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�أقول، و�هلل �أعلم، �إن لكل بد�ية �هتماماتها، ولكل مقدمة نتائجها. فمذ كنا �صغار�ً، ومن 

�الأيام �الأوىل لن�صاأتنا، وقبل �أن يطاأ �الحتالل �أر�صنا، كانت �هتماماتنا فيها �أحالم و�آمال 

لتحرير فل�صطني. ويوم �أن �صقطت �لقد�ص، بعدما ��صتد فينا �لعود و�ل�صاق، �صقطت مثخنة 

�لغفلة وعدم  �لتاآمر و�خلذالن... جر�ح �الإهمال وعدم �الهتمام، جر�ح  باجلر�ح، جر�ح 

�لرف�ص  �لطاقات، وظهر منا  �الهتمامات، وتفجرت  فينا  �زد�دت  �الإعد�د و�ال�صتعد�د... 

حمجور�ً  �لتحديات  تلك  �أمام  لل�صعوب  �حلركة  هام�ص  كان  نعم،  �لدخيل...  لهذ�  بالفعل 

يف  جنحت  �لتي  �لنف�صية،  و�حلرب  و�لتجويع،  �لقهر،  �أمام  خيار�ت  من  يكن  ومل  عليه، 

تخدير �لر�أي �لعام، و�إ�صعاف �ل�صعور �لوطني و�لقومي، وعزل �لدين عن دوره يف تعبئة 

�ل�صعوب خيار�تها  �لتعبري، و�أن متلك  �لوعي ب�صحنة من حرية  �جلماهري، و��صتنها�ص 

�لتي حو�رشت، بل غيبت. لكن مع �لزمن ومع حركة �لوعي �لوطني، ��صتب�صل �لنا�ص يف 

�لت�صدي لالحتالل.

ولدى  لدّي  وقد��صة  مكانة  ذ�ت  الأنها  لي�ص  �لقد�ص،  عن  هنا  �حلديث  خ�صو�صية  �إن 

و�أنا  وبعده  �الحتالل  قبل  قدماي  حفيت  قد  �أين  يف  لدّي  خ�صو�صيتها  تكمن  بل  غريي، 

�أروح و�أغدو �إليها، وم�صيت حافياً من �أم طوبا لل�صالة يف �مل�صجد �الأق�صى، و�ال�صرتو�ح 

و�أن  �أن يتوجع،  لقلبي  َوُحقَّ  �لعمر،  �ل�صغر وطو�ل  �حت�صنتني منذ  فالقد�ص  يف ظالله. 

�إىل  �لرحال  �لقد�ص عن �صّد  �ل�صهاينة. و�إن عزل  �أقد�م  �الأمل... ملا وطاأتها  يتجرع مر�رة 

هلل  خيانة  هو  �حتاللها،  على  �ل�صهاينة  يتجر�أ  �أن  قبل  و�الإهمال،  بالتفريط  م�صجدها، 

وللر�صول ولالأمة، و�إنها �لالمباالة بحقها، وعدم �الهتمام مب�صريها، وهي �لتي ت�صتحق 

�لتي ت�صتحق  �لقوة؛ حتى ال تكون لقمة �صائغة للمجرمني، وهي  �أ�صباب  �أن حتاط بكل 

ب�رشية تفتديها  ُكتالً  �لتي ت�صتحق  �إنها  �الأمة وعلى عافيتها.  �أن تبقى �صاهد�ً على هيبة 

باالأرو�ح و�لدماء، مبا ال يقل عن مكة و�ملدينة —على �صاكنها �ل�صالة و�ل�صالم— �إنها 

م�رشى �لر�صول ومعر�جه �إىل �ل�صماو�ت �لعال، �إىل �صدرة �ملنتهى... عندها جنة �ملاأوى، 

و�إنها موطن عي�صى و�أمه �لبتول  وهي مهد �لر�صاالت، فمن هذ� �لذي غابت عنه 

�لذي مل يحتط ملا  �ل�صائع  �لتائه  �لذي ما عرف قدرها؟ ومن هذ�  هذه �ملعاين؟ ومن هذ� 

تعنيه هذه �ملدينة من �عتبار�ت؟ َمْن هذ� �لذي مل ُيحطها بجهد وجهاد يليقان برمزيتها؟ 

وبجحافل ب�رشية همها �أن تبقى �لقد�ص ع�صية على �ملوؤ�مرة و�الحتالل، بدالً من خطوط 
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و�صقطت  �صاوؤو�،  حيث  �إىل  خاللها  من  ويروحون  �ل�صهاينة  يغدو  باهتة،  وهمية  نار 

�لقد�ص، وباء باإثمها من فّرط فيها.

نا من م�صتوى  على كل حال، ومنذ �الأيام �الأوىل من �لعمر، كانت �هتماماتنا �أرقى يف ِح�صِّ

�ليومية بعد �حلرب، وعندما متيل  لقاء�تهم  �لنا�ص يف  �لهموم مع  �أعي�ص  �أعمارنا، وكنت 

�ل�صم�ص للغروب، ويطول �حلديث عّما حّل بنا، وكيف بهذه �ل�رشعة متكنت “�إ�رش�ئيل” 

من �حتالل �الأر�ص �لعربية؟ وكيف بد� �ملوقف �لعربي عاجز�ً ومنهار�ً، وح�صاباته باهتة. 

ولقد كان لنا �أحاديث خا�صة مع بع�ص �ل�صبّان �لذين متردت نفو�صهم على هذ� �لعدو�ن، 

بل ومنهم من حلق بركب �ملقاومة و�لثورة من �أيام معركة �لكر�مة. كنت �أدرك متاماً �أنها 

خماطر، و�أن فل�صطني لها جتاربها مع �لغز�ة و�ملحتلني، وكانت عندي ثقافة عن �حلروب 

�ل�صليبية، وخلفية عن حربنا مع �ل�صهاينة، ما دفع بي �إىل �أن �أم�صي على ما �آمنت به. 

وقريباً منا خميمات �لالجئني، �لتي �ألهبت م�صاعري باأمل نف�صي على �أحو�لهم وحياتهم 

�لهزية،  بعد  �الأمة  حال  توجعي  من  وز�د  ديارهم.  �إىل  عودتهم  �أنتظر  وكنت  �لبائ�صة، 

ومل  �صهور�ً،  بل  و�أ�صابيع  �أياماً  طويالً  �لنف�ص  مع  ووقفت  هيبتها.  �حُلكام  �صيَّع  وكيف 

تنتهِ مع �ل�صنني كي ال �أكون يف �حلياة عالة يف �صناعة �حلدث على غريي، فمن �لنا�ص من 

�حلياة  لكن  �نتهى؟  �أين  وال  �بتد�أ؟  �أين  من  يدري  وال  �لعمر،  قطار  �لقطار...  به  ي�صي 

مليئة باالأحد�ث، وحافلة باملخاطر، وعلى درب من �صنَع �الأحد�ث، نرتك للقلم �أن ي�صطر 

�ليوم على م�صارف  و�أنا  �لع�رشين،  �بتد�أتها دون  �لعمر، وقد  �ملعاناة و�رشيبة  حروف 

�ل�صتني. وعلى هذ� ن�صري، على درب �ل�صاحلني، لعلنا ننال حظاً من بركاتهم، �أو نحظى 

بو�صٍل من جهدهم وجهادهم؛ فهم و�هلل �لرجال �لذين تنتع�ص بهم �حلياة حتى وهم يف 

�لقبور، وهم �لرجال �لذين �أعطو� للحياة وللب�رشية، �أكرث مما �أخذو� منها، وعملو� لدنياهم 

كاأمنا �لدهر حياتهم ومعا�صهم، وتعلمو� من نبيهم ] حديثه: “�إن قامت �ل�صاعة ويف يد 

الآخرتهم  وعملو�   .
فليغر�صها”1 يغر�صها  حتى  تقوم  ال  �أن  ��صتطاع  فاإن  ف�صيلة،  �أحدكم 

كاأمنا حُتلِّق �أرو�حهم حول �لعر�ص، وكاأن حظهم يف �لدنيا هو �ال�صتغناء عنها، ولي�ص لهم 

منها �إال �ملاء و�لهو�ء �أكرث من �لغذ�ء؛ الأن َمْن غلب عليه �لزهد فيها تعب ج�صده لرت�صى 

روحه، بل ما �أهون �جل�صد عندما حتلِّق �لروح.

لتخريج �حلديث ون�صه �نظر يف: حممد نا�رش �لدين �الألباين، �شل�شلة الأحاديث ال�شحيحة و�شيء من فقهها   
1

وفوائدها )�لريا�ص: مكتبة �ملعارف للن�رش و�لتوزيع، 1995(، �حلديث رقم 9. ]�ملحرر[
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االنضمام إلى حركة فتح:
ملا ��صتد عود �ملقاومة، وفر�صت و�قعاً جديد�ً، مل يكن بح�صبان دولة �الحتالل، وال 

�أن �ملفاجاأة �صتاأتي من هذ� �ل�صتات، و�أن يف �الأمة بقايا ال تعرف �لهزية،  حتى �لعرب، 

بني  ما  تالحماً  �صكلت  و�لتي   ،1968 �صنة  �الأردن  غور  يف  �لكر�مة  معركة  بعد  وخا�صة 

�ملقاومة و�جلي�ص �الأردين، �لذي �صّطر �أروع �ملو�قف من خالل هذه �ملعركة، و�لفد�ئيون 

�لذين �أبلو� بالًء ح�صناً، ما �أجب �لعدو �ل�صهيوين على �الن�صحاب و�لتقهقر بعد خ�صائر 

فادحة يف �الأرو�ح و�ملعد�ت. ولقد ثاأر �جلي�ص لكر�مته �لتي �صاعت يف حرب 1967، فكان 

�أد�وؤُه بطولياً.

بقيت معركة �لكر�مة ر�صيد�ً للذكريات �لتي ُجبلت بالدماء، وكان لقريتنا، وجمموعتنا 

ح�صور على �أر�ص هذه �ملعركة، كما كان لبقية �لقرى و�لبلد�ت ح�صورها، ولقد �متزجت 

 ورفاقه باأرو�حهم �إىل علياء �خللود، 
2
دماء �ل�صهد�ء من كل �صوب، وعرج فوزي �أبو طري

ووقع يف �الأ�رش، كما ذكرت من قبل، �الأخ منري �أبو طري، �لذي �صكلنا و�إياه جمموعتنا من 

جديد، وبقيت على �لوفاء حتى يومنا هذ�.

�أما �ل�صهيد فوزي، فاإنه كان من رو�د �مل�صاجد قبل �أن يلتحق بركب �لثورة و�أيام غربة 

�ل�صالة، وهنيئاً له �ل�صهادة، بل له نف�صية رجال �حلروب وحّب �لت�صحية رحمه �هلل، و�إن 

�لَعْبة لت�صتح�رشين من خالل هذه �لكلمات، عندما �أ�صتح�رش �صخ�صيته �لوثابة.

ولقد �أخذتنا �حلمية، بعد �لزلز�ل �لذي ماج باالأمة، نتيجة حرب 1967، وز�د على ذلك 

حريق �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وجاءت معركة �لكر�مة، لتجدد يف �الأمة روحاً جديدة من 

�لتحدي و�الإ�رش�ر على حترير فل�صطني، و�أن من ظّن وحكم على �لق�صية بالغياب فهو 

يف غيبوبة من �لتاريخ.

كنا �أكرث من جمموعة على �صعيد قريتنا، �الأخ منري و�أنا، ثّم حلق بنا �أخ ثالث ��صمه 

حممود �أبو طري و�صكلنا نو�ًة ملجموعة خا�صة بنا. وكنت مع جمموعة �أخرى فيها �الإخوة 

�أبو طري،  �أبو طري، و�الأخ )�أبو زهري( حممد حممود  )�أبو �لعز(، رحمه �هلل، خالد عبد �هلل 

قرية  من  �لعقابنة  علي  �ل�صهيد  �لثانية  باملجموعة  وحلق  طري،  �أبو  حممود  خليل  و�الأخ 

فوزي مو�شى اأبو طري )...–1968(: ولد يف قرية �أم طوبا ق�صاء �لقد�ص، �لتحق ب�صفوف �لثورة �لفل�صطينية   
2

مـبـكــر�ً، و��صت�صهد يف معركة �لكر�مة يف 1968/3/21.
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�آثرو�  �أبو طري و�إخوة �آخرون...  خار��ص. ثّم كانت لنا جمموعة �أخرى، فيها �الأخ لطفي 

�ْعتُِقل  1974، حيث  �صنة  �إىل   1967 �صنة  ما بني  �صاأنهم. كل هذ� �حلر�ك  �النقطاع وهذ� 

َخو�ن منري وحممود �أبو طري مرة �أخرى �صنة 1973، وبقيا يف �ل�صجن خلم�ص �صنو�ت، 
َ
�الأ

تبقى من  ما  بن�صاطات، منها جمع  قمنا  لكن   ،1974 �صنة  �صنة، وذلك  بعد  بهم  وحلقت 

�نفجرت  1967. ومن خالل �جلمع و�لتح�صري  �صنة  �الأردين  �لذي خلفه �جلي�ص  �لعتاد 

فذهَب  حممود،  �الأخ  يدي  بني  ذلك  �نفجر  بال�صبط...  �أدري  ال  قذيفة  �صاعق  �أو  قنبلة، 

بيده �لي�رشى، و�أخذ �أربعاً من �أ�صابع يده �ليمنى، ودخل �ل�صجن. وبالرغم من �الإعاقة 

تعلم �لكتابة بن�صفني من �الأ�صابع وبرع يف ذلك، وكان ن�صيطاً على �صعيد �لعلم و�لتعلم، 

�ل�صجن ويف غرفة و�حدة، وقبل �صنتني )من كتابة هذه  وقد ع�صنا معاً وعاي�صته د�خل 

�لذكريات( توفاه �هلل، رحمه �هلل.

�ملعارف  من  �آخرين  و�إخوة  منري  باالأخ  ولقائي  �الأردن،  �إىل  رحلتي  قبل  من  تناولت 

ولكن  باجلامعة.  �اللتحاق  وبنية  للعلم،  طلباً   1971–1970 �صنتي  ذلك  كان  و�الأقارب، 

�الأردنية،  �الأوقاف  وز�رة  يف  موظفاً  وعملت  �لقد�ص،  �إىل  فرجعت  �لتوفيق،  يحالفني  مل 

وكان ذلك �صنة 1972. ولكن نف�صي �لثائرة، وممار�صات �الحتالل و�أعماله �ال�صتفز�زية، 

�أججت �ل�صد�م يف نف�صي ودفعت بي ثانية وثالثة �إىل �أن �أ�صافر �إىل �صورية ولبنان، متذرعاً 

�إن تقا�صيت  �لعربية. وفعالً عزمت على ذلك، وما  �نت�صاباً يف جامعة بريوت  بالدر��صة 

ر�تبي �ل�صهري من �الأوقاف حتى �نطلقت �إىل �الأردن بت�رشيح خروج، وودعني �لو�لد 

رحمه �هلل، وهو يقول: يا ولدي، و�هلل لو �أن هوؤالء �لثو�ر يرفعون ر�ية ال �إله �إال �هلل... ملا 

�صبقتني �إليهم، لكن طماأنته على ذلك وكنا و�قفني بباب �لعامود، �أو ما ي�صمى باب �ل�صام. 

وما كنت �أدري �أن �لو�لد رحمه �هلل، قد �صبقني �إىل معرفة هوؤالء �لقوم، فقد كان على در�ية 

باأحو�لهم، و�صّح بعد �لتجربة ما حذرين منه �لو�لد. وملا وقع �ل�صد�م بني �لثورة و�لنظام 

وبر�صى  عّمان،  �لعا�صمة  من  �لثورة  بقو�ت  �خلروج  �إىل  �لطرفان  وتو�صل  �الأردين، 

�إياد، و��صمه �حلقيقي وليد عقاب من  �أبو علي  �ل�صهيد  �الأخ  �ملنظمة عرفات، قال  رئي�ص 

قلقيلية، مدينة �لرجال، ورجالها �أهل �لنخوة كما عرفتهم، ويكفينا من قلقيلية �ل�صهد�ء 

�إياد  �أبو علي  �الأخ  �ل�صمان، قال  “�لكرز” وحممد  �لرحمن حماد  �صعيد �حلوتري، وعبد 

للرئي�ص عرفات: �إذ� خرجت بالثورة من عّمان، فهذه �لبد�ية خلروجك من �الأردن. وما 

هي �إال ع�رشة �أيام حتى كانت �حلرب على �لثورة يف جبال دبني و�الأقرع، و�أحر��ص جر�ص 

�إىل �إربد، و�أحر��ص عجلون وكل �ل�صاحة �الأردنية، و�صدق �أبو علي �إياد، رحمه �هلل.
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وخرج  �الن�صحاب،  تقرر  ملا  �أنه  عّمان،  يف  للثورة  �الأخرية  �الأيام  خالل  من  و�أذكر 

�الأردين،  �لوزر�ء  رئي�ص  �لتل،  و�صفي  قال  �لثقيل،  منها  وكان  باأ�صلحتهم،  �ملقاتلون 

ووزير �لدفاع وقت �ل�صد�م: ال �أدري من �أين، وكيف دخلت هذه �الأ�صلحة �إىل عّمان؟

ملا ودعني �لو�لد رحمه �هلل، وحطت بي �حلافلة يف مدينة عّمان، ويف �لعادة كنت �أجنح 

دم�صق.  و�لوجهة  �أخرى،  �إىل  �صيارة  فمن  �أفعل،  مل  �ملرة  هذه  لكن  �الأقارب،  زيارة  �إىل 

يف  رفيق  �أنه  يل  تبني  ثّم  ومن  بال�صام...  مني  �أدرى  درب  برفيق  �ل�صيارة  وجمعتني 

حزب �لبعث �ملح�صوب على �لعر�ق، كان يف رحلة للقاء بع�ص �لرفاق من �لذين يعي�صون 

وقد  ليلتنا  ومننا  �لفندق...  �إىل  و�صحبته  حممود،  �أبا  يكنى  �لرجل  وهذ�  �صورية،  يف 

�ل�صيدة . وروي عن 
�لعذ�ِب”3 “�ل�صفُر ِقطعٌة من   :[ �ل�صفر، و�صدق ر�صول �هلل   �أعيانا 

�لعذ�ب  �إن  �لعذ�ب لقلت  �ل�صفر قطعة من  �إن  ] قال:  �أن ر�صول �هلل  : لوال  عائ�صة 

قطعة من �ل�صفر.

وبعد �أن ��صتيقظت من �لنوم ل�صالة �ل�صبح، نزلت من �لفندق، وجتولت يف عا�صمة 

تنبعث  �لتاريخ  ر�ئحة  من  وتعجبت  �حلميدية،  �صوق  �إىل  �الأقد�م  بي  وم�صت  �الأمويني، 

من �أروقة هذه �ل�صوق، فاإذ� �أنا على بو�بة �مل�صجد �الأموي، وما �إن دخلته... وكاأين و�هلل 

 يف غري زماين، �آهٍ يا �صام، حتى يف طعامها ومطاعمها تتميز عن غريها، فمنذ ذلك �حلني

�صنة 1972، و�إىل يومنا هذ� مل يفارقني مذ�ق طعامها؟! وحتى على �صعيد �ملالب�ص وكل 

ما يف �ل�صام، هيهات �أن جتد له مثيالً يف �لعامل، وهي بالد �لعلم و�لعلماء.

يا �صام حتت رمادك �جلمر                                                       قبّل تر�ب �ل�صام يا عمرو

ويف دم�صق �لتقيت، من خالل �صاحبي �أبي حممود، باإخوة كر�م من �الأردن وفل�صطني، 

من  �ل�صمال  �إىل  �لتل،  ��صمها  بلدة  �إىل  بنا  و�صارت  حافلة،  ركبنا  دم�صق  يف  �صياحة  وبعد 

�لفل�صطيني(،  )�أبو ح�صن  بالكنية  دم�صق. وبها نزلنا عند بيت الأخ من فل�صطني، عرفته 

�لبعث، ومنهم من توطدت عالقتي به، وهو  و��صتقبلنا رجال كر�م هم على دين حزب 

�للقاء  هذ�  خالل  من  وتعرفنا  �صلطان(،  )�أبو  وكنيته  �ل�صوبك،  من  �لهباهبة،  حممد  �الأخ 

على �أبناء �ل�صتات، وَمْن دفع بهم �لظلم �إىل هجر �الأوطان. ثّم رجعت �إىل دم�صق ومنها �إىل 

بريوت. وملا و�َصلُْت بريوت، وحبي للتاريخ و�جلغر�فيا ُيخزِّن معامل �لطريق، و�أ�صماء 

حديث متفق عليه، �نظر ن�ص �حلديث يف: �شحيح الإمام البخاري، �حلديث رقم 1804. ]�ملحرر[  
3
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�ملدن و�لقرى �لتي طو�ها �ل�صفر، من خروجي من عّمان و�إىل �حلدود �الأردنية فال�صورية، 

�إىل �لغرب منه  �لرمثا ودرعا و�ل�صيخ م�صكني و�صهل حور�ن، �لذي طاملا قر�أت عنه، ثّم 

و�جلغر�فيا  �لتاريخ  يف  ذ�كرتي  �إن  قلت  �إن  �أبالغ  وال  دم�صق.  ثّم  و�جلوالن،  �لقنيطرة 

حديدية و�حلمد هلل.

و�الآن هذه بريوت بعد خروج �لثورة �لفل�صطينية من �الأردن �أ�صبحت ملتقًى للثو�ر، 

من وقر�بة  عمومة  �أبناء  بزيارتنا  قام   ،1967 حرب  فبعد  قدمي،  ِمْن  عنو�ٌن  فيها   ويل 

بع�صنا  وتعرف  �لزيار�ت  وتبادلنا  خانيون�ص،  �رشقي  �لكبرية  عب�صان  يف  طري،  �أبي  �آل 

على بع�ص بعد هذ� �النقطاع، وكنت �أعرف عن بعد من خالل �أبناء عمومتنا يف عب�صان، 

�أن �الأخ �أحمد �أبو طري، وكنيته )�أبو �أنور(، له و�صعه �ملحرتم يف �لعمل �لفد�ئي، وخا�صة 

على �صعيد حركة فتح، وعنو�نه جامعة بريوت �لعربية. و�أنا قادم من �لقد�ص، وغطائي 

�إىل �لو�صول  �أمر  يكن  ومل  �لعربية،  بريوت  جامعة  �إىل  �النت�صاب  هو  �لفد�ئي  �لعمل   �إىل 

�الأخ )�أبي �أنور( �صهالً؛ الأنهم جميعاً يف �لثورة على حّق يف �حلذر، وتخوفهم له ما ُي�َصوِّغه؛ 

الأن دولة �الحتالل ما كان لها �أن ترتكهم دون �خرت�ق، لكن �لذي �صهل �الأمور، و�صاعد 

على �لثقة، �أنني و�الأ�صتاذ �صعيد �أبو طري مدير مدر�صة �أم طوبا �ليوم، كنا نعرف �الأخت 

�أنهت  وقد  �لبيت،  يف  عنده  وهي  زكية،  �صقيقته  وكذلك  طري،  �أبو  �أحمد  زوج  �أنور(،  )�أم 

وهو  جدي،  بيت  يف  نزلتا  الأنهما  بنا  معرفة  على  وكلتاهما  بريوت،  جامعة  يف  در��صتها 

خمتار �لقرية يومذ�ك، فللمعرفة جذور، وبقيت هذه �لعاطفة وفيًة ملا�صيها. بل �زد�دت 

ملا تالقينا، وعادت بنا �لذكريات للور�ء �إىل �أخبار �لعائلة، و�إىل بيت جدي �لذي هو �ملحطة 

�الأخرية قبل �صفرهما �إىل �الأردن.

��صتقبلني من هو قريب يف �لعمل عند �الأخ �أبي �أنور، و��صطحبني �إىل �لبيت يف خميم 

�أفر�د  �أنور وعلى  �أبي  برج �لب�جنة، �لو�قع �إىل �جلنوب من بريوت. وتعرفت على �الأخ 

و�إبر�هيم طري  �أبو  رجب  �الأخو�ن  منهم  طري،  �أبي  �آل  من  �آخرين  �إخوة  وعلى   �لعائلة، 

�أبو طري �مل�صهور بر�أفت. ومنذ �للقاء �الأول مع �الأخ �أبي �أنور قلت له: ما جئت للدر��صة، 

�إمنا جئت للعمل �لفد�ئي، و�ملطلوب هو تدريبي وت�صليحي، وما �لدر��صة يف �جلامعة �إال 

�صتار، وال �أريد الأيامي �أن تطول هنا، ما هو مهم عندي �أن �أعود �إىل �أر�ص �لوطن بو�صع 

جديد َيقوى على مقاومة �الحتالل. لكن �صعرت من خالل �الإقامة عندهم، و�لرتدد عليهم 

�أين يف �ختبار، فاأنا على عجلة من �أمري، وهم على �أقل من ر�حتهم. وكذلك ال �أريد لرفاقي 

�لذهاب  خالل  من  هذ�  حر�كي  علي  يلحظو�  �أن  قريتنا،  �أبناء  من  و�جلامعة  �ل�صكن  يف 
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و�الإياب. فاالأ�صتاذ �صعيد و�الأ�صتاذ حممود فو�قة من �صور باهر �إىل جانب �أنهم �أ�صاتذة 

وجمعتنا  معاً،  وكنا  باالنت�صاب،  �جلامعي  تعليمهم  و��صلو�  لكنهم  �لقد�ص،  مد�ر�ص  يف 

بريوت و�الأيام، ولكٍل منا �صاأنه وطريقه.

�أنور، وعرَّفني على رجل فا�صل هو �الأ�صتاذ حمد �لعايدي، وكنيته  �أبو  جاءين �الأخ 

�لوطن وممار�صات �الحتالل، وطلبت منهم  �أطر�ف �حلديث عن  )�أبو رمزي(، وتناولنا 

لالجئني  �لر�صيدية  خميم  �إىل  �أذهب  �أن  �لقر�ر  وكان  هنا.  �ملقام  بي  يطول  �أال  وباإحلاح 

�لفل�صطينيني، و�أن �أتدرب على �ل�صالح هناك، ومنها �صناعة �ملتفجر�ت، والأ�صبوع مكثت 

هناك، و�أنا �أتدرب على ما تي�رش و�ملوجود من �الأ�صلحة. حتى قذ�ئف �ملورتر �لتي هي من 

بقايا �جلي�ص �الأردين، تدربت على كيفية �إطالقها بدون قاذف �أو مدفع.

�نتهيت من هناك ورجعت �إىل بريوت، وخ�صعت لدورة �أمنية قبل �لعودة �إىل �لقد�ص، 

ودورة لقيادة �ل�صيارة يف �صو�رع بريوت �ل�صاخبة.

ح�صور�ً  �الأكرث  وهي  للفد�ئيني،  دولة  ت�صكل  بريوت  من  �لفاكهاين  منطقة  كانت 

�لثالثة �لقادة  ��صت�صهاد  بّد من �خلوف و�حلذر؛ الأن  �لثورة. وكان ال   على �صعيد قادة 

�ملركزي  لالأمن  قا�صية  �رشبة  �صكل  نا�رش،  وكمال  عدو�ن  وكمال  �لنجار  يو�صف  �أبو 

�مل�صوؤول عن �صالمة هوؤالء �لقادة وغريهم.

وقبل �لعودة، �لتقاين �الأخ �أبو �أنور، ووجه �إيل بع�ص �لن�صائح، وغطاين با�صم حركي 

هو “طارق بن زياد”، وزودين ب�صيفرة، وقد �أ�صبح لديه �نطباٌع عن �أو�صاعنا يف �لقد�ص 

و�ل�صفة، و�إمكانيات �لعمل و�لتنظيم، وكان معنياً �أن يطمئن �إىل هذ� �لقادم �جلديد، وحّق 

له ذلك.

 رجعت �إىل �لقد�ص، وال �أحد يعلم برحلتي هذه من �الأقارب �إال �أمي و�أبي، رحمهما �هلل،

ولو  �لبيت  عن  �أغيب  �أن  �لطبيعي  ومن  �جليب،  قرية  يف  �إمام  �أنني  يعلم  �صو�هم  ومن 

الأ�صابيع، فكنت على قدر من �لنجاح يف تغطية حتركاتي.

�لزيارة،  ثالثة، وماتت جدتي الأبي يف هذه  �أو  ثانية  وذ�ت مرة كنت يف بريوت، ملرة 

فقال جدي الأمي، رحمهم �هلل جميعاً: �أين �ل�صيخ يا هاجر؟ قالت �أمي رحمها �هلل: �ل�صيخ 

يف بريزيت، قال لها: بريزيت لي�صت بعيدة. وكان جدي يريدين �أن �أح�رش جنازة جدتي، 

لكنني مل �أح�رش �جلنازة؛ وقد كان ذلك �صنة 1974.
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�آمنو�  �لذين  �إقد�ُم  عليهم  وغلب  ميد�نياً،  بهم  �أثق  مبن  و�لتقيت  �لقد�ص،  �إىل  رجعت 

عليهم  و�أن  منا،  �ملطلوب  عليهم  وعر�صت  �الحتالل،  مقارعة  وهمهم  �لفد�ئي،  بالعمل 

�لذهاب �إىل هناك... �إىل بريوت، من �أجل �لتدّرب على �ل�صالح ملن ��صتطاع. و�تفقنا على 

�أولويات يف �لعمل، و�أول ذلك �لكفاح �مل�صلح، ثّم تعبئة �لر�أي �لعام من خالل �ملن�صور�ت، 

و�إيقاظ �حل�ص �لوطني جتاه �صما�رشة �الأر�ص و�جلو��صي�ص، وكان لنا ذلك، وعملنا على 

هذه �الأولويات دون ��صتثناء.

ثوار بيروت:
�أحو�ل  عن  �صيء  بانطباع  خرجت  بريوت،  يف  ق�صيتها  �لتي  �لقليلة  �الأيام  خالل  من 

�هلل،  رحم  من  �إال  متبجة  فاملدينة  �لفد�ئي،  �لعمل  �صلك  يف  �لعاملني  عن  وحتى  �ملدينة، 

وهم  �أمرهم،  يعنيني  َمْن  �صعيد  على  �صلوكيات  وهناك  �ل�رشق،  باري�ص  وي�صمونها 

�لفد�ئيون �أو �لعاملون يف �الأمن. قال يل �إبر�هيم �أبو طري، وهو �صابط يف �الأمن: �نظر �إىل 

هذ� �لفتى �لذي يرتنح، وال يعيب لونه؛ الأنه �أ�صود �لب�رشة، ولكنه يعمل يف �الأمن ويعاقر 

�هلل، رحمه  رمزي(،  )�أبو  �لعايدي  َحمَد  يل  قال  قياد�ت،  �صعيد  على  حتى  بل   �خلمر. 

�أبو �لزعيم تزوج من مارونية، دون ر�صى �أهلها، فما كان من �أبي عمار �إال �أن جعله من�صقاً 

بني �لثورة و�لكتائب �للبنانية، وقد �أ�صبحو� �أ�صهاره. وقال �أبو رمزي: �أبو �لزعيم هذ� 

�صاعر، ويكتب �ل�صعر وي�رشب �خلمر، و�لذي عرفته عن �أبي �لزعيم �أنه كان �صابطاً يف 

�جلي�ص �الأردين، وخرج مع �لثورة بعد �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب 1970. وكان على �لعمل 

�لفد�ئي �أن يرتّفع، و�أن يحافظ على �صمعته �لتي مالأت �الآفاق. وذ�ت مرة، و�أنا يف �صقة 

من عمارة يف دورة تدريبية، و�إذ� بفتيات فرن�صيات نائمات يف �ل�صقة، و�صاهدت �مل�صوؤول 

عن �لتدريب دون ذكر ��صمه، ما عليه �إال ما ي�صرت �لعورة، وقيل يل: �إنهن مت�صامنات مع 

�لثورة �لفل�صطينية... وهّن يف مهمة!!.

تلوثت  وما  �لقرية،  �بن  و�أنا  ح�صاباتي،  �أر�جع  وجعلتني  �أزعجتني  �الأمور،  فهذه 

فطرتي �أبد�ً، و�حلمد هلل، وتذكرت ما قاله يل �أبي، رحمه �هلل.

بعد ترتيب �الأور�ق على �صعيد �لعمل يف �لقد�ص، وحتى يف �ل�صفة �لغربية، ففي مكان 

عملي يف قرية �جليب كان من حويل فتية، و��صتعد�دهم للعمل �لوطني جيد، حتى �إن منهم 

َمْن م�صى معي �إىل �الأودية، منها و�دي �صلمان، غربي �جليب، بحثاً عن �ل�صالح من بقايا 
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�إىل بيتي يف قرية �جليب، هذه  �لو�دي  بنقله من ذلك  �الأردين، وكان ذلك وقمت  �جلي�ص 

�ملحطة �الأوىل، ثّم نقلته �إىل بيتي يف �أم طوبا. وكان من ذلك قذ�ئف �لدبابات �لتي باالإمكان 

��صتخد�مها �صّد قو�ت �الحتالل، وقنابل يدوية، وكمية من �الأعرية �لنارية.

عليه  و�أقيمت  �لتالل،  من  حوله  وما  بعد،  فيما  لل�صهاينة  بيع  هذ�  �صلمان  وو�دي 

وجنوباً،  و�صماالً  وغرباً  �رشقاً  �مل�صتوطنة  هذه  تغولت  وقد  زئيف.  جفعات  م�صتوطنة 

لل�صيارة وللمز�رعني من  �إزعاجاً  �أر��صي �لقرى �لعربية �ملحيطة. و�صكلت  على ح�صاب 

�لعرب.

ثورة خراب فلسطين:
بعد ذلك رجعت �إىل بريوت، وال �أذكر �لتو�ريخ لكن كل ذلك، وكل ما �أحتدث عنه جرى 

ما بني 1972–1974، رجعت �إىل بريوت، و�لتقيت َمْن تولو� �أمرنا يف تلك �ملرحلة، وال �أ�صك 

يف �إخال�صهم ووطنيتهم، حتى �إن �أبا رمزي �لعايدي قال يل: يا �صيخ، كل َمْن حتدثه نف�صه 

بال�صلح مع “�إ�رش�ئيل”، ر�أ�ص ماله ر�صا�صة بني عينيه، وقال: �أقول هذ� الأنه توجد �الآن 

ر�ئحة ملثل هذ� �لطرح. 

بيت يف  فل�صطيني،  و“ِمنْ�صف”  غد�ء،  وجبة  على  جمتمعون  ونحن  يوم،   وذ�ت 

�أبي �أنور �أحمد �أبو طري، �جتمعنا مع �الأخ هايل عبد �حلميد )�أبو �لهول(، وجتاذبنا �أطر�ف 

�ملحتلة، بل طلب مني  �الأر�ص  �لثورة، ومدى ح�صورها يف  �حلديث من هنا وهناك عن 

�أذكر  �أال  �آثرت  لكن  �لقد�ص و�ل�صفة،  �لفد�ئي يف  للعمل  �نتظمت  �لتي  للمجموعات  �أ�صماء 

�قتحم  عندما  تعزز  �الخرت�ق  من  خويف  والأن  �خلارج؛  يف  يعنيهم  ال  ذلك  الأن  �الأ�صماء؛ 

�الأخ حذر  و�صاهدت  �لبيوت.  حمتويات  و�أخذو�  �لثالثة،  �لقادة  بيوت   �الإ�رش�ئيليون 

مكاتب  وعلى  بريوت،  على  ترّددي  خالل  من  �أنه  �ملهم  �الأور�ق،  حمل  من  رمزي  �أبي 

�لثورة كنت �ألح على �لت�صليح؛ الأننا يف �أم�ص �حلاجة �إليه، ولكن ال �أدري ما �ملعوقات �لتي 

حالت دون ذلك، و�إن كنت �ألتم�ص �الأعذ�ر.

�إىل  و�لعودة  �لرحيل،  على  وعزمت  �الإمهال،  هذ�  من  نف�صي  �صاقت  حال،  كل  على 

�لقد�ص بال رجعة. وح�رشين يف هذ� �ملوقف �ل�صهيد عبد �لقادر �حل�صيني، رحمه �هلل، ملا 

طلب �لدعم من جلنة �إنقاذ فل�صطني، لكنهم خذلوه، ورجع غا�صباً وهو يقول: هذه جلنة 

دمار فل�صطني، ولي�صت بلجنة �إنقاذ. وقلت وال �أدري �أ�صمعها �أحد هناك �أم ال، هذه “ثورة 
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ثورة  بها  و�إذ�  قلت  مبا  �الأيام  و�أتت  فل�صطني،  حترير  بثورة  ولي�صت  فل�صطني”،  خر�ب 

�لدوالر�ت وثو�ر �ملقاهي. وكانت خامتتها �أ�صو�أ مما كان مت�صور�ً، حيث عاد �لثو�ر من 

�ملنايف “خدماً” للم�رشوع �ل�صهيوين... يعملون يف �أجهزة �الأمن �لفل�صطينية، ويار�صون 

�ل�صيخ �ملجاهد جمد �لبغوثي،  ُيقتل  �أن  �لوقاحة  �لتحقيق مع �ملجاهدين، بل بلغت بهم 

�الأمني على  �لتن�صيق  �آثرت  �لتي  �ل�صلطة،  �أجهزة  �أيدي  �لتحقيق على  و�آخرون �صو�ه يف 

ح�صاب �ل�صعب �لفل�صطيني وق�صيته.

قائدي سعد صايل:
عّرج 

ُ
بعد �أن غادرت بريوت يف طريق عودتي �إىل �لقد�ص نزلت يف دم�صق، ويف نيتي �أن �أ

�أجل ود�ع من تعرفت عليهم، وعلى  �أن زرتها من قبل؛ ومن  �لتي �صبق  �لتل  بلدة  على 

�خل�صو�ص �أبو �صلطان �لهباهبة. وملا و�صلت بلدة �لتل �صاألت عن �لعنو�ن �لذي �أعرفه، 

وهو بيت �أبو �حل�صن �لفل�صطيني، فقالو� يل: �إن �لرجل قد رحل. وبينما �أنا يف حرية من 

كان  �إن  �صاألته  و�ل�صالم،  �لتحية  بعد  �لع�صاكر،  لبا�ص  يرتدي  مكتنز�ً  �صاباً  �صاألت  �أمري 

بيته؟  �أين  �أعرف  ال  ولكن  به،  �صمعت  �لرجل:  فقال  �لهباهبة،  �صلطان  �أبي  بيت  يعرف 

�صلطان  �أبو  ي�صكن  �أين  �أتعرف  �ل�صاب:  ف�صاأله هذ�  منا،  �آخر على مقربة  و�إذ� بع�صكري 

�لهباهبة، �أو �أنك �صمعت عنه؟ فقال �لرجل: �أظنه ي�صكن حتت �مل�صت�صفى �إىل �ل�صمال من 

هنا. وتاأملني �ل�صاب ملياً و�صاألني: من �أين �أنت؟ لهجتك قريبة ومعروفة يل؟ قلت له: من 

و�أمتاله،  �لرجل  يف  �أدقق  وبد�أت  �هتمامي،  فا�صرتعى  فل�صطني،  من  كلنا  قال:  فل�صطني، 

وقلت: �أنا من �لقد�ص. قال: من �صور باهر �أم من �أم طوبا، فعرفت �لرجل، وقلت له: �أنا 

من �أم طوبا، و�أنت �صليمان د�ود عي�صى من �صور باهر، قال: نعم، قلت: �أذكرك، و�أنت 

كابنت يف كرة �لطائرة يف مدر�صة �صور باهر، فقال �لرجل: �أنت �صيفي �إذن قبل �أن تكون 

�لرجل ون�صتاأذن منه، فو�فق على ذلك  �أن نزور  �لوفاء  �أبي �صلطان، فقلت:  �صيفاً على 

��صت�صافتي، وودعنا  �أ�رش على  �أبا د�ود  �الأخ  لكن  و�ألح على �صيافتنا،  معاً، و��صتقبلنا 

�لرجل بعد �أن قام بو�جب �ل�صيافة على �أمل �للقاء.

�أما �صليمان �لذي نزلت يف �صيافته، فقال: �لليلة تتعرف على �أهل بلدتنا �لذين خرجو� 

مع �لثورة، وهم يف �حلال كحال �صليمان؛ خرج من �الأردن بعد �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب، 

وكان �صابطاً يف �صالح �لهند�صة �الأردين. وكذلك �لبقية ممن زرتهم، فايز حممد عو�ص 

وقد  �الأردن،  من  خرجو�  هوؤالء  �لدويات،  خليل  علي  وعمر  عطون،  ورم�صان  عطون، 
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كانو� جنود�ً يف �جلي�ص �الأردين، وكانو� فرحني بي ملا نزلت بهم. وكما يقولون: ر�ئحة 

�لقد�ص، وعن �صور باهر و�أم طوبا، وعن  �لبالد، و�حلديث ذو �صجون... وحتدثنا عن 

�لنا�ص و�أحو�لهم، وكان منهم من هو قادم من �لكويت لزيارة �أ�صهاره، وبعد �صهرة عند 

�أهلنا هوؤالء ��صطحبني �الأخ �صليمان �إىل بيته ل�صهرة �أخرى، و�ألقيت بنف�صي على �لفر��ص 

�صدة  �إليه ب�صعوبة، من  �أ�صتمع  �لثورة، وكنت  بعد حديث طويل عن  �لتعب، ومنت  من 

�لتعب، وقد بلغ �لنعا�ص مني مبلغه.

حديث تلك �لليلة: بعد �لرتحيب وقد �أويت �إىل �لفر��ص، �صاألني �الأخ �صليمان عن �لقد�ص 

و�أو�صاعها، وعن تفاعل �لنا�ص مع �لثورة �لفل�صطينية وكيف هي م�صاعرهم؟ و��صتعد�د 

�أنتم  �إنه ال يدري بالذي ح�صل معي يف بريوت،  �لنا�ص للعمل �لفد�ئي. قلت له من حيث 

يف �لثورة �لفل�صطينية بعيدون عن �لو�قع، لي�ص هذ� فح�صب، بل �أنتم �أقرب �إىل �جلعجعة 

من كونكم عمليني، �لنا�ص مفطورون على حّب �الأوطان، و�لنا�ص ال يقبلون باالحتالل، 

لكن بينكم وبني �لنا�ص حو�جز كثرية، �مل�صد�قية �أ�صا�ص كل �صيء، و�لنا�ص �إن مل يجدو� 

�أمل  �آخر،  و�دٍ  يف  و�لنا�ص  و�دٍ  يف  �لثورة  ف�صتبقى  �لفل�صطينية،  �لثورة  يف  �مل�صد�قية  هذه 

يقل �أبو عمار، رحمه �هلل، �إن �أخطاء �الأردن لن تتكرر؟ وما �صاهدته يف بريوت من �أخطاء 

وممار�صات �أكرث من �أخطاء �الأردن. و�صاألني: مل هذ� �لتحامل على �لثورة؟ �أنت �ل�صخ�ص 

�لثاين �لذي يحمل على �لثورة، فقد ز�رين قريب يل من �صور باهر يبحث عن ولده �لذي 

�ختطفه �الأمن �ملركزي بتهمة �لعمالة، ومدح تعامل �لدولة �لعبية.

قلت له: ��صمع يا �أبا د�ود، ما يقرب من �صنتني و�أنا �أعمل مع �الأمن �ملركزي يف بريوت، 

بريوت  وتركت  و�أريد،  �أمتنى  ما  دون  لكن  بال�صالح،  و�إمد�دنا  للتدريب  وق�صدتهم 

 ر�جعاً �إىل �لقد�ص، و�لنية �أالّ �أعود، وذكرت له كالم �ل�صهيد عبد �لقادر �حل�صيني يف جلنة

�الإنقاذ.

�الأخ ونلتقي  دم�صق،  ننزل  �هلل  �صاء  �إن  �لغد  يف  وقال  قليالً،  �صليمان  �الأخ  �رتاح   هنا 

باالأمر  وقبلت  ذلك.  على  قادر  و�لرجل  �مل�صكلة،  لهذه  حالً  و�صنجد  �لوزير،  جهاد  �أبا 

مكتب  بحري�ت”  “�ل�صبع  لها  يقال  منطقة  ويف  دم�صق،  �إىل  نزلنا  �ل�صباح  ويف  �لو�قع، 

للثورة يقال له 23. دخلنا �ملكتب ووجدنا �الأخ �أبا �لوليد �صعد �صايل، و��صتقبلنا �لرجل، 

�إمكانيات،  من  لديه  مبا  �لرجل  و��صتعد  بريوت،  يف  جتربتي  �إىل  و��صتمع  بتو��صع، 

جتربتنا  للجميع  وذكرت  �ملحتلة،  �الأر�ص  عن  تقرير�ً  مني  وطلب  بال�صالح،  لتزويدنا 
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 �ل�صابقة يف بريوت ويف دم�صق منذ �أيام �لكر�مة... وق�صة �الأخوين �ل�صهيد فوزي �أبو طري

و�الأخ منري �أبو طري. و�لتزمت مع �لرجل، وهو معروف �أنه مار�صال �لثورة �لفل�صطينية، 

 ،1982 �صنة  �للبناين  �جلنوب  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أيام  �الأركان  هيئة  رئي�ص  وهو 

وحدثني رحمه �هلل، �أن للجنوب �للبناين ��صرت�تيجية نحو حترير فل�صطني من �ل�صمال، 

مبا ال يقل عن دور �ل�صاحة �الأردنية، و�أن �الإعد�د لذلك ي�صي على قدم و�صاق. وحقيقة 

�أن �جلنوب �للبناين، بت�صاري�صه وموقعه �جلغر�يف و�حل�صور �لديوغر�يف، ي�صكل خطر�ً 

قو�ت  ودحر  �للبنانية،  �ملقاومة  ظّل  يف  حتقق  ما  وهذ�  �الحتالل،  دولة  على  ��صرت�تيجياً 

يف  �حل�صني  لو�ء  وقائد  �لهند�صة،  �صالح  قائد  كان  �صعد  �لوليد  و�أبو  �ل�صهيوين.  �لغزو 

�إىل عّمان و�إىل �جلي�ص �الأردين،  �لعودة  �أن �مللك ح�صني طلب منه  �جلي�ص �الأردين، حتى 

لكنه رف�ص ذلك. وحدثني رحمه �هلل، عن �ملطر�ن كابوت�صي، وعن دوره يف نقل �ل�صالح 

�ل�صهاينة  و�عتقل  �لناقورة،  ر�أ�ص  طريق  عن  �ملحتلة،  فل�صطني  �إىل  لبنان  من  ب�صيارته 

�ملطر�ن كابوت�صي، وحكمت عليه �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية 12 �صنة، و�أم�صى منها 4 �صنو�ت، 

وب�صغط من �لباباوية �أفرج عنه على �أن يبقى خارج �لبالد.

بعدها طلب مني �أبو �لوليد �أن �أذهب يف جولة تدريبية يف مع�صكر�ت دوما وحمورية، 

�لتابعة للثورة �لفل�صطينية يف �الأر��صي �ل�صورية، ومّت يل ذلك، حيث �أ�رشف على تدريبي 

�لفا�صل  �الأخ  و�لتقيت  �هلل،  رحمه  �ل�صابق  طولكرم  حمافظ  �ل�رشيف،  �لدين  عز  وقتذ�ك 

 �ملتو��صع �أبا منري ناه�ص �لري�ص، وكان مدعياً عاماً للثورة �لفل�صطينية، و�أحاطني رحمه �هلل،

بن�صائحه و�صكرت له. وبعد �أن �نتهيت من رحلة �لتدريب، ودعني �أبو �لوليد يوم عودتي 

�لثورة  يف  يل  قائد�ً  به  �أعرتف  من  وهو  تو��صعه،  �لرجل  هذ�  من  ويكفيني  �لقد�ص.  �إىل 

�لفل�صطينية.

جمموعتنا  خالل  ومن  و�مل�صد�قية،  باجلدية  �صعرنا  وقد  �لقد�ص،  �إىل  �لعودة  بعد 

باالعتقال  �أعمال دفعنا �رشيبتها  لنا  كانت  �أبو طري،  �الأخوين منري وحممود  �الأوىل مع 

�لتنظيمي  �مل�صتوى  على  كانت  جيد�ً،  تنظيمها  فكان  �لثانية  جمموعتنا  �أما  و�لتعذيب. 

�ملجموعة  �أفر�د  بقي  �عتقايل و�حلكم علي ب�صتة ع�رش عاماً  �ل�رشي؛ فبعد  �لعمل  قمة يف 

خارج �الأ�صو�ر، ومنهم من غادر �لبالد خوفاً من �ل�صجن و�العتقال �إىل �الأردن، ورجعو� 

و�صعرنا  �صولة،  لنا  كانت  ولقد  �لتحقيق،  يف  تذكر  مل  �أ�صماءهم  �أن  �طمئنو�  ملا  حني  بعد 

باالرتياح ملا �أقدمنا عليه.
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مل ي�ِص علّي �أ�صبوعان حتى رجعت �إىل دم�صق ثانية، و��صتقبلني �الأخ �أبو �لوليد يف 

للعمل  �لنجاح  �إمكانيات  �ملحتلة، وعن  �الأر�ص  بيته، ويف جعبتي تقرير عن ن�صاطاتنا يف 

مل  ولكن  �الحتالل.  م�صاجع  تق�ص  �لنتيجة  يف  و�لتي  �ل�صالح،  لنا  يتوفر  عندما  �لفد�ئي 

يطل بي �ملقام، فرجعُت �إىل �أر�ص �لوطن. وعلى طريق �لعودة حجزت �ملخابر�ت �الأردنية 

جو�ز �صفري �الأردين، عند نقطة �حلدود يف �لرمثا، وطلبت مني مر�جعة �ملخابر�ت �لعامة 

يف �لعبديل. ويف �ليوم �لثاين ذهبت �إىل هناك، ودخلت على جمموعة من �ل�صباط يف جمل�ص 

لهم:  فقلت  وبريوت،  دم�صق  على  ترددي  �أ�صباب  عن  و�صاألوين  وتاأملوين  ع�صكري، 

�إنني �أدر�ص يف جامعة بريوت �لعربية عن طريق �النت�صاب، و�صاألوين عن �لثورة... و�إن 

كانت يل عالقة معها، فنفيت ذلك بثقة، وقلت لهم �أنا موظف يف وز�رة �الأوقاف �الأردنية، 

�ملجل�ص، و��صطحبني �صابط  �أذكرها. و�نف�ص  وعندي ما ي�صغلني عن ذلك، و�أ�صئلة ال 

برتبة مقدم و�هلل �أعلم، �إىل غرفة رئي�ص �ملخابر�ت �لعامة نذير ر�صيد، وقال يل �ل�صابط يف 

�لطريق: ال تغري من كالمك، �إياك ثّم �إياك، و�رحتت لت�رشف هذ� �ل�صابط، و�صكرته يف 

نف�صي بعد �أن و�فقته باإياءة من ر�أ�صي.

فرددت  معمماً،  وكنت  �ل�صيخ،  �أيها  �أهالً  قائالً:  بي  ورحب  ر�صيد،  نذير  على  دخلت 

�أن  فنفيت  معها،  عالقة  يل  كانت  و�إن  �لثورة،  عن  و�صاألني  و�أجل�صني  بثقة  �لتحية  عليه 

تكون يل �أي عالقة، و�أن جتربة �لثورة يف �الأردن كانت فا�صلة، و�أعطاين جو�ز �صفري، 

وغادرت مبنى �ملخابر�ت �لعامة، ثّم ذهبت لزيارة بع�ص �أقاربي، و�إذ� بهم يعزونني يف 

جدتي، �لتي ذكرت ق�صة غيابي عن جنازتها، بدعوى �أمي رحمها �هلل، �أنني يف بريزيت، 

�إىل  ثّم رجعت  �أم ثالثة  �أهي يومان  �أدري  �إقامتي يف عّمان ق�صرية، ال  حيث كانت فرتة 

�لقد�ص.

حرب 1973/ حرب رمضان:
�أمة �لعرب  1973 ما يقارب �صبع �صنو�ت، وقد جترعت  1967 وحرب  ما بني حرب 

1967. وقد رف�صت �ل�صعوب �لعربية �لهزية،  �أ�صابها يف حرب  كاأ�ص �ملر�رة بعد �لذي 

حتى �إنه ملا �أقدم جمال عبد �لنا�رش على �ال�صتقالة بعد هزية �صنة 1967، و�لتخلي عن 

رئا�صة �جلمهورية وجميع �صالحياته، وحتمل م�صوؤولية �لهزية، خرجت �جلماهري يف 

مظاهر�ت حا�صدة ترف�ص �لهزية، ولي�ص كما يقال �إنها موؤمنة بقيادة �لزعيم، فالزعيم 

ما جلب لها �إال �لعار.
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ر�فعًة  �لفل�صطينية  �لثورة  وجاءت  �لهزية،  نتائج  �لعربية  �جلماهري  رف�صت  لقد 

يف  و�لتحق  �لثورة،  لهذه  �النتماء  يف  ن�صيٌب  �لعرب  ل�صعوب  وكان  �جلماهري،  حل�ص 

�صفوفها �أحر�ُر �لعامل، من �ليابان �إىل �أوروبا فاأمريكا �جلنوبية، ممن تفاعلو� مع �لثورة 

�لفل�صطينية، و�نت�رشو� لها.

قو�عد  ��صم  حتت  �مل�صلمني  لالإخو�ن  قو�عد  هناك  كانت  �الأردنية،  �ل�صاحة  وعلى 

�ل�صيوخ، وكانت لهم مع�صكر�تهم وعملياتهم، ومن �أ�صهرها عملية �حلز�م �الأخ�رش، �لتي 

�إعالمها، و�صمعتها باأذين و�ملذيع يخاطب  �لفل�صطينية من خالل  �لثورة  طاملا تغنت بها 

�ل�صهاينة: “�أعيدوها ثانية لعملية �حلز�م �الأخ�رش”.

كان من �رشوط جمال عبد �لنا�رش على �لرئي�ص عرفات �أال يكون لالإخو�ن �مل�صلمني 

�الأخرى، وهم على  �لف�صائل  �لثورة حتى يدعمها. وكان عرفات وقادة  ن�صيب يف هذه 

�الأغلب من �لي�صار، ويحملون �لفكر �ملارك�صي، ويرف�صون �حل�صور �الإ�صالمي يف �لثورة 

�إىل �ل�صيوعية. ولوال �أن �حل�صور �الإ�صالمي  ب�صدة، و�أن �لثورة و�لعامل يف طريقه حتماً 

ُفر�ص بالقوة فيما بعد، لبقيت �ل�صاحة حكر�ً على �لعلمانيني و�لي�صاريني فقط، ومل تكن 

�صجون �الحتالل يف مناأى عن ذلك، بل كان �الحتالل �أقرب �إليهم من �الإخو�ن �مل�صلمني، 

ومن كل �حلركات �الإ�صالمية، بل �لتهم جاهزة وعلى �ملقا�ص، �أنهم عمالء للغرب. وكانو� 

ينعتوننا يف �ل�صجون باملنفل�صني، وهي من م�صطلحات �لثورة �لبل�صفية، فاخلارج على 

�لبل�صفية، منفل�ص.

على كل حال رف�صت �جلماهري قبول �لهزية، وجاء �الإعد�د حلرب جديدة، لتحرير 

ظّل  يف  �إال  هيبٌة  لهم  تكون  ولن  �لدولية.  �ملحافل  يف  هيبتهم  و��صتعادة  �لعرب  �أر�ص 

“نحن قوم �أعزنا �هلل باالإ�صالم فمهما   :] �الإ�صالم، كما قال �صيدنا عمر بن �خلطاب، 

�بتغينا �لعزة بغريه �أذلنا �هلل”، فالعرب يف �أثناء حرب 1973 ت�صلحو� بالتكبري، و�أ�صموها 

“بدر�ً”، تيمناً مبعارك �الإ�صالم، وملا �نتهت �حلرب  حرب رم�صان، وجعلو� كلمة �ل�رش 

�أ�صموها حرب �أكتوبر، وت�رشين، وما �إىل ذلك.

�الأخرى  �لعربية  �لتحرير، و�لدول  �أجل  “�لطوق” باالإعد�د من  بد�أت دول ما ي�صمى 

كان دورها �الإ�صناد. وت�صكلت �صياغة جديدة جليو�ص �لتحرير، وبروح جديدة وبقيادة 

وبد�أت  �الحتالل.  دولة  به  تت�صلح  ما  م�صتوى  �إىل  َيْرَق  مل  و�إن  جديد،  وب�صالح  جديدة 

حرب �ال�صتنز�ف مبا�رشة بعد حرب 1967، و��صتد �رش�مها �صنتي 1969–1970. حرب 
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لكل مقدمة نتائجها: الحتالل، الكفاح امل�شلح

�صاخنة، و�رشبات موجعة من �جلي�ص �مل�رشي، على جبهة قناة �ل�صوي�ص وعمليات د�خل 

�صيناء. عمليات م�صهود لها، وكانت ردة فعل دولة �الحتالل �رشب �ملد�ر�ص و�مل�صانع، 

ف�رشبت مدر�صة بحر �لبقر، ودمرت مدينة �ل�صوي�ص، حتى �أ�صبحت مدينة �أ�صباح، لكن 

�أبي زعبل، وحدِّْث عن  �مل�صانع يف  1973، و�رشبت  �الأبطال بعد حرب  عمرتها �صو�عُد 

�إجر�م �ل�صهاينة وال حرج.

و�صورية،  م�رش  بني  و�تفاق  تامة  وب�رشية   ،1973 حلرب  �ل�صفر  �صاعة  وجاءت 

“خط بارليف”، �حلاجز �لناري �لذي ال �صبيه له  ودخل �جلي�ص �مل�رشي �صيناء، ودمر 

يف �لعامل. وخ�رشت “�إ�رش�ئيل” يف هذه �حلرب جيالً كامالً، وكانت �أكب حرب دبابات يف 

�لعامل تدور رحاها على �أر�ص �ملعركة، حتى نفد عتاد �لعدو �ل�صهيوين، �لذي عو�صته 

�أمريكا بج�رش جوي مبا�رش �إىل مطار �لعري�ص. وجنح �ل�صاد�ت من قبل يف تعمية �حلرب، 

وقال عن �صنو�ت ما قبل �حلرب: �صنة �صباب، ال ت�صلح للمعارك. ويف �صنة 1971 هناك 

جبهة �صاخنة، وحرب تدور رحاها بني �لهند وباك�صتان، و�لعامل قلق من �لذي يجري. 

وجنح �لرجل يف فر�ص و�قع جديد من خالل �حلرب، لكنه ف�صل ف�صالً ذريعاً عندما ذهب 

Camp David، حتى قال  �إىل �ل�صلح مع دولة �الحتالل وتوقيع �تفاقيات كامب ديفيد 

يف  “جنحنا  حينها:  يف  �الأمريكية  �خلارجية  وزير   ،Henry Kissinger كي�صنجر  هرني 

�إخر�ج �حلوت من �لبحر”. �أما �ليوم، فقد رجع �حلوت �الأزرق �إىل �ملحيط.

�أما �جلي�ص �ل�صوري فقد ��صرتد معظم �جلوالن، وو�صلت طالئعه بحرية طبيا من 

�الحتالل؛  دولة  عند  موت  �أو  حياة  م�صاألة  �جلوالن  الأن  ذلك؛  بعد  تر�جع  لكنه  �ل�رشق، 

والأن �ل�صاد�ت َقبِل بوقف �إطالق �لنار على �جلبهة �مل�رشية، فتحول �ل�صغط على �جلبهة 

�ل�صورية.




