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بداية احلكاية

ْن َتْكَرُهو� �َصيْئاً َوُهَو َخرْيٌ لَُكْم 
َ
قال تعاىل )ُكتَِب َعلَيُْكم �لِْقتَال َوُهَو ُكْرٌه لَُكْم َوَع�َصى �أ

.
ْنتُْم اَل َتْعلَُموَن(1

َ
بُّو� �َصيْئاً َوُهَو �رَشٌّ لَُكْم َو�هللُ َيْعلَُم َو�أ ْن حُتِ

َ
َوَع�َصى �أ

�أن �أعي�ص حر�ً على �أر�صي، و�أن  �أبتدئ هذه �لرحلة، حيث كان �ختياري  بهذ� �لبيان 

تلفظ  عربية،  حرة  فل�صطني  تعي�ص  و�أن  حرًة،  ُقْد�صي  تعي�ص  و�أن  حرة،  �أر�صي  تعي�ص 

�لغرباء، وال تقبل �لدخالء �أياً كانو�.

وما �إن وقعت �لقد�ص، وبقية فل�صطني، و�صيناء و�جلوالن �صنة 1967، حتت �الحتالل، 

ومقارعته،  مقاومته  يف  �لنف�ص  حديث  فعلي  و�صبق  �لدخيل،  بهذ�  نف�صي  �صاقت  حتى 

كنت يف بد�ية �لثانوية �لعامة �أتلقى علومي يف ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية يف باب �ل�صل�صلة، 

وكان يل �أبناء عمومة �لتحقو� بركب �لثورة �لفل�صطينية، ومنهم من ق�صى نحبه �صهيد�ً يف 

معركة �لكر�مة يف 1968/3/21، �ل�صهيد فوزي مو�صى �أبو طري، ومنهم من وقع �أ�صري�ً، 

�ملجاهد �ملنا�صل منري حممود �أبو طري، و�لذي يعي�ص حالياً يف �الأردن، ومل يطل به �الأ�رش، 

�الأيام  وجمعتنا  ن�صاطنا،  ��صتاأنفنا  حيث  �الأ�رش،  وبعد  �الأ�رش،  قبل  منري  �الأخ  مع  وكنت 

بعد �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب وخاللها عام 1970 يف �الأردن.. ثّم دفعت بي روح �لتحدي، 

وثورة نف�صي، �أن �ألقي بع�صا �لرتحال �إىل �صورية ولبنان، من �أجل �أن �أو��صل �مل�صرية، 

ما  على  و�لتدريب  �لعالية،  باملعنويات  نف�صي  ح�صنت  وقد  �لوطن،  �أر�ص  �إىل  �أعود  و�أن 

ي�صتطاع ويخدم يف حرب �لع�صابات �صّد �الحتالل وكان يل ذلك. وما بني �لقد�ص و�الأردن 

و�صورية ولبنان كانت رحلة �لذهاب و�الإياب، حتت غطاء �لدر��صة �جلامعية، حتى كان 

�عتقايل �الأول يف 1974/9/13.

بطاقة تعريف:
بني  و�مل�صهور  طري،  �أبو  ح�صن  بن  حممود  بن  حممد  �هلل  رحمة  �إىل  �لفقري  �لعبد  �أنا 

يف  وترعرعت  ون�صاأت  ولدت   .
2
عنها �صاأحتدث  ق�صة  ولها  طري،  �أبو  بال�صيخ  �لنا�ص، 

القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 216.  
1

�نظر: �صجرة عائلة �أبو طري، �لتي قام على �إعد�د�ها �أع�صاء مركز عبد �هلل بن م�صعود لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي:   
2

�ل�صيخ حامد حممد �أبو طري، �ملحامي علي حممد �أبو طري و�آخرون، 2007، �ص 491. ]�ملحرر[ 
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 قريتي �ملعروفة باأم طوبا، و�أم طوبا قرية و�دعة تعتلي بيوُتها �صفوح �جلبال بني �لقد�ص

�لقد�ص.  �إىل �جلنوب من مدينة  �ل�صهل، وتقع  �إىل  �لوعر منها  �إىل  �أقرب  وبيت حلم، وهي 

وهي �أقرب �إىل بيت حلم، وهي وجتاور بلدة �صور باهر، ومتتاز هذه �لقرية باأن جميع 

�صكانها من �آل �أبو طري.

ُولدُت يف هذه �لقرية بتاريخ 1951/4/16 لعائلة متو��صعة وحمافظة، وهي �أقرب �إىل 

�لفقر منها �إىل �لغنى. وتلقيت تعليمي �البتد�ئي و�الإعد�دي يف مدر�صة �صور باهر �لتابعة 

لوكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى )�الأونرو�( 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the

�ل�صيام، �صهر  �لدر��صية، ومع ح�صور �صهر  �الأيام  Near East (UNRWA). وخالل 

رم�صان، كنت كثري �لرتدد على م�صجد �صور باهر لل�صالة ولقر�ءة �لقر�آن، على يدي 

�أيام غربة، وكاأن  �ل�صيخ �صليمان �لعظمية رحمه �هلل، و�إن كان لتلك �الأيام و�صف، فهي 

�إن ِمْن كبار �ل�صن َمْن كان يطردنا من  �إال لكبار �ل�صن، بل  �مل�صجد و�لتدين ال ي�صلحان 

�مل�صجد.

وقفة مع األسرة:
�ملجاهد و�البن  �الأخ  يل  قال  حتى  �ملربية،  وِنعم  مربية،  كانت  �هلل،  رحمها   �أمي 

 
،
4
جماهد( )�أبو  عطون  �أحمد  �حلبيب  �لنائب  �صقيق  باهر  �صور  من   ،

3
عطون حممود 

وهما من عائلة جماهدة، وبيتهما بحق عنو�ن للم�رشوع �جلهادي، قال ونحُن يف �صجن 

�لتي  �ملجاهدة،  �أمي  بتاريخ  علم  على  يكونو�  ومل  �الإخوة  من  م�صمع  وعلى  ع�صقالن، 

�لبنات  من  �أخو�تك  ربت  ك  مُّ
ُ
�أ حممود:  �الأخ  يل  قال  �هلل،  �صاء  �إن  جهادها  عن  �صاأحتدث 

كال�صباط. وهذه �صهادة �أفتخر بها.

�أ�صري مقد�صي من �صور باهر، كان طالباً يف كلية �لعلوم �الإ�صالمية. ن�صط  حممود اأحمد عطون )1970– (:   
3

يف   Nissim Toledano توليد�نو  ن�صيم  �ل�صهيوين  �جلندي  خطف  عملية  منفذي  �أحد  وهو  �لق�صام،  كتائب  يف 

�ل�صهيوين،  �الحتالل  �صّد  �لعمليات  من  عدد  يف  �أ�صـهم  يا�صـني.  �أحمد  بال�صـيخ  مبادلته  بهدف   1992/12/13

و�عتقل يف 1993/6/3، وحكم ملدة ثالثة موؤبد�ت و�أربعني عاماً. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.

اأحمد حممد عطون )1968– (: ولد يف قرية �صور باهر، وح�صل على درجة �لبكالوريو�ص من كلية �لدعوة   
4

�لقد�ص.  �لدر��صات �الإ�صالمية من جامعة  �لقد�ص، وح�صل على درجة �ملاج�صتري يف  �لدين يف جامعة  و�أ�صول 

�عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل لن�صاطه يف حركة حما�ص. �نتخب لع�صوية �ملجل�ص �لت�رشيعي عن مدينة 

�لقد�ص �صنة 2006، و�عتقل لذلك يف �صجون �الحتالل وتقرر �إبعاده وحرمانه من هويته �ملقد�صية.



27

بداية احلكاية

ت�رشبنا  �أن  �إىل  �حتاجت  �إذ�  �أمي  وكانت  جيد�ً،  تربيتنا  على  قامت  �هلل،  رحمها  �أمي 

روح  فينا  وكانت  �الأمر.  �قت�صى  �إذ�  �إالّ  ذلك  يف  يتدخل  �أن  الأبي  كان  وما  ذلك،  تفعل 

و�أيام  �الأغنام،  ورعي  و�خلالء،  و�لريف  �الأوالد  وم�صاكالت  �لقرى  حال  الأن  �لتمرد؛ 

�لنف�صية و�لقوة  �ل�صد�مية،  فينا  جتبل  كانت  و�ملتالحقة،  �ملتقلبة  و�الأعو�م   �حل�صاد، 

و�جل�صدية.

�أمي رحمها �هلل، كانت ر�جحة �لعقل، حتى �أن �ل�صيد �لو�لد رحمه �هلل، كان يقول عنها: 

�جلازية، )و�جلازية معروفة من خالل تغريبة بني هالل �أنها كانت �مل�صت�صارة الأبي زيد 

�لهاليل و�الأمري ح�صن(.

�أمي رحمها �هلل، رفيقة دربي، وموطن �رشي، وكانت و�لو�لد رحمهما �هلل، على در�ية 

وعلم بكل خطوة يف هذه �لطريق، وعلى هذ� �لدرب، درب �جلهاد و�لثورة �صّد �ملحتل؛ 

الأين كنت �أطلب ر�صاهما، وكانا على قناعة بهذ� �لدرب.

�أما �ل�صيد �لو�لد رحمه �هلل، فكان ع�صامياً حازماً، وال يعرف �التكالية، حتى ولو يف 

�أخي عن  �صاألني   ،1992 �صنة  يف  مرة  ذ�ت  �أنه  وحزمه  نف�صه  قوة  من  وكان  ماء.   �رشبة 

)�أبو زيد( و��صمه ر��صي، ملاذ� مل يذهب �أبو زيد للعمل؟ قلت له: الأمر ما مل يذهب، حتى �إذ� 

�صاأل ثانية فال بّد من �جلو�ب. فقلت له ب�رش�حة: عندنا مهمة جهادية، ذهب الإجنازها، 

والإح�صار �أدو�ت قتالية، و�أ�صلحة نارية، فما كان �إال �أن قال: “طريق �جلنة م�ص ببال�ص”، 

وكان متكئاً على ع�صاه على حائط �أمام �لبيت، ثّم دخل �إىل غرفة نومه.

كان  كما  يومه  قوت  على  ويح�صل  �ملحاجر،  يف  يعمل  كان  �هلل،  رحمه  �لو�لد  �ل�صيد 

يقول: من بني �حلديد و�ل�صو�ن، و�ل�صو�ن ��صم لنوع من �حلجارة �صديد �ل�صالبة. كان 

يعمل دقاقاً وبنّاًء للحجر، وكان يتفنن يف عمله ويحبه، حتى �أنه كان يح�صن حجر �لبناء 

لالأحد�ث  ومتابعاً  بال�صيا�صة،  مهتماً  كان  هذ�،  جانب  و�إىل  للبناء.  يعده  وهو  ولده،  كاأنه 

�ل�رشيبة  ودفع  لفل�صطني،  �حتاللني  وعا�ص  �ل�رش�ع،  �أبعاد  يعرف  كان  و�لتطور�ت، 

يف  و�صارك  فل�صطني،  على  �لبيطاين  �النتد�ب  كان  �الأول  فاالحتالل  و�أبنائه؛  عمره  من 

مو�جهته من خالل جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، �لتي جاءت للدفاع عن �لقد�ص وفل�صطني 

�أعو�م 1948 و49 و50، من م�رش و�ل�صود�ن و�صورية و�الأردن و�لعر�ق. ولقد حدثني 

�أن  طري  �أبو  �أحمد  منري(  )�أبو  �ل�صيخ  هو  �هلل،  كتاب  حفظة  ومن  قريتنا،  من  جليل  �صيخ 

للمجاهدين من  به  �لبيطاين وياأتي  �ل�صالح من مع�صكر�ت �جلي�ص  و�لدي كان ي�رشق 
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و�الأفاعي.  �حلن�ص  على  �َصليطاً  كان  �أنه  حتى  جر�أته،  يف  متميز�ً  وكان  �الإخو�ن،  جماعة 

وعاي�ص �حتالل �ل�صهاينة الأر�ص فل�صطني عام 1948، وعام �لهزية و�لنكبة 1967.

�صاحب �ل�صيد �لو�لد رحمه �هلل، �ملجاهد حممود عبده، من قادة �الإخو�ن �لذين قدمو� 

من م�رش للدفاع عن �لقد�ص وفل�صطني، وعرف كثري�ً منهم وباأ�صمائهم، منهم مالك من 

�إحدى  ظلمة  يف  �لثلوج  على  من  تدحرج  عبده  حممود  �إن  مرة:  ذ�ت  يل  وقال  �ل�صود�ن. 

�أن هذ� يف �صبيلك، وكان يقوم على حر��صة �خلنادق،  �أ�صهدك  �للهم  �لليايل، فكان يقول: 

نائماً  وجده  فمن  ليالً،  �حلر��صة  بو�جب  يقومون  �لذين  �لقرى،  و�أبناء  ع�صاكره  وياأتي 

�الأعر��ص،  وي�صتبيحو�  يفاجئوك  حتى  لل�صهاينة  ثغرك؟  ترتك  ملن  موبخاً،  �أيقظه 

ويرّوعو� �الأطفال و�لن�صاء؟

�أبي  ُحّب  ومن  عبده.  حممود  �ملجاهد  �لقائد  هذ�  عن  �هلل،  رحمه  �أبي  يل  ذكره  ما  هذ� 

�أبي لكن  م�رش،  �إىل  ير�فقه  �أن  �أبي  من  طلب  الأبي،  عبده  حممود  �لقائد  ُحّب  ومن   له، 

رف�ص ذلك.

وكان من �هتمام �أبي مبا حّل باالأمة، وما دهى فل�صطني، �أنه كان يتابع هموم �ل�صيا�صة، 

هيكل،  ح�صنني  ملحمد  �الأ�صبوعي  �ملقال  �ملذياع  “�لر�ديو”  خالل  من  معه  �أ�صمع  وكنت 

�ل�صحف �مل�رشية؛  �أحمد �صعيد، وعناوين  �لعرب، وتعليقات  �لقاهرة، و�صوت  و�أخبار 

�الأهر�م، و�جلمهورية، و�الأخبار.

�ل�صجن على  �أخو�ت(، منهم من دخل  و�أربع  �إخوة  �الأ�رشة، )فنحن خم�صة  بقية  �أما 

و�أخي  ق�صرية،  لفرت�ت  ولكن  مرة،  من  الأكرث  �صجن  عمر  فاأخي  �ل�رش�ع،  هذ�  خلفية 

�صنو�ت  لثالث   ،1992 �صنة  معي  و�صجن  مرة،  من  الأكرث  �صجن  زيد(  )�أبو  ر��صي 

�أتى على  �الإ�صالمية )حما�ص(، وكذلك  �ملقاومة  �ل�صالح، و�النتماء حلركة  بتهمة حيازة 

�صجن خالد(  )�أبو  عمر  �حلاج  و�أخي  هلل.  و�حلمد  �ل�صجن،  يف  جميعاً  ونحن  �أعياد   بيتنا 

�صنة 1976 ل�صتة �أ�صهر، وك�رش يد حمقق يف �لتحقيق، حيث كان يار�ص لعبة �لكر�تيه.

المدرسة ودورها في نشأتي:
كانت �ملدر�صة يف �أيامها �الأوىل، �أيام �البتد�ئية، قائمة على �الختالط. وهي تابعة لوكالة 

�الإعد�دية  باهر  �صور  مدر�صة  �إىل  �نتقلت  �البتد�ئية  �لر�بعة  �ل�صنة  كانت  وملا  �الأونرو�، 

للبنني، وهناك و��صلت ما تبقى من تعليمي �البتد�ئي و�الإعد�دي، وكنت من �ملتقدمني ال 
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من �ملتفوقني، حتى كان �لثاين �الإعد�دي و�لثالث �الإعد�دي فكنت من �ملتفوقني خا�صة يف 

�لريا�صيات ما عد� �حل�صاب، ويف �لطبيعيات ما عد� علم �الأحياء.

�لعربية؛  �للغة  �لدر��صة وخا�صة  َكرَّهنا يف  �أ�صاتذة، منهم من  �َصنا  درَّ �ملرحلة  يف هذه 

�لريا�صيات  �أ�صاتذة  وخا�صة  تعليمنا،  يف  موفقاً  كان  من  ومنهم  �لفا�صلة،  الأ�صاليبهم 

و�لعلوم و�للغة �الإجنليزية. وبقيت �للغة �لعربية ثقيلة وغريبة على فهمي وعاملي، حتى 

قي�ص �هلل يل ولبقية �لتالميذ يف �ملرحلة �لثانوية �أ�صتاذ�ً فا�صالً؛ كان له �لف�صل يف �إفهامنا 

�ملح�صن  عبد  �الأ�صتاذ  وهو  كلماتها،  وم�صغت  ع�صاقها،  من  �أ�صبحت  حتى  �لعرب،  لغة 

جابر. �أما مادة �لدين �الإ�صالمي، فكان �حلا�رش �لقوي هو �الأ�صتاذ فيا�ص حممد فيا�ص، 

من بيت �صاحور، وكان له ف�صل علينا، و�إن كانت �الأفهام قا�رشة عن �لتاألق و�لن�صج، 

�لقومي، وما جاءنا من زبد  �ملد  �لدعوة و�لدعاة، وطغيان  �لدين وقتذ�ك، ولغربة  لغربة 

�حل�صارة �لغربية.

من  طلب  �لقر�آن،  وحتفيظ  �لدين  مادة  فيا�ص  �أ�صتاذنا  من  نتلّقى  ونحن  يوم،  وذ�ت 

�الأذ�ن وقتذ�ك كان  �الأذ�ن، ومن كان يرفع  يتقدم و�حد منهم لريفع  �أن  �ل�صف  تالمذة 

بني  �صاع  يومها  ومن  �الأذ�ن،  ورفعت  فتقدمت  لذلك،  �أحٌد  ��صتجاب  فما  عليه،  ُي�صحك 

�أن  �هلل،  رحمها  الأمي  يطيب  وكان  عمري،  من  �الأوىل  �الأيام  منذ  بال�صيخ،  لقبي  �لنا�ص 

تناديني بال�صيخ.

يف �لفرتة �الإعد�دية، كما ذكرت من قبل، كنت �أحب �لهند�صة و�جلب... بل كنت �الأول 

�حل�صاب،  �أكره  هذ�  وليومنا  �حل�صاب،  �أكره  كنت  بينما  �صفي،  �أبناء  على  �ملادة  هذه  يف 

وكنت �أحب �لفيزياء، وعو�صني عن ذلك �أن �أ�صغر �إخوتي �صناً هو �ليوم �أ�صتاذ فيزياء، 

من )م�صيحي  بنوره  عي�صى  �الأ�صتاذ  �أن  و�أذكر  �لدكتور�ه.  �صهادة  على  ح�صل  �أن   بعد 

بيت �صاحور و�أتخول به؛ الأن جدتي الأمي من بيت �صاحور(... هذ� �الأ�صتاذ كان ي�صاأل 

عني ويقول: �أين حممد �أبو طري؟ الأين كنت بارعاً يف مادة �لهند�صة.

الدراسة بعد االحتالل:
بعد حرب 1967، فر�ص �الحتالل على مد�ر�ص �لقد�ص �ملنهج �لتابع لوز�رة �ملعارف 

�إىل  فذهبت  �الإ�رش�ئيلي”،  “�لبجروت  حلَّ  �الأردين،  �لتوجيهي  من  وبدالً  �الإ�رش�ئيلية. 

�لقد�ص  �بن  �لقدير  و�الأ�صتاذ  �لفا�صل  �ملربي  يومذ�ك  مديرها  وكان  �لر�صيدية،  مدر�صة 
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�ملدير  �إىل  ذهبت  �لر�صيدية،  يف  �لدر��صة  من  �أ�صبوع  وبعد  �لر�بي،  ر�تب  �الأ�صتاذ  �لبار 

وطلبت منه ورقة �نتقال �إىل ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية، فما �صاعدين يف ذلك، فذهبت دون 

�لدكتور عكرمة �صبي، و�ملعروف  �أو كتاب نقل، و��صتقبلني مديرها، وهو  ورقة نقل 

�لر�حل  �لقد�ص  قا�صي  و�بن  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  خطيب  وهو  وطنيته،  ب�صدق 

�صماحة �ل�صيخ �صعيد �صبي، رحمه �هلل.

وقد  �الأردين،  �ملنهج  ح�صب  علومي  تلقيت  �ل�رشعية،  ق�صى 
َ
�الأ ثانوية  مدر�صة  ويف 

�صاعت مني �صنة لرتددي بعد �الحتالل يف �أن �أتعلم، �أو �أن ال �أتعلم.

يف هذه �ملدر�صة علماء، ومو�د �لدر��صة كثرية، ومل ينح�رش �الأمر مبو�د �ل�صف �الأول 

�الإ�صالمي  �لفقه  در��صة  �إىل  ذلك  تعّدى  بل  �لثانوي،  و�لثالث  �لثانوي،  و�لثاين  �لثانوي، 

�لت�رشيع،  علم  وكذلك  �لثانوية،  �ملر�حل  خالل  من  كامالً،  حنيفة  �أبي  مذهب  على 

و�لتوحيد، و�لفل�صفة، و�ملري�ث، و�أ�صول �ملحاكمات، وعلم �حلديث، وم�صطلحه، وعلم 

�لرجال، ومو�د هي من �خت�صا�ص �لدر��صة �جلامعية، لكن بحمد �هلل ��صتفدنا من ذلك، 

 وجنحت يف �لتوجيهي �الأردين، و�لتوجيهي �ل�رشعي، وما بينهما �أ�صبوعان من �لوقت،

و�حلمد هلل.

كان ممن َدّر�صنا وتلقينا �لعلوم على �أيديهم، �لعامل �جلليل وخطيب �مل�صجد �الأق�صى 

�ملبارك ف�صيلة �ل�صيخ جميل �خلطيب، وف�صيلة �ل�صيخ عكرمة �صبي، و�الأ�صتاذ �لدكتور 

�أحمد فهيم جب، و�الأ�صتاذ �ل�صيخ �صحادة حمد�ن، و�الأ�صتاذ حممد �لكفر�وي، و�الأ�صتاذ 

معي  كان  كما  ��صمه.  يذكر  مل  ملن  وعذر�ً  دوف�ص،  عزت  و�الأ�صتاذ  جابر،  �ملح�صن  عبد 

، و�الأ�صتاذ يو�صف �أبو ع�صلة، و�ل�صيخ 
5
و�صبقني من �لطلبة ف�صيلة �ل�صيخ جميل حمامي

حممد ح�صني مفتي �لقد�ص، و�لدكتور �أحمد فو�قة، و�لدكتور مو�صى �لب�صيط، وكان معنا 

يف تلقي �لعلوم من غزة ها�صم ورفح وخانيون�ص. ومع حبي وتقديري الأ�صاتذتنا جميعاً، 

غائباً  و�حلركي  �لدعوي  �لفقه  كان  �الأخرى،  و�لعلوم  و�لت�رشيع،  �لفقه  علمونا  و�لذين 

جميل عبد الرحيم حمامي )1952– (: ولد يف معان باالأردن حيث كان يعمل و�لده �رشطياً. ��صتقرت عائلته   
5

�إماماً وخطيباً وو�عظاً متجوالً يف منطقة ر�م �هلل، ثم مدير�ً  يف �لقد�ص، و�أكمل تعليمه �جلامعي يف م�رش. عمل 

لد�ئرة �حلديث �ل�صـريف يف �مل�صـجد �الأق�صى ومدير�ً الأوقاف بيت حلم. �أ�صهم يف تاأ�صي�ص عدد من �ملوؤ�ص�صات 

و�ملنظمات �خلريية، ون�صط يف �صفوف �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني بفرتة مبكرة، و�أ�صهم يف تاأ�صي�ص حركة 

�ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(. �عتقل لدوره �ملوؤ�ص�ص يف �ل�رشبة �الأوىل �لتي وجهت حلركة حما�ص. نا�صط يف 

�لدفاع عن �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى.
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 رحمه �هلل، من خالل تف�صريه �لظالل 
6
عن ت�صورهم، ولوال قر�ء�تي لل�صهيد �صيد قطب

ومعامل يف �لطريق ما �ت�صحت �الأمور، ولبقيت �لظلمة و�جلهل يع�صع�صان يف نف�صي.

طوبا  و�أم  باهر  �صور  �أبناء  من  وع�رشون  تقدمت   1971/1970 �لدر��صي  �لعام  ويف 

للتوجيهي �الأردين و�ل�رشعي، فلم ينجح �صو�ي على ما �أذكر.

وقفة مع حرب 1967:
باهر  �صور  وجارتنا  حدودية،  قرية  كانت  و�إن  و�دعة،  قريتنا  كانت  �حلرب  قبل 

�الإخو�ن �صنة  �ملجاهدين من  ��صتقبلت جموع  �أن  لها باع يف �جلهاد، و�صيتها ذ�ئع يوم 

1948، ولكن خالط �خلرَي َدَخٌن، فلما دخل �جلي�ص �الأردين ليقوم بدوره بدالً من كتائب 

�إىل  غلوب  جاء  حنيك(،  )�أبو  �ملكنّى  با�صا  “غلوب”  �لبيطاين  �لقائد  وبقيادة  �ملجاهدين، 

�ملنطقة �حلدودية، وكانت مدر�صة �صور باهر �الإعد�دية هي مقر قيادة �ملجاهدين، فتقدم 

عبده،  حممود  �ملجاهد  �لقائد  �إىل  �لوجهاء،  من  ولي�صو�  �لبلدة،  �أهل  من  �ملخاتري  بع�ص 

ي�صريون عليه �أن ي�صتقبل غلوب، فجمع حممود عبده �لنا�ص يف مدر�صة �صور باهر، وقال 

ُدول  بالع�صي  لو  و�هلل  �ملتاآمر،  هذ�  �لكافر...  هذ�  �أ�صتقبل  �أن  مني  “�أتطلبون  للمخاتري: 

]هذه �لع�صي[، وكان يحمل ع�صاه �لع�صكرية، و�هلل لو بالع�صي دول، نقاتل �ليهود، وال 

ن�صمح لهم باحتالل �أر�صنا”. فجاء غلوب �إىل منطقة �حلدود مع �لعدو �ل�صهيوين، مار�ً 

باملدر�صة ومن فيها، وما ��صتقبله �أحد، وهذ� ما حدثني به �أبي رحمه �هلل، عن هذ� �ملوقف.

�شيد قطب )1906–1966(: من مو�ليد �أحد قرى حمافظة �أ�صيوط مب�رش، وهو من �أبرز مفكري جماعة �الإخو�ن   
6

وكتّابها بعد �إمامها ح�صن �لبنا. تخّرج من كلية د�ر �لعلوم بالقاهرة، و�صغل عدة منا�صب يف وز�رة �ملعارف. 

ن�رش �لع�رش�ت من �ملقاالت يف عدد من �ل�صحف و�ملجالت �مل�رشية، و�أ�صدر عدد�ً منها. �نت�صب للجماعة �صنة 

عاماً،   15 ملدة  بال�صجن  عليه  وحكم  �ملن�صية  حادثة  بعد  �عتقل  �لدعوة.  ن�رش  ق�صم  م�صوؤولية  و��صتلم   ،1953

تعر�ص خاللها لتعذيب �صديد وكتب �أبرز موؤلفاته، “يف ظالل �لقر�آن” و“معامل يف �لطريق”، و“�مل�صتقبل لهذ� 

�لدين”، وغريها. �أفرج عنه �صنة 1964 ليقب�ص عليه من جديد بعد �تهامه بقيادة تنظيم �إخو�ين يهدف لالنقالب 

على �حلـكم، و�أُعدم وعدد من �إخو�نه يف 1966/8/29.

مروان خالد حديد )1934–1976(: ولد يف مدينة حماة ب�صورية، ودر�ص �لهند�صة �لزر�عية يف م�رش. �صاعر، 

�نتظم يف �صفوف �الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش وتاأثر باأجو�ء �لقمع �ل�صيا�صي �لذي كانت تتعر�ص له �جلماعة. 

�عتقل و�آخرين يف �قتحام م�صجد �ل�صلطان يف حماة �صنة 1964 وحكم عليه باالإعد�م. �أ�صدر �لرئي�ص �ل�صوري 

�أمني �حلافظ عفو�ً عاماً عن �ملحكومـني بـاالإعد�م بعد و��صطة لل�صيخ حممد �حلامد. بد�أ �الإعد�د لعمل ع�صكري 

�صّد �لنظام �ل�صوري، فاأن�صاأ تنظيماً خا�صاً به بعيد�ً عن �الإخو�ن �مل�صلمني �لذين رف�صت قيادتهم فكرة �ل�صد�م 

�لع�صكري. �عتقل بعد فرتة من �ملطاردة يف 1975/6/30، وتعر�ص لتعذيب �صديد تويف على �إثره يف �صجن �ملزة 

�لع�صكري.
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ُيلهب م�صاعرها،  �مللتهب  �الأمة و�صعوبها خُمَدرة، و�خلطاب  1967 كانت  قبل حرب 

�لقاهر  و�صو�ريخ  �لنا�رش،  عبد  وجمال  �صعيد  �أحمد  ودياغوجية  عو�طفها،  ويدغدغ 

و�لظافر، �لتي �صمعنا بها وما �صاهدنا طحنها، قد �أثارت يف �لنا�ص حمية �لنز�ل و�ملر�غمة، 

وهذه �ل�صعار�ت �لطنانة �لرنانة، “من �ملحيط �لهادر �إىل �خلليج �لثائر لبيك عبد �لنا�رش”. 

�إىل  عامة،  �لعربية  و�ل�صعوب  �خل�صو�ص،  على  �لفل�صطيني  بال�صعب  �ألقت  جميعاً  هذه 

�لتو�كل، و��صتمر�ء �النتظار، مع عو�مل �الإحباط �لتي كان لالأنظمة جميعها دوٌر يف تردي 

�أن  �لت�صدي لالحتالل ومقاومته منذ  �لنا�ص و�أحو�لهم، وقلة �صبهم، بل عجزهم عن 

وطئت �أقد�مه �أر�صنا.

�لعدو،  من  �خلوف  و�إ�صاعة  وتروي�صها،  �صعوبها  قهر  يف  �صيئاً  دور�ً  لالأنظمة  �إن 

�لنا�ص  حا�رشت  �الأنظمة  فهذه  �لرباط.  وثقافة  و�جلهادية،  �لنف�صية،  �لتعبئة  من  بدالً 

لقمة  �أجل  من  �الأوطان  هجر  �إىل  ذلك  �أدى  ولو  �لرزق،  بطلب  يتلهو�  حتى  وجوَّعتهم، 

�لعي�ص، بل �الأنكى من ذلك كانو� يعتقلون وي�صجنون من يجدون عنده ر�صا�صة بندقية، 

يف  �لتخدير  الإذ�عات  ي�صتمعو�  �أن  �لنا�ص  على  ممنوعاً  وكان  بندقية؟  كانت  �إذ�  فكيف 

م�رش و�لدول �الأخرى، من �لقهر وكبت �حلريات، �لذي متار�صه هذه �لدول. فاالحتالل 

ب�صطوته، وباحلكم �لع�صكري الأهلنا �صنة 1948، مل ينع �لنا�ص من �ال�صتماع الإذ�عات 

قبل  وعاي�صوه  �لنا�ص  يعرفه  مما  قليل  عندي  وما  ذلك.  يف  جنحت  �الأنظمة  لكن  �لعرب، 

على  وتعي�ص  �مل�صاعر،  ملتهبة  مبحيطها  �ملنطقة  كانت  باأيام  �حلرب  فقبل   ،1967 �صنة 

�صفيح �صاخن؛ الأن �حلرب على �الأبو�ب وحترير فل�صطني قاب قو�صني �أو �أدنى. وجاء 

حتت  من  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  خرجت  �أن  بعد  �لقد�ص  �إىل  �هلل،  رحمه  �ل�صقريي، 

�الأنظمة  �أن عجزت  بعد  لتكون ملهاة  �لنا�رش،  بقيادة جمال عبد  �لعربية  �الأنظمة  عباءة 

�الأول �لرئي�ص  �ل�صقريي  �أحمد  �ل�صيد  �أغر��صه، فكان  �لتخدير  �لتحديات، و��صتنفد   �أمام 

لهذ�  وكان  �لفل�صطيني،  �لتحرير  جي�ص  با�صمها  جي�ص  لها  وت�صكل  �لتحرير،  ملنظمة 

�أر�ص غزة با�صم  1967، حيث عملت بقاياه، من على  �جلي�ص دوره بعد �الحتالل �صنة 

قو�ت �لتحرير �ل�صعبية. فقاومت �الحتالل وقارعته، وقدمت �ل�صهد�ء و�ل�صجناء، منهم 

، وهو 
�لقادة �الأبطال عبد �لقادر �أبو �لفحم، �لذي ��صت�صهد يف �صجن ع�صقالن �صنة 71970

��صت�صهد �الأ�صري عبد �لقادر جب �أحمد �أبو �لفحم يف �صجن ع�صقالن خالل م�صاركته يف �الإ�رش�ب عن �لطعام،   
7

وكان ذلك يوم 1970/5/11. ]�ملحرر[
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بدر�صاوي  عمار  علي  جب  �لعقيد  �ل�صابط  �جلي�ص  هذ�  قادة  ومن  �لطعام.  عن  م�رشب 

�إال �لعند�ء من �لرجال، طر�ز  من بيت دّر��ص، وهذه �لقرية من قرى �ملجدل، ما خرَّجت 

كما  عجيباً،  وخارجه  �ل�صجن  د�خل  عمار  جب  عناد  فكان  �لقرية...  هذه  �أبناء  عجيب، 

، وحممد ن�صار، ونبيل ن�صار، و�ل�صهيد
8
 هي �حلال يف �لدكتور �ل�صهيد �إبر�هيم �ملقادمة

ز�هر ن�صار، وحتى عبد �لعزيز �أبو �لقر�يا من �جلبهة �ل�صعبية، فقد كانو� جميعاً “نف�ص 

�لطينة، ومن نف�ص �لعجينة” كما يقال.

��صت�صهد  �لذي   ،
9
�حل�صيني زياد  �ل�صهيد  �لقطاع  يف  �لتحرير  جي�ص  �أبطال  من  وكان 

�لتحرير  قو�ت  �أبناء  من  �ل�صجون  يف  �لتقيتهم  ممن  وكثري�ً  �ل�صو�،  ر�صاد  �حلاج  بيت  يف 

فتح  حركة  قبل  �الحتالل،  ومقارعة  �حلرب  يف  حا�رش�ً  كان  من  �أكرث  وهم  �ل�صعبية، 

و�صو�ها، �للهم �إالّ �جلبهة �ل�صعبية، �لتي كانت حا�رشة، لكن لي�ص بزخم قو�ت �لتحرير 

�ل�صعبية.

باأيام، وحّطت به �لرحال يف فندق  �لقد�ص قبل �حلرب  �إىل  �ل�صقريي، رحمه �هلل،  جاء 

�الأردن، و�ل�صقريي  �إىل  �لقد�ص، وغادرها يوم �حلرب  �ل�صيخ جر�ح من  �الأمب�صادور يف 

خرٌي ممن جاء بعده. ومن قبله ز�ر �لقد�ص و�حلدود �لرئي�ص �لتون�صي �حلبيب بورقيبة، 

وعلق على �هتمام �لنا�ص بت�صييد �لق�صور، و�لتطاول يف �لبنيان يف بيت حنينا )�إىل �ل�صمال 

من �لقد�ص(، وقال: من يريد �أن يحرر �أر�صه، ال يتطاول يف �لبناء على هذ� �لنحو، و�ملنطقة 

خط �أمامي، ورمبا كان م�صيباً، فقد بنى �أهلنا من بيت حنينا )ومعظمهم يعمل يف �أمريكا 

مع  �ل�صلح  �إىل  دعا  بل  بالتعليق،  يكتِف  مل  بورقيبة  لكن  �لق�صور...  طويل(  زمن  منذ 

قرية من  ُهِجرت  الأ�رشة  غزة  قطاع  و�صط  �لبيج  خميم  يف  ولد   :)2003–1952( املقادمة  اأحمد  اإبراهيم   
8 

ع�صو  مبكر�ً.  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  يف  ن�صط  م�رش،  يف  �الأ�صنان  طب  در�ص  ع�صقالن.  ق�صاء  د�ر�ص  بيت 

�لنو�ة �الأوىل للجهاز �لع�صكري �لذي �صكله �ل�صيخ �أحمد يا�صني مطلع �لثمانينيات. �عتقل �صنة 1984 وحكم عليه 

بال�صجن لثمانية �أعو�م. و�عتقل �صنة 1996 يف �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية وُعذِّب عذ�باً �صديد�ً مل�صوؤوليته عن 

بناء تنظيم ع�صكري جديد حلما�ص يف �لقطاع. من �أبرز قادة حما�ص يف �نتفا�صة �الأق�صى، له عدٌد من �ملوؤلفات 

�أبرزها كتاب “معامل يف �لطريق �إىل حترير فل�صطني”. �غتيل ب�صو�ريخ طائر�ت �الحتالل يف 2003/3/8. �نظر: 

�مل�صتقبل،  �أبحاث  )غزة: مركز  املجاهد  والداعية  القائد  املقادمة:  اإبراهيم  الدكتور  ال�شهيد  عاطف عدو�ن، 

.)2004

زياد حممد احل�شيني )1943–1971(: ولد يف مدينة غزة. تخرج من �لكلية �لع�صكرية لل�صباط �الحتياط يف   
9

1969 من�صب قائد  �لفل�صطيني. توىل مطلع �صنة  �لتابعة جلي�ص �لتحرير  �لقاهرة و�لتحق بقو�ت عني جالوت 

قو�ت �لتحرير �ل�صعبية يف قطاع غزة، و�لتي قادت �ملعركة �صّد �الحتالل �إثر �حتالل �صنة 1967. قاد عدد�ً من 

�لعمليات �صّد �الحتالل. ��صت�صهد يف 1971/11/21 يف عملية �غتيال بعد �ختطافه من قبل عمالء �ل�صهاينة.
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لالجئني،  جب  عقبة  خميم  يف  وخا�صة  �صّده،  مظاهر�ت  يف  �لنا�ص  فخرج  “�إ�رش�ئيل”، 
.
10

ورددو�: يا �أبو رقيبة يا غد�ر، بعت بالدك بالدوالر

قبل حرب 1967 مل تتوقف �عتد�ء�ت �ل�صهاينة ودولتهم على �لقرى �لفل�صطينية، حيث 

��صتباح �ل�صهاينة قرى �حلدود، من قبيه غرب ر�م �هلل، و�لقريبة من �لرملة و�للطرون، 

�إىل بلدة �ل�صموع، وهي �إىل �جلنوب من مدينة �خلليل، وعلى �لتخوم �ل�صمالية لبئر �ل�صبع؛ 

 ،1966 قتلو� �لرجال وبقرو� بطون �لن�صاء، وهدمو� �لبيوت. و�آخر ذلك ما كان يف �صنة 

وقبل �حلرب ب�صهور، فخرج طلبة �ملد�ر�ص يف مظاهر�ت عارمة �صّد �حلكومة �الأردنية 

ن�رشة لل�صموع، كالر�صيدية ومد�ر�ص �لقد�ص ونابل�ص، خرجو� يف مظاهر�ت تعامل معها 

.
11

�لنظام بق�صوة

كانت “�إ�رش�ئيل” ُتعّد للحرب، وت�صتعد لالنق�صا�ص من على �أر��صينا، وكانت �الأنظمة 

فحزب  �صعوبها،  مع  �لد�خل  يف  �رش�عها  نن�صى  �أن  دون  �أخرى،  جبهات  على  حتارب 

حياتهم.  �لنا�ص  على  و�أف�صد  �لبلد،  وخرب  �جلي�ص  �أ�صعف  �صورية  يف  �ل�صمال  يف  �لبعث 

وهناك يف م�رش، �ن�صغل �لنظام بحربه يف �ليمن، كما �أقدم على مطاردة و�إعد�م قادة �لعمل 

�الإ�صالمي من رجال �الإخو�ن، �لذين حاربو� �ل�صهاينة يف فل�صطني، و�صهدت لهم ربوع 

�لقد�ص بذلك... وممن حاربو� �الإجنليز يف �لقناة يف مدينتي �ل�صوي�ص و�الإ�صماعيلية، فقام 

�لنظام باإعد�م �ل�صيخ حممد فرغلي، ويو�صف طلعت جز�ر �الإجنليز، كما �أعدم �صيد قطب 

يف 1966/8/29 )قبيل حرب حزير�ن/ يونيو 1967(. غري �أن �هلل �صبحانه ك�صفهم، فلحقهم 

.
امِلنَِي(12 عار �لهزية يف حزير�ن/ يونيو 1967. و�صدق �هلل )َوِقيَل ُبْعد�ً لِلَْقْوِم �لظَّ

�الإعد�دية، وطلب  �إعد�م �صيد قطب، رحمه �هلل، كنت يف  �لنظام �مل�رشي على  �أقدم  ملا 

�أقر�أ على �لطلبة يف �صاحة �ملدر�صة، �صاعة  �أن  �أبو قلبني، من �صلو�ن،  مني �الأ�صتاذ عو�د 

 عن زيارة �أبو رقيبة لل�صفة �لغربية يف �آذ�ر/ مار�ص 1965، وت�رشيحاته وردود �لفعل عليها، �نظر: اليوميات 
10

الفل�شطينية املجلد الأول من 1965/1/1 اإىل 1965/6/30 )بريوت: مركز �الأبحاث - منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، 

1966(، �ص 86–99. ]�ملحرر[

�صهدت �ل�صفة �لغربية �عتد�ء�ت �صهيونية متتالية تفاوتت يف حدتها، كان �أبرزها �لهجوم على بلدة قبية ليلة   
11

1953/10/15، و�لهجوم على بلدة �ل�صموع ليلة 1966/11/14. للمزيد عن هذه �العتد�ء�ت يكن مر�جعة: 

 Benny Morris, Israel’s Border Wars, 1949–1956: Arab Infiltration, Israeli Retaliation, and the

Countdown to the Suez War (Oxford: Clarendon Press, 1993).

مع �الإ�صارة �إىل �أن جّل م�صادر �لكتاب �صهيونية. ]�ملحرر[

القراآن الكرمي، �صورة هود، �آية 44.  
12
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�ل�صباح، ما تي�رش من �لقر�آن عن روح �ل�صهيد �صيد قطب، كان ذلك يف �ليوم �لذي �أعدم فيه، 

�أو بعده بيوم على ما �أذكر، وفعالً قر�أت، وال �أدري ملاذ� �خرتت �الآيات من �صورة �الأنعام، 

ْر�صِ َولِيَُكوَن ِمَن 
َ
َماَو�تِ َو�اْلأ من قوله تعاىل من �الآية )َوَكَذلَِك ُنِري �إِْبَر�ِهيَم َملَُكوَت �ل�صَّ

ْر�َص َحنِيفاً َوَما 
َ
َماَو�تِ َو�اْلأ ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر �ل�صَّ �مْلُوِقننَِي(، �إىل قوله تعاىل: )�إِينِّ َوجَّ

 .
َنا ِمَن �مْلُ�رْشِِكنَي(13

َ
�أ

هذ� عما �صبق �حلرب و�لعدو�ن �ل�صهيوين �صنة 1967، �أما عن �حلرب وما بعدها، فها 

هم �ل�صهاينة يوم دخول �لقد�ص، يعربدون ويتملكهم �ل�صلف و�لغرور، وهم يرق�صون 

رجاالً ون�صاًء يف �صاحة �لب�ق، وحناجرهم تلعلع: حّط �مل�صم�ص على �لتفاح... دين حممد 

وىل ور�ح. وكثري منهم �أل�صنتهم عربية؛ منهم �ملغربي و�ليمني و�لعر�قي، ومن �أتى من 

�لدول �لعربية منهم �صاطياً مغت�صباً الأر�ص فل�صطني.

�ل�صرييف،  حممد  ��صمه  جليل  �صيخ  عامل  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  كان  باأيام  �حلرب  قبل 

يدّر�ص �لنا�ص، ويعظهم، ويحذرهم من حرب قادمة، ومن �حتالٍل للقد�ص، و�أن �ل�صهاينة 

يعدون �لعدة، و�لعرب يف غفلة من هذ� �لذي يحاك ويدبر، فوقف له رجل من �حلا�رشين 

�صرندهم  هذه  وبال�رش�مي  حذ�وؤه...  يده  ويف  هذه،  باالأحذية  له:  وقال  �مل�صتمعني، 

ونت�صدى لهم. فانظرو� �إىل هذ� �مل�صتوى من �ال�صتهانة بالعدو، و�جلهل باحلال و�لو�قع 

بعد  �أما  �أخو�تها.  �أو  دم�صق  من  �ل�صام  من  �ل�صرييف  �صيخنا  �أن  و�أظن  �لهزية.  وثقافة 

�ل�صاد�صة ع�رشة من عمري، وكانت �لهزية مدوية، وغري مقبولة  �حلرب، فقد كنت يف 

لدى �جلماهري، مِلا َمنّتهم �صعار�ت �الأنظمة من �النت�صار�ت. و�حلق �أن �أبا جهل ملا خرج 

] كان قد  بجي�ص جر�ر، تعد�ده �ألف مقاتل من مكة �إىل مياه بدر، حلرب �صيدنا حممد 

�أعّد �لعدة، و�أخذ باالأ�صباب لتلك �ملو�جهة، بل كان مزهو�ً، وكان على ر�أ�ص �جلي�ص، ومل 

علينا  وتعزف  �خلمر،  ون�رشب  بدر�ً  نرد  قال:  وملا  �ملعركة،  من  هرب  �أنه  عليه  ي�صجل 

لكن  وكفره.  �صيطانه  خذله  و�إن  قوله،  من  ثقة  على  كان  �لعرب،  بنا  وت�صمع  �لقيان، 

�لذين طبلو� للحرب �صنة 1967 من �لعربان، و�أغلقو� م�صائق تري�ن، وقالو� من �ملحيط 

�إىل �خلليج �لثائر لبيك عبد �لنا�رش، و�أم كلثوم معكم يف �ملعركة، كانو� على غفلة  �لهادر 

من �أمرهم، ومل يعدو� �لعدة، �أو ياأخذو� باأ�صباب �حلرب، كانت جعجعة ال طائل حتتها، 

ودفعت �جلبهة �مل�رشية �رشيبة غالية، من خرية �أبنائها، بني �لقتل �مليد�ين وبني �الأ�رش، 

القراآن الكرمي، �صورة �الأنعام، �آية 75–79.  
13
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عد� عن �خل�صارة يف �ملعد�ت و�أدو�ت �لقتال. و�حلقيقة �أنهم ما �أح�صنو� يف �صيء، حتى �إن 

خطابهم �ل�صيا�صي كان عقيماً ال يرقى �إىل م�صتوى �الأحد�ث، وكانت �أفئدة �حلكام هو�ء. 

�أهكذ� ت�صقط وباقي �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة و�صيناء و�جلوالن دون مقاومة تذكر؟!! 

�أقول: و�هلل، لن يغفرها لهم �لتاريخ، و�صتبقى و�صمة عار يف جبني كل حاكم مل يد�فع عن 

�لقد�ص وفل�صطني و�لبالد �لعربية. وو�هلل كلما �أتذكر ذلك، فاأول خاطر يقع يف نف�صي، �أن 

.
اَل ُبْعد�ً مِلَْدَيَن َكَما َبِعَدْت َثُموُد(14

َ
ام؛ و�هلل �صبحانه وتعاىل يقول: )�أ �أقف و�ألعن �حلكَّ

وحتى بعد �أن و�صعت �حلرب �أوز�رها، بقي �لنا�ص يف حالة ذهول ملا �أ�صابهم وحّل 

بهم، وبقيت �الأنظمة على تعا�صتها، لوال �أن �جلماهري و�الأنظمة وجدت بغيتها يف �لثورة 

�لثورة  فكانت  �الأيام،  تلك  تردي  مع  قدر  على  جاء  �لذي  �لفد�ئي،  و�لعمل  �لفل�صطينية 

�لفل�صطينية هي �لر�فعة حلال �جلماهري، و�الأمل �جلديد �لذي يخفف عنهم �أثقالهم، ويفتح 

عليهم بو�بات حالت دونها �الأنظمة من قبل. و�الأنظمة كذلك، وجدت يف �لثورة �لفل�صطينية 

و�لعمل �لفد�ئي، ما يخفف عنها �صغط �جلماهري، فاأخذ كل نظام ي�صتقطب ف�صيالً من 

حتى  �لفد�ئي،  �لعمل  �صاحة  على  ف�صائل  لها  �أوجدت  �الأنظمة  وبع�ص  �ملنظمة،  ف�صائل 

�لفد�ئي  �لعمل  �مللك ح�صني قال )عندما كان  �أن  ُتنفذ �صيا�صتها، ويكون لها ذر�عاً، حتى 

موّجهٍ  كالم  يف  و�أظافركم،  باأ�صنانكم  �قتلوهم!  وقال:  فد�ئيون،  كلنا  �الأردن(:  يف  قوياً 

�لنا�ص، و��صتثمروها على  للفل�صطينيني �صّد �ل�صهاينة، وكانت موجًة �رشيعاً ما ركبها 

�صعيد �الأنظمة و�جلماهري.

جاء �حتالل 1967 للقد�ص و�ل�صفة �لغربية، وخرجت �الأفاعي من جحورها، وعملت 

و�حلار�ت  �ملو�قع  وتغيري  �ملدينة،  معامل  طم�ص  على  �لقد�ص  يف  وبلديتها  �الحتالل  دولة 

حتت م�صميات جديدة، وتفريغ حار�ت من �أهلها، ومد�ر�ص من طالبها، وحتى �مل�صاجد 

مبدر�صتها  �لب�ق  فحارة  ماآذنها.  على  من  �الأذ�ن  رفع  ومنعو�  وعزلوها،  حا�رشوها 

�لتنكزية،  و�ملدر�صة  �لهدم،  حتت  مات  من  منهم  بل  �صكانها،  و�أخلي  بكاملها،  هدمت 

خرجنا منها 
ُ
و�لتي تلقينا فيها علومنا �ل�رشعية، حتت م�صمى ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية، �أ

بقر�ر ع�صكري من وزير دفاع �الحتالل �آنذ�ك مو�صيه ديان Moshe Dayan، كان ذلك 

�ملبكى،  �ل�صهاينة حائط  ي�صميه  �لذي  �لب�ق،  �أنها مطلة على حائط  1968، بحجة  �صنة 

القراآن الكرمي، �صورة هود، �آية 95.  
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ويار�صون عبادتهم قبالته، لكن در��صتنا مل تتوقف، فا�صتوعبتنا د�ر �الأيتام �الإ�صالمية 

يف حجر�تها يف �صاعات �مل�صاء، ثّم �نتقلت �لثانوية �ل�رشعية �إىل باب �الأ�صباط �أحد �أبو�ب 

�مل�صجد �الأق�صى.

كل  وعلى  �لغائبني،  �أمالك  من  كثري  على  يده  وو�صع   1967 �صنة  �الحتالل  جاء 

�الأردنية  �ململكة  حلكومة  تابعة  كانت  �لتي  �ل�رشطة،  ومر�كز  �حلكومية،  �ملوؤ�ص�صات 

و�لنبي  �لعامود  ر�أ�ص  يف  �حلال  هي  )كما  �ملر�كز  هذه  فحّول  ذلك،  تعدى  بل  �لها�صمية، 

يعقوب( �إىل بوؤر ��صتيطانية. وما �إن وطئت �أقد�م �الحتالل �ملدينة، و�إىل يومنا هذ�، و�لتهويد 

قائم على قدم و�صاق، وحرب �لتفريغ و�لت�صييق، و�ل�رش�ئب �لباهظة �لتي ال تطاق وال 

ت�صتطاع، حتى يهجر �أهُل �ملدينة بيوتهم نتيجة هذه �ل�صيا�صة �ملجرمة. لقد حتولت �أحياٌء 

وحار�ت كاملة من �لعرب �إىل �ل�صهاينة، ما بني �رشقة، وبيع، و�رش�ء، و�صم�رشة، وخر�ب 

�صمري، وما �إىل ذلك. لكن كان هناك يف �لقد�ص من �آثر �ملوت و�لفقر، على �أن يفرط ببيته، 

�خلال�ص، مو�صى  �حلاج  ومنهم  بيوتهم،  يبحو�  ومل  �لهدم،  حتت  ماتو�  �أنا�ٌص   منهم 

رحمه �هلل، �لذي ر�ودوه كثري�ً، و�إغر�ء�ت ال مثيل لها، حتى يتنازل عن عقار من عقار�ته، 

لكنه رف�ص وباإ�رش�ر، وعزة، وكر�مة. فكل من يتابع �الأخبار �صمعه على �صا�صة �لتلفزيون 

يقول: �إنه ال يكن �أن يبيع بيته، حتى ياأخذ توكيالً من كل �أبناء �الأمة �الإ�صالمية، مبا يف 

ذلك �الأطفال �ل�صغار، لقد مات، رحمه �هلل، وبقي رمز�ً، و�أ�صطورة للرباط و�لثبات. لكن 

يف �ملقابل، هناك من رّخ�ص نف�صه، وباء بخزي �لدنيا و�الآخرة.

�لتي  فل�صطني  لتحرير  �أت�صوق  كنت  الأنني  �أتوقعها؛  كنت  وما   ،1967 حرب  جاءت 

�حتلها �ل�صهاينة �صنة 1948، كنت على ثقة باأن �لعرب يف طريقهم �إىل حترير فل�صطني، 

 ،1948 �أهلنا �صنة  �أتوجع و�أحترق على �لذي دهى  �آتية كالطوفان، وكنت  و�أن زحوفهم 

Ramat Rachel، �ملجاورة لبلدة �صور باهر، و�لتي  و�أنظر �إىل مغت�صبة ر�مات ر�حيل 

�أقيمت على �أر�ص بيت �صفافا و�صور باهر، و�أردد ما يغنيه فريد �الأطر�ص )ملن �أحبها( 

وما طالها )نالها(: “قد�م عينيّا، وبعيد عليّا، مق�صوم لغريي، وهو ليَّا”.

�حتلت �لقد�ص، ورفع �الحتالل علمه على قبة �ل�صخرة، ومل يتلك �أحد �جلر�أة على 

�ل�صفري  �أن جاء  �إىل  �لنا�ص مبلغها،  �لهزية من  بلغت  �لطاهر، وقد  �ملكان  �إنز�له من ذلك 

�لرتكي وطلب من قو�ت �الحتالل �إنز�له، فاأنزلوه.
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فاأهايل �لقليل،  �إال  وهاجرو�  قر�هم،  تركو�  �حلدودية  �لقرى  �أهايل  معظم  �أن   و�أذكر 

�أم طوبا و�صور باهر تركو� م�صاكنهم خوفاً من بط�ص �ل�صهاينة، وما يعرفه �لنا�ص من 

�أذ�هم، والأيام قليلة نزل �لنا�ص قريباً من قر�هم )فنحن و�أهل �صور باهر نزلنا على عرب 

�لتعامرة و�لعبيدية(، ثّم رجع �لنا�ص �إىل بيوتهم. وبالرغم من �صغر �صني وقتذ�ك، ومن 

هول �ل�صدمة وت�صنج �ملوقف، �إال �إنني، و�بن عم يل، قررنا �لعودة �إىل �لقرية قبل عودة 

�لنا�ص، حيث كانت طلقات �لر�صا�ص من جي�ص �الحتالل ترت��صق من على مئذنة م�صجد 

�صور باهر، �ملطل على �ملحيط كله، بل وعلى جبال �لكرك يف �الأردن. لقد عدنا �إىل بيوتنا 

ومننا ليلتنا، كٌل يف بيته دون �أهله، وتغطيت مبا يف “معزل” �لبيت من حلف، و�فرت�صت 

مبا يف �لبيت من فر�ص ومتكاآت.

باأي  و�إال  ظهرياً،  ور�ءهم  �هلل  كتاب  �لنا�ص  يتخذ  و�أن  �لقد�ص،  ت�صقط  �أن  جرية  �إنها 

ذنٍب قتلت رجاء ح�صن �أبو عما�صة وهي ُتنزل �لعلم �لبيطاين من على �صارية �لقن�صلية 

؟ 
�لبيطانية، يف مظاهر�ت كانون �الأول/ دي�صمب 151955

�أخذو�  �ملد�ر�ص  وطلبة  �لنا�ص  لكن  �لتحدي...  روح  �لنا�ص  يف  يقتلو�  حتى  ذلك  كل 

ُتفرغ  منطق  باأي  وكذلك  بالدي.  يل  �أنقذو�  تنادي  ح�صن  رجاء  �ملظاهر�ت:  يف  يرددون 

يف  وكان  ب�صنة؟  �الحتالل  قبل  �صعفاط  خميم  �إىل  ويرحلون  �أهلها،  من  �ل�رشف  حارُة 

�ليوم ما يقرب  500 عائلة، وهم  ُرّحل عنها  لقد  �لقدية،  �لبلدة  هذه �حلارة ربع �صكان 

فِرغت �حلارة لتاأخذ ��صماً جديد�ً بدالً من حارة �ل�رشف، 
ُ
�أ من ثالثني �ألف مو�طن. ولقد 

قرى من   ،1948 �صنة  هجرو�  �لذين  من  �صكانها  معظم  وكان  �ليهود”،  “حارة   هو 

�لدبابات  من  �ملو�جهة  وجبهة  �الأمامية  �خلطوط  تفرغ  ملاذ�  �أخرى  ومرة  �لقد�ص.  غربي 

و�ملعد�ت �لثقيلة قبل �صهر من �حلرب و�لعدو�ن؟ ملاذ� نقل عتاد �جلي�ص �الأردين من غربي 

�ل�صفة �إىل �رشقيها؟ وملاذ� �أتو� باالأغر�ر من �جلي�ص �لذين يجهلون �ملو�قع، وال يعرفون 

�ملناطق بدالً من �جلي�ص �لذي �أتته �الأو�مر باالن�صحاب، وهو �لذي �ألف �خلطوط �الأمامية 

طويالً يف �ل�صنو�ت �لعجاف، ومل يبَق من �جلي�ص �إال من مترد على �لقر�ر، و�آثر �ملو�جهة 

مع �لعدو على �لهرب؟ و�أذكر حادثة يف �أول يوم من �حلرب �أن جندياً �أردنياً، من معان، 

�حلزب  كو�در  �أحد  وهي   ،1955/12/17 يوم  �لقد�ص  يف  �صقطت  �أريحا،  الجئي  من  عما�صة،  �أبو  رجاء   قتلت 
15

رو�ية  �نظر  للمزيد  بغد�د.  حللف  �الأردن  بتوجه  تنديد�ً  خرجت  مظاهر�ت  يف  �لطالبية،  �الأردين  �ل�صيوعي 

�لقيادي �ل�صيوعي عبد �لعزيز �لعطي يف: عبد �لعزيز �لعطي، رحلة العمر من �شاطئ غزة اإىل �شحراء اجلفر 

)عّمان: ن�رش خا�ص، 2012(. �ص 126–127. ]�ملحرر[.



39

بداية احلكاية

�أتو� به �إىل �جلبهة، وهو يجهلها وال يعرفها، ففي يومه �الأول من �ملعارك توجه �إىل �لغرب 

لنا  �أقارب  ولوال  �ل�صهاينة،  مو�قع  �إىل  توجه  �ل�رشق،  �إىل  �لتوجه  من  بدالً  �ن�صحابه،  يف 

�أخذو� بيده �إىل طريق �ل�صالمة و�الأمان، لقتل �أو وقع �أ�صري�ً يف �أيدي �ل�صهاينة. و�صدقت 

�لعرب فيما قالت: “قتلت �أر�ٌص جاهلها، وقتل �أر�صاً عاملُها”.

وق�صة �جلامعة �لعبية، �لقائمة على �أر�ص �لعي�صوية، وما يحيط بها من م�صتوطنات، 

هذه �لبوؤرة كانت مزروعة يف حميط كلُُه عرب، وقو�فل �الإغاثة و�ملدد تغدو وتروح �إليها كل 

يوم �أحد وخمي�ص من �الأ�صبوع، وعلى �أعني �لنا�ص، و�لنظام �الأردين و�صٌي على حر��صتها، 

�صكوب�ص جبل  ��صم  حتت  قائماً  ��صتيطاناً  �أن  يعلمون  وال  يجهلون،  �لنا�ص  من   وكثري 

وهد��صا �ل�رشقية وعلى �أر�ص �لعي�صوية؟ وكثري من �ملو�قع، ومنها �لتلة �لفرن�صية وما 

ت�صمى عطروت، ُمنع �لنا�ص من �لبناء عليها، حتى �إذ� جاء �الحتالل، ��صتوىل عليها وبنى 

عليها منطقة �صناعية. و�أخذت هد��صا و�جلامعة �لعبية وم�صت�صفاها �لنف�ص �لعميق، ملا 

�جتاحت جيو�ص �الحتالل �لقد�ص و�لعي�صوية، وتو�صعت على ح�صابهما، وعلى ح�صاب 

�صقاء �لنا�ص وحياتهم.

العمل والزواج:
بعد �أن �نتهيت من �لدر��صة �لثانوية بنجاح، وم�صى على �الحتالل ما يقرب من �أربع 

�صنو�ت ثقيلة على �لنا�ص، وعلى مفا�صل حياتهم، وكلما طالت �أيام �الحتالل بال مقاومة 

و�ملقاومة  خطره،  و��صتفحل  تغوله  و��صت�رشى  �أقد�مه،  تر�صخت  �لوعي،  غياب  َمع 

وظروف �لعمل �لفد�ئي مل يكونا بامل�صتوى �ملطلوب من �لنجاعة يف �إيالم �لعدو، �أو �لنيل 

قدرتنا  فاقت  بنا،  �ملحيطة  �الأنظمة  و�صفوف  �صفوفنا،  �خرت�ق  يف  �لعدو  فتجربة  منه، 

�لفكري،  �لغزو  قبل  من  �ل�صاحة  ��صتبيحت  وقد  عندنا،  �ملناعة  ل�صعف  �لت�صدي  على 

�لذي ��صتثمر جهل �الأمة، ومل يتح ما عندنا من �ملناعة من �صدها... َو�صفوفنا من خالل 

جتربة �لثورة �لفل�صطينية كثري�ً ما �خرتقها �الأعد�ء... لي�ص بذكائهم بقدر ما هو �إهمال 

منا، وعدم ح�صانة يف قو�نا �لب�رشية، فاالإغر�ء�ت، يف ظّل غياب �لو�زع �لديني، و�لرتبية 

فل�صطني  تكون  �أن  من  بدالً  �لهزية،  ثقافة  يقبلو�  �أن  بالنا�ص  دفعت  �ل�صادقة،  �لوطنية 

تاأخذ  مل  حيث  �لتنظيمات.  با�صم  �ملح�صوبية  طغيان  من  �عتبار�ً  و�أهم  �أكب  وق�صيتها 

حظها عند �لرّو�د على �صعيد �لتعبئة، �لتي يف غيابها دفعت بالنا�ص �إىل جماملة �الحتالل، 

و�ل�صكوت عن ت�رشفاته على ح�صاب �لوطنية... �إالّ من رحم �هلل.
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لقد تغول �الحتالل مب�صاريعه، و��صتنزف ما عند �لنا�ص من قوة، و�أحكم من خالل 

�أو مدير  �الأجرة،  �صائق  �أن  �لعامة، حتى  �ملر�فق  �ل�صطوة على كثري من  �الأمنية  �أجهزته 

يف  يرتفع  �أو  رخ�صته،  على  يح�صل  حتى  �ملخابر�ت،  عنه  تر�صى  �أن  بّد  ال  �ملدر�صة، 

وظيفته، �إال من رحم �هلل، وعلى هذ� فِق�ص.

�أكملُت �لثانوية �لعامة، و�إىل جانبها �لثانوية �ل�رشعية، وكان باالإمكان �أن �أو��صل تلقي 

علومي �ل�رشعية من خالل كليات �ل�رشيعة، يف �جلامعة �الأردنية، �أو �جلامعة �الإ�صالمية 

يف �ملدينة �ملنورة )على �صيدنا ر�صول �هلل �ل�صالة و�ل�صالم(، �أو جامعة �الأزهر يف �لقاهرة. 

لكني �ُصغلت عن ذلك، و�آثرت �لعمل �حلر و�لبناء على �لدر��صة ل�صنة كاملة، حيث كانت 

ظروف �لثورة �لفل�صطينية ترت�جع يف �الأردن، بعد جناحات �أحاطت بال�صاحة �الأردنية، 

لكن �لنظام �صاق ذرعاً من �لوجود �لفد�ئي، و��صتغل ممار�صات و�أخطاء �أ�صاءت للعمل 

�صفوف  �خرت�ق  على  بنجاح  �لنظام  فعمل  �لثوري،  �لعمل  وحدة  ومّزقت  �لفد�ئي، 

�لثورة و�لتنظيمات، و��صتطاع �أن يوؤلب �لر�أي �لعام يف �جلي�ص �صّد �لثورة. وكان هناك 

باملقابل �صعار�ت ومل�صقات ملارك�ص ولينني، على جدر�ن م�صجد �الأ�رشفية، و�أن عّمان 

هانوي �لعرب، فتد�عت �الأ�صباب من هنا وهناك، حتى كانت �حلرب �لتي قذفت بالثورة 

بني  �لفتنة  ووقعت  �لد�خلية،  �صبتمب  �أيلول/  �أحد�ث  فكانت  �الأردن،  خارج  �لفل�صطينية 

“�إ�رش�ئيل” �حلدود مع  �أن �أمنت  �أبناء �ل�صعب �لو�حد. و�نتهت �حلال بال�صاحة �الأردنية 

كنت  �الأحد�ث  هذه  �لدو�م.  على  �صاخنة  وجبهة  ملتهبة،  �صاحة  كانت  �أن  بعد  �الأردن، 

عّمان،  يف  هناك  �لرتحال  ع�صا  بي  حطت  حيث   ،1971/1970 عام  �آخرها  على  �صاهد�ً 

�لثورة  ما م�صى من حال  �لنا�ص على  تعليقات  �لظروف، و�صمعت  وعاي�صت ح�صا�صية 

�أجرة يقول:  �إىل �جلامعة �الأردنية �صمعت �صائق  �لفل�صطينية. فذ�ت مرة و�أنا يف طريقي 

�لعمامري  �أبو  �لعقبة،  �إىل  درعا  من  حاكم  يظل  عمار(  �أبو  )يق�صد  �لعمامري  �أبو  بدو  “ما 
يريد �أن ينقلب على �مللك”. لكن فيما بعد جتاوز �لنا�ص كل هذه �لهموم، وعادت �حلياة �إىل 

طبيعتها �صيئاً ف�صيئاً، و�لتقيت من يل بهم رحم و�صلة قربى، وكان منهم �الأخ �ملنا�صل 

�لثورة  عن  �حلديث  �أطر�ف  وتناولنا  �أ�رشف(،  )�أبو  طري  �أبو  منري  جمموعتي،  و�بن 

�أيلول/ �صبتمب، حتى  وظروفها، وعن حاله وهو يتنقل بني �صفوف �لفد�ئيني يف حرب 

 �نزلقت به رجله يف بئر يف �جلبل �الأخ�رش، وجعل من �صالحهِ �لدكرتيوف �ُصلماً للخروج

من �لبئر.
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كان ح�صوري �إىل �الأردن من �أجل �لدر��صة يف �جلامعة �الأردنية، ومن ور�ء ذلك ترتيب 

�الحتالل  مقارعة  الأن  �لثورة؛  �صفوف  خالل  من  �جلهادي  �لعمل  ال�صتئناف  �أموري 

�للتان طغتا على كل �صيء يف حياتي، حتى على  �ل�صاغل، وهما  كانتا �صغلي  ومقاومته 

�لدر��صة وعلى �لعمل �حلر، وحتى على �أولوياتي مهما كانت.

�أجل عيونها  “�لقد�ص”، ومن  �أحب  �لتي  �إىل مدينتي  قطعت زيارتي لعّمان، ورجعت 

�أ�صحي بالغايل و�لنفي�ص. وذهبت �إىل �ملحكمة �ل�رشعية يف �صارع �صالح �لدين، ودخلت 

على ف�صيلة �ل�صيخ حلمي �ملحت�صب، رحمه �هلل، رئي�ص حمكمة �ال�صتئناف �ل�رشعية، و�إىل 

عكرمة  �لدكتور  وو�لد  �ل�رشعي،  �لقد�ص  قا�صي  �صبي،  �صعيد  �ل�صيخ  ف�صيلة  جانبه 

�صبي، و�لذي ت�صّدى لقو�ت �الحتالل عند �قتحامها ملدينة قلقيلية، وهدمها لع�رش�ت 

�لبيوت يف �ملدينة؛ فكان لل�صيخ موقفه، حيث رفع �صوته عالياً �أمام �ل�صفار�ت �الأجنبية، 

كي تتدخل لوقف ذبح �ملدينة، و�إخر�ج �أهلها منها.

حاجة  يف  �الأوقاف  �أن  �صمعي  �إىل  �نتهى  لهما:  وقلت  �جلليلني،  �ل�صيخني  على  دخلت 

�أحد خريجي �ملدر�صة �ل�رشعية، فقال يل �ل�صيخ حلمي �ملحت�صب:  �أئمة م�صاجد، و�أنا  �إىل 

�أن تتزيا  “�لن�ص كم”. فقلت: ما �ملطلوب يا �صيدي؟ فقال:  �لفتوة، وبهذ� �لقمي�ص  بهذه 

تلب�ص �جلبة و�لعمامة. فقلت: مقبوٌل علي. وكان ذلك، و��صتلمت  �ل�رشعي، و�أن  بالزي 

كتاب تعييني وت�صنيفي بعد فرتة ق�صرية، من �أو�خر �صنة 1972. فكانت �جلبة و�لعمامة 

�الإمام  يردده  كان  �ل�صعر  من  بيتاً  و��صتح�رشت  �لتعيني،  كتاب  يف  �لوظيفة  �رشوط  من 

حممد عبده:

و�إن ديناً قد �أردت �صالحه                                              خمافة �أن تق�صي عليه �لعمائم

ت�صلمت عملي �إماماً ومدر�صاً وخطيباً للجمعة، يف م�صجد قرية من قرى �لقد�ص ��صمها 

�لقد�ص، وجتاورها قريتا بري نباال و�جلديرة، و�إىل �لغرب  �ل�صمال من  �إىل  �جليب، وهي 

�إىل  م�صجد  �إمام  من  وظيفتي  وتعدت  �أخرى،  قرى  وعدة  وقطنا  وبدو  �إجز�  بيت  منها 

ماأذون �رشعي للقرى �لثالث، �جليب وبري نباال و�جلديرة، ومن خالل عملي، كانت يل 

حملة قا�صية على �أنا�ص من هذه �لقرى وغريها، ملا فرطو� من حقوق على �صعيد �لوطن 

و�لوطنية، و�ل�رش�ع مع �لعدو، فقد خرج بع�ص �لنا�ص عن �ملاألوف، وقبلو� على �أنف�صهم 

و�أقيمت م�صتوطنات من  �لنا�ص،  �ل�صم�رشة بني  �أر��صيهم لالحتالل، وكرثت  يبيعو�  �أن 

على �الأر��صي �لتي بيعت لل�صهاينة، مثل جفعات زئيف Givʻat Ze’ev �لتي �أقيمت على 
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�أر��صي �جليب، فكانت حملتي �صديدة على �ل�صما�رشة، وعلى كل من يفرط ويبيع �أر�صه 

لقي على �لنا�ص ِمَن �لفتاوى، ما حترم عليهم بيع �الأر��صي لل�صهاينة، 
ُ
لل�صهاينة، وكنت �أ

و�أردد على �أ�صماع �لنا�ص �أبياتاً من �ل�صعر قالها �إبر�هيم طوقان من قبل:

يا بائع �الأر�ص مل حتفل بعاقبة                                   وال تــعلمت �أن �خل�صــم خــد�ُع

لقد جنيـت على �الأحفاد و�لهف                                    يـــوهم عـبـيـد وخـــد�ٌم و�أتبــــــاُع

وغــــّرك �لذهــب �للّمــاع حتــــرزه                                    �إن �ل�صــــر�ب كمــــا تدريــه ملّــــاُع

ٍ ن�صـاأت بـها                                   و�ترك لقبك �أر�صاً طولها باُع فـكر مبـوتك يف �أر�ص

وبطلب من �أهايل هذه �لقرى عر�صو� عليَّ �لزو�ج؛ الأن وظيفتي ح�صب عرفهم ال بّد 

لها من زو�ج، وعملي يف عقود �لزو�ج ودخويل على بيوتهم، ال بّد له من �إح�صان ح�صب 

فهمهم، وكاأن على �ملاأذون �أو �ل�صيخ �أن يكون �أقرب �إىل �ل�صيخوخة.

بتاريخ  م�صعب  �أم  من  وتزوجت  ذلك  يل  ومّت  �لزو�ج،  يف  رغبة  يل  كانت  هذ�  ومع 

 1974/2/1 تاريخ  ويف  ومرتفعاتها،  �لقد�ص  جبال  على  تت�صاقط  و�لثلوج   ،1973/3/3

رزقني �هلل منها بابنتي “فل�صطني”، وبعدها بثمانية �أ�صهر ون�صف دخلت �ل�صجن الأول 

�لرتتيب:  على  وهم  وولدين؛  �لبنات  من  �أربعاً  هذه  بزوجتي  �رتباطي  �أثمر  وقد  مرة. 

بني  فرت�ت  وعلى  وحممود،  وخولة،  ومرمي،  و�أروى،  م�صعب،  لفل�صطني  فباالإ�صافة 

�لفر�ق. و�أما �لزوجة  �لِع�رْشُة بيننا؛ وكان  �ل�صجن و�الإياب منه، ثّم تع�رشت  �إىل  �لذهاب 

�بنٌة  منها  ويل  �لفر�ق،  وطلبت   ،1998 �صنة  �عتقال  بعد  �ل�صجن  �إىل  جاءتني  فقد  �لثانية، 

يجللهّن  و�أن  جميعاً،  يحفظهّن  �أن  تعاىل  �هلل  و�أ�صاأل  لطفلة،  �أم  �ليوم  وهي  هند،  ��صمها 

ب�صرته... �للهم �آمني.

ثماين  من  �أكرث  �لعمر،  من  م�صى  �لذي  هذ�  من  �لن�صاء  مع  ع�صت  ما  �أين  وللعلم، 

�صنو�ت. فبحثت عن زوجة، وهي �لتي تعي�ص معي �الآن، ويكفيني دينُها، وقد دخلت بها 

يوم 2005/2/23.

إحراق المسجد األقصى 21 آب/ أغسطس 1969:
�أن ُيحرق �مل�صجد �الأق�صى، و�أن تلتهم �لنري�ن منبه و�أعمدته وجدر�نه، فذلك تتمة ملا 

عجزت عنه �ملعارك يف حرب 1967، ولوال وجود دعم و�إ�صناد وتخطيط على م�صتوى عال، 
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ما جنح ذلك �حلاقد �لذي يدعى ديني�ص مايكل روهان Denis Michael Rohan مبفرده، 

�أن يقوم بهذ� �حلريق، وب�رشعة �أذهلت �مل�صلني، وخرجت عن �صيطرة �حلا�رشين. و�إال 

كيف؟ وملاذ� منعت �صلطات �الحتالل �إطفائية �لبلدية، وعمالها من �لعرب �ملقد�صيني، من 

�لو�صول �إىل �صاحات �مل�صجد �الأق�صى الإطفاء �حلريق؟ وقد ��صتنجدت �الأوقاف و�لنا�ص 

�ملياه  نقل  ي�صتطيعون—  —مبا  و�جلري�ن  �لنا�ص  دفع  ما  جدوى،  دون  لكن  باالإطفائية 

بالدالء، و�الأو�ين �لبيتية من �الآبار الإطفاء �حلريق، وهذ� ما ح�صل.

حمكمة  ُتبِّئه  و�أن  جريته،  على  يقدم  �أن  بروهان  دفع  �لذي  �ل�صهيوين  �حلقد  �إنه 

�الحتالل، بعد ذلك بدعوى �جلنون، و�إنه �حلقد �لدفني، و�إنها عد�وة �لدهر... و�صدق �هلل: 

.
�رْشَُكو�(16

َ
�َصدَّ �لنَّا�ِص َعَد�َوًة لِلَِّذيَن �آَمنُو� �لْيَُهوَد َو�لَِّذيَن �أ

َ
)لَتَِجَدنَّ �أ

�إن حريق �مل�صجد �الأق�صى �أوجع �لقلوب و�أدماها، وف�صح �الأنظمة، ف�صيحة ال تقل 

منب  تلتهم  �لنري�ن  يرى  وهو  قلبه،  يحرتق  ال  �لذي  هذ�  فمن   ،1967 حرب  هزية  عن 

�صالح �لدين، �لذي هو روعة يف �لبناء، و�آية يف �لزخرفة؟ بل روعته �حلقيقية، تكمن يف �أنه 

�صّكل رمز�ً ملرحلة تعافت فيها �الأمة، بعد حترير بيت �ملقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى من �أيدي 

 �ل�صليبيني، فاملنب �ْبتدئ �لعمل به �أيام نور �لدين زنكي، والأكرث من ثالث ع�رشة �صنة،

و�ملحرر �لقائد  يد  على  �الأق�صى،  �مل�صجد  يف  موقعه  �إىل  حلب  من  به  جيء  �أن   �إىل 

�صالح �لدين �الأيوبي، و�ملنب على مّر �الأيام �صاهد على �لن�رش بعد هزية �ل�صليبيني يف 

حطني، وهذه �أبيات من �صعري، قلتها بهذ� �ل�صاأن:

علــى �لُقـْد�ِص �َصــلِّم َوَقبّـل ثــــر�ها                                   َوحيــّي رجـــاالً تــَولّــو� ِحـمــاهــــا

وحيّي �ملحــاريب من... �أر�صهــا                                  ونــادي �صـالحــاً وحقق منــاهــا

�إلـى �لقــد�ص هيــــا فـقــد �أحــرقـــت                                  يـهــود حمــاريـبـهـــا... بــل ثر�هــا

لئن عربد �لعجل فيها... وتاهى                                  فـجنــــد �ملـثـنــــى تـد�عــــى نـد�هــــــا

�إلــى �لقــد�ص هيــا تعــالــو� �صــُرى                                  جيو�صاً، وقومو� على من قالها

�ألــم يـعـلمــو� �أّن فـيــها... رجـــاال                                   همــو للمغري�ت �صبحــاً... تر�ها

ــــا... هنـــــا                                   لـ�صــبــح غــد� ن�صــره يف �صـمـاهـا ف�صــبـر�ً فل�صـــــطني �إنَّ

ليــــوم تــــرى �أمـتـــــي... �صبحـــه                                  تعـافى مــن �لليـل يبغـي �صحاهـا

القراآن الكرمي، �صورة �ملائدة، �آية 82.  
16
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فل�صــــطني َمـــْن لليـــهــــود... �صـــو�نـــا                         يـد�وي �لذي �أف�صـــدو� مـن ربـاهــا

بـــــــالدي �لــتــــــي �أ�صـــــبـعـــوهـــــا �أذى                        تـنــادي زمــانــاً لنـــا فيــه... جــاهــا

فيـــا �صـخـــرة �لقـــد�ص... نحن �لفـــد�                       مل�صــــرى زعــيــــم �لنبيـــني... طـــــــه

مل�رشى تد�عى �إليه �لنبيون... ترتى                        وبــاهى �الإلــه... باأحمــد... بــاهى

ف�صــبــــــر�ً فل�صــــــــطني �صـبـــــر�ً... �إذ�                        خيول �لتقى حمحمت يا... فتاها

فــاإّنـــــــا �إذ� �لـزحــــــف قــــــّد �ل�صـــــــدى                        بتكبيـــرةٍ ليــ�ص نبغــي... �صـــو�هــا

فـــويٌل ملـــن هـــّودو� �لقـــد�ص... ويـــٌل                        ملــن عــاث فيهـــا ف�صـــاد�ً... عالهـــا

لنــــا فـــي �خلــــو�يل �صـــــالٌح ونـــــــور                        ومــن بـعــــده �آل عـثـمـــــان تـالهــــــا

و�أخرى:

�أنــــادي وفـــي �لقــــْد�ص جيـــل �الأمـــل                        �صــــبـــــــاب لـــــه هـمــــة فـي �لـعـمــــل

رجـــــــال �إذ� �صــــمــرو�... للــــــوغــــــــى                        تــهــــــــاب �ملـنــــايــــــا دنــــــو �الأجــــــل

�أنــــــادي وفــي �لقــــــد�ص حـــــلَّ �لعـنــــا                        يــهـــــــوٌد تـد�عــــــت وحــــــــلَّ �لـزلــل

فيــــا �آل عـثـمـــــان يــــا مـــْن... �صـبـــــر                         �صــــــالم من �لقــد�ص فيــه �لو�صــل

فــلـــــوال �الأفــــــاعـــــي ولـــــوال �لـَخـنــــــا                        ملــــا بـيـعـــــت �لقـــــْد�ص بـَيْـــع �لبقـــل

ويـــــا �آل زنـكــــي �صـــــــالم... عـلـيـكــم                        عــلـــــى مـنـبــــٍر �آيــــــــة فــــي �لعمـــــل

ُكـمــــــاٌة ونــــــوٌر يـقــــــود... �لـُخـطـــــــــا                        بـجـيـــ�ص لتحـــريـــر �أر�ص �لُر�صــل

ومـــــن بـعـــــده َفـيْـلــــــٌق ذو... ُتــقــــــــى                        �صـــــــالٌح عـلـــى خـيــلــــــه يـنـتـقـــــــل

ف�صـــتـــان �صــــتــــان مــا بـيــن جـيــــــ�ص                        بــنـــــــــــاه �صـــــــالٌح الأمـــــــر جــلــــــل

وجـيـــــــــ�ص تـــر�خــــــــت عـــــز�ئــمـــــــــــه                        عــن �لقــد�ص يـــوم �عتـالهـــا �لنذل

و�صتــــــان �صتــــــان مــــــا بــيــن جــيــــٍل                        بـنــى مـنـبـــر�ً بـــالتقـــى... و�لعمــل

وجيــــــٍل زهــــــا بـاخليـــــانـــة... ِكبْـــــر�ً                        فـيـــــا ويـحـــه مـنـبــــٌر... لـــو عـقـــــل

                       زهــــا لهمــــا �ل�صــهــل قبـــل �جلبـــْل
17

�صـــــــالح ومـــــن قبلــــــه... عامـــــــــٌر

 عامر: �أبو عبيدة بن �جلر�ح.
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�إنها جر�حات �لنف�ص �ملوجعة، و�أنا �أحتدث عن �لقد�ص، وما دهاها، وعن �الأق�صى، وما 

حّل به وجرى له، يف غياب �أمة عجزت �أن تغالب نري�ن �حلقد، �لتي �أحاطت باأوىل �لقبلتني 

على  �الإ�رش�ء  و�صورة  �الإ�رش�ء  �آية  ُتتلى  يوم  كل  ويف  �لرحال.  �إليه  ُت�صّد  م�صجد  وثالث 

م�صامع �الأمة، فهي ند�ء للنفري ودعوٌة للزحف، ولها جر�ٌص يقرع ويذكر �الأمة، مب�رشى 

نبينا حممد ] وباملكانة �لتي خ�ّص �هلل تعاىل هذ� �لبيت بها، فقد ورد يف �حلديث �ملرفوع 

ْفتِنَا يِف َبيْتِ �مْلَْقِد�ِص. فقال: “�ْئتُوُه َف�َصلُّو� 
َ
ِ، �أ �أن ميمونة موالة �لنبي ] قالت: َيا َر�ُصوَل �هللَّ

يِف  ُي�رْشَُج  ِبَزْيٍت  َفاْبَعثُو�  ِفيِه،  َوُت�َصلُّو�  َتاأُْتوُه  مَلْ  “َفاإِْن  َذ�َك َحْرباً،  �إِْذ  �لْباَِلُد  َوَكاَنِت  ِفيِه”، 

؛ وهذ� هو �لف�صل.
َقنَاِديلِِه”18

�أل�صنة  �صاهد  �لقد�ص  حميط  يف  هو  من  وكل  و�مل�صجد،  �ملنب  �لنري�ن  �لتهمت  لقد 

بعد عن  �لدخان  �صاهدت  �إين  فو�هلل  �مل�صجد،  قبة  حتى  �صيء،  كل  على  تاأتي   �للهب، 

ع�رشة كيلومرت�ت، وهي �آخذة �صبيلها �إىل �ل�صماء، و�أنا يف �لطريق �إليه م�صياً على �الأقد�م، 

�لعرب  به  و�صمعت  �الآفاق،  بلغ  حتى  وطار  باخلب.  �صمعت  ملا  �لقد�ص،  �إىل  طوبا  �أم  من 

 ،Golda Meir مائري  جولد�  قالت  حتى  �صاكناً،  حترك  �أن  وعجزت  �ملجاورة،  و�لدول 

رئي�صة وزر�ء �الحتالل: “كنت �أر�قب ردة فعل �لعرب على خوف، و�أع�صابي م�صدودة، 

حتى م�صى �ليوم �الأول و�لثاين و�لثالث، ومل يحرك �لعرب �صاكناً... فاطماأننت”.

لقد �لتهمت �لنري�ن �ملنب، �لذي من عليائه خطب �خلطباء، وطارت يف �الآفاق ب�صائر 

�لن�رش، ملا �عتلى �لفاحتون �ملنب، و�صلى �مل�صلون �صالة �لن�رش و�لفتح. و�إّن هذ� �ملنب 

�لعلم،  حلقات  من  مئات  ويحت�صن  للعلماء،  وملتقى  للعلم  منار�ً  كان  �لذي  مب�صجده، 

�لغز�يل رحمه �هلل، ملا وجد  �الإمام  �أروقته وحتت ظالله. حتى قال  �لعلماء بني  ملئات من 

�أن �أكرث من ثالثمئة حلقة علم تقام فيه فقط: لقد �صاع �الإ�صالم، فكيف بحال �مل�صجد يف 

�ل�صتينيات من �لقرن �ملا�صي، وما بعد ذلك حتى �أيامنا هذه، ال جتد فيه ثالث حلقات من 

�لعلم، و�لذي يعظ فيه �ليوم، هيهات �أن يرقى مل�صتوى �لعلماء.

من  �الأق�صى،  �مل�صجد  له  يتعر�ص  ما  من  وبالرغم  �الأو�صاع،  هذه  من  بالرغم  لكن 

�مل�صجد  �أن  �نتهاكات وحفريات و�عتد�ء�ت، على جغر�فيته ومبناه، وعلى رو�ده، حتى 

 �نظر ن�صه يف: �شنن اأبي داود، حتقيق حممد حميي �لدين عبد �حلميد، ط 2 )�صيد�: �ملكتبة �لع�رشية، 1950(، 
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باالأ�صلحة،  �ملدججة  �أمنه  و�أجهزة  �الحتالل،  �رشطة  به  حتيط  �خلارجية،  باأبو�به 

حتا�رشه وحتول بني �لنا�ص وبني م�صجدهم و�صالتهم؛ فال حرية عبادة للم�صلمني وال 

حتى للم�صيحيني يف ظّل هذ� �الحتالل، بل �إن �رشطة �الحتالل، متنع �لنا�ص الأ�صهر من 

�أ�صهر، بل منعوين  لعدة  �مل�صجد  �مل�صجد، ولقد منعوين خم�ص مر�ت من دخول  دخول 

من دخول �لبلدة �لقدية من �لقد�ص. و�أكرث من هذ� خرجت من �ل�صجن بعد �أربع �صنو�ت 

من �العتقال، مكثت بعدها يف بيتي �أربعني يوماً، ومل ي�صمحو� يل بال�صالة يف �الأق�صى، 

و�عتقلت ثانية، و�أبعدتني قو�ت �الحتالل ق�رش�ً عن بيتي، وعن قد�صي وم�صجدي، ومل 

ُي�صمح يل بال�صالة فيه.

مرة �أخرى بالرغم من هذه �الأوجاع، فاإنني على يقني باأن �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى، 

�صورة  من  �الأوىل  �الآية  يقروؤون  �مل�صلمون  د�م  ما  جديدين،  وحترير  فتح  يدي  بني 

ْق�َصى �لَِّذي 
َ
َر�ِم �إِىَل �مْلَ�ْصِجِد �اْلأ �رْشَى ِبَعبِْدِه لَياْلً ِمَن �مْلَ�ْصِجِد �حْلَ

َ
�الإ�رش�ء: )�ُصبَْحاَن �لَِّذي �أ

�رشي به يف تلك �لليلة، وكان 
ُ
. ف�صيدنا حممد ] �صلى فيه بالنبيني ملا �أ

َباَرْكنَا َحْولَُه(19

[، جيّ�ص  لتحريره، ودعوة الإعماره، و�صيدنا عمر،  �الإ�رش�ء فتحاً روحياً، وتوجيهاً 

�أر�ص �لعرب منهم، وجاء �لقد�ص فاحتاً ب�صالم، وكان  �جليو�ص حلرب �لروم، وحترير 

ذلك، و�لعهدة �لعمرية �إىل يومنا هذ� �صاهدة على �لتاريخ، و�صالح �لدين �الأيوبي حررها 

بعد �أن حكمها �ل�صليبيون الأكرث من مئة عام �إثر حمالت �صليبية �صهرية.

و�ليوم �أقول �إن �لتحرير قادم، و�إن كل ما �صوى �آية �الإ�رش�ء ز�ئل؛ الأن يف �الآية داللة 

�لقد�ص و�الأق�صى بني يدي فتح قادم،  �أن  �لتنزيل و�لتنزيه فيها:  �أبد�ً، يوحي  لن مُتحى 

ما بقيت �آية �الإ�رش�ء. و�أما رمزية �الأق�صى يف �الآية، فقد طغت على كل جغر�فيا يكن �أن 

تذكر، و�إن �لبكة لن تنزع من �الأق�صى وما حوله، فاآية �الإ�رش�ء حتمل ب�صائر �لفتح. و�إن 

�آية �الإ�رش�ء �أكب ِمْن �أن ي�صاوم عليها �أحد، �أو تكون مو�صعاً للتفاو�ص.

�لعرب  من  �لقد�ص،  يف  �صاكن  هو  من  كل  ��صتنفر  �أذكر،  ما  على  �الأق�صى  حريق  �إن 

م�صلمني وم�صيحيني، رجاالً ون�صاًء، حتى من وقعو� فري�صة �لزعرنة و�ملخدر�ت، �أخذتهم 

�لنخوة و�حلمية، و��صتب�صلو� يف �إخماد �حلريق، �أما �ل�صهاينة فهذه فر�صتهم.

القراآن الكرمي، �صورة �الإ�رش�ء، �آية 1.  
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بصحبة رسول الّل ]:

من دون تعليق على �لروؤى، فهي لي�صت ُحكماً �رشعياً، و�إمنا هي مب�رش�ت ُي�صتاأن�ص 

�ل�صاحلُة  “�لروؤيا   [ حممد  نبينا  عن  جاء  وكما  حق،  فهي  �الأنبياء  روؤى  �إال  بها، 

ر�أيت  �أنني  �ملهم  كثري،  حولها  و�أحاديث   .
ِة”20 �لنُّبُوَّ من  جزء�ً  و�أربعنَي  �صتٍة  من  جزٌء 

�إىل تعال  يل:  ويقول  �لبيت  علينا  يطرق  بطارق  و�إذ�  �لبيت،  يف  �أين  �لنائم،  يرى   فيما 

�لنبي ] فخرجت من �لبيت �إىل �حلارة، و�إذ� بعمود من �لرخام كاأعمدة �مل�صجد �الأق�صى 

من �الأر�ص، �إىل �رتفاع ي�صعب �عتالوؤه، و�لر�صول يف �أعاله جال�ٌص على كر�صي، فقلت: 

يا �هلل!! كيف بي �أن �أ�صعد �إىل �أعلى، حيث �لنبي ] و�إذ� �أنا بقدرة قادر، و�قف بني يدي 

ر�صول �هلل ] و�أعطاين من �لكتب �لكثري، بعدما �ألقيت عليه �ل�صالم ... وحملت وحمل 

�لنا�ص معي هذه �لكتب �إىل بيتنا، ثّم �إنه �أعطاين ورقة نقدية من فئة ع�رشة دنانري �أردنية، 

فقال يل: ت�صد بها حاجتك، �أو دينك وما على �أهلك من َدْين، وذهبت بالدنانري �إىل �حلانوت، 

و�أح�رشت حالوة وعلب �رشدين �إىل �لنبي ] فقال يل: عندي منه �لكثري، ومل ياأخذ منه 

�صيئاً. ولرمبا �أذكر �أنه قال: �إن كنت تريد فعندي �لكثري، و�هلل �أعلم، و�نتهت �لروؤيا �الأوىل 

�إىل ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية،  �أعلم قد حتقق؛ الأين بعدها ذهبت  �إىل هنا، وتعبريها و�هلل 

مدى  على  يومياً  �صاعات  ثماين  معدله  ما  وقر�أت  �ل�صجن،  وجاء  بها،  علومي  وتلقيت 

قر�آنية،  علوم  معظمها  �صاعة،  ع�رشة  �أربع  �أقر�أ  كنت  �الأيام  بع�ص  يف  الأنه  �صنة؛  ثالثني 

و�أحاديث نبوية، وتف�صري وفقه على خمتلف م�صمياته، وتاريخ، وكثري�ً ما كان �هتمامي 

من�صبّاً عليه؛ الأن َمثَل �لتاريخ يف حياة �ملرء كال�صائق، عن يينه مر�آة وعن �صماله مر�آة، 

و�أمامه مر�آة وينظر �إىل �خللف... �إىل ما ور�ءه حتى تتبني له �لطريق، فهو ي�صري �إىل �الأمام 

وعينه �إىل �لور�ء، وهكذ� هو �لتاريخ مر�آة للم�صتقبل.

�أوقاف  موظف  و�أنا  �صنة،  وثالثني  خلم�ص  �أين  �أعلم،  و�هلل  فق�صتها  �لدنانري،  �أما 

عمر  خالد(  )�أبو  هما  �أخو�ن  يل  وكذلك  �الأردين،  بالدينار  �ل�صهري  �ملعا�ص  و�أتقا�صى 

باالأردين،  معا�صه  ويتقا�صى  �الأوقاف  د�ئرة  يف  مر��صل  �أحدهما  ر��صي،  زيد(  و)�أبو 

 حديث متفق عليه، �نظر ن�ص �حلديث يف: �شحيح الإمام البخاري: اجلامع امل�شند ال�شحيح املخت�رش من 
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و�أبو زيد حار�ص وعامل يف �إطفائية �الأق�صى، ويتقا�صى معا�صه كذلك باالأردين، و�أكرث 

ما دخل بيتنا �لدينار �الأردين، وما حلق بنا �صيم، و�حلمد هلل.

و�أما �لروؤيا �لثانية، فلرمبا تاأويلها عجيب، ولها دالالت و��صحة، فقد ر�أيت فيما يرى 

بي�صاء،  �ل�صغري[  �لطفل  بها  يلف  قما�ص  ]قطعة  بلفاعة  �صغري�ً  طفالً  �أحمل  �أين  �لنائم، 

و�رشت به �إىل �جلنوب من بيتنا، وبالقرب من مدر�صة قريتنا �أم طوبا ومل تكن من قبل. 

وكانت �أمي و��صمها هاجر رحمها �هلل، وجدتي و��صمها علياء رحمها �هلل، جتل�صان يف ظّل 

�صجرة لوز كبرية، فجئتهما و�ألقيت عليهما �ل�صالم، وقالت يل �أمي: حتى �الآن ما �أخذت 

�أخاك �إىل �لطبيب؟ —هي تق�صد �لطفل �لذي بني يدي— فقلت لها: �أنا ذ�هب. و�رشت يف 

��صمه حممود  �أحدهما  �الأقارب:  �أنا برجلني من  و�إذ�  �الأين،  �إليه منتحياً جانبه  طريقي 

�فرتقنا  لكننا  �لطريق،  يف  معاً  و�رشنا  طري.  �أبو  حمد�ن  حممود  و�لثاين  ر�صيد،  خليل 

بعد قليل... هما �صار� �رشقاً للعمل يف �ملحاجر، و�أنا �رشت جنوباً نحو مدينة بيت حلم، 

ونزلت و�دياً، و�إذ� �أنا يف ظالم د�م�ص وعتمة ال ُيرى منها �صيء، وقد �أرخى �لليل بظالمه، 

و�عرتتني حالة من �خلوف، فقلت يا �هلل! كيف �ل�صبيل؟ و�أنا خائف من �لوحو�ص وهو�م 

يينه  عن  و�رشت  معك،  �أنا  �م�صِ...  يل:  يقول   [ بالنبي  �أنا  و�إذ�  �صو�ها...  ال  �الأر�ص 

و�لطفل بني يدي، حتى و�صلت به �إىل بيت حلم، ودخلت على طبيب ��صمه �صليم جليل، 

 [ �لنبي  �أن يدخل  �أخي دون  �لن�صارى، فعر�صت عليه  وعائلة جليل يف بيت حلم من 

معي، بل ال �أدري �أين ذهب؟ ون�صيت �أنه كان معي، و�أنني ر�فقته �لدرب. ثّم خرجت من 

عند �لطبيب، و�إذ� بالدنيا ظالم د�م�ص، فقلت يا �هلل!! كيف �الإياب؟ و�إذ� بالنبي ] يقول يل: 

�م�صِ �أنا بانتظارك، و�رتاحت نف�صي وم�صيت �إىل جانبه، لكن �نتهت �لروؤيا دون �أن ينبلج 

�لفجر. وم�صى على �لروؤيتني ما يقرب من خم�ص و�أربعني �صنة وما ن�صيت منهما �صيئاً. 

وبعد حني ولرمبا جاء تاأويلها، فالولد يف �ملنام هم، وحملته طويالً، �أمي هاجر، و�لطريق 

هجرة �إىل �هلل، وجدتي علياء، و�إن �صاء �هلل نحو �لعلياء، ورفيقاي ذهبا يف طريق مكابدة 

�إىل �ل�صجن �لطويل، لكن �لطماأنينة يف عبارتني  �لعي�ص، و�أنا ذهبت من خالل ظلمة �لليل 

للنبي ] �م�صِ و�أنا معك، و�م�صِ و�أنا بانتظارك، و�لطبيب �صليم وجليل، و�هلل �أعلم.






