم  الإبداع   .3

�الأحد�ث من �ل�صيخ منذ نهاية �ل�صبعينيات �إىل وقت �إجر�ء �ملقابالت، �أن “�ملبادرة و�الإبد�ع 

م�رشوع  ينطلق  �أْن  فما  وفريقه،  ر�ئد  لل�صيخ  �لعملية  �مل�صرية  يف  ومالزمة  بارزة  �صمة 
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التمهيد

ر�ّصخ �لذي  �الأمر  و�ملوؤ�ص�صات،  �مل�صاريع  تتالحق  وهكذ�  �الآخر  يبد�أ  حتى  موؤ�ص�صة   �أو 

�ل�صعب  عموم  يتبنّاها  وكفكرة  �لفل�صطيني،  �ملجتمع  يف  فاعلة  كقوة  �الإ�صالمية  �حلركة 

رمز�ً  �ل�صيخ  كان  ولهذ�  وطموحاتهم.  حاجاتهم  يالم�ص  ما  م�صاريعها  يف  وجدو�  الأنهم 

“كان �ل�صيخ د�ئماً من  �صعبياً ال حزبياً فقط، ويف هذ� يقول �ل�صيخ ها�صم عبد �لرحمن: 

خالل  من  لتطويرها  حتتاج  ما  �إليها  ن�صيف  الأفكاره  �حلو�ر  يف  نر�فقه  وكنّا  �ملبادرين، 

نقا�صنا”. ويقول �أي�صاً: “وما كان ييّز �ل�صيخ يف هذه �لفرتة كما هي عادته؛ كثري �ل�صمت 

و�لفكر معاً، ذو �إبد�ع وهمة عالية، وما كان ن�صمع منه �إالّ حرقته على �أحو�ل �مل�صلمني، 

و�أمله باأّن �لتغيري قادم، وال بّد من حمل �مل�صوؤولية، ومع كل لقاء كان ياأتي باقرت�حات 

جديدة وبناء موؤ�ص�صات جديدة، كان د�ئم �لتجديد ومتابعاً للقدمي و�جلديد، ذو همة عالية، 

حتى �إننا كنا نقول على مهلك يا �صيخ! فاإننا ال نقوى على متابعة �أفكارك و�قرت�حاتك”!

ومن �لالفت للنظر �أّن هذه �ملبادر�ت �صملت كل جو�نب �لعمل: �ملر�أة، �لطفل، �ل�صباب، 

ور�ء  �أّن  يوؤّكد  �لذي  �الأمر  �الإغاثة...  �الإعالم،  �ملقّد�صات،  �الأق�صى،  �النتفا�صة،  �لقر�آن، 

هذه �ملبادر�ت قيادة �إبد�عية و�صمولية.

4. ال�شدق: يوؤكد خب�ء �لقيادة �أن �أهم مو��صفات �لقائد �مل�صد�قية و�ل�صدق، وهذ� 

ت�صمع  ال  فاأنت  ها�صم؛  و�ل�صيخ  كمال  �ل�صيخ  و�أخويه  ر�ئد  �ل�صيخ  يف  متج�ّصد�ً  ر�أيته  ما 

خطابني مثالً علني و�رّشي، �أو حزبي و�صعبي، �أو �صخ�صي وعام، �أو �إ�صالمي ووطني.. 

هو خطاب و�حد.

ومّما يلفت �النتباه �أي�صا عند �حلديث مع هذه �ل�صخ�صيات و��صتح�صار تاريخها هو 

�لتحلّل من حّظ �لنف�ص لدرجة كبرية وو��صحة، وتوجهها نحو �صعبها وق�صيّتها. حتى 

يف عالقاتهم مع �رشكائهم �أو خ�صومهم، فامل�صد�قية و��صحة، ولهذ� كانو� رموز جمتمع 

ووطن على �ختالف �نتماء�ت �ملجتمع و�لوطن!

5. ل يعرف الف�شَل لأهِل الف�شِل اإلّ اأهُل الف�شل: وم�صة وفاء كانت من �أكرث ما �أّثر 

�ل�صيخ  ال متكلّفاً  يكنّه ويظهره �صادقاً  �لذي  �لوفاء و�الحرت�م و�لتقدير  نف�صي، ذلك  يف 

ها�صم لل�صيخ ر�ئد.

و�صّف  و�حد  جيل  من  وهما  ر�ئد،  �ل�صيخ  زميل  ها�صم  �ل�صيخ  �أّن  من  �لرغم  فعلى 

ذلك  يفّ  و�أّثر  �نتباهي  لفت  �لذي  �أن  �إال  و�لتخ�ّص�ص؛  �جلامعة  ورفقاء  و�حد،  در��صي 

�أّن �ل�صائع بني �الأقر�ن  �الحرت�م و�لتقدير من هذ� �لزميل لزميله، و�لقرين لقرينه، علماً 
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و�الأند�د يف �لعادة �أنهم متناف�صون، ومع �أّن �ل�صيخ ها�صم ال يقّل رمزّية وعمالً وعلماً عن 

�ل�صيخ ر�ئد، �إالّ �أّن نظرة �الحرت�م و�لتقدير لل�صيخ ر�ئد كرمز كانت و��صحًة.

وكان هذ� و��صحاً من عبار�ت �صادقة قالها وكتبها �ل�صيخ ها�صم يف مقابلته �ملرفقة 

عن �ل�صيخ ر�ئد.

وما قدومه هو و�ل�صيخ كمال للندن وغريهما ملوؤ�زرة �ل�صيخ ر�ئد يف حمنته و�لوقوف 

�أيّن علمُت  �لنبيل من �الحرت�م و�لتقدير! علماً  �خُللق  �إالّ م�صهٌد ودليل على هذ�  بجانبه، 

�لبيطانية  �لد�خلية  �ل�صيخ ر�ئد وعدم رفع ق�صية �صّد وز�رة  ر�أيهم كان مع عودة  �أّن 

وجمابهة �لق�صاء، بينما كان ر�أيه خمالفاً ذلك، فاحرتمو� ر�أيه و�أعطوه �خليار و�حرتمو� 

خياره ودعموه يف �ختياره.

�لوفاء و�الحرت�م و�لتقدير للكبار قيم عليا تليق بالكبار �أ�صحاب �ملقامات �لعليا.

6. قيادة حا�شمة مع رفق يف احل�شم: برز هذ� �الأمر و��صحاً يف �إد�رة ملف �لعالقة بني 

جناحي �حلركة �الإ�صالمية �ل�صمايل و�جلنوبي؛ ففي �لوقت �لذي �أخذ �حلو�ر �لر�قي وقته 

بني �لطرفني، �إال �أّنه يف حلظة معيّنة وبعد �أن ��صتنفذ �حلو�ر وقته، مّت ح�صم �النف�صال بني 

�لطرفني وتاأ�صي�ص كيان جديد، على �لرغم من ق�صاوة �الأمر و�صعوبته على رفقاء �لدرب 

و�إخو�ن �لتاأ�صي�ص، وعلى �لرغم من �صخامة �لثمن �لذي دِفع وما ز�ل، وعلى �لرغم من 

وقر�ر  تاريخية  حلظة  يف  �أّنهم  �إال  �الإ�صالميني،  وثقافة  طبيعة  من  لي�ص  �حل�صم  هذ�  �أّن 

جريء “ح�صمو�”.

�الأهم من �حل�صم هو �إد�رة قر�ر �حل�صم، ومن ثّم �لعالقة بعد �حل�صم كان باأخالقية 

وقيميّة عالية، غلب عليها. كانت �صماتها �الإيغال برفق، و�لتجاوز، و�لتغافل، و�لتغافر، 

ق�صايا،  رفع  وعدم  �ل�صندوق،  عن  و�لتنازل  �الأق�صى،  جمعية  عن  �لتنازل  ذلك:  من 

و�لتجاوب مع كّل �لو�صاطات، ... .



الف�ضل الأول

ال�صهادة التاريخية لل�صيخ رائد �صالح 
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ال�ضهادة التاريخية لل�ضيخ رائد �ضالح1

اأّما قبل!!

�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيدنا حممد ر�صول �هلل

�حلركة  تاأ�صي�ص  قبل  ما  مبعنى:  قبل”؛  “اأما  �لبد�ية:  يف  هنا  �لفكرة  الفتتاحية: 

�إّن  �الإ�صالمية. كيف و�صلنا لفرتة �ل�صحوة �الإ�صالمية يف هذه �ملنطقة من وطننا؟ حيث 

�لنا�ص يف �خلارج ال تتخيل �أّن هناك من ي�صلّي حتى هذه �للحظة يف �أر��صي �لـ 48.

يجيب ال�شيخ رائد �شالح:

1973، حيث كنت يف ذلك �لوقت يف �ل�صف �لعا�رش �لثانوي، وكانت  �صاأبد�أ منذ �صنة 

توّجه  معظم  وكان  وطالبات(،  )طالّب  خمتلطة  مدر�صة  �لفحم  �أم  يف  �لثانوية  مدر�صتنا 

�لطالب يف ذلك �لوقت من �لناحية �ل�صيا�صية �إىل �حلزب �ل�صيوعي، و�لبع�ص كان يحمل 

�الأفكار �ل�صيوعية متظاهر�ً باالإحلاد! وكان بع�ص �لطالب يلكون �لفكر �لفطري �ل�ّصايف 

وهو: �العتز�ز بانتمائهم �الإ�صالمي وتاريخهم ولغتهم �لعربية، ولكن مل تكن لديهم �أّي 

ثقافة �إ�صالمية من �ملمكن �أن يو�جهو� بها �لتيار �ل�صيوعي �ل�صائد باملدر�صة يف ذلك �لوقت.

�أكرمنا �هلل، و�أ�صبح هناك تو��صٌل مع مكتبات �ل�صفة �لغربية )مل يكن  يف تلك �الأيام 

هناك �أّي مكتبة �إ�صالمية يف �لد�خل �لفل�صطيني(؛ وهذ� ما �أعطانا فر�صة �قتناء كتب حتمل 

�أكرث من مرة كان للكاتب   �أعجبنا كطالب وقر�أناه  �إ�صالمية، و�أ�صهر كتاب كان قد  ثقافة 

بني  ما  كان  هذ�  ع�رشي”.  لفهم  حماولة  “�لقر�آن:  بعنو�ن  �هلل،  رحمه  حممود  م�صطفى 

�الإ�صالمية  �لثقافة  لتكوين  عنها  نبحث  �لتي  �ل�صالّة  مبثابة  �لكتاب  هذ�  ووجدنا  �أيدينا! 

ومو�جهة �لتيار �ل�صيوعي �آنذ�ك.

غري  �صالة  ولكنّها  ي�صلّي  بد�أ  ممن  كنت  و�أنا  ي�صلّي  منّا  ق�صٌم  بد�أ  �لعام  هذ�  ويف 

قائمة على �أي فهم لالإ�صالم بتاتاً! �إمّنا �العتز�ز �لفطري كما قلت. �لبع�ص كان متع�ّصباً 

 للموقف �الإ�صالمي. ومل يكن ي�صلي �أحٌد من �لطالب. وهذ� �لكتاب �لذي وقع بني �أيدينا

لندن  يف   ،1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  رئي�ص  �صالح،  ر�ئد  �ل�صيخ  مع  �حلو�ر  جرى   
1

5–2011/10/13. وكتب �ل�صيخ ر�ئد ر�صالة حول هذ� �حلو�ر، �نظر: �ص 121.
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“�لقر�آن: حماولة لفهم ع�رشي” �أعطانا بد�ية ثقافة ملو�جهة �لتيار �ل�صيوعي، وهذ� �أحدث 
�لتفاف جمموعة من �لطالب حول �العتز�ز باالإ�صالم.

�لفرتة ممن  �أ�صماء يف هذه  �إذ� كان هناك  �أقاطعك و�أ�صاألك:  باأن  ��صمح يل هنا  �شوؤال: 

كانو� يبحثون عن �الإ�صالم؟

ال�شيخ رائد: نعم، �أذكر �ل�صيخ ها�صم عبد �لرحمن كان يف �صّفي نف�صه، وكان ممن 

�لتّف معنا �صّد �لتيار �ل�صيوعي �ل�صائد، وكان هناك بع�ص �لطالب �أذكر طالب ��صمه حممد 

عبد �ل�صادق �لتّف معنا يف حينه وبد�أ ي�صلّي، وكان هناك طالب يوؤيدوننا من بعيد، ومل 

يكونو� على تو��صل قّوي معنا. و�أي�صاً ز�دت �لثقافة �الإ�صالمية لدينا �أكرث مما كانت عليه 

عندما وقعت �أيدينا على “تف�صري �جلاللني”، وكان �أكب تف�صري وجدناه يف تلك �الأيام!

�شوؤال: تتحدث عن تلك �لكتب وكاأّنها كنٌز �أو �صيٌء ثمني وجدمتوه، وكان من �ل�صعب 

�إيجاده؟ مع �أّننا يف هذه �الأيام جندها �أينما كان حتى على “�لبَ�ْصَطات”!

ال�شيخ رائد: نعم كانت كذلك!

�شوؤال: كيف كان �جليل �لذي قبلكم فلقد كنت يف تلك �لفرتة بعمر 16 عاماً، هل هناك 

كان �أ�صاتذة �أو م�صايخ؟ 

�أّي توّجه �إ�صالمي، وحتى �الأ�صاتذة  يف �جليل �لذي قبلنا مل يكن هناك  ال�شيخ رائد: 

�لذين كانو� يدر�صوننا مل يكن فيهم �أي �صخ�ص ذو توجه �إ�صالمي �إطالقاً! �صوى ��صتثناء 

وحيد؛ كنا ن�صتفيد من معلّم �للغة �لعربية، �أو كنّا ن�صتفيد من ح�صة �لتعليم �الإ�صالمي، 

وكانت ح�صة و�حدة يف �الأ�صبوع، وكان يعلمنا بع�ص �ملعلمني �للذين جاوؤو� من �ل�صفة 

كان  �لر�ئد.  �أبو  ��صمه:  كان  �لعربية؛  �للغة  �أ�صتاذ  �أذكر  �لثانوية  �ملرحلة  ففي  �لغربية. 

و��صحاً �أّن له �صخ�صية ملتزمة باالإ�صالم. وطبعاً كان ال يدعو �إىل �الإ�صالم! ولكنّه ��صتطاع 

من خالل تعليم �للغة �لعربية �أْن يقّوي هذ� �النتماء يف د�خلنا بطريقة غري مبا�رشة. �أي�صاً 

�حل�صة  هذه  يف  ثابتة  �صخ�صية  هناك  تكن  ومل  علمونا،  �لذين  �لدين  �أ�صاتذة  بع�ص  كان 

�الأ�صبوعية؛ فاأذكر علّمنا مرة �أ�صتاذ من مدينة �لقد�ص، و�أ�صتاذ من مدينة جنني، و�أ�صتاذ 

علينا  �لدين  �أ�صتاذ  تاأثري  جعل  وهذ�  وهكذ�...  ر�بع  �أ�صتاذ  جاءنا  ثم  نابل�ص  مدينة  من 

�صعيفاً لي�ص مثل �أ�صتاذ �للغة �لعربية.



19

ال�صهادة التاريخية لل�صيخ رائد �صالح

�لفرتة هذه  يف  �الإ�صالمية  و�لقياد�ت  �جلديد  �لو�صع  مع  �ن�صجم  �جليل   معظم 

1948–1973، من �لقياد�ت من ��صت�صهد قبل 1948 مثل �ل�صيخ �لق�صام، ومنها من رحل 

توفيق  �ل�صيخ  مثل:  للحذر  �لنا�ص  �عتزل  من  ومنها  �خلطيب،  منر  �ل�صيخ  مثل  ذلك  بعد 

ع�صلية لالآن حي يرزق و�صاحب علم كبري. 

وبد�أنا  ��صتدركنا  �أّننا  �إال  معها،  �ن�صجام  هناك  يكن  مل  �لفحم  باأّم  �ل�صحوة  بد�أت  ملّا 

بالدعوة لالإمامة يف �صالة �لعيد و�جلمعة.

ومن �ل�صخ�صيات �الإ�صالمية �ملعروفة:

�ل�صيخ �صعيد �جلتي عامل كبري حافظ لكتب �لرت�ث غيباً...، لكنه �عتزل.  .1

�ل�صيخ �صعيد من زلفة، بنى لنف�صه “خربو�ص” و�عتزل لالآخرة.   .2

�ل�صيخ حامد من كفر مند� من �لذين نا�رشو� �ل�صحوة �الإ�صالمية.  .3

ظهرت عندما  �ل�صحوة  نا�رشو�  ثم  �عتزلو�،  �لذين  �لعلماء  من  �صقر  �صامل  �ل�صيخ   .4 

)يف كفر كنّا(.

ما قبل �ل�صحوة �الإ�صالمية كانت �لطرق �ل�صوفية فقط هي �ملوجودة:

�ل�صاذلية: مع �إبر�هيم عبا�صي من �أم �لفحم. 	•

�خللوتية: هم �أقوى �لطرق وعندهم جامعة يف باقة �لغربية. 	•

�جليالنية: كان هناك �لبغد�دي يف �لقد�ص، و�صخ�ص �آخر من عيلوط �عتزل �لنا�ص. 	•

�لرفاعية: يف �أم �لفحم. 	•

�شوؤال: هل كان م�صموحاً �أن ياأتي �أ�صاتذة من �ل�صفة �لغربية؟

ال�شيخ رائد: نعم. وكان هناك �أي�صاً من له تاأثري بطريق غري مبا�رش يف حينه، وهو 

موجز  ب�صكل  كانت  —و�إن  نتعلمها  كنا  �لتي  �لتاريخ  مو�د  بع�ص  الأّن  �لتاريخ،  ُمعلّم 

جد�ً— يف بع�ص �حلاالت كان فيها �صيء من �لتحريف من ِقبل بع�ص موؤلفي �لكتب، وكنّا 

طبعاً نتعلم عن �لتاريخ �الإ�صالمي و�صرية �لر�صول  و�لغزو�ت �ملعروفة ثم عن تاريخ 

�خللفاء �لر��صدين، تعليماً �رشيعاً جد�ً، وكان هناك تركيز على �الأحد�ث �ملهمة يف �لتاريخ 

�الإ�صالمي، ولكّن هذه �الأحد�ث �إن مل يكن هناك �أ�صلوب منا�صب وثقافة قوّية لتدري�صها 

�أثرها �صلبي على �لطالب. كانو� يرّكزون يف �لتاريخ على تعليم معركة �ِصّفني  قد يكون 

ومعركة �جلمل ونكبة �لب�مكة.
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�شوؤال: كانو� يركزون حول مو�قف �لفنت و�ملثرية للجدل؟!

ال�شيخ رائد: نعم متاماً. ولكّن �الأ�صتاذ �لذي علّمنا �لتاريخ —و�أنا �أقول كلمة حّق عن 

هذ� �الأ�صتاذ — �أح�صن كيفية نقل هذه �ملادة لنا، وكان ي�صجعنا �أن نعود �إىل كتب �أخرى غري 

�لكتب �ملقررة يف وز�رة �ملعارف �الإ�رش�ئيلية. فكان هناك كاتب �رتبطنا بكتبه و�أذكر ��صمه 

�الأحد�ث  عن  يتحدث  كان  وعادة  �الإ�صالمي،  �لتاريخ  عن  كتب  �صل�صلة  له  �صلبي؛  �أحمد 

�الإ�صالمية  �لروح  حتمل  �لكاتب  هذ�  فُكتُب  وعب.  درو�ص  بعنو�ن  ويختمها  �لتاريخية 

وروح �العتز�ز بالتاريخ �الإ�صالمي. وهذ� �أي�صاً قّوى بد�خلنا —�الأمر �لذي كان موجود�ً 

عندنا �أ�صالً بالفطرة— �العتز�ز باالإ�صالم و�للغة �لعربية و�لتاريخ �الإ�صالمي. هذه هي 

كّل �مل�صادر �لتي كانت عندنا يف ذلك �لوقت.

وكما قلت بد�أ ق�صم منا ي�صلي! 

و�أي�صاً يف تلك �الأيام، �أيام �لثانوية �أق�صد عام 1974 حيث كنت بال�صف �لـ 11، بد�أت 

�ل�صابق،  �أم �لفحم يف كل تاريخها  تظهر يف مدينتنا، ظاهرة جديدة من نوعها مل تع�صها 

وبد�أو�  �مل�صاجد،  ودخلو�  �ملعا�صي،  عن  و�أقلعو�  تابو�  �ل�صباب  من  جمموعة  ظهر  فجاأة 

ي�صلّون، ويلتزمون باملظاهر �الإ�صالمية، وبد�أو� ي�صّكلون نو�ة جتمعهم د�ئماً، ويذهبون 

�صوى  �إ�صالمية،  ثقافة  �أي  لديهم  يكن  مل  �أّنه  مع  لالإ�صالم،  غريهم  ويدعون  �لبيوت  �إىل 

�لعاطفة �الإ�صالمية �لتي دفعتهم للدخول �إىل �مل�صاجد ودعوة �لنا�ص �إىل �الإ�صالم!

�شوؤال: هل تذكر �أ�صماء منهم؟

�إبر�هيم،  ر�صاد  و�ل�صيخ  �صيف،  �أبو  ح�صن  �صليمان  �ل�صيخ  منهم  �أذكر  ر�ئد:  �ل�صيخ 

حممد  وخالد  �صليمان،  �صعيد  و�ل�صيخ  �صليمان  يو�صف  و�ل�صيخ  غالب،  علي  و�ل�صيخ 

�صليمان، وعلي �أبو ح�صني و�لقائمة طويلة.

�شوؤال: هل كانو� جمموعة و�حدة؟

ال�شيخ رائد: نعم كانو� كذلك.

ثر فيهم يف تلك �لفرتة؟
ّ
�شوؤال: ما �لذي تتوقعه �أ

هوؤالء  من  و�حد  كل  �أّن  وهو  مهم،  �أنه  و�أعتقد  هنا،  تو�صيحه  �أريد  ما  رائد:  ال�شيخ 

وكانو�  �لقمار،  لعب  �أو  �ملخدر�ت  تعاطي  �أو  �خلمر  �رشب  يف  �إّما  مبتلى:  كان  �ل�صباب 
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معروفني يف جمتمعنا بهذه �ل�صفات، ولكن �صبحان �هلل! عندما هد�هم �هلل كان مو�صوع 

�صلوكهم �جلديد هو حديث �أّم �لفحم و�لكل يت�صاءل ما �صبب هد�ية هوؤالء �ل�صباب؟!

�شوؤال: نعم ما هو �صبب هد�يتهم؟!

ال�شيخ رائد: يف �حلقيقة يبقى هذ� �ل�صوؤ�ل حمل بحث، فاأقي�صها على نف�صي و�أ�صاأل 

نف�صي: ما �لّذي دفعني الأ�صلّي يف بد�ية �ملرحلة �لثانوية؟! هو �صعور دخل مرة و�حدة 

يف حياتي، ودفعني لل�صالة، و�أْن �أبد�أ بالبحث عن كتاب حول �الإ�صالم حتى �أبني ثقافة 

�إ�صالمية يف د�خلي. فما �لذي حدث؟! حقيقة يف بع�ص �حلاالت �أتاأمل هذ� �ل�صوؤ�ل وال �أجد 

�جلو�ب �ملقنع! فاأجد تف�صري�ت ولكن لي�ص �جلو�ب �ملقنع؛ فمن هذه �لتف�صري�ت مثالً: باأن 

�لتيار �ل�صيوعي منى يف �أنف�صنا �صعور �النت�صار لالإ�صالم على �لرغم من �أننا مل نكن نعي 

ما معنى �الإ�صالم؟ ما معنى �ل�صخ�صية �مل�صلمة و�النتماء �الإ�صالمي؟ فهذ� �أحد �الأ�صباب 

مثالً.

�شوؤال: �أمل يكن ياأتي وفود من �ل�صفة وغزة يف تلك �لفرتة؟

بهذه  عالقة  للوفود  يكن  مل  ولكن  الحقاً.  �ملو�صوع  هذ�  على  �صاآتي  رائد:  ال�شيخ 

�لظاهرة، �إمنا بعد فرتة جاءت وفود من �ل�صفة ورعت هذه �لظاهرة.

�شوؤال: �إذن مل يكن للوفود عالقة ببد�ية هذه �لظاهرة؟

من  جاءت  �لتي  �مل�صحيّة  �لكرية  للوفود  �صابقة  �لظاهرة  فهذه  نعم.  رائد:  ال�شيخ 

�لذي  �جلو�ب  �أجد  ومل  �صابقة  فهي  لذلك  فرد�ً.  فرد�ً  خري�ً  �هلل  جز�هم  �لغربية  �ل�صفة 

�أّن هوؤالء �ل�صباب و�صلو� ملرحلة ياأ�ٍص  �أنا! ما �لذي حدث بد�خلنا؟ �لبع�ص قال:  يقنعني 

ولذلك  �لطاعة،  �إىل  �ملع�صية  من  �الإيجابي  باملفهوم  عنيفاً  �نتقاالً  و�نتقلو�  �ملعا�صي،  من 

يطيقون  ال  و�أ�صبحو�  للطاعة!  متع�صبني  �أ�صبحو�  للمعا�صي  متع�ّصبني  كانو�  ما  بقدر 

وغريي  �أنا  ت�صاءلت  فعالً  لذلك؟  دفعهم  �لذي  فما  �إطالقاً.  �ل�صارع  يف  منكر  �أي  يرو�  �أن 

�إلهي  قَدر  هناك  يبقى  نظري—  —يف  ولكن  عديدة،  تف�صري�ت  هناك  وكان  �ل�صبب،  عن 

 �صاء لنا يف هذه �ملرحلة �لهد�ية وبد�ية توبة �إىل �هلل �صبحانه وتعاىل يف �لد�خل �لفل�صطيني

هي  �خلميني  ثورة  بعد  �لنا�ص  عند  �لناجتة  �لعاطفة  يقول  و�لبع�ص   .48 �لـ  باأر��صي 

�أن �جلميع يعرف باأن ثورة �خلميني جاءت متاأخرة! فاأنا �أحتدث عن فرتة  �ل�صبب، مع 

1972–1974، ولكّن ثورة �خلميني كانت يف 1979. و�لبع�ص يقول: �حلدث �لذي ن�صجله 
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ونقف عنده باأمل وهو هزية 67 مع كل مر�رة هذ� �حلدث، لكنّه حمل �إىل جانب هذه �الآالم 

�إمكانية مل تكن متاحة لنا يف �لد�خل �لفل�صطيني، وهي عودة �لتالحم ما بني فل�صطينيي 48 

و�ل�صفة �لغربية )مبا فيها �لقد�ص( وقطاع غزة. وهذ� �لتالحم �أوجد تو��صالً مع �لدعاة 

�مل�صلمني، ومع �ملكتبات �الإ�صالمية، كذلك مع �إمكانية زيارة �مل�صجد �الأق�صى، وهذ� �أي�صاً 

كان له �أثر. ولكن حتى بعد هذ� �لتو��صل، �أقول: �إّنه كان فيما بعد ومل يكن ور�ء �حلدث 

مبا�رشة. لذلك فاأنا �أقول هذ� �أمر �هلل �صبحانه وتعاىل! بد�أت هذه �لبد�يات نحو �لعودة �إىل 

�هلل تعاىل.

�أنا كنت يف �لثانوية مع جمموعة طالب بد�أنا نلتف حول بع�صنا يف �ملدر�صة، وخارج 

�ملدر�صة بد�أت ظاهرة �لتائبني �إىل �هلل �صبحانه وتعاىل. و�صبحان �هلل كاأنه كان هناك تو�فق 

�ملتغرية هوؤالء  حياة  بني  وما  �لثانوية  يف  �الإ�صالم  نحو  �ملتغرية  حياتنا  بني  ما   قَدري 

نحو �الإ�صالم!

و�أذكر هنا ونحن يف �لثانوية، كنا نذهب للم�صجد وكان �مل�صجد قدياً جد�ً، كان ��صمه 

م�صجد �ملحاجنة، وكان �صيّقاً من حيث �مل�صاحة، وبناوؤه قدمي جد�ً، وكنّا نلتقي بهوؤالء 

�ل�صباب �لتائبني �لذين �نتقلو� من �ملعا�صي �إىل �لطاعة بحمد �هلل رّب �لعاملني، وهذ� �اللتقاء 

معهم يف �مل�صجد �أوجد نوعاً من �ملودة و�الأخوية، و�صاندنا بع�صنا. 

درا�شة ال�رصيعة يف اخلليل: 

يف  كنا   ،1975 �صنة  يف  بالذ�ت  �لثانوية  يف  ونحن  جد�ً،  مهم  عامل  �إ�صافة  �أريد  وهنا 

�صيتجه؟  �أين  �إىل  �صيتعلم؟  ماذ�  تفكريه  �لثانوي  �لطالب  �حلال  وبطبيعة   ،12 �لـ  �ل�صف 

�الأمر  وهذ�  �لعربية،  للغة  �لتع�صب  لدرجة  حبٌّ  د�خلي  يف  �هلل(  )�صبحان  كان  حقيقة  �أنا 

�للغة �لعربية و�لتع�ّصب لها هم �الأ�صاتذة  �أوجد يف د�خلي حّب  ما جاء من فر�غ! فالذي 

يعني  �لر�ئد!  �أبي  �الأ�صتاذ  �إىل  و�صوالً  باالبتد�ئي  بد�ية  �لعربية،  �للغة  در�ّصونا  �لذين 

�الأ�صتاذ  كان  و�لثالث(  و�لثاين  )�الأول  �الأوىل  �ل�صفوف  يف  �لعربية  �للغة  علّمني  من  �أول 

�لر�ئد. �أبو  �الأ�صتاذ  جاء  ثم  ح�صني،  �أحمد  �الأ�صتاذ  ��صمه  كان  �آخر  معلٌّم  جاء  ثم   ماجد، 

�للغة  حبَّ  فينا  يزيد  منهم  و�حد  كل  فكان  باملهمة،  يتو��صلون  كاأّنهم  كانو�  �هلل  �صبحان 

�لعربية وتع�صبنا لها. و�أنا كنت متع�صباً جد�ً للغة �لعربية؛ فعندما كنت يف �ل�صف �لـ 12 

كان طموحي �لكبري �أْن �أتعلّم �للغة �لعربية حتى �أ�صل ملرحلة �لدكتور�ه، �أو كان يف د�خلي 

تردد �آخر بالعك�ص متاماً! وهو �أْن �أتعلّم �لر�صم و�أْن �أحرتفه و�أ�صبح ر�صاماً. 
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�الأيام،  �أحد  يف  كان  �هلل،  رحمه  �صامل،  جميل  �الأ�صتاذ  �لثانوية  مدير  �أن  حدث  و�لذي 

يف  �ل�رشيعة  كلية  �إىل  دخل  �خلليل.  مدينة  �إىل  رحلة  يف  ندري،  وال  نق�صد  ال  حيث  من 

من طالب  ليتعلّم  �إمكانية  هناك  هل  و�صاألهم:  �لكلية،  وعميد  �أ�صاتذة  مع  و�لتقى   �ملدينة 

فل�صطينيي 48؟! فقالو� له: نحن نرحب، وهذه �أمنيتنا! فجاء �الأ�صتاذ جميل �صامل مت�صجعاً 

جد�ً، وبد�أ يبحث عن �أي طالب م�صتعد �أن يتعلم يف كلية �ل�رشيعة يف مدينة �خلليل. و�أذكر 

�أنه جمعني و�ل�صيخ ها�صم، وجمعنا حتى مع جمموعة من �لطالبات �لالتي كان �صلوكهن 

�صليماً، وفيهن جميعاً �لعبادة �لفطرية، وقال لنا: �أنا جمعتكم ب�صكل خا�ص حتى �أ�صجَعكم 

�أن تتعلمو� �ل�رشيعة �الإ�صالمية يف مدينة �خلليل، وم�صتعد الأن �أ�صافر معكم والأ�صهل لكم 

كل ما هو مطلوب حتى ت�صبحو� طالباً هناك. حقيقة هذ� �لعر�ص �أدخل حلياتي عر�صاً 

جديد�ً غري �للغة �لعربيّة و�لر�صم، وهو �أْن نتعلم �لدين �الإ�صالمي!

ويف حينه كان هناك نقا�ص مع �الأ�صتاذ جميل باأنه: يا �أ�صتاذي �أنا )�ل�صيخ ر�ئد( �أحّب 

�للغة �لعربية فهل �صاأخ�رش در��صة �للغة �لعربية؟ فقال يل: بالعك�ص! �أنت �صت�صافر لكلية 

�ل�رشيعة، و�رشوري جد�ً �أّن من يتعلم �ل�رشيعة يجب �أن يتعلم �للغة �لعربية. ود�ر نقا�ص 

�جلامعات  يف  �لعربية؟  �للغة  �صتتعلم  �أين  فقال:  �لنقا�ص؛  �حتّد  مرة  وذ�ت  وبينه،  بيني 

�صيكون  �صيعلمك  من  الأّن  �لعبية؟!  باللغة  �لعربية  �للغة  �صتتعلم  فهل  �الإ�رش�ئيلية؟! 

�أدخل فينا قناعة باأن ندر�ص يف  حما�رش يتحدث �للغة �لعبية، وهذ� غري مقبول. وفعالً 

كلية �ل�رشيعة! 

و�أي�صاً عندما كنا يف �لثانوية �صنة 1975 كنا نذهب للم�صجد، وكنا نق�صي �أوقاتاً طويلة 

يف در��صة �متحان �لتوجيهي، وكنّا نخرج لفرت�ت ق�صرية �إىل �مل�صجد ثم نعود للدر��صة 

يف �ملدر�صة. وذ�ت مرة كنّا ذ�هبني للم�صجد، و�إذ� بـمجموعة من �لنا�ص يجل�صون؛ ف�صاألنا: 

ماذ� هناك؟ فقالو�: يوجد د�عية. فان�صممنا �إليهم، و�أثار فينا �ل�صيخ �أي�صاً حّب تعلم �لدين 

�الإ�صالمي! حيث كان خطابه حما�صياً وعندما �صاألنا عنه، قالو�: ��صمه �ل�صيخ عبد �هلل منر 

لبعيد جد�ً، ونحن  �هلل من بعيد  �ل�صيخ عبد  �أول مّرة نتعرف على  دروي�ص! وكانت هذه 

وح�رشنا  فذهبنا  �لفرتة،  تلك  يف  �آخر  م�صجد  يف  �آخر  در�ص  له  وكان  �لثانوية!  يف  طالب 

�لدر�ص.

يف تلك �لفرتة قّرر جمموعة �ل�صباب �لتائبني بهمتهم �لعالية بناء م�صجد، وهم ما ز�لو� 

يف مرحلة �ل�صباب، وفعالً بنوه وكان ��صمه قباء! ولقد ُبني على �أكتافهم. وكنّا —مع �أّننا 
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يف �لثانوية وندر�ص للتوجيهي ووقتنا مهم— نذهب ون�صاعدهم تطوعاً يف بناء �مل�صجد. 

و�صبحان �هلل ز�د هذ� �الأمر نوعاً من �لقوة مع تلك �لظاهرة “ظاهرة �لتائبني”. 

�هلل،  رحمه  �ل�صميع،  عبد  ��صمه  كان  �صيٌخ  �أخرى،  �صخ�صية  ظهرت  �لفرتة  تلك  ويف 

باللهجة  �لغربية من ق�صاء بيت حلم، ولكنّه در�ص يف م�رش ويتحدث  �ل�صفة  وكان من 

يف ثم  �لفحم  �أم  مدينة  يف  فرتة  فا�صتوطن  مناطق؛  عدة  يف  و��صتوطن  وجاء   �مل�رشية 

كفر قرع ومن ثم �نتقل ملدينة �لطيبة، و�ملهم �أّنه يف فرتة وجوده يف �أم �لفحم كان يعطي 

درو�صاً �أي�صاً، وكنّا نذهب �إليها و��صتفدنا من درو�صه.

ويف هذه �لفرتة، وهي فرتة ح�صم در��صتنا يف �خلليل �أم ال؟ �صاعدنا جمموعة �لتائبني 

و�صجعونا عليها وهم كانو� من �لطبقة �لعاملة. وفعالً �صنة 1976 ذهبنا �إىل �خلليل لدر��صة 

�ل�رشيعة �الإ�صالمية!

�أّي مظهر من مظاهر  �أ�صاألك هل كان هناك  �أن  �أريد  �إىل �خلليل  �أن نذهب  �شوؤال: قبل 

�ل�صحوة �الإ�صالميّة يف �ملناطق �الأخرى مثل �أم �لفحم �أم ال؟

�أنه  عرفنا  بعد  فيما  ولكن  �أنا.  عا�رشته  عّما  حتّدثُت  �أنا  جميل.  �صوؤ�ل  رائد:  ال�شيخ 

كان هناك نو�ة لل�صحوة �الإ�صالمية يف باقة �لغربية، ويف قرية جّت، ويف قرية قلن�صوة، 

ويف قرية �لطرية، ويف قرية كفر قا�صم، ويف قرية جلجولية، يف قرية كفر بر� و�لطيبة. ومل 

نكن نعرف بهذ� �الأمر، ولكن عرفناه فيما بعد، وبد�أنا نتعرف على كل �صحوة �إ�صالمية 

يف كل منطقة. وفيما بعد عرفنا باأّن �ملجموعة �لتائبة عندما �أر�دت بناء م�صجد قباء، بد�أت 

بجمع �لتبعات و�نتقلو� �إىل قرى �أخرى جلمع �لتبعات، وعندما ذهبو� �إىل باقة �لغربية 

�كت�صفو� �أّن هناك جمموعة من �لتائبني مثلهم! وعندما ذهبو� �إىل كفر قا�صم �أي�صاً وجدو� 

جمموعة من �لتائبني وهناك تعّرفو� �إىل �ل�صيخ عبد �هلل، وهم دعوه الأم �لفحم لكي يعطي 

درو�صاً هناك. 

ن�صلّي  طالباً  �صوى  نكن  مل  �ل�رشيعة،  لكلية  دخولنا  حتى  �لفرتة،  تلك  حتى  ونحن 

قر�أناه  ما  �صوى  لدينا  يكن  ومل  �إ�صالمية،  ثقافة  لدينا  يكن  ومل  �الإ�صالم،  على  غيورين 

يف �لكتب �لتي ذكرتها؛ وهي: �لقر�آن: حماولة لفهم ع�رشي، ثم قر�أنا كتابني “حو�ر مع 

�صديقي �مللحد” و“لغز �حلياة ولغز �ملوت” مل�صطفى حممود، وكتاب تف�صري �جلاللني! 

�شوؤال: يبدو �أّن هذه �لكتب �أ�صالً جاءت للرّد على �ل�صيوعيني، ومثل كتب م�صطفى 

حممود فر�صت نف�صها على �ل�صاحة؟
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ال�شيخ رائد: نعم، وكان هذ� �أهم �صيء عندنا، وهو �لرد على �ل�صيوعيني. 

ترحاباً  وجدنا  حقيقًة  كلمة:  �أقول  دعني  �خلليل؛  مدينة  �إىل  �نتقلنا  عندما  و�الآن 

وت�صجيعاً ورعايًة من عميد كلية �ل�رشيعة، خلقي خنفر وهو عّمه لو�صاح خنفر! ومن 

كل �ملحا�رشين ومن كل �لطالب، ومن �صكان مدينة �خلليل نف�صها فاحت�صنونا وعاملونا 

معاملة خا�صة ورعونا رعاية خا�ّصة طو�ل �لوقت!

�خلليل  مدينة  من  منهم  ق�صم  �لطالب،  من  جمموعة  حولنا  �لتّم  نتعلم،  بد�أنا  عندما 

وق�صم منهم من مدينة نابل�ص وق�صم منهم من بيت حلم.

�شوؤال: هل تذكر �أ�صماء منهم؟

ال�شيخ رائد: �أذكر طالباً ��صمه عز �لدين من �خلليل، وطالباً ��صمه مازن من نابل�ص، 

�لطالب  من  جمموعة  يعني  نابل�ص!  من  وماهر  وعلي  نابل�ص،  من  حممود  ��صمه  وطالباً 

�لتّفو� حولنا و�صجعونا لنتوّجه للم�صجد. وبد�أنا ن�صلّي معاً ب�صكل خا�ص ونذهب للحرم 

�الإبر�هيمي، وبد�أو� ي�صجعوننا على �رش�ء �لكتب و�لذهاب �إىل �ملكتبات �لكبرية، وبالذ�ت 

يف  �ملكتبات  �أكب  من  �أنها  معروفة  كانت  وقد  دندي�ص،  مكتبة  �مل�صهورة  �لكبرية  �ملكتبة 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ويف كّل فل�صطني. �صجعونا لهذه �الجتاهات، وكما تف�ّصلت 

ب�صبب وجود �جلانب �الإياين فيها �أ�صالً، و�مل�صايخ و�أهل �لعلم وحفظة �لقر�آن، فبد�أو� 

�لدرو�ص  وهذه  �الإبر�هيمي،  �حلرم  درو�ص  ويف  �مل�صجد  درو�ص  يف  لن�صارك  ي�صجعوننا 

�صمن  ومن  �حت�صننا،  مّمن  �أي�صاً  �ل�صيخ  وكان  �جلعبي،  حافظ  �ل�صيخ  على  عّرفتنا 

�أ�صبح هناك يف هذه �لفرتة زيار�ت  هونا بالتوجيهات نف�صها. و�أي�صاً  �لذين َرعونا وَوجَّ

يومية من قبل �الإخوة للبيت �لذي ن�صكن فيه، نعم بدون مبالغة كل يوم.

�لبيت  كان  وهل  �خلارج؟  من  �لقادمني  لل�صباب  مركز�ً  �أ�صبح  �لبيَت  كاأن  �شوؤال: 

للطالب من �أر��صي �لـ 48؟

ها�صم و�ل�صيخ  فيه،  �أنا  كنت   .48 �لـ  �أر��صي  طالب  فيه  كان  نعم  رائد:   ال�شيخ 

عبد �لرحمن، و�صابٌّ ثالث ��صمه خالد �أحمد مهنّا، و�صاب ر�بع ��صمه حممد عبد �مل�صطفى 

و�صاب خام�ص ��صمه �إبر�هيم مفيد من قرية م�صم�ص، ثم �ن�صّم �إلينا �صابٌّ ��صمه �أحمد 

خليفة، وهوؤالء كانو� من �أم �لفحم. ثم �ن�صّم �إلينا �صابٌّ من كفر قرع ��صمه تي�صري عثامنة، 

��صمه �رشيف حممد وتد، وكنا جمموعة و�حدة من �جليل نف�صه، وكنا  و�صابٌّ من جّت 
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يف �ل�صنة �لدر��صية نف�صها ويف �ل�صكن نف�صه. و�ل�صقة كانت مبثابة مركز �صبابي، وكان 

يزورنا �أكرث من �أخ يف �ليوم و�حلمد هلل.

ووجدنا �أنه حتى �لطالب �الأكب �صناً منّا، �لذين هم يف �صنة ثالثة وحتى �صنة ر�بعة، 

تعّرفو� �إلينا و�حت�صنونا، وبد�أو� ي�صجعو� فينا �لبقاء و�ال�صتمر�ر يف هذ� �الجتاه.

�أما بالن�صبة ل�صكان مدينة �خلليل، عندما �صعرو� باأن هناك طالباً من �أر��صي �لـ 48، 

�أي�صاً بد�أو� يزوروننا ويكرموننا بدعو�ت للغد�ء و�لع�صاء!

�شوؤال: يبدو �أنه مل يكن هناك مغرتبون غريكم �أم الأنكم من �أر��صي �لـ 48؟

ال�شيخ رائد: كان هناك مغرتبون من كل �ل�صفة �لغربية، وحتى �أذكر �أنه كان هناك 

ق�صم من �أهل غزة ورفح، ولكن الأننا قادمون من �أر��صي �لـ 48 كان لنا خ�صو�صية.

�شوؤال: هل تذكر �أ�صماء؟!

نف�صها.  �لدر��صية  �ل�صنة  يف  غزة  قطاع  من  عاذري  �أبو  فايز  معنا  كان  رائد:  ال�شيخ 

ولكن كما قلت لك كان من �ملفاجئ الأهل �خلليل �أن ياأتي طالب من د�خل �لـ 48!

�شوؤال: هي �أ�صالً �أر��صي �لـ 48 كانت �صيئاً مبهماً بعيد�ً بالن�صبة الأهل �ل�صفة!

ال�شيخ رائد: متاماً، كانت �صيئاً مبهماً، بل و�أبعد من ذلك: فكان جمتمع �لـ 48 م�صكوكاً 

فيه! م�صكوكاً يف والئه ويف دينه ويف هويته! لكن و�حلمد هلل رّب �لعاملني بعد هذ� �الحت�صان 

تعّزز فينا �الإ�رش�ر وجعلنا ن�صّمم �أن نكمل تعليمنا. و�صبحان �هلل، يف �أول �أ�صبوعني يل يف 

كلية �ل�رشيعة قررت �أن �ألغي و�أن�صحب!

�شوؤال: ملاذ�؟

ال�شيخ رائد: الأين وجدُت �للغة �لعربية من حيث �حل�ص�ص ن�صبتها قليلة، وبذلك لن 

�أتعلم �لعربية كما يجب!!

�شوؤال: ما ز�ل حلم �للغة �لعربية موجود�ً عندك؟

ال�شيخ رائد: نعم! حتى �آخر حلظة كان يف د�خلي! ومع �الحت�صان و�لتوجيه باأن من 

يتعلم �لقر�آن يتعلم �للغة �لعربية، ومن يتعلم �لفقه يتعلم �للغة �لعربية... ومن هذ� �لقبيل، 

جو�نبه.  بكل  �الإ�صالم  عن  تنف�صل  ال  �لعربية  فاللغة  �صحيحاً؛  �لكالم  هذ�  �أن  ووجدُت 

فاأكملنا تعليمنا مبدينة �خلليل! 
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و�ل�صيء �لطريف �لذي �أريد �أن �أحتدث به، هو: يف �أول �صهر لنا يف مدينة �خلليل، قال 

من  كنت  و�أنا  �أخرى،  مرة  نعود  ثم  ومن  �أهالينا  لزيارة  �صنذهب  �لطالب:  من  جمموعة 

�لطالب �لذين قالو� باأنني �أرغب بالذهاب يف �إجازة، وفعالً ذهبت. ثم جاء لزيارتي جمموعة 

من �ل�صباب �لتائبني، وبد�أنا باحلديث باأن �الأمور يف �خلليل على �أكمل وجه، و�أنني بد�أت 

�لدر��صة، فقالو� يل: غد�ً �جلمعة و�صتخطب خطبة �جلمعة! فقلت لهم: يا جماعة، �تقو� �هلل 

مل �أدر�ص �صوى �صهر، وباأ�صلوب �أخوي لطيف �أقنعوين حلّد �الإجبار على ذلك، فو�فقت. 

وكنت يف حرية من �أمري و�رتباك �صديد، ودخلت يف جتربة مل �أكن يف حياتي �أتخيّل باأيّن 

�أكتب  �لليل  يف  وبد�أت  �لنا�ص!  �أمام  جمعة  خطبة  و�أخطب  �ملنب  على  و�صاأقف  �صاأدخلها، 

خطبة �جلمعة كتابة، وبد�أتها بقوله �صبحانه وتعاىل “�ألهاكم �لتكاثر”، وقد بد�أت بالكتابة 

�ألهاكم �لتكاثر؟ وكتبت خطبة �جلمعة. ثم جاء موعد �خلطبة!  باأ�صلوب �صائك: ما معنى 

فكنت يف قلق وخوف و�رتباك �صديد! كيف �صاأقف بني �لنا�ص؟! ولكنّي وقفت على �ملنب، 

كنت  كيف  بنف�صي  �أ�صعر  �أكن  مل  �أنا  وبالطبع  �خلطبة.  �أقر�أ  وبد�أت  �لورقة،  وم�صكت 

�أخطب؟! كنت �أ�صعر باأيّن �إن�صان طبيعي! و�أقر�أ كما يقر�أ كل �إن�صان! وعندما �نتهت �خلطبة 

جاء �إيل �أ�صخا�ص، وقالو� يل: جز�ك �هلل خري�ً، ولكن خطبتك كانت كلها خطبة و�حدة مع 

�أنهي هذ�  �أن  �أريد  ��صتعجال )فقد كنت وكاأيّن  بع�ص! مربوطة مع بع�ص! فكنت تقر�أ يف 

�ملاأزق ب�رشعة!(. هذه كانت جتربتي �الأوىل يف �حلديث �أمام �لنا�ص، وكيف �صنتحدث عن 

�أو مهرجان؟ فك�رشت حاجز�ً معيناً يف حياتي. كانت ر�ئعة  �أو در�ص  �الإ�صالم يف خطاب 

جد�ً مع �أين كنت جمب�ً عليها.

وُعدنا �إىل �خلليل و�إىل �جلامعة، وحّدْثنا �ل�صباب عما ح�صل معنا فكانت جتربًة فريدًة 

ليخطبو�  �لفحم  �أم  �إىل  �لذهاب  �لفحم على  �أم  �لذين معي من  �ل�صباب  ور�ئعًة، و�صّجعت 

�جلمعة هناك، وفعالً هذ� �لذي حدث. ومن �ملعروف باأّن �أم �لفحم كان فيها، يف تلك �لفرتة، 

م�صجد  �جلبارين،  م�صجد  �ملحاميد،  م�صجد  �ملحاجنة،  م�صجد  وهي:  م�صاجد  خم�صة 

�الإغبارية، وم�صجد قباء �لذي بناه �لتائبون، وكان هو �مل�صجد �الأ�صا�ص �لذي نخطب فيه 

خطب �جلمعة. و�أي�صاً بد�أنا باخلطابة يف �مل�صاجد �الأخرى مع �أّنه كان فيها �أئمة ثابتون. 

يف �ل�صنة �الأوىل �صنة 1976 بد�أنا نتعرف �أكرث على �لدعاة �لذين بد�أو� يتو��صلون مع 

جيل �لتائبني، و�لذين كانو� ياأتون من �ل�صفة �لغربية �أو من قطاع غزة؛ ففي هذه �لفرتة 

تعّرفنا �أكرث على �صخ�صية �ل�صيخ عبد �هلل دروي�ص، بد�أنا جنل�ص معه ونتعّرف �إليه وعلى 

من  �أو  جّت  من  �أو  �لغربية  باقة  من  �أو  قا�صم  كفر  من  كانو�  و�لذين  معه  �لذين  �ل�صباب 
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كبري  وق�صم  �لغربية،  �ل�صفة  من  �لدعاة  على  نتعّرف  بد�أنا  كما  �لطرية.  من  �أو  قلن�صوة 

منهم �الآن يف ذمة �هلل، وكان �ملعروف منهم �ل�صيخ حممد فوؤ�د �أبو زيد من قباطية )تويف 

و�ل�صيخ   ،)2012/4/5 يف  )تويف  نابل�ص  من  �لبيتاوي  حامد  و�ل�صيخ   ،)2011/12/18 يف 

�صعيد بالل رحمه �هلل من نابل�ص )تويف يف 2005/10/19(، و�ل�صيخ �أحمد �حلاج علي من 

�أخرى  �آخرون من مناطق  ياأتينا دعاة  �الأحيان  �إىل ذلك كان يف بع�ص  باالإ�صافة  نابل�ص، 

 مثل طولكرم �أو �لقد�ص �أو ر�م �هلل، وكانو� ي�صيفون �إ�صافات ر�ئعة مثل �ل�صيخ �إبر�هيم

�أبو �صامل و�ل�صيخ جميل حمامي. 

وبالن�صبة لل�صيوخ من غزة؛ �أحّب �أن �أقول باأّن �ملركز �الأ�صا�صي للدعاة كان هو م�صجد 

قباء، ولكن بد�أ يتبلور �أي�صاً م�صجد �جلبارين للتائبني، وذلك الأّن حارة �جلبارين كان �أكرث 

�لتائبني منها، و�إمام �مل�صجد �لذي كان ��صمه علي �لغالب، هو يف �الأ�صل �إمام وكان يحمل 

ثقافة �صخ�صية عن �الإ�صالم و�أر�صية فقهية، ولذلك �أول ما ظهرت جمموعة �لتائبني عّد 

نف�صه مبا�رشة و�حد�ً منهم ومنا�رش�ً لهم؛ وم�صجده �أ�صبح مركز�ً لهم. فكنّا نرتدد عليه، 

مع  �لتو��صل  نبد�أ  وباأن  درو�صاً،  نعطي  و�أن  عنه،  عو�صاً  �جلمعة  نخطب  �أن  وي�صجعنا 

�لنا�ص. ف�رشنا نرتدد على هذ� �مل�صجد، باالإ�صافة للم�صاجد �الأخرى. 

يف  �صجيجاً  ف�صمعنا  كالعادة،  �جلبارين  م�صجد  ندخل  �أن  نريد  كنّا  �ملّر�ت  �إحدى  يف 

غريبة  وجوه  وهناك  متجمهرين،  �لنا�ص  من  جمموعة  وجدنا  دخلنا  وعندما  �مل�صجد، 

جال�صة على �صكل حلقة، ف�صاألت: َمْن هوؤالء؟ قالو�: هوؤالء جماعة �أتو� من غزة. فذهبت 

و�صلّمت عليهم فرد�ً فرد�ً... ولكنّي �أردت �أن �أ�صلّم على �أحدهم ف�صعرت باأّنه مل يد يده! 

ومل �أعرف �ل�صبب؟! ومل �أ�صاأل! وجل�صت بني �لنا�ص، ولكن بقي �ل�صوؤ�ل يف نف�صي: ملاذ� مل 

�أّن �لذي مل ي�صلّم كان  ي�صلّم علّي؟! وبقيت �أر�قبهم و�أ�صتمع حلديثهم، ويف حينه عرفت 

��صمه �أحمد يا�صني، و�لذي �بتاله �هلل تعاىل مبر�ص �ل�صلل!! وبطبيعة �حلال ال ي�صتطيع �أن 

يّد يده. 

هدف  عن  �صاألنا  �لثانية.  �ل�صنة  يف  كنت  �أّنني  �أي  تقريباً،   1977 فرتة  يف  ذلك  وكان 

�مل�صجد،  يف  در�صاً  منهم  و�حد  كلُّ  ليعطي  وتوّزعو�  جاوؤو�  هوؤالء  باأّن  فقالو�  زيارتهم، 

يعطو�  باأن  معه  �لذين  من  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  طلب  نذهب  �أْن  وقبل  جد�ً.  ممتاز  فقلت: 

“قادة  �لكتيّب كان م�صهور�ً جد�ً، وهو  هذ�  كان معهم، طبعاً  كتيباً جماناً  فينا  كّل و�حد 

�أقر�أ  �أول مرة  �لعامل. وكانت هذه  �أهله” جلالل  �الإ�صالم و�أبيدو�  �لغرب يقولون: دّمرو� 

فيها هذ� �لكتيب و�أعجبني كثري�ً. وفعالً �أعطو� درو�صاً عديدة، وقد كان ذلك يف رم�صان 
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وكانو� على عجٍل، فا�صتغربت من ذلك؛ حيث �إّنهم تفّرقو� يف �مل�صاجد و�أعطو� �لدرو�ص، 

ثم �جتمعو� مرًة �أخرى يف �ل�صيّارة قبيل �ملغرب، وغادرو�! حتى �إّنهم مل يتناولو� �الإفطار، 

مع �أّننا دعوناهم ولكنّهم ذهبو� ومل ي�صتجيبو� للدعوة! يبدو �أنه كان لديهم برناجماً �أر�دو� 

�إىل  �لتو��صل مع غزة، باالإ�صافة  �أّم �لفحم. وهذه كانت بد�ية  �أّم �لفحم وغري  تغطيته يف 

�ل�صيوخ �لذين كانو� ياأتون من �ل�صّفة �لغربية. هذه كانت د�ئرة منّو �ل�صحوة �الإ�صالمية.

�شوؤال: هل ن�صتطيع �أن نقول باأنه �صنة 1977 كانت بد�ية �ل�صحوة �أو �لدعوة؟

ال�شيخ رائد: جميل، هنا �أحتّدث عما ع�صته �أنا، ولكن مثالً �إذ� حتّدثت لل�صيخ عبد �هلل 

منر دروي�ص عن عودته لالإ�صالم بعد �أن كان �صيوعياً فهو قبلنا. 

�شوؤال: �أي �صنة كانت رجعته تقريباً؟

ال�شيخ رائد: هو كان يف بد�ية �ل�صبعينيات، تعلّم يف �ملدر�صة �ل�رشعية يف نابل�ص، وبد�أ 

تو��صله مع �ل�صيخ حامد �لبيتاوي و�ل�صيخ �صعيد بالل و�ل�صيخ �أحمد �حلاج علي و�ل�صيخ 

ناجي �صبحة �أبو �أ�صامة رحمه �هلل؛ فال�صيخ عبد �هلل نتيجة در��صته يف �لثانوية يف مدر�صة 

�رشعية ذهب �إىل كفر قا�صم ون�رش �ل�صحوة.

�شوؤال: هل �لتزم �ل�صيخ عبد �هلل وهو يف �لثانوية؟

ال�شيخ رائد: نعم، وهو يف �لثانوية؛ حيث رجع �إىل كفر قا�صم وبد�أ يف تكوين �ل�صحوة 

 �الإ�صالمية هناك، و�صبحان �هلل، كاأّننا كنا نتفق من دون �أن نتفق، ولي�ص فقط يف �أر��صي

�لـ 48 حتى يف �ل�صفة وقطاع غزة �أي�صاً!

مل  �أمور�ً  ندرك  بد�أنا  �الإ�صالمية،  لل�رشيعة  بعد در��صتنا   ،1977 �صنة  بد�ية  و�الآن يف 

�الإن�صان  يحدد  كيف  لالإ�صالم؟  �نتمائي  يعني  ماذ�  مثل:  نهائياً  نعرفها  �أو  ندركها  نكن 

بد�أنا نتعّرف  �مل�صريية  �الأ�صئلة  �أهد�فه؟ ور�صالته ومهمته يف حياته؟ و�الآن هذه  �مل�صلم 

عليها حقيقًة، لي�ص �جتهاد�ً من �أنف�صنا ولكن بت�صافٍر من كّل �لعو�مل �لتي �صبق وذكرتها: 

من �أهل �خلليل �لطيبني )�أول �صنة �صكنّا يف حارة �أبو �صنينة وكانو� �أهل نخوة( و�لطالب 

�لطيبني و�الأ�صاتذة �لطيبني و�لوفود �لطيبة. 

ومن �لذين �صاعدونا على معرفة �أجوبة هذه �الأ�صئلة، �لدعاة من �ل�صفة ومن قطاع 

�الإ�صالمية،  �لكتب  �ل�صيخ عبد �هلل منر دروي�ص، وقر�ء�تنا �الأوىل يف  غزة، وتو��صلنا مع 

وبد�يات تعرفنا على �صيء ��صمه ح�صن �لبنا، كتاب �لر�صائل، و�صيد قطب، وحممد قطب، 
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�لغز�يل  وحممد  �لقر�صاوي،  ويو�صف  �لندوي،  �حل�صن  و�أبو  �ملودودي،  �الأعلى  و�أبو 

وفتحي يكن، وهذه �لكتب �لتي كانت منت�رشة �آنذ�ك، وكان كل و�حد منا يحر�ص على �أن 

ي�صرتي 6–7 كتب عند ذهابه �إىل �أم �لفحم لبناء مكتبة �إ�صالمية، وهذه بد�أت تقوي عندنا 

�لفهم بكل �أبعاده �لثقافية و�حلركية و�لرتبوية. 

وهنا نقطة مهمة جد�ً، فكما قلت لك كنا ندر�ص يف كلية �ل�رشيعة؛ يف �ل�صنة �لدر��صية 

�الأوىل كنا ندر�ص يف �ملبنى �لقدمي وهو بقرب بلدية �خلليل، ومبناها �لقدمي �الآن فيه معهد 

�إىل  �لكلية  �نتقلت  �لثانية  �ل�صنة  ويف  �صنينة،  �أبو  حارة  يف  كان  وبيتنا  �لبوليتكنيك،  ��صمه 

و�أي�صاً  باخلليل،  معروفة  وهي  �حلر�ص  منطقة  ��صمها  مبنطقة  لها  م�صتقل  جديد  مبنى 

كلية  من  جد�ً  جد�ً  قريباً  وكان  �حلر�ص،  حارة  �إىل  �صنينة  �أبو  حارة  من  �صكننا  �نتقل 

�حلر�ص  حارة  كانت  هلل.  و�حلمد  علينا  كبرية  خري  فاحتة  كان  �النتقال  وهذ�  �ل�رشيعة. 

�أ�صبوعياً يف م�صجد �حلر�ص،  حارة علماء ودعاة وحفظة قر�آن، وكان هناك در�ص ثابت 

�رشيف �صالح  �الأ�صتاذ  �ل�صيخ  بينهم  �لعلماء؛  من  جمموعة  �لدر�ص  هذ�  يعطي   وكان 

جز�ه �هلل خري�ً، وقد علّمنا �أ�صول �لفقه و�ملعامالت و�ملو�د “�لد�صمة” بكل معنى �لكلمة. 

كما �أنه كان ي�صلي يف هذ� �مل�صجد ويعطي در�صاً مفتوحاً مع م�صايخ �آخرين، وكنّا نحن 

نح�رش هذ� �لدر�ص.

�جلمعة،  نخطب  �أن  على  ت�صّجعنا  �مل�صجد  �إد�رة  بد�أت   1978 �صنة  �لثالثة  �ل�صنة  ويف 

وتقول لنا: باأننا �أ�صبحنا يف �ل�صنة �لثالثة، فلماذ� ال نخطب �جلمعة يف م�صجد �حلر�ص؟! 

�لقو��صمة،  �صفيق  �ل�صيخ  ��صمه  �لكلمة  معنى  بكل  فا�صل  رجل  ثابت،  �إمام  هناك  وكان 

�أئمة �مل�صاجد عادة ال يحبون �أن يحّل �أحٌد  �أّن  �إمام �مل�صجد، مع  �أنه هو  كان ي�صجعنا مع 

 حملهم! وكان يخطب �جلمعة كاإمام ر�تب، وكان هذ� نادر�ً باأن ي�صمح لنا �أن ناأخذ مكانه،

فاحلمد هلل رب �لعاملني �أذكر �أنا �صخ�صياً باأنني وقفت على �ملنب وخطبت �جلمعة.

�شوؤال: بالتاأكيد كانت خمتلفة عن �خلطبة �الأوىل �مل�صهورة؟!!

�لرتّدد  عن  بعيد�ً  �صوطاً  قطعنا  قد  وكنا  خمتلف،  باأد�ء  وكانت  طبعاً!  رائد:  ال�شيخ 

و�لتلعثم و�الرتباك! وفعالً خطبت �جلمعة يف م�صجد �حلر�ص. ومن بعدي جاء �أي�صاً بع�ص 

بد�أنا ندّر�ص ما قبل �صالة �جلمعة. و�حلمد هلل  �ل�صباب، و�رشنا نخطب �جلمعة و�أي�صاً 

ز�د هذ� من �إثر�ئنا، وبد�أ ي�صقل فينا �صخ�صية ت�صتعد للقيام بدور بعد �أن تنهي �لدر��صة 

يف مدينة �خلليل. 
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اأن�شطة دعوية جديدة:

ويف تلك �لفرتة نحن بطبيعة �حلال كنا نتعلم، وكان عندنا عطلتني عطلة ق�صرية بني 

بد�أت  �لفحم؛ حيث  �أم  �إىل مدينة  �لثاين، فكنا نرجع  �لف�صل  بعد  �لف�صلني وعطلة طويلة 

تدخل ن�صاطات جديدة جد�ً هناك على �لدعوة �الإ�صالمية، وبد�أ �صيء يدخل على حياتنا 

و�لزكاة  �ل�صدقات  جتمع  وبد�أت  �ملوؤ�ص�صاتي.  باملعنى  زكاة،  جلنة  �إقامة  وهو  نحن 

عظيماً  �أثرها  كان  ولكن  متو��صعة،  �لبد�ية  وكانت  توزيعها.  ويتم  رم�صان،  �صهر  يف 

من  نوع  �لن�صوة،  من  نوع  هناك  وكان  طبعاً(.  )لالأف�صل  �لنا�ص  على  �لكلمة  معنى  بكل 

و�الآن  �خلطوة!  هذه  ب�صاطة  مع  لنا  لالإ�صالم  �حلياة  بعودة  �ل�صعور  من  نوع  �العتز�ز، 

�إىل جانب هذه �خلطوة: فاإّن �أهل �أم �لفحم مل يكونو� ي�صلّون �لرت�ويح، وهذ� �لو�صع مل 

�إال ما ندر. ومن تلك �الأّيام بد�أنا ب�صالة �أّم �لفحم وحدها ولكنّه كان و�قعاً عاماً   يكن يف 

�لرت�ويح.

�شوؤال: بعد هذه �لفرتة، و�أنت �الآن يف �صنة 2011 ال �صّك �أّنك ت�صعر بنعمة �هلل عز وجل!

َبد�ً 
َ
�أ َحٍد 

َ
�أ ْن  َعلَيُْكْم َوَرْحَمتُُه َما َزَكى ِمنُكم ِمّ ال�شيخ رائد: �أي و�هلل! )َولَْواَل َف�ْصُل �هللِ 

.
َولَِكَنّ �هللَ ُيَزِكّي َمن َي�َصاُء َو�هللُ �َصِميٌع َعلِيٌم(2

وبجانب �صالة �لرت�ويح، جاءت �إ�صافُة �أد�ِء �صالِة �لعيد، حيث قلنا ملاذ� ن�صلّي �صالة 

�لعيد يف �مل�صاجد؟ نريد �أْن نحيي �صنّة �لر�صول  و�أْن ن�صلّي يف �لعر�ء.

�شوؤال: كان هذ� �لكالم يف 1978؟

ال�شيخ رائد: نعم يف 1978. وفعالً �أذكر هذه �لتجربة �لعظيمة، حيث �صلّينا �صالة 

والأول  الأّنه  �لبد�ية  يف  �حل�صود  وجاءت  مّرة!  الأّول  �لقدم  كرة  ملعب  يف  �لعر�ء  يف  �لعيد 

يحبوننا  �لنّا�ص  من  كبري  ق�صم  كان  �أنّه  فمع  �لطريقة،  بهذه  �لعيد  �صالة  �صن�صلّي  مرة 

فكانت  �مل�صاجد؟  �صتهجرون  هل  �أخي  يا  يت�صاءلون:  كانو�  لكنّهم  معنا  ومتعاطفون 

�لعيد  �صالة  قيمت 
ُ
�أ وفعالً  �لت�صاوؤالت،  هذه  حتّدينا  ولكنّنا  �لنا�ص،  عند  �ل�صاعة  حديث 

على  �ل�صالة  مّتت  �لعاملني،  رّب  �هلل  وبحمد  �لفحم  �أّم  يف  �لقدم  كرة  ملعب  يف  مرة  الأّول 

خري. و�لذي ح�صل �أّننا �صلّينا يف �لعر�ء ولكّن بقيّة �لنّا�ص �ملرتّددين �صلّو� يف �مل�صاجد، 

ثانيًة،  �الأ�صحى  �أّنه عندما جاءت �صالة عيد  �إال  �مل�صاجد.  �لعيد يف  فبقيت هناك �صالة 

القراآن الكرمي، �صورة �لنور، �آية 21.  
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�الأمر��ص  و�أ�صحاب  �مل�صت�صعفني  �إالّ  معنا!  �لعيد  ل�صالة  �لفحم  �أّم  كّل  جاءت  حينها 

وعندهم �أعذ�ر، فبطبيعة �حلال عندهم ظرف خا�ص. 

ومن تلك �للحظة؛ دخلت هذه �ل�ُصنَّة ب�صكل قوّي جد�ً على م�صريتنا �لدعوية، وحتى 

�ل�صلو�ت  �إحدى  يف  �أّنه  فاأذكر  �ملحلي؛  �الإعالم  فقط  ولي�ص  �لعاملي  �الإعالم  �نتباه  لفتت 

جاءت تلفزيونات �أجنبية يريدون �أن ي�صّورو� �صالة �لعيد، وكنّا ن�صمح لهم ونقول لهم: 

تف�ّصلو� يكنكم �أن ت�صورو� �صالة �لعيد. و�الآن! هذه �خلطوة وغريها من �الأمور، على 

ب�صاطتها، �إال �أنها كانت ت�صفي جّو�ً جديد�ً على �ل�صحوة �الإ�صالمية وتنقلها نقلة نوعية؛ 

والدة  مبنا�صبة  �لعقيقة  )ذبح  �لعقائق  مو�صوع  مثالً  �خلطو�ت  هذه  على  �الأمثلة  ومن 

�ملولود(... كان هذ� �الأمر غري معروف �أبد�ً عند �لنّا�ص!

�شوؤال: يعني نحن يف مرحلة بد�أت تظهر فيها �ملظاهر �الإ�صالمية؟!

ال�شيخ رائد: نعم متاماً. و�أي�صاً حتى �صدقة �لفطر كانت �صبه معدومة ولكنها دخلت 

لذلك  جد�ً.  قوي  ب�صكل  دخلت  كذلك  و�لزكاة  جد�ً،  قوّي  ب�صكل  �لعاملني  رّب  هلل  و�حلمد 

ب�صيطاً  رقماً  جمعت  حيث  جد�ً،  متو��صعة  بد�ية  بد�أت  عنها  حتدثُت  �لتي  �لزكاة  فلجنة 

�صهر  من  يوم  �آخر  ففي  عاليًة.  �أرقاماً  جتمع  بد�أت  �صنتني  وبعد  �صنة  بعد  �أّنه  �إال  جد�ً، 

رم�صان كانت تكتب قائمة باأ�صماء �لبيوت �مل�صتورة، ويف �للّيل ياأخذ كّل و�حد فينا ظرفاً 

�ملبلغ  جمعنا  للنا�ص:  ُتعلن  وبد�أت  يعرفهم،  مّمن  �مل�صتحقني  على  يوّزعه  مايلّ  مبلغ  فيه 

�ملعنّي ووّزعناه على كذ� وكذ�، وعندما �أ�صبح هناك �إقبال عليها �أ�صبح عندها عمل غري 

�لتوزيع على �لبيوت �مل�صتورة؛ فبد�أت ت�صّجل قائمًة عندها يف كّل �أيام �ل�صنة، ويف كل �صهر 

تعطي هذه �لعائالت مبالغ معينة، فاأ�صبحت هذه �ملبالغ ت�صّكل دعماً وكفالة ثابتة على 

مد�ر �الأيام. 

طلبة  تكفل  فبد�أت  مهمتها؛  و��صلت  و�للجنة  بها  نتحدث  �لتي  �للحظة  هذه  حتى 

كان  �لتي  �لفرتة  يف  وخ�صو�صاً  �لنّا�ص؛  لعالج  طبيّة  عياد�ت  وبناء  �جلامعات،  يف  علم 

�ملوجودة فقط، ويدعمها  �لر�صمية هي  �لعياد�ت  �إهمال طبي يف حياتنا حيث كانت  فيها 

 �صندوق �ملر�صى وكانت تابعة لدو�ئر �إ�رش�ئيلية، وكانت مهماتها يف �لنهار فقط؛ ففتحت

جد�ً،  كبري  ب�صكل  عليها  �لنا�ص  و�أقبل  جد�ً،  رمزية  مببالغ  �مل�صاء  يف  عيادًة  �لزكاة  جلنة 

وبد�أت تتو�ّصع، و�الآن �حلمد هلل هذ� �مل�رشوع �لذي بد�أ نو�ة على و�صك �أْن ي�صبح م�صفى 

كبري�ً جد�ً من �أربعة �أق�صام طبية.
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�الإ�صالمية ودفعه  �ل�صحوة  �إدخال م�رشوع  بد�أنا يف مرحلة  �لزكاة  و�إىل جانب جلنة 

�أيام عمل؛  �الإ�صالمي، وكانت فكرتها هي: ثالثة  �لعمل  �إىل �الأمام جد�ً، وهو مع�صكر�ت 

فب�صبب �الإهمال و�لتمييز، وظروف �لظلم �لذي نعي�صه من قبل �ملوؤ�ص�صة �الإ�رش�ئيلية لقلة 

�صنة  كل  بد�أنا  �ل�صحية...�إلخ،  و�الأو�صاع  و�ل�صو�رع  �لعامة  �ملر�فق  وتدهور  �خلدمات 

نعمل مع�صكَر عمٍل �إ�صالمي ملدة ثالثة �أيام، ي�صمل بناء جدر�ن، ترميم مد�ر�ص، ترميم 

بالن�صبة  قوياً جد�ً  �أعطى زخماً  بناء بيوت م�صتورة...�إلخ. وهذ�  مقابر، تعبيد �صو�رع، 

�ملتو��صعة  �لزكاة، من بد�ياتها  �الإ�صالمية، و�أي�صاً هذ� �مل�رشوع بد�أ من جلنة  لل�صحوة 

جد�ً، حتى و�صلت هذه �مل�صاريع بحمد �هلل رّب �لعاملني لهذ� �مل�صتوى.

و�إىل جانب هذه �مل�صاريع بد�أت عندنا فكرة �الأعر��ص �الإ�صالمية؛ وفعالً منوذج �لعر�ص 

�الإ�صالمي كان يف بد�يته كلمات، ثم تطور لي�صمل �حلد�ء �الإ�صالمي، و�الأنا�صيد �الإ�صالمية 

و�مل�رشح �الإ�صالمي... وطبعاً هذه �الأمور دفعتنا لعمل فرقة فنية �إ�صالمية.

�شوؤال: وهل هذ� كله كان �صنة 1978؟

ال�شيخ رائد: نعم. �صنة 1978، وكل هذه �الأعمال و�أنا ما زلت طالباً يف كلية �ل�رشيعة؛ 

فكنا نتعلم ونرجع، ونتعلم ونرجع وهكذ�، فكنا ننتقل ما بني هذين �ملركزين.

�شوؤال: هل كان هناك يف هذه �لفرتة كيان ما ي�صمى باحلركة �الإ�صالمية �أم لي�ص بعد؟

ال�شيخ رائد: ال. لي�ص بهذه �لفرتة؛ فبلورة فكرة �حلركة �الإ�صالمية مل تكن موجودة 

�آنذ�ك. 

وباالإ�صافة لكل هذه �الأعمال �لتي قامت بحمد �هلل رّب �لعاملني؛ �صار عندنا تفكري يف 

مهرجانات �إ�صالمية كبرية، وهذه �ملهرجانات �لكبرية كنا عادة نقوم بها يف رم�صان يف 

ذكرى بدر، وفتح مكة، وليلة �لقدر... فهذه كانت ذكريات للمهرجانات �لتي كنا نعملها، 

للنا�ص  و�أعطت  لالأمام،  �الإ�صالمي  �لعمل  فدفعت  جد�ً،  كثرية  فو�ئد  �ملهرجانات  ولهذه 

�نطباعاً �أن �ل�صحوة �الإ�صالمية هي �لرقم و�حد يف �أّم �لفحم؛ فلم يكن هناك وجود لفكر 

�ل�صيوعية وما �إىل ذلك.

�لنا�ص، وبالطبع تعرف  �أين �صتجل�ص  نفّكر  كنا  بها،  نقوم  كنّا  �ملهرجانات: عندما  يف 

�أو�صاع �لنا�ص كانت ب�صيطة جد�ً، فكنا جنمع �لكر��صي من �ملد�ر�ص؛ حيث كنا ناأخذ  �أن 

�أبو ماجد  ��صمه  —�أذكره باخلري وجز�ه �هلل خري�ً— وكان  �لفحم  �أّم  �إذَن رئي�ص جمل�ص 
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م�صطفى �حلاج د�ود، وكان رجالً كبري�ً يف �ل�صن وحمرتماً، فكنا نذهب عنده ونقول له: 

�صيدنا �ل�صيخ عندنا مهرجان يف 27 من رم�صان.

�شوؤال: هل كان هو �صيخاً؟

كنا  جد�ً.  ملتزمة  �ل�صخ�صية  وحياته  ي�صلي  بالفطرة،  �صيخاً  كان  لقد  رائد:  ال�شيخ 

�لنا�ص!  ليجل�ص عليها  �ملد�ر�ص  �لكر��صي من  باأخذ  لنا  ليعطينا ورقة ت�صمح  نذهب عنده 

وكان يعطينا. وكنا ندعو �أ�صحاب �ل�صاحنات، َمْن عنده نخوة منهم، باأن يتبع وينقل لنا 

�لكر��صي، كانت هذه حركة وم�صاهد غريبة يف �أم �لفحم؛ فلم يكن هناك �صيء ��صمه �لبناء 

�حلركي �لذي فيه م�صوؤوليات وتخ�ص�صات ودو�ئر عمل؛ �إذ كان كل �صيء على �لفطرة، 

�لذي يريد �أن يعمل فاإّنه يعمل وي�صاعد دون تكليف، كنّا نتعب ونرتب �لكر��صي، وياأتي 

�لنا�ص ويجل�صون عليها ونقدم لهم �ملاء بعد �صيام رم�صان، فكانت �لنا�ص ُتكب فينا هذ� 

�لتعب؛ كان هناك �صيء جديد يف حياتنا ُيظهر هوّيتنا �الإ�صالمية وكياننا. وهذه �لعاطفة 

هي �لتي كانت مطلوبة. 

حديثاً  له  نفرد  �أن  يجب  بر�أيي  و�أنا  �لن�صاء،  ملو�صوع  �أتطرق  ومل  �أحتدث  �الآن  و�أنا 

خا�صاً وُيعطى م�صاحًة خا�صًة الأن فيه �أمر�ً مهماً يقال. و�حلمد هلل رّب �لعاملني. 

هذ� يذكرين �أي�صاً ب�صالة �لعيد؛ حيث كان هناك �صوؤ�ل �صعب: �أين �صت�صجد �لنا�ص؟! 

تكن  ومل  هناك،  �ملوجودة  �لبُ�ُصْط  كل  وجنمع  للم�صاجد  نذهب  نف�صه؛  باالأمر  نقوم  كنّا 

�لبُ�صط من قطعة و�حدة، بل كانت ُح�رُش باألو�ن خمتلفة وُب�ُصط من �لقما�ص، فكنا جنمع 

كل �لذي يف �مل�صاجد ونحّمله برت�كتور�ت! و�أذكر كنا نكتب حرفاً على كل ب�صاط، فمثالً 

م�صجد �ملحاجنة نكتب حرف �مليم لكي ُيعرف �أن هذ� �لب�صاط من م�صجد �ملحاجنة، فال 

للملعب  �ملوؤدي  �لطريق  نزين  �أي�صاً  وكنا  جد�ً!  لطيفة  بد�يات  كانت  ونرجعه..  ي�صيع 

باأقو��ص من �لنخل فتعطي مناظر جميلة، حني تدخل �لنا�ص فيه ت�صعر �أين نحن كنا! فقد 

�لتمر  يقّدمون  �ل�صباب  كان  �لعيد  بد�أت تدخل يف طور جديد. وعندما نخرج من �صالة 

وبع�ص �حللويات، فكان ذلك �صيئاً جديد�ً عند �لنا�ص. كّل �الأجو�ء بتفا�صيلها جديدة على 

�لنّا�ص وممتعة لهم!

وكل هذه �الأمور جاءت مع بع�صها �صبحان �هلل. 

وهناك �أمٌر مهم جد�ً؛ �أريد �أن �أعود ملو�صوع �ملهرجانات، �لذي كان له �أثر لي�ص على 

�أّم �لفحم فقط، بل كان �أثره على �لُقطر كله، فعندما ُيعلُن عن مهرجان �أّم �لفحم ياأتي �إليه 
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�لنا�ص من كل �لبلد�ت. وقد كانت بد�يات متو��صعة، فكانو� ياأتون من �جلليل، وبالذ�ت يف 

هذه �لفرتة �ملدن �لتي برزت هي: �لنا�رشة، �صفا عمرو، عكا، باالإ�صافة للمثلث. عندما كنا 

ُنقيم �ملهرجانات كان �لنا�ص ياأتون من كل �ملناطق �لتي ذكرتها، ياأتون بعد �صالة �لع�رش 

باحلافالت، و�ل�صباب يف �لبلد �لذي فيه �ملهرجان يكونون م�صتعّدين؛ كل �صخ�ص ياأخذ 

�أوجد  �ل�صيوف يفطرون يف بيته ومن ثم يرجعون ملوقع �ملهرجان، وهذ�  جمموعة من 

تعارفاً بني كل �أهل �لـ 48!

�شوؤال: َمْن �خلطباء �لذين كانو� يف �ملهرجان؟

وهم:  باملهرجانات  ت�صارك  د�ئماً  �صخ�صيات  هناك  �أن  و��صحاً  كان  رائد:  ال�شيخ 

�ل�صيخ عبد �هلل منر دروي�ص، �ل�صيخ حممد فوؤ�د �أبو زيد، �ل�صيخ حامد �لبيتاوي، �ل�صيخ 

�صعيد بالل، �ل�صيخ �أحمد �حلاج علي، فهذه هي �ل�صخ�صيات �لتي كانت د�ئمة �لتو�جد.

�شوؤال: يعني كانو� من �ل�صمال غالباً؟

ال�شيخ رائد: نعم. 

هذه �ملهرجانات ماذ� كانت تفيدنا كطالب يف كلية �ل�رشيعة؟ فتحت لنا طريقاً للتعليم 

�لفر�صة  وهذه  �حلفل،  عريف  دور  نوؤدي  كنّا  حيث  عرفاء  كنّا  �لبد�ية  ففي  و�لتدريب؛ 

�أعطتنا خطوة الأن نقف �أمام �الآالف من �لنا�ص مرة و�حدة! تتحدث مبكب �صوت مبكان 

هذه قّوت  و�أي�صاً  لكل خطيب،  تقوله؟ وتتحدث  �لذي  ما  تعلّق، وتعرف  فبد�أت  مفتوح، 

�لعالقة ما بيننا وبني �جلمهور �لعام باأكمله على �ختالف قر�ه ومدنه.

�شوؤال: و�أي�صاً ُعِرفتم �أمام �لنا�ص!

ال�شيخ رائد: نعم.

عنو�ن  هناك  يكن  مل  بالفطرة،  يتغلغل  �الإ�صالمي  �لعمل  جعلت  �لن�صاطات  هذه  كل 

حمدد لكل �لعمل �الإ�صالمي؛ فمن �الأ�صماء �لتي برزت، حتى �الإعالم بد�أ يرددها، وهي: 

�ختار  �لبع�ص  �أو  �الإ�صالمية،  �ل�صحوة  �مل�صلم؛ فكان هذ� م�صطلح عن كل هذه  �ل�صباب 

لنف�صه: �لتائبون، و�أي�صاً �لبع�ص �ختار لنف�صه: �أتباع �لكتاب و�ل�صنة... وكل هذه �الأ�صماء 

كانت تدور على �ملحور نف�صه، وتّدل على �ملّكون نف�صه، و�لن�صاط نف�صه، و�حلركة نف�صها 

�لتي كانت موجودة. 
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وهناك  حديثاً،  له  فنفرد  �لن�صائي  �لقطاع  �أحدها  عنها؛  نتحدث  مهمة  فو��صل  وهنا 

�ل�صيا�صية  �لتيار�ت  �لذي كان مع بع�ص  �ل�رش�ع  ثاٍن مهم نفرد �حلديث عنه، وهو  �أمٌر 

تاأثرت، وكيف  نف�صها، وكيف  تبلور  بد�أت  ثالث وهو هذه �حلركة كيف  و�أمٌر  �الأخرى، 

بد�أت حتدد �أهد�فها �لعامة �لكبرية �لتي بد�أت ت�صب جهودها حتى حتققها. 

بني احلما�س وال�شدة وبني احلوار والإقناع:

يف �حلقيقة هذه فو��صل مهمة جد�ً يف حياة �ل�صحوة �الإ�صالمية، وحتى �الآن مل يكن 

هناك م�صطلح ��صمه �حلركة �الإ�صالمية. و�إذ� �أردنا �أن نتحدث عن �أحد �جلو�نب �لثالثة 

�لتي ذكرتها وهو �ل�رش�ع �لذي كان ملفتاً جد�ً لالنتباه، ف�صرنجع للبد�يات؛ �لتي كانت 

جد�ً،  �صديد  بحما�ص  وتعاىل  �صبحانه  �هلل  �إىل  تابت  �لتي  �لع�صاة  من  جمموعة  عن  عبارة 

وقاومو�  جد�ً،  مت�صدد  ب�صكل  وتعاىل  �صبحانه  �هلل  �أو�مر  عند  وقوف  عندهم  كان  فلذلك 

�ملنكر ب�صكل مت�صدد، وكانو� هم �لذين يريدون �إز�لة �ملنكر باأيديهم. فعلى �صبيل �ملثال: 

عندما كانو� ي�صطدمون مع �صاب مفطر يٍف رم�صان فاالإجر�ء �ل�رشيع هو �أن ي�رشبوه، 

مع  ��صطدم  و�إذ�  مبا�رشة!  �ل�رشب  بل  حو�ر،  �أو  �إقناع  �أو  حديث  هناك  عندهم  يكن  مل 

ما زلت يف  �أيّن كنت  �أذكر مرة  بال�رشب!  يبد�أ  �أي�صاً  �الإلهية  �لذ�ت  يتطاول على  �صخ�ص 

�لفحم  �أم  يف  �لو�صع  تعرف  و�أنت  �ملحاجنة،  م�صجد  يف  �ل�صالة  �أنهينا  قد  وكنا  �لثانوية 

قدياً، كانت عبارة عن �أزقة قدية، وحتى �لكهرباء كانت ت�صل ملناطق ومناطق �أخرى 

ما ز�لت مظلمة، فالو�صع كان �صعباً، وكنا خارجني من �مل�صجد �أنا وجمموعة من �لطالب 

 �لذين كانو� معي، وهوؤالء �لتائبون كانو� خارجني من �مل�صجد، و�إذ� ب�صاب من �لذين كانو�

منهم  �أحد  و�ندفع  فقام  �الإلهية،  �لذ�ت  على  يتطاول  بالثانوية—  —وكان  بال�صارع 

هلل و�حلمد  خري  على  �مل�صكلة  و�نتهت  له،  و“َفَزَع”  �لنا�ص  �أحد  �أتى  حتى  ي�رشبه   وبد�أ 

رب �لعاملني! و�أذكر �أي�صاً �أحدهم كان يف �ل�صارع يف رم�صان يف مدينة �أم �لفحم، و�لتقى مع 

�صاب مفطر، فلم يرتدد ومل يحدثه ومل يطرح عليه �ل�صالم، مبا�رشة بد�أ ي�رشبه و�لنا�ص 

حّدة  من  �النتقال  هي  كانت،  �لتي  �حلدة  هذه  د�فع  باأن  نقول  دعنا  بينهم!  َتْف�ِصُل  بد�أت 

�ملع�صية �إىل حدة �لطاعة؛ ف�صار هناك حدة حتى يف �لطاعة، ال يطيقون �أن يع�صي �أحدهم 

�هلل �صبحانه وتعاىل، وهذ� �نعك�ص على تعاملهم مع �الأطر�ف �ل�صيا�صية �لتي كانت بطبيعة 

�أم �لفحم، كان هناك �صدة يف �لتعامل. و�أعطي مثاالً على ذلك: عندما  �حلال موجودة يف 

بد�أت �الأجو�ء �جلديدة يف رم�صان عندنا يف �أم �لفحم؛ بد�أ يختفي بالتدريج وجود �صخ�ص 
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بد�أت �ملطاعم و�ملقاهي  �أو رهباً، و�أي�صاً  �لق�صية رغباً  �ل�صارع، فلقد �نح�صمت  مفطر يف 

تغلق �أبو�بها يف رم�صان، و�أي�صاً �حلمد هلل رب �لعاملني �الآثار �لتي كانت موجودة ز�لت؛ 

مثالً: �خلمارة �لفالنية ز�لت وحمل �لقمار �لفالين ز�ل.

�شوؤال: يعني كان هناك حمالت خمر وقمار يف �أم �لفحم؟!

�نتهت.  لكنها  وموجودة  معروفة  وقمار  خمر  حمالت  هناك  كان  نعم  رائد:  ال�شيخ 

�إىل ذلك نرجع للمغفور له م�صطفى �حلاج د�ود )�أبو ماجد( رحمه �هلل، فقد  وباالإ�صافة 

ذهبنا �إليه يف رم�صان وتوجهنا له بطلب �إقفال �ملطاعم و�ملقاهي يف رم�صان، حتى �لنا�ص 

�أنه  �إال  �لقر�ر؛  ونّفذ  فا�صالً  كان رجالً  �أجو�ء جميلة جد�ً، وفعالً  حتب بع�صها وتتكون 

جوبه بعد هذ� �لقر�ر من بع�ص �أ�صحاب �لتيار�ت �ل�صيا�صية �الأخرى، و�أذكر �أن �أحدهم 

�أ�رّش باأن ُيبقي مطعمه مفتوحاً يف رم�صان، مع كل هذ� �جلو �جلميل �لذي بد�أ يعّم مدينة 

�أم �لفحم �آنذ�ك، وقد �أ�صبحت بلد�ً يظهر عليه �ملظاهر �الإ�صالمية.

�شوؤال: �إال هذ� �ل�صخ�ص؟!

�أو �ثنان. وهوؤالء �ل�صباب مع �لتع�ّصب و�حلّدة �لتي  ال�شيخ رائد: نعم. ومعه و�حٌد 

كانو� عليها لفر�ص مظاهر �الإ�صالم وعدم �ل�صماح باملنكر، حاولو� باأن يكون �ملطعم �لذي 

رف�ص �الإغالق كباقي �ملقاهي �لتي �أقفلت، وعندما وجدوه م�رّش�ً قامو� بعمل حملة على 

�ملقهى، وذهبو� بعد �صالة �لفجر و�أر�دو� �أن ُيلزموه �إغالق �ملقهى بالقوة، وبالطبع هذه 

�حلدة �أن�صاأت خ�صومات، ولكن بف�صل �هلل �صبحانه وتعاىل �نتهت ومّت تد�ركها و�نتقلت 

�إىل مرحلة �أخرى، فكانت حتدث مثل هذه �الأمور يف �أم �لفحم! 

�شوؤال: �ملهم هل �أقفل �ملطعم �أم ال؟!

ي�صحك ال�شيخ رائد: دعنا نقول باأن يف هذه �لفرتة، �أ�صبح يف هذ� �لبيت �صباب تائب 

وي�صلي وملتزم بف�صل �هلل تعاىل، وعلى �الأقل ن�صاأ �حرت�م متبادل بيننا وبينه، وحو�ر 

طيب مع �ختالف �الأفكار يف بع�ص �الأحيان.

�شوؤال: �إىل هذه �للحظة هناك �ختالف؟

ال�شيخ رائد: نعم يف بع�ص �الأحيان!

�شوؤال: نعود ملو�صوع �ل�صدة، و�لن�صاء الأنه مو�صوع مهم جد�ً.



38

حوارات يف تاريخ احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني املحتلة 1948 

ال�شيخ رائد: نرجع ملو�صوع �ل�صدة الأّنه حقاً مو�صوع مهم. ولكن مو�صوع �لن�صاء 

�أف�ّصُل �أْن يكون حمور�ً لوحده كي ال ن�صيّع حّقه، فباالأ�صل �لن�صاء مظلومات... “ههه”!! 

نرجع �إىل �ل�صدة فهي حقاً كان لها تاأثري �صلبي، ومن �صلبياتها �أّنها �أوجدت توتر�ت 

�جتماعية نحن كنا يف غنى عنها يف مدينة �أم �لفحم، �أو غريها من �لقرى و�ملدن، �لتي مرت 

�أي�صاً،  عنه  غنى  يف  كنا  �لذي  �ل�صيا�صي  �لتوتر  �أو  �الجتماعي  �لتوتر  من  �الأجو�ء  بهذه 

ومل نكن بحاجة له. وباالإ�صافة �إىل ذلك —ولو كان لبع�ص �لوقت— جعلت هذه �ل�صدة 

هذ�  عليها  يعيب  وكاأنه  �الإ�صالمية،  �ل�صحوة  من  �لنفور  �أو  �حلذر  موقف  يتخذ  �لبع�ص 

�ل�صلوك، و�صار ُحكماً جماعياً على كل �أبناء �ل�صحوة �الإ�صالمية باأنهم �أ�صحاب �أ�صاليب 

حكماً  �أ�صبح  �ثنني  �أو  �صخ�ص  من  �صدر  �لت�رشف  هذ�  �أن  ولو  حتى  ومنّفرة،  عنيفة 

حما�رَش�ً.  �أنت  فت�صبح  فيه؛  �ل�صحوة  وُت�ْصبَُغ  جماعياً  حكماً  ي�صبح  وعندما  جماعياً، 

�أن تغري  �لب�صيط  باالأمر  لي�ص  �النطباع؟ وهذ�  �أْن تغرّي هذ�  �لتحّدي: كيف يكن  و�صار 

هذ� �النطباع �لعام عند �لنا�ص، وهذ� �لكالم �لذي �أقوله هو من �ل�صلبيات �لتي نتجت عن 

�ل�صدة �لتي ع�صناها يف تلك �الأيام.

و�حلمد هلل رب �لعاملني مع وجود �ل�صدة �لتي كانت، بد�أنا نحاول �أن ن�صع �إىل جانبها 

وجود  مع  �الآخر  على  و�النفتاح  �ل�صيا�صي،  و�حلو�ر  �حلو�ر،  �أ�صاليب  �أخرى؛  �أ�صاليب 

�لبد�يات  �أقول: يف  �أخرى  �أّنه مرة  �إال  �ل�صيا�صية،  �ملو�قف و�الأفكار و�الآر�ء  �الختالف يف 

�الأوىل كان �الأمر �صعباً جّد�ً الأّنه �أ�صبح هناك �صبه �نطباع، �صبه حكم عام على �ل�صحوة 

�الإ�صالمية باأنها تختُط ذلك �لنمط. 

دعني �أقول: �حلمد هلل رب �لعاملني، مع وجود هذ� �لنمط وهذ� �النطباع، �إال �أن �نت�صار 

�ل�صحوة �لر��صدة مل يتوّقف، و��صتمّرت تنت�رش بني �لطالب وطبقة �لعمال و�لن�صاء ويف 

�جلامعات، وكانت ب�صكل بطيء جد�ً. يف تلك �لفرتة، �ل�صدة كان لها �أثر، كما قلت نوعاً ما، 

من �الآثار �ل�صلبية، و�أبرز هذه �ل�صلبية �أنه حتى تلك �لفرتة مل يكن لدينا �إعالم �إ�صالمي 

نهائياً، وكان �إعالمنا �لوحيد هو م�صاجدنا ومهرجاناتنا.

�لتكوين  �أطر  يف  يزل  مل  مكّون  بني  �رش�ع  هناك  كان  باأّنه  �لقول  يكننا  هل  �شوؤال: 

مع �أطر�ف �أخرى موؤّطرة حزبياً وتنظيمياً؟ وكما فهمت من ح�رشتك �أّنكم ما زلتم تيار�ً 

ولي�ص �إطار�ً؟
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�ل�صدة هذ� كان �صلوكيات فردية،  �أن �صلوك  �أقول للحقيقة هنا:  ال�شيخ رائد: دعني 

فردية  �صلوكيات  كانت  بل  معنّي،  �صيا�صي  حزبي  قر�ر  �أو  موقف  على  مبنيّة  ولي�صت 

�أْن يعطيها �صلوكاً عاّماً يعممه على كل �ل�صحوة �الإ�صالمية،  فقط، ولكن �لبع�ص حاول 

وبالذ�ت —�أرجع و�أقول �ملالحظة— مل يكن عندنا �الإعالم �لذي يد�فع عنا، بينما بع�ص 

�الأحز�ب كان عندها �إعالم، فكان من �ل�صهل عليها �أْن تكتب وتن�رش �أخبار�ً، ونحن حتى 

تلك �للحظات مل يكن عندنا �لتجربة �لنا�صجة �ملطلوبة؛ وهي جتربة �لعمل �حلزبي �ملنّظم 

ولو باأب�صط �أ�صكاله ولو بتوزيع من�صور ُيفِهم �الآخر من �أنت؟! ولكن �حلمد هلل، بعد ذلك 

تغرّيت �الأمور لالأح�صن بف�صل �هلل رّب �لعاملني. 

بعد، فيما  جتاوزناه  �صلبياً،  تاأثري�ً  ما،  نوعاً  �لفرتة،  تلك  يف  �الإعالم  هذ�   �أحدث 

و�حلمد هلل رّب �لعاملني. وفيما بعد بد�أنا مبرحلة جديدة مباركة بف�صل �هلل رب �لعاملني، 

ولكن �صبحان �هلل تعاىل تبقى هذه �لفرتة لدر��صتها و�ال�صتفادة منها مهّمة جد�ً يف تاريخ 

�حلركة �الإ�صالمية. 

و�أريد �أْن �أنّوه هنا بنتيجة هذ� �ل�رش�ع من حيث حماوالتنا الأن نقدم منوذجاً ل�رش�ع 

قائم على  قائم على �حلو�ر، �رش�ع  مقبول، �رش�ع مهّذب ولي�ص �رش�َع �صدة، �رش�ع 

�جلدل بالتي هي �أح�صن، وهذ� �الأمر دفع �لبع�ص منّا، حتى يكون حماور�ً قوّياً، الأن يبد�أ 

بقر�ءة �أفكار �الآخر و�لتعرف على مبادئه، وفعالً هذ� �الأمر دفعنا، لن �أقول �لكل، بل ق�صماً 

منّا، باأن يبد�أ فعالً وبرتٍو بدر��صة مثالً: �ملارك�صية وكل مقوالتها �ملعروفة و�لرد عليها، 

فاندفعنا لقر�ءة �لكتب �لتي تناولت هذ� �ملو�صوع ب�صكل عميق؛ مثال كتاب “فل�صفتنا”، 

من  وغريها  �الإ�صالم”...  حول  و“�صبهات  للبوطي،  �جلدلية”  �ملادية  �أوهام  و“نق�ص 

�لكتب �لتي تناولت هذ� �ملو�صوع. 

و�أرجع و�أقول هذ� للفائدة: عندما بد�أ كّل ق�صم منا ي�صكل عنده معرفة عن �الآخر �أكرث 

من معرفة �الآخر عن نف�صه، ال �صّك �أنه كان لذلك �أثٌر قويٌّ جد�ً بكل معنى �لكلمة. 

و�أريد �أن �أروي حدثاً، ي�صتفاد منه كجزء من هذه �لتجربة؛ يف �أحد �أيام �لعيد —حيث 

من �ملعروف �أن �لنا�ص يف �لعيد ُتعيّد على بع�صها وتتز�ور— دخلنا على بيٍت من بيوت �أهل 

�أّم �لفحم، و�صبحان �هلل تعاىل، فاإّن �لعيد جامع لكل �أهل �أم �لفحم على �ختالف �لتوجهات 

�لفكرية و�الآر�ء �ل�صيا�صية، وُفتِح يف حينه �لنقا�ص حول مو�صوع �ملاّدية �جلدليّة يف بعدها 

�لفكري بعيد�ً عن �لق�صايا �ل�صيا�صية �أو �لق�صايا �الجتماعية، بل كان جدالً فكرياً مبا�رش�ً؛ 
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�آخر،  طرفاً  كان  �أن�صارها  من  �آخر  وق�صم  �لفكرية  �جلدلية  �صّد  طرفاً  كان  منَا  فق�صٌم 

بد�أنا نتحدث، و�حلديث  �أّننا  �لذي ح�صل  �آنذ�ك؟!  �لذي ح�صل  فما  و�لباقي م�صتمعون. 

�أفكاره  باأّنه ال يعرف عن  �مل�صتمعني يف تلك �جلل�صة—  —�أمام  �الآخر  �لطرف  ُيظهر  بد�أ 

�لنا�ص، حتى  �ل�صهرة خرج  �نتهت نتيجة  �لذي هو نحن! فلما  �الآخر  �لطرف  كما يعرف 

�صار  بل  �صخ�ص،  خ�رش  �أو  �صخ�ص  ربح  الأنه  لي�ص  �لفرح  من  بنوع  �لعاديني،  �لنا�ص 

عندهم �صعور بقوة باالإ�صالم، و�أن هناك �صيئاً ��صمه فكر �إ�صالمي، وهناك �صيء ��صمه 

حقٌّ يدح�ص �لباطل، و�الإ�صالم هو �حلق وما �صو�ه هو �لباطل. فذلك �حلادث كان م�صهد�ً 

جميالً جد�ً يف حياتنا نحن �الإخوة �لذين كنا يف تلك �جلل�صة. 

�آخر، وهو: �أننا كنا يف بيت عز�ء، ومن �ملعروف كما يقولون باأنه يجمع  و�أذكر مثاالً 

�حلام�ص و�حللو من �ملعزين! �أحد �حلا�رشين معروف باأنه كان عنده نوع من �العتد�د 

بالنف�ص، وكان �صاحب ت�صاوؤالت دوماً مريبة م�صككة، فقّدر �هلل باأننا كنا جمموعة �لتقينا 

معه يف بيت �لعز�ء نف�صه، فبد�أ يت�صاءل �لت�صاوؤالت �مل�صهورة حول ق�صايا �أ�صول �الإيان 

و�ليوم �الآخر وقيام �ل�صاعة ووجود �هلل باأ�صلوب م�صّكك، و�صار هناك نقا�ٌص طويٌل و�أخذ 

�لنمطية  �ل�صورة  عن  بعيد�ً  �لكلمة،  معنى  بكل  فكرية  �أ�صول  على  حم�صاً  فكرياً  طابعاً 

الّتهام �مل�صايخ باأنهم در�وي�ص! يف �لنهاية �صكت كاأّنه حدث �أمٌر يف د�خله، نوع من �لر�صا 

و�لقناعة باأّن ما يقوله خطاأ، يف ذلك �مل�صهد، بعدما �أنهينا �للقاء يف بيت �لعز�ء خرجنا وخرج 

معنا �أنا�ص من �لنا�ص �لعاديني، وو�حد منهم بد�أ يهتف ويرق�ص كاأّنه هو من �نت�رش! وبعد 

 �أيام �صمعنا باأّن �ل�صخ�ص �لذي كان يجادل، ربُّنا �رشح �صدره وبد�أ ي�صلي؛ �حلقيقة هذه

جتربة فريدة من نوعها. هذ� من مقتطفات ع�صناها يف هذ� �الأمر على جناح �ل�رشعة.

�شوؤال: لكنّها من �لو��صح �أّنها تبنّي �لروح �لتي كانت موجودة �آنذ�ك.

ال�شيخ رائد: يف �صيء ملفت لالنتباه، �صبحان �هلل تعاىل. 

باأن هناك تع�ّصباً،  �لعام  �ل�صدة، وتولّد �النطباع  �لفرتة عندما �صار نوع من  يف تلك 

كان بع�ص �لعقالء —مع كّل رف�صه وتاأمّله لهذ� �الأ�صلوب— يحاول �أْن يقنع �لنا�ص باأالّ 

�أْن  عليكم  يجب  للنا�ص:  ويقول  �صلبياً،  حكماً  �ل�صباب  هوؤالء  على  ويحكمو�  ي�صتعجلو� 

يوٌم  �صياأتي  بالطاعة!  �صديدين  و�أ�صبحو�  باملع�صية  �صديدين  كانو�  هوؤالء  باأن  تعرفو� 

ويهد�أون، ال ت�صتعجلو� عليهم! وفعالً كانت هذه نظرة �لعقالء يف تلك �لفرتة �لتي ع�صناها، 

�حلمد هلل رب �لعاملني. 
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دعني �أقول: هذه �لتجربة بكل جزئياتها ومع كل تف�صيالتها، وجانب من �صلبياتها 

�لتي ع�صناها؛ �إال �أّنها يف �ملجمل جعلت �الإ�صالَم و�حلديث عن �الإ�صالم �أمر�ً يف كل بيت ويف 

كل �صهرة، وعند �أ�صحاب �لثقافات �ملختلفة، وعند �لطبقات �لعمالية، ويف كل �ملجتمع، يف 

“باأن تت�صاءل ما  �أ�صبح هذ� �حلديث عند �جلميع:  �ل�صهر�ت  �أنو�ع  �ل�صهر�ت، يف كل  كل 

�لذي يح�صل؟!”. 

وفعالً بد�أ هذ� يفتح �الأبو�ب �أمام �ل�صحوة �الإ�صالمية. طبعاً يف حينه، كان �أحد �الأمور 

�أح�صن”،  هي  “بالتي  �صعار:  هو  يقال؛  كما  �خلط  على  ُندِخلها  �أْن  نحن  �جتهدنا  �لتي 

باحلكمة و�ملوعظة �حل�صنة، فاأردنا �أن ندخله على �خلط، فماذ� فعلنا؟ بد�أنا باإن�صاء مكتبة 

�أّننا  �إ�صالمية، وبد�أنا نوّفر �لكتاب، ون�صجع �لنا�ص باأن يقر�أو� �لكتب �الإ�صالمية. و�أذكر 

كنّا ناأخذ �لكتب عند مد�خل �ملد�ر�ص �لثانوية ونعر�ص �لكتب للطالب، وكان هذ� مهّماً جد�ً 

�أّننا ع�صنا هذه �ملر�رة، مر�رة فقد�ن  لنا باأْن نو�صَل �لكتاب لطالب �لثانوية، وخ�صو�صاً 

�لكتاب. و�حلمد هلل، بف�صل �هلل رب �لعاملني كان هناك �أثر طيب جد�ً.

�شوؤال: ما زلنا يف 1978؟

ال�شيخ رائد: نعم ما زلنا يف 1978. 

�أذكر على �صبيل �ملثال منوذجاً: ذهبنا ملدر�صة كفر قرع �لثانوية وفردنا �لكتب على 

�ختالف �أ�صمائها، وعندما جاء وقت �ال�صرت�حة جاءت جمموعات من �لطلبة و�لطالبات 

و�أحاطت بنا؛ فقلنا: هذ� فوٌز �أول ولو مل ي�صرتو� �أيَّ كتاب، ولكّن �ملهم �أن ي�صبح هناك 

�لتقاء بينهم وبني �لكتاب �الإ�صالمي ولو ملرة و�حدة! ومن ثم �أتى �ملعلّمون وبعدها جاء 

�ملدير —وهذ� من حقه طبعاً— يريد �أْن يطمئّن ماذ� نبيع؟ وتفّح�ص �لكتَب و�طماأن. ومّرت 

�الأمور على خري و�حلمد هلل رب �لعاملني، وبع�ص �ملعلّمني كالعادة، وهذ� طبيعيٌّ وموجوٌد 

يف كل زو�يا جمتمعنا، بد�أ يت�صاءل، فجاء �أحد �لطلبة ورّد على �أ�صئلته �ال�صتفز�زية. 

عر�صنا  �لثانوية،  عرعرة  مدر�صة  يف  �أخرى  مرة  تكّررت  �لتجربة  هذه  �أن  و�أتذكر 

�لكتب، وخرج �لطالّب و�صارت مرحلة �لتقاء مع �لكتاب �الإ�صالمي، وكان هناك �صاحب 

مطعم قريب من �ملدر�صة �أ�رّش �أن نتغدى عنده! فقلنا �حلمد هلل ممتاز جد�ً.

—باإذن �هلل رب �لعاملني— باأن نر�ّصخ و�صائل دعوية تبني �أّن  فكلّها كانت حماوالت 

�ل�صحوة �الإ�صالمية لي�صت عنيفة ومت�صددة و�أ�صاليبها غليظة ومتع�صبة، وهذ� �ل�صلوك 
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�أو قر�ر، ويبقى هذ� �لت�رشف حمكوماً  �أفر�د وال ي�صدر من �جتاه  �إن �صدر ي�صدر من 

هذ�  نغرّي  حتى  و�صيلة  كّل  ن�صتخدم  �أْن  علينا  يجب  وكان  منه.  ي�صدر  �لذي  بال�صخ�ص 

�النطباع نحو �الأف�صل، وهذ� ما كنا عليه بحمد �هلل رب �لعاملني.

�شوؤال: كل هذ� �لتوجه و�لتحرك �لذي تقومون به و�أنتم ما زلتم جمموعة من �ل�صباب، 

وباالأ�صل �ل�صباب يف هذ� �ل�صن ييلون نحو �لتطرف و�لت�صدد؟!

ال�شيخ رائد: متاماً هذ� �صحيح!

اأ�رصة اجلهاد:

ال�شيخ رائد: �أذكر هنا نقطة مهمة جد�ً ُولِدت مع مرحلة �لت�صدد، وهي: هذ� �حلما�ص 

و�لعاطفة �لتي كانت موجودة وتقود ملثل هذ� �لت�صدد. يف �أو�خر �ل�صبعينيات و�صلنا لقناعة 

يكفي  �إليه؛  ننتقل  �أن  ويجب  �لع�صكري،  �لعمل  عن  بعيدين  نحن  نبقى  �أن  يجوز  ال  باأّنه 

يف  بلورته  يجب  �لتفكري  وهذ�  �لع�صكري.  للعمل  �النتقال  ويجب  �أربعة.  ثالثة،  �صنتني، 

�إطار عمل ع�صكري، وكان هذ� �الأمر ونحن ما زلنا طالباً يف كلية �ل�رشيعة. ويف هذه �لفرتة 

�ل�صباب �لتائبون بهذه �لعاطفة �ل�صادقة و�حلما�ص �ل�صادق هو ما دفعهم لهذ� �لتفكري. 

�لغربية،  باقة  �لفحم،  �أم  مدينة  من  �ل�صباب:  من  جمموعة  �صّكلو�  حدث؟  �لذي  فما 

�صتني  وكانو�  �ملجموعة،  فيها  ت�صكلت  قرى  الأربع  �أ�صماء  هذه  قا�صم،  وكفر  قلن�صوة، 

و��صرتو�  ع�صكرّي،  عمل ٍ �إطار  يف  ودخلو�  �جلهاد”،  “�أ�رشة  �أنف�صهم  و�صّمو�  �صاّباً، 

�أنف�صهم �الآن يف مو�جهة جهادية مع �لظلم �الإ�رش�ئيلي، وهذه  �ل�صالح وبد�أو� يعتبون 

�ملرحلة �لنهائية �لتي بد�أو� ينفذونها. نحن وكل طالب �ل�رشيعة �لذين كنّا نتعلم مل نكن 

فيها �إطالقاً، و�أ�صالً مل نكن نعلم عنها �إطالقاً، فكنّا نحن يف �لد�ئرة �لتي حتدثت عنها، يف 

�لد�ئرة �لدعوية و�لد�ئرة �ملوؤ�ص�صاتية حتى تلك �للحظات، و�لتي مل تتعّد تلك �الأمور �لتي 

ذكرتها �أو �لن�صاط �جلماهريي. وهذ� �لعمل حتديد�ً كان هناك �جتهاد من �لقائمني عليه 

�لذين  �لوحيدون  �نتقوهم؛ فكانو� هم  �لذين  �ل�صباب  بالتكتم، وعملية تخ�صي�ص نوعية 

كانو� يعلمون ما فيها.

�شوؤال: هذه كانت جتربة �ل�صيخ عبد �هلل؟

ال�شيخ رائد: نعم. كان �ل�صيخ عبد �هلل جزء�ً فيها، وكان هناك حو�يل �صتني �صاباً من 

�لقرى �لتي ذكرتها.
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�الآن نتحدث عن تاريخ فمن كان ر�ئد هذه �ملجموعة؟ نحن يف �خلارج  �شوؤال: نحن 

نعرف باأن �أ�رشة �جلهاد كان ر�ئدها �ل�صيخ عبد �هلل.

ال�شيخ رائد: دعنا نقول باأّن �ل�صيخ عبد �هلل مل يكن �صاحب �ملبادرة �الأ�صا�صية فيها، 

�أّنه نتيجة تطّور هذ� �حلما�ص عند �ل�صباب، وتطّور �صلوكياتهم �لتي كانت نابعة من  �إال 

�لعمل.  هذ�  �أوجد  ما  وهو  �الجتاه،  هذ�  يف  دفعهم  �ل�صديدة،  و�لعاطفة  �ل�صديد  �حلما�ص 

وبطبيعة �حلال كان معروفاً باأّن �ل�صيخ عبد �هلل هو �لرئي�ص لل�صحوة �الإ�صالمية يف تلك 

�لفرتة، ومل يكن هناك �صيء ��صمه �حلركة �الإ�صالمية يف تلك �لفرتة.

�شوؤال: مل تكن هناك �حلركة �الإ�صالمية �آنذ�ك وكان �ل�صيخ عبد �هلل هو �لرمز فيها؟

ال�شيخ رائد: نعم كان هو بال �صّك �لرمز و�الأ�صا�ص فيها، فبطبيعة �حلال �صار مفهوماً 

باأّن �ل�صيخ عبد �هلل هو من بادر فيها.

�شوؤال: هل هناك �أ�صماء؟

ال�شيخ رائد: هناك �أ�صماء. 

كان هناك �إحلاح �صديد من جمموعة �ل�صباب �لتائبني على �ل�صيخ عبد �هلل، �أّنه ال بّد �أن 

يكون لنا دور جهادي ع�صكري يف مقاومة �الحتالل، وعلى �أهمية �أن نخطو خطوة مثل 

هذه. وبالذ�ت من �صباب مدينة �أم �لفحم وباقة �لغربية.

تز�يد �الإحلاح من �ل�صباب، ونتيجة لذلك تو�صعت �لفكرة و�نت�رشت خارج �أم �لفحم 

ف�صّمت �صباباً من خارجها: من قلن�صوة وكفر قا�صم وغريها... .

�لرئي�صي و�لو��صح لهذه  �مل�صوؤول  �أّن  �لفرتة، ومبا  �لفكرة حتى تلك  �أ�صا�ص  هذ� هو 

�ملجموعة هو �ل�صيخ عبد �هلل، فبطبيعة �حلال ��صتهر فيها هو، وتعامل معها كاأمر و�قع 

وكجزء من ن�صاطات �لعمل �الإ�صالمي، و�رتبطت با�صمه فاأ�صبحت هذه �مل�صاألة ملت�صقة 

تاريخياً بال�صيخ.

تنظيم العمل يف فل�شطني املحتلة �شنة 1948:

ومل يكن هناك تو��صل �صخ�صي بني ر�ئد �صالح و�ل�صيخ عبد �هلل �إال عند بد�ية جمع 

�لتبعات مل�صجد قباء.
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وجمموعات  �ل�رشيعة  كلية  وطالب  �لتائبني  �ل�صباب  بني  حو�ر�ت  هناك  كان  كذلك 

متدينة لتنظيم �لعمل �الإ�صالمي يف منطقة �لـ 48. فكان لهم لقاء عقد يف باقة �لغربية، و�صّم 

�صباباً من مناطق: جّت، باقة �لغربية، قلن�صوة، �أم �لفحم، كفر قا�صم، �لطرية. وهذ� �للقاء 

ما قبل دخول �أ�رشة �جلهاد ال�صجن �صنة 1980، وهو �أو�صع لقاء �صارك فيه �ل�صيخ ر�ئد 

يف تلك �لفرتة، طبعاً كان �ل�صيخ عبد �هلل حا�رش�ً لهذ� �للقاء.

يف ذلك �للقاء مّت �التفاق على �لرتتيبات �لتالية:

1. �أن يكون هناك ن�صاطات قطرية بني �ملناطق وتن�صيق بينها.

2. مّت �لتاأكيد على م�صوؤولية �ل�صيخ عبد �هلل عن �ملجموعة.

3. بناء نو�ة الإد�رة عامة للعمل �الإ�صالمي.

4. �الإد�رة كانت متثيالً جغر�فياً للمناطق وكان �ل�صيخ ر�ئد ممثالً الأم �لفحم.

5. كل هذ� �للقاء وترتيباته غري معلنة.

مع �لتاأكيد على �أن هذه �الإد�رة مل يكن لها تو��صل مطلقاً مع �أ�رشة �جلهاد، ومل تكن 

تعرف مطلقاً عن كل ما يتعلق باأ�رشة �جلهاد، وهناك ف�صل مطلق بني �الإطارين.

�أما على �مل�صتوى �ملحلي للمدن و�لقرى؛ فقد بد�أت عملية ترتيبات الإد�ر�ت حملية يف 

�لقرى �ملذكورة، وبد�أ �لعمل ياأخذ �صكالً مرتباً وو��صحاً. وبد�أت مرحلة �لرتتيب للعمل 

�لرتبوي �ملنّظم، وبالتايل يتجه �لعمل �إىل ما هو �أبعد من مو�صوع �لعمل �لعام، �لذي كان 

يقت�رش يف بد�ياته على �ملهرجانات و�لفعاليات �لعامة و�لدرو�ص �ملفتوحة؛ وهكذ� بد�أت 

�للقاء�ت �لرتبوية �ملمنهجة.

�الن�صمام كان �صنة 1978، وذلك نتيجة �لتو��صل بيننا وبني �صباب �خلليل و�الحت�صان 

لنا. ومن �ل�صخ�صيات �ملهمة و�لتي كان لها دور يف هذ� �الحت�صان �ل�صيخ ماهر بدر.

جتدر �الإ�صارة �أّن خ�صو�صية وفل�صفة �لعمل يف �أر��صي �لــ 48 مل تكن و��صحة، و�إمنا 

كان �لتو��صل حتت مظلة �ل�صحوة �الإ�صالمية �لعامة. �إال �أن ترددنا خالل �الإجاز�ت بني 

�خلليل و�لد�خل �لفل�صطيني، �أ�صبحنا ننقل لهم معلومات عن �صورة �لو�صع �الإ�صالمي 

�لطالب  من  �أم  �أهلها  من  )�صو�ء  �خلليل  يف  �الإخوة  معرفة  يف  ذلك  �أ�صهم  �ملنطقة،  يف 

بزيارة  للتفكري  ودفعهم  �هتمامهم  �أثار  ما  وهذ�  �ملنطقة،  يف  يجري  ملا  فيها(  �لد�ر�صني 

�ملنطقة و�لتو��صل معها. وبالفعل ز�رتنا جمموعة من طالب نابل�ص وبادلناهم �لزيارة، 
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وكذلك ز�رتنا جمموعة من �لدعاة من �خلليل؛ ومنهم �ل�صيخ حافظ �جلعبي وعز �لدين 

�جلعبي. وكنّا كذلك نحن نزورهم يف بيوتهم وبيوت زمالئنا �لطالب يف قرى حمافظة 

�خلليل )يطا، ودور�، و�لفو�ر، و�إذنا(.

و�الأخوي  و�لرتبوي  �لديني  �لبعد  وتقوية  متتني  يف  جد�ً  مفيدة  �لزيار�ت  هذه  كانت 

�أّنه مل  �إال  �أي كتاب فكري يف حياتنا.  �أكرث من  �لعملية  �لزيار�ت  �أ�صهمت هذه  بيننا. وقد 

يرتتب على هذه �لزيار�ت �أي ربط تنظيمي.

واأ�شري هنا اإىل اأحداث من اجليد توثيقها:

كنا  جديدة،  م�صاجد  نبني  �أو  �لقدية  �مل�صاجد  بناء  نعيد  بد�أنا  �الأوىل،  �لبد�يات  يف   .1

نبحث عن تبعات فانت�رشنا يف مدن فل�صطني، فذهبنا لغزة يف �أو�ئل �جلوالت. ويف هذه 

�جلولة ��صت�صافنا �أهل غزة �لطيبون، وبتنا يف �ملجمع �الإ�صالمي، ورحب بنا �ل�صيخ �أحمد 

يا�صني، وكان ذلك بد�ية �لثمانينات تقريباً.

و�أهمها  وخب�تها  غزة  من  و�ال�صتفادة  �لتو��صل  زيادة  �لزيارة  هذه  على  ترتب   .2

�الأعر��ص �الإ�صالمية. فكان �أن �أقمنا �لعر�ص �الإ�صالمي �الأول، وكان �لعري�ص: �أحمد فتحي 

خليفة، �أحد �لطالب �لذين تخّرجو� من �خلليل. وبقدر �هلل، عند �ال�صتعد�د لهذ� �لعر�ص؛ 

فاإذ� بزّو�ر من غزة ياأتون الأم �لفحم وكان �ل�صيخ �أحمد يا�صني من �صمن �لوفد، وقد �ألقى 

كلمة يف هذ� �لعر�ص.

من  �قرتبت  مزدحماً،  �مل�صجد  فوجدت  كالعادة،  مبكر�ً  دخلت  �جُلمع  �أيام  �أحد  يف   .3

�ملجتمعني فتعرفت عليهم، و�إذ� بهم �صباب من مدينة غزة يف رحلة تعارف على جمتمع 

48، دون تن�صيق م�صبق مع �أحد، وكان منظم �لرحلة �لدكتور عمر فرو�نة،  فل�صطينيي 

�مل�صجد  �أهل  من  طلبنا  �ل�صالة  بعد  قباء(.  )م�صجد  �لقدرية  �لتعارف  �أطر�ف  �أحد  وهذ� 

عر�ص  يف  للم�صاركة  عادت  �لوجوه  هذه  معظم  عليهم...  �ل�صيوف  وتوزع  �النتظار 

�إ�صالمي ثاٍن يف حارة �جلبارين، و�لعري�ص �أحمد حممود، ويف ذلك �لعر�ص �ألقيت كلمة.

4. �ال�صتفادة من هذ� �لتو��صل وهذ� �لتعارف كانت عندما نقيم �ملهرجان �ل�صنوي يف 

27 رم�صان، وكنّا نحر�ص �أن يكون من �صمن �ل�صيوف دعاة من غزة �أي�صاً.

5. من �ملهم �لتاأكيد، �أّنه مما ال �صّك فيه �أّن �لتو��صل �الأكرث كّماً ونوعاً كان من �ل�صفة؛ 

عر�ص  منا�صبات،  مهرجان،  )در�ص،  فيها  يكونون  فعالية  من  �أ�صبوع  يخلو  ال  كان  فقد 
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�أكرث  �ل�صمال  �إ�صالمي، در�ص للن�صاء(. �لدرو�ص �الأ�صبوعية كانت منتظمة، وكانت مدن 

مناطق �ل�صفة تو��صالً معنا.

6. دور �ل�صفة كان بارز�ً يف �لعمل مع �الأخو�ت )�صريد تف�صيل �الهتمم باملر�أة الحقاً(.

عودة ملتابعة العمل الإ�شالمي يف املنطقة:

يف هذه �لفرتة بقي �ل�صيخ عبد �هلل يف �ل�صجن ثالث �صنو�ت ون�صف تقريباً، وبالتايل 

بع�صها  مع  تو��صلت  �لقياد�ت  هذه  �الإ�صالمي.  للعمل  و�صاّبة  جديدة  قياد�ت  برزت 

�ل�صابقة،  و�لتجارب  �جلهاد  �أ�رشة  جتربة  من  �لتعلّم  على  �إ�رش�ر  وعندها  �لبع�ص، 

�ل�صخ�صيات: هذه  ومن  �لرتبوي.  �لعمل  بناء  هو  �أعينها  ن�صب  كان  وهدف  �أمر   و�أهم 

ر�ئد �صالح، و�إبر�هيم �لعبد �هلل )كفر قا�صم(، وخالد حمد�ن )�أم �لفحم(، و�ل�صيخ ها�صم 

)�أم �لفحم(، وكانت �لقيادة جماعية.

با�صتثناء  تلتها  �لتي  �لفرتة  يف  �الإ�صالمي  للعمل  �ت�صاع  هناك  كان  �جلهاد  �أ�رشة  بعد 

�صدمة �ل�رشبة �الأوىل، كان هناك تو�صع جغر�يف للجليل و�لنقب و�ملدن �ل�صاحلية، وكذلك 

جمموعات  �أهمها  ومن  �الإ�صالمي،  للعمل  جديدة  وجوه  بدخول  ب�رشي  و�متد�د  تو�صع 

�لفرتة يف  �لقد�ص(  يف  �لدين  �أ�صول  كلية  يف  �أو  �خلليل  من  �أخرى  )�أفو�ج  جديدة   طالب 

�لفحم.  و�أم  �لفريدي�ص، و�مل�صهد، وعكا، وكفر قرع،  1981–1983، ومنهم �صباب قرى 

و�لبع�ص �أي�صاً تعلم يف قلقيلية: عبد �لرحمن �أبو �لهيجا، وعبد �لرحيم خليل، وجمموعة 

طالب من �لنا�رشة، منهم �ل�صيخ منري �أبو �لهيجا، ويف هذه �لفرتة برز بقوة دور �الأخو�ت.

ومن �أبرز �الأ�صماء �لتي ظهرت يف تلك �ملرحلة: �ل�صيخ كمال �خلطيب، وخالد حمد�ن، 

وعبا�ص زكور، وحممود �أبو عطا، وح�صن مرعي.

ر�أ�صه يف  �ل�صيخ كمال يف عر�صه يف م�صقط  �لتقيت فيه مع  لقاء  �أول  �أّن  �جلدير ذكره 

�لعزير.

وهكذا بداأت حماولت مللمة العمل الإ�شالمي:

بد�أت بد�يات مهمة جد�ً لرتتيب �لعمل يف مدن مثل: �ملثلث، و�جلليل، و�لنقب... ف�صار 

تعارف دعوي من خالل �لزيار�ت و�لن�صاطات �ملتبادلة، ومن �ل�صخ�صيات �لتي تعارفنا 

عليها يف تلك �لفرتة �ل�صيخ �إبر�هيم �لعبد �هلل )�أدب �إجنليزي(.
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يف هذه �الأجو�ء بد�أت �صخ�صيات من �أ�رشة �جلهاد تخرج من �ل�صجن فوجدو� و�قعاً 

جديد�ً، �نت�صار جغر�يف للدعوة، تكاثر موؤ�ص�صات، تنّوع �أمناط �لعمل؛ ومن �الأمثلة على 

ذلك:

�لد�خل  مدن  الأغلبية  �أو  لكل  و�ل�صحوة  �لدعوة  و�صلت  وجغر�يف:  دعوي  �نت�صار   .1

�لفل�صطيني.

�أيام �آخر  يعقد  كان  �لذي  �الإ�صالمي  �لفن  مهرجان  �أهمها  �لعمل:  �أمناط  تنّوع   .2 

ملعار�ص،  كبرية  خيام  بالن�صاطات؛  مكتظة  �أيام  ثالثة  كانت  فكرته  �الأ�صحى.  عيد 

فخارية.  وزخرفة  للدعاة،  و�صور  و�لكتب،  �الإ�صالمية،  و�ملج�صمات  و�لتحف  للفن 

�أنحاء فل�صطني مما ي�صمح بالتو��صل مع مدن  هذ� يتطلب جلب معرو�صات من كل 

فل�صطني كلّها، وفعاليات وم�صابقات: �صعر ون�صيد وم�رشح وموؤذنني، وتخ�صي�ص 

يوم كامل للن�صاء.

كلمة �إيجابية تقال يف حّق من خرجو� من �ل�صجن بعد �نتهاء �الأحكام عليهم يف ق�صية 

�أ�رشة �جلهاد، �إنهم �ن�صجمو� مع �لو�قع وم�صو� معه دون �رشوط!! وهذ� �أّدى �إىل تطّور 

�لعمل �لدعوي.

من �صمن من خرج من �ل�صجن �ل�صيخ عبد �هلل منر دروي�ص، فدخل يف �صورة �لعمل 

كانو�  جد�ً،  �صغرية  بنو�ة  نلتقي  فبد�أنا  وتطويره،  �لعمل  لبناء  �أي�صاً  �جتهاد  وعنده 

يجتمعون كممثلني للمناطق حتى �صنة 1983 وهم: �ل�صيخ كمال، ور�ئد �صالح، و�ل�صيخ 

�صعيد )باقة �لغربية(، وعبد �لرحيم وتد �أبو و�ئل، وعدنان من كفر قا�صم، وعبد �حلكيم 

�صمارة )�لطرية( و�ل�صيخ عبد �هلل.

بعد فرتة دخلت �صخ�صيات من �لنقب )كمال هنية(، ومن بئر �ل�صبع، ومن �ل�صخ�صيات 

وفق  ُقطرية  �إد�رة  هوؤالء  �صّكل  �رشيعة.  �أبو  يو�صف  و��صمه  �للد  من  �صاب  �أذكرها  �لتي 

�لتمثيل �جلغر�يف، وبد�أ يبز م�صطلح �حلركة �الإ�صالمية، كان هذ� يف نهاية �صنة 1983.

يف تلك �لفرتة من �لعمل تقريباً 1983 خرجت �صخ�صيّة من �ل�صجن لها �لتز�م �إ�صالمي 

طيّب،  هو �أبو �لوليد غز�لني من �لنا�رشة ومل يكن من �أ�رشة �جلهاد، �حت�صنه �ل�صباب، 

وهو وجد و�قعاً �إ�صالمياً مل يكن موجود�ً عندما دخل �إىل �ل�صجن! وبد�أ هذ� �لرجل يبز 

متحدثاً و�صاحب روؤية. يف �لغالب خلفيته تنظيم فتح، بقي معنا، و��صتفدنا منه يف �لن�صاط 

�لعام جنباً �إىل جنب ومل ُيظهر �أّي فكر مغاير ملا نحمله.
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لالأمانة: هناك �صاب من �لنا�رشة ��صمه �أبو �إبر�هيم جمعة، برز دوره يف مرحلة ما بعد 

�أ�رشة �جلهاد يف مدينة �لنا�رشة، و�لتي كان فيها رجل من غزة يعمل �إمام م�صجد �ل�صالم 

��صمه �أبو هاين �أوجد نه�صة �إ�صالميّة بني �ل�صباب يف �لنا�رشة. �أبو �إبر�هيم هذ� دخل يف 

بد�يات �للقاء�ت، و�صارك يف �ملحاوالت �لقائمة الإعادة �لبناء مثل �أبو �لوليد، وبعد خروج 

�أبو �لوليد من �ل�صجن وبرز جنمه �أخذ �لدور من �أبي �إبر�هيم.

من �ل�صخ�صيات �لتي خرجت من �ل�صجن، وكان لها دور يف �ل�صغط ليكون لنا بناء، 

�لوليد  �أبو  مع  م�صرتك  خط  له  �أن  فرتة  بعد  لنا  تبنّي  )�لك�صالوي(،  �لنا�رش  علي  فتحي 

غز�لني )تيار �إ�صالمي عام خريي(.

تطورات م�شار العالقة بني �شطري احلركة الإ�شالمية:

�جتمعنا ذ�ت ليلة، تقريباً نهاية �صنة 1983، يف بيت �ل�صيخ عبد �هلل: �أبو �لوليد، و�ل�صيخ 

كمال، و�ل�صيخ ر�ئد، وعبد �هلل، و�ثنان �آخر�ن ال �أذكرهما )تذكرت �صاباً من �لنا�رشة ��صمه 

تاج �لدين(. يف ذلك �للقاء جرى حديث و��صح و�رشيح عن: من نحن؟ هويتنا؟ بناوؤنا؟ 

ويف ذلك �للقاء حتّدث �أبو �لوليد حديثاً �رشيحاً ال يقبل �لتاأويل، �أّن له خّطاً مغاير�ً )يعّب 

عن �جتاه �إ�صالمي �آخر(، وحاول �أن يتحدث كاأّنه عنو�ن الأهل �جلليل، وقال �إنهم متفقون 

�حلركة  من  جزء  ونحن  متفقني،  غري  �إّننا  له:  وقال  كمال  �ل�صيخ  فقاطعه  موقف،  على 

�الإ�صالمية �لعاملية )كان مفهوم �حلركة �الإ�صالمية �لعاملية و��صحاً مبدلوله(.

�لد�خل  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  تاريخ  يف  مف�صلية  �لتاريخية  �جلل�صة  تلك  كانت 

�لفل�صطيني، الأّنها كانت �أحد �أهم �الأ�صباب �لد�فعة لنا لنميّز �أنف�صنا ونحّدد هويتنا. وكان 

�أّن  ن�صعر  بد�أنا  �للقاء  ذلك  ومن  �الإ�صالمية.  �حلركة  ��صم  الإبر�ز  �لقّوية  �لدو�فع  من  هذ� 

خطاً،  منثّل  كمال  و�ل�صيخ  ر�ئد  �ل�صيخ  بد�أنا:  �ملنطقة.  يف  �إ�صالمي  �جتاه  من  �أكرث  هناك 

تلك  حتى  �أننا  �إال  �آخر،  خطاً  يثّل  �هلل  رحمه  �صعيد  �ل�صيخ  مع  ب�صلته  �هلل  عبد  و�ل�صيخ 

�للحظة كنّا يف مرحلة �ملخا�ص.

�هلل  عبد  �ل�صيخ  �أّن  و��صحاً  وكان  �لعاملية.  �الإ�صالمية  للحركة  �المتد�د  خّط  مع  كنّا 

عنده حر�ص �صديد على ف�صل مطلق للمنطقة، يف كل �صيء عما �صو�ها. وبد�أ هذ� �لر�أي 

يرتجم يف مو�قف و�أحد�ث و�صخ�صيات... مثالً: �إذ� عقد ن�صاط �أو برنامج تربوي ال ياأتيه 

�صيوف من خارج �ملنطقة، و�إذ� ح�صل تو��صل فيح�رشه من خالله فقط.
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�شنة 1984، �شنة م�شبعة بالأحداث:

هذ� �ملخا�ص دفعنا �أن يرتتب �إطار تنظيمي كان فيه �ل�صيخ عبد �هلل منر دروي�ص رئي�صاً 

�أع�صاء  من  ��صم  �أّي  عن  ُيعلن  �أْن  دون  �ل�صيخ  و��صم  �الإطار  علن 
ُ
و�أ �الإ�صالمية.  للحركة 

�الإد�رة �لعامة للحركة الأ�صباب �أمنية.

و�ل�صيخ  �صالح،  ر�ئد  و�ل�صيخ  �خلطيب،  كمال  �ل�صيخ  �لعامة:  �الإد�رة  يف  معه  كان 

�صعيد �أبو توفيق )باقة(، وعدنان )كفر قا�صم(، وكمال هنية )�لنقب(، ويو�صف �أبو �رشيعة 

�لوليد  �أبو  �ملالك دهام�صة وهو من جمموعة  �أ�صيف �ملحامي عبد  )�للد(، ويف تلك �لفرتة 

خالل �ل�صجن، لال�صتفادة منه لت�صويب خطو�تنا قانونياً.

�شوؤال: من كان نائب �ل�صيخ عبد �هلل؟ 

�ل�صيخ  وهو  ر�صمي،  ناطق  و�إمّنا  �أذكر،  ما  ح�صب  نائب  هناك  يكن  مل  رائد:  ال�شيخ 

�إبر�هيم �لعبد �هلل )�صّمى نف�صه �ل�صامت �لر�صمي الأنه مل ياأخذ دوره!(.

هذه �الإد�رة �أخذت منطاً ثابتاً: لقاء �أ�صبوعي لالإحاطة بالعمل �الإ�صالمي كله.

�إد�رية ولها  �لفل�صطيني كوحد�ت  �لد�خل  تتعامل مع  بد�أت  �أنها  نتج عنها  �أهم �صيء 

ممثلون يف هذه �الإد�رة؛ كالتايل: �جلليل )�ل�صيخ كمال �خلطيب(، �ملثلث �ل�صمايل )�ل�صيخ 

يحيى و�أبو  هنيّة(،  )كمال  �لنقب  �رشيعة(،  �أبو  )يو�صف  �جلنوبي  �ملثلث  �صالح(،   ر�ئد 

عبد �ملالك دهام�صة، عدنان، �صعيد �أبو توفيق. كان لهذه �خلطوة ما بعدها.

ترتيب  يف  كبرية  �إيجابيات  لها  كان  �صّك  ال  �الإد�رة  هذه  للتاريخ:  مهمة  نقطة  هنا 

دقائق �لعمل حتت ��صم �حلركة �الإ�صالمية بكل �لتفا�صيل: �إخوة، �أخو�ت، طالب، �إعالم 

)�صحيفة �ل�رش�ط �ل�صهرية �لتي حتولت فيما بعد �إىل �صوت �حلق(.

�لتاريخ، يف  �ل�صيخ عبد �هلل وَمن معه منذ ذلك  �أّن مو�طن �خلالف بد�أت تبز مع  �إال 

جماالت خمتلفة:

�إّنه  1985؛ حيث  اأولً: الإعالم الإ�شالمي: حتديد�ً جملة �ل�رش�ط �لتي تاأ�ّص�صت �صنة 

�ل�صيا�صة”، فبد�أت تتبلور وتظهر  “هكذ� نفهم  كان يكتب �صل�صلة مقاالت حتت عنو�ن: 

مر�جعة  دون  ين�رش  كان  الأّنه  مقاالته،  حول  مالحظات  �إخو�ننا،  من  كثري  ولدى  لدينا، 

مع  و�لتعامل  بالعالقة  يتعلق  فيما  بالذ�ت  �خلالفية،  �لق�صايا  من  �مل�صمون  وكان  �أحد، 

�لكيان، فبد�أت تظهر خالفات.



50

حوارات يف تاريخ احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني املحتلة 1948 

ثانياً: جمال ال�رصاع الفل�شطيني الإ�رصائيلي: حيث كان له توجه �صيا�صي م�صتقل 

وخمتلف عما نتو�فق عليه. وكانت جملته �مل�صهورة يف و�صف حالنا مع �لكيان وفق ر�أيه: 

حالنا كحال �ملهاجرين عند �لنجا�صي، ويجب �أن نبني توجهنا و�صيا�صتنا �حلزبية على 

�أ�صا�ص هذه �لفكرة.

)بزعامة  �لتقدمية  �حلركة  ظهرت  عندما  �لق�صة  بد�أت  الكني�شت:  انتخابات  ثالثاً: 

�لكني�صت،  �نتخابات  لدعم  معه  تو��صل  على  �هلل  عبد  �ل�صيخ  كان  �إذ  ميعاري(؛  حممد 

�أي�صاً، ح�صل  �لوهاب در�و�صة  ملا ظهر عبد  باملقاطعة. كذلك  �لو��صح  ر�أينا  من  بالرغم 

نقا�ص �صاخن حول دعمه يف �نتخابات �لكني�صت.

�ل�صيا�صية  �ملو�قف  حول  حاّدة  نقا�صات  بروز  العاّمة:  الإ�شالمية  الق�شايا  رابعاً: 

�لتي �صتلزمنا وحتكمنا، ما عالقاتنا مع �الآخر على �ل�صعيد �الإ�صالمي؟

 خام�شاً: الت�رصيحات الإعالمية: يف تلك �لفرتة بد�أت تكرث �للقاء�ت بني �ل�صيخ عبد �هلل

و�الإعالم �لعبي )�ل�صهيوين(، وبد�أنا نالحظ مو�قف غريبة ال تن�صجم مع ما نريد.

حول هذه �لق�صايا وغريها بد� و��صحاً بروز تيّارين: �ل�صيخ ر�ئد و�ل�صيخ كمال يف 

طرف، و�ل�صيخ عبد �هلل، و�الآخرون من�صتون مع ميل و��صح ملو�قف �ل�صيخ عبد �هلل.

�لفحم  �أم  �إثره قاطعنا يف  �أّول خالف قوّي ومعلن، على  �أْن حدث  �إىل  �لتوّتر  ت�صاَعد 

�الإد�رة  من  ر�ئد  �ل�صيخ  خروج  مرحلة  ويف  �لعامة،  �الإد�رة  ولقاء�ت  جل�صات  ح�صور 

�لعامة كان ياأتي �ل�صيخ خالد حمد�ن بديالً. 

�شوؤال: ملاذ�؟ 

�أّن �خلالف كان يدور  �أظّن  �أنني  �إال  �أذكر �صبب �خلالف؛  �أعرف. ال  ال�شيخ رائد: ال 

ها�صم  �ل�صيخ  �هلل،  عبد  �ل�صيخ  مو�قف  تثريها  �لتي  و�العرت��صات  �لت�صاوؤالت  حول 

.
3ً
و�ل�صيخ خالد حمد�ن يعرفان �ل�صورة متاما

يقول: �هلل  عبد  �ل�صيخ  كان  �إذ  وحدنا؛  �ملحليّة  لل�صلطات  �النتخابات  دخلنا  �إننا   حتى 

ال نريد �أْن نكون كتلة �إ�صالمية، على منط ما كان يجري يف �ل�صفة وغزة، بينما كان ر�أينا 

�أن نكّر�ص هذ� �ال�صم، ولذلك دخلنا �نتخابات �أّم �لفحم با�صم �لكتلة �الإ�صالمية. 

مّتت مر�جعة �ل�صيخ ها�صم من ِقبل �ملعّد، وهو ال يذكر �أ�صباباً �أخرى.  
3
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حاول  ومّمن  �لطرفني؛  مع  جيّدة  عالقات  لها  �أطر�ف  من  �الإ�صالح  حماوالت  بد�أت 

�الإ�صالح بيننا كان �ل�صيخ �صعيد بالل رحمه �هلل. �إال �أّن هذه �ملحاوالت مل تفلح يف �إنهاء 

جذور �خلالف و�إن كانت هّد�أته.

مع بداية النتفا�شة الأوىل بداأت تربز اأحداث مهّمة جداً:

على �لرغم من وجود �خلالفات و�ن�صغالنا بها �إىل حّد كبري؛ �إال �أّننا مل نغفل عن متابعة 

�أعمالنا على �أكرث من �صعيد وبقوة؛ وبالذ�ت فرتة ما قبل �النتفا�صة )�لتي �نطلقت �أو�خر 

:)1987

1. �جتهدنا ملتابعة �لعمل �الإ�صالمي �لعام و�لدعوة يف �ملناطق.

2. ��صتمر�ر �جلل�صات �الإد�رية، وفيها نقا�ص �صاخن، وتظهر بو�در ومو�طن جديدة 

للخالف.

�الإ�صالمي،  �لعمل  ملع�صكر�ت  قوية  نه�صة  فح�صلت  موؤ�ّص�صاتنا؛  ُنطّور  بد�أنا   .3

�الإ�صالمية �لر�بطة  كانت  جمعية  و�أول  �مل�صجلة،  �خلريية  �جلمعيات   �نت�رشت 

)1984–1985 تقريباً(.

4. مهرجان �لفن �الإ�صالمي ينتقل من �أّم �لفحم �إىل كفر كنّا وكفر قا�صم وبئر �ل�صبع.

5. جلان �لزكاة، و�لطالب �جلامعيني، و�لدوري �الإ�صالمي، ودور �لقر�آن �لكرمي �ملحلية.

قبل  �الإ�صالمية،  و�ملقد�صات  �الأوقاف  ن�رشة  يف  بدورنا  نقوم  �أن  نحاول  بد�أنا   .6

نتيجة  �ملئذنة  �صقطت  حيث  1986؛  �صنة  علي  �صيدنا  م�صجد  يف  دورنا  مثل  �النتفا�صة، 

و�لتي  �حلادثة،  هذه  يف  زوجته  �أّم  وتوفيت  �خلادم،  فيه  �لذي  �لبيت  على  برق  �صاعقة 

غّطيتها )�ل�صيخ ر�ئد( كمر��صل ل�صحيفة �ل�رش�ط. عندها ح�صلت دعوة ل�صالة جمعة يف 

م�صجد �صيدنا علي نف�صه وخطب �ل�صيخ عبد �هلل، فكان هذ� �حلادث هو بد�يات �أن تاأخذ 

�حلركة �الإ�صالمية ُبعد �ملو�جهات مع �ل�صلطات حول �ملقد�صات و�الأوقاف. 

بحق  �لقمعية  ممار�صاتهم  �صّد  �الحتالل  �صلطات  مو�جهة  يف  دور  لنا  يظهر  بد�أ   .7

�أهلنا؛ ومن ذلك:

هدمت بيوت لعرب �خلو�يل، وغطيُت �حلدث وكان هناك عجوز ��صمها �صنّارة! وبقينا  	•
من  نوعاً  هذ�  �صّكل  �ل�رش�ط.  يف  �لتقرير  وكتبنا  �لبيوت  بناء  �أعيد  حتى  �لليل  لنهاية 

�ملحفز�ت ملو�جهة �ل�صلطات.
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حرق م�صجد �إبطن، �أي�صاً َدَعينا ل�صالة �جلمعة وخطبُت خطبة �جلمعة )حمفوظة على  	•

�رشيط فيديو(.

 Gershon Peres كان هناك خطر من �حتمال بيع م�صجد ح�صن بيك جلر�صون برييز 	•
�أخو �صمعون برييز Shimon Peres؛ فتنادينا ل�صالة �جلمعة و�أعطيُت �لّدر�ص، و�لذي 

خطب �جلمعة �ل�صيخ ب�صام رحمه �هلل.

وحتّدث  ب�صام  �ل�صيخ  فجاء  يافا،  يف  طا�صو  مقبة  يدّمر  طريق  �صّق  حماولة  مو�جهة  	•
عندنا يف عر�ص �إ�صالمي لتحفيز �لنا�ص وجمع �لتبعات.

�أحد�ث كثرية متفرقة من هذ� �لقبيل حّفزتنا ليكون لنا دوٌر مميّز يف هذ� �ل�صاأن. 	•

8. �إحياء منا�صبات وطنيّة و�إقامة فعاليات يف ذكر�ها: 

كل �صنة وحتى �الآن يحدث �إحياء ملجزرة كفر قا�صم، يف تلك �ل�صنة 1986 تقريباً، ذهبت  	•
�ألقيت  وقد  خطابياً  مهرجاناً  كان  �لذي  �حلدث(،  )غّطى  ر�صيد  جمال  ��صمه  �صاب  مع 

ق�صيدة.

مب�صاركة  �الإ�صالمية  �حلركة  غري  جماهريي  عمل  �إطار  يف  �أدخل  مرة  �أول  هذه  كانت  	•
جمل�ص كفر قا�صم و�للجنة �لُقطرية وجلنة �ملتابعة �لعليا.

1980–1979 �لغربية  باقة  قرية  يف  مهرجاناً  و�أقمنا  �الأر�ص،  يوم  نحيي  بد�أنا  	•	
)قبل �أن يكون ذلك با�صم �حلركة �الإ�صالمية(.

النتفا�شة الأوىل واحلركة الإ�شالمية:

ملا بد�أت �النتفا�صة مل يكن عندنا �صورة عن حقيقة َمن يقف ور�ءها؟ ومل يكن هناك 

و�صوح حول و�جبنا جتاه هذ� �حلدث �لكبري �لذي ير على �صعبنا �لفل�صطيني.

ومع ذلك كان هناك �صعور ود�فع الأخذ زمام �ملبادرة لعمل �صيء، و�أّول عمل قمنا به 

كان جمع �لتبعات �الإغاثية، وفعالً ودون تن�صيق مع �أحد من �لد�خل مّت جمع �لتبعات. 

وملا كان وهج �الأحد�ث بد�أ يف غزة، لذلك كان �لتوجه �أْن نر�صلها لغزة، وذهبت جمموعة 

بد�أنا  �لذي  �لدور  الإيجاد  �لطريق  فتحت  �لتي  هي  �ملجموعة  هذه  لتقديها.  غّزة  �إىل  منّا 

دروي�ص ومازن  �أحمد،  مف�صي  و�حلاج  �إغبارية،  �صليمان  �لدكتور  هو:  �لوفد  وهذ�   به، 

)�أم �لفحم(. كان هذ� �أو�ئل �صنة 1988.

عند عودتهم طماأنونا عن �إمكانية �إر�صال مو�د �الإغاثة، وت�صّجعنا على �ال�صتمر�ر يف 

هذ� �لدور، وبعد ذلك ذهب وفٌد ثاٍن كنت �أنا فيه ومعي �لدكتور �صليمان وعدد من �الإخوة 
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ال �أذكرهم، ويف هذ� �لوقت كنت ما زلُت �أعمل يف جملة �ل�رش�ط �الإ�صالمية، ويف هذ� �لوفد 

��صطررنا للمبيت يف غزة على �لرغم من �صعوبة �لو�صع �الأمني هناك.

يف تلك �لزيارة �لتقينا �ل�صيخ �أحمد يا�صني رحمه �هلل، وكان من طرفه حديث لتو�صيح 

ما يحدث؛ حيث بنّي لنا �ل�صورة �لتي مل نكن نعرفها؛ هذه �ملعلومات كانت توؤّكد لنا �أّن 

�لتيار �الإ�صالمي كان ور�ء بد�يات �النتفا�صة يف غزة. وبحكم عملي يف �ل�رش�ط �الإ�صالمية 

�أجرينا لقاء مع �ل�صيخ �أحمد يا�صني وُن�رش، وبطبيعة �حلال بد�أنا نطمئن لنقل مو�د �الإغاثة 

ت�صتقبل  عاّمة  �صخ�صيات  هناك  �أ�صبحت  �مل�صاعد�ت؛  قو�فل  وتكر�ر  �لزمن  مع  لغّزة. 

�مل�صاعد�ت )�أبو نا�رش كجك(، فنتوجه مبا�رشة لبيته ومن خالله يتم توزيع �الإعانات.

وكانت  �هلل،  عبد  �ل�صيخ  وزرنا  قا�صم،  بكفر  مررنا  �لطريق  يف  �لزيارة،  هذه  عقب 

�النتفا�صة حديث �ل�صاعة، �إال �أّننا نتفاجاأ بقول �ل�صيخ: ال يوجد �أي دخل �أو دور لالجتاه 

�الإ�صالمي بهذه �النتفا�صة. فقلنا له: ما �صمعناه يف هذه �لزيارة هو عك�ص ما تقوله متاماً.  

قال: كيف؟ فاأخبناه عن تفا�صيل تلك �لزيارة.

حقيقة، كان لهذه �لزيار�ت تاأثري�ت كثرية منها: 

1. ز�دت من حدة �لتوتر بيننا وبني �ل�صيخ عبد �هلل )لكن لي�ص ملرحلة �لقطيعة(.

�أثر  من  مل�صناه  ملا  نتيجة  و�إعالمي،  �إغاثي  بدور  للقيام  ر��صخة  قناعتنا  �أ�صبحت   .2

�إيجابي لهذ� �لدور.

�صليمان  �لدكتور  رئي�صها  كان  و�لتي  ُقطرية،  �إ�صالمية  �إغاثة  جلنة  بتكوين  قمنا   .3

�إغبارية. وبد�أت هذه �للجنة متتد ب�صكل كبري من حيث �إقبال �لنا�ص عليها ودو�م دورها 

�إىل م�صاريع حمّددة وبر�مج  �لدور يتحول  بد�أ هذ�  �لغربية. كما  لل�صفة  ينتقل  بد�أ  �لذي 

و��صحة؛ مثل: كفالة �أيتام، �لعائالت، و�مل�صت�صفيات.

قمنا من خالل هذه �للجنة على تنظيم �لزيار�ت لبيوت �ل�صهد�ء و�جلرحى و�الأ�رشى 

يف  قرية  كل  مع  وطيدة  عالقة  على  �أنف�صنا  وجدنا  هنا  ومن  وغزة،  �لغربية  �ل�صفة  يف 

 �ل�صفة و�لقطاع مبا فيها �لقد�ص، وهنا بد�ية �لتو��صل مع �الأ�صتاذ �ملهند�ص ح�صن �لقيق 

)�أبو �صليمان( رحمه �هلل.

بد�أنا نتو�صع يف زيار�تنا، ويف كل زيارة نزور مئات �الأ�رش، وننظم زيارة للخليل مثالً 

يف جمموعات، وكّل جمموعة تتوّزع على عائالت يف �خلليل باإر�صاد من �أحد رموز �خلليل، 
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ثم تعود للع�صاء عند �أحدهم. ومن قدر �هلل، يف �إحدى هذه �لزيار�ت كان �للقاء و�لغد�ء يف 

بيت �ل�صيخ طالل �صدر رحمه �هلل. وقد �صار هذ� �لنظام على كل �ملدن يف �ل�صفة �لغربية.

�إنني �أ�صهد �صهادة حّق �أن جلنة �الإغاثة �الإ�صالمية كان لها دور مبدع، �صبق �جلميع 

بف�صل �هلل.

4. �إىل جانب جلنة �الإغاثة �الإ�صالمية كان هناك دور للجنة �ملتابعة �لعليا، وحاولَْت �أن 
تقيم جلنة �إغاثة، وقامت هذه �للجنة، �إال �أّن دور �للجنة �الإ�صالمية كان �الأبرز.

وهنا �أنّوه بدور �ل�صيخ عبد �هلل، �لذي �صعى �إىل �أن يكون لنا كحركة �إ�صالمية متثيل يف 

جلنة �ملتابعة، ولهذ� كان �ل�صيخ م�صاركاً يف �جتماع جلنة �ملتابعة �لذي دعا الإن�صاء جلنة 

�إغاثة ُقطرية.

�صحيفة  عب  �إعالمي  بدور  للقيام  حماوالت  كانت  �الإغاثي  �لدور  هذ�  جانب  �إىل 

�النتفا�صة،  عن  �أنا�صيد  و�إعد�د  �صخ�صياً.  ر�صمتها  كاريكاتري  ر�صوم  وفيها  �ل�رش�ط، 

و�أظن �أّن �أول �رشيط عن �النتفا�صة خرج من عندنا من �لد�خل؛ و�لذي يقول:

للباغي �أبد�ً لن �أركع        غ�صبي نار حجري مدفع    

النتفا�شة تزيد من م�شاحة الختالفات:

هذه �الأحد�ث �نعك�صت توتر�ً د�خل �الإد�رة للحركة �الإ�صالمية، ملاذ�؟

�ل�صيخ �صعيد رحمه �هلل كما هو معلوم كان �صّد �النتفا�صة، و�ل�صيخ عبد �هلل كان على 

عالقة متينة معه. من منهما �لذي �أّثر على �لثاين؟ ال �أعرف. لكن �الن�صجام كان و��صحاً 

بني �ل�صخ�صني.

يف  جماناً  �ل�صنارة،  ��صمها  �أ�صبوعية  �صحيفة  �ل�صوق  يف  ُتطرح  بد�أت  �الأيام  تلك  يف 

�لبد�ية، ثم �أ�صبحت تباع و�صاحبها لطفي م�صهور. و�إذ� بنا نتفاجاأ يف بيان من عدة بنود 

لنا  لي�ص  �أّنه  �لبيان  �هلل يف هذ�  �ل�صيخ عبد  يوؤكد  �هلل،  �ل�صيخ عبد  �ل�صحيفة �صادر عن  يف 

عالقة بحما�ص، ونحن ال منثّل حما�ص، وحما�ص ال متثلنا وجمل �أخرى مثرية �أي�صاً. على 

�إثر هذ� �لبيان حدث نقا�ص �صاخن جد�ً بيننا وبني �ل�صيخ عبد �هلل، وكالعادة �ل�صيخ كمال 

ور�ئد مقابل �ل�صيخ عبد �هلل يف ت�صاوؤالت حول عدة جمل وردت يف هذ� �لبيان! ملاذ�؟ وَمن 

�أ�صدرها؟ 
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1988 تقريباً. بعد هذ� �حلدث  هذ� من �ملحطات �ملف�صلية يف تاريخ �حلركة منت�صف 

�ملف�صلي ز�دت حدة �لتوتر يف �الإد�رة �لعامة.

لت�صاعدنا  �ل�صفة  يف  �ل�صخ�صيات  ببع�ص  و�ت�صلنا  جتر�أنا  �خلالفات  �حتد�م  عند 

للخروج من هذه �الأجو�ء، وتدّخل �لدكتور عدنان م�صودة لت�صوية �خلالف.

بداية التوا�شل مع الأ�شتاذ ح�شن القيق، رحمه اهلل: 

�أن  ويجب  �لتوتر�ت،  هذه  يف  �أنف�صنا  نح�رش  �أالّ  جر�أة  عندنا  �صارت  �الأجو�ء  هذه  يف 

كما  �هلل،  عبد  �ل�صيخ  و�أّن  �صيّما  ال  ت�صيع،  ال  حتى  �الإ�صالمية  �حلركة  م�صرية  نتد�رك 

�رشحت �أكرث من مّرة، ��صتُدرج عب �الإعالم لطرح طروحات �ملنظمة و�حللول �جلزئية. 

�أن ن�صكو  وبالتايل بد�أنا نبحث الأنف�صنا عن حّل. هذ� �لبحث و�لت�صاوؤل، بقدر �هلل، دفعنا 

لكم  يو�صح  مفيد  ب�صخ�ص  �صاأجمعكم  فقال  حمامي،  جميل  لل�صيخ  �لقد�ص  يف  حالنا 

�الأمور، فكان �للقاء مع �الأ�صتاذ �ملهند�ص ح�صن �لقيق �أبو �صليمان، رحمه �هلل.

ر�ئد  �ل�صيخ  بني  �للقاء�ت  هذه  ملو��صلة  قادتنا  �لتي  �ملباركة  �لبد�ية  هذه  وكانت 

�للقاء�ت  هذه   .1988 �صنة  �صليمان  �أبو  �الأ�صتاذ  مع  كمال  و�ل�صيخ  �صليمان  و�لدكتور 

�أفادتنا، و�أكدت لنا �صحة ما ننادي به ونختلف حوله مع �ل�صيخ عبد �هلل. بقينا معه �إىل 

�أن لقي �هلل �صبحانه وتعاىل.

كانت بد�ية �للقاء�ت نتيجة �لعمل �الإغاثي للجنة �الإغاثة �الإ�صالمية. 

انتخابات الكني�شت توؤّجج الختالفات:

�لفحم  �أّم  1992، الأين كنت يف بلدية  �نتخابات  �لكني�صت، غالباً هي  �نتخابات  �أحد  يف 

�لتي دخلتها �صنة 1989، ح�صل نقا�ص �صاخن، لي�ص حول �أْن ندخل �أم ال؟ الأن هذ� �الأمر 

كان غري مطروح مطلقاً على �الأقل لي�ص ب�صكل علني، و�إمنا كان �حلو�ر حول موقفنا من 

هذه �النتخابات بعد دخول �لقوى �لعربية �الأخرى، وبد�أنا نح�ص برغبة �ل�صيخ عبد �هلل 

بالت�صويت ل�صالح ميعاري �أو در�و�صة �أو غريهما، وهذ� ��صتوقفنا. بل �إنه، مثالً، عمل 

جولة مع ميعاري يف عّكا خالل �النتخابات مما يوحي بتاأييده له.

�أثارنا هذ� �الأمر كثري�ً. عندها كتبت مقاالً يف �صوت �حلق، وكذلك كتب �ل�صيخ كمال مقاالً، 

ن�صع فيهما �لنقاط على �حلروف حول موقف �حلركة �الإ�صالمية من هذه �الأمور، فز�د هذ� 

�الأمُر �لتوتَر بيننا وبني �ل�صيخ عبد �هلل، عندها ح�صلت نقا�صات �صاخنة و�رشيحة حول 
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 �ملو�صوع. هذه �لنقا�صات �أّدت �إىل �التفاق حول قو��صم م�صرتكة و�صعار يقول: ال ن�صارك

يف �النتخابات، ونرتك لالأفر�د �تخاذ موقفهم كل ح�صب ح�صه �الإياين و�لوطني. 

النتخابات البلدية املحلية واأثرها على العالقة بني جناحي احلركة:

فيها عن عمل  �لفحم  �أم  �بتعدت  �لتي  �لفرتة  بيننا هي  �لعالقة  �ملهمة يف  �ملفا�صل  من 

�الإد�رة �لعامة، ولكن مّت جتاوزها قبل �النتخابات �لتي �أّدت �إىل دخول �حلركة �الإ�صالمية 

�لبلدية. وقد كان يح�رش مكان �ل�صيخ ر�ئد يف �الإد�رة �ل�صيخ خالد.

جتاوزنا  قد  كنّا  �أننا  من  بالرغم  فتور  بيننا  كان   1989 �صنة  �ملحلية  �النتخابات  يف 

�لقطيعة.

 قر�رنا يف �أّم �لفحم كان �أْن ندخل �لبلدية وننظم �أمورنا وحمالتنا مبعزل عن �ل�صيخ

�النتخابات؛  دخول  هو  �لر�صمي  �لقر�ر  �أّن  علماً  �لفحم،  �أّم  يف  �الأقل  على  �هلل،  عبد 

و�ملر�صحون كانو� كالتايل:

�ل�صيخ �إبر�هيم �رش�صور كفر قا�صم  

�ل�صيخ توفيق �خلطيب  جلجولية   

�ل�صيخ جمعة �لق�صا�صي رهط   

�أحمد عازم  �لطيبة  

�ل�صيخ ر�ئد �صالح �أم �لفحم  

4
عاطف خطيب كفر كنّا  

ح�صن �إعمر  �لفريدي�ص   

عمر �رش�رة �لنا�رشة   

�ل�صيخ كامل ريان كفر بر�  

�صارت �أم �لفحم يف �حلملة باإد�رة م�صتقلة، فز�د �صعور �ل�صيخ عبد �هلل بابتعادنا، الأّنه 

طبعاً كان له دور يف كفر قا�صم.

�نتهت �النتخابات مبفاجاأة جناحنا يف �لرئا�صة لبع�ص �لبلديات و�مل�صاركة يف �لع�صوية 

يف جميع �لبلديات؛ فقد فزنا بالرئا�صة يف: �أم �لفحم، وجلجولية، وكفر بر�، وكفر قا�صم، 

ورهط.

ح�صب رو�ية �ل�صيخ كمال �خلطيب كان نزول �الأ�صتاذ عاطف يف 1993 ولي�ص 1989.  
4
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هذ� �لنجاح �لكبري و�ملفاجئ ح�ّصن �الأجو�ء �لد�خلية و�لعالقة مع �ل�صيخ عبد �هلل، وقام 

بزيارة تهاين لكل �لذين فازو�، وز�رنا يف �لبيت. 

هذ� �لنجاح �أي�صاً كان مف�صلياً جد�ً يف تاريخ �حلركة الأنه �أفرز عدة �أمور:

قياد�ت  �إبر�ز  يعني  وهذ�  �ملحلية،  �لقياد�ت  من  وغريه  ر�ئد  �ل�صيخ  رمزية  بد�ية   .1

جديدة �إىل جانب �ل�صيخ عبد �هلل.

2. هذ� �لنجاح موؤ�رّش على مقيا�ص �لقوى يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، ويكن تقدير ذلك 

�إذ� عرفنا �أّن �ملناف�ص كان ها�صم حماميد ع�صو كني�صت ورئي�ص بلدية خلم�ص �صنو�ت. 

�لفحم،  �أّم  يف  �الإعالميون  �حت�صد  فقد  علينا؛  و�لعربي  �لعبي  �الإعالم  �نفتاح   .3

والأهمية ذلك �حلدث كان �لبث مبا�رش�ً، و�أح�رشو� حملالً خبري�ً الأّم �لفحم، وهو ماجد 

�النتخابات  �لقر�آن!! وما قبل يوم  د�ر  �أنا فكنت يف  �أّما  نائب رئي�ص جامعة حيفا.  �حلاج 

�ل�صباح حتى �صالة  �أجرت مقابالت معي، ور�فقوين من  �أجنبية  �إعالم  جاءت و�صائل 

�جلمعة.

وهذه  للو�جهة،  �الإ�صالمية  �حلركة  من  �صخ�صيات  بعدة  دفعت  �النتخابات  هذه   .4

�ل�صخ�صيات بد�أت ُت�صاأل عن ر�أيها يف �الأحد�ث و�لق�صايا �لتي تهم �ل�صاحة �لفل�صطينية، 

وقد �زد�د هذ� �الأمر بعد �لنتائج. وعندها �أ�رّش �لتلفزيون �لعربي على �إجر�ء �أّول مقابلة 

تلفزيونية معي، وكان �ملذيع �صلمان ناطور، �أما �لتلفزيون �لعبي فاملذيع يهود يعاري 

هو �لذي �أجرى �ملقابلة.

�لفجر!!  �أذ�ن  بعد  �لكرمي  �لقر�آن  د�ر  من  �نتقلت  �لنتيجة  خروج  بعد  �هلل،  وبف�صل 

�أيقظوين  فقط  �صاعة  وبعد  كاملة،  �لليلة  تلك  ننم  مل  كنا  �ملحاجنة.  م�صجد  يف  و�صلينا 

ملقابلة هي �الأوىل مع �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية!! كل هذه �لتطور�ت و�ملو�جهة �الإعالمية �لعامة 

جاءتني دون ��صتعد�د �أو تدريب �أو معرفة م�صبقة. ومن �لطر�ئف بعد �ملقابلة ومبنا�صبة 

هذ� �لفوز قدم �لر�ديو �أغنية هدية: يا رئي�ص �لبلدية!!

ر�ئد(،  �ل�صيخ  ع�صرية   – )�ملحاجنة  و�حدة  لعائلة  �لفوز  هذ�  يبدو  �أال  حري�صني  كنا 

ولذلك �قرتحنا �أن تكون �لتهاين يف د�ر �لقر�آن �لكرمي، وجل�صنا ن�صتقبل �لوفود مدة �صهر، 

�لقادمون هوؤالء  وَمن  و�ملفاجئ،  �لكبري  �لنجاح  هذ�  �صبب  ما  يعرف  �أْن  يريد  �لكّل   الأن 

�جلدد؟!
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�أكّرر: هذ� فتح علينا باباً من �الإعالم �لعاملي و�ملحلي مل نكن نتوقعه، كما فتح �لطريق 

لرموز جديدة، مّما �صيكون له �أثره �لد�خلي و�خلارجي على �حلركة.

من النتائج العملية لتجربتنا يف ال�شلطات املحلية:

وكنا  فيهما  نكن  مل  مهّمتان  د�ئرتان  هناك  كان   ،48 �لـ  يف  �لفل�صطيني  �ملجتمع  يف   .1

بعيدين عنهما:

يف  نف�صي  �أجد  مرة  والأول  �لعربية.  �ملحلية  �ل�صلطات  كل  متثّل  �لتي  �لُقطرية:  �للجنة  	•
د�ئرة عاّمة: لي�ص يف �أّم �لفحم ولي�ص يف �حلركة �الإ�صالمية!!

و�أع�صاء   48 مناطق  د�خل  �ل�صيا�صية  �لقوى  ي�صّم  جَتّمع  وهي  �لعليا:  �ملتابعة  جلنة  	•
�لكني�صت و�صكرتاريا �للجنة �لقطرية. ومبا �أين دخلت �للجنة �لقطرية و�أ�صبحت جزء�ً 

من �صكرتاريا �لقطرية؛ فقد دخلت جلنة �ملتابعة.

وبهذا وجدت نف�شي فجاأة يف اللجنتني!!

كان معي يف �لقطرية: �ل�صيخ جمعة �لق�صا�صي، و�ل�صيخ �إبر�هيم �لعبد �هلل �رش�صور. 

ويف �ملتابعة �لعليا: �ل�صخ�صيات نف�صها.

2. بهذه �لتجربة؛ الأول مرة جنل�ص مع �الآخر ونحتك به عن قرب: توفيق زياد، وحممد 

ميعاري، وعبد �لوهاب در�و�صة، ونفّكر معاً يف ق�صايا �صعبنا ومنطقتنا.

3. كانت هذه بد�ية مهمة جّد�ً جّد�ً، وهي �لتي �أ�صهمت يف نقل تفكري �حلركة من �لهّم 

�لد�خلي و�خلا�ص �إىل �لهّم �لعام و�ل�صعبي.

�الأر�ص،  �النتفا�صة،  ق�صايا  يف  دوٌر  لها  يكون  �أْن  �حلركة  دفعت  �لنقلة  هذه   .4

�لعربية... و�نفتحت علينا ميادين عمل ال تعّد وال حت�صى  �ل�صلطات �ملحلية  �ملقد�صات، 

بعد �أْن كنا منغلقني على �أنف�صنا.

بد�أت  �ل�صفة وغزة، الأنني  لنا عالقات كبرية جد�ً، حتى مع  �لتجربة فتحت  5. هذه 

�لتحرك و�لت�رّشف حقيقًة دون قيود، ك�صخ�صية ر�صمية وعامة ولي�ص كحركة �إ�صالمية.

باب  من  �هلل،  بقدر  �الأق�صى،  للم�صجد  لدخولنا  �الأوىل  �لبد�يات  هي  �لتجربة  هذه   .6

�أحد�ث �النتفا�صة �لتي كان �الأق�صى منطلقها كّل جمعة. �أول �صهيد من �لد�خل �لفل�صطيني 

طمرة،  من  خلف  عدنان  ��صمه  �الأق�صى  �مل�صجد  د�خل  ��صت�صهد  �الإ�صالمية  �حلركة  من 

وجمموعة جرحى �إىل جانبه معظمهم من �حلركة �الإ�صالمية.
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7. هي بد�يات تو��صلنا �لر�صمي مع هيئة �الأوقاف برئا�صة �ل�صيخ عبد �لعظيم �صلهب. 

وبف�صل �هلل كان دخولنا �إىل �مل�صجد �الأق�صى هو �لذي بنى بيننا وبني �ل�صيخ عبد �لعظيم 

عالقة ممتازة.

8. عندما دخلنا �لبلديات و�أ�صبحت لنا �ل�صخ�صية �لر�صمية، الأول مرة —على �الأقل 

�صخ�صياً— �أ�صعر باإمكانية �ل�صفر للخارج، الأن هذ� كان حلماً وخياالً بالن�صبة لنا، حيث 

)يف �لبيطاين  �لقانون  من  �ملاأخوذ  �لطو�رئ  قانون  ح�صب  جبية  �إقامة  يف  نعي�ص   كنا 

�أم �لفحم فقط(... . 

)ي�صحك �ل�صيخ ويقول: متعّود على �الإقامات �جلبية!!!(

فكان �خلروج من �أّم �لفحم من ر�بع �مل�صتحيالت، كنت مطلوباً للتحقيق لكّن جناحي 

�ألغى �لتحقيق!

والأول مرة بد�أت �أفكر باخلروج فخرجت للحج �صنة 1989!

بعد �حلج مبا�رشة، ونتيجة للرمزية، تلّقيت دعوة من �أمريكا لزيارة �جلالية �مل�صلمة 

�أمريكا  و�إىل  للخارج  �حلركة  من  ر�صمي  وفد  يخرج  مرة  الأول  وفعالً  فيها،  �لعربية 

ريان،  وكامل  �هلل،  �لعبد  و�إبر�هيم  �صليمان،  و�لدكتور  ر�ئد،  �ل�صيخ  وفد:  �أول  مبا�رشة. 

وتوفيق �خلطيب، وجمعة �لق�صا�صي.

�إىل  �للد  من  مبا�رشة   Trans World Airlines )TWA(l �أي  دبليو  تي  بطائرة  �نتقلنا 

و�صالة  خفيف  ��صتقبال  �ملطار،  يف  نيويورك  يف  �صاعات  عدة  �صاعة،   12 ملدة  نيويورك 

�صيكاغو  �إىل  �صافرنا  �لليل  بد�يات  مع  نف�صه  �ليوم  يف  �ملطار!!  يف  �صديد  باعتز�ز  جمعة 

يزن،  ��صمه  �صعودي  و�صاب  يو�صف  بن  �أحمد  و��صتقبلنا  �صعيد،  جمال  �ل�صيخ  عند 

 و�أكرم �لعدلوين. عندما نزلنا من �لطائرة وم�صينا ال�صتالم �حلقائب �لتقينا و�رث �لدين

بن حممد �ليجا، �لذي �صّحح م�صار �أبيه يف �مل�صلمني �ل�صود.

من �لطر�ئف يف هذه �لرحلة: 

�أجد حقيبتي وبد�أنا  �ل�صود فلم  �أمريكية من  قدر�ً، كانت حقيبتي ت�صبه حقيبة �مر�أة 

نبحث عنها يف ق�صم �ملفقود�ت فوجدناها.
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ويف �لفندق �أح�رش �الأخ �ل�صعودي يزن لنا ع�صاء �صعودياً )كب�صة(، وملا كان ممنوعاً 

�إدخال �لطعام �إىل �لفندق، فاأدخله من �ل�صباك �خللفي! عندها علّق �ل�صيخ جمال “معل�ص” 

الأنه هذ� �لفتى بدوي!!

ت�شتوقفني عدة نقاط يف اأمريكا:

1. �لب�مج �ملعّدة كانت ر�ئعة جّد�ً ويومية و�صاملة لكّل �جلالية، وكانت هذه �أّول مرة 

نلتقي وجهاً لوجه مع �لعامل �الإ�صالمي. كان �أول لقاء يل مع �جلالية �مل�رشية؛ فحدثتهم 

عن فل�صطينيي مناطق 48، والأّول مرة �أ�صعر �أّن علينا عبئاً كبري�ً ولدينا ر�صالة يجب �أْن 

للجهل  �لر�صالة  ملثل هذه  باأ�صّد �حلاجة  �لعربي و�الإ�صالمي، و�لذي هو  للعامل  نو�صلها 

�لكبري يف �صوؤون �ملنطقة و�أهلها.

2. يف كل ليلة كانو� يقيمون �لن�صاط لنا، ومن ثّم يوجهوننا للرتكيز على نقاط معينة 

تتنا�صب وطبيعة هذ� �لن�صاط و�حل�صور فيه، فكان هذ� مفيد�ً لنا.

3. عملو� لنا ن�صاطات كثرية يف �مل�صاجد و�ملر�كز �الإ�صالمية، وخطبنا خطبة �جلمعة 

�أكرث من مرة، حتى يف م�صاجد �مل�صلمني �ل�صود خطب �ل�صيخ �إبر�هيم �لعبد �هلل، الأنه يجيد 

�الإجنليزية.

4. كان لنا ن�صاطات وفعاليات مع �الأخو�ت.

تلفزيونية  مقابالت  معنا  جريت 
ُ
�أ و�أي�صاً  كثرية،  �صحفية  مقابالت  معنا  ْجِريت 

ُ
�أ  .5

حملية مما �صاعد على �أن يتعرف �آخرون علينا وعلى ق�صيتنا الأّول مّرة يف �لتاريخ. ومن 

�ملو�قف �ملوؤثرة �أّن طبيباً �لتقى فينا بكى تاأثر�ً، وقال: هذه �أّول مّرة �أعرف �أّن يف فل�صطني 

�ملحتلة �صنة 1948 ما يز�ل �أنا�ص متم�صكون بدينهم!

�أحد �لنو�دي �لتابعة للمنظمة؛ فد�ر نقا�ص بني جمال �صعيد و�أحمد  6. ُدعينا للقاء يف 

بن يو�صف حول �ال�صتجابة للدعوة من �لنادي، فا�صتقر �لر�أي على �لذهاب عندهم. وكان 

لقاء طيباً و�أي�صاً الأّول مّرة نكون مع “�الآخر �لفل�صطيني” ويف بيته وبرتحاب �صديد!

7. هذ� �لن�صاط تكّرر يف عّدة واليات: �صيكاغو، ونيويورك، وو��صنطن، وكاليفورنيا... 

وقد ��صتمّر تقريباً ع�رشين يوماً.
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�أ�صخا�ص وموؤ�ص�صات  �لعالقات مع  لنا �صبكًة هائلة من  �أّنها فتحت  �لزيارة  �أهّم نتائج هذه  8. من 

وجامعات �أمريكية و�صحف �أمريكيّة و�صخ�صيات ر�صميّة وعلميّة؛ ومن ذلك مثالً ح�صل �لتعارف مع 

.
5”Holy Land Foundation  صندوق �الأر�ص �ملقّد�صة�“

العودة وما وجدناه يف النتظار!

كان هناك تقييم للزيارة وكيفيّة ��صتثمارها، الأّنها كانت بالن�صبة لنا حدثاً كبري�ً، الأّننا 

كنّا نبني عليها �آماالً بدعم �ل�صلطات �ملحليّة و�لتي ��صتلمناها يف و�صع مايلّ و�إد�ري �صعب 

�لعربية؛  �مل�صلمة  �أهم �صيء حققناه هو �الرتباط باجلالية  �لتقييم كان  جد�ً. ومن خالل 

فحتى لو مل نحقق فائدًة ماليًة لدعم �ل�صلطات، �إال �أّنه فيما بعد ّكل �لزيار�ت بنتائجها �ملفيدة 

�الإ�صالمي �الحتاد  ملوؤمتر  كانت  �لثانية  �لزيارة  فمثالً  �الأوىل.  �لزيارة  لهذه  ثمرة   جاءت 

فقط  ولي�ص  رئي�صيني  متحدثني  باعتبارنا  فيه،  للم�صاركة  دعوة  وجاءتنا  كن�صا�ص  يف 

�صيوفاً م�صاركني.

يف  و�لرمزّية  �لو�جهة  نحو  �هلل،  بقدر  تدفعنا،  �الأحد�ث  بد�أت  �لزيارة،  هذه  بعد 

�ملظاهر�ت  يف  ومتحدثون  �لُقطرية،  و�للجنة  �ملتابعة،  جلنة  �جلماهريّية،  �جلو�نب  كل 

و�لفعاليات، فقد بد�أ �مل�صو�ر!

هذه �لن�صاطات �أعطتنا جماالً �أْن نكون فيها مبادرين كحركة �إ�صالمية د�خل �لُقطرية 

�ملحلية،  لل�صلطات  �ملالية  �الأزمة  على  �حتجاجاً  �عت�صام  خيمة  �قرت�ح  مثالً:  و�ملتابعة، 

كانت هذه مبادرة منّا، وقد ��صتقطبت �الإعالم و�ل�صيا�صيني و�لوفود، وهذ� قّوى دورنا 

ورمزية �صخ�صياتنا )�أ�صبح هناك �صخ�صيات �إ�صالمية غري �ل�صيخ عبد �هلل(.

ونتيجة كّل ذلك ح�شل حدٌث مهم جّداً:

هذه  دعم  يف  دوٌر  لنا  يكون  �أْن  وطرحنا  نحن  بادرنا  و�لهر�صك  �لبو�صنة  �أزمة  ففي 

�لق�صية يف جلنة �ملتابعة، فو�جهونا ب�صوؤ�ل، ماذ� تقرتحون؟ والأننا كنا جاهزين، �أجبُت: 

عندنا حمالت �إغاثية ووفود لتبني �الأيتام. هذه �الأفكار القت قبوالً د�خل �للجنة �لقطرية 

وجلنة �ملتابعة ب�صكل خا�ص. وفعالً قمنا بدور ممتاز جّد�ً؛ فقد جمعنا مبالغ مالية عالية، 

وتعاونت و�ن�صجمت جلنة �ملتابعة معنا و�صّكلت وفد�ً لزيارة �ملنطقة. فخرج وفد من ِقبَلنا 

فل�صطني،  �لعمل �خلريي يف  يدعم  كان  و�لذي  بكر  �أبو  �الأ�صتاذ �صكري  يديره  كان  �ملقد�صة:  �الأر�ص  �صندوق   5

وقامت �ل�صلطات �الأمريكية باإغالقه بعد ذلك ب�صنو�ت.
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و�ل�صيخ كمال وحممد زيد�ن،  �صليمان،  �لدكتور  ر�ئد(:  )�ل�صيخ  �إىل  باالإ�صافة  �أذكر منه 

وو��صل طه، وكامل ريان، و�صلمان �أبو �أحمد، و�أبو رحال، وكمال يو�صف حماميد. 

�لبو�صنة  حول  عاملي  �إ�صالمي  موؤمتر  عقد  وهناك  زغرب،  ثم  ب�صوي�رش�  بد�أنا 

نلتقي فيها  �أّننا الأول مرة  �لرحلة  �الأمر هنا الأّن من معامل هذه  �أذكر هذ�  �أنا  و�لهر�صك. 

�ل�صيخني �لعامليني: �ل�صيخ يو�صف �لقر�صاوي و�ل�صيخ حممد �لغز�يل. ومن �ل�صخ�صيات 

وخور�صيد  �لع�ّصال  و�أحمد  �ل�رشيف  وكامل  �مللط  �أحمد  �ل�صيخ  �لتقيناها:  �لتي  �لكرية 

�أحمد.

جلنة  و�نتخبت  �ملوؤمتر،  با�صم  بيان  ُكتِب  حينه  ويف  ق�صيدة!!  �ملوؤمتر  هذ�  يف  و�ألقينا 

هذ�  كان  وبالتايل  �للجنة.  يف  �أنا  وكنت  �لع�ّصال،  و�أحمد  �ل�رشيف،  كامل  �لبيان:  لكتابة 

�لن�صاط �أي�صاً قفزًة نوعية على �خلريطة �لعامليّة للعالقات.

زيارة اأمريكا الثانية:

باأ�صماء  جاءت  �إّنها  حيث  �لثانية؛  للزيارة  �لدعوة  بحث  عند  �الإد�رة  يف  خالف  حدث 

�ل�صيخ  ي�صاأل  مل  لالأمانة  ولكن  �الأ�صماء؟  هذه  ملاذ�  حول  كانت  �خلالف  وق�ّصة  حمّددة. 

عبد �هلل هذ� �ل�صوؤ�ل ولكن �آخرين ت�صاءلو�. وللتاريخ فاإّن �لذي �أثار �خلالف يف حينه هو 

�الأ�صتاذ عدنان من كفر قا�صم، على �لرغم من �أّن له �أدو�ر�ً �إيجابية، �إالّ �أّنه كان يزيد من 

�لتوّتر مب�صاندة مو�قف �ل�صيخ عبد �هلل، وكان ياأخذ �الأمور بب�صاطة غري مريحة؛ مثالً: 

هل تعرتف بـ“دولة �إ�رش�ئيل”؟ جو�به ب�صيط جد�ً: ملاذ� ال نعرتف هي حقيقة و�قعة، نعم 

نعرتف! وكان يحاول حما�رشة �الأ�صئلة �لتي نطرحها �أنا �أو �ل�صيخ كمال بهذه �لطريقة 

من �لب�صاطة.

بالرغم من ذلك �لتزمنا بالدعوة كما و�صلت: �لدكتور �صليمان، وكامل ريان، و�ل�صيخ 

كمال �خلطيب، و�ل�صيخ ر�ئد �صالح. كان �ملوؤمتر يف مدينة كن�صا�ص، بد�أنا من �صيكاغو 

حيث مّت �ملبيت ليلة و�حدة، و�نتقلنا بعدها �إىل كن�صا�ص بالطائرة.

�إليه؟ فلم نعرف!  �لرحلة بالطر�ئف؛ ففي مدينة �صيكاغو �ُصئلنا عما جئنا  بد�أت هذه 

�أذكر هذه  فات�صلت باالأخ جمال �صعيد، وجاء و�صّوى �الأمر وخرجنا من �ملطار بهدوء! 

نزلنا فيه �الأخ جمال يف �صيكاغو، كان �الأخ عبد �حلليم �الأ�صقر 
َ
�لرو�ية الأنه يف �لفندق �لذي �أ

موجود�ً فالتقينا معه لقاء �رشيعاً.
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يف مدينة كن�صا�ص كان �لفندق حمجوز�ً مبعظمه لل�صيوف على �ملوؤمتر، وبد�أنا نتّعرف 

مو�صى �لدكتور  �لزهار،  �لدكتور  غّزة  ومن  �ل�صويد�ن،  طارق  �لدكتور  منهم:   عليهم 

�أبو غنيمة، �ل�صيخ جميل حمامي، �الأ�صتاذ  �أبو فار�ص، زياد  �أبو مرزوق، �لدكتور حممد 

�ملزين  �لعدلوين و�إبر�هيم  �ل�صعدون و�أكرم  م�صطفى م�صهور... و�مل�صيفون هم: نبيل 

وحممد �حلانوتي.

من �الأحد�ث �مللفتة يف �ملوؤمتر:

 )1991–1990( �لكويت  �أزمة  كانت  ذلك؟  �أذكر  ملاذ�  ر�ئد،  لل�صيخ  �جلمعة  خطبة   .1

و�الأجو�ء �صاخنة جد�ً، وبالتايل كان �ملوقف دقيقاً، و�حلديث باأّي طريقة حمرج وح�ّصا�ص. 

فكان مما قلته يف هذه �خلطبة “�إن قطرة �لدم من �لطفل �لفل�صطيني هي نف�ص قطرة �لدم 

من �لطفل �لكويتي و�الأفغاين...”، فاعرت�ص �الإخوة �لكويتيون على �للهجة �خلفيفة، �إذ 

�أقوى! كذلك كان هناك �عرت��ص من �الإخوة �ل�صعوديني الأين  كانو� يريدون مني موقفاً 

يف  �أنه  �إال  ذلك  على  فاعرت�صو�  مديح،  وكاأنها  ُفهمت  بلفتة  �لعتيبي”  “جهيمان  ذكرت 

�ملجمل كان �لقبول جيد�ً.

2. الأّول مرة يف هذ� �ملوؤمتر نلتقي مع �لدكتور مو�صى �أبو مرزوق. جل�صنا وحتاورنا 

على  باالإجابة  �ل�صيا�صي  �لو�صوح  عدم  من  معاناتنا  فاأبرزنا  �لد�خل،  يف  �أو�صاعنا  عن 

�أ�صئلة تتكّرر: هل نعرتف بـ“�إ�رش�ئيل”؟ ما هو ت�صوركم حلل �لق�صية �لفل�صطينية؟ �إىل 

غري ذلك من �الأ�صئلة �الإ�صكالية.

�أن �أي طرف يريد م�صاعدتكم لن  يف هذ� �للقاء كان لنا ن�صيحة من �لدكتور مو�صى: 

ي�صتطيع �إال �إذ� كتبتم ت�صور�ً عن خلفية �حلياة �لتي تعي�صونها ليُقدر ظروفكم، ومل نن�َص 

ذلك �القرت�ح. فبعد عودتنا كتبنا ت�صور�ً لظروفنا و�أعطيناه لبع�ص �الأخوة يف غزة، منهم 

�لدكتور عاطف عدو�ن. 

هذه  يف  جد�ً  �ملهمة  �الأفكار  من  كان  �قرت�حاً،  علينا  �ملوؤمتر  هذ�  يف  �الإخوة  �قرتح   .3

مبو�صوع  تهتم  خريية  جمعية  �إقامة  وهو  معهم،  �حلو�ر�ت  عن  نتجت  و�لتي  �لرحلة، 

�ملقد�صات، وذلك من وحي حديثنا عن معاناتنا بتدمري �ملقد�صات و�مل�صاجد و�الأوقاف. 

1990، وكان رئي�صها �ل�صيخ  �أقيمت عندنا جمعية �الأق�صى �صنة  وبناء على هذه �لفكرة 
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ر�ئد  �ل�صيخ  �الإ�صالمية:  �حلركة  من  �ملحلية  �ل�صلطات  روؤ�صاء  و�أع�صاوؤها  ريان  كامل 

مرزوق  �أبو  و�لدكتور  ر�صيد.  وجمال  �لق�صا�صي،  وجمعة  �خلطيب،  وتوفيق  �صالح، 

غالباً هو �صاحب �لفكرة. 

4. يف تلك �لرحلة �أي�صاً جل�صنا مع بع�صنا كوفد وحدنا فقط، وخالل حديث د�خلي: 

ت�صاءلنا عن و�صعنا وم�صريتنا يف �لد�خل، فتبني �أن �لكل يتذّمر وكلّنا ن�صري لوجع و�حد: 

�أد�ءنا يف حّل  �أّنه يجب �أن نح�ّصن  هو م�صكلة �ل�صيخ عبد �هلل. وبالتايل �صار عندنا قناعة 

هذه �الإ�صكالية.

5. يف تلك �لرحلة �أي�صاً تعارفنا عن قرب مع �لقياد�ت �لتي كنا نقر�أ كتبها مثل: �لدكتور 

وحتاورنا  م�صهور...�إلخ،  م�صطفى  و�الأ�صتاذ  �ل�صويد�ن،  طارق  و�لدكتور  فار�ص،  �أبو 

معهم حول ق�صايانا وق�صايا �أمتنا عن قرب.

للقاعة  �لفندق  من  وتر�فقنا  ت�صاعدنا  جمموعة  م�صكورين،  �ل�صباب،  لنا  رتب   .6

�صباب  وبالذ�ت  �أ�صماءهم  ن�صيت  لالأ�صف  خليجيني،  �صباباً  كانو�  وخدمات  وحر��صة 

كويتيون جز�هم �هلل خري�ً. 

7. رتبو� لنا زيارة للمعهد �لعاملي للفكر �الإ�صالمي �ملعا�رش، وفيه �لتقينا مع عدد كبري 

من هيئته: �لدكتور طه جابر �لعلو�ين، وقد ر�أيته مرة يف �جلزيرة، و�أعطونا مطبوعاتهم 

وحدثونا عن �أ�صل فكرة �ملعهد، و�صاحب �لفكرة �إ�صماعيل �لفاروقي �لذي قتل فيما بعد 

رحمه �هلل.

8. دخلنا جمموعة مر�كز �إ�صالمية يف عدة واليات، وبالتايل تعّرفنا على هموم وم�صاكل 

�جلالية هناك، ومنها مثالً �أّننا بد�أنا ن�صمع عن وجود �جتاهات جديدة يف �جلالية، و�أهمها: 

�لدعوة �إىل �الندماج يف �ملجتمع �الأمريكي، من خالل �لقيام بدور �صيا�صي يف �ملجتمع، هذه 

�ملتوترة  �لنماذج  هذه  من  منوذج  )ح�صل  �جلالية  د�خل  توتر�ً  حتدث  كانت  �الجتاهات 

�أمامنا(.

9. باملنا�صبة، ومبا �أّن هذه �ملقابلة جتري يف لندن، �أذكر �أّنه عند عودتنا من �أمريكا عب 

�ل�صيخ كمال وتغدينا عنده،  �أقارب  �أحد  لندن تر�نزيت ملدة �صاعات، ��صتثمرناها وزرنا 

ومل نَر �أحد�ً �آخر. وكان هذ� �أّول دخول ر�صمي يل لبيطانيا، وهذ� دخل يف الئحة �لدفاع 

�حلالية للمحامي؛ حيث �أورد �أيّن دخلت خم�ص مر�ت لبيطانيا.
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10. من �أهّم �لثمار �ملبا�رشة �الأخرى، �لتاأكيد على تقوية �لعالقة ما بني جلنة �الإغاثة 

و�صندوق �الأر�ص �ملقّد�صة يف مو�صوع �الإغاثة.

عند �لعودة قيّمنا �لزيارة، وكانت نتائجها طيبة، ومل يحدث �أّي توتر يذكر على   .11

�إثرها.

احلرب الأمريكية على العراق �شنة 1991:

�حلرب  �أجو�ء  يف  حتى  تنقطع  ومل  �لتوتر  وجل�صات  �لتوتر  �أجو�ء  يف  �لعمل  بقي 

�الأمريكية على �لعر�ق.

�صّد  نحن  �ختالف.  هناك  يكن  ومل  �حلرب  ب�صاأن  من�صجماً  موقفنا  كان  �صيا�صياً 

خطر  �حلرب  الأّن  للكويت.  �صّد�م  الجتياح  رف�صنا  مع  للعر�ق،  �الأمريكي  �الجتياح 

مقاالتنا  يف  �الأمريكي  �ملوقف  على  هجمنا  ولذلك  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �الأمة  يهدد 

وخطبنا. و�أذكر �أّن و�صائل �الإعالم �لغربية كانت تزورنا با�صتمر�ر ملعرفة موقفنا. �أحد 

�لتلفزيونات �لغربية ح�رش و�صّور يل خطبة جمعة كاملة عن �جلر�ئم �لتي كان يرتكبها 

�جلي�ص �الأمريكي يف �لعر�ق )كان �حلدث �الأبرز حينها ق�صف ملجاأ �لعامرية(.

م�رصوع كلية الدعوة والعلوم الإ�شالمية يف اأم الفحم:

�ملنطقة، و�لذي  �ال�صرت�تيجية يف  �مل�رشوعات  الأّنه من  �مل�رشوع باحلديث  �أخ�ّص هذ� 

كلية م�رشوع  يف  بد�أنا   1990 �صنة  ففي  �الآن.  حتى  �حلركة  م�صرية  على  �إيجاباً   �أّثر 

تاريخ  يف  �ملف�صلية  �خلطو�ت  �أهم  من  كانت  �إذ  �لفحم،  �أم  يف  �الإ�صالمية  و�لعلوم  �لدعوة 

�ص م�صاقاً  �أن ُيدرِّ �أّي معلّم يكن  �حلركة �الإ�صالمية، عندما بد�أنا يف �لكلية مل يكن عندنا 

جامعياً، وبالتايل كان كّل �ملدر�صني من غزة و�ل�صفة و�لقد�ص. كان �لعميد �لدكتور مو�صى 

�لب�صيط، ومن �الأ�صاتذة: �الأ�صتاذ �أحمد فو�قة و�لدكتور ح�صام عفانة )�لقد�ص( و�آخر من 

�أمني ر�رش�ص، وحلمي �الأ�صقر، و�ل�صاعر خالد �صعيد )كفر ر�عي(،  �ل�صفة  غزة، ومن 

�أما �لطالب فقد كانو� من كل  و�لدكتور نو�ف �لتكروري، و�لدكتور نا�رش عبد �جلو�د. 

�لد�خل �لفل�صطيني، من �لنقب الآخر �جلليل و�ملدن �ل�صاحلية. 

و�لكبري  �لو��صع  �لفر�غ  مالأ  جيالً  خّرجت  �أنها  �لدعوة  لكلية  �أثر  �أهم  �أن  هنا  و�أوؤكد 

ييلون  �خلريجني  هوؤالء  معظم  كان  �هلل  وبف�صل  �لفل�صطيني.  �لد�خل  كّل  يف  �لرتبية  يف 

للقناعات �لتي منتلكها.
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حمطات جتدر الإ�شارة اإليها يف تاريخ الكلية:

�أْن �أخَذت كلية �لدعوة دورها وخّرجت خاليا  1. �أود �الإ�صارة هنا لنقطة بحذر: بعد 

عمل كبرية، برزت هناك �أ�صو�ت —لالأ�صف— تطالب باإغالقها �أو نقلها �إىل مكان �آخر! 

لها  لي�ص  وبالتايل  �الإ�رش�ئيلية  �ملوؤ�ص�صة  من  بها  معرتف  غري  �لكليّة  �أّن  �ملعلن:  و�ل�صبب 

م�صتقبل، ولعل نقلها ي�صاعد يف �العرت�ف بها نتيجة لوجودها يف �أم �لفحم ذ�ت �ل�صمعة 

�ل�صيئة عند �لدولة!

2. حدث �آخر يف كلية �لدعوة، هناك �أي�صاً، كاد �أْن ينهيها: وهو �عتقال طالب يف مدينة 

�لقد�ص كانو� يدر�صون يف كلية �لدعوة يف �أوج �النتفا�صة �الأوىل، و�عرت�فهم باأنهم �أ�صحاب 

ع�صوية يف حما�ص. وفعالً هذ� �أثر كثري�ً على �لكلية لفرتة.

�آخر خطري: قيام نا�رش عبد �جلو�د و�لدكتور نو�ف �لتكروري )�ملدر�صنْي  3. حدث 

بالكلية( ببناء جمموعة �رشية للعمل �لع�صكري، ق�صم منها من طالب كلية �لدعوة، ومن 

�صمن �لطالب ن�صال �أبو �صيخة، وهذه �ملجموعة �نك�صفت كلها، وُعِرف بالتايل �رتباطها 

بكليّة �لدعوة، وكان لهذ� �أثر �صلبي �صديد عليها �أي�صاً.

بالرغم من هذه �الأحد�ث وغريها؛ �إال �أن �لكلية بف�صل �هلل ��صتطاعت جتاوز �الأزمات، 

و��صتمرت يف عملها �إىل �أْن و�صلت ملرحلة �أّن ق�صماً من طالبها �أكملو� تعليمهم �لعايل وهم 

�الآن يدّر�صون يف �لكلية ذ�تها، وهذ� مما �صّهل يف ��صتمر�ريتها بف�صل �هلل تعاىل. �أكّرر و�أوؤّكد 

للحق و�لتاريخ �أّن من �أ�صخم �مل�صاريع �لتي قامت بها �حلركة �الإ�صالمية يف �لد�خل هي 

كلية �لدعوة، و�لتي خّرجت جيالً، بل �أجياالً هي �الآن من ��صتلم �لعمل �الإ�صالمي )�صو�ء 

من �الإخوة �أم من �الأخو�ت(.

املجال�س املحلية:

�ملحلية للمجال�ص  بدخولنا  جديدة  �أبعاد�ً  نك�صب  بد�أنا  �لت�صعينيات  بد�ية   يف 

قبل  من  ورموزها  �حلركة  على  ُي�صلّط  �ل�صوء  فبد�أ  �لقطرية.  و�للجنة  �ملتابعة  وجلنة 

�ملوؤ�ص�صة �الإ�رش�ئيلية، لذلك بد�أت �لكتابات و�ملقابالت �الإعالمية تتكثف عنا ومعنا. ويف 

�صنو�ت �لت�صعينيات بد�أ ُيالحظ �أمر�ن:

من  كثرٍي  مع  �ملحلية  �ملجال�ص  روؤ�صاء  لقاء�ت  ومر�شود:  متوقع  ر�شمي  اأمر   .1

 Aryeh Deri ل�صخ�صيات �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية بحكم �لعمل؛ فالتقينا مع �أرييه درعي�
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و�أريل   Chaim Herzog هريت�صوغ  وحاييم   Zevulun Hammer هامر  وزيفلون 

 Binyamin وبنيامني بن �إليعيزر Ehud Barak و�إيهود بار�ك Ariel Sharon صارون�

كي�صار  و�إ�رش�ئيل  برييز  و�صمعون   Yitzhak Rabin ر�بني  و�إ�صحاق   Ben-Eliezer

 Yossi Sarid �رشيد  ويو�صي   Shulamit Aloni �ألوين  و�صلوميت   Yisrael Kessar

.Shlomo Ben-Ami و�صلومو بن عامي

�ل�صيخ عبد �هلل مع �صخ�صيات يهودية ر�صمية وغري  لقاء�ت  اأثار جدلً:  اآخر  اأمر   .2

ر�صمية )حزبية(، هذ� �الأمر �أثار خالفاً حول عقدها دون �أن تبحث يف �الإد�رة �أو ن�صمع عن 

نتائجها، وهذ� �صّب يف �جتاه �لتوتر بني طريف �خلالف د�خل �حلركة �الإ�صالمية.

حدث �أمٌر �آخر موؤثر يف بد�ية �صنة 1993؛ حيث �أغلقت جلنة �الإغاثة باأو�مر �لطو�رئ، 

لنف�صها  توفر  �أن  يجب  �الإ�صالمية  �حلركة  �إن  تقول  و�آر�ء  �أ�صو�تاً  يبز  بد�أ  �الأمر  هذ� 

وموؤ�ص�صاتها حماية، وهذ� �ل�صوت تبني فيما بعد �أنه كان يرمي لت�صويق فكرة �لدخول 

�إىل �لكني�صت بهذه �ملبر�ت وغريها.

اإبعاد مرج الزهور:

�لغربية �ل�صفة  يف  �الإ�صالمي  �لعمل  وكو�در  قياد�ت  من   415 نحو  �إبعاد   كان 

�إثبات دور وحجم  �ملهمة و�ملف�صلية يف  �الأحد�ث  1992، من  �صنة  �أو�خر  وقطاع غزة يف 

ح�صل  �أن  فما  �لفل�صطيني؛  �لد�خل  يف  �ل�صيا�صي  �لعمل  خريطة  على  �الإ�صالمية  �حلركة 

�ملتابعة،  جلنة  هو  للعمل  مدخلنا  وكان  عمله،  يكننا  فيما  نتحاور  بد�أنا  حتى  �الإبعاد 

مودة بيننا  وكانت  ح�صني،  منر  �إبر�هيم  �لوقت  ذلك  يف  �لقطرية  �للجنة  رئي�ص   وكان 

�صخ�صية. 

�أننا  و�أذكر  و�أ�صبابه،  �الإبعاد  مو�صوع  لبحث  �ملتابعة  جلنة  يف  طلباً  قّدمنا  حينه  يف 

�أع�صاء  لبع�ص  �أّن  و�أ�رشنا  غمزنا  �حلق  �صوت  يف  وكتاباتنا  �الإعالمية  ت�رشيحاتنا  يف 

�لكني�صت �لعرب دور يف هذ� �الإبعاد )يف حينه كنّا نق�صد بـ“بع�ص �الأع�صاء” عبد �لوهاب 

در�و�صة(، فح�صل نقا�ص حاّد يف حينه مع توفيق زياد، وتدّخل �ل�صيخ جمعة وتدخلُت 

“نعم �رشحنا هذه �لت�رشيحات وعندنا  �أ�صكتت �لبع�ص و�أنهت �لنقا�ص:  �أنا فقلت جملة 

ما  �إىل  و�نتقل  �لنقا�ص  فانتهى  �صنك�صف عنها يف موؤمتر �صحفي”.  و�لتي  �لكافية  �الأدلة 

يكن عمله جتاه �ملبعدين وم�صاعدتهم يف �أزمتهم؟!
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هذ� �لنقا�ص �أّدى �إىل �قرت�ح �إقامة خيمة �عت�صام با�صم جلنة �ملتابعة �لعليا �أمام رئي�ص 

هي:  باملتابعة  كلفت  �لتي  و�الأ�صماء  �ل�صيا�صة،  لهذه  �لتام  رف�صنا  عن  تعبري�ً  �حلكومة، 

�ل�صيخ ر�ئد �صالح، وحممد زيد�ن، و�ل�صيخ جمعة �لق�صا�صي، وطارق عبد �حلي )من 

لنا جمموعة �صخ�صيات يهودية يف هذه �خليمة.  �ن�صم  �أنه  �لطرية(، ومن �جلدير ذكره 

ويعّد هذ� �العت�صام هو �أول ن�صاط �أ�صارك فيه يف م�صرية حياتي ويكون فيه �صخ�صيات 

 Moshe Katsav كت�صاف  ومو�صيه   ،Uri Avnery �أفنريي  �أوري  ومنهم  يهودية؛ 

ويعقوب وليئا ت�صيمل Leah Tsemel وزوجها.

�لفل�صطيني  �لد�خل  م�صتوى  على  جّد�ً  وو��صعة  قوية  فعالياتها  كانت  �خليمة  هذه 

و�ل�صفة و�لقطاع ود�خل �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي. وكانت ن�صاطاتها نوعية؛ ومن �صمنها: 

يف �لتجمع  نقطة  تكون  �أن  �تفقنا  �لزهور:  مرج  يف  للمبعدين  ناأخذها  �إغاثة  قافلة   .1 

�صفا عمرو، وهناك جمعنا �الإغاثة يف �ل�صيار�ت و�رشنا باجتاه ر�أ�ص �لناقورة. تلك �خلطوة 

�أوقفنا  �أن �جلي�ص  �إال  �أثارت �صجة هائلة وجلبت معظم و�صائل �الإعالم لتغطية �حلدث. 

عن �لتقّدم ومنعنا من جتاوز �حلدود. فقلت �أمامنا حّل و�حد: �أن يحمل كّل و�حد منا ما 

لتقتلنا  �إنت  “و�هلل  �حلي  عبد  طارق  فقال  �حلدود!  باجتاه  م�صياً  ون�صري  حمله  ي�صتطيع 

�ل�صوء على  �أكرث و�صلطت  �الإعالم  �لفالّحية( وهنا جتمهرت و�صائل  )باللهجة  تقتيل!” 

�حلدود، متفاجئني من  باجتاه  �ملو�د وت�صري م�صياً  �لنا�ص حتمل  �ل�صورة )�صورة  هذه 

�آخر نقطة  �ملنع وعند  منعنا، فبعد  �أي�صاً  �الإ�رش�ر(، وهذ� كله موثق. ولكّن �جلي�ص  قوة 

ركز  و�أي�صاً  بالدعاء!  �ل�صالة  وختمنا  جماعة!  �ل�صالة  �أقمنا  �إليها  �لو�صول  ��صتطعنا 

�الإعالم على هذه �ل�صورة �لتي ال تقّل يف معانيها عن �ل�صور �لتي �صبقتها.

�أن  ��صتطاع  مّمن  �ملبعدين  �أهايل  جمعنا  نف�صه:  �ملبعدين  مو�صوع  يف  �آخر  موقف   .2

ياأتي معنا، و�أعددنا منطاد�ً لتو�صيله للمبعدين باأ�صماء �الأبناء و�الأهل!! بحيث نطلقه من 

ر�أ�ص �لناقورة، وو�صلنا لر�أ�ص �لناقورة برفقة �الأهايل �إال �أن خالفاً ن�صب مع �جلي�ص حول 

�إطالق �ملنطاد. فاأ�رشينا على موقفنا رغماً عن �جلي�ص و�أطلقنا �ملنطاد، لكننا ال نعرف �أين 

و�صل؟ �إال �أن �لهدف قد حتقق وهو �إثارة �إعالمية هائلة لق�صية �ملبعدين، �لتي كنا نريد 

�أن تبقى حيّة!!

3. فعاليات و�ت�صاالت يف �صاأن �ملبعدين حلل هذ �لق�صية وت�صليط �ل�صوء عليها: �لتقينا 

مع �صخ�صيات دولية لبحث مو�صوع �ملبعدين، ومنهم �أحد �الأمريكيني، وقابلناه يف �لقد�ص 
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�الأحمر �ل�صليب  مع  �لتقينا  كذلك   .United Nations �ملتحدة  �الأمم  من  كان  �أّنه   وغالباً 

Red Cross لبحث �إعادة �ملبعدين. و�لتقينا مع �ل�صفري �مل�رشي يف �لكيان حممد ب�صيوين 

رحمه �هلل، �لتقينا به وحتدثنا حول �ملبعدين وكيف يكن �أن ت�صاعد م�رش يف ذلك. 

و��صتمرت �العت�صام  خيمة  من  �نطلقت  كلها  كثرية  لن�صاطات  باالإ�صافة  هذ�  كل   .4 

كما  باالأيدي  لل�رشب  ت�صل  ��صتباكات  �ليهود  وبني  بيننا  خاللها  يحدث  كان  يوماً،   50

حدث يف م�صرية �ل�صموع يف �لقد�ص؛ حيث �عرت�صنا بع�ص �ليهود �لذين مررنا بهم و�ألقو� 

علينا “قو�لب �لزّريعة”.

�صخ�صيات  معنا  ينام  كان  �حلكومة،  رئا�صة  �أمام  ُن�صبت  �لتي  �خليمة  هذه  يف   .5

يهودية وقياد�ت فل�صطينية من كافة �لتيار�ت. ويف �أحد �الأيام دعونا �الأمهات و�الأطفال 

ليوم ر�صم لالأطفال. 

6. �مللفت لالنتباه �أن �ل�صيخ عبد �هلل مل يكن ي�صاركنا �أياً من هذه �لفعاليات! ويف �أحد 

�الأيام كان هناك �صالة جمعة حا�صدة ولكنّه �أي�صاً مل ي�صارك. ومما �صمعته من �ل�صيخ 

�هلل، قال متذمر�ً: هل  �ملقابلة رحمه  بيته وقت  يف  �أبو زيد، وقد كان مري�صاً  فوؤ�د  حممد 

�لق�صة  هذه  �الإبعاد؟  من  عودتنا  بعد  يزرين  مل  �الآن  حتى  �هلل  عبد  �ل�صيخ  �أّن  تعلمون 

��صتوقفتنا كما ��صتوقفنا عدم م�صاركته يف بقية �لفعاليات. 

�العت�صام وقررت  �أ�رشفت على خيمة  �لتي  �للجنة  �جتمعت  �ملبعدين:  7. بعد عودة 

معنا  �صتاأتي  زرناهم  �إذ�  �إننا  حيث  حمرجني  وكنا  و�ل�صفة،  غزة  يف  �ملبعدين  زيارة 

�ل�صخ�صيات �ليهودية �لتي �عت�صمت معنا، فا�صت�رشنا �أهل غزة يف هذ� �الأمر فو�فقو� يف 

�ليهود و�ألقينا كلمات، ومن  �لوفد مبا فيهم  �ل�صو� وذهب  حينه، و�ختارو� مركز ر�صاد 

�ليهود �ألقى �أوري �أفنريي كلمة وقدمت �إحدى �ليهوديات هدية رمزية للمبعدين.

�أول ق�صة �ملبعدين ذهبنا لغزة كوفد كبري وكان من �صمن �لذين ��صتقبلونا �الأخ   .8

جمال �خل�رشي، ف�صاألته عن �ملعنويات؟ فقال: فوق �ل�صحاب. فاأثرت يفّ هذه �لكلمة! و�أعّد 

لنا �الإخوة يف حما�ص �لغد�ء، وكذلك بع�ص �الجتاهات �لوطنية �أعدو� غد�ء، فاأحرجنا عند 

من نذهب، بيد �أنه مل يكن هناك تن�صيق، فق�صمنا �لوفد ق�صمني حتى ال يحدث �إ�صكالية.

�جلدير ذكره �أن هذه �لفعاليات �أ�صهمت يف �إبر�ز ح�صور �حلركة �الإ�صالمية ودورها 

على �ل�صاحة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية، عد� عن �أثرها يف �إبر�ز ق�صية �ملبعدين، لكن بالتاأكيد 

كان دورها يف �إظهار حجم دور �حلركة كبري�ً.



70

حوارات يف تاريخ احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني املحتلة 1948 

دور احلركة الإ�شالمية يف التو�ّشط بني فتح وحما�س:

غزة  يف  وفتح  حما�ص  بني  خالف  ح�صل  وعندما  �الإبعاد،  يف  دورنا  ظهر  �أن  بعد 

و��صتُخِدم �ل�صالح وُقتِل و�حد من فتح، بادرنا يف جلنة �ملتابعة لالإ�صالح بني �لطرفني. 

وذهبنا وفد�ً كبري�ً لغزة، وح�صل حو�ٌر معّمق بني �لطرفني. ويف تلك �لزيارة �نبثقت جلنة 

لتتابع �الأمر، وممن قام باجلهد �لكبري طارق عبد �حلي )من �لطرية( رحمه �هلل، و��صتمر 

بجهود �الإ�صالح، وبقيت �أنا وهو و�ل�صيخ كامل ريان للنهاية.

يف �إحدى هذه �لزيار�ت وجدنا وفد�ً من �ل�صفة جاء لغزة للهدف نف�صه، وهم: في�صل 

�حل�صيني وم�صطفى �أبو زهرة و�ل�صيخ حامد �لبيتاوي و�ل�صيخ �أحمد �حلاج علي. وفعالً 

�ندجمنا معاً يف جهد م�صرتك لالإ�صالح بني �لطرفني. وكان من حما�ص: �لدكتور �لرنتي�صي 

رحمه �هلل و�لدكتور �لزهار. ومن فتح �لدكتور زكريا �الآغا.

من �لنو�در يف هذه �لزيار�ت ما ح�صل مع طارق عبد �حلي عندما طال وقت �ال�صتقبال؛ 

�ل�صيخ  فتعب  بكرثة،  وفدو�  �لذين  �لنا�ص  علينا  ي�صلّم  �صّفاً  ووقفنا  �مل�صجد  يف  كنّا  حيث 

طارق من �لوقوف؛ فغرّي موقعه �إىل حيث �لنا�ص �لذين ي�صلّمون علينا ف�صلّم علينا وكاأنه 

و�حد منهم ثم جل�ص حتى يرتاح! 

عودة لتطّور م�شار العالقة بني جناحي احلركة الإ�شالمية:

هذه �لن�صاطات يف حّل �خلالفات بني فتح وحما�ص، �أو غريها، �أ�صهمت —لالأ�صف— 

يف زيادة حدة �لتوّتر بني جناحي �حلركة �الإ�صالمية.

فقد بد�أت تنمو بيننا وبني �ل�صيخ عبد �هلل ظاهرة عدم �لثقة، وكذلك ز�د بروز �الأ�صلوب 

منفر�ً  كان  �الأ�صلوب  هذ�  �لنقا�صات،  خالل  معنا  وتعامله  حديثه  يف  �ل�صيخ  عند  �خل�صن 

للكثري منا، ومما ز�د يف هذ� �لتوتر �أ�صلوب �الأخ عدنان من كفر قا�صم.

�الأ�صلوب خمتلٌف  �ملوؤ�ص�صات و�لتعامل معها الأن  �ل�صلبي على كل  �نعك�ص هذ� �جلو 

بيننا وبينه؛ من ذلك: �إد�رة كلية �لدعوة و�لتعامل معها، و�صحيفة �صوت �حلق و�لكتابات 

من  كثري  حول  �خلالف  �إىل  باالإ�صافة  ون�صاطاتها...  �الإغاثة  وجلنة  و�صبطها،  فيها 

�لن�صاطات و�لفعاليات �لتي نقوم بها، الأّن �ملنهجني خمتلفني متاماً.

بد�أنا �أي�صاً نالحظ �أّن �ل�صيخ كان يخفي عنّا �أ�صياء ون�صاطات وزيار�ت. وبرز كذلك 

عدم و�صوح بع�ص �لعالقات بني �ل�صيخ عبد �هلل وبع�ص �صخ�صيات �حلركة... .
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كل ذلك وغريه من �الأمثلة �لكثرية، �أّدى �إىل �نك�صار �لثقة بيننا؛ لدرجة �أّنني يف �إحدى 

�أنا خايف مما يجري!  �أخي  يا  له:  لل�صيخ كمال، وقلت  �ل�صيق، ذهبت  �ملر�ت، من �صدة 

فوجدتُّ عنده �ل�صعور نف�صه!

ومن �لق�ص�ص و�الأمور �ملف�صلية و�لتي ز�دت من عدم �لثقة بعد �إغالق جلنة �الإغاثة 

�الإ�صالمية، كان هناك موقف من �ل�صيخ عبد �هلل ��صتخدم فيه لالأ�صف م�صطلح “�خلديعة” 

“!trick” حيث �صدر  �ل�صيخ هي كلمة  �لتي كان ي�صتخدمها  �لكلمة  �إن  �إذ  “�حليلة”!!  �أو 

بيان من �ل�صيخ ُي�صت�صّف منه �مليل للدخول للكني�صت. وعندما �صئل �ل�صيخ عن هذ� قال: 

هذ� “trick” على �حلكومة!

�لوثائق يف هذ� �ملو�صوع عند �ل�صيخ كمال. فهذه �لفرتة �لتي نتحّدث عنها هي ما بعد 

�إغالق جلنة �الإغاثة 1994–1995، ومن تلك �لفرتة ف�صاعد�ً فاإن دقائق �الأمور و�لوثائق 

موقعي  —بحكم  �إنني  حيث  �خلطيب؛  كمال  �ل�صيخ  عند  موجودة  جد�ً  غزيرة  ومادة 

�لر�صمي— كان معظم عملي يف �ل�صعيد �لر�صمي، �أّما �ل�صيخ كمال فقد كان على تو��صل 

و�لعالقات  �لطالبي،  و�لعمل  �ملوؤ�ص�صات  �الإ�صالمية؛  للحركة  �لد�خلي  �لبعد  يف  كبري 

�لد�خلية.

�هلل(  عبد  �ل�صيخ  )فريق  كتبو�  حينه  يف   ،1996 �خلالف  �صار  بعدما  مهمة:  مالحظة 

�لعدّو  بنا  ُين�رش حتى ال ي�صمت  �الإخوة؟ فكتبنا رد�ً عليه مف�صالً ومل  �ن�صق  كتيّباً: ملاذ� 

هل  بعنو�ن  كتاباً  �ملعا�رشة  �لدر��صات  مركز  �أ�صدر  �أي�صاً  �الأيام  تلك  يف  حمفوظ.  وهو 

هناك حركتان �إ�صالميتان و�رشح فيه �أ�صباب �خلالف. وهاتان �لوثيقتان مهمتان جد�ً ملن 

يبحث يف توثيق �أ�صباب �خلالف بني �لطرفني.

م�شار الأحداث التي اأو�شلت لالنف�شال:

�الأمور بد�أت تتوتر بعد �إغالق جلنة �الإغاثة الأن �لبع�ص ��صتغل هذ� �حلدث للمطالبة 

ثّم  �حلماية.  هو  ذلك  باعتبار  �لكني�صت  دخول  وبالتايل  وموؤ�ص�صاتها،  �حلركة  بحماية 

تالحقت �الأحد�ث كالتايل:

وهذ�  �لكني�صت،  دخول  نريد  �أننا  وغريه  �ل�صيخ  من  تظهر  �لت�رشيحات  بد�أت   .1

�أي�صاً: �ل�صيخ كامل ريان، و�ل�صيخ توفيق  طرنا. وممن كان ي�رّشح 
ُ
�أ دون تو�فق د�خل 

�خلطيب، و�ل�صيخ �إبر�هيم �لعبد �هلل.
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فجاأة  �إّنه  �إذ  مفهومة؛  غري  د�خلية  �إد�رية  تغيري�ت  ح�صلت  �أي�صاً  �لفرتة  تلك  يف   .2

ح�صلت تغري�ت يف �الإد�رة؛ بحجة ملاذ� ال نو�صع �الإد�رة؛ وذلك باإ�صافة �صخ�صيات عامة، 

وكان ُيق�صد بهوؤالء �ل�صخ�صيات �لعامة روؤ�صاء �ملجال�ص �ملحلية. 

3. يف تلك �الأيام ح�صل نقا�ٌص طويل يف مو�صوع �لكني�صت. وللخروج من هذ� �ملاأزق مّت 

�التفاق على �أن يعقد لقاء عام يح�رش فيه روؤ�صاء �ملجال�ص �ملحلية، ويح�صل فيه ت�صويت 

، وُفتح �ملجال للحديث حول وجهتْي �لنظر 
6
حول دخول �لكني�صت. وفعالً ح�صل �للقاء

و�أ�صبابها ودو�فعها، وح�صل �لت�صويت فكانت �لن�صبة �لكبى �صّد �لكني�صت، و�ل�صيخ 

عبد �هلل كان حا�رش�ً.

عند �نتهاء �لت�صويت وبحث كتابة �لبيان، قال �ل�صيخ عبد �هلل: �إّن خيارنا هو مقاطعة 

�نتخابات �لكني�صت! فقلنا له: ال، �ملوقف هو عدم �مل�صاركة ولي�ص �ملقاطعة؛ �إذ �إّن هناك فرقاً 

�صيا�صياً بني �ملفهومني، فكان �لبيان كما �أردنا: “�حلركة �الإ�صالمية لن تدخل �لكني�صت، 

ولكنها �صتعطي �أبناءها حرية �الختيار كل ح�صب فهمه �لعقائدي وح�ّصه �لوطني”. 

4. وهنا يفرت�ص �أّن نحدد نهائياً موقف �حلركة �الإ�صالمية. �إال �أن هناك جمموعة مل 

ت�صلّم بالنتيجة، وبد�أت حتاول �اللتفاف عليها وتطالب باإعادة �لت�صويت من جديد، وهذ� 

�الأمر ز�د �أي�صاً من حدة �لتوتر �ل�صديد د�خل �حلركة.

�خللفية  باعتبار  �لدعوة  كلية  طالب  �لت�صويت  هذ�  يف  �صارك  �أّنه  بالذكر  �جلدير   .5

�ل�رشعية؛ حيث تز�من هذ� �الأمر مع ق�صية مهمة جد�ً وهي: �لت�صاوؤل حول �ملوقف �لفقهي 

من �النتخابات، ولي�ص فقط �ملوقف �ل�صيا�صي. وهذ� عَك�ص ت�صور كل طرف حول طبيعة 

�حلركة �الإ�صالمية �لفكرية، فر�أي �ل�صيخ عبد �هلل كان و��صحاً �أّنه يجوز دخول �لكني�صت، 

لكنّنا �أردنا ر�أياً من علماء �مل�صلمني، علماً باأن مركز �لدر��صات �ملعا�رشة كان قد كتب مادة 

غنية جد�ً عن �لكني�صت وما حولها.

�لدر��صات  مركز  مادة  و�أعطيناهم  �مل�صلمني  علماء  ر��صلنا  نحن  طرفنا  من  وبالتايل 

�ملعا�رشة. وبناء على هذ� �لتو��صل و�صلت فتوى حترمي �لكني�صت من �ل�صيخ �لقر�صاوي، 

و�صاركه فيها �صتون عاملاً ومفكر�ً من �لعامل �الإ�صالمي، و�لفتوى لي�صت �رّش�ً. وما زلت 

�صّم لقاء  ح�صل   ،1996 النتخابات  و�ال�صتعد�د�ت  �لتحرك  بد�ية  مع  �صهادته:  يف  �خلطيب  كمال  �ل�صيخ  ذكر   
6 

71 �صـخ�صـاً.
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�أذكر كيف كانت رّدة فعل �ل�صيخ عبد �هلل �لعنيفة، وعندها قال: �إن هذه �لفتوى وطنيّة وال 

ت�صتند �إىل �أحكام �رشعية. لكنّنا جادلنا باأّن �لر�أي حول �لق�صايا �مل�صريية من �أين ناأخد 

�الأحكام فيها. وهذ� كان �أي�صاً مّما و�ّصع �خلالف بيننا. 

عاملاً،  �صتني  لفتوى  ن�صتند  فنحن  موقفنا،  ل�صحة  طماأنتنا  �لفتوى  هذه  لنا؛  بالن�صبة 

�إىل فتوى �ل�صيخ عبد �هلل. فا�صتد �لتمايز بني  باملقابل من يوؤّيد �لدخول للكني�صت ��صتند 

�لفريقني.

باإعادة  �الآخرين  مطالبة  تعّززت  �ملحلية،  لل�صلطات  لقاء  وبعد  �الأيام  تلك  يف   .6

��صتد�د  �لت�صويت. بناء عليه، وعند  �إعادة  �إ�رش�ر منّا على عدم  �لت�صويت، وكان هناك 

�خلالف حول قر�ر�تنا �نفجرت �جلل�صة، وخرجنا وقد �زد�د كل منّا مت�صكاً بقناعاته.

�إحدى �جلل�صات غري �لر�صمية كان �ل�صيخ جمعة �لق�صا�صي يف عّمان، وطرح  7. يف 

�لكني�صت،  �صّد  باقتناع  جمعة  �ل�صيخ  فخرج  نقا�ص،  وح�صل  هناك  �لكني�صت  مو�صوع 

وعندما علم �ل�صيخ عبد �هلل بذلك غ�صب على �ل�صيخ جمعة. 

8. بعد �جلل�صة )�مل�صار �إليها �أعاله( و�لتي �نفجرت، كان موقفنا و��صحاً �أننا ال نريد 

تغيري موقفنا. بعد تلك �جلل�صة �جتمعنا يف كلية �لدعوة يف �أم �لفحم )�ل�صيخ ر�ئد، و�ل�صيخ 

�حلركة  موقف  تغيري  بعدم  مطلقة  لقناعة  �أّدى  حينه  يف  حديٌث  وجرى  و�آخرون(  كمال 

�الإ�صالمية مهما كلّف �لثمن.

�أخرى ملحاولة  �لنظر، فجل�صنا مرة  لتقريب وجهات  9. فيما بعد ح�صلت حماوالت 

مبدئي  و�تفاق  �لت�صويت.  �إعادة  على  �تفاق  ح�صل  �للقاء  هذ�  ويف  �ملاأزق،  من  �خلروج 

على �أن من ي�صارك يف هذ� �لت�صويت هم �الإد�رة �لعامة، ومعهم روؤ�صاء �ل�صلطات �ملحلية 

وروؤ�صاء �الإد�ر�ت �ملحلية فقط ولي�ص �جلل�صة �ملو�صعة. فح�صل خالٌف �صديد على ذلك، 

�إعادة  �ملو�فقة على  �الأوىل؟ ومع ذلك ح�صلت  �ملرة  �لتي �صوتت يف  �لد�ئرة  نغرّي  ملاذ�  �إذ 

، و�تفقنا على موعد الإجر�ء �لت�صويت، وكان �للقاء 
7
�لت�صويت و�خت�صار عدد �مل�صوتني

يف كفر قا�صم. وهنا �أ�صّجل عدة نقاط: 

ذكر �ل�صيخ كمال �خلطيب يف �صهادته: كانت �ملفاجاأة يف �جتماع كفر قا�صم �لذي ُعقد لالإعادة �أّن من �صي�صّوتون   
7

هم 114 �صخ�صاً. 
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�أد�ر �للقاء �صاٌب ��صمه عبد �حلكيم �صمارة و�الآن هو قا�ص ٍ�رشعي، وعند ح�صور كل   •
هناك  وكاأن  �لعامة،  �الإد�رة  على  جديدة  �أ�صماء  ت�صيف  �لنقب  مبنطقة  فاإذ�  �ملدعّوين، 

�إد�ر�ت جديدة لنا يف �لنقب! فح�صل خالٌف �صديٌد حول هذه �الأ�صماء، �إال �أن مدير �للقاء 

كان فظاً يف ح�صم �لنقا�ص و�إ�صكات �جلميع.

ح�صل �لت�صويت، فكانت �لنتيجة مع هذه �لرتكيبة �لغريبة و�ملثرية للجدل وغري �ملتفق   •
عليها، �أغلبية مع دخول �لكني�صت!

بعد هذه �لنتيجة، �ل�صيخ عبد �هلل مل ينتظر وغادر �إىل بيته، ومع ذلك حلقناه �إىل بيته )�أنا   •
و�ل�صيخ كمال(، ومّت �لتاأكيد على �ن�صجامنا مع نتيجة �لت�صويت وبالفعل كدنا ندخل 

�لكني�صت! 

وقد �تفق يف بيت �ل�صيخ عبد �هلل على جل�صة ثانية لال�صتعد�د للمرحلة �لتالية، ماذ� بعد؟   •
مبعنى �ال�صتعد�د لالنتخابات، وكان مقّرر�ً �أن تعقد �جلل�صة يف كفر قا�صم.

قبل �جلل�صة: �ت�صلت بال�صيخ كمال فاإذ� به غ�صبان جد�ً، حيث تبنّي له �أّن بع�ص روؤ�صاء   •

�الإد�ر�ت �ملحلية يف منطقة �جلليل عقدو� جل�صة قبل جل�صة �لت�صويت و�أ�صدرو� تو�صية 

لروؤ�صاء �آخرين بالت�صويت لدخول �لكني�صت، “يعني كول�صة عيني عينك!” باالإ�صافة 

للعدد �جلديد �لذي كنّا و�فقنا عليه م�صّطرين الأجل �الإ�صالح.

�أخرى، وجتّمعت �الأمور كلها مع بع�صها؛ وبالتايل  �لت�صاوؤالت مرة  �أثريت كل  عندها   •

�لق�صية،  هذه  طرحت  قا�صم  كفر  يف  �هلل  عبد  �ل�صيخ  بيت  يف  �لثانية  �جلل�صة  عقد  عند 

وح�صل نقا�ٌص �صاخٌن جد�ً، فانفجرت �جلل�صة و�نف�ّص �جلمع، وكانت هذه �آخر جل�صة 

، وبناء عليها �صارت لدينا قناعة ال رجعة عنها �أّنه 
8
مع �ل�صيخ عبد �هلل يف �إد�رة و�حدة

ال بّد من: عملية �حلفاظ على �الأ�صول �لثابتة للحركة �الإ�صالمية كما عرفناها، وبد�ية 

ت�صحيح �أ�صا�صية يف منطقة �لد�خل �لفل�صطيني.

بهذه �لروح �أ�صدرنا بياننا يف �صوت �حلق )�ل�صيخ ر�ئد، و�ل�صيخ كمال، و�ل�صيخ منري   •
�أبو قرن  �أبو �لهيجا، وعبد �لكرمي �حلجاجرة، وعبد �لرحيم خليل، و�أبو يو�صف علي 

و�ل�صيخ موؤيد )من قلن�صوة(، وعبد �لرحمن �أبو �لهيجا(، �أعلنّا فيه �حلركة �الإ�صالمية 

�الأ�صيلة وطالبنا فيه ب�رشورة ت�صحيح م�صار �حلركة �الإ�صالمية.

ذكر �ل�صيخ كمال �خلطيب يف �صهادته: كان ذلك يف �أيار/ مايو 1996.  
8
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�أّننا منثل �حلركة �الإ�صالمية �لتي حتافظ  بعدها باأيام عندما طرحنا بياننا و�أّكدنا فيه   •
على �لثو�بت، و�أننا �صن�صّوب م�صار �حلركة �الإ�صالمية، و�أّكدنا �أننا �المتد�د �لطبيعي 

للحركة �الإ�صالمية د�خل منطقة 48؛ كان لهذ� �حلدث �صدى كبري جّد�ً يف �الإعالم ويف 

�الإد�ر�ت �ملحلية وعند �لقوى �ملختلفة، وبد�أت �الإد�ر�ت حتدد موقفها هل �صتتبع �ل�صيخ 

عبد �هلل �أم �صتتبعنا. 

ترتب  �ملختلفة  �ملدن  يف  �الإد�ر�ت  وبد�أت  �لنهائي،  �لتمايز  مرحلة  بد�أت  وبهذ�   .10

�ل�صمايل  �ملثلث  كل  هي:  موقفنا  دعمت  �لتي  �الإد�ر�ت  فكانت  روؤيتها؛  وفق  �أو�صاعها 

تقريباً ما عد� كفر قرع، كل �جلليل ما عد� دبوريا و�صخنني وعكا، �ملثلث �جلنوبي كان مع 

�ل�صيخ عبد �هلل عد� قلن�صوة، �لنقب كان مع �ل�صيخ عبد �هلل عد� �للقية، �أّما �ملدن �ل�صاحلية: 

حيفا معنا، �للد مرتددة، يافا و�لرملة وعكا مع �ل�صيخ عبد �هلل.

11. وبالتايل �أ�صبح هناك كيانان م�صتقالن وهذ� �أّثر على �حلركة �الإ�صالمية كالتايل:

متايز يف موؤ�ص�صات �حلركة؛ بحيث �أ�صبحت �صحيفة �صوت �حلق وكلية �لدعوة وجلنة   •

�لزكاة �لقطرية وجلنة �الإغاثة �الإ�صالمية وبع�ص �ملوؤ�ص�صات معنا.

موؤ�ص�صات �نق�صمت ومنها: �لدوري �الإ�صالمي لكرة �لقدم، �لطالب �جلامعيون تاأثرو�   •

باخلالف، عمل �الأخو�ت �أي�صاً تاأثر، متايز يف �لن�صاط �الإ�صالمي.

بادر �الإخوة مع �ل�صيخ عبد �هلل باإ�صد�ر �صحيفة �مليثاق.  •

جمعية �الأق�صى حاولنا حتييد �خلالف حولها حتى ي�صتمر �جلهد موحد�ً للمقد�صات.  •

�الإ�صالمية  �حلركة  م�صطلح  ��صتخد�م  تثبيت  �الإ�رش�ئيلي  �الإعالم  دور  كان   .12

�ل�صمالية و�جلنوبية وذلك بهدف تر�صيخ �النق�صام ومرحلة �لال عودة.

13. دخلنا يف �أجو�ء �صعبة جد�ً، ولطف �هلل هو �لذي �صرت علينا، و�صبب ذلك �أن �الإخوة 

يف �لطرف �الآخر بد�أو� يكتبون مقاالت هجومية جد�ً يف �صحيفة �مليثاق؛ فت�صاءلنا هل نرّد 

�إطالقاً مهماً كانت �ملقاالت  �أال نرّد  �أم ال؟ وبعد نقا�ص مو�ّصع، �رشح �هلل �صدور �جلميع 

قا�صية، وعلى هذ� �الأ�صا�ص تبنّينا هذه �ل�صيا�صة حتى �الآن.

�لقطري، و�لذي  �ملايل  �ل�صندوق  �لتعامل مع  �أي�صاً  �لتي و�جهتنا  �ملفا�صل  14. ومن 

�أن ن�صكت عن  �أّنه ملك �جلميع: هل نطالب به �أم ال؟ و�رشح �هلل �صدورنا �أي�صاً  يفرت�ص 

هذ� �ملو�صوع نهائياً. وكان خوفنا �أن ي�صاع �أننا �ختلفنا على �الأمو�ل، وي�صتغل �الإعالم 

�ل�صهيوين ذلك.
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ما بعد النف�شال:

ما  على  للعمل  �أ�صبوعياً  جنتمع  فكنّا  منتظمة،  د�ئمة  �إد�رة  عقد  على  �لعمل  بد�أنا   .1

�لبلدية، ولكن كان  �للحظات كنُت ما زلُت يف  “ت�صحيح �مل�صار”. و�أنا حتى تلك  �صميناه 

عندي م�صاركة د�ئمة يف جل�صات �الإد�رة �الأ�صبوعية، وكان بيننا تو�فق �أن يدير �جلل�صات 

�ل�صيخ كمال �خلطيب.

قرن  �أبو  علي  مثل:  �ملناطق؛  جميع  عن  ممثلون  �جلل�صات  يح�رش  �أْن  حر�صنا   .2

�لهيجا،  �أبو  �لرحمن  عبد  و�ل�صيخ  يون�ص،  عماد  و�ل�صيخ  موؤيد،  و�ل�صيخ  �لنقب(،  )من 

ر�ئد،  و�ل�صيخ  �صليمان،  و�لدكتور  �لرحمن،  عبد  ها�صم  و�ل�صيخ  حمد�ن،  خالد  و�ل�صيخ 

 و�ل�صيخ كمال �خلطيب، و�أبو �حل�صن، وعبد �لكرمي �حلجاجرة، وح�صام �أبو ليل، ومنري

�أبو �لهيجا، وح�صام �رشقية، وفيما بعد �ن�صم �ل�صيخ خالد غنامي من �صخنني.

3. �أهم عمل بد�أنا فيه بعد �نتظام �جلل�صات بهذه �لرتكيبة هو تفقد �أو�صاع �الإد�ر�ت 

�ملحلية، وبد�أنا يف هذ� �الأمر تف�صيلياً؛ مما دفعنا للقيام بزيار�ت لكل بلدة يف كل �لد�خل 

�لفل�صطيني، وهذ� كان له �أثر طيب علينا وعلى �ملناطق �لتي نزورها.

بلد  �أي  يف  حملي  �ن�صقاق  �إحد�ث  نحاول  �أال  وهي  جد�ً:  مهمة  �صيا�صة  نتبنى  كنا   .4

�لبلد كانت مقدمة عندنا، لكن  �أي �جتاه كان، فوحدة  �لبلدة من�صجمة مع  �إذ� كانت  فيما 

�لقول بثقة:  لنا باال�صم يف كل بلدة، ويكن  �لتف�صيلية تت�صح  �ل�صورة  بد�أت  �الأيام  مع 

�أ�صبحت �ل�صورة �أو�صح لدينا، وكنا متاأكدين �أن ن�صبة 65l% من �أبناء �حلركة و�الإد�ر�ت 

كانو� من�صجمني مع موقفنا. ثّم ومع �الأيام بد�أت بع�ص �ملناطق �ملرتددة حت�صم موقفها، 

فاللد ح�صمت معنا، وبع�ص �لبلد�ت حدث فيها خالفات فت�صّعب توجهها يف �ملوقفني: مثل 

يافا، ودبوريا، و�صخنني، وعكا، ورهط.

5.  و�أوؤكد مرة �أخرى �أن بع�ص �لوفود كانت تاأتينا ويف نيّتهم �إن�صاء تكوين دعوي يف 

منطقتهم، وكنا نعتذر لهم ونقول لهم �رجعو� لبلدكم وحافظو� على وحدة �ملوقف، مثال 

ذلك كفر قا�صم و�لطيبة.

للحركة  د�خلي  قانون  م�رشوع  �إعد�د  يف  بد�أنا  تنظيمياً  �الأو�صاع  ولرتتيب   .6

�الإ�صالمية، وح�صلت جل�صات متو��صلة ومكثّفة، و��صتعنّا فيها بطاقم جيّد من �ملحامني 

�لعمل  �تفقنا على ترتيب  �أّويل. و�أي�صاً  �تفقنا على قانون د�خلي  و�لقانونينّي، ويف حينه 
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�الإد�ري �لُقطري؛ ونتيجة لذلك �تفقنا على توزيع �ملناطق على وحد�ت، حيث توىل �إد�رة 

�ملثلث  ووحدة  قرن،  �أبو  علي  يو�صف  �أبو  �لنقب:  وحدة  يلي:  كما  �الإخوة  �أحد  منها  كلٍّ 

�لهيجا،  �أبو  منري  عمرو:  و�صفا  حمد�ن،  خالد  �ل�صمايل:  و�ملثلث  �لعقبة،  موؤيد  �جلنوبي: 

ليل،  �أبو  ح�صام  �لنا�رشة:  �رشقية،  ح�صام  عّكا:  �حلجاجرة،  �لكرمي  عبد  �لغابة:  منطقة 

�ل�صاغور: خالد غنامي، �ملروج: منر �صلفيتي. �أّما �ل�صيخ ر�ئد و�ل�صيخ كمال و�أبو �حل�صن 

فجاوؤو� بالتعيني �ملوؤّقت. 

7. �تفق يف هذ� �لرتتيب �جلديد �أن يكون �ل�صيخ ر�ئد رئي�صاً للحركة و�ل�صيخ كمال نائباً 

له، و�صكرتري ثابت ومتفرغ وهو زياد زرعيني من طرعان.

8. ��صتمرت هذه �لقيادة حتى جرت �النتخابات الأول مرة يف كل �الإد�ر�ت يف �حلركة 

�الإ�صالمية �ملحلية ونتج عنها �نتخاب روؤ�صاء �إد�ر�ت حملية، ثم نتج عنها �نتخاب روؤ�صاء 

مناطق، ثم تعيني رئي�ص �حلركة �الإ�صالمية ونائبه وفق �للو�ئح �لد�خلية الأن �لقانون يف 

حينه مل يقر، و�للو�ئح �لد�خلية تن�ص �أن �لرئي�ص و�لنائب ينتخب يف �ملوؤمتر �لعام.

حماولت راأب ال�شدع الداخلية واخلارجية:

كانت  �لبد�ية  يف  �صتى،  جهات  قبل  من  جديد  من  �ل�صدع  ر�أب  حماوالت  تو�لت   .1

�جلهات من د�خل �حلركة �الإ�صالمية، جاءنا وفد من كفر قا�صم ووفد من �ملدن �ل�صاحلية 

وطلبنا فقط طلباً و�حد�ً، وبقي هو �لطلب �لوحيد لفرتة طويلة، وهو �إقامة جلنة حتقيق 

ملزمة بحيث تعطى �صالحيات مطلقة وت�صتجوب من ت�صاء حتى لو كان �ل�صيخ عبد �هلل 

�أو غريه، ثم ت�صدر حكمها �مللزم �لذي ال يجوز �العرت��ص عليه، لكّن هذ� �لطلب مل يو�فق 

عليه �لطرف �الآخر، وكان �أكرث �إن�صان يرف�ص هذ� �لطلب هو �ل�صيخ عبد �هلل نف�صه، لذلك 

ف�صلت جهود هذه �ملحاوالت.

�ال�صتئناف  حمكمة  رئي�ص  ناطور  �أحمد  �لقا�صي  قبل  من  حماوالت  كانت  ثم   .2

�ل�رشعية )قلن�صوة(، وهو لي�ص ع�صو�ً يف �حلركة.

3. ثم كانت حماولة من وفد من باقة.

�لرد نف�صه منهم. وملا كرثت  بالطلب نف�صه منّا ومن  �ملحاوالت قوبلت  4. وكل هذه 

�لوفود فيما بعد؛ �تفقنا على حتديد بع�ص �الإخوة من طرفنا ال�صتقبال �أي وفد م�صاحلة 

ومتثيلنا يف �حلو�ر�ت �لتي تقع، وبناء عليه تطور �الأمر فيما بعد �إىل �إقامة جلنة م�صرتكة 
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�ل�صيخ  و�نتخاب  �هلل  عبد  �ل�صيخ  دور  �نتهاء  )بعد  للوفاق  ت�صل  �أن  ع�صاها  �لطرفني  من 

�إبر�هيم �لعبد �هلل رئي�صاً لهم(.

ر�ئد  �ل�صيخ  طرفنا  من   :2011 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  حتى  �ملحاوالت  ��صتمرت   .5

�لطرف  ومن  �حلركة.  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  حممد  �أبو  ز�هي  و�الأ�صتاذ  كمال  و�ل�صيخ 

�أبو دعاب�ص، و�صفوت فريج، و�لدكتور من�صور عبا�ص.  �ل�صيخ حّماد  �ملقابل:  �الآخر يف 

للو�صول ل�صيغة من   )2011/10/13–5 �ملقابالت  �إجر�ء  �الآن )وقت  �للجنة تعمل  وهذه 

�ملوؤّمل �التفاق عليها.

6. �ملحاوالت �خلارجية: حماولة من �ل�صيخ عكرمة �صبي، حماولة من �ل�صيخ حممد 

فوؤ�د �أبو زيد، حماولة من �ل�صيخ حامد �لبيتاوي.

املراأة يف احلركة الإ�شالمية:

لنبد�أ من �الأ�صا�ص �لذي كان يف بد�ية �ل�صبعينيات؛ فلم يكن هناك �أّي وجود الأّي �لتز�م 

�إ�صالمي من قبل �ملر�أة ال مظهر�ً وال جوهر�ً، �إال ما كان من مظاهر �لعبادة �ملوروثة عند 

�ل�صّن، وبطبيعة �حلال عك�ص هذ� �حلال مظهر�ً غري مريح يف حياة  �ملتقدمات يف  �لن�صاء 

�ملر�أة؛ فكان �لتّبج و�ل�صفور و��صحاً، وخطر �لتاأثر باملجتمع �الإ�رش�ئيلي بكل مفرد�ته 

كان حا�رش�ً، وكّل ذلك �أّدى لفقد�ن �لوعي بحقيقة �النتماء لالإ�صالم عند �ملر�أة يف �لد�خل 

�لفل�صطيني.

بد�أ �حلال يتطّور بف�صل �هلل كالتايل:

على  �أّثرو�  فقد  �حلو�ر؛  مقدمة  يف  �إليها  �مل�صار  �الأوىل  �ملجموعات  توبة  بد�ية  مع   .1

�لعبادة  مبظاهر  تلتزم  �لتائبني  هوؤالء  زوجات  من  �مر�أة  كّل  وبد�أت  تلقائياً!  ن�صائهم 

و�للبا�ص �ملحت�صم يف �لبد�ية. 

2. ثم �إن �لذي حدث �أن �أحد �لدعاة —جز�ه �هلل خري�ً— جاءنا ز�ئر�ً �إىل مدينة �أّم �لفحم، 

وهو �ل�صيخ ماهر �خلّر�ز )من نابل�ص( فتحّدث يف خطبة �جلمعة عن �جللباب كاأ�صا�ص يف 

�إخوة كانو� يزوروننا  1977، وهو من جمموعة  �لغالب �صنة  �ملر�أة، وكان هذ� يف  �لتز�م 

با�صتمر�ر. على �أثر هذه �خلطبة �صافر هوؤالء �ل�صباب �لتائبون �إىل جنني ل�رش�ء �جللباب 

كّل  خرجت  حيث  عندنا!  �ملدينة  يف  ومعروفة  م�صهورة  ق�صة  وهذه  لن�صائهم،  �ل�رشعي 

�ملدينة لود�عهم عندما �صافرو�، وكذلك كانو� بانتظارهم حني عادو� لريو� ما هذ� �ل�صيء 

�لذي ي�صّمى جلباب؟ �صبحان �هلل!
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�ل�صيخ ن�صوح  ُيذكرون باخلري وهو  �لذين  �الإخوة  �الأمر وبرز دور الأحد  3. تطّور 

درو�ص  �إعطاء  على  �هتمامه  ورّكز  مكثّفة،  زيار�ت  يزورنا  كان  طولكرم  من  ر�مني  من 

فقط للن�صاء يف كل �لد�خل �لفل�صطيني، وهذ� �أحدث تغيري�ً ملمو�صاً يف �لن�صاء. و�إىل جانبه 

ظهر دور الإحدى �لد�عيات ��صمها �ل�صيخة ح�صنة متزوجة الأحد �الإخوة يف باقة �لغربية، 

و�أي�صاً كان لها دور كبري يف تثقيف �لن�صاء. و�إىل جانب ذلك كانت هناك جمموعة د�عيات 

ياأتني خ�صي�صاً الإعطاء درو�ص �أ�صبوعية من طولكرم.

4. ثم تطّور �الهتمام حيث بد�أ �لبع�ص منا يعطي درو�صاً للن�صاء و�أنا منهم.

�لد�خل  من  �الأخو�ت  بع�ص  بد�أت  عندما  �أكرث،  �خلري  �إىل  نوعية  نقلة  ح�صلت  ثم   .5

�ل�رشعي  و�ملعهد  �لقد�ص  يف  �لدين  �أ�صول  كلية  يف  �ل�رشعية،  �لعلوم  يدر�صن  �لفل�صطيني 

كلية يف  در�صت  و�لتي  ر�ئد(  �ل�صيخ  )زوجة  عمر  �أم  ومنهن  �لقد�ص،  يف   �لثانوي 

�أ�صول �لدين قبل �لزو�ج.

6. و�إىل جانب ذلك تزوج بع�ص �الإخوة �لذين در�صو� �ل�رشيعة، يف �خلليل، من زميالت 

بالدعوة يف  د�عيات حمليات يقمن  لدينا  يتوّفر  �أن  ما �صاعد يف  �ل�رشيعة، وهذ�  يف كليات 

�صفوف �لن�صاء يف معظم �ملناطق.

7. ومما �صاعد �أي�صاً وب�صكل كبري وعمل قفزة ُكبى يف �لعمل �لن�صائي، �فتتاح كلية 

�لدعوة و�لعلوم �الإ�صالمية �لتي ��صتقطبت عدد�ً كبري�ً من �الأخو�ت وتخرجن منها، وبد�أن 

باإعد�د �لدور �لدعوي و�لرتبوي بني �الأخو�ت.

�لن�صائي  �لدعوي  �النت�صار  هذ�  فاإّن  جمتمعة  �لعو�مل  هذه  بف�صل  ثم  �هلل  بف�صل   .8

غطى كل مدن ومناطق �لد�خل �لفل�صطيني حتى �لنقب و�ملدن �ل�صاحلية.

9. يف بد�ية �الأمر كان �لعمل �لن�صائي يف مرحلة �لعمل �ل�صعبي و�لوعظي فقط، درو�ص 

يف �مل�صاجد ثم تطّور �الأمر �إىل بد�ية �إعطاء درو�ص خا�صة على م�صتوى �الأحياء.

10. بد�أ م�صطلح “�حلركة �الإ�صالمية �لن�صائية”، بهذ� �لتعبري لكن يف �حلّد �الأدنى من 

�لعمل قفز قفزة نوعية  �أّن  �أ�رشة �جلهاد. ولكن مما ال �صّك فيه  �اللتز�م به، بعد مرحلة 

�خلالف ح�صم  مرحلة  بعد  و�ملوؤ�ص�صات  و�لرتبية  و�لنظام  و�لدور  �النت�صار  حيث   من 

�صنة 1996.
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11. ويكن �لقول �إن هناك ثالث مر�حل يف تطور �لعمل �لن�صائي:

�لعمل �ل�صعبي: و��صتمر من بد�ية �ل�صبعينيات �إىل حني �أ�رشة �جلهاد.  •
�خلالف  ح�صم  ملرحلة  و��صتمرت  �جلهاد  �أ�رشة  بعد  وبد�أت  ب�صيطة:  تنظيمية  مرحلة   •

�صنة 1996.

مرحلة �لنظم �الإد�رية و�الأجهزة باالإ�صافة �إىل �ملوؤ�ص�صات، متاماً كما عند �لرجال بعد   •
�حل�صم. 

12. �المتد�د للجامعات: وهو من �ملعامل �لبارزة يف �لعمل �لن�صائي، ويعّد قفزة نوعية 

لالنت�صار بني �جليل �ل�صبابي.

13. �إعالم متخ�ص�ص للجناح �لن�صائي، �أبرز موؤ�ص�صاته جملة �إ�رش�قة.

14. تنظيمياً و�إد�رياً هناك �إد�رة قطرية ن�صائية لها حلقة و�صل معنا، بد�أت مع �ل�صيخ 

��صتقاللية  هناك  �أّن  على  �لتاأكيد  مع  �لرحيم،  عبد  �ل�صيخ  �حل�صن  �أبو  ثم  �خلطيب  كمال 

عالية وحلقة �لو�صل مرجعية عليا فقط، كما يندرج هذ� �لرتتيب على �الإد�ر�ت �ملحلية.

15. من �أهم �ملوؤ�ص�صات �لن�صائية:

م�صلمات من �أجل �الأق�صى.  •
موؤ�ص�صة �صند لالأمومة و�لطفولة.  •
جمعية �إقر�أ للطالبات �جلامعيات.  •

�لق�صم �لن�صائي يف جمعية حر�ء لتحفيظ �لقر�آن.  •

�ملحلية  �ل�صلطات  �نتخابات  خالل  من  �ل�صيا�صي  �ملعرتك  يف  �ملر�أة  دخلت  ثم   .16

�أّم �لفحم، حيث تر�ّصحت بع�ص �الأخو�ت وجنْحن عن  �لعربية؛ على �صبيل �ملثال: بلدية 

فيما  �ن�صمت  قائمتنا ولكنها  قا�صم وجهاد جبّارين )مل تكن من  �حلركة ومنهن عفاف 

بعد(، وليلى غليون.

17. �أ�صبح لهن عالقاتهن �لدولية �خلارجية، كما لهّن �أي�صاً ن�صاطاتهن �لدولية مثل: 

زيارة لوفد ن�صائي �إ�صالمي �إىل جنوب �إفريقيا، وزيارة لوفد �إىل تركيا.

18. مّما �صاعد على تطور �لعمل �لن�صائي، �عتماد �صيا�صة ��صتيعاب عدد من �الأخو�ت 

من �للو�تي تبنّت �حلركة �الإ�صالمية تعليمهن، ولذلك هناك �حلركة �لطالبية �ملبدعة بني 

�لطالبات.
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19. لالأخو�ت دور كبري جد�ً يف بع�ص �مل�صاريع �لكبى للمجتمع �لعربي، مثل �ملد�ر�ص 

�الأهلية من ريا�ص �الأطفال �إىل �لثانوية يف كفر كنّا.

20. هناك مبدعات، مثاالً ولي�ص ح�رش�ً �ل�صاعرة مقبولة عبد �حلليم من كفر مند�.

يوم  للنقب،  �مل�صرية  يف  �لكبري  �حل�صد  مثل  جد�ً،  وحا�صدة  كبرية  ن�صاطات  لهّن   .21

�لعودة، يخرتن كل �صنة قرية من �لقرى �ملنكوبة ت�صارك فيه �الآالف من �الأخو�ت.

22. تنت�رش ب�صكل كبري دور قر�آن كرمي لالأخو�ت، و�نت�رش �حلفظ بينهّن من خالل 

موؤ�ص�صة حر�ء بف�صل �هلل.

كيف بنت احلركة الإ�شالمية نف�شها من النف�شال حتى الآن:

مرونة  وهناك  معلنة؛  للمناطق  �لعامة  �الإد�ر�ت  و�لعلنية:  �ل�رّشية  يف  عامة  مالحظة   •
لدرجة معينة؛ فاالأمور �خلا�صة فينا ال نتحدث عنها، ولكن لي�ص من باب �ل�رشية، فال 

�رتباطه  يخفي  ولكن  هويته  يخفي  ال  �حلركة  و�بن  �إظهاره،  من  نخ�صى  �صيء  يوجد 

و�صالته؛ الأّننا نعّد ذلك من خ�صو�صية �حلركة، لكن لي�ص من �أ�رش�رها.

يكن تقدير �لعدد �الإجمايل جلميع �الإخوة بـع�رشة �آالف، وهو عدد تقريبي غري دقيق،   •
ونحن نت�صدد يف �لع�صوية، وهناك �لعنا�رش �لكثرية �لتي تعّد نف�صها حركة �إ�صالمية 

ولكنها ال تريد �اللتز�م بالتنظيم، بينما هو يلتزم بكل ما هو مطلوب منه من فعاليات 

ون�صاطات دون �لعبء �لتنظيمي.

بعد �النف�صال يف �صنة 1996، كان لدينا قناعة �أنه ال بّد من �إعادة بناء �لعمل �الإ�صالمي   •
بكل تف�صيالته يف بعده �الإد�ري و�لرتبوي و�ملوؤ�ص�صاتي و�ملحلي و�خلارجي و�لن�صاء 

�إىل  �أجل �الإحاطة بكل هذه �ملو�صوعات جنباً  و�لرجال، لذلك بد�أنا ن�صّب جهودنا من 

 �صنوي  للتو��صل 

ٍ جنب، وهذ� دفعنا لتثبيت لقاء �أ�صبوعي، وكذلك �عتمدنا عقد موؤمتر 

وبعد  �ملهمة،  �لُقطرية  و�ملوؤ�ص�صات  �ملحلية  �الإد�ر�ت  يف  �مل�صوؤولني  كل  مع  مبا�رشة 

�صنو�ت تطور �الأمر و�أ�صبح هناك موؤمتر�ً �صنوياً لالأخو�ت لتحقيق �لغايات نف�صها.

على  فعملنا  �لتخ�ص�صي،  �لعمل  بتعميق  بد�أنا  �لو�قع  �أر�ص  على  ذلك  نرتجم  وحتى   •
�إقامة �أكرث من جلنة، وتخ�صي�ص مهمات لكل جلنة؛ بحيث تغّطي هذه �للجان كل ما هو 

مطلوب من �أجل بناء �حلركة �الإ�صالمية يف تخ�ص�صها، ومن �للجان �ملهّمة:
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وهذه  �الإ�صالمية،  �حلركة  الأبناء  موحد  تربوي  برنامج  الإعد�د  الرتبية:  جلنة   .1

�للجنة مل تقت�رش عند حّد �إعد�د �لبنامج، بل تابعت رعاية �مل�رشوع �لرتبوي على �أر�ص 

�لو�قع، وما تز�ل جتتهد لالطمئنان على جهود �ملجموعات �لرتبوية يف كل بلدة، وما تز�ل 

كذلك تر�قب عمل �ملرّبني على �ل�صعيد �ملحلي، وكذلك تقوم باإعد�د �ملرّبني حتى ال يقع �أّي 

فر�غ تربوي؛ لدرجة �أنها قامت بتخريج بع�ص �الإخوة ليقومو� مبهام �لتفتي�ص �مليد�ين 

وتقدمي تقارير عن زيار�ت �ملجموعات للجنة �لرتبية، وبطبيعة �حلال هذ� �لنظام �نطبق 

على �الإخوة و�الأخو�ت و�لطالب �جلامعيني.

وما تز�ل هذه �للجنة تطور �أ�صاليب عملها لالأح�صن باإذن �هلل تعاىل، مبعنى �أّنها تعقد 

دور�ت لي�ص فقط الإعد�د م�رشفني تربويني؛ و�إمنا تعقد دور�ت الأهم �لق�صايا �لرتبوية �لتي 

يجب �أن يو�كبها كل �أبناء �حلركة �الإ�صالمية، على �صبيل �ملثال: �رشح �الأ�صول �لع�رشين، 

تو�فرها يف كل  يتوّجب  �لتي  �ل�رشوط  �لرتبوي، وما هي  �للقاء  �إد�رة  ودور�ت يف كيفية 

لقاء تربوي من �الألف �إىل �لياء، وما هي �رشوط �الأخ �مللتزم يف هذه �ملجموعات �لرتبوية، 

يف  �لت�صويت  له  يحق  من  حتدد  �للجنة  هذه  بد�أت  �أي�صاً  �لتف�صيالت  هذه  �صوء  وعلى 

�الإد�رة �ملحلية وكذلك من يحق له �لرت�صح لهذه �النتخابات.

و�هتمت جلنة �لرتبية كذلك مب�صكلة �ملوؤّيدين للحركة و��صتيعابهم، و�حللول �ملطروحة 

لها، فجاءت فكرة �للقاء�ت �الأربعني؛ وهي لقاء�ت عامة يح�رش فيها ع�رش�ت تعطى فيها 

بر�مج تربوية ب�صيطة ويتدرج فيها مع �الإخوة لي�صلو� ملرحلة �اللتز�م.

�أي�صاً بد�أت �للجنة تر�قب ن�صاطات كل �إد�رة حملية ب�صكل خا�ص يف �لن�صاطات �لُقطرية 

ون�صبة من يح�رش يف كل بلدة، وهذ� يعني حتديد ن�صبة �لتز�م �أو �صعف كل بلدة بدون 

��صتثناء.

و�أ�صبحت �للجنة ُتِعدُّ جدول حما�صبة حتى يحيط باأو�صع مدى من حياة كل ملتزم: 

�جلانب �لتعبدي، �لثقايف، �ملايل... .

وبد�أت �للجنة ُتِعدُّ بر�مج تربوية لالأ�رشة �مل�صلمة، وكان مطلوباً من كل �أخ متزوج �أْن 

يقوم بتنفيذ برنامج �لبيت �مل�صلم يف بيته ومع �أوالده.

)الحظ حجم �جلهد �لرتبوي �ملبذول و�ملطلوب يف �لوقت �لذي كانت �لرتبية �أحد �أهّم 

�لنقاط �لتي كانت تثري �إ�صكاالً بيننا وبني �ل�صيخ عبد �هلل(.
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هذ�  كان  �أن  بعد  نوعياً،  �الإ�صالمية  �حلركة  و�قع  نقل  �لدوؤوب  �لعمل  هذ�  �أّن  �صّك  ال 

�لدور �صبه معدوم يف �حلركة �الإ�صالمية. 

2. جلنة ن�رص الدعوة: كانت م�صتقلة، ودورها �إيجاد تو��صل بني �حلركة �الإ�صالمية 

و�ملجتمع �ملحلي �صو�ء �لد�خلي �أم �لُقطري، وبعد �لتجربة تولّدت بع�ص �للجان �ملهمة يف 

هذ� �ملجال على �صبيل �ملثال: جلنة الرحمة و�لتي تهتم فقط بامل�صلمني �جلدد يف �لد�خل 

�لفل�صطيني ممن ُي�صلِم من �ليهود �أو �لن�صارى، حيث �إّن هناك �لع�رش�ت ُي�صلِمون!

�أن  �ل�رشوري  من  وجدنا  �الأيام  مع  ذلك  جانب  �إىل  والتوجيه:  الإ�رصاف  جلنة   .3

�الإ�صالمية  �حلركة  موؤ�ص�صات  ملر�قبة  �صالحيات  و�صاحبة  قوية  موؤ�ص�صة  نوؤ�ص�ص 

�لُقطرية، وتعمقت هذه �لقناعة بالذ�ت بعد �عتقاالت �صنة 2003، وهذه �للجنة كانت با�صم 

جلنة �الإ�رش�ف و�لتوجيه؛ وهي �الآن ت�صبط كل موؤ�ص�صات �حلركة �لُقطرية و�لتي ي�صل 

عددها �إىل 30 موؤ�ص�صة يف خمتلف �لتخ�ص�صات.

عملنا هذه �للجنة عندما وجدنا �أنف�صنا يف �ملعتقالت، وموؤ�ص�صاتنا تو�جه خطر �الإغالق 

�أّي  من  موؤ�ص�صاتنا  ونحمي  �لتجربة  من  نتعلم  وحتى  ولذلك  �لقانوين،  �لبعد  ب�صبب 

فو�صى توؤدي �إىل �إغالقها �أو �عتقال م�صوؤوليها، �أِن�صئت هذه �ملوؤ�ص�صة لرت�قب ميز�نية كل 

موؤ�ص�صة قطرية من خالل: لقاء�ت وزيار�ت وتقارير دورية تر�قب من خاللها بر�جمها 

و�ن�صجامها مع ميز�نيتها، وتر�قب �رشف هذه �مليز�نيات هل يتفق مع ما تقّرر يف بد�ية 

�لعام؟

هناك ذر�ع مهم جد�ً لهذه �ملوؤ�ص�صة وهو �صندوق �الإ�رش�ء؛ وهو �أد�ة تو��صل مع كل 

�ملوؤ�ص�صات �لتي يكن �أن نتو��صل معها يف �خلارج، �إذ ال يجوز الأي موؤ�ص�صة �أْن تتو��صل 

للم�صاريع  �لتبعات  جمع  يتم  �ل�صندوق،  هذ�  خالل  من  و�إمّنا  مبا�رشة؛  �خلارج  مع 

بو�صفه هو �جلهة �مل�رشفة على هذه �مل�صاريع، و�ملنفذ هو �إحدى �جلمعيات �أو �ملوؤ�ص�صات 

وحمينا  �صبطنا  وبذلك  بعينه،  م�رشوعاً  لتنفذ  �مليز�نية  هذه  لها  �ل�صندوق  يحيل  �لتي 

موؤ�ص�صاتنا، وهي جلنة تتطور ب�صكل �رشيع. 

وبد�أنا نقيم موؤ�ص�صات قطرية باالإ�صافة �إىل ما هو قائم ب�صكل حمدود جد�ً، من ذلك 

موؤ�ص�صة روؤية، لتقيم دور�ت الأبناء �حلركة �الإ�صالمية يف �جلو�نب �الإد�رية، وهذ� يعني 

تطوير �ملو�هب �الإد�رية عند �ملوؤ�ص�صات، وهذه �ملوؤ�ص�صة �أي�صاً ت�رشف على توفري طاقات 

وكفاء�ت للموؤ�ص�صات.
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�صنة  يف  عملياً  بد�أناه  حيث  �للجان،  تلك  كل  جانب  �إىل  ياأتي  ال�شيا�شي:  املكتب   .4
2005، وهذ� �ملكتب له جل�صة �أ�صبوعية ثابتة، رئي�صه هو رئي�ص �حلركة �الإ�صالمية بحكم 

�ملوقع، وظيفة هذ� �ملكتب متابعة كل ما يت للجانب �ل�صيا�صي ب�صلة �صو�ء �الأحد�ث �لتي 

تخ�ص �حلركة �الإ�صالمية �أم �لتي يف حميطها على �ل�صعيد �ملحلي و�لفل�صطيني و�لعربي 

�لتو�صيات  �أ�صبوعية ب�صكل متتابع حتى تنقل هذه  و�لعاملي، يتم �قرت�ح م�صاريع عمل 

لالإد�رة لتقّرها فتنفذها �أو ترف�صها.

لدينا  �أ�صبح  �خلارجية  عالقاتنا  �صبكة  تو�صع  مع  اخلارجية:  العالقات  مكتب   .5
�لذي  �لعامل �خلارجي. وهذ� �ملكتب هو  بّد لنا منه ليكون حلقة �لو�صل مع  �أّنه ال  قناعة 

ي�صتقبل كل �لدعو�ت �لتي ت�صل من �خلارج ويبحثها ويقدم تو�صياته لالإد�رة ويو��صل 

الإعد�د ما يلزم لكل رحلة للخارج، ويديره �أخ متفرغ.

ق�صايا  ب�صاأن  �لتو��صل  هدفه  الفل�شطيني:  للداخل  لالإفتاء  الإ�شالمي  املجل�س   .6
بتحديد  ��صطلع  وقد  حياتهم،  ل�صوؤون  �ل�رشعية  �الأحكام  وحترير  �لد�خل  يف  �مل�صلمني 

هذ�  �ملجاورين،  مع  بالتن�صيق  و�لعيد...�إلخ،  رم�صان  مثل  �لر�صمية  �ملنا�صبات  بد�يات 

�ملجل�ص بني عليه طموحات ناأمل �أن ياأخذ دوره كما يجب.

�لعامة، و�أ�صبح  �الإد�رة  �لبناء وكرثت مهام  �الأيام تطور  التنفيذية: مع  اللجنة   .7
فاأقمنا  �الإ�صكالية،  هذه  بحل  نفكر  فبد�أنا  و�لفرعي؛  بالرئي�صي  مزدحماً  �الأعمال  جدول 

فيها  وتقر  �لفرعية  �لق�صايا  تتوىل  بحيث  �لعامة؛  �الإد�رة  جانب  �إىل  �لتنفيذية  �للجنة 

وتتابعها وهي جزء من �الإد�رة �لعامة.

�لرتبية جلنة  مهمات  بني  ما  تقاطعاً  نالحظ  بد�أنا  والرتبية:  الدعوة  مكتب   .8 
مكتب  م�صمى:  حتت  و�حدة  �إد�رة  يف  �ملهمات  توحيد  لنتيجة  وو�صلنا  �لدعوة،  ون�رش 

�لدعوة و�لرتبية. 

9. الق�شاء: مع �الأيام بد�أنا نقتنع باإقامة هيئة ق�صائية د�خل �حلركة �الإ�صالمية تكون 
مبثابة حمكمة د�خلية، ون�صبو �أن تاأخذ دورها �لفاعل.
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ال�رصبات والعتقالت:

مقدمة لالأحداث ل بّد منها:

�الأق�صى، و�نعك�ص ذلك  �مل�صجد  �لعمل يف  1996 )�حل�صم( دخلنا على خط  بعد �صنة 

علينا يف �أكرث من جانب. �أوؤكد هنا �أننا بعد �النف�صال �جتهدنا �أال نقحم جمعية �الأق�صى يف 

�النف�صال وتبعاته، وبقي �ل�صيخ كامل ريان رئي�صها.

يف بد�ية �الأمر كان دور هذه �جلمعية �الهتمام بو�صع �ملقد�صات يف �لد�خل �لفل�صطيني 

)ترميم م�صاجد، حماية �ملقابر...(. بعد �النف�صال كل �الأع�صاء �لذين كانو� قبل �النف�صال 

�نقطعو� �نقطاعاً كليّاً عن هذه �جلمعية، فبقينا نحن نعمل يف �جلمعية. حتى رئي�ص �جلمعية 

�ل�صيخ كامل ريان �أ�صبحت عالقته مع �جلمعية �صعيفة جد�ً، ومع ذلك ��صتمرت �جلمعية 

يف عملها. 

ثم بد�أت تخطو خطو�تها �الأوىل يف ق�صية �مل�صجد �الأق�صى، وكانت �لبد�يات متو��صعة 

جد�ً؛ ما زلت �أذكر �أّن �أول عمل قمنا به يف �الأق�صى هو يوم عمل تطوعي لنظافة �ل�صاحات 

حيّانا  �صلهب  �لعظيم  عبد  �ل�صيخ  �أّن  �ليوم  ذلك  يف  و�أذكر   ،1994 �صنة  ذلك  وكان  حوله 

و�صكرنا على ذلك �جلهد �ملتو��صع جد�ً، وهذ� يدّل على حجم �حلاجة للعمل يف �مل�صجد 

مهما كان هذ� �لعمل ب�صيطاً ومتو��صعاً.

�ل�صيخ عبد �لعظيم، فبد�أت جل�صاتنا معه  لكن هذ� �جلهد �ملتو��صع قّوى �لعالقة مع 

ما يطلبه منا  �الأق�صى، وتنفيذ  �مل�صجد  به من مهمات خلدمة  نقوم  �أن  لرتتيب ما يكن 

�ل�صيخ عبد �لعظيم.

ومن خالل هذه �لعالقة �أي�صاً برز دور �أبو مالك ناجح بكري�ت، فارتبط معنا يف هذه 

خطو�ت،  من  ذلك  بعد  جاء  ما  بتنفيذ  معنا  و�رتبط  �لعظيم.  عبد  �ل�صيخ  مع  �جلل�صات 

�الأ�صباط.  باإقامة وحد�ت حّمامات )متو�صـاأ( يف باب حّطة، وباب  �أثمر هذ� �جلهد  حيث 

�إعمار  ثم  �ملرو�ين،  �مل�صلّى  �إعمار  م�رشوع  بد�أ  ثم  في�صل،  باب  يف  حّمامات  وحد�ت  ثم 

فتح  ذلك  وحلق  �لقبلي(،  )�جلامع  �الأق�صى  �مل�صجد  من  ق�صم  �إعمار  ثم  �لقدمي  �الأق�صى 

تو�لت  ثم  �لبو�بات...  تلك  فتح  �إثر  على  �ملدرجات  و�إقامة  �ملرو�ين  يف  �لكبرية  �لبو�بات 

�مل�صاريع بعد ذلك بف�صل �هلل.
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وهناك �إفطار�ت جماعية، ودرو�ص عامة، ثم و�صل �الأمر �إىل م�صرية �لبيارق بدء�ً من 

�صنة 1999، ثم بعد ذلك م�صلمات من �أجل �الأق�صى، وم�صاطب �لعلم، ثم مهرجان “طفل 

�الأق�صى”.

و�أوّد �أن �أوؤكد �أن كل هذه �الأعمال مّتت، وكل �الأع�صاء يف جمعية �الأق�صى �لذين ييلون 

لل�صيخ عبد �هلل كانو� غائبني عن كل هذه �الأعمال خالل كل هذه �ل�صنو�ت، وكذلك رئي�ص 

�جلمعية �أي�صاً كان غائباً �إالّ من زيار�ت نادرة.

�إال �أن �لذي �أثار �لت�صاوؤالت عندنا —بل و�لغ�صب— يف �الإد�رة، �أن �الإخوة يف �لطرف 

�الآخر بد�أو� يتحدثون يف �إعالمهم وكاأنهم هم �لذين قامو� بهذه �الإجناز�ت، و�أثارنا �أكرث 

يف  �النتخابية  حمالتهم  يف  �الأق�صى  جمعية  ن�صاطات  عن  �حلديث  ُيدِخلون  بد�أو�  �أنهم 

�لكني�صت! وكاأننا �أ�صبحنا نحن نعمل يف �الأق�صى خلدمة حمالتهم �النتخابية! فكان ر�أينا 

د�خل �الإد�رة �أنه ال بّد �أن نعمل على تغيري رئي�ص �جلمعية؛ وحتى ال نفاجئه بهذ� �الأمر 

ذهبنا �أنا و�لدكتور �صليمان �إىل بيته يف كفر بر�، و�صارحناه يف هذ� �الأمر، وقلنا له: لدينا 

توّجه �أن يكون رئي�ص �جلمعية �ل�صيخ ر�ئد �صالح. فلم يبِد �أّي �عرت��ص، و�صارت �الأمور 

ب�صكل طبيعي. وعلى هذ� �الأ�صا�ص كانت هناك جل�صة للجمعية، ومّت فيها �إجر�ء �نتخابات 

وتابعنا  �النف�صال  وقع  �أن  منذ  لها  �ملو�كبني  �الأع�صاء  بح�صور  �نتخابي  ومّت  للرئي�ص، 

�لعمل ب�صكل طبيعي.

ولكن تفاجاأنا فيما بعد �أن �أرقام ح�صابات �جلمعية مل يعد لنا قدرة على ��صتخد�مها 

ال  �ملقّر  وحتى  �لفحم،  �أم  يف  كانت  كلها  باأّنها  علماً  �أمو�ل!  ل�صحب  وال  �أمو�ل  الإدخال  ال 

ن�صتطيع ��صتخد�مه. ف�صاألنا ملاذ�؟ فقيل لنا �أّن طلباً ر�صمياً ُقّدم من رئي�ص �جلمعية بذلك 

دعا  كامل  �ل�صيخ  �أن  لنا  يتبني  ثم  لنا.  كبرية  �صدمة  هذ�  كان  ريان!  كامل  �ل�صيخ  وهو 

“�الأق�صى يف خطر”، وهو مهرجان �صنوي يف �ل�صنوي   �إىل عقد جل�صة يف ليلة �ملهرجان 

1999 يف �للجنة و�لذين غابو�  �أّم �لفحم، قد دعا �الأع�صاء �لذين كانو� يف �الأ�صل يف �صنة 

�لتي  �لتغيري�ت  بهذه  بعد �الن�صقاق، و�تخذو� قر�ر�ً  كامالً  �للجنة غياباً  عن كل جل�صات 

تفاجاأنا بها، فيما يتعلق باحل�صابات و�أمور �أخرى.

وعلى �إثر ذلك تناق�صنا هل نذهب �صّد �ل�صيخ كامل و�إجر�ء�ته ق�صائياً؟ و�صار نقا�ص 

�أْن نلجاأ للق�صاء �ل�صهيوين! ولياأخذ �ل�صيخ ما يريد من  �أّنه ال يجوز  طويل بعده �تفقنا 

هو  جديد  با�صم  ولكن  بالتف�صيل،  كان  كما  عملنا  يف  �صن�صتمر  فنحن  �جلمعية،  �أمور 

موؤ�ص�صة �الأق�صى.
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وكان هذ� من �أكرث �الأحد�ث �لتي �آملتني يف م�صرية �حلركة �الإ�صالمية حتى �الآن، الأّنه 

كان فاجعاً بالن�صبة يل!

�أّن �مل�صكلة �نتهت عند هذ� �حلد،  �لعامة، و�عتقدنا  هذ� �ملوقف القى قبوالً يف �الإد�رة 

ولكننا تفاجاأنا بعد �أيام مبطالبتنا، با�صم جمعية �الأق�صى، بكل �الأثاث و�الأر�صيف �لذي 

كان يف �جلمعية يف �أّم �لفحم!

فكانت هذه �شدمة ل تقل عن ال�شدمة الأوىل:

من  كان  وما  �الأثاث  �أعطيناه  �صوؤوننا  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ملحاكم  الإقحام  تفادياً  و�أي�صاً 

�أر�صيف، و�أردنا �أْن ن�صل �إىل حّد ال يبقى معه تدخالت ر�صمية �إ�رش�ئيلية. وحاول �ل�صيخ 

�لكالم �صديد�ً  �ملو�صوع، وكان  �إعالمية حول هذ�  �إىل م�صاجالت  �أن يجّرنا  كامل حينها 

علينا ولكننا �آثرنا �أي�صاً �أْن نح�صن �لقول باإيجاز حتى ال تكون هناك �صلبيات.

�لكثري،  �لكثري  �خلري  �أبو�ب  من  علينا  �هلل  فتح  �لعاملني،  رّب  هلل  و�حلمد  عملنا،  �أكملنا 

وُفتِحت علينا م�صاريع ال تعّد وال حت�صى وثابرنا على تنفيذها دون ��صتثناء. 

�أوّد �الإ�صارة �إىل �أّن جمعية �الأق�صى �أخذت تقوم بكل م�رشوع نقوم به، بل ويقومون 

م�صرية  �الإ�صالمية،  �ملقد�صات  م�صح  مثالً:  منه،  قريب  بغريه  �أو  نف�صه  باال�صم  �إما  به 

�لبيارق، �إفطار �ل�صائمني، درو�ص �لعلم يف �الأق�صى...�إلخ!

�ملوؤ�ص�صات  من  عدد  باأكب  نرتبط  و�أن  م�صاريعنا،  كّل  نكمل  �أْن  �صّممنا  نحن  ولكن 

بف�صل  هناك،  فكان  �لكبرية؛  �مل�صاريع  هذه  تغطية  على  معهم  نتعاون  حتى  �خلارج  يف 

�لعاملية و�لندوة  �خلريية،  عيد  �ل�صيخ  وجمعية  �خلريية،  قطر  جمعية  مع  تو��صل   �هلل، 

لل�صباب �الإ�صالمي يف �ل�صعودية... .

�لقانون  —ح�صب  قانونياً  لنا  يجوز  ال  �أّنه  لدينا  و��صحاً  كان   2003 �صنة  وبعد 

لنا  يجوز  عاد  ما  �أّنه  لدرجة  علينا  و�صيّق  �جلمعيات،  بهذه  نت�صل  �أن  �الإ�رش�ئيلي— 

�الت�صال باالحتاد �لعاملي للدعوة و�الإغاثة )برئا�صة �الأزهر( و�أمانة �الأ�صتاذ كامل �ل�رشيف 

رحمه �هلل، فانقطعنا عن �الت�صال بهم ثم تبنّي لنا فيما بعد مفاجاأة كبرية جد�ً، وهي �أن 

بع�ص �ملحامني و�لعاملني يف جمعية �الأق�صى كانو� على �ت�صال ببع�ص هذه �ملوؤ�ص�صات 

�الإن�صانية  �الإغاثة  هيئة  موؤ�ص�صة  مع  �ت�صال  على  كانو�  �ملثال  �صبيل  وعلى  �ملمنوعة، 
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 The Foundation for Human Rights and Freedoms وحقوق �الإن�صان و�حلريات

and Humanitarian Relief )IHH(l �لرتكية، وهيئة �الأعمال �خلريية �الإمار�تية، وكانو� 

Interpal UK ومع قطر �خلريية ومع موؤ�ص�صة  ي�صعون ملّد �لعالقة مع �الإنرتبال لندن 

�ل�صيخ عيد...�إلخ. باخت�صار مع كل �ملوؤ�ص�صات �ملمنوعة علينا، و�لتي ي�صل عددها �الآن 

�إىل �أكرث من 35 موؤ�ص�صة ممنوعة! فلم نعرف ماذ� يعني ذلك؟ ولكن عرفنا —قدر�ً— �أّن 

�لذي كان يقوم بهذه �الت�صاالت هو حماٍم من مدينة رهط يف �لنقب ��صمه �أبو هاين �صفيق، 

وي�صاعده حماٍم �آخر من قرية عّر�بة �لبطوف يف �جلليل، ويوؤ�زرهما يف هذ� �لدور مدير 

جمعية �الأق�صى فريد �حلاج يحيى، وما �صدمنا �أّنهم عقدو� لقاء�ت مع جمموعة من هذه 

�ملوؤ�ص�صات �ملمنوعة )�ملوؤ�ص�صات �ملانحة( وكانو� يعر�صون عليها �الأمور �لتالية:

لرفع  �الإ�رش�ئيلية  �ملوؤ�ص�صة  لدى  �لو�صيط  بدور  و�ملحاميان  �جلمعية  مدير  يقوَم  �أن   .1

هذه �جلمعية �أو تلك من قائمة �ملوؤ�ص�ص�صات �ملحظورة �إ�رش�ئيلياً.

�لفل�صطيني  للد�خل  �ملالية  لتقدمي م�صاعد�تها  تلك  �أو  لهذه �جلمعية  �لباب  يفتحو�  �أن   .2

ولكن ب�رشط �أن يتم هذ� عن طريقهم فقط.

�أّنهم يجب �أن يقّدمو� لهم تقرير�ً عن كّل �مل�صاعد�ت �ملالية �لتي يدفعونها �إىل �أي عنو�ن   .3

يقع يف حدود فل�صطني ولبنان! )يقّدمون خدماتهم حتى يف لبنان!(

خريية  جمعية  �أنهم  فيها  يظهرون  �الإ�رش�ئيلية  للموؤ�ص�صة  خطية  ر�صالة  يقّدمو�  �أن   .4

فقط وال دخل لهم باأي ظنون �إ�رش�ئيلية، كاالرتباط مع �ئتالف �خلري مثالً، و�أّنهم ال 

يقّدمون �مل�صاعد�ت الأي منظمات �إرهابية كحما�ص وغريها!

َمن  نتحّرى:  �أن  دفعنا  ما  وهذ�  طرفهم  من  تعر�ص  كانت  �لتي  �ل�رشوط  جممل  هذه 

يكون هوؤالء حتى يقومو� بهذ� �لدور �خلدماتي �لكبري لـ“�إ�رش�ئيل”؟!

تبني لنا �أن �ملحامي �صفيق �أبو هاين هو �أ�صالً يعمل يف �أكرث من مكتب حماماة و�رشكاوؤه 

من �ليهود، و�أّن له من �مل�صاريع �ال�صتثمارية يف بع�ص �لدول �الإفريقية )�إثيوبيا �أو ز�ئري(، 

وهي م�صاريع زر�عية و�رشيكه فيها �أي�صاً رجل يهودي كان له تاريخ يف جهاز �ملخابر�ت! 

و�أّن له م�صاريع ��صتثمارية يف �أملانيا ما زلنا نحاول �أْن نتعّرف عليها �أكرث.

من كان  فهو  �جلليل،  �لبطوف  عّر�بة  من  هو  �لذي  �لثاين  �ملحامي   و�أما 

�جلبهة �لديقر�طية )�حلزب �ل�صيوعي(، وهو �أحد �لعاملني يف مكتب �صفيق �أبو هاين ومل 

نعرف �أكرث من ذلك.
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�لد�خل  يف  الأعماله  متابعتنا  خالل  فمن  يحيى،  �حلاج  فريد  �لثالث  �ل�صخ�ص  و�أما 

وبالذ�ت يف ق�صايا �مل�صجد �الأق�صى وجدنا �أّنه ال يتقيّد باأي �صو�بط �إطالقاً؛ وعلى �صبيل 

�أن يتعاون مع �الحتالل لتن�صيق دخول  �ملثال عندما بد�أ مب�صاريع �الإفطار�ت مل يرتّدد 

�إىل �صاحات �مل�صجد �الأق�صى، وهذ� ما تعرفه جيد�ً موؤ�ص�صة �الأق�صى، حيث  �الإفطار�ت 

جنحنا يف �لك�صف عنه، وما تعرفه كذلك هيئة �الأوقاف يف �مل�صجد �الأق�صى، وهذ� يعني 

على  �إ�رش�ئيلية  �صيادة  بوجود  �العرت�ف  ق�صد—  بغري  �أو  —بق�صد  فيه  �صّك  ال  مّما 

�مل�صجد �الأق�صى.

ومما يزيد قلقنا يف خطورة هذه �لت�رشفات و�لتحركات �أّن هذ� �ل�صخ�ص )فريد �حلاج 

يحيى(، مع رجل �آخر هو حممود م�صاحلة من دّبوريا، ي�صغل من�صب رئي�ص جمل�ص �أقامه 

فجاأة با�صم “�ملجل�ص �الإ�صالمي �الأعلى”! تقّدم هذ�ن �ل�صخ�صان �إىل �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية 

�إيقاف �حلفريات عند طريق �ملغاربة يف �لطريق �ملوؤدي  �أنهما يريد�ن من خالل �ملحكمة 

و�أي�صاً  �لطريق،  هذه  �أنقا�ص  على  �إ�رش�ئيلي  ج�رش  بناء  و�إيقاف  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل 

�إ�رش�ئيلية يف  �أو دون ق�صد— �العرت�ف بوجود �صيادة  —بق�صد  هذ� يعني مّرة �أخرى 

�مل�صجد �الأق�صى.

حيث  رف�صو�،  �أّنهم  �إال  �لكثري  ِقبل  من  �الجتاه  هذ�  يف  يتوّغلو�  �أالّ  ُن�ِصحو�  وقد 

ن�صحناهم، ولفتت �نتباههم هيئة �الأوقاف يف �الأق�صى، وقيل لهم ب�رش�حة: �إّنكم جتّرون 

�مل�صجد �الأق�صى للق�صاء �الإ�رش�ئيلي، وهذ� يعني �العرت�ف بال�صيادة �الإ�رش�ئيلية على 

�الأق�صى، �إال �أّنهم رف�صو� كّل هذه �لن�صائح لالأ�صف. و�آزرهم يف هذ� حماٍم م�صيحّي ��صمه 

قي�ص نا�رش، و�ت�صلنا بقي�ص ون�صحناه باأ�صلوب ال يقبل �لتاأويل وقلنا له: �أنت تت�رشف 

من  �الحت�صان  وجد  ولكنّه  �لدور؟  بهذ�  تقوم  حتى  �أنت  وَمْن  �إ�صالمية،  ق�صية  باأهم 

�الإ�رش�ئيلية ولالأ�صف خ�رشو�  �ملحاكم  �لقانونية يف  �ملر�فعات  فاأكملو� يف  �الآخر،  �لطرف 

لنا ذلك، ومل يجنو� �صوى �العرت�ف بال�صيادة �الإ�رش�ئيلية  �الأمر. وكان موؤّكد�ً  يف نهاية 

على �مل�صجد �الأق�صى، لقد ُخِدعو� ببع�ص �الإجر�ء�ت �الإيجابية �ملوعودة �ملوهومة من قبل 

�الإ�رش�ئيليني.

ماذا حدث بعد ذلك؟

�ملقابالت(  �إجر�ء  )وقت  �الآن،  حتى  منه  نتاأّكد  مل  ما  وهذ�  �لقر�ئن،  من  ن�صت�صفه  ما 

با�صم  2011 �صنة  يف  ل�صخ�صه  م�صتقلة  جمعية  �أقام  يحيى  �حلاج  فريد  فريق   �أّن 
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“جمعية �الأق�صى لالإغاثة”، بعيد�ً عن جمعية �أو هيئة �الأق�صى �لتي ير�أ�صها �ل�صيخ كامل، 
�أو تن�صيق من  وال ندري تف�صري�ً لهذه �جلمعية �جلديدة، هل هو ب�صبب خالف بينهما؟ 

 �أجل �إبر�ز عنو�ن جديد يقوم مبثل هذه �ملهمات �لغام�صة بعيد�ً عن ��صم جمعية �الأق�صى؟

ال ن�صتطيع �جلزم حتى �الآن!

�خلارج،  يف  �لعالقات  هذه  ربط  يو��صل  يحيى  �حلاج  فريد  فريق  �أّن  �الأكيد  لكّن 

ولالأ�صف فقد �رتبطت معه بع�ص هذه �ملوؤ�ص�صات على �لرغم من حتذيرنا لها. وقد ك�صفنا 

لها هذه �ل�صورة بكل �لت�صعبات مثل هيئة �الأعمال �خلريية. وبع�ص �جلمعيات كادت �أْن 

تخطو خطو�ت �أوىل يف هذ� �مل�صار �حل�صا�ص، و�أرجو �أْن يكونو� قد �صمعو� ن�صيحتنا مثل 

�الإنرتبال، وهيئة �الإغاثة �الإن�صانية وحقوق �الإن�صان و�حلريات وجمعية قطر.

بعد �لعمل �ملتو��صل يف �مل�صجد �الأق�صى و�إىل جانبه بد�أنا منذ �صنة 1996 بعقد مهرجان 

�صنوي كبري جد�ً با�صم �الأق�صى يف خطر، وهذ� �ملهرجان القى جناحاً كبري�ً جد�ً لدرجة 

دون  �ل�صيا�صية  �لقوى  كّل  ي�صتقطب  وبد�أ  �ألفاً،  خم�صني  �إىل  ي�صل  بد�أ  �حل�صور  عدد  �أّن 

��صتثناء )�الأحز�ب، �أع�صاء �لكني�صت، �لقد�ص، �لدروز، م�صيحيون، روؤ�صاء جمال�ص...(.

وكان من �أجنح �ملهرجانات: �ملهرجان �لذي كان يف �صنة 2000 قبيل �نتفا�صة �الأق�صى، 

وما زلت �أذكر نبة خطاب ذلك �ملهرجان كانت قويًة جد�ً، �إىل جانب ذلك بد�أت �صحيفة 

�صوت �حلق ترّكز ب�صكل بارز حول ق�صية �لقد�ص و�الأق�صى )�أخبار�ً ومقاالت(. 

بوادر ال�رصبة:

كل ذلك وغريه جعل �حلركة �الإ�صالمية �صاحبة �لدور �لبارز �ملتقدم يف هذه �لق�صية، 

فعندما قامت هبّة �لقد�ص و�الأق�صى يف �لد�خل �لفل�صطيني، وبلغت �لذروة حينما ��صت�صهد 

�لبطوف  وعّر�بة  مند�  وكفر  كنّا  وكفر  و�لنا�رشة  �لفحم  و�أّم  جّت  من:  �صاباً   13 فيها 

و�صخنني، بد�أ �الإ�رش�ئيليون ي�صريون باإ�صبع �التهام للحركة على �أّنها هي �لتي ت�صببت 

بهذه �لهبّة، �أو على �الأقل �أنها كانت �صبباً �أ�صا�صياً فيها.

وهذ� �صّعد من خطاب �ملوؤ�ص�صة �الإ�رش�ئيلية و�الإعالم �صّد �حلركة، ولذلك ملا �أقيمت 

جلنة �أور Commission Or لبحث هبّة �لقد�ص و�الأق�صى، كان من �صمن ��صتنتاجاتها 

ما ي�صّب يف هذ� �الجتاه �ملتبنّى من �ملوؤ�ص�صة �لر�صمية و�الإعالم �لعبي.
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�مل�صت�رشقني  �أحد  بنا  �ت�صل  ق�صرية  بفرتة   2003 �صنة  �عتقاالت  قبل  ولذلك 

مردخاي  ��صمه  �أظّن   ،Bar-Ilan �إيالن  بار  جامعة  يف  �ملحا�رشين  من  �الإ�رش�ئيليني 

رئي�ص  مكتب  يف  لقاًء  علينا  وعر�ص   ،Mordechai ”Moti“ Kedar كيد�ر  “موطي” 
�حلكومة، ف�صاألناه مع من �صنلتقي؟ وما هي �أهد�ف هذ� �للقاء؟ وما هي نقاط �لبحث؟ 

فقال: ال �أعلم، �صاأنقل ر�صالتكم و�صاأجيبكم.

وبعد فرتة �ت�صل بنا وقال: ال �أملك �إجابات على �الأ�صئلة. فقلنا له: �إذن لن ن�صارك يف 

هذ� �للقاء! فقال لنا: �صتندمون و�صتو�جهون �ملتاعب ب�صبب هذ� �لرف�ص و�جلو�ب! وبعد 

�أ�صابيع معدودة جاءت �عتقاالت �صنة 2003، وكان ذلك يف 2003/5/13 ليالً.

و�حلمد هلل. 





الف�ضل الثاين 

�صهادتا ال�صيخ كمال اخلطيب

وال�صيخ ها�صم عبد الرحمن
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�ضهادتا ال�ضيخ كمال اخلطيب

وال�ضيخ ها�ضم عبد الرحمن

على  تعليقًا   
1
اخلطيب كمال  ال�صيخ  �صهادة   اأواًل: 

    �صهادة ال�صيخ رائد �صالح:

مقدمة حول الو�شع الإ�شالمي بعد النكبة:

َمْن بقي من �لفل�صطينيني بعد �لنكبة يف �الأر�ص �ملحتلة �صنة 1948هم 154 �ألفاً. 

من �أبرز مالمح �لنكبة غياب كل �لقياد�ت �ل�صيا�صية و�لدينية، وهذ� ما جعلهم عر�صة 

مل�صاريع �الأ�رشلة و�لتهويد يف ظّل �حلكم �لع�صكري �لذي ��صتمر حتى 1965.

�أن يبقى  �إّما  �أئمة �مل�صاجد خ�صعو� للموؤ�ص�صة �الإ�رش�ئيلية، ومن يوت  من بقي من 

�لو�عي،  �لديني  ُيعنّي مكانه رجل عاّمي لالإمامة وذلك الإماتة �حل�ّص  و�إما  مكانه �صاغر�ً 

وهذ� �أوجد بال �صّك حالة فر�غ.

�لتدين  موجة  و�نح�صار  و�لقومي،  �لثوري  �ملّد  بروز  مرحلة  كانت  عربياً  باملقابل 

�الأقطار  من  كثري  يف  له  تعر�صت  �لذي  �ل�صديد  �لهجوم  ب�صبب  �الإ�صالمية  و�ل�صحوة 

�لعربية.

جاءت نك�صة 1967 لتكون هي �ل�رش �لذي فيه �خلري �لكثري لنا، وذلك عب ما ��صتجد 

�حلياة  وعودة  وغزة،  و�لقد�ص  �ل�صفة  يف  �أهلنا  مع  �لفل�صطيني  �لد�خل  �أهل  تو��صل  من 

الأهل �لد�خل عب �صعورهم �أنهم غ�صٌن من �صجرة هذ� �ل�صعب �لكبري.

يف  الأهلنا  و�الأق�صى  �لقد�ص  لزيارة  �لفر�صة  �إتاحة  عب  برزت  �لعودة  هذه  مالمح 

�لد�خل �لفل�صطيني من جهة، وو�صول �لدعاة من �ل�صفة �لغربية خا�صة و�لقطاع ب�صكل 

�أقل من جهة �أخرى.

هو �ل�صيخ كمال �خلطيب نائب رئي�ص �حلركة �الإ�صالمية يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948، وقد كتب حول �صهادته   
1

هذه يف لندن  2012/2/8 ما يلي: 

“هذه مقتطفات مبعرثة من تاريخ عزيز و�صرية مباركة للحركة �الإ�صالمية يف �أر�ص �الإ�رش�ء و�ملعر�ج. وما كان 
يف يوم من �الأيام م�صتقبالً، فقد �أ�صبح ما�صياً، وحديث ذكريات. و�إمّنا هي �الأّيام جزء من ر�أ�صمالنا �أ�صاأل �هلل 

�أن نكون قد �أنفقناه وبذلناه يف خدمة دعوة �هلل وعزة �الإ�صالم، طاعة هلل رب �لعاملني”.
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و�أ�صري هنا �إىل ظاهرة قد تكون يف وقتها ب�صيطة وغري ذ�ت قيمة وال ُيلتفت لها: وهي 

�لباعة �ملتجولون، وخا�ّصة من قطاع غزة، وكان من جملة ما يحملونه للبيع �أجز�ء من 

بل  �لوقت،  ذلك  يف  حمدودة  ون�صخه  مفقود�ً  كان  �مل�صحف  حتى  �ل�رشيف!  �مل�صحف 

لقد كان من هوؤالء �لباعة َمْن هم �أ�صحاب فكر وتدّين و��صح. وكانو� يبيتون يف �لقرى 

�أو �أ�صبوعني، وخالل مبيته وعي�صه يف هذه �لقرى كان ينقل ما يحمل من �أفكار  �أ�صبوعاً 

الأهل �لقرية ب�صكل عفوي، وكان يعّد مكان مبيته ديو�ن وجل�صة يجتمع فيه �أهل �لقرية 

لل�صمر و�حلديث.

مع  تو��صالً  �الأكرث  كانو� هم  �ل�صمال، بحكم �جلغر�فيا،  �أهل  �أن  �إىل  �الإ�صارة  ويكن 

بحكم  �جلليل،  من  �أكرث  �ملثلث  يف  و�أثرهم  تو��صلهم  وكان  �لفل�صطيني،  �لد�خل  مناطق 

�ملوقع �جلغر�يف الأنهم كانو� مبحاذ�ة �ملثلث �ل�صمايل.

مالمح من ال�شرية الذاتية:

بد�ياتي يف �لوعي كانت �صنة 1976، �أحد�ث يوم �الأر�ص، بد�أت �أتعلّم يف �لنا�رشة حيث 

كنت يف �ل�صف �لثالث �إعد�دي يف مدر�صة �أهلية م�صيحية وهي كلية تري� �صانطة )�الأر�ص 

�ملقد�صة(.

يف 1977 �أحد �صهد�ء يوم �الأر�ص وهو: خري يا�صني من قرية عر�بة )يف �ملثلث(، كانت 

�أهلي و�أهله،  �لبطوف بني  �لزر�عة يف �صهل  تربطنا به عالقة ومعرفة الأّنه كان يعمل يف 

وكان ال�صت�صهاده وقٌع كبرٌي يف نف�صي.

1978 بد�أت بال�صالة ب�صكل متقّطع، ودون توجيه من �لو�لد، حيث مل تكن  يف �صنة 

للو�لد مالمح تدين �إ�صالمية، بل كان ياأتي ن�صطاء �حلزب �ل�صيوعي ليعطو� حما�رش�ت 

يف بيتنا بدعم ودعوة من �لو�لد الأنه كان يعّد هذ� �لعمل وطنياً. وكانت �صحيفة �الحتاد 

�لقرى كتعبري عن  لبيتنا ونوزعها على خمتلف  تاأتي  �ل�صيوعي(  )�ل�صادرة عن �حلزب 

موقف �لو�لد.

عام 1979 كانت �صالتي ما تز�ل متقطعة، ومل �أكن �أ�صمع ب�صحوة �إ�صالمية. وقّدر �هلل 

�أْن يتزوج �صاب من قرية كفر كنّا، وكان له �أقارب يف قرية �لعزير )قريتنا(، وقيل وقتها 

�لعر�ص. ويومها �صاهدت و�صمعت  لهذ�  دينياً، وبطبيعة �حلال ذهبت  �أنه �صيقيم عر�صاً 

فقر�ت �لعر�ص �الإ�صالمي الأول مرة، و�صمعنا �أي�صاً عن وجود �صباب ياأتون من �لنا�رشة 

و�أّم �لفحم، و�صمعت الأول مرة بوجود �ل�صيخ حممد فوؤ�د �أبو زيد رحمه �هلل.
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يف تلك �ل�صنة �أي�صاً �كتُ�ِصفت عندي موهبة قر�ءة �لقر�آن �لكرمي؛ حيث كان يوجد عندنا 

يف �ملدر�صة )�لن�رش�نية( �صهر ي�صمونه �ل�صهر �ملرَيي، وقد طلب �لر�هب )مدير �ملدر�صة( 

�لتفاعل مع هذ� �ل�صهر و�لتح�صري له، و�أذكر �أين بادرت يف �أحد �أيام هذ� �ل�صهر، فقر�أت 

�صورة مرمي �أمام �لطالب! ففوجئت بنظرة مدير �ملدر�صة من �لنافذة على �لطالب، خفُت 

من هذه �لنظرة، خا�صة �أنه بعد �إنهائي دخل �ل�صف وطلب مني �أْن �آتي �إىل غرفته! فازد�د 

خويف! فاإذ� به قد �أعّد م�صّجالً وطلب منّي �إعادة �لقر�ءة من جديد! وفعالً �صار كل �صباح 

�أنكر �أن هذه كانت ت�صجيعاً معنوياً  ي�صع هذه �لقر�ءة يف �صّماعة �ملدر�صة �ل�صباحية. ال 

يل، على �لرغم من �أنني ما زلت �أتذكر �صوؤ�له عن �لعالقة بني هارون ومرمي، فمثّلت دور 

�ل�صيخ و�أجبته �أنها �أخته و�صقيقته! وهذ� مل يكن �صحيحاً و�إمنا هي �صبيهته بالتقوى! 

يف نهاية هذه �ل�صنة )1979( بد�أ عندي ميل لدر��صة �لدين �الإ�صالمي ال �أعرف �صببه، 

�لو�لد و�فق مبا�رشة مبجرد �أن عر�صت عليه �لفكرة. 

�أّي مكان يكن  1980/1979 �هتم �لو�لد كثري�ً بالبحث عن  �لدر��صي  مع بد�ية �لعام 

 Camp David أْن �أدر�ص فيه. للتاريخ �أقول �إّن هذه �ل�صنة كانت بعد �تفاقية كامب ديفيد�

Accord، فذهب �لو�لد لل�صفارة �مل�رشية لي�صاأل عن �إمكانية �لدر��صة يف �الأزهر، غري �أّن 

�جلو�ب كان �صلبياً.

�صمعنا عن وجود كلية لتدري�ص �ل�رشيعة يف �خلليل، وما �أن �أنهيت �لتوجيهي يف �صهر 

حزير�ن/ يونيو1980 حتى قمت بالت�صجيل يف �لكلية، ويف �ل�صنة نف�صها مع بد�ية �جلامعة 

كنت قد �لتحقت بكلية �ل�رشيعة.

حتى تلك �ملرحلة، �أنا مل �أكن �أعرف �ل�صيخ ر�ئد �صالح. �إال �أّنه يف مطلع �لعام �لدر��صي 

جاء �ل�صيخ ر�ئد و�ل�صيخ ها�صم ليزور �لكلية �لتي كانا قد تخرجا منها. وكان �ل�صيخ قد 

�صمع عن طالب �لد�خل فز�رنا وتعارفنا من يومها و�حلمد هلل.

�أحاول  وكنت  لل�صمال.  �ل�صهرية  �لزيار�ت  يف  �جلامعة  من  عودتي  بعد  �أترّدد  بد�أت 

�أطفال �لقرية، فكان هذ� يلقى �عرت��صاً من �صيخ �مل�صجد، ح�صب  �لقيام بتدري�ص بع�ص 

�مل�صجد،  يف  �لتدّخل  �مل�صاجد  �أئمة  يرف�ص  حيث  �لفرتة  تلك  يف  �صائدة  كانت  �لتي  �لعادة 

ترّددتُّ كذلك يف بع�ص �حلاالت على م�صجد �ل�صالم يف �لنا�رشة، وكان من �مل�صاجد �لتي 

�أبو هاين،  �ل�صيخ حممد  �إمامه من غزة، وهو  �أثر كبري يف �ل�صحوة �الإ�صالمية، كون  لها 

�لذي كان له �أثر كبري يف �ل�صحوة جز�ه �هلل خري�ً.
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يف �صنة 1982 كانت �أحد�ث جمزرة �صب� و�صاتيال يف 16–18 �أيلول/ �صبتمب و�لتي 

مثلت فارقاً مهماً يف حياتي، حيث قمنا مبظاهرة يف �جلامعة، ور�صقنا دوريات �جلي�ص 

�أحد  وكنُت  طالّب،  و�عتقال  للجامعة  �قتحام  عملية  وح�صلت  باحلجارة.  �الإ�رش�ئيلي 

ُنقلنا  وبعدها  هد��صا،  مل�صت�صفى  �إثره  على  ُنقلنا  �صديد�ً  �رشباً  �رُشِبنا  وقد  �ملعتقلني. 

لل�صجن �لع�صكري يف مدينة �خلليل ملدة �أ�صبوع حتى تال�صت �آثار �ل�رشب.

قيام  �أكرث  فينا  وعّززها  لالحتالل،  �لكر�هية  من  حالة  نف�صي  يف  خلّفت  �حلادثة  هذه 

مدخل  على  و�لقنابل  �لنار  و�إطالق  �خلليل،  يف  �لكلية  على  باالعتد�ء  �ليهودية  �خللية 

�جلامعة. وقّدر �هلل �أن �أكون مع جمموعة طالب على �أحد �ملقاعد، ولكرثة �لهرج مل نعرف 

ما �لذي يحدث، فهربنا للد�خل، ليتبني يل بعد ذلك �أن �أَحد �لطالب �لذي كان جال�صاً معنا 

�ليوم.  ذلك  يف  ��صت�صهدو�  ثالثة  �أحد  وكان  ��صت�صهد،  قد  دقائق  قبل  نف�صه  �ملقعد  على 

من  تر�كماً  عندي  �أحدثت   1983 مار�ص  �آذ�ر/  �صهر  بد�ية  يف  �الأحد�ث  هذه  �أّن  �أعرتف 

�ملو�قف �لر�ف�صة و�لكارهة لهذ� �الحتالل �لبغي�ص.

حركة  بني  م�صاكل  بد�ية  هناك  كان  �جلامعية  �ملرحلة  نهاية  يف  �أّنه  �أذكر  �أْن  �ملهم  من 

“�لفوقي” �ملعروف  �لتعامل  فتح وما كان ُيعرف بالكتلة �الإ�صالمية يف �جلامعة، ب�صبب 

�أ�صبح الحقاً م�صوؤول �الأمن �لوقائي يف  �أبرزهم، يف ذلك، َمن  عن حركة فتح. وكان من 

�خلليل، نظام �جلعبي، وحمافظ نابل�ص، جبيل �لبكري، �لذي �أ�صله من �خلليل.

يف تلك �لفرتة كنت خاطباً وتزوجت �صنة 1983، حيث كنت منت�صباً ول�صُت منتظماً يف 

�ل�صنة �لر�بعة. و�ل�صبب يف ذلك �أن جمموعة من �ل�صباب بنو� م�صجد�ً يف كفر كنّا، وعلمو� 

�أعمل  �أْن  �لو�لد  �أهلي قر�بة، فاأقنعو�  �أحدهم وبني  �أن �صاباً يدر�ص �ل�رشيعة، وكانت بني 

�لعر�ص  1983/8/21 وكان  �لر�بعة. وبالفعل تزوجت يف  �ل�صنة  �أنهي  �أن  �إماماً حتى قبل 

�إ�صالمياً، وقد منع �الحتالل با�صاً من طالب �جلامعة من ح�صور �لعر�ص، وهذ� �أحدث 

حالة من مزيد �لرف�ص لالحتالل يف نف�صي.

ويف 1983/9/14 �أ�صبحت �إماماً مل�صجد عمر بن �خلطاب يف كفر كنّا .. وما زلت!

خروج ال�شيخ عبد اهلل من ال�شجن وتطّور العمل الإ�شالمي:

خروج �ل�صيخ عبد �هلل �صنة 1983 من �ل�صجن، ووجودي يف م�صجد عمر بن �خلطاب، 

�الأ�صماء  بع�ص  حول  ولكن  تنظيمية،  غري  لقاء�ت  يف  نلتقي  جعلنا  ر�ئد،  �ل�صيخ  ووجود 
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و�لعناوين يف �لفكر و�لعمل �الإ�صالمي. بد�أنا يومها نطور فكرة �حلركة �الإ�صالمية ب�صكلها 

�ملتنامي من يوم �إىل يوم. ويف نهاية �صنة 1983 كانت �لعالقة.

�أعتز �أن �أول خطبة خطبتها كانت يف م�صجد �حلر�ص باخلليل، حيث �إن �لقائمني عليه 

من �آل �لقو��صمة �لكر�م، وهم بيت دين وتقوى، و�أكبهم �حلاج �صفيق �لقو��صمة، وهو 

من كان يحر�ص على تقدينا للخطابة و�الإمامة.

�الأطفال،  ريا�ص  �لعامة:  �لن�صاطات  بع�ص  ت�صكيل  بد�ية  متثل  كانت   1984 �صنة 

و�ملكتبات، و�لدوري �الإ�صالمي، �أما �ل�رش�ط فكانت �صنة 1985.

�الإ�صالمي  �ل�صوت  فيها  و��صحاً  برز  �الأوىل،  �النتفا�صة  كانت   1987 �صنة  نهاية  يف 

فرتت  ثم  و�ل�صفة.  لغزة  �إغاثة  حملة  عن  �ملتابعة  جلنة  �إعالن  بعد  وحتديد�ً  للد�خل، 

�إغاثة  جلنة  �أول  بتاأ�صي�ص  �الإ�صالمية  �حلركة  فقامت  هذه،  �ملتابعة  جلنة  عند  �حلما�صة 

�إ�صالمية بعد عدة �أ�صهر من �النتفا�صة، وما ز�لت تعمل حتى �الآن، ولو باأ�صماء خمتلفة، 

لكفالة �الإن�صانية  �الإغاثة  موؤ�ص�صة  با�صم  وتعمل  مرة.  من  �أكرث  غلِقت 
ُ
�أ �أّنها  من   بالرغم 

20 �ألف طفل من �أهلنا يف �ل�صفة وغزة.

يف �صنة 1989 كان �لتوجه نحو خو�ص �النتخابات لعدد من �ملجال�ص �ملحلية، ولطبيعة 

�الإجناز �لذي ح�صل )فوز يف �صّت مدن وقرى منها �أّم �لفحم( حتولت �حلركة �الإ�صالمية 

لتكون هذ� �ال�صم �لكبري و�حل�صور �لو��صع، مما فتح �صهية �لبع�ص ال�صتثمار هذ� �الإجناز 

باجتاه �لتفكري يف خو�ص �نتخابات �لكني�صت.

مثّلت �صنة 1990 وما بعدها )1991( نقلة نوعية عب زيار�ت كثري من �لوفود من �أهل 

�لتذكارية  و�ل�صور  �لزيار�ت  هذه  و��صتثمار  عرفات،  ولقاء  لتون�ص  �لفل�صطيني  �لد�خل 

بني  من  �أن  �لتاأكيد  مع  �النتخابية.  للدعاية  و��صتغاللها  لهوؤالء،  وطنية  �صهاد�ت  كاأنها 

هوؤالء َمن ر�صع حتى �لفطام من حليب �الأحز�ب �ل�صهيونية!

يف �صنة 1991 كان موؤمتر مدريد Madrid Conference عقب حرب �خلليج �الأوىل، 

وبعده ح�صلت �النتخابات �لتي فاز فيها ر�بني �صنة 1992، وقبيل هذه �النتخابات عاد 

من يدعو لها للعزف على وتر م�صاركة �حلركة �الإ�صالمية فيها، فعاد �لدفع �لذي كنّا قد 

جنحنا يف حتييده يف �صنة 1989، ومّرة �أخرى جنحنا يف تهمي�صه يف �نتخابات �صنة 1992، 

�أبرزهم  �الإخوة،  من  عدد  و�صلوكيات  مو�قف  يف  بارزة  كانت  �الإ�رش�ر  مالمح  �أن  غري 

�ل�صيخ عبد �هلل منر دروي�ص.



100

حوارات يف تاريخ احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني املحتلة 1948 

فاتني �أن �أذكر �أّنه يف عام 1987/1986 �صدر بحّقي �أمٌر متو��صل باالإقامة �جلبية، 

مبعنى عدم �ل�صماح يل بدخول �ل�صفة وغزة على خلفية �ملو�قف و�خلطب.

خالل هذه �ل�صنو�ت بد� �لن�صاط �الإ�صالمي بارز�ً، خا�صة مهرجان �لفن �الإ�صالمي، 

�لذي كان ي�صارك فيه �أهلنا من �ل�صفة وغزة ويبيتون عندنا يف قر�نا؛ حيث يف �صنة 1988 

كان �ملهرجان يف كفر كنّا، و�صنة 1989 كان �ملهرجان يف تل �ل�صبع يف �لنقب.

يف �أحد�ث �نتخابات جامعة �خلليل يومها جاءنا وفد تعارف من �لكتلة �الإ�صالمية يف 

جامعة �لنجاح، وكان من بينهم جمال من�صور رحمه �هلل، ونا�رش �ل�صاعر رئي�ص جمل�ص 

�لطلبة يف جامعة �لنجاح، وهذ� مما ز�د من حدة �الحتكاك مع طالب حركة فتح يومها.

عودة لالنتخابات واملطالبة بامل�شاركة فيها:

مّرة �أخرى ��صتطعنا �أن نتجاوز عدم �مل�صاركة فيها:

لغزة،  عرفات  �نتقال  ثم  ومن   ،1993 �صنة   Oslo Accords �أو�صلو  �تفاقية  جاءت 

لي�صبح �لتو��صل يومها متقدماً، �صحيح �أننا ذهبنا يف وفد من �حلركة �الإ�صالمية لزيارته 

لقاء�ت كثرية كانت حت�صل دون علمنا، عب عالقة  �أن هناك  يف غّزة، لكن على ما يبدو 

كانت تبز بني �ل�صيخ عبد �هلل و�لدكتور �أحمد �لطيبي. 

هذه �للقاء�ت كانت تزيد �لفجوة بيننا وبني �ل�صيخ عبد �هلل، يف ظّل مو�قف �صابقة وكثرية 

�أم من  كانت جتعلنا يف موقف �خلالف معه �صو�ء عب موقفه من �النتفا�صة و�أحد�ثها، 

خالل مقابالته �الإعالمية �لتي كان ي�صتخدم فيها �لّلمز و�لهمز �صّد �النتفا�صة ومظاهر 

�ملو�جهة مع �الحتالل، فما �أْن ُقتل ر�بني وتوىل برييز موقعه و�لدعوة لالنتخابات يف �صنة 

1996 حتى عادت حالة �ال�صتنفار بالدعوة لالنتخابات يف �لكني�صت!

�الإ�صالمية،  �حلركة  موؤ�ص�صات  حماية  �خلطوة  هذه  تبير  حماوالت  من  كان 

�لتاأكيد  �الإغاثة. مع  �إغالق جلنة  �أمر  باإ�صد�ر  �صابقة  قيام برييز مبرحلة  �إىل  م�صتندين 

�أّننا عرفنا ب�صكل قطعي ويقيني عن زيارة كان برييز قد قام بها �إىل بيت �ل�صيخ عبد �هلل 

دون علم �أحد منّا!! فهمنا بعد خالف دّب بني �ل�صيخ وبع�ص �ملقربني منه وهو �الأ�صتاذ 

عدنان عامر �أن زيارة برييز كانت لت�صجيع �ل�صيخ عبد �هلل لدخول �النتخابات.
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املفا�شلة:

ومع بد�ية �لتحرك و�ال�صتعد�د�ت النتخابات �صنة 1996، ُعقد لقاء �صّم 71 �صخ�صاً، 

هوؤالء هم �أع�صاء �إد�رة وم�صوؤويل مناطق وقرى، وهوؤالء باالأكرثية �صّوتو� ل�صالح عدم 

باجتاه  د�ئماً  موقفه  كان  �لذي  �هلل،  عبد  ِ�ل�صيخ  ُير�ص  مل  �الأمر  هذ�  �النتخابات،  خو�ص 

خو�صها، وباجتاه رف�ص �أن تكون لنا مرجعية �رشعية من غري �حلركة �الإ�صالمية �ملحلية 

ت�صمل علماء �الأمة، و�حلركة �الإ�صالمية �لعاملية.

موقف ال�شيخ عبد اهلل ومربراته:

مل يكن عند �ل�صيخ عبد �هلل مّبر �صوى قوله �إنه يريد حماية �حلركة �الإ�صالمية، �أما 

حقيقة موقفه فيبدو �أن د�فعها:

�الإ�رش�ئيلية،  �ملوؤ�ص�صة  مع  للعالقة  ونظرته  �خلا�صة  قناعاته  تاأثري  حتت  كان  �أوالً: 

و�أظن �أن فرتة وجوده يف �ل�صجن كانت هي مطبخ هذه �لعالقة. 

وثانياً: فاإن �لتو��صل مع رموز �ملوؤ�ص�صة، برييز وبعده مو�صيه كت�صاف، و��صح �أّنه 

�أحدث تاأثري�ً فكرياً. 

�أحمد �لطيبي، ثم تو��صله �ملبا�رش معهم،  وثالثاً: عالقاته مع حركة فتح عب �لنائب 

و�أظنّه كان ي�صعى خلدمتهم عب وجودنا يف �لكني�صت. 

�أن  �إعادة عقد �الجتماع من جديد، ونحن هنا نعرتف  �هلل  �ل�صيخ عبد  لكّل ذلك طلب 

�لبناء �لتنظيمي عندنا مل يكن حمكماً، لنفاجاأ يف �جتماع كفر قا�صم �لذي ُعِقد لالإعادة �أن 

حملية  �صلطات  �أع�صاء  هم  �أ�صيفو�  �لذين  �أن  وتبنّي  �صخ�صاً!   114 هم  �صي�صّوتون  من 

ومندوبون عن قرى من �لنقب مل يكونو� �أبد�ً يف د�ئرة �مل�صوؤولية.

نحن بد�فع �حلر�ص وعدم �الن�صقاق و�فقنا على �لقر�ر بالرغم من قناعتنا �لتامة بعدم 

�مل�صاركة، �لت�صويت كان بن�صبة ب�صيطة باملو�فقة على �مل�صاركة، و�حرتمنا �لنتيجة على 

�لرغم من معار�صتنا لها، �إال �أن �ل�صيخ عبد �هلل ذهب لبيته مبا�رشة بعد �نتهاء �لت�صويت؛ 

فقد ح�صل على ما يريد! ونحن ذهبنا عنده ملباركة هذ� �لقر�ر، وحتدثُت يف �الإعالم عن 

َعْقد  �إخوة م�صوؤولون من عّكا، وحدثوين عن  �لتايل جاءين  �ليوم  �أنه يف �صباح  �إال  ذلك، 

�جتماع حت�صريي للدفع باجتاه �لت�صويت ل�صالح �مل�صاركة يف �النتخابات مقابل وعود 

و�إغر�ء�ت!
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�ل�صلوك  هذ�  ونرف�ص  نف�صه  �ليوم  يف  نتنادى  وجعلتنا  ��صتفزتنا  �ملعلومات  هذه 

 و�لقر�ر �لذي �تخذ، �أنا �صخ�صياً �أ�صمي هذ� �ليوم: “يوم جناة مركب �حلركة �الإ�صالمية

من �لغرق”، �لذي كان �لبع�ص يريد �أن يوقع �حلركة �الإ�صالمية فيه. الأننا، ال �صمح �هلل، لو 

ذهبنا لالنتخابات لكانت �حلركة �الإ�صالمية �ليوم كاأّي حزب من �الأحز�ب �الأخرى، كان 

ذلك يف �أيار/ مايو 1996.

قمنا مبا�رشة برتتيب جمل�ص �إد�رة، وبد�أنا باإعادة ترتيب �أور�قنا حتت �صغط �لهجوم 

�مل�صتمر و�لكتابات �لاّلذعة و�مل�صيئة، ويف �لوقت نف�صه �الإجناز �لذي مّت حتقيقه ملن خا�ص 

�النتخابات، �إالّ �أّن قناعتنا ب�صو�بيّة موقفنا جعلتنا نتحّمل كّل هذ�.

مرحلة �إعادة �لرتتيب مل تكن طويلة خا�صة �أن �حلركة �الإ�صالمية بد�أت �لتعاطي مع 

�لقد�ص و�الأق�صى من �لباب �لو��صع، حيث �إنه يف �صنة 1996 نف�صها �أقمنا �ملهرجان �الأّول 

“�الأق�صى يف خطر” يف 1996/10/8.

هذ� �ملهرجان �الأول ح�رشه 8–10 �آالف، وكان هذ� �إجناز�ً كبري�ً يف ظّل �لهجوم �لذي 

تعّر�صنا له من جهة، و�إجناز �لكني�صت بالن�صبة للطرف �الآخر من جهة �أخرى، حتى ظّن 

�لبع�ص �أنه لي�ص لدينا ح�صور يف �ل�صارع �الإ�صالمي، فجاء هذ� �ملهرجان ليعطي حقيقًة 

�أخرى، وحتى �لعام �حلايل ي�صارك يف �ملهرجان 60–70 �ألفاً من �أهلنا يف �لد�خل.

�لعامل  �أوجدت م�صد�قية للحركة �الإ�صالمية، خا�صة مع تو��صلنا مع  �ل�صنو�ت  هذه 

عب  هذ�  ظهر  �أكب،  م�صد�قية  �أك�صبنا  مما  ما�صية،  مرحلة  �أّي  من  �أكرث  �الإ�صالمي 

�مل�صاركات �لر�صمية يف كلٍّ من: تركيا، قطر، �جلاليات �الإ�صالمية يف �أوروبا...�إلخ.

هي  �حلركة  مثالً  �لكثريين:  قبل  من  علينا  �لت�صييق  من  حالة  �إىل  �أدى  هذ�  �ملقابل  يف 

�لوحيدة من كّل �حلركات يف �لد�خل �لتي ُحِرمت من �ملنحة �مللكية يف �الأردن )30 منحة 

در��صية(، هذ� وال �صّك كان له عالقة بالتحري�ص �صّد �حلركة �الإ�صالمية، وت�صوير �أنها 

تقوم بن�صاطاتها يف �مل�صجد �الأق�صى، الإحر�ج �الأردن و�إظهار تق�صريه، هكذ� عرفنا من 

�الأردن،  �ملعنية يف  للعناوين  �لبع�ص  �لتي يو�صلها  �لتلفيقات  �إذ كانت هذه هي  م�صادر! 

و�أمثلة �أخرى كثرية.
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هذه املرحلة متيزت اأن احلركة الإ�شالمية اهتمت اأكرث ببنائها الداخلي يف اأربعة 

اجتاهات:

ترتيب �لبناء �لتنظيمي.  .1

�إعادة �صياغة �ملنهج �لرتبوي.  .2

بناء �ملوؤ�ص�صات.  .3

ترتيب عالقاتنا مع مركبات �لو�صط �لعربي.  .4

اأولً: البناء التنظيمي:

ملتزمون  هم  ممن  منطقة  كل  وم�صوؤويل  �ملحليّة  لالإد�ر�ت  �النتخابي  للفرز  �جتهنا 

�الإد�رة �لعليا:  �الإد�رية  �ملوؤ�ص�صات  فرز  �إىل  يقود  �لفرز  هذ�  �لكرمي،  �لقر�آن   بدور 

وجمل�ص �ل�صورى و�ملوؤمتر �لعام.

ومبو�ز�ة �لعمل �لتنظيمي هناك �لعمل �لن�صائي يف كل بلد، ولكن �النتخابات مل تكن يف 

كل مكان؛ فهناك مناطق فيها �الإد�رة �لن�صائية باالنتخاب ومنها ما هو بالتعيني.

�لعملية �النتخابية تفرز م�صوؤويل �ملناطق وهي ِت�صع مناطق �إد�رية، و�الإد�رة �لن�صائية 

مع م�صوؤويل �ملوؤ�ص�صات.

ومكتب  �صيا�صي،  مكتب  منها:  تخ�ّص�صية  مكاتب  باإقامة  �ملرحلة  هذه  يف  بد�أنا  كما 

دعوة وتربية، مكتب �لعالقات �خلارجية لرتتيب عالقة وتو��صل �حلركة خارج �لوطن.

ومن �الأجهزة �الإد�رية �ملهمة جد�ً: جلنة �الإ�رش�ف، ودورها �الإ�رش�ف على كل �للجان 

و�ملوؤ�ص�صات من ناحية �لبناء �الإد�ري و�ل�صبط �لقانوين و�ملايل )تقدم لها �ملو�زنات وهي 

ُتقّر �أو ُتعّدل(.

ثانياً: بناء املوؤ�ش�شات:

ذهبنا باجتاه �رشورة ترتيب موؤ�ص�صاتنا وفق �حلاجة �لتي تعاجلها هذه �ملوؤ�ص�صات، 

�صبيل  على  منها  قانونياً،  مرخ�صة  كلها  موؤ�ّص�صة  �أو  جمعية  ثالثني  من  يقرب  ما  عندنا 

48، و�صوت �حلق، وجملة �الإ�رش�قة  �إقر�أ، وحر�ء، و�لر�صالة، وموقع  �ملثال ال �حل�رش: 

�لن�صائية، و�الإغاثة... وغريها.
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�صحيفة  �لنا�رشة:  ويف  �ملدينة،  �صحيفة  �لفحم:  �أم  يف  حمليتان؛  �صحيفتان  وهناك 

�ملركز.

لالأمومة  �صند  جمعية  منها:  �لن�صائي،  بالعمل  خا�صة  ن�صائية  جمعيات  وهناك 

و�لطفولة، وم�صلمات من �أجل �الأق�صى، و�صانعات �حلياة... وغريها.

ثالثاً: اإعادة �شياغة املنهاج الرتبوي:

كلّفت به مكتب �لدعوة و�لرتبية عب مر�جعة �ملنهاج �ل�صابق وتطعيمه ببع�ص �ملو�د 

�لتي تالئم �ملنهج، ومتابعة دور�ت تخريج �ملربني و�مل�رشفني، وو�صع �لب�مج �لرتبوية 

�خلا�ّصة باجلامعة وكذلك موؤ�ص�صة حر�ء.

رابعاً: العالقة مع مكّونات املجتمع املحلي:

ن�صاأ من خالل �ملعاي�صة �ليومية مع �حلركات و�الأحز�ب، مّت �صبطه من خالل نظام 

�أع�صاء  �الأحز�ب،  روؤ�صاء  ت�صّم:  و�لتي  �لعربية  �ملتابعة  جلنة  �صقف  حتت  عليه  متفق 

�لكني�صت، ممثلو �لبلديات و�للجان �ملحلية، با�صتثناء �أع�صاء �لكني�صت �ملمثلني يف �الأحز�ب 

�ل�صهيونية.

بعد اعتقال ال�شيخ رائد يف 2003:

�العتقال  مع  �لتفاعل  حيث  من  �ملجتمع  مع  �لعالقة  �ختبار  يف  بارز�ً  حدثاً  يعّد  هذ� 

باإقامة �لفعاليات، لكنه يف �لوقت نف�صه �أدخل �حلركة يف �متحان نظّن �أننا جنحنا فيه عب 

�إد�رة ملف �العتقال �لذي ��صتمر عّدة �أ�صهر قبل �صدور �لقر�ر، وذلك عب ن�صاط �إعالمي 

وجماهريي وقانوين با�صتنها�ص �ملجتمع للتفاعل مع �حلدث و�ل�صغط على �الحتالل، 

وذلك يف مو�ز�ة ��صتمر�ر تطوير �الأد�ء �لد�خلي وبناء �ملوؤ�ص�صات.

وو��صح جد�ً �أن �حلركة �الإ�صالمية ��صتطاعت —بف�صل �هلل— جتاوز هذ� �المتحان 

�أّياً كانو� على ف�صلهم، با�صتثناء  بنجاح، لتوؤّكد �أّنها حركة موؤ�ص�صات ولي�صت �أ�صخا�صاً 

مو�صوع �لقد�ص �لذي ظهر فيه �أثر و��صح لغياب �ل�صيخ، ملا لدوره �ل�صخ�صي من �أهمية 

بالغة.

مع ذلك هناك �هتمام ببعد بناء �لرموز، ليكون للحركة رموز ُيعّبون عنها يف خمتلف 

�ملجاالت.
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ال�شباب:

الأهمية هذ� �ملو�صوع �أ�صميناها جلنة �ل�صباب، و�أعّدت خّطة متكاملة، ويف هذه �الأيام 

نبحث عن �أخ “مَركِّز” لهذ� �لعمل لينطلق بتطوير هذ� �لقطاع �صمن “كادٍر” جّل �هتمامهم 

هذ� �جلانب.

يف  �لت�صامح”  “حملة  ومو�كباً  �الآمن”  “�ملجتمع  م�رشوع  باإقامة  قمنا  هذ�  مبو�ز�ة 

�آثار �ملجتمع �الآخر و�لظو�هر �ل�صلبية على �ل�صباب  كّل �لبالد، كّل هذ� حماولة لتخفيف 

�لفل�صطيني. مثالً كل �صنة نعلن عن حملة دعوية حتت عنو�ن معني ت�صبغ كل ن�صاطاتنا.

امل�شاحلة مع الطرف الآخر:

دعاب�ص  �أبو  حّماد  �ل�صيخ  بانتخاب  �الآخر،  �ل�صطر  يف  �إخو�ننا  عند  تغرّي  وجود  مع 

للقيادة �الأوىل عندهم، هذ� �أوجد �آلية دفع جديدة يف �إمكانية �لو�صول �إىل م�صاحلة، وهذ� 

ملا يتمتع به هذ� �الأخ من مز�يا �إيجابية.

يف �لنّقب هم �أكرث منّا، �إال �أن �لو�صع �حلايل بد�أ يتجه باجتاه ح�صور �أكب لنا، وذلك 

الأننا �عتمدنا �صيا�صة عدم دخول �أماكن هم فيها حتى ال تتحّول مناطقنا ملناكفات. يف حني 

�أن و�قعهم يتمثل بقلّة �الهتمام باجلانب �لرتبوي و�لتنظيمي و�ملوؤ�ص�صات.

وبد�أت �لفكرة بوجود �ل�صيخ حّماد مع �ل�صيخ ر�ئد على �صفينة مرمرة، وكذلك �لتقيت 

به يف حج �صنة 2010 وكان بيننا حديث وّدي، وبد�أنا خطو�ت عملية حيث ت�صكلت جلنة 

لالإ�صالح بني �لق�صم �ل�صمايل و�جلنوبي للحركة �الإ�صالمية )عبد �هلل منر دروي�ص ور�ئد 

�صالح(، وكانت �للجنة تت�صكل من ثالثة �أ�صخا�ص من كل ق�صم، و�لتقينا عدة لقاء�ت.

�نطلقنا عب تاأكيٍد من �ل�صيخ حّماد �أّن ق�صية �لكني�صت لن تكون م�صكلة، �إال �أننا كان 

لل�صيخ  فردي  قر�ر  عب  ولي�ص  عندهم  جماعي  قر�ر  عب  ذلك  يكون  �أن  �إ�رش�ر  عندنا 

حّماد، حتى تكون �مل�صاحلة على �أر�ص �صلبة.

ومن �خلطو�ت �لعملية كذلك �أّننا تقدمنا باإن�صاء جلنة م�صرتكة يف مو�صوع “�ملجتمع 

�الآمن” ولكنه جتمد ب�صبب �صفر �ل�صيخ ر�ئد �إىل لندن.
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خو�ص  على  باإ�رش�ره  �إبر�هيم  �ل�صيخ  ت�رشيحات  تت�صح  بد�أت  �الأخرية  �الآونة  يف 

�نتخابات �لكني�صت، وهذه ح�صب قناعتنا �صتحدث �أزمة د�خلية كبرية عندهم، ومع ذلك 

عالقتنا ما ز�لت )حتى تاريخ �إجر�ء �ملقابالت( جيدة جد�ً مع �ل�صيخ حّماد.

و�هلل ن�صاأل �أن يوفقنا ملا فيه �خلري.

تعليقًا   
2
الرحمن عبد  ها�صم  ال�صيخ  �صهادة   ثانيًا: 

        على �صهادة ال�صيخ رائد �صالح:

و�صحابته  �آله  وعلى  حممد  �صيدنا  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني  رّب  هلل  �حلمد 

�أجمعني:

لي�ص يل ما �أ�صيف مما ذكره ف�صيلة �ل�صيخ ر�ئد �صالح عن �لبد�يات اللتحاقنا بركب 

�لدعوة �الإ�صالمية �ملباركة �إال بع�ص �ملالحظات وهي كاالآتي:

�الأ�صتاذ ماجد  �البتد�ئي  �لثالث  �أن مرّبي �صفنا يف  �البتد�ئية  بد�ية در��صتي  �أذكر يف 

�الحتفال  نادر�ً،  �أمر�ً  هذ�  وكان  �لنبوية،  بالهجرة  �الحتفال  عن  م�صوؤوالً  كان  �ل�صعد 

�أوؤذن يف �حلفلة، وكان تو�جد لالأهل  �أنه �ختارين لكي  باملنا�صبات �لدينية. و�أذكر يومها 

�ألب�صني ن�صف كرة حمر�ء من  1966، حيث  من �أولياء �أمور �لطالب، وكان هذ� يف �صنة 

يلب�صها  �لتي  بالعمامة  يعرف  كان  مبا  ت�صبهاً  بي�صاء  )كوفية(  بحطة  ولفها  �لبال�صتيك 

موؤذن  �أول  رباح  بن  ببالل  مت�صبهاً  باالأذ�ن،  قمت  �أنني  يومها  و�أذكر  �الأزهر،  �صيوخ 

�ملوؤذن  وعلى  �الأ�صتاذ  على  �أثنو�  حيث  باالأذ�ن  �لنا�ص  �أعجب  ويومها   ، للر�صول 

�ل�صغري، ومن يومها �صعرت بفطرتي و�إح�صا�صي وحبي للّدين.

و�ملوؤذن  �أنا  و�أ�صلّي  �مل�صجد  �إىل  �أذهب  وكنت  �صغري،  و�أنا  �أ�صلّي  كنت  �أّنني  و�أذكر 

لوحدنا يف �مل�صجد، وما زلت �أذكر هذ� �مل�صهد �لذي ال �أن�صاه كيف كان معلّم �لّدين يعلّمنا 

د�ئماً  كان  �ل�صيام  �أّن  �إال  متقطعة،  �صالتي  وكانت  �لطالب،  �أمام  �لطاولة  على  �ل�صالة 

وغري متقطع، حتى دخلنا �ملدر�صة �لثانوية.

�َصة للحركة �الإ�صالمية يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948  �ل�صيخ ها�صم عبد �لرحمن هو من �لرموز �لقيادية و�ملوؤ�صِّ  
2

وهو رفيق �لدرب لل�صيخ ر�ئد �صالح. كتب �صهادته يف 2012/1/17.
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وكنُت مع �ل�صيخ ر�ئد �صالح على مقعد و�حد، و�أ�صمح لنف�صي �أْن �أذكر من ماآثره: �أنه 

كان د�ئم �ل�صمت و�لفكر �لد�ئم وال يتكلّم �إالّ حني �حلاجة، وكان متفّوقاً بدر��صته وخا�ّصة 

يف �للّغة �لعربية بنحوها و�آد�بها وكذلك �لريا�صيات، كان مرتباً ومنّظماً، وكان د�ئم �لفكر 

�الأو�ئل  من  ُنعتب  —كنا  كطالب  منّا  حماولة  ويف  �ل�صالة،  يف  �صوياً  و�نتظمنا  و�لتفّكر، 

لل�صيخ ر�ئد وكنا ب�صحبته.  �ملبادرة  �لتاأثري كانت  �ل�صف و�ملدر�صة— ورغبًة منّا يف  يف 

وهنا �أقول: كان �ل�صيخ د�ئماً من �ملبادرين وكنّا نر�فقه يف �حلو�ر الأفكاره ن�صيف �إليها ما 

حتتاج لتطويرها من خالل نقا�صنا، وكانت �ملبادرة منّا و�أن�صاأنا فكرة ونحن يف �ل�صف 

�لثاين ع�رش �أي �لتوجيهي؛ �أال وهي �إقامة حزب �الإ�صالح وذلك ملو�جهة مظاهر �لف�صاد يف 

�ملدر�صة، و�أي�صاً كاإطار ل�صباب يريد �أن ي�صهم يف بناء جمتمعه، وكان ذلك يف �صنة 1976، 

�إّننا ح�صلنا على غرفة وو�صعنا فيها  وكان �ل�صيخ ر�ئد رئي�ص حزب �الإ�صالح، وحتى 

�لكر��صي يف بيت زميل لنا ��صمه �أ�صعد طه لن�صاعد �لطالّب �ملحتاجني للم�صاعدة �لعلمية.

و�أذكر يومها �أننا �أ�صدرنا من�صور�ً وكان عنو�نه: “لن ننام ودرب �حلق حطام”، بالرغم 

من �أن هذ� �الأمر كاد �أن يكلّفنا �لطرد من �ملدر�صة، ولكّن ذلك �حلدث كان موؤ�رش�ً �أّن بيننا 

قائٌد يطرح �لفكرة وندعمها ون�صري معه لتحقيقها —هذ� ما تبني الحقاً، هذ� �لطالب ��صمه 

ر�ئد �صالح!— حتى كان �ملنعطف �لذي حتّدث عنه �ل�صيخ �أال وهو فكرة مدير �ملدر�صة 

�ملرحوم جميل �صامل عليه من �هلل �صالم ورحمة ور�صو�ن، حيث �أ�صار عليَّ وعلى �ل�صيخ 

ر�ئد وبع�ص �الأخو�ت �اللتحاق بكلية �ل�رشيعة يف �خلليل. حينما عدتُّ �إىل �لبيت وطرحُت 

�الأمر على و�لدي —عليه رحمة من �هلل و�صالم ور�صو�ن— فرح كثري�ً، و�صّجعني كثري�ً 

وهنا بد�أت مرحلٌة جديدة يف حياتنا. وقدر �هلل غالب!

بدر��صة  وبد�أنا  كم�صلنّي،  بها  �لتحقنا  وقد  �لّدين  �إىل  للعودة  بد�يات  هناك  كانت 

حماولة  “�لقر�آن:  حممود:  مل�صطفى  كتب  كانت  �ل�صيخ  ذكر  وكما  �الإ�صالمية،  �لكتب 

نحاور  وبد�أنا  �لبع�ص،  بع�صنا  بني  نتد�ولها  و�أ�صبحنا  كثرية،  وكتٌب  ع�رشي”،  لفهم 

�ل�صيوعيني و�مللحدين و�لقوميني، نحاورهم دفاعاً عن �الإ�صالم قبل �أن ندر�ص �ل�رشيعة.

وقّدر �هلل تعاىل �أن �أ�صافر �إىل �خلليل لوحدي، ودخلت �إىل �لكلية، وهناك رحب بنا عميد 

�لكلية �لدكتور خلقي خنفر )عّم �ل�صيد و�ّصاح خنفر( و�صّجعنا على �اللتحاق بالكلية على 

يقبلنا كطالب حتت  باأّنه  نتائجها، وقال  �لعاّمة مل تعرف  �لثانوّية  �صهادة  �أن  �لرغم من 

�رشط �إح�صار �ل�صهادة �لثانوية وبنجاح، وكان هناك �أخ كرمي ��صمه عز �لدين �جلعبي، 

وكان طالباً يف �ل�صنة �الأخرية يف �لكلية، وقد ر�فقني و��صتاأجرنا بيتاً، وكانت �أّيامها �أحد�ث 



108

حوارات يف تاريخ احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني املحتلة 1948 

�حلرم �الإبر�هيمي بني �مل�صلمني و�ملحتلني من �ملتدينني من �ليهود؛ حيث كانت �عتد�ء�ت 

على �حلرم �الإبر�هيمي ومّزقو� �مل�صحف �ل�رشيف، وكان هناك منع جتّول لفرتة طويلة. 

و�أذكر يومها �أّن �ل�صفر �إىل �خلليل كان مغامرًة كبى نظر�ً ملنع �لتجول و�حلكم �لع�صكري، 

�إننا ال نعرف ما ينتظرنا هناك، و�أذكر جملة  وكانت عندنا عالمات ترّدد وخوف حيث 

لو�لدي عليه رحمة �هلل تعاىل؛ حيث قال يل: “�صافر وتوكل على �هلل، فاإين �أوقفتك هلل تعاىل، 

فاإن عدتَّ �أو مل تعد فاإين وهبتك هلل تعاىل”! و�صافرت تر�فقني رعاية �هلل ور�صا و�لدي!

حممود �الأخ  ثم  ومن  مهنّا،  خالد  �الأخ  �إلينا  و�ن�صم  ر�ئد  و�ل�صيخ  �أنا   و�صافرت 

عبد م�صطفى، ومن ثم �الأخ �إبر�هيم مفيد، و�لتحق �إخوة �آخرون، و�أذكر �أّنه كان يدر�ص 

قبلنا �أخ و�حد من جلجولية ��صمه �أحمد عربا�صي.

زمالئنا  من  �إخوة  مع  �لعالقات  من  مباركة  �صبكة  بتطوير  وبد�أنا  �لدر��صة  وبد�أنا 

�الإ�صالمية  �صخ�صيتنا  تتكون  بد�أت  وهناك  وغّزة،  �ل�صّفة  �أنحاء  جميع  من  �لطالب 

�حلركية، وبد�أنا نتعّرف على �لدعاة �ملحليني وكان على ر�أ�صهم �لدكتور حافظ �جلعبي، 

وبد�أنا ُندّر�ص �للغة �لعبية يف �حلرم الأبناء �خلليل، وبد�أنا بحلقات علمية �رشعية يف �حلرم 

الإحياء تو�جد �مل�صلمني يف �حلرم للحفاظ عليه من �الحتالل و�أعو�نه �لذين بد�أو� باقتطاع 

�أجز�ء منه لليهود �ملتدينني.

�مل�صلمون �الإخو�ن  منهم  فكان  �ملحلية  �الإ�صالمية  �حلركة  على  نتعرف   وبد�أنا 

 وحزب �لتحرير، وفعالً بد�أنا بقر�ءة م�صتفي�صة عن فكر وتاريخ �الإمام ح�صن �لبنا عليه

معهم  لقاوؤنا  وكان  �لتحرير،  حزب  من  �الإخوة  بع�ص  هناك  و�لتقينا  تعاىل،  �هلل  رحمة 

للتحاور و�لنقا�ص.

�الإخو�ن  لتنظيم  كان  �خلليل  �أن  وخا�صة  �حلركية؛  �صخ�صيتنا  تتكون  بد�أت  وهنا 

�مل�صلمني �حل�صور �لو��صح، و�أذكر منهم �ل�صيخ �صفيق �لقو��صمة �إمام م�صجد �حلر�ص، 

مازن  �لطالب  و�الأخ  �صاور،  وقا�صم  م�صطفى  و�الأخوين  �جلعبي  حافظ  و�لدكتور 

من  بانا  �لرحمن  وعبد  نابل�ص،  من  �خلّر�ز  وماهر  نابل�ص،  ق�صاء  عزموط  من  دويكات 

نابل�ص، ونور �لدين �صعيلو و�آخرين.

وهنا �أ�صتذكر ما ��صتذكره �ل�صيخ ر�ئد: �أننا حينما عدنا �إىل �أّم �لفحم، وكان �ل�صيخ ر�ئد 

�أّول من �صعد �ملنب، وتبعناه يف �جلمعة �لتالية، وفعالً كان ذلك �ليوم م�صهود�ً بالن�صبة لنا 

وبالن�صبة الأهل مدينة �أم �لفحم.
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وبد�أنا مرحلة بناء �لدعوة من خالل ك�صب ثقة �لنا�ص بنا، ومن خالل �لروح �لعامة 

�ملد  �لنا�ص من  �إحباط  و�أ�صهم يف ذلك  �إ�صالمي مبارك،  مّد  بالنا�ص نحو  تاأخذ  بد�أت  �لتي 

�ل�صيوعي و�لقومي، وبد�أت يف �الأفق بد�يات �إ�صالمية مباركة، وهنا كان �ل�صيخ ر�ئد �لقائَد 

، وبد�أنا بت�صكيل نو�ة للعمل �الإ�صالمي �ملنظم. �لفطريَّ

�أنا  �إننا ح�صلنا على تقدير جيد جد�ً  �الأوىل؛ حيث  �ل�صنة  �إىل تخّرجنا يف  و�أعود قليالً 

و�ل�صيخ ر�ئد �صالح، وقد مّت ن�رش �لنتائج يف �صحيفة �الأنباء �ملحلية، وكان لهذ� �الأمر �أثر 

علينا ب�صكل �إيجابي، وهيّاأ لنا �لقبول �الإيجابي يف �خلليل ويف بالدنا.

ويف �ل�صنة �لثانية بادرنا بتاأ�صي�ص �أول جمل�ص للطلبة يف �لكلية، وقمنا ببناء من�ّصة يف 

قاعة �لكلية، ومّتت �إنتخابات �صّفية باإ�رش�ف عميد �صوؤون �لطلبة �ملرحوم �الأ�صتاذ حممود 

عبد �لعزيز، وقد �نتخبُت رئي�صاً ملجل�ص �لطلبة عام 1978/1977، وكان �أّول ن�صاط لنا يف 

�إيجابياً لدى �ملدّر�صني و�لطالب، و�أذكر  �جلامعة، و�أذكر يومها �أّن �ملهرجان القى قبوالً 

�الإطر�ء �لطيب من �ملرحوم �الأ�صتاذ برهان �جلعبي وهو خريج �أزهري وكان يدر�صنا 

و�لقارئ  و�لتجويد  �لتالوة  مادة  مدر�ص  �رشيف  حممد  لالأ�صتاذ  وكان  �لعباد�ت،  فقه 

�مل�صهور �أثر طيب علينا، وكان من �أو�ئل �ملنت�صبني �إىل جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، ونذكر 

باخلري �الأ�صتاذ �صالح �رشيف وكان عاّلمة من �لبارزين يف �لكلية.

وهنا ��صمح يل �أن �أعود ملد�خلة ب�صيطة؛ �أال وهي �أنه ويف هذ� �لعام �أذكر زيارة �مل�رشف 

�ملنتدب من وز�رة �ملعارف �الإ�رش�ئيلية ويثل �حلاكم �لع�صكري �إىل �لكليّة، وخا�صة �أن 

�صالح  ر�ئد  لل�صيخ  �رشيحة  مو�جهة  كانت  وهنا  �إ�رش�فهم،  حتت  كانت  �لكلية  بد�يات 

�أن جنمع  لنا  �أّنه �صاأله كيف يكن  �أذكر  �ل�رشيعة؛ حيث  �لثانية يف كلية  �ل�صنة  �لطالب يف 

�الإبر�هيمي  �حلرم  على  و�عتد�ء�تكم  �ل�رشيف  �الأق�صى  �مل�صجد  على  �عتد�ء�تكم  بني 

�إ�رش�فكم على هذه �لكلية؟! وهنا غ�صب هذ� �مل�رشف، وخرج غا�صباً  و�حتاللكم، وبني 

وهو يتمتم! وكاد هذ� �ملوقف �أْن يكلفنا �لطرد من �لكلية ولكن �هلل �صلّم!

�أّنني حينما كنت رئي�صاً ملجل�ص �لطلبة يف �لكلية، �أ�صدرت  �أذكر يومها  وموقف �آخر: 

�إعالناً يف �صحيفة �لقد�ص لتاأ�صي�ص ر�بطة �خلريجني للمحافظة على �لتو��صل مع �لكلية، 

�إد�رة �لكلية من هذ� �الأمر الأّن �الإعالن كان دون  �أتوقعه، حيث غ�صبت  وهنا كان ما مل 

�لتن�صيق معهم، وكذلك الحتجاج �حلاكم �لع�صكري على هذ� �الإعالن، وطلبت �إد�رة �لكلية 

منّي �ال�صتقالة، و�أقالوين عنوة من رئا�صة جمل�ص �لطلبة.
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وجامعة  بريزيت  جامعة  يف  �لطلبة  جمال�ص  من  �إخوة  مع  لقاء�ت  يومها  لنا  وكان 

�لنجاح �لوطنية وقمنا بزيار�ت تعارف، وفتحت لنا هذه �لزيار�ت �آفاقاً كثرية يف معرفة 

قياد�ت طالبيّة، وكذلك �أقمنا فريق كرة قدم من طالب �لكلية، وقمنا بعدة مباريات مع 

�أعز�ء من قرى  �أنحاء خمتلفة يف قرى �خلليل، وقمنا بزيار�ت الإخوة  فرق ريا�صية يف 

�خلليل: دور�، يّطا، حلحول.

ها�صم عبد،  حممد  �ملر�فقون:  �إخو�نه  ومعه  ر�ئد  �ل�صيخ  بد�أ  �ل�صنة  هذه   وخالل 

مبايعة  ومّت  �الأوىل،  �الإ�صالمية  �حلركة  نو�ة  بتاأ�صي�ص  بد�أنا  مهنّا...  خالد  �لرحمن،  عبد 

وبد�أنا  �لدرو�ص  نعطي  وبد�أنا  �لفحم،  �أم  مدينة  يف  �جلماعة  م�صوؤول  ليكون  ر�ئد  �ل�صيخ 

كان  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  �أن  و�أذكر  �الإ�صالمية.  �الأعر��ص  و�إحياء  �ملهرجانات،  بتنظيم 

�أحمد  �الأخ  عر�ص  وهو   ،1978 �صنة  �لفحم  �أم  مدينة  يف  �الأّول  �الإ�صالمي  �لعر�ص  �صيف 

فتحي �أبو خليفة، مع �الأخذ بعني �العتبار �أن �الأخ �أحمد فتحي �ن�صم �إلينا الحقاً، ولكّن 

�هلل �صخره ليكون �لد�عية �الأول �لذي �أ�صهم يف ن�رش �لدعوة �الإ�صالمية يف �لنقب، و�صال 

وجال يف جميع �أنحاء �لنقب، وبد�أ مع بع�ص �الإخوة ببناء �لّب�كيات كم�صاجد.

�أم �لفحم و�ملنطقة �ملحيطة، وبد�أنا بتاأ�صي�ص جماعة  وبد�أت مالمح �لدعوة تتكون يف 

�إ�صالمية لها قياد�تها و�إدرتها.

وبد�أت بناء �ملوؤ�ص�صات، وكان �صيخ هذ� �لبناء �ل�صيخ ر�ئد �صالح؛ حيث �أبدع يف �إن�صاء 

�ملوؤ�ص�صات للعمل �الإ�صالمي، فكان منها مهرجان �لفّن �الإ�صالمي �لذي جمع كل مو�هب 

�لنقب  �لفحم من  �أّم   عظيمة يف مدينة 

ٍ �أيام وليال  �الإخو�ن يف  كّل  �الإ�صالمي، وجمع  �لفّن 

و�لثالث،  و�لثاين  �الأول  �ملهرجان  هذ�  غزة،  ومن  �لغربية  �ل�صفة  ومن  و�جلليل  و�ملثلث 

يف �الإ�صالمية  �حلركة  و�إد�رة  ر�ئد  �ل�صيخ  من  وفكرته  �لفحم،  �أم  مدينة  موقعه   كان 

�أم �لفحم، وهنا �أذكر بد�ية تنظيم �لعمل �لطالّبي للحركة �الإ�صالميّة، وبد�ية �لعالقة مع 

�ملجّمع �الإ�صالمي يف غزة.

جميع  وبني  �الإ�صالمية،  �لقياد�ت  جميع  بني  متو��صل  لقاء  مبثابة  �ملهرجان  وكان 

�الإخو�ن و�الأخو�ت، وكانت مبثابة نقطة �نطالق لعمل جماعي مبارك الأهل بيت �ملقد�ص؛ 

حيث كانت �حلدود مفتوحة من غزة و�ل�صفة و�لد�خل.

 ،1978 �صنة  بد�يتها  كانت  و�لتي  �لرتبوية  و�ملجموعات  �لزكاة،  جلنة  بد�ية  و�أذكر 

�الأثر  له  كان  و�لذي  �الإ�صالمي  �لعمل  مع�صكر  وجلنة  و�ملهرجانات،  �الأعر��ص،  وجلنة 

�لطيب يف حياة �مل�صلمني.
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�لتطوعي، ورئي�صاً  �الإ�صالمي  �ملع�صكر  للجنة  �أّنني كنت ل�صنو�ت عدة رئي�صاً  و�أذكر 

للجنة �الأعر��ص و�ملهرجانات، و�أذكر �أّنني ر�فقت ت�صجيل ومتابعة 72 عر�صاً ومهرجاناً 

�إ�صالمياً يف �لنقب و�ملثلث و�جلليل و�ملدن �ل�صاحلية يف عام و�حد! وكنا ن�صافر �أنا و�ل�صيخ 

�أو �حلر  �لقار�ص  و�إياباً يف �صيارة مك�صوفة للبد  ر�ئد �صالح مئات �لكيلومرت�ت ذهاباً 

�لرئي�صي  �ملتحدث  وكان  �الأحيان.  �أغلب  يف  عريفاً  كنت  حيث  �الأعر��ص؛  الإحياء  �ل�صديد 

�ل�صيخ ر�ئد �صالح، و�أحياناً �ل�صيخ عبد �هلل منر، و�أحياناً �ل�صيخ حامد �لبيتاوي، وتارة 

�ل�صيخ ن�صوح �لر�ميني، و�ل�صيخ �ملرحوم حممد فوؤ�د �أبو زيد، و�ل�صيخ توفيق جر�ر من 

من  حامد  و�ل�صيخ  تعاىل،  �هلل  �صفاه  ع�صلية  توفيق  و�ل�صيخ  تعاىل،  �هلل  رحمة  عليه  جنني 

كفر مند�، و�ل�صيخ عكرمة �صبي �أحيانا،ً و�ل�صيخ حممود ر�جي، و�ل�صيخ ماهر �خلّر�ز، 

و�ل�صيخ �صعيد بالل عليه رحمة �هلل تعاىل، وكان لالأعر��ص �الإ�صالميّة �الأثر �لطيب �ملبارك 

يف �لتعريف بالدعوة �الإ�صالمية.

ر�ئد  �ل�صيخ  �عتقال  وكذلك  �جلهاد  �أ�رشة  �عتقال  مّت  حينما  يذكر:  بال�صيء  و�ل�صيء 

من  ��صتدعيت  حيث  و�لوعيد؛  و�لتهديد  �خلوف  مو�جهة  يف  وحيد�ً  �أنا  بقيت  معهم، 

معرفتي  حول  حتقيقاً  �الأوىل  وكانت  و�حد،  �صهر  خالل  يف  متتابعتني  مرتني  �ملخابر�ت 

باأ�رشة �جلهاد و�أ�صئلة كثرية �أجبت عن جميعها باأيّن ال �أعلم، وقّدر �هلل تعاىل �أّنه وخالل 

هذ� �ل�صهر كان علّي �أن �أعيد ترتيب �الأور�ق.

و�إثر �العتقاالت كانت �أول خطبة جمعة يف م�صجد قباء، وهو �مل�صجد �لذي �عتدنا �أن 

�أو �ل�صيخ  �أبناء �ل�صحوة �الإ�صالمية، وكان يخطب فيه �ل�صيخ عبد �هلل  ن�صلي فيه، نحن 

ر�ئد �أو �أنا �أو �ل�صيخ خالد مهنّا، وكانت �ملفاجاأة �أن �مل�صجد �لذي مل يكن يت�صع للم�صلني 

�أربعة  يكتمل  مل  به  و�إذ�  �خلارجية،  �ل�صاحات  يف  ي�صلون  �لنا�ص  وكان  �جلمعة،  يوم 

�صفوف! ف�صليت فيهم �جلمعة.

“مفيد”  �حلاج  هنا  و�أذكر  ُقطرية،  و�أخرى  حملية  �صخ�صية  ت�صجيع  حملة  وبد�أت 

و�لذي كان رئي�ص جلنة �لزكاة �أذكره باخلري الأّنه ر�فقني، وذهبنا �إىل باقة و�إىل كفر قا�صم 

نعر�ص عليهم �مل�صاعدة من جلنة �لزكاة لالأ�رش �لتي �ُصِجن �أهلها، وبعد هذه �جلولة بد�أت 

هنا  من  �لتحذير�ت  من  �لرغم  على  تعاىل،  �هلل  بتوفيق  هممهم  و�أ�صتثري  �الإخوة  �أ�صجع 

وهناك، وقّدر �هلل تعاىل �أْن يكون هناك عر�ص �إ�صالمي لالأخ يو�صف ح�صن قا�صم، وله �أخ 

طيب، نح�صبهما عند �هلل و�هلل ح�صيبهما، وهو حممد ح�صن �أبو ح�صن، ومّت ��صتدعاوؤهما 
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�لّدين  �أحياناً و�صّب  �لتهديد و�لوعيد و�ل�صتم  ��صتدعائي، وكانت لغة  من �ملخابر�ت وثم 

)عليهم لعنة من �هلل(، مطالبني ب�صوت عال عدم �إقامة �لعر�ص، وكان جو�بي بتوفيق من 

ووبخني  بوجهي  �رشخ  وهنا  قانوناً.  يخالف  ال  الأنه  �هلل؛  باإذن  �صي�صتمر  �لعر�ص  �هلل: 

و�صتمني وقال: هل تريد �إعادة �الأمور كما كانت؟ لن ن�صمع لك، وقال: �صنطوق �لعر�ص، 

و�إن �حتاج �الأمر �صن�صتعمل �لدبابات. فقلت: �فعلو� ما ترونه، فنحن ال نخالف �لقانون.

و�أذكر هنا �أن �لكل كان ينتظر هذ� �لعر�ص؛ الأنه �صيكون �النطالقة �جلديدة بعد فرتة 

يخافون؟!  �أم  �لنا�ص  يح�رش  ترى  يا  فهل  �جلهاد،  �أ�رشة  �عتقال  بعد  و�لرتقب  �خلوف 

بكلمات �لعر�ص  بد�أت  �أنني  و�أذكر  عظيماً.  �حل�صور  فكان  غالبة؛  �هلل  م�صيئة   وكانت 

�الإ�صالمي بعد عطل  �لبث  بد�أ  �الآن  �لت�صجيل، حركو� م�صجالتكم،  “�إىل هو�ة  �أن�صاها:  ال 

فني طارئ”! بد�أنا �لعر�ص، وكانت معه بد�ية ك�رش وهم �خلوف وحاجز �خلوف؛ وقطعنا 

مرحلة جديدة يف غيبة �ل�صيخ �صتة �أ�صهر، وحينما خرج �ل�صيخ من �ل�صجن جئته �إىل �لبيت 

و�صلمته �الأمور، على �الأقل �أعلمته باالأحد�ث وترتيبات �الأمور، وكانت �نطالقة جديدة، 

وبد�ية مرحلة ما بعد �ل�صجن، و�نطلقت �لدعوة �الإ�صالمية بكّل جلانها و�لتي كانت كما 

مهرجان  وجلنة  �الإ�صالح،  وجلنة  �لزكاة،  وجلنة  �لريا�صة،  وجلنة  �الإد�رة،  جلنة  يلي: 

�لفن و�الأعر��ص، وجلنة �ملع�صكر �الإ�صالمي �لتطوعي. و�نبثق عن جلنة �لزكاة عدة جلان 

فرعية ون�صاطات: جلنة �لعمل �لطالبي، �لطالب �لثانويني و�لطالب �جلامعيني.

و�أ�صتذكر هنا �أنني كنت مدّر�صاً يف �ملدر�صة �لثانوية، و�أذكر يومها �أن �ل�صيخ ر�ئد حفظه 

�هلل تعاىل �صلمني �إد�رة �لعمل يف غيابه حيث كان ملتحقاً بالكلية، وكنت �أنا �أتعلم �ل�صنة �لر�بعة 

باالنت�صاب و�ملر��صلة. و�أذكر يومها ويف هذ� �لعام �أنني كنت مدر�صاً يف �ملدر�صة �لثانوية ملادة 

�لرتبية �الإ�صالمية، وقد قمت بطباعة كتاب للعالمة �ملرحوم �أبي �الأعلى �ملودودي، ووّزعته 

 على �لطالب. ومّت ��صتدعائي من قبل مدير �ملدر�صة، بعد توجه �ملفت�ص �إليه، ومّت حتذيري.

و�أذكر عودتي �إىل �ملدر�صة �لتي تعلمت فيها و�لتقيت �ملعلمني وهم معلميي باالأم�ص.

�الئتالف  �صّكلو�  و�لذين  �ل�صيوعي  �حلزب  ِقبل  من  كانت  �لتي  �ملو�جهة  �أذكر  وهنا 

متديناً  كان  �لذي  ماجد  �أبو  �ملرحوم  �ملحلي  �ملجل�ص  رئي�ص  باخلري  نذكر  ولكن  �لبلدي، 

بفطرته، وهو �لذي �صادق على تعييني بناء على طلب من مدير �ملدر�صة �ملرحوم جميل 

�صامل، وقد �أكملت مهمة �لتدري�ص للعام �لثاين، و�أذكر �أيامها �أنني كنت �أجمع �لطالب يف 
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م�صجد �ملحاجنة، حيث بلغ عددهم 60 طالباً يف �لوقت �لذي كانو� ي�صّكلون ن�صف طالب 

�لعو��رش، ويف مرحلة ما كان يرتدد على هذه �حللقة �لطالبية ما يزيد عن 80 طالباً.

ومن طر�ئف �الأمور �أنني تزوجت يف 1980/8/14، وقد تلقيت ر�صالة يف �صبيحة �ليوم 

1980/8/15 تفيد باأين مف�صول من �لتعليم يف �ملدر�صة �لثانوية، فكانت تلك هدية  �لتايل 

�لزو�ج!

وبد�أت �أفكر بالبحث عن لقمة �لعي�ص، في�رّش �هلل يل �الأمور باإخوة �أكارم، �إخوتي من 

جتاري  حمل  بفتح  فقمت  ت�رشيف،  حتت  جنو�  ما  وي�صعون  ي�صتغلون  وكانو�  رحمي، 

لتجارة �خل�رش�و�ت! وهنا كان �إبد�ع جديد لدى �ملوؤ�ص�صة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية، ف�صل من 

لل�صيخ �أو  يل  يجوز  ال  �لبلد،  يف  جبية  و�إقامة  �لغربية،  �ل�صفة  دخول  من  ومنع   �لعمل، 

حتى  �ل�صم�ص  مغيب  من  �لبيت  من  �خلروج  يجوز  وال  �إطالقاً،  �لفحم  �أّم  مغادرة  ر�ئد 

طلوعها، ويجب �ملثول يومياً �إىل �ل�رشطة يف قرية عارة للتوقيع كاإثبات وجود، وكان ذلك 

يف نهاية 1980 وبد�يات 1981، و��صتمرت �الإقامة �جلبية 6 �أ�صهر.

و�أ�صتذكر يومها �أنني رزقت بابني �لبكر  عبد �لرحمن، �أ�صاأل �هلل الأبنائي وذريتي 

�لهد�ية و�لتوفيق، و�أنا حتت �الإقامة �جلبية.

بعدها قمت بتجار�ت خمتلفة �آخرها كنت �أبيع �ل�صمك بائعاً متجوالً، و�أذكر �أنني كنت 

�ل�صيارة و�الأ�صماك فيها  �أركب  �أخطب �جلمعة و�أ�صلي بالنا�ص و�أعود  �إىل �مل�صجد  �أدخل 

و�أكمل �لبيع! وكان �ل�صيخ ر�ئد قد ��صتقّر يف م�صلحة جتارة وهي حمم�ص لبيع �لبذور�ت 

و�لقهوة، وكنا ن�صارك يف و�جبات �لعمل �الإ�صالمي ب�صتى �أ�صكاله ونحن منار�ص �أعمالنا 

�حلّرة.

وما كان ييّز �ل�صيخ يف هذه �لفرتة كما هي عادته؛ كثري �ل�صمت و�لفكر معاً، ذو �إبد�ع 

وهمة عالية، وما كان ن�صمع منه �إالّ حرقته على �أحو�ل �مل�صلمني، و�أمله باأن �لتغيري قادم، 

وال بّد من حمل �مل�صوؤولية، ومع كل لقاء كان ياأتي باقرت�حات جديدة وبناء موؤ�ص�صات 

جديدة، كان د�ئم �لتجديد ومتابعاً للقدمي و�جلديد، ذو همة عالية، حتى �إننا كنا نقول على 

مهلك يا �صيخ! فاإّننا ال نقوى على متابعة �أفكارك و�قرت�حاتك!

لي�ص  فالوقت  �أنه كان يعمل ويتقدم، وكاأنه يقول كل �صيء ممكن،  وما كان ييزه 

يبني  فر��صة  له  وكانت  �الإخو�ن،  بني  وينظر  يعمل  كان  عمل،  وقت  بل  كالم  وقت 
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�إىل  �لكفاءة و�لقدرة على حملها، ثم ينتقل  �ملوؤ�ص�صات بنف�صه، ثم ي�صلمها ملن يرى فيه 

موقع جديد دون �أن يهمل �لقدمي.

�أخ د�عية يف نهاية  �لبناء �ملحلي و�لُقطري �صيئاً ف�صيئاً، وهنا نوؤكد بروز  وتقّدمنا يف 

�خلطيب،  كمال  �ل�صيخ  وهو  �لدعوة  يف  مباركاً  �صوطاً  قطعنا  �أن  بعد   1980/1979 �لعام 

و�أ�صتذكر هنا بروز �إخوة كانو� لنا عوناً يف �لعمل �الإ�صالمي، وهم: �ل�صيخ زكريا قبالوي 

لنا ولهم  �الآخرين، وكان  �الإخوة  و�ل�صيخ عوين حريزي عليه رحمة �هلل تعاىل، وبع�ص 

و�الأخ و�صخنني.  عمرو  �صفا  ويف  مند�  كفر  ويف  كنّا  كفر  يف  �لدعوي  �الإ�صهام  يف   حّظ 

حممود عمري �أبو �إمام يف �إك�صال و�صندلة. وكذلك �الأخ جمال �أبو ب�صري من بري �ل�صكة، 

و�أحمد عربا�صي يف جلجولية. 

بد�أت  وهنا  �لنقب،  يف  �الإ�صالمية  �لدعوة  بناء  عن  م�صوؤوالً  فتحي  �أحمد  �الأخ  وكان 

تتبلور �لدعوة �الإ�صالمية �نطالقاً من �ملثلث و�جلليل و�لنقب، وبد�أت �الأعر��ص �الإ�صالمية 

باإ�صهام د�خلي وخارجي من غزة  �الإ�صالمية  �ل�صعبي للحركة  �ملّد  و�ملهرجانات ت�صكل 

و�ل�صفة.

وبد�أ �لعمل �لعام يحتاج �إىل �إد�رة عامة، وهنا بد�أت �الإد�رة �لعامة للدعوة �الإ�صالمية 

تخطط لعموم �ملدن و�لبلد�ت. وبد�أت تطفو على �ل�صطح مالحظات �أ�صجلها كما يلي:

بد�أت تظهر لنا بع�ص �لعالقة بني �أفكار �ل�صيخ عبد �هلل و�أفكار فتح، وبد�أت �ملالحظات 

بعدها  من  �أكرث  �الإ�صالمية  للحركة  يريد  ال  �جتهاده  ح�صب  �هلل  عبد  �ل�صيخ  �أن  �الأخرى 

�ملحلي، وال يريد لها �لبعد �لعاملي، مع �لتاأكيد �أن هذه �لروؤية مل تكن �رّش�ً بل كانت معلنة. 

لالإخو�ن  �لعاملية  �لدعوة  �نتماءنا �حلركي و�لدعوي متو��صل مع  �أن  كنا نرى  �أننا  ومع 

�مل�صلمني، كنا على قناعة �أن هناك حماولة لبناء دعوة �أخرى لي�ص لها �لرباط �الأيدولوجي 

�ملتو��صل مع �حلركات �الإ�صالمية �لعاملية. هذ� �جتهادي يف �لفهم ورمبا �أكون خمطئاً، مع 

�لتاأكيد �أن �أي عالقة تنظيمية ُتعد �إىل �ليوم خمالفة قانونية، وهذ� كنا نعلنه يف �ل�صحف: 

�إ�صالمية  حركة  �أّي  �أو  حما�ص  �أو  �مل�صلمني  �الإخو�ن  مع  تنظيمية  عالقة  على  ل�صنا  �أننا 

خارجة عن �لقانون، و�إْن كنا نوؤّكد �أن �لذي يجمعنا هو �الإ�صالم، ولذلك تو��صلنا فكرياً 

و�صعورياً مع كل �مل�صلمني، وخا�صة �الإخو�ن �مل�صلمني الأننا تربينا يف مدر�صة �الإخو�ن 

�لبنا  �ل�صهيد ح�صن  �ملرحوم  �مل�صلمني  �الإخو�ن  ر�أ�صها موؤ�ص�ص جماعة  �مل�صلمني، وعلى 

قّد�ص �هلل روحه.
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ومع هذ� �لتباين يف �ملفاهيم، �أو ُقل يف وجهات �لنظر، كان يتجاذب �حلركة �الإ�صالمية 

وتيار  معهم،  و�إخو�ن  �خلطيب  كمال  و�ل�صيخ  �صالح  ر�ئد  �ل�صيخ  يقوده  تيار  تيار�ن: 

يقوده �ل�صيخ عبد �هلل و�إخو�ن �آخرون معه.

�ل�صيخ  يوم  ذ�ت  جاء  حيث  قليالً؛  �لور�ء  �إىل  �أعود  �ل�رشوري  �ال�صتطر�د  هذ�  وبعد 

ر�ئد �صالح باقرت�ح �إ�صد�ر جملة تنطق بل�صان �حلركة �الإ�صالمية ومقرها يف �أم �لفحم، 

تعّر�صت  و�لتي  �ل�رش�ط”  “جملة  �إ�صد�ر  مّت  وهناك  لها،  مكتب  بافتتاح  قمنا  وفعالً 

، وكانت 
3
مكاتبها ملد�همات خمابر�تية �أكرث من مرة، وكان ذلك يف �صنة 1984 كما �أذكره

�النتخابات،  لدخول  علينا  تتز�يد  �ل�صغوط  وكانت  �لفحم،  �أّم  يف  بلدية  �نتخابات  �صنة 

و�لثقة،  �لر�صا  بعني  �الإ�صالمية  �حلركة  �إىل  تنظر  بد�أت  �لفحم  �أّم  مدينة  يف  �لنا�ص  الأن 

�ملال  بالت�صيّب و�إ�صاعة  �أ�صبح يو�صف  �لذي  �ل�صيوعي،  �لعلماين  بالتيار  وفقدت ثقتها 

�لعام، وبد�أت �جلماهري تقارن بني �أد�ء �حلركة �الإ�صالمية خارج �ل�صلطة وهم يف مقتبل 

�أعمارهم؛ حيث مل يتجاوز عمر �أحدنا �لـ 25 عاماً، مع هذ� �لعطاء �ملتز�يد و�لت�صحية من 

غري حدود، و�ملوؤ�ص�صات �خلدماتية �لتى ظهرت يف جمتمعنا، وتز�يد مظاهر �لف�صيلة يف 

جمتمعنا، ولكن كان قر�ر �حلركة �الإ�صالمية يف �أم �لفحم �أن �لوقت مل يحن بعد لدخول 

لت�صبح �صحيفة  ثم تطّورت  ل�صنو�ت،  �ل�رش�ط  �ملعرتك. و�نطلقنا يف م�صرية جملّة  هذ� 

�ل�رش�ط �أ�صبوعية، لتكون �ل�صوت �الإعالمي للحركة �الإ�صالمية يف �لد�خل.

وكذلك يف هذه �ملرحلة قامت �الأيدي �ملتو�صئة من �أبناء �حلركة �الإ�صالمية ومن �أبناء 

�ل�صحوة �الإ�صالمية ببناء ما ُعِرف يف وقته بد�ر �لقر�آن �لكرمي، و�أ�صبحت ملتقى لدرو�ص 

�لعلم و�لتجويد وملتقى الإد�رة �حلركة، و�أ�صبحت جتّمعاً ملوؤ�ص�صات �حلركة �الإ�صالمية 

و�جتماعاتها �لعامة و�خلا�صة.

�لبلدية،  �النتخابات  خو�صها  �لفحم  �أّم  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  �أعلنت   1989 �صنة  ويف 

و�حلزب  و�مل�صاو�ة  لل�صالم  �لديوقر�طية  �جلبهة  �إن  حيث  �صد�ه؛  له  �لقر�ر  هذ�  وكان 

�ل�صيوعي �الإ�رش�ئيلي كانت بالن�صبة لهما بلدية �أّم �لفحم ومدينة �أم �لفحم معقالً لهما من 

�أهم �ملعاقل. وكان ُيذكر �أن �لنا�رشة و�أم �لفحم و�صخنني هي معاقل �جلبهة.

وقد �أقّرت �حلركة �الإ�صالمية �أْن �أكون �ملر�صح لرئا�صة �لبلدية، وطلبت �إد�رة �حلركة 

منّي �أْن �أقوم بدر��صة جامعية؛ وهي �إد�رة �ل�صلطات �ملحلية وفعالً قمت مببا�رشة �لدر��صة 

يوؤكد �ل�صيخ كمال �خلطيب يف �صهادته �أنه كان يف �صنة 1985.  
3
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على  بجولة  ر�ئد  و�ل�صيخ  �أنا  قمت  نف�صه  �لوقت  ويف  �الإ�رش�ئيلية!  �إيالن  بار  جامعة  يف 

�أننا نقّدركم جميعاً،  �إجماع فحماوي:  وجهاء �لعائالت من جميع �حلار�ت، وكان هناك 

ولكنّنا نريد �أْن يكون �ل�صيخ ر�ئد هو مر�صح �حلركة �ال�صالمية! و�أذكر هنا جملًة قلتها 

لل�صيخ: نحن ال يهّمنا �أ�صخا�صنا، فرنيد �لنجاح للحركة �الإ�صالمية و�أنت باإذن �هلل �لعنو�ن 

 �لذي يريده �لنا�ص، وفعالً ر�صخ �ل�صيخ مرغماً الإر�دة �لنا�ص، ومّت تر�صيحه لرئا�صة بلدية

بن�صبة  �صالح  ر�ئد  �ل�صيخ  فوز  �لنتيجة  كانت  حني  �لكبى  �ملفاجاأة  وكانت  �لفحم،  �أّم 

78l% من �أ�صو�ت �لناخبني وهي ن�صبة غري م�صبوقة! وفازت �لكتلة �الإ�صالمية باأغلبية 

مقاعد �ملجل�ص �لبلدي 11 مقعد�ً من 15 مقعد�ً، وكان هذ� �لنجاح مبثابة قنبلة تفّجرت يف 

�لو�صط �لعربي و�الإ�رش�ئيلي.

وبد�أت مرحلة جديدة يف حياة �حلركة �الإ�صالمية؛ حيث �أ�صبح �ل�صيخ ر�ئد �صخ�صية 

قيادية �صعبية ور�صمية وُقطرية، وبد�أنا م�صو�ر�ً جديد�ً، و�نتخبت �أنا قائماً باأعمال رئي�ص 

و�نتخب  ثالثاً،  نائباً  علي  طاهر  و�حلاج  �آخر  نائباً  �إغبارية  �صليمان  و�لدكتور  �لبلدية، 

�لدكتور حممد �ل�صيخ ح�صن �أي�صاً.

على  �الإ�صالمية  �حلركة  ح�صور  بد�ية  �ملرحلة  هذه  تعاىل—  �هلل  —بف�صل  وكانت 

�مل�صتوى �لر�صمي �لعربي من خالل جلنة �ملتابعة �لعليا للجماهري �لعربية، وكانت هذه 

�لق�صا�صي،  جمعة  �ل�صيخ  برئا�صة  رهط  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  فوز  �صنة   1989 �ل�صنة 

ومل  قا�صم،  كفر  يف  �رش�صور  �إبر�هيم  و�ل�صيخ  جلجولية،  يف  �خلطيب  توفيق  و�ل�صيخ 

تنجح �حلركة �الإ�صالمية بالفوز يف �لفريدي�ص وكفر كنّا.

�ل�صيخ برئا�صة  ومباركاً  مميّز�ً  جناحاً  �لفحم  �أّم  يف  �الإ�صالميّة  �حلركة   و�أحرزت 

ر�ئد �صالح، و�جتازت �ملرحلة �الأوىل بنجاح تام.

لنجاح  مماثالً  جناحاً  و�أحرزت  نف�صها  وبالرتكيبة   1993 �صنة  �النتخابات  وكانت 

يف  مقعد�ً   17 من  مقعد�ً   13 بـ  �لكتلة  وفازت   %77l بن�صبة  ر�ئد  �ل�صيخ  فاز  حيث  1989؛ 

�ملجل�ص �لبلدي.

رئي�صاً  وكنت  �الإ�صالمية،  �حلركة  با�صم  ر�صمياً  ناطقاً  �الأعو�م  هذه  خالل  كنت  وقد 

 1983 �صنة  منذ  ريا�صية  فرقاً  ي�صّم  كان  و�لذي  �لريا�صي،  �الإ�صالمي  �لدوري  الإد�رة 

وحتت �صعار “�أخّوة وتعارف”، وكان لهذ� �لدوري �أهمية كبى يف تاأ�صيل �لعالقة بني 

�لدعو�ت �ملحلية يف بالدنا لبع�صها �لبع�ص؛ حيث كان �للقاء بينها لقاًء ريا�صياً �أ�صبوعياً، 
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�صهادتا ال�صيخ كمال اخلطيب وال�صيخ ها�صم عبد الرحمن

وكان هذ� �للقاء �لريا�صي �الأ�صبوعي فر�صة للتعارف وتوثيق �لعالقات بني �الإخوة من 

جميع �ملناطق وتبادل �الآر�ء و�لزيار�ت.

تو�شيحات من ال�شيخ ها�شم4: 

الداخل  يف  التائبني  ظاهرة  بروز  قبل  ال�شحوة  طبيعة  حول  �شوؤال  على  رده  يف 

الفل�شطيني، قال ال�شيخ ها�شم:

�حل�صيني،  �أمني  �حلاج  �لق�صام،  �لدين  عز  �ل�صيخ  �أتباع  من  بقايا  هناك  كان   •

و�صخ�صيات قيادية �أخرى، لكن مل يكن هناك تنظيم، حتى �إننا كنا نرفع �لعلم �الإ�رش�ئيلي 

ونغني ال�صتقالل “�إ�رش�ئيل”. كان هناك �صعف �إ�صالمي وثقايف، بينما كان كبار �ل�صن 

يتال�صون.

• �لو�صع كان �صعباً جد�ً؛ فنحن يف مرحلة حكم ع�صكري، ممنوع تطلع من بيتك دون 

�إذن، حتى �لرزق كان بالتهريب. �صهدت �لبالد غربة قاتلة.

• ر�هنت “�إ�رش�ئيل” على تغيري �أبناء �ملجتمع �لفل�صطيني؛ وغريت كل �ملناهج.

�حلياة  يتنف�صون  �لنا�ص  بد�أ  �نتهائه  ومع  �لع�صكري،  �حلكم  توقف   1966 �صنة  يف   •

�ملدنية باحلد �الأدنى، لكنهم كانو� ما ز�لو� م�صلوخني فكرياً، ومن لي�ص مع �ل�صلطة لي�ص 

له حياة.

�لغربية �ل�صفة  على   1948 منطقة  �نفتحت  حيث  كبى؛  نعمة  كانت   1967 �صنة   • 

وقطاع غزة.

• �ل�صيخ عبد �ل�صميع هو �لذي �أثر على �لتائبني، وقبله كان بع�ص �لطرق �ل�صوفية من 

كبار �ل�صن.

عن الدرا�شة يف اخلليل قال ال�شيخ ها�شم:

�الأمر، حيث كان  بهذ�  للو�لدة دور  بالدر��صة، وكان  �ل�صيخ ر�ئد  �أقنع  �ل�صيخ ها�صم 

و�لده معار�صاً، بينما و�لد �ل�صيخ ها�صم قال له: �ذهب فاأنت موقوف هلل!! وبالتايل ذهبنا 

للخليل و��صتاأجرنا د�ر�ً و�صجلت يف �جلامعة. 

هي �إجابات الأ�صئلة من �ملُعّد يف 2012/1/17.  
4
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ملحق الوثائق وال�صور

ملحق الوثائق وال�ضور

ر�شالة كتبها ال�شيخ رائد �شالح حول احلوار الذي اأجراه معه معّد الكتاب:

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل �أما بعد،

فهي �صاعات �إيانية مباركة �أكرمنا �هلل تعاىل بها يف �لدنيا فاأ�صاأله تعاىل �أن يجمعنا يوم 

�أن  تعاىل  �هلل  و�أ�صاأل  �هلل عليه و�صلم على �رشر متقابلني  �هلل �صلى  ر�صول  خلف  �لقيامة 

يبارك هذ� �جلهد و�أن يلتحم مب�صرية تاريخنا �الإ�صالمي �ملجيد.

و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني

باحرت�م ،،،

�أخوكم ر�ئد �صالح

2011/10/12
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ال�شيخ رائد �شالح مع الأ�شتاذ وائل اأبو هالل يف اأثناء اإجراء احلوارات يف لندن، �شنة 2011

ال�شيخ رائد �شالح مع الأ�شتاذ وائل اأبو هالل يف اأثناء اإجراء احلوارات يف لندن، �شنة 2011
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ال�شيخ رائد �شالح مع الأ�شتاذ وائل اأبو هالل يف لندن، �شنة 2011

ال�شيخ رائد �شالح ووالدته مع الأ�شتاذ وائل اأبو هالل يف لندن، �شنة 2011
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 الإخباري(، وزاهي جنيدات )الناطق الر�شمي با�شم احلركة الإ�شالمية(،

والأ�شتاذ وائل اأبو هالل، وال�شيخ رائد �شالح يف لندن، �شنة 2011
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ر�ضومات بيد ال�ضيخ رائد �ضالح
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�حلركة �الإ�صالمية �لن�صائية، 79

�حلركة �لتقدمية، 50

حركة حما�ص، 54، 66، 69–70، 88، 114

حركة فتح، 47، 70، 98، 100–101، 114

�حلرم �الإبر�هيمي، 25، 108–109

حريزي، عوين، 114

حزب �الإ�صالح، 107

حزب �لتحرير، 108

�حلزب �ل�صيوعي، 17، 88، 96، 112، 115
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ح�صن قا�صم، يو�صف، 111

ح�صني، �أحمد، 22

ح�صني، �إبر�هيم منر، 67

�حل�صيني، �أمني، 117

�حل�صيني، في�صل، 70

حلحول، 110

حمامي، جميل، 28، 55، 63

حمد�ن، خالد، 46، 50، 56، 76–77

حيفا، 75

)خ(

�خلّر�ز، ماهر، 78، 108، 111

�خل�رشي، جمال، 69

�خلطيب، توفيق، 56، 59، 64، 71، 116

خطيب، عاطف، 56

 ،50–46  ،14–13  ،9–8 كمال،  �خلطيب، 

 ،78–76 ،74–73 ،71 ،64 ،62 ،55–54

115–114 ،95 ،80

�خلطيب، منر، 19

خلف، عدنان، 58

خليفة، �أحمد فتحي، 25، 45

�خلليل، 22–27، 29–30، 44–46، 53، 79، 

117 ،110–107 ،99–97

 ،74  ،46 �حل�صن(،  )�أبو  �لرحيم  عبد  خليل، 

80 ،77–76

خنفر، خلقي، 25، 107

خنفر، و�ّصاح، 12، 25، 107

)د(

د�ر �لقر�آن �لكرمي، 57، 115

دبوريا، 75–76، 89

در�و�صة، عبد �لوهاب، 50، 55، 58، 67

درعي، �أرييه، 66

دروي�ص، عبد �هلل منر، 23–24، 27، 29، 35، 

 ،64 ،62–61 ،57–53 ،51–46 ،44–42

 ،101–98  ،86  ،82  ،77  ،75–69  ،67

115–114 ،111 ،105

دروي�ص، مازن، 52

دهام�صة، عبد �ملالك )�أبو يحيى(، 49

دور�، 45، 110

�لدوري �الإ�صالمي �لريا�صي، 51، 75، 99، 

116

دويكات، مازن، 108

)ر(

ر�أ�ص �لناقورة، 68

�لر�بطة �الإ�صالمية، 51

ر�بني، �إ�صحاق، 67، 99–100

ر�جي، حممود، 111

ر�م �هلل، 28

ر�صيد، جمال، 52، 64

ر�رش�ص، �أمني، 65

رفح، 26

�لرملة، 75

�لرنتي�صي )عبد �لعزيز(، 70

رهط، 56، 76، 88، 116

 ،71–70  ،64  ،62  ،59  ،56 كامل،  ريان، 

90 ،87–85
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)ز(

ز�ئري، 88

زرعيني، زياد، 77

زغرب، 62

زكور، عبا�ص، 46

زلفة، 19

زياد، توفيق، 58، 67

زيد�ن، حممد، 62، 68

)�س(

�صامل، جميل، 23، 107، 112

�صخنني، 75–76، 90، 114–115

�صدر، طالل، 54

�رشيد، يو�صي، 67

�ل�صعد، ماجد، 22، 106

�ل�صعدون، نبيل، 63

�صعيد، جمال، 59–60، 62

�صعيد، خالد، 65

�صفينة مرمرة، 105

�صلفيتي، منر، 77

�صلهب، عبد �لعظيم، 59، 85

�صليمان، خالد حممد، 20

�صليمان، �صعيد، 20

�صليمان، يو�صف، 20

�صمارة، عبد �حلكيم، 47، 74

�صهل �لبطوف، 96

�ل�صويد�ن، طارق، 63–64

�صوي�رش�، 62

)�س(

�صارون، �أريل، 67

�ل�صاعر، نا�رش، 100

�ل�صاغور، 77

�صاور، قا�صم، 108

�صاور، م�صطفى، 108

�رش�رة، عمر، 56

�رشقية، ح�صام، 76–77

�رشيف، �صالح، 30، 109

�ل�رشيف، كامل، 62، 87

�رشيف، حممد، 109

�صفا عمرو، 35، 68، 77، 114

�صفيق )�أبو هاين(، 88

�صلبي، �أحمد، 20

�ل�صيخة ح�صنة، 79

�ل�صيخ ح�صن، حممد، 116

�صيكاغو، 59–60، 62

)�س(

�صبحة، ناجي )�أبو �أ�صامة(، 29

�صبي، عكرمة، 78، 111

�صحيفة �الحتاد، 96

�صحيفة �ل�صنارة، 54

�صحيفة �لقد�ص، 109

�صحيفة �ملدينة، 104

�صحيفة �ملركز، 104

�صحيفة �مليثاق، 75

 ،70  ،67  ،55  ،49 �حلق،  �صوت  �صحيفة 

103 ،90 ،75–74



140

حوارات يف تاريخ احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني املحتلة 1948 

 ،56  ،49  ،46 �رش�صور، �إبر�هيم �لعبد �هلل، 

116 ،106 ،78 ،71 ،60–58

�صقر، �صاملر، 19

،21–17  ،14–11  ،9–7 ر�ئد،   �صالح، 

 ،51–46  ،44–37  ،35–29  ،26–23

 ،74–73  ،68  ،64–62  ،59  ،57–54

 ،113–104  ،98–97  ،95  ،86  ،79–76

121 ،117–115

�ل�صليب �الأحمر، 69

�صندلة، 114

�صندوق �الأر�ص �ملقّد�صة، 61، 65

�صندوق �الإ�رش�ء، 83

)�س(

 ،29–24  ،22–21  ،19–17 �لغربية،  �ل�صفة 

 ،95 ،70–67 ،65 ،58 ،54–53 ،50 ،45

117 ،114–113 ،110 ،108 ،100–99

)ط(

طرعان، 77

طمرة، 58

طه، �أ�صعد، 107

طه، و��صل، 62

طولكرم، 28، 79

�لطيبة، 24، 29، 56، 76

�لطيبي، �أحمد، 100–101

�لطرية، 24، 28، 44، 47، 68، 70

)ع(

عارة، 113

عازم، �أحمد، 56

�لعامل، جالل، 28

عامر، عدنان، 100

عبا�ص، من�صور، 78

عبا�صي، �إبر�هيم، 19

عبد �جلو�د، نا�رش، 65–66

عبد �حلليم، مقبولة، 81

عبد �حلي، طارق، 68، 70

عبد �لرحمن، عبد �لرحمن ها�صم، 113

 ،23  ،18  ،14–13  ،8 ها�صم،  �لرحمن،  عبد 

 ،110  ،106  ،97  ،95  ،76  ،50  ،46  ،25

117

عبد �ل�صميع )�صيخ(، 24، 117

عبد �ل�صادق، حممد، 18

عبد �لعزيز، حممود، 109

عبد �مل�صطفى، حممد، 25

عبد، حممد، 110

عبد م�صطفى، حممود، 108

�لعتيبي، جهيمان، 63

عثامنة، تي�صري، 25

�لعدلوين، �أكرم، 59، 63

عدنان، 47، 49، 62، 70

عدو�ن، عاطف، 63

عّر�بة �لبطوف، 88، 90، 96

�لعر�ق، 65

عربا�صي، �أحمد، 108، 114

عرفات، يا�رش، 99–100

عزموط، 108

�لعزير، 46، 96

�لع�ّصال، �أحمد، 62

ع�صلية، توفيق، 19، 111
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عفانة، ح�صام، 65

�لعقبة، موؤيد، 74، 76–77

عكا، 35، 46، 55، 75–77، 101

�لعلو�ين، طه جابر، 64

علي، طاهر، 116

عّمان، 73

عمري، حممود )�أبو �إمام(، 114

عيلوط، 19

)غ(

غالب، علي، 20، 28

�لغز�يل، حممد، 30، 62

غز�لني، �أبو �لوليد، 47–49

غزة )مدينة(، 110

غليون، ليلى، 80

غنامي، خالد، 76–77

)ف(

�لفاروقي، �إ�صماعيل، 64

فرو�نة، عمر، 45

فريج، �صفوت، 78

�لفريدي�ص، 46، 56، 116

�لفو�ر، 45

فو�قة، �أحمد، 65

)ق(

قا�صم، عفاف، 80

قباطية، 28

قبالوي، زكريا، 114

،55  ،53  ،46  ،28  ،22  ،19–18  �لقد�ص، 

 ،102  ،95  ،90  ،79  ،69–68  ،66–65

104

�لقر�صاوي، يو�صف، 30، 62، 72

�لق�صام، عز �لدين، 19، 117

،64  ،59–58  ،56 جمعة،   �لق�صا�صي، 

116 ،73 ،68–67

 ،50  ،48  ،45  ،29–25  ،22–21 قطاع غزة، 

 ،97–95 ،70–67 ،65 ،63 ،58 ،53–52

114 ،110 ،108 ،100–99

قطب، �صيد، 29

قطب، حممد، 29

قطر، 102

قلقيلية، 46

قلن�صوة، 24، 28، 42–44، 74–75، 77

�لقو��صمة، �صفيق، 30، 99، 108

�لقيق، ح�صن )�أبو �صليمان(، 53، 55

)ك(

كاليفورنيا، 60

كت�صاف، مو�صيه، 68، 101

�لكتلة �الإ�صالمية، 50، 98، 100، 116

كجك )�أبو نا�رش(، 53

كفر بر�، 24، 56، 86

كفر ر�عي، 65

 ،47–46  ،44–42  ،29  ،27  ،24 كفر قا�صم، 

،74–73  ،70  ،62  ،56  ،53–52  ،49 

116 ،111 ،101 ،77–76
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كفر قرع، 24–25، 41، 46، 75

 ،98  ،96  ،90  ،81  ،56  ،51  ،19 كنّا،  كفر 

116 ،114 ،100

كفر مند�، 19، 81، 90، 111، 114

كلية �أ�صول �لدين، 46، 79

 ،66–65 �الإ�صالمية،  و�لعلوم  �لدعوة  كلية 

79 ،75 ،73–72 ،70

 ،42  ،35  ،33  ،30  ،26–23 �ل�رشيعة،  كلية 

109 ،107 ،97 ،44

كلية تري� �صانطة، 96

كن�صا�ص، 61–62

 ،67  ،58  ،55  ،50 �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت 

106–104 ،102–99 ،90 ،86 ،74–71

�لكويت، 63، 65

كيد�ر، مردخاي ، 91

كي�صار، �إ�رش�ئيل، 67

)ل(

لبنان، 88

جلنة �أور، 90

جلنة �الإد�رة، 112

جلنة �الإ�صالح، 112

 ،65  ،55–54  ،53 �الإ�صالمية،  �الإغاثة  جلنة 

100 ،71–70 ،67

جلنة �لرحمة، 83

جلنة �لريا�صة، 112

جلنة �لزكاة، 31–33، 51، 75، 110–112

جلنة �ل�صباب، 105

جلنة �لعمل �لطالبي، 112

�للجنة �لُقطرية، 52، 58، 61، 66–67

 ،52 �لعربية،  للجماهري  �لعليا  �ملتابعة  جلنة 

 ،104  ،99  ،70  ،68–66  ،61  ،58  ،54

116

 ،51  ،33 �الإ�صالمي،  �لعمل  مع�صكر  جلنة 

112–110

جلنة مهرجان �لفن و�الأعر��ص، 110–112

�للد، 47، 49، 59، 75–76

�للقية، 75

لندن، 12، 14، 64، 88، 105

)م(

موؤمتر مدريد، 99

موؤ�ص�صة �الأق�صى، 86، 89

موؤ�ص�صة �الإغاثة �الإن�صانية، 99

موؤ�ص�صة روؤية، 83

موؤمتر �الحتاد �الإ�صالمي، 61

موؤ�ص�صة �لر�صالة، 103

 �ملثلث، 35، 46، 49، 75، 77، 96، 110–111،

114

جمزرة �صب� و�صاتيال، 98

جمزرة كفر قا�صم، 52

جملة �الإ�رش�قة، 80، 103

جملة �ل�رش�ط، 49، 51، 53–54، 99، 115

�ملجل�ص �الإ�صالمي �الأعلى، 89

للد�خل  لالإفتاء  �الإ�صالمي  �ملجل�ص 

�لفل�صطيني، 84

�ملجمع �الإ�صالمي )غزة(، 45، 110

حماميد، كمال يو�صف، 62

حماميد، ها�صم، 57

حممود، �أحمد، 45
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حممود �لزهار، 63، 70

حممود، م�صطفى، 17، 24، 107

مدر�صة عرعرة، 41

مرج �لزهور، 67–68

مرعي، ح�صن، 46

مركز �لدر��صات �ملعا�رشة، 71–72

مركز ر�صاد �ل�صو�، 69

�ملروج، 77

�ملزين، �إبر�هيم، 63

م�صجد �إبطن، 52

�مل�صجد �الأق�صى، 22، 58–59، 85، 89–90، 

109 ،102 ،95

- �جلامع �لقبلي، 85

- �مل�صلّى �ملرو�ين، 85

- باب �الأ�صباط، 85

- باب حّطة، 85

- باب في�صل، 85

م�صجد �الإغبارية، 27

م�صجد �جلبارين، 27–28

م�صجد �حلر�ص، 30، 99، 108

م�صجد �ل�صالم، 48، 97

م�صجد �ملحاجنة، 22، 27، 34، 36، 57، 113

م�صجد �ملحاميد، 27

م�صجد ح�صن بيك، 52

م�صجد �صيدنا علي، 51

م�صجد عمر بن �خلطاب، 98

م�صجد قباء، 23–24، 27–28، 43، 45، 111

م�صودة، عدنان، 55

م�صرية �لبيارق، 11، 86–87

�مل�صهد )قرية(، 46

م�صهور، لطفي، 54

م�صهور، م�صطفى، 63–64

م�صاحلة، حممود، 89

م�رش، 24، 69

م�صم�ص، 25

�ملعهد �ل�رشعي �لثانوي، 79

�ملعهد �لعاملي للفكر �الإ�صالمي �ملعا�رش، 64

�ملغاربة )طريق(، 89

مفيد، �إبر�هيم، 25، 108

مكتبة دندي�ص، 25

ملجاأ �لعامرية، 65

�مللط، �أحمد، 62

�ملنتدى �لفل�صطيني يف بريطانيا، 7

من�صور، جمال، 100

 ،100  ،51  ،47 �الإ�صالمي،  �لفن  مهرجان 

110

مهنّا، خالد �أحمد، 25، 108، 110–111

�ملودودي، �أبو �الأعلى، 30، 112

موقع عرب 48، 103

ميعاري، حممد، 50، 55، 58

)ن(

نابل�ص، 18، 25، 28–29، 44، 78، 98، 108

،90  ،77  ،56  ،48–46  ،35  �لنا�رشة، 

115 ،104 ،97–96

�لنا�رش، فتحي علي، 48

نا�رش، قي�ص، 89

ناطور، �أحمد، 77

ناطور، �صلمان، 57

جنيد�ت، ز�هي، 8
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�لندوة �لعاملية لل�صباب �الإ�صالمي، 87

�لندوي )�أبو �حل�صن(، 30

ن�صوح )�صيخ من ر�مني(، 79، 111

 ،81  ،79  ،77–74  ،65  ،49  ،47–46 �لنقب، 

114 ،111–110 ،105 ،101–100 ،88

�لنكبة، 95

نك�صة حزير�ن/ يونيو 1967، 22، 95

نيويورك، 59–60

)هـ(

هامر، زيفلون، 67

هنية، كمال، 47، 49

هيئة �الأعمال �خلريية، 88، 90

هيئة �الأوقاف يف �مل�صجد �الأق�صى، 59، 89

�الإن�صان  وحقوق  �الإن�صانية  �الإغاثة  هيئة 

و�حلريات، 87، 90

هريت�صوغ، حاييم، 67

)و(

و��صنطن، 60

وتد، �رشيف حممد، 25

وتد، عبد �لرحيم )�أبو و�ئل( ، 47

)ي(

يا�صني، �أحمد، 28، 45، 53، 110

يا�صني، خري، 96

يافا، 52، 75–76

�ليجا، و�رث �لدين بن حممد، 59

يطا، 45، 110

يعاري، يهود، 57

يكن، فتحي، 30

يوم �الأر�ص، 52، 96

يون�ص، عماد، 76
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اإ�ضدارات مركز الزيتونة للدرا�ضات وال�ضت�ضارات

اأواًل: االإ�صدارات باللغة العربية:

�شل�شلة التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني:

الفل�شطيني ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر�ن،  �صالح،  حممد  وحم�صن  نافع  ب�صري   .1 

ل�شنة 2005، 2006.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.  .4

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، 2010.  .5

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، 2011.  .6

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، 2012.  .7

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2012–2013، 2014.  .8

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2014–2015، 2016.  .9

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

الفل�شطينية الوثائق  من  خمتارات  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .10 

ل�شنة 2005، 2006.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .11

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .12

الوثائق  حمررون،  �لكيايل،  فخري  �حلميد  وعبد  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .13

الفل�شطينية ل�شنة 2008، 2011.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2009، 2012.  .14

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2010، 2015.  .15

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2011، 2017.  .16

�شل�شلة اليوميات الفل�شطينية:
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