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�ملقدمة

املقدمة

من  �ل�ص�بع  �لعقد  بلوغي  مع  �لذ�تية  �ل�صرية  هذه  كت�بة  على  �أع�نني  �لذي  هلل  �حلمد 

عمري، �لذي منحني �إي�ه رب �لع�ملني �إذ ع�صت �صعيد�ً يف ظالله، و�أ�صكره على نعمه �لتي 

�لذي �صبّه فرتة  �لكرمي  ب�لر�صول  �لقر�آن مقتدي�ً  �الإي�ن وبركة  ال حت�صى و�أوله� نعمة 

�حلي�ة �لدني� برجل ��صتظل بظّل �صجرة ثم م�صى، و�أ�ص�أل �هلل تع�ىل �أن يظلني يوم �لقي�مة 

بظلِّه يوم ال ظلَّ �إال ظله. 

�أهدي هذ� �لكت�ب �أوالً �إىل �ل�صهد�ء �لذين ق�صو� يف �صبيل �هلل وهم يج�هدون ذود�ً عن 

�أر�ص �الإ�رش�ء و�ملعر�ج، و�أ�ص�أله تع�ىل �أن يلحقني بهم، �إنه �صميع جميب. 

و�أحببتهم  �لذين عملت معهم  �لدعوة و�حلركة،  �إخو�ين يف  �إىل  �لكت�ب  �أهدي هذ�  كم� 

يف �هلل؛ من �أجل تقدمي منوذج �إ�صالمي ن�جح يحقق �آم�ل �الأمة بتحرير فل�صطني �حلبيبة، 

�الجتم�عية،  و�لعد�لة  �حلرية  فيه  تتنف�ص  جمع�ء،  للب�رشية  ع�دالً  رب�ني�ً  نظ�م�ً  ويقيم 

و�حرت�م �الإن�ص�ن بعد �قتالع �لظلم و�لف�ص�د و�لقمع من جذوره. 

�لتي وقفت بج�نبي ت�صد  �لعزيزة  �إىل ع�ئلتي �ل�صغرية؛ زوجتي  �لكت�ب  و�أهدي هذ� 

من �أزري عندم� تعر�صت لالأخط�ر و�ل�صجون و�الإبع�د و�الإق�مة �جلبية، وكذلك �أبن�ئي 

وبن�تي �الأعز�ء �لذين حتملو� �أي�ص�ً معي؛ فجز�هم �هلل جميع�ً خري�ً يف �لدني� و�الآخرة. 

وعملو�  �لذ�تية”،  “�ل�صرية  هذه  �إ�صد�ر  على  �صجعوين  �لذين  �الأحبة  �الإخوة  و�أ�صكر 

�أ�صهر  �أربعة  طيلة  وعزم  بجد  معي  عمل  �لذي  )ع(  �لعزيز  �الأخ  ومنهم  �إخر�جه�  على 

�هلل  للعلن فجز�هم  �لعزيز وكل من �ص�عد على ن�رشه� و�إخر�جه�  متو��صلة، و�الأخ عبد 

خري�ً. 

هذ� �لكت�ب ال يحمل يف طي�ته �إال �حلق�ئق، �لتي ع�صته� منذ تفتَّحت عيوين على �حلي�ة 

�أر�ه  �أعلى م� كنت  “�ملئذنة �حلمر�ء”  �ل�صعدية” ب�لقد�ص بج�نب  “ح�رة  يف بيتن� �لقدمي يف 

و�أن� �صغري �أع�صق �للعب مع �الأطف�ل يف �حل�رة وبحي�تي �ملدر�صية �البتد�ئية و�لث�نوية ثم 

مغ�درتي �لقد�ص �إىل �لق�هرة، ملدة �صت �صنو�ت تعلمت فيه� �لهند�صة �لتي �أحببت، وعملت 

30 ع�م�ً يف �الأردن، �لذي �أخل�صت له يف قن�ة �لغور �ل�رشقية، و�صّد خ�لد بن �لوليد،  به� 
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و�صدّ �مللك طالل �أكب م�ص�ريع �الأردن، ويف عملي �خل��ص يف ت�صميم �ملب�ين و�لعم�ر�ت 

و�مل�ص�نع و�مل�ص�جد و�ملد�ر�ص وبن�ئه� ب�إتق�ن و�إخال�ص وتف�نٍ. ويف �لكويت �لتي �أخل�صت 

يف عملي له� يف �لبلدية و�أبر�ج �لكويت وغريه�. 

�لنق�بي �جل�د  �لعمل  ت�أ�صي�ص  �أحبة على  �إخوة  �أم� نق�بة �ملهند�صني ف�أعتز ب�لعمل مع 

و�لنظيف وتعميم �خلري �لذي يجري �الآن على ع�رش�ت �الآالف من �ملهند�صني، وتعلمت 

�لعمل  وحرية  �ل�رشيف  و�لتن�ف�ص  �الآخرين،  مع  �مل�صرتك  �لعمل  وجنب�ته�  ق�ع�ته�  يف 

و�لتعبري �لتي �أمتنى �أن ت�رشي يف �رش�يني �الأردن �لعزيز، ويف بالد �لعرب و�مل�صلمني. 

عملت يف بق�ع �الأردن، وخ��صة يف �أو��صطه و�صم�له فعرفت جب�له وودي�نه وم�صيت 

نظيفة  مي�هه  ك�نت  عندم�  و�لريموك  �لزرق�ء  مبي�ه  وجهي  وغ�صلت  �أقد�مي،  على  فيه� 

ل�صبب  ال  �الأردن  يف  �لبع�ص  من  للظلم  وتعر�صت  �لتلوث.  لعنة  ت�صله�  �أن  قبل  رقر�قة، 

�لبغي�ص  �ل�صهيوين  و�الحتالل  �لظلم  وكرهت  مع�ً،  فل�صطني  و�أحببت  �أحببته  الأنني  �إال 

لالأر�ص �ملب�ركة، �لتي �أمتنى �أن �أ�صلي يف �أق�ص�ه� قبل �أن �أموت، و�لتي ف�رقته� منذ 40 

�أحد  حمررة  �الأي�م  من  يوم  يف  يدخله�  �أن  �آمل  و�لتي  بروؤيته�،  عين�ي  تكتحل  وملّ�  ع�م�ً 

�أبن�ئي �أو �أحف�دي ويحقق رغبتي �الأخرية ب�إذن �هلل. وم�زلت �أردد �أبي�ت �ل�ص�عر عبد �هلل 

بن �لدمينة �لتي �أحببت: 

�أال ي� �صب� جنٍد متى هجَت من جند           لقد ز�دين م�رش�ك وجد�ً على وجد

�لرند من  �لنب�ت  غ�صِّ  فنن  �أئن َهتََفْت ورق�ُء يف رونق �ل�صحى        على 

و�أبديت �لذي مل تكن تبدي تكن        جليد�ً  ومل  �لوليد  يبكي  كم�  بكيت 

�لوجد ي�صفي من  �لن�أي  و�أن  دنــ�        يلُّ  ذ�  �إ �ملـحـب  ن  �أ زعـمـو�  وقـد 

�أن قرب �لد�ر خري من �لبعد بـنـ�         على  مـ�  ُي�صـَف  فـلـم  تـد�ويـنـ�  بـكـلٍّ 

و�هلل ويل �لتوفيق

�إبر�هيم غو�صة



الف�صل الأول

ذكريات الطفولة

منذ املولد وحتى عام 1948
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بيئة الن�شاأة:

بن  عمر  وفتحه�  �لعرب،  �صكنه�  �صنة،  �آالف  �صتة  من  �أكرث  عمره�  القد�س  مدينة 

�لعهدة  �تف�قية  و�أعطى  وحرره�،  �مليالدي  �ل�ص�بع  �لقرن  يف  عنه،  �هلل  ر�صي  �خلط�ب، 

�لقد�ص  يف  �لبق�ء  يف  �مل�صيحيني  حّق  �أكد  وفيه�  �صفرونيو�ص،  مع  للم�صيحيني  �لعمرية 

يف  وجود  �أي  لليهود  يكون  ال  ب�أن  �مل�صيحيون  طلب  �أي�ص�ً  وفيه�  مقد�ص�تهم،  وحم�ية 

�لقد�ص وفعالً متّ ذلك. وق�صة عمر بن �خلط�ب، ر�صي �هلل عنه، وكيف رف�ص �أن ي�صلي يف 

كني�صة �لقي�مة، ق�صة معروفة، حيث �صلى على بعد حو�يل 100 مرت يف م�صجد �صمي �الآن 

يف �لقد�ص ب��صم م�صجد عمر بن �خلط�ب. 

ب�ب  �أهمه�؛  �أبو�ب  عدة  وله�  �لقدية،  �ملدينة  هي  �أوالً  ك�نت  مدينة  �لقد�ص  مدينة 

هذه  �الإ�رش�ئيليون  يح�ول  �لذي  �ملغ�ربة  وب�ب  �خلليل،  وب�ب  �جلديد،  وب�ب  �لعمود، 

�لذي  �الأ�صب�ط  وب�ب  �جلديدة،  ب�حلفري�ت  خالله  من  يدخلو�  �أن   )2007 )�صنة  �الأي�م 

دخل منه �إ�صحق ر�بني ومو�صيه دي�ن �صنة 1967 وتوجهو� من هن�ك �إىل ح�ئط �لب�ق. 

بن�ه  �لذي  �ل�صور  على  مق�مة  �الأبو�ب  هذه  وكل  �لقد�ص.  �صم�ل  وهو  �ل�ص�هرة  وب�ب 

�ل�صلط�ن �صليم�ن �لق�نوين يف �أو��صط �لقرن �ل�ص�د�ص ع�رش. 

�إذ� دخلت من ب�ب �ل�ص�هرة ت�صعد درج�ت على �ليمني �إىل حم�ذ�ة ز�وية �لهنود وهو 

ثم  ق�ئم�ً(،  م�ز�ل  كبري  مك�ن  )وهو  �لقد�ص  يزورون  �لذين  �مل�صلمني  �لهنود  �إق�مة  مك�ن 

تنزل من هن�ك �إىل حي �ل�صعدية، وهو �حلي �لذي يوجد فيه بيت �أجد�دي �لذي ولدت فيه. 

على يينك هن�ك ملعب �ل�صعدية، ك�ن رو�صة وملعب لالأطف�ل. تتجه �إىل �جلنوب، �الجت�ه 

على  متّر  ثم  �مل�ص�كن،  من  عدد  عن  متّر  �الأق�صى،  �مل�صجد  �إىل  نه�يته  يف  يوؤدي  �جلنوبي 

بق�لة �ل�صم�ن، وبج�نبه� فرن، ومق�بله� عني م�ء بلدية كن� ن�أخذ منه� �ملي�ه ونحمله� �إىل 

�لبيت، ثم تتجه �إىل �جلنوب وعلى �ليمني ت�صل �إىل درج على ي�ص�ره مئذنة ��صمه� املئذنة 

احلمراء، ت�صعد هذ� �لدرج وتدخل. وبج�نب هذه �ملئذنة م�صجد �صغري على يينه� دير 

للم�صيحيني. ومترّ على حو�ص �صغري ��صمه حو�ص �لكر�ص�ين ك�ن هذ� �حلو�ص من��صب 

لن� للعب �لقالل/ �لقلول )وهي كر�ت زج�جية �صغرية يلعب به� �الأطف�ل(، وتنزل حتت 

قنطرة، وت�ص�دف �ص�حة �صغرية. يف هذه �ل�ص�حة ثالثة بيوت؛ �لبيت �الأول على �ليمني 
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وهم  غو�صة،  بيت  ذلك  وبعد  �لقد�ص،  يف  �لقهوة  بطحن  م�صهور  وهو  منيب  �حل�ج  بيت 

�أجد�دي، وجدي �الأخري هو �صح�دة غو�صة، ثم مق�بله بيت جنم وهو بيت �ل�ص�بط ه��صم 

جنم )�أبو حممود( وعلى ي�ص�رن� ع�ئلة �لكر�صه. 

هذه هي �لبيئة �ل�صغرية �لتي حفظته� عن ظهر قلب. هذ� �لبيت �لذي ولدت فيه ك�ن 

و�لدي  هم:  فيه  يعي�صون  ك�نو�  �لذين  و�إخوته  و�إخوته.  و�أبي  جدي  فيه  يعي�ص  �ص�بق�ً 

�أوالد وبنتني، �الأوالد هم: مو�صى �الأكب، و�إبر�هيم،  د�ود �الأكب �صنً� وقد رزق ب�أربعة 

وجو�د، وعرف�ت. مو�صى حم�مي، و�إبر�هيم مهند�ص، وجو�د طبيب، وعرف�ت مهند�ص. 

ثم عملت  �مل�أمونية،  �ملدر�صة  �لكبى ملعة وقد توفيت، وقد ك�نت مربية يف  و�ل�صقيقت�ن 

�إ�صمت  فهي  و�لدتي  �أم�  مربية.  �أي�صً�  عملت  وقد  لبيبة  �ل�صغرى  و�صقيقتي  �لكويت.  يف 

�لعري�ن، هذه ك�نت ع�ئلة د�ود. �أم� ع�ئلتي ع�ئلة �إبر�هيم فتتكون مني ومن زوجتي نورة 

م�صطفى �لبو�ب و�أبن�ئي عمر خريج كلية �إد�رة �الأعم�ل من ج�معة �أوكالهوم� �الأمريكية 

خريجة  غدير  وبن�تي  �الأردنية  �جل�معة  خريج  �لبولية  �مل�ص�لك  جر�ح  �أن�ص  و�لدكتور 

كلية �آد�ب �للغة �الإجنليزية من �جل�معة �الأردنية و�آالء خريجة كلية �حلقوق من �جل�معة 

�الأردنية وبدور خريجة كلية �لزر�عة - تخ�ص�ص �لتغذية من �جل�معة �الأردنية.

�لع�ئالت �الأخرى الأبن�ء �صح�دة، ك�نت ع�ئلة �صح�دة، وقد تزوج جدتي �ص�رة وهي 

�آخر زوج�ته، فقد تزوج قبله� �ثنتني، وقد توفيت�، �الأوىل ك�نت و�لدة �أبي و�لث�نية ك�نت 

�ل�صيخ عبد �هلل هم ع��صم  )و�أبن�ء وبن�ت  �ل�صيخ عبد �هلل غو�صة ويعقوب و�صع�د  و�لدة 

وع�دل  وم�صب�ح  �لرحمن  عبد  وهم  يو�صف  �أبن�ئه�  �أكب  و�لث�لثة  وليلى(،  وع�صمت 

�أبن�ئه  مع  �لبيت  هذ�  ي�صكن  ح�صن  �أبو  علي  عمي  ك�ن  و�أي�ص�ً  توفيت.  وقد  �لكفل،  وذو 

ح�صن ورج�ئي وربحي وبه�ئي. هذ� �لبيت مبني على �لطريقة �لعربية �ص�أن بيوت �لقد�ص 

مفتوحة  �ل�ص�حة  �لبيت،  يف  يعي�صون  و�أوالده  �أب  وكل  قب�ب  عن  عب�رة  وهي  �لقدية، 

وحم�م،  مرح��ص  �لبيت  يف  ويوجد  �ل�ص�حة.  على  تطّل  �الأبو�ب  وكل  مب��رشة،  لل�صم�ء 

ويوجد يف �لبيت بئر م�ء جتميعي بحيث كل �الأمط�ر �لتي تنزل من �صطح �لبيت تتحول 

�لبئر م�صخة، وم� حتت�جه ت�أخذه من  �لبئر. هن�ك �كتف�ء ذ�تي من �ملي�ه، وك�ن على  �إىل 

�لبئر، وهذ� ينفع يف �أي�م �حل�ص�ر، �أم� يف �الأي�م �لع�دية فكن� نذهب �إىل �لعني �لتي ذكرته� 

�ص�بق�ً )وقد �متلكه� و�لدي ثم ب�عه�( ونح�رش �مل�ء ب�لتنك�ت �إىل �لبيت. 
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ك�ن هذ� فكرة عن �لبيت �لذي ولدت فيه، فقد ولدت فيه يوم 1936/11/26، �ملو�فق 

1355هـ، وق�لت يل و�لدتي رحمه� �هلل ب�أنني قد ولدت بعد نه�ية �الإ�رش�ب  11 رم�ص�ن 

�لكبري �لذي ح�صل يف ثورة 1936 وقد �نتهى قبل والدتي ب�أ�صبوع �أو �أ�صبوعني بعد �أن 

��صتمر �صتة �أ�صهر، ويق�ل �إن هذ� �الإ�رش�ب ك�ن �أكب �إ�رش�ب يف �لت�ريخ، �لن��ص ج�عت، 

وك�نت تقول يل و�لدتي وكذلك و�لدي �أن �لن��ص من �جلوع ك�نو� يبحثون عن ق�رش �لبطيخ 

وي�أكلونه، ك�ن �إ�رش�ب�ً �صديد�ً �صّد �الإجنليز، وت�أييد�ً للثورة �لفل�صطينية �لتي بد�أت ع�م 

ع�م  يف  يعبد  غ�ب�ت  يف  ��صت�صهد  و�لذي  �لق�ص�م  �لدين  عز  �ل�صيخ  فجره�  �أن  بعد   ،1936

1935. هذه �لثورة ��صتمرت من ع�م 1936 �إىل ع�م 1939، ك�ن �لهدف �الأكب من �لثورة 

هو �الإجنليز و�ليهود؛ الأن �الإجنليز هم �صبب وعد بلفور و�لهجرة �ليهودية و�ل�صغط على 

�ملج�هدين  �صيخ  يل  ذكر  ب�الإعد�م.  �لفل�صطينيني  ��صتهد�ف  ثم  �أر��صيهم،  لبيع  �لقرويني 

�أعدمو� يف هذه  �الإجنليز قد  ب�أن  �لثورة  له ن�صيب كبري يف هذه  �أبو غربية، وك�ن  بهجت 

�إذ� وجد يف جيبه ر�ص��صة.  �لثورة لوحده� ثالثة �آالف فل�صطيني، فك�ن بع�صهم يعدم 

هذه هي �الأجو�ء �لتي ولدت به�. 

�لبيت  على  �لداللة  هي  �ملئذنة  وهذه  قليالً،  عنه�  الأحتدث  احلمراء  املئذنة  �إىل  �أعود 

�لقريب من�، �ملئذنة �حلمر�ء هي مل�صجد �صغري يو�جه بيتن�، و�ملئذنة �صميت حمر�ء رمب� 

الأنه� مبنية ب�حلجر �الأحمر، وفل�صطني هي منبع للحج�رة �لبي�ص�ء و�حلمر�ء �جلميلة، 

بع�ص  من  �صمع  ب�أنه  �هلل  رحمه  و�لدي  يل  ق�ل  �الأو�صط.  �ل�رشق  لكل  �حلج�رة  وت�صدّر 

علم�ء �مل�صلمني ب�أن �صيدن� عي�صى عليه �ل�صالم عندم� ينزل �إىل �الأر�ص �صينزل على هذه 

�ملئذنة، وذكر يل ب�أنه عندم� دخل �الإجنليز �إىل �لقد�ص ع�م 1918 وح�صلت مق�ومة لهم، 

ر�أ�ص  �ملج�هدين يف  �أحد  �لعثم�نية، وقف  للدولة  ب�لوالء  يدينون  ك�نو�  �الأه�يل هن�ك  الأن 

�ملئذنة ومعه م�صد�ص و�أخذ يطلق �لر�ص��ص على �الإجنليز وهم د�خلون، و�أ�ص�ب منهم 

ثم ح��رشوه و��صتهدفوه و�أطلقو� عليه �لر�ص��ص ف��صت�صهد فوق ر�أ�ص �ملئذنة. وقيل �إن 

هذ� �ملج�هد ك�ن �أطر�ص�ً ومل يكن ي�صمع. هذه بع�ص �لق�ص�ص عن �ملئذنة �حلمر�ء. �ملئذنة 

�حلمر�ء... رمب� �ملوؤرخون يوؤرخون له� �أو�صع مم� قلته �أن� عنه�. 

�أر�صه�  على  و�صع  )�أي  مبلطة  معظمه�  �لقدية  �لقد�ص  القد�س،  الراأ�س  م�شقط 

عليه  لت�صري  معبَّد  �أي  مزفت  و�حد  �ص�رع  يوجد  قدميك،  على  به�  وتتنقل  �لبالط(، 
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كنت  بالط،  غريه  وم�  فقط.  �لو�د  �ص�رع  �إىل  �الأ�صب�ط  ب�ب  من  ي�أتي  فقط،  �ل�صي�ر�ت 

�إىل �مل�صجد �الأق�صى  �إىل �مل�صجد �الأق�صى من بيتن�  �أن� وو�لدي رحمه �هلل و�إخوتي  �أنزل 

�أبو فرحة، فقد  �لبزمليط وفرن  �لطريق �صوى خم�ص دق�ئق. منرّ عن فرن  ت�أخذ معن�  ال 

ك�نت �الأفر�ن كثرية ب�صبب ب�صيط الأن كل ع�ئلة ك�نت تعجن وتر�صل �لعجني �إىل �ملخ�بز 

خلبزه، وكن� نحن �الأطف�ل نحمل �لطرحه �ملحملة ب�لعجني فوق روؤو�صن� ونذهب به� �إىل 

�الأفر�ن  هذه  يف  وي�صتعمل  �لزيتون  بق�ي� ع�رش  وهي  �جلفت،  ي�صتعمل  ك�ن  �لذي  �لفرن 

للخبز، ف�الأفر�ن ك�نت كثرية يف �لقد�ص �لقدية. بعد ذلك ننزل نزلة ونقطع طريق �لو�د 

�ملزفت، يف �ملق�بل على ي�ص�ري قبل �أن �أدخل على ب�ب �لغو�منة ك�ن يوجد مبنى �لرو�صة، 

ك�نت مدر�صة رو�صة �ملع�رف. ثم حتولت هذه �لرو�صة �إىل مقّر للبولي�ص �لبيط�ين ويف 

�إىل مقر �ملج�هدين، و�أق�م فيه� ق�ئد �ملتطوعني و��صمه ف��صل  1948 حتولت  �أو�خر �صنة 

)عر�قي(، وك�ن ممن ق�تل معه كثري من �ملتطوعني منهم م�صطفى �ل�صب�عي من �صورية، 

ومنهم �صعيد رم�ص�ن من م�رش، ومنهم �ل�صو�ف من �لعر�ق و�آخرين. ثم تدخل �إىل ب�ب 

�لغو�منة. و�مل�صجد �الأق�صى له عدة �أبو�ب؛ منه� ب�ب �لغو�منة، وهو �لب�ب �ل�صم�يل �لغربي، 

وتو�جهك �ص�حة كبرية، وهي �ص�حة �مل�صجد �الأق�صى، م�ص�حته� حو�يل 144 دومن تقدر 

بحو�يل �صد�ص م�ص�حة �لبلدة �لقدية كله�، يف كل مك�ن يف �أر�ص �مل�صجد �الأق�صى �ل�صالة 

�إذ�  ممر�ت  توجد  ثم  �ل�صخرة،  قبة  ود�خل  �الأق�صى  �مل�صجد  د�خل  لل�صالة  مر�دفة  فيه 

م�صيت يف �ملمر �ملظلل ب�ملب�ين جتد عليه مب�ين لالأوق�ف وللمجل�ص �الإ�صالمي، ومتّر على 

ثالثة مد�فن: مدفن حممد علي وهو زعيم هندي ودفن يف �مل�صجد �الأق�صى، و�أي�ص�ً مدفن 

عبد �لق�در �حل�صيني، ومدفن �ل�رشيف ح�صني و�لد �مللك عبد �هلل �الأول وجد �مللك ح�صني 

�الإ�صالمي، ومك�ن  �ملجل�ص  �أي�ص�ً  �ل�صل�صلة. هن�ك  �الأردن. وبعد ذلك مترّ على ب�ب  ملك 

�ملجل�ص �الإ�صالمي هو بيت للح�ج �أمني �حل�صيني �صكن فيه و�أ�ص�ص فيه �ملوؤمتر �الإ�صالمي 

��صتلم  �لذي  �لوحيد  �لب�ب  �لب�ب هو  �ملغ�ربة، وهذ�  1953. وبعد ذلك يو�جهك ب�ب  �صنة 

ف�ص�د�ً  فيه  يعيثون  هن�  ومن  �لقد�ص،  �حتلو�  عندم�   1967 �صنة  مفت�حه  �الإ�رش�ئيليون 

ويح�ولون هدمه و�لدخول فيه، وهن�ك �ملتحف. �أم� �مل�صجد �الأق�صى، فقد بن�ه عبد �مللك 

بن مرو�ن و�بنه �لوليد بن عبد �مللك. و�مل�صجد �الأق�صى ي�صبه بن�وؤه بن�ء �مل�صجد �الأموي يف 

دم�صق، ولكن يف نه�يته �إىل �لي�ص�ر هن�ك يوجد م�صجد طويل كنت �أحر�ص د�ئم�ً �أن �أ�صلي 

عنه،  �هلل  ر�صي  �خلط�ب،  بن  عمر  فيه  �صلى  �لذي  �ملك�ن  وهو  ب�صيط  �مل�صجد  هذ�  فيه، 

�لقم�مة هو و�ل�صح�بة، فهذ� �ملك�ن تركه �الأمويون  �لقد�ص وحرره� و�أز�ل  عندم� دخل 
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كم� هو، وهذ� يطل على �لن�حية �جلنوبية )�لقبلة(، بعد ذلك يوجد �ص�ح�ت كبرية جد�ً يف 

�مل�صجد �الأق�صى. 

بعد ع�م 1967 بني حتت �مل�صجد �الأق�صى م�صجد �آخر ��صمه �مل�صجد �ملرو�ين وك�ن 

للحركة �الإ�صالمية برئ��صة �ل�صيخ ر�ئد �صالح دور كبري يف تعمري هذ� �مل�صجد. �إذ� �جتهت 

�إىل �ل�صم�ل ت�صعد عدة درج�ت، هن�ك توجد �أقو��ص، ويو�جهك م�صجد قبة �ل�صخرة، ك�ن 

�مل�صجد �الأق�صى ي�صلي فيه �لرج�ل وم�صجد قبة �ل�صخرة ت�صلي فيه �لن�ص�ء، وم�صجد 

قبة �ل�صخرة يف و�صطه �صخرة وحم�طة ب�صور منخف�ص وعلى جو�نبه �أم�كن لل�صالة، 

 �إىل �ل�صم�ء، بينم� �مل�صجد �الأق�صى �لذي 
صلى اهلل 

عليـه وسلم  هذه �ل�صخرة �لتي عرج منه� �لر�صول 

�لعو�م  وبع�ص  كهف،  يوجد  �ل�صخرة  وحتت  ب�الأنبي�ء.   
صلى اهلل 

عليـه وسلم  �لر�صول  فيه  �صلى 

يقولون �إن هذه �ل�صخرة حلقت ب�لر�صول عند �ملعر�ج لكنه� ق�صة فيه� نوع من �ملب�لغة؛ 

ف�لن��ص ي�صلون فيه� ويتبكون به� وكل �الأم�كن مب�ركة، وم�صجد �ل�صخرة حتفة فنية؛ 

ي�س، وقد مّتت �صي�نته يف عهود كثرية  فهو مثمن �ل�صكل ومكتوب على حميطه �صورة 

�أي�م �الأمويني و�لعب��صيني و�ملم�ليك، ثم ك�ن لله��صميني �أي�ص�ً دور يف تعمريه، و�حلف�ظ 

عليه هو و�مل�صجد �الأق�صى. 

�مل�صلمون  �إليه�  ي�أتي  ك�ن  �لغرف  هذه  كثرية،  غرف  ففيه�  �ل�صخرة  قبة  �ص�حة  �أم� 

م�ص�طب  فهن�ك  �الأخرى  �ل�ص�ح�ت  يف  �أم�  �الأو�خر،  �لع�رش  فيه�  ويعتكفون  و�لعلم�ء 

كثرية، وروي �أنه يف فرتة من ت�ريخ �الإ�صالم �لز�هر كل م�صطبة ك�ن عليه� ع�مل يدر�ص... 

ع�رش�ت �مل�ص�طب... وع�رش�ت �لعلم�ء، وك�نو� يدر�صون �لقر�آن و�حلديث و�لفقه وغريه. 

بقية �مل�صجد مزروع ب�الأ�صج�ر و�حل�ص�ئ�ص، �أه�يل �لقد�ص �لقدية متنف�صهم �لرئي�صي 

وي�أتون  �جلمعة  فيه  وي�صلون  �خلم�ص،  �ل�صلو�ت  فيه  في�صلون  �الأق�صى  �مل�صجد  هو 

من جميع �لنو�حي ويكون مزدحم�ً جد�ً. و�الآن ال ي�صمح لل�صالة فيه �إال الأه�يل �لقد�ص 

ب�لتهريب.  �إال  �ل�صفة و�لقط�ع فممنوع عليهم دخوله  �أهل  �أم�  48 فقط،  �لـ  وفل�صطينيي 

ك�ن للم�صجد �الأق�صى �أي�ص�ً دور يف �ملولد �لنبوي؛ حيث ك�ن يق�م فيه �الحتف�ل، وتقر�أ 

ق�صة �ملولد �لنبوي يف م�صجد قبة �ل�صخرة، كن� �صغ�ر�ً وجنل�ص يف �خل�رج ون�صتمع �إىل 

رجب   27 يف  و�ملعر�ج  �الإ�رش�ء  ذكرى  �إحي�ء  وك�ن  هن�ك.  ون�صلي  �جلميلة  �لق�صة  هذه 
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يتمّ يف �مل�صجد �الأق�صى، وي�أتي �لعلم�ء ويتكلمون عن ق�صة �الإ�رش�ء و�ملعر�ج وعن �أهم 

�أحد�ثه�، وعن �صالة �لنبي حممد               ب�الأنبي�ء، وكيف فر�صت فيه� �ل�صالة؛ حيث 

�ل�صالم يطلب من �صيدن�  �إىل خم�صة، بعدم� ك�ن �صيدن� مو�صى عليه  50 ثم نزلت  ك�نت 

حممد                 �أن ير�جع �هلل �صبح�نه وتع�ىل، حتى �ص�رت خم�ص �صلو�ت. 

وك�ن �مل�صجد �الأق�صى يبتدئ منه كل �صنة مو�صم �لنبي مو�صى. م� هو مو�صم �لنبي 

مو�صى؟ �لذي �خرتعه وفكر به هو �صالح �لدين �الأيوبي عندم� فتح �لقد�ص ع�م 1187، 

بعد �أن بقيت بيد �ل�صليبيني �أكرث من 90 �صنة، �صالح �لدين �خت�ر مو�صم �لنبي مو�صى 

يف نف�ص موعد مو��صم عيد �لف�صح عند �لن�ص�رى، فك�ن �ل�صليبيون يتجمعون فيه، وك�ن 

يخ�صى �صالح �لدين �أن يه�جم �ل�صليبيون �مل�صجد �الأق�صى و�لقد�ص فخرج بهذه �لفكرة 

�مل�صجد  يف  ويجتمعون  فل�صطني  �أنح�ء  كل  من  و�لفل�صطينيون  �مل�صلمون  ي�أتي  بحيث 

ي�أتون  وي�ف�  مب�صري�ت،  ي�أتون  �خلليل  و�أهل  مب�صري�ت،  ي�أتون  ن�بل�ص  �أهل  �الأق�صى، 

و�لطبول،  و�لبي�رق  �الأعالم  يحملون  وكلهم  �ملن�طق...  وكل  وبي�ص�ن  وحيف�  مب�صري�ت 

ويجتمعون فرتة يف �مل�صجد �الأق�صى، ويوحدون �صفوفهم، وين�صدون ويدبكون، ولهذ� 

�ملو�صم تر�ث قدمي منذ ع�م 1187 وحتى 1948، و�لغ�ية منه �حلف�ظ على �لقد�ص، بحيث 

ب�لقد�ص،  �لغدر  حم�ولة  من  نوع  �أي  �ص�ر  لو  فيم�  وم�صلحني  ج�هزين  �مل�صلمون  يبقى 

هن�ك  يقيمون  �أريح�  وقبل  �الأحمر  �خل�ن  بعد  وهو  مو�صى،  �لنبي  مق�م  �إىل  ينزلون  ثم 

ويذبحون �لذب�ئح وين�صدون، وبعد ذلك يعود كل �إىل بلده وي�صتمر ذلك حو�يل �أ�صبوع، 

كنت �أذكر خ�الً يل ��صمه �صعيد �لعري�ن )�أن� �أخو�يل من ع�ئلة �لعري�ن( ك�ن م�صوؤوالً عن 

�صغري  و�أن�  وكنت  �لن��ص،  ومعه  ببريقه  يخرج  �لقد�ص  �أهل  يجتمع  عندم�  �لبي�رق،  �أحد 

�أ�ص�هده و�أرى �أنه� عملية جميلة جد�ً جتذب �لنفو�ص. 

من ذكريات الطفولة:

�لطفولة ك�نت جميلة يف �لقد�ص �لقدية، ويف ح�رة �ل�صعدية ك�ن هن�ك عدد من �أ�صدق�ئي 

�لقد�ص عب�رة عن �صو�رع  �أن  �لطفولة، فمع  �ألع�ب م�صهورة يف  و�أ�صح�بي، وك�ن هن�ك 

مبلطة �إال �أنن� كن� نلعب لعبة �ل�صبعة حج�ر، وكن� نلعب لعبة ��صمه� �لقالل )�لقلول( وكنت 

�أن� م�هر�ً يف هذه �للعبة، وك�ن يل عم �أكب مني ب�صنتني )ذو �لكفل( حيث كنت �أعمل �رش�كة 

صلى اهلل 
عليـه وسلم 

صلى اهلل 
عليـه وسلم 
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معه، ونلعب مع �آخرين ونك�صب، وكنت حتى �الآن �أعجب كيف كنت �أ�صتطيع �أن �أ�صيب 

�ل�صور  �آخرين وخرجن� خ�رج  �لدقة، وكن� نلعب مع  �لقل وهو ور�ء �ل�صخرة من �صدة 

حيث �ل�صك�ن خ�رج �ل�صور �أكرث ثر�ء ممن يعي�صون د�خل �ل�صور، )نحن ع�ئلتن� تعتب 

�إىل حدٍّ م�( فكن� نلعب معهم وهذه من �الألع�ب �ملهمة، وكن� نلعب  ع�ئلة متو�صطة �حل�ل 

لعبة “�لفَر�ر�ت”، وكن� نلعب لعبة “ُطقُّه و�جِري” وهي عب�رة عن خ�صبة طويلة وقطعة 

�أخرى �صغرية... هذه �الألع�ب �لتي كن� نلعبه� ونحن �صغ�ر، وك�ن �أهم �صيء عندم� نعود 

�إىل �لبيت تطلب من� �لو�لدة غ�صل �أيدين� جيد�ً بعد �للعب. 

�ل�صور يف  �ل�صعدية، و�رشن� نلعب خ�رج  �لقدم من ح�رة  بعد ذلك عملن� فرقة لكرة 

مالعب �ملد�ر�ص منه� ملعب �ملطر�ن خ�رج �ل�صور، وكنت �أن� ممن ينظم هذه �لفرقة، وك�ن 

�ل�صيخ ي��رش قليبو وهو �صيخ �الآن وق�رئ للقر�آن،  �أذكر منهم  معي عدد من �الأ�صدق�ء 

وفتحي كلبونه، وك�ن معي �أي�ص�ً �أحمد �لبن� ومفيد �ل�صيخ ور�أفت �لر�بي و�صكلن� فرقة 

هي  كثري�ً  �أحببته�  وقد  �أكرث  نتقنه�  كن�  �لتي  �للعبة  ولكن  قدم.  كرة  �الآخرين  مع  لنلعب 

ثن�ئية  قطعة  وهي  ب�لُقفَّ�ز،  �أي�ص�ً  )وُتعرف  مغيطته  ُيعّد  ك�ن  من�  كل  �لع�ص�فري،  �صيد 

�ل�صعبة، ومثبت مط�ط من طرفيه�(، وك�ن معي عمي وهو �أكب مني ب�صنتني فقط، وهو 

�صيّ�د م�هر، وك�ن معي �بن خ�يل وهو �أكرثن� �حرت�فً� ب�ل�صيد، و��صمه غ�زي �لعري�ن، 

�ل�صيد  ك�ن  ف�إذ�  لل�صيد،  ننزل  �لثالثة  نحن  كن�  �ملتحدة.  �لوالي�ت  يف  �الآن  موجود  وهو 

قطع�ً  ن�صتعمل  وكن�  ي�صيبه�.  و�حدة  ب�رشبة  غ�زي،  به�  يقوم  ك�ن  فهذه  برية  حلم�مة 

يلقى منه من  م�  �ص�بق�ً، فك�ن  �لر�ص��ص خ�رجية  �لر�ص��ص، حيث ك�نت متديد�ت  من 

ف�صالت قطعه �صغرية، هذه �لقطع �إذ� �أ�ص�بت �حلم�مة تنزله� فور�ً، �أم� �لع�ص�فري فكن� 

ن�صتعمل �حلج�رة �ل�صغرية ل�صيده�، وبعد ذلك يف �مله�رة ك�ن عمي وبعد ذلك �أن�، ومنذ 

�أي�ص�ً  وم�ر�صت  حي�تي،  بقية  ب�لب�رودة  �ل�صيد  وم�ر�صت  �ل�صيد،  �أحببت  �لوقت  ذلك 

�صيد �ل�صمك )يف �لكويت( كهو�ية جميلة جد�ً. 

 وعن كيفية ��صطي�دن� للحم�م يف منطقة �لو�د، من على �الأبنية �لع�لية جد�ً، و�إذ� م� ك�ن 

�لطريق، نكون م�صتعدين؛ وعندم�  يف  �الإجنليزي( م��صي�ً  )�ل�رشطي  �الإجنليزي  �لرت�فك 

و�أن�  �لكفل،  ذو  في�صتلمه�  فورً�،  �حلم�مة  في�صيب  ب�ملغيطة  ي�رشب  غ�زي  يتج�وزن�، 
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�أكون مرتدي�ً ج�كيت ف�أخبئه� حتت �جل�كيت، ومن�صي ثالثتن� دون �أن يالحظن� �لرت�فك 

�إىل  �ل�صيد  بهذ�  ن�أتي  وعندم�  �لوقت.  ذلك  يف  ممنوع�ً  ك�ن  �ملغيط  حمل  الأن  �الإجنليزي، 

�لبيت ك�نت و�لدتي ترف�ص حت�صريه لن� لن�أكله، وك�نت جدتي �أي�ص�ً �أم يو�صف ترف�ص، 

ولكن زوجة عمي �أم ح�صن ك�نت ت�أخذه وتنظفه وحت�رشه وتدعون� لن�أكله، وكن� جنده 

من �ألذ �أنو�ع �لطع�م.

�أن تد�فع عن نف�صك،  �آخرين فيكون عليك  ��صتب�ك�ت بينن� وبني  �أحي�ن�ً ك�نت حتدث 

�أم� �أن� فلم �أكن مه�جم�ً و�إمن� كنت مد�فع�ً عن نف�صي، �أذكر مرة كنت مع �ثنني من �إخوتي 

ندخل  �أن  ف��صطررن�  �لطريق،  علين�  وقطعو�  �حلج�زي،  ع�ئلة  من  جمموعة  ف�ص�دفن� 

معهم يف معركة وجرح من جرح من�، وبعد ذلك �أ�صبحن� �أ�صدق�ء، وهذ� �صيء طبيعي يف 

حي�ة �حل�ر�ت، هذه بع�ص ن�ص�ط�ت �لطفولة يف تلك �الأي�م. 

يف رم�شان يف القد�س، ك�ن هن�ك مو��صم مهمة نحتفل فيه� يف رم�ص�ن، نزور بع�صن� 

بع�ص�ً، فكل ع�ئلة لديه� طفل، يذهب �إليه� جمموعة من �الأطف�ل وين�صدون له�، فمثالً لو 

��صم �لطفل علي، ين�صدون له ب�خل�رج، ويقولون له “علي لين� وكوي�صه وعري�صه، علي 

�أهل �لبيت طعمون�”، فيح�رشون لن� مك�رش�ت، ثم  ق�عد ع�مل�صطبة و�لدكة مق�صبة، وي� 

نذهب �إىل ن��ص �آخرين، وهكذ�، هذه ك�نت من ع�د�ت رم�ص�ن. 

�صعيد(  )�أبو  �لعري�ن  حممد  �حل�ج  الأمي  جدي  �أم�  لو�لدي،  جدي  بيت  هو  ك�ن  بيتن� 

فك�ن قريب�ً من�، جدي �صح�دة غو�صة �آخر زوج�ته من د�ر �لعري�ن، وجدي الأمي هو من 

د�ر �لعري�ن وزوجته من د�ر غو�صة، لذلك ع�ئلة غو�صة وع�ئلة �لعري�ن متد�خلة جد�ً. فكن� 

نذهب نحن �أوالد و�أحف�د �حل�ج �صح�دة ونلعب مع �أوالد و�أحف�د �حل�ج حممد �لعري�ن، 

�أوالد خ�يل، منهم حممود �لعري�ن، و�أ�ص�مة �لعري�ن، وعز �لدين �لعري�ن، وعوين وع�هد، 

�مل�صجد  �إىل  قريبة  رحلة  يف  �لذه�ب  �أحبو�  و�إذ�  بينن�،  فيم�  متد�خلة  �لعالقة  هذه  فك�نت 

�ل�ص�ح�ت �خل�رش�ء، وهكذ� كل  �لن�ص�ء ي�صلني هن�ك، ويجل�صن مع بع�ص يف  �الأق�صى، 

�صك�ن �لقد�ص �لقدية. 

�ل�ص�هرة وهي م� ز�لت موجودة،  �لقد�ص توجد مقبت�ن، مقبة ب�ب  �أ�صو�ر  خ�رج 

�لعيد ن�صمع  �أو  �الإفط�ر  عليه� مدفع رم�ص�ن، وعندم� يعلن  �ملقبة ك�ن من�صوب�ً  وهذه 
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ب�ب  مقبة  هي  ث�نية  مقبة  ويوجد  و�أجد�دي.  و�لدي  دُفن  �ملقبة  هذه  ويف  �ملدفع، 

�أهم  و�ملج�هدين.  و�لف�حتني  �ل�صح�بة  بع�ص  قبور  وفيه�  �ل�رشقية،  �جلهة  يف  �الأ�صب�ط 

�ل�ص�رع جت�ري كبري. �صم�ل  �لدين، وهذ�  �ل�رشقية هو �ص�رع �صالح  �لقد�ص  �ص�رع يف 

�لقد�ص �لقدية يوجد حي ب�ب �ل�ص�هرة، ن�صبة �إىل �لب�ب، هذ� �حلي �ص�رت تبنى فيه مب�ٍن 

حديثة، وبعد ذلك �متد �لعمر�ن �إىل و�دي �جلوز و�إىل �ل�صيخ جر�ح، وبعد ذلك بيت حنين� 

و�صعف�ط، وهذه كله� �أحي�ء جديدة، �أم� �الأثري�ء يف �لقد�ص فك�نو� يبنون يف �لقد�ص �لغربية، 

بيوت  80% من  ف�إن  �لط�لبية، وللعلم  �لبقعة وحي  �لقطمون وحي  فيه� حي  حيث ك�ن 

�لقد�ص �لغربية ك�نت للعرب، ومن �لذين ك�ن لهم بيوت يف �لقد�ص �لغربية �لدكتور �إدو�رد 

�صعيد، وقد ز�ر مكتب جبهة �لعمل �الإ�صالمي يف عّم�ن �صنة 1995 و�لتقيت به. 

�نت�ص�ر  بعد  مت�م�ً،  �أذكر  حديد.  �صكة  وفيه�  رح�بًة،  �أكرث  كانت  الغربية  القد�س 

�حللف�ء على �الأمل�ن، �أخذين و�لدي حل�صور �ال�صتعر��ص �لع�صكري �لذي ك�ن يف منطقة 

�لغربية يف ملعب كبري هن�ك قريب من �صكة �حلديد، وقفن� ن�ص�هد �ال�صتعر��ص  �لقد�ص 

�لع�صكري لالإجنليز و�ال�صرت�ليني و�لكنديني وجميع �لذين ك�نو� مع �جلي�ص �لبيط�ين، 

وك�نت هن�ك فرقة من �جلي�ص �لعربي يركبون �خليل و�جلم�ل؛ ف�أن� كطفل فرحت عندم� 

 1945 �ال�صتعر��ص، وهذ� ك�ن �صنة  �ل�صالح يف هذ�  �أن��ص�ً عرب�ً م�صلمني يحملون  ر�أيت 

على م� �أعتقد. 

�لقد�ص �لغربية جميلة، �أخذين و�لدي �إىل حديقة ��صمه� حديقة �الأ�صم�ك �صنة 1946، 

وهي خم�ص�صة لالأ�صم�ك �حلية، وهذ� يدل على رقي �لقد�ص يف ذلك �لوقت. كنت �أذهب 

�أي�صً� �إىل حديقة �حليو�ن�ت، وللو�صول �إليه� ك�ن علين� �أن نخرتق حي يهودي ��صمه حي 

مو�صريم، فكنت �أذهب �أن� و�صديق يل من د�ر قر�ص؛ وك�ن كل و�حد من� ي�أخذ “مغيطة” 

للحم�ية، وكن� نخرتق حي �ليهود وهو حي متدينني، وك�ن �ليهود يخ�صون �لفل�صطينيني، 

فن�صل حديقة �حليو�ن�ت ون�ص�هد �حلديقة ثم نعود من �لطريق نف�صه�، فال يجروؤ �أحد 

من �ليهود �أن يحتك بن�. 
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من ذكريات حرب فل�شطني:

�أعلن قرار التق�شيم يف 1947/11/29، هذ� �لقر�ر مهم جد�ً، الأن �ملن�و�ص�ت بد�أت بعده 

�أن �الأمريك�ن �صغطو� على عدد من  �ملن�و�ص�ت �صببه�  بني �لعرب و�ليهود بكث�فة، هذه 

مع  �ل�صهيوين،  للكي�ن  دولة  قي�م  على  ب�ملو�فقة  �الأغلبية  فك�نت  �ملتحدة  �الأمم  يف  �لدول 

�أنه يف هذ� �لت�ريخ مل يكن لليهود �أكرث من 6% من فل�صطني وقر�ر �لتق�صيم �أعط�هم %55 

�أر�ص  من   %78 ي�أخذو�  �أن   1948 حرب  نه�ية  بعد  و��صتط�عو�  فل�صطني،  �أر��صي  من 

�صريف�ص  �إن�ص�ن  �أي  ف�إن   %49 فوقه�  وي�أخذون   %6 لليهود  يكون  فعندم�  فل�صطني. 

قر�ر �لتق�صيم، ولذلك ف�إن �لذين يلومون �لعرب لرف�صهم قر�ر �لتق�صيم هم جم�عة غري 

وخرجت  �لتق�صيم،  قر�ر  رف�ص  �لفل�صطيني  �ل�صعب  كل  لذلك  من�صفني،  وغري  منطقيني 

مظ�هر�ت �ص�خبة. 

يف �ل�ص�بق قر�أت كت�ب�ً ب�للغة �الإجنليزية ��صمه O Jerusalem ُحوِّل �إىل فيلم �صينم�ئي، 

1948 لغ�ية  وهذ� �لكت�ب �ألفه يهودي�ن فرن�صي�ن، وك�ن يتحدث عن فرتة م� قبل حرب 

وعّم�ن  �لق�هرة  يف  �ل�ص�رع  حتريك  يف  دور  �مل�صلمني  لالإخو�ن  ك�ن  �أنه  وذكر   ،1967

ودم�صق وبريوت وبغد�د لرف�ص قر�ر �لتق�صيم، وهذ� �لتحريك لل�ص�رع هو �لذي �صغط 

على �لدول �لعربية من �أجل �إر�ص�ل �جليو�ص، وقد �أر�صلت �جليو�ص بعد 1948/5/15. 

�أم� �أهم �الأحد�ث �لتي حدثت م� بعد 1947/11/29، ف�أذكر جيد�ً �أن �ملد�ر�ص ��صتمرت يف 

عمله�، ور�أين� يوم�ً يف �جلهة �لغربية حريق�ً كبري�ً جد�ً، الأن �لعرب قد هجمو� على �صوق 

�لقد�ص،  �لتق�صيم يف  �ليهود بعد قر�ر  �لفع�لي�ت �صدّ  �أول  �ل�صم�عة و�أحرقوه، وك�ن هذ� 

�ملر�ت كنت قريب�ً  �إحدى  �ليهود يردون ب�الغتي�الت. ويف  �الأمر حّرك �جلو، و�ص�ر  هذ� 

من ب�ب �لعمود �أن� وبع�ص �الأ�صخ��ص، و�صمعن� �نفج�رً� �صديدً� يف ب�ب �لعمود، فرك�صن� 

�إىل هن�ك وك�ن �ليهود قد �ألقو� بر�ميل مليئة ب�لب�رود، لتنفجر بني �لن��ص ور�ح فيه� قتلى 

ب��ص  عيني  ب�أم  ور�أيت  �ل�صم�ل،  ب�جت�ه  �صي�رة  يف  �ليهود  وهرب  كثريون،  وجرحى 

“�ل�صيخ جر�ح” وهو يط�ردهم، لعله ي�صك بهم.  �إىل حي  33 �ملتجه  رقم 

م�ذ� ك�ن ردّ �لعرب، ك�ن قد تاأ�ش�س جي�س اجلهاد املقد�س يف فل�شطني، هذ� �جله�د 

فكل  يرّد،  بد�أ  �حل�صيني،  �لق�در  عبد  وتر�أ�صه  احل�شيني  اأمني  احلاج  اأن�شاأه  �ملقد�ص 
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تفجري يقوم به �ليهود ك�ن يردّ عليه عبد �لق�در �حل�صيني يف منطقة �لقد�ص �لغربية؛ الأن 

كل �ملن�طق �الأ�ص��صية لليهود ك�نت يف �لقد�ص �لغربية، فتّم تفجري حّي يهودي، ومّت تفجري 

�لوك�لة �ليهودية، ومتّ تفجري حي �ملونتفيوري. هذه �الأحد�ث كله� م� بعد قر�ر �لتق�صيم، 

وردّ �ليهود بتفجري�ت �أخرى ويف من�طق �أخرى يف فل�صطني، لكن معنوي�ت �لن��ص ك�نت 

ع�لية جد�ً. 

هن�ك خط�أ ت�ريخي، رمب�، بعد قر�ر �لتق�صيم ك�ن �ملفرو�ص على �حل�ج �أمني �حل�صيني 

�أن يدخل فل�صطني، بع�ص �ملوؤرخني �مل�رشيني يقولون ب�أن �مللك ف�روق منعه من دخول 

�ل�صعب  ك�ن  فل�صطني.  �إىل  طريقة  ب�أي  يدخل  �أن  عليه  ك�ن  منعه  لو  حتى  لكن  فل�صطني، 

�لفل�صطيني بح�جة �إىل قي�دة، ومل يكن �صوى �حل�ج �أمني �حل�صيني هو �لق�ئد �ملهي�أ ليقود 

قر�ر  بعد  فل�صطني  �إىل  �حل�صيني  �أمني  �حل�ج  دخل  لو  رمب�  يتّم،  مل  وهذ�  �ملعركة،  هذه 

�لتق�صيم  قر�ر  من  ق�تل  �لذي  هو  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إن  �لت�ريخ.  تغري  �لتق�صيم، رمب� 

حتى 1948/5/15. 

�أذكر من �ملع�رك �لتي ح�صلت يف مرحلة �لطفولة، �أن �ليهود ك�نو� يريدون �أن يدفنو� 

موتى لهم يف مقبة ر�أ�ص �لعمود و�أطلق �ملج�هدون عليهم �لر�ص��ص من �أ�صو�ر �لقد�ص 

وك�نت معركة كبرية. 

�إىل  �ليهود  ح�رة  من  �أو  �لغربية،  �لقد�ص  من  موت�هم  ي�أخذون  ك�نو�  �لذين  �ليهود 

�ملقبة يف جبل �لزيتون، ك�نو� يرون من ب�ب �الأ�صب�ط وتلك منطقة عربية، فم�ذ� ك�ن 

�مليت،  جن�زة  حتت  من  يرو�  �أن  طفالن  �أو  طفل  يتفق  يفعلون؟  �لفل�صطينيون  �الأطف�ل 

فيجن جنون �ليهود، في�صعون �جلن�زة على �الأر�ص، ويلحقون ب�الأطف�ل، الأنه يف ر�أيهم 

�إذ� دخل م�صلم حتت �جلن�زة معنى ذلك �أن �مليت �صوف يدخل جهنم، فيح�رشون �لطفل 

ذلك  وبعد  �ملع�ك�ص،  ب�الجت�ه  �جلن�زة  حتت  من  يرجع  حتى  طريقة  ب�أي  وير�صونه 

�لعمود،  ر�أ�ص  يف  �ملقبة  هذه  �الآن  �ملقبة.  �إىل  طريقهم  يف  وي�صريون  جن�زتهم  يحملون 

وبعد �حتالل �صنة 1967، �أع�د �ليهود بن�ءه� وم� ز�لو� ي�صتعملونه�، وهي د�خل �لقد�ص 

�ل�رشقية، ومل ي�صه� �أحد من �مل�صلمني طيلة �لفرتة من 1948 وحتى 1967 مع �أن �ليهود 

يدعون �أنه هن�ك من ق�م بتخريبه�. 
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�ملعركة �الأخرى �لتي �ص�هدته� هي معركة �ل�صيخ جر�ح، ك�ن �ليهود يخرجون ق�فلة 

من �لقد�ص �لغربية �إىل م�صت�صفى هد��ص� و�جل�معة �لعبية، كل �أ�صبوع �أو �أ�صبوعني مرة، 

وقته� كنت �أن� يف �ل�صف �لر�بع �بتد�ئي يف مدر�صة �ل�صيخ جر�ح، و�أن� ت�صل�صلت يف �ملد�ر�ص، 

�أوله� رو�صة ح�رة �ل�صعدية بعد ذلك �ملدر�صة �ملحمدية يف �لقد�ص �لقدية، و�البتد�ئي يف 

�جل�معة  �إىل  �لغربية  �لقد�ص  بني  �لو��صل  �لطريق  على  تطّل  وهي  جر�ح  �ل�صيخ  مدر�صة 

�أطف�ل، �نتبهو�  �لعبية وم�صت�صفى هد��ص�، �صب�ح ذلك �ليوم جمعن� �ملدير وق�ل لن�: ي� 

الأنف�صكم، الأنه من �ملمكن �أن يحدث �إطالق ن�ر يف منطقتن�؛ ال تخ�فو�، و�ختبئو�. وفعالً، 

وجدت �ملج�هدين حمملني ب�ل�صالح، ب�لبن�دق �الإجنليزية و�الأمل�نية ومعهم �أي�ص�ً بع�ص 

�أن  �ملدير وطلب من�  �ختب�أن�، ثم ج�ء  �ملعركة، نحن  “برن”. و�بتد�أت  �لر�ص��ص�ت ت�صمى 

�إىل  �إىل ب�ب �ل�ص�هرة، ومنه نزلن�  نغ�در، فغ�درن� مدر�صة �ل�صيخ جر�ح وقطعن� �لطريق 

يطلقون  وك�نو�  �لعبية  للج�معة  مك�صوفة  ك�نت  �ملن�طق  بع�ص  �لطريق  يف  لكن  بيوتن�، 

�ص�رك  �ملعركة  وهذه  ن�ص�ب،  ال  حتى  ب�رشعة  نرك�ص  فكن�  �ملدنيني،  على  �لر�ص��ص 

فيه�، كم� قر�أت فيم� بعد، �ل�صيخ ي��صني �لبكري، و�ص�رك فيه� ف��صل )مق�تل عر�قي(، 

�ملعركة  هذه  يف  �ليهود  من  وقتل  كله�،  �لق�فلة  فدمرت  غربية؛  �أبو  بهجت  فيه�  و�ص�رك 

�إال  �ملعركة  يح�صم  ومل  �جلرحى،  غري  ق��صمة،  �رشبة  ك�نت  يهودي�ً،  قتيالً   120 حو�يل 

تدخل �جلي�ص �لبيط�ين، و�أذكر من �لن��ص �لذين ��صت�صهدو� يف هذه �ملعركة، �أحد قي�د�ت 

�الإخو�ن �مل�صلمني، وهو �ل�صيخ �صكري قطينة، وك�ن هو عريف حفالت �الإخو�ن )حيث 

ت�أ�ص�صت حركة �الإخو�ن �مل�صلمني �صنة 1945 يف �لقد�ص، وك�ن �ملركز �لع�م للحركة قريب�ً 

من مدر�صة �ل�صيخ جر�ح ومق�بل �لقن�صلية �ل�صعودية(. 

االإخوان امل�شلمون يف ذلك الوقت اأي قبل 1948 ك�نو� عب�رة عن حركة دينية ري��صية 

�أ�صم�ء كثرية  �جتم�عية، فك�ن يدخل فيه� وجوه �لبلد كله�، فتجد من �الإخو�ن �مل�صلمني 

من �لوجوه. ومل تكن �لن�حية �ل�صي��صية قد ت�صّكلت �إال بعد ع�م 1948. 

�أم� ب�لن�صبة لالأحي�ء �ملهمة خ�رج �ل�صور فهي؛ ب�ب �ل�ص�هرة، و�ل�صيخ جر�ح، وبيت 

حنين�، و�صعف�ط، وو�دي �جلوز، و�لطور، و�صلو�ن، و�أبو دي�ص، وكله� قرى حول �لقد�ص 

ملت�صقة جد�ً به�، هذه �الأم�كن ك�نت جم�ل حترك �لن��ص. 
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العالقة مع الن�شارى: 

�مل�صيحيني  بني  �صد�م�ت  �أي  فل�صطني  يف  �الإ�صالمي  �لعربي  �لت�ريخ  ي�صجل  مل 

�مل�صيحيون  �الأيوبي.  �لدين  �صالح  حترير  ومنذ  �خلط�ب  بن  عمر  فتح  منذ  و�مل�صلمني 

�أديرة  �أديرة كثرية جد�ً، هن�ك  �لقد�ص �لقدية يوجد  �لدينية ك�ملة، يف  ي�أخذون حريتهم 

للرو�ص، و�أديرة للفرن�صيني، و�أديرة للطلي�ن، و�أديرة لالأرمن، و�أديرة لالأقب�ط، و�أديرة 

بيتن�  ف�إنَّ  ذكرت  وكم�  �لقد�ص.  يف  موجودة  ك�نت  �مل�صيحية  �لطو�ئف  كل  لالأجنليك�ن. 

�مل�صيحيني و�مل�صلمني،  ك�ن على يينه دير وعلى ي�ص�ره م�صجد، وال يحدث �صيء بني 

�حلي�ة يف منتهى �حلرية ومنتهى �لتع�ي�ص �ل�صلمي و�ملحبة. ويف كثري من �الأعي�د يزورن� 

�مل�صيحيون ونزورهم، ومن �جلميل �أي�صً�، �أنني كنت �أزور كني�صة �لقي�مة، وللعلم ف�إن 

كني�صة �لقي�مة منذ عمر بن �خلط�ب مف�تيحه� بيد ع�ئلتني م�صلمتني، ع�ئلة جودة وع�ئلة 

ن�صيبة، الأنه �إذ� �أخذه� �مل�صيحيون �صي�صطدمون فيم� بينهم، الأن كني�صة �لقي�مة مق�صمة، 

لكل دي�نة جزء، و�إذ� و�حد �قرتب من �جلزء �الآخر رمب� ت�صري معركة، ف�لذي يفتح �لب�ب 

ويغلقه حتى هذه �للحظة هو م�صلم، وقد �تفق �مل�صيحيون منذ زمن �أن يعطو� �حل�ر�ص 

�مل�صلم غرفة على �لي�ص�ر يجل�ص فيه�، وي�صتطيع �أن ي�صلي فيه�. ك�ن ثمة �صخ�ص ��صمه 

�لذي يفتح  �أو جودة وهو  لع�ئلة ن�صيبة  �لكني�صة ب�عتب�ره وكيالً  علي وهبة لديه مفت�ح 

�لب�ب، وك�ن قريب�ً من �الإخو�ن، فكن� نزوره ونحن �أطف�ل، فنجل�ص عنده ون�ص�هد �لن��ص 

�لد�خلني، ونتفرج على �لكني�صة، وعلى قب �مل�صيح )كم� يقولون(. 

�ليهود  وح�رة  �الأرمن،  وح�رة  �لن�ص�رى،  ح�رة  مهمة،  ح�ر�ت  �لقد�ص  د�خل  �أي�صً� 

�لتي �صكنه� �ليهود �أي�م �لدولة �لعثم�نية يف �لقرن �لت��صع ع�رش، وهي �أر�ص وقف �إ�صالمي 

لذلك عندم� طرد منه� �ليهود �صنة 1948 بعد �حلرب �أعيد ��صمه� �إىل ��صم ح�رة �ل�رشف، 

�أع�دو� بن�ءه� وح�صنوه�   1967 �ليهود بعد �صنة  �لالجئني، وعندم� ع�د  و�صكنه� بع�ص 

ودمرو� ح�رة �ملغ�ربة، وجهزو� �ص�حة كبرية �أم�م �ص�حة �لب�ق. 
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اأ�شواق القد�س:

�أف�صل �الأ�صو�ق، و�صوق  �أهم �الأ�صو�ق �صوق ب�ب �خلليل، و�صوق �لدب�غة وهو  ك�ن 

�لعط�رين، وك�ن فيه للو�لد دك�ن يف �جل�نب �الأين رقم )5( وهو �صغري، وك�ن و�لدي 

يبيع فيه خردو�ت )جر�ب�ت، خيط�ن، �أزر�ر...( كن� ن�صميه� خردو�ت، وكنت و�أن� طفل 

�خل�م�ص  �ل�صف  �إىل  و�صلت  وعندم�  معه،  �أذهب  ب�ص�عة  ل�رش�ء  يذهب  عندم�  �أ�ص�عده، 

من  ]�أي  خاليله  منهم  وكثري  �لتج�ر،  وبع�ص  م�هر�ً،  ت�جر�ً  �رشت  �بتد�ئي،  و�ل�ص�د�ص 

و�أ�رش  �لو�لد  ت�جر�ً، فرف�ص  يكون  �أن  �ملفرو�ص  �إبر�هيم من  �إن  لو�لدي  ق�لو�  �خلليل[، 

�أجد  نف�صه  �لوقت  ويف  و�أ�ص�عده،  �أجل�ص  كنت  و�لدي  دك�ن  ويف  در��صتي.  �أكمل  �أن  على 

�لنبوية  و�ل�صرية  �لت�ريخ  �أحببت  كثري�ً،  �أقر�أ  كنت  �ل�صن  بهذ�  و�ملط�لعة،  للقر�ءة  فر�صة 

الأر�صني  بولي�صية  ق�ص�صً�  قر�أت  �الأخرى،  �لقر�ء�ت  على  �أطلع  �رشت  ذلك  بعد  كثريً�، 

كتب  يف  الحظت  لكن  �لقر�ءة،  يف  نهم�ً  وكنت  زيد�ن،  جورجي  رو�ي�ت  وقر�أت  لوبني، 

جورجي زيد�ن �أنه ك�ن يذكر ق�ص�ص�ً عن �لت�ريخ �الإ�صالمي لكنه ك�ن يركز على �ملع�رك 

بني �مل�صلمني. علمني وجودي يف دك�ن و�لدي يف �صوق �لعط�رين درو�ص�ً كثرية م� كنت 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �أنو�ع  جميع  �أم�مي  يّر  �لن��ص،  معرفة  �أهمه�  �ملدر�صة،  يف  الأتعلمه� 

يف �صوق �لعط�رين، هذ� �ل�صوق ك�ن يبيعون فيه �ملالب�ص و�الأحذية وكل �صيء، فيتيح يل 

�ملك�ن �أن �أطلع على كل ثق�ف�تهم. �أذكر �أن و�لدي ك�ن يبيع طبب حرير ]وهي خيوط من 

�حلرير يتّم لفه� على �صكل كر�ت لتطريز �الأثو�ب[، فك�نت بع�ص �لقروي�ت ُيحبنب �للون 

�لتطريز  �للون �الأخ�رش. لقد ك�ن  �أو  �لغ�مق،  �الأحمر  �للون  �لقرميدي وبع�صهن ُيحبنب 

فن�ً جميالً يتنوع ح�صب �لقرى، وتعرفت يف �لدك�ن على �أن��ص كثريين، كنت �أرى �أحي�ن�ً 

جت�رب  علمتني  وقد  �أن�ص�ه�،  ال  �حلي�ة  فهذه  عندن�،  من  وي�صرتون  يرون  �أ�ص�تذتي 

كثرية. 

العالقة مع اليهود:

حتدثت �ص�بق�ً عن زي�رتهم حل�ئط �لب�ق، وكيف ك�نو� ي�أخذون حريتهم ك�ملة، وكب�ر 

�ل�صن من �لفل�صطينيني ك�نو� يرف�صون م� يقوم به �الأطف�ل من ��صتفز�زهم، وتكلمت عن 

مقبة ر�أ�ص �لعمود. 
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من  �لبوت��ص  ي�صتخرجون  �ليهود  ك�ن  �لبوت��ص،  قو�فل  مو�صوع  عن  �أي�ص�ً  ونتكلم 

�لبحر �مليت، ولهم م�صتعمرة يف �صم�ل �لبحر �مليت، وت�أتي �ل�صي�ر�ت، وهي ل�رشكة يهودية 

�أ�صبحن�  �لتق�صيم  قر�ر  بعد  �الأمور  توترت  فعندم�  �لقد�ص،  طريق  عن  فتمر  للبوت��ص، 

نحن �الأطف�ل نت�صدى لهذه �لقو�فل، �لقو�فل ك�نت عب�رة عن عدة �صي�ر�ت ت�صري �أم�مه� 

�أن� و�ثنني معي، �أحدهم� من  م�صفحة بريط�نية وخلفه� م�صفحة بريط�نية، كنت �أخرج 

�إىل خ�رج �ل�صور مق�بل مدر�صة �ملطر�ن، ك�ن هن�ك  د�ر قر�ص و�الآخر من ع�ئلة �أخرى، 

جد�ر، وك�نت ور�ءن� �ملدر�صة �لبكرية، وكن� نكمن لهذه �لقو�فل، مثل �الأعم�ل �لتي ك�ن 

نقطعه�،  ذكرته�،  �لتي  �لر�ص��ص  قطع  معن�  نح�رش  وكن�  �النتف��صة،  �أطف�ل  به�  يقوم 

�صب�ك  فتحة  فيه�  وتكون  �مل�صفحة،  عن  و�لبعيدة  �ملنت�صف  يف  �لتي  �ل�صي�رة  ون�رشب 

�صغري جد�ً حو�يل 30 × 30 �صم، والأنن� م�هرون يف �لت�صويب، وحيث �أن �ل�صي�رة بطيئة 

�أ�صبن�ه  ف�إذ�  �الأمل،  من  ي�رشخ  ع�لي�ً  �صوت�ً  د�خله�  من  فن�صمع  فن�رشبه�  �لطلوع  على 

نرك�ص ف�رين مثل �لغزالن، فتتوقف �مل�صفحة، وحُتوِّل ر�ص��ص �لبن على �ملنطقة �لتي 

ج�ء منه� �لهجوم فنكون نحن قد هربن�، وهكذ�، وهذه كن� نعتبه� لعبة وعمالً وطني�ً يف 

وقت و�حد. 

�لعربية، م�صي�ً  �ملن�طق  �إىل كل  ي�أتون  ك�نو�  �ليهود  �أن   1947/11/29 قبل  كن� نالحظ 

�أو  �أطف�ل،  و�لب�قي  ب�ل�صن  كبري  �صخ�ص  يقودهم  ك�ن  لن�،  در�ص  وهذ�  �أقد�مهم،  على 

فتي�ن، و�أحي�ن�ً معهم فتي�ت، يلب�صون لونني، �لقمي�ص �أبي�ص و�لبنط�ل �أزرق مثل علمهم، 

بحيث  جر�ح  �ل�صيخ  ومنطقة  �لطور،  ومنطقة  �جلوز،  و�دي  منطقة  ليكت�صفو�  وي�أتون 

يعرفونه� جيد�ً، طبع�ً نحن كطالب مد�ر�ص �إذ� ر�أين�هم كن� نو�جههم ب�حلج�رة ومننعهم 

من �إكم�ل م�صو�رهم، لكنهم ك�نو� يعتمدون على ري��صة �مل�صي ومعرفة �الأر�ص، وهذه 

ك�نو�  فقد  مك�ن،  كل  يف  �لعربية  �ملنطقة  غزو�  �لذين  هم  �صنو�ت  بعد  فهوؤالء  جد�ً،  مهمة 

يعرفونه� مت�م�ً. وهذ� ب�ل�صبط �لذي �أذكره لالأ�صت�ذ ك�مل �ل�رشيف عندم� ك�ن �أمين�ً ع�م�ً 

م�ص�عد�ً للموؤمتر �الإ�صالمي �صنة 1953؛ حيث ك�ن �الأمني �لع�م �الأ�صت�ذ �صعيد رم�ص�ن، 

يطلب د�ئم�ً من �صب�ب �الإخو�ن �أن يخرجو� يف رحالت م�صي�ً على �الأقد�م، و�أن يتعرفو� 

على �ملن�طق جيد�ً وهم �أطف�ل؛ متهيد�ً لليوم �لق�دم للجه�د. 



28

املئذنة احلمراء

الدرا�شة:

ب�لن�صبة للمد�ر�ص �لتي دخلته� ذكرت �أن �أهم مدر�صة دخلته� مدر�صة �ل�صيخ جر�ح 

وبقيت فيه� �إىل �ل�صف �لر�بع �البتد�ئي وهذه �ملدر�صة ك�ن �أ�ص�تذته� يت�زون ب�لوطنية، 

�أ�صت�ذ من د�ر زلوم  �أي�ص�ً  �لدين، وعلمني فيه�  �ل�صلو�دي علمني فيه�  �الأ�صت�ذ فتح �هلل 

�لوطنية.  ويعلمن�  يحمل م�صد�ص�ً وك�ن وطني�ً جد�ً  د�ئم�ً  �ملقّد�ص، وك�ن  ك�ن مع �جله�د 

علمن�  مدر�ص�ً  ك�ن  رجل  وهو  بدر�ن،  عثم�ن  �الأ�صت�ذ  مديره�  فيه�  �صخ�ص  �أهم  وك�ن 

�لوطنية وحبّ فل�صطني، فك�ن ي�رشح لن� عن فل�صطني و�أهميته�، وعن خطر �ليهود ونحن 

�ن�صم  بدر�ن  وعثم�ن   .1948 حرب  حدثت  �البتد�ئي  �لر�بع  وبعد  �البتد�ئي  �لر�بع  قبل 

مد�ر�ص  و�أ�ص�ص  �الأردين  للجي�ص  �ن�صم  ذلك  وبعد  �لطور،  منطقة  يف  وق�تل  للمج�هدين 

�لثق�فة يف �جلي�ص �الأردين وك�ن رئي�ص�ً له�، قبل �أن يتوفى. 

�ملع�مل �لرئي�صية لهذه �ملرحلة �أن معنوي�ت �ل�صعب �لفل�صطيني ك�نت ع�لية جد�ً، وك�نو� 

يردون �ل�ص�ع �ص�عني �أي�م عبد �لق�در �حل�صيني. وبعد ��صت�صه�ده يف 1948/4/8 تر�جع 

�ل�صه�ينة  �رتكب   1948/4/9 ��صت�صه�ده يف  �أي�م  ث�ين  فل�صطني، ففي  �جله�دي يف  �لعمل 

��صت�صهد،  بعدم�  �حل�صيني  �لق�در  عبد  ر�أو�  �لذين  من  كنت  و�أن�  ي��صني،  دير  جمزرة 

م�صجى يف بيته يف ب�ب �ل�ص�هرة. 

احلياة االقت�شادية:

�أم� ب�لن�صبة للج�نب �القت�ص�دي و�لعالق�ت بني �لن��ص، فقد ك�ن �لن��ص مرت�حني.

�أر��صي فل�صطني مع �ل�صعب �لفل�صطيني، يزرعون  فقبل قر�ر �لتق�صيم ك�نت معظم 

�الأر�ص ويفلحونه�، و�لعالقة مع �لقرويني ممت�زة، �لتج�رة قوية جد�ً وبع�ص مدنه� مثل 

حيف� وي�ف� م�صهورة جد�ً وي�أتي �إليه� �لعم�ل من �لبالد �لعربية، وك�نت هن�ك جت�رة بني 

و�خل�رشو�ت  �حلم�صي�ت  وي�أخذون  �الأردن  من  �لقمح  فيح�رشون  و�الأردن  فل�صطني 

تنق�صهم  ك�نت  لكن  جد�ً،  جيدة  �لن��ص  بني  �لعالقة  ك�نت  �الأردن،  �إىل  و�لطع�م  و�ملوؤن 

�لقي�دة، وك�نت هذه نقطة �صعف منذ ذلك �لوقت حتى �الآن. 
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�لعملة �لتي ك�نت ت�صتخدم يف ذلك �لوقت هي �لعملة �لفل�صطينية، �جلنيه �لفل�صطيني 

و�لقرو�ص �لفل�صطينية، وك�نت �لكت�بة على �لعملة ب�للغ�ت �لعربية و�لعبية و�الإجنليزية، 

�لقدية، فك�نت كله� خري�ت،  �لقد�ص  �أم� ب�لن�صبة الأ�صو�ق  وك�نت �حلي�ة رخي�صة جدً�، 

�ل�صيف،  يف  للبيت  �خل�ص�ر  ل�رش�ء  �حل�صبة  �إىل  �صب�ح�ً  �أذهب  كنت  �أين  جيد�ً  �أذكر 

�لب�ذجن�ن �لبتريي، وهو ب�ذجن�ن طويل �أحمر وحلو ويحبه �أهل �لقد�ص، وكن� ن�صرتي 

�إىل  �خلي�ر �الأبي�ص وله ر�ئحة طيبة عن بعد، ك�ن و�لدي ي�أخذن� يف رحالت، فكن� نذهب 

بتري وجنل�ص حتت �صجرة م�صم�ص، ونقول للقروية �أنن� نريد �أن ن�صرتي بع�ص �مل�صم�ص 

فتقوم بهز �صجرة �مل�صم�ص كله� فتنزل �خلري�ت على �الأر�ص، فتطلب منَّ� �أن ن�أكل جم�ن�ً، 

و�أن ندفع فقط قيمة م� نحمله. وجو �لقد�ص جميل جد�ً يف �ل�صيف، وال يوجد حّر �صديد 

وال برد ق�ر�ص يف �ل�صت�ء. 





الف�صل الثاين

حرب 1948 وما تالها 

حتى 1954
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من ذكريات حرب 1948: 

حتدثن� �ص�بق�ً عن فرتة م� قبل 1948، و�الآن ب�إذن �هلل �صن�صتكمل هذه �لفرتة، و�أحب �أن 

�أركز يف فرتة حرب 1948، فيم� يتعلق ب�أهم �الأحد�ث �لتي ح�صلت يف ني�ص�ن/ �أبريل 1948 م 

وهي: ��صت�صه�د عبد �لق�در �حل�صيني يف 1948/4/8، وجمزرة دير ي��صني يف �ليوم �لث�ين 

 .1949/4/9

من �ملعلوم �أن عبد القادر احل�شيني ح�ول �أن يذهب �إىل دم�صق الأخذ دعم من �للجنة 

�لعربية لدعم �جله�د يف فل�صطني، ولكنه ع�د خ�يل �لوف��ص. 

ك�ن هن�ك هجوم �صديد على منطقة ��صمه� �لق�صطل، وهي من قرى �لقد�ص �لغربية، 

ف��صتط�ع �لبطل عبد �لق�در و�ملج�هدون �أن يحررو� �لق�صطل، ولكن يف �أثن�ء هذه �ملعركة 

��صت�صهد عبد �لق�در �حل�صيني. لالأ�صف، ف�ملج�هدون بدل �أن يتم�صكو� ب�لق�صطل و�الأم�كن 

�ملهمة جد�ً، �ن�صحبو� لي�ص�ركو� يف جن�زة عبد �لق�در �حل�صيني. 

يف ذلك �ليوم بعد ��صت�صه�ده، �أذكر جيد�ً، وكنت، كم� ذكرت، فتى يف �لـ 11 �إىل �لـ 12 من 

�لعمر، �أم�صي يف �ص�رع ي�صمى �ص�رع �لنزهة، وهذ� �ل�ص�رع يقع يف غربه �لفندق �لوطني ويف 

�رشقه �ملتحف، فوجدت �لن��ص يدخلون بيت�ً، فدخلت مع �لن��ص، وك�ن هن�ك جثم�ن �صهيد 

يلب�ص �لك�كي وك�ن هو جثم�ن عبد �لق�در �حل�صيني، ك�ن يف بيته، وك�ن �ل�صعب �لفل�صطيني 

يلقي عليه �لنظرة �الأخرية، ال �أدري بعد ذلك �أين ذهبت، ك�ن هذ� خ�رج �صور �لقد�ص، �أي 

خ�رج منطقة ب�ب �ل�ص�هرة، بعد ذلك ��صتمعت �إىل �أ�صو�ت ر�ص��ص كثيف جد�ً، ويبدو �أن 

هذ� �لر�ص��ص ك�ن يطلق تكري�ً لعبد �لق�در �حل�صيني، عدت �إىل �لبيت بعد ذلك، فوجدت 

جن�زة  يف  تد�فع  هن�ك  ح�صل  لقد  فق�لت،  يجري،  عم�  و�ص�ألته�  حرج  و�صع  يف  و�لدتي 

�لتد�فع، وهو �الآن مري�ص  �أثن�ء هذ�  �لق�در �حل�صيني وو�لدك �صقط على �الأر�ص يف  عبد 

�إىل و�لدي الأطمئن عليه، فوجدت عليه كدم�ت كثرية ب�صبب هذ�  �لفر��ص. فعالً ذهبت  يف 

�لتد�فع، ومنذ ذلك �لوقت ت�صع�صعت �صحة و�لدي من هذه �حل�لة، وبقي ج�صمه �صعيف�ً 

حتى �صنة 1955 قبل ذه�بي �إىل م�رش، ف�أ�صيب بجلطة يف �لدم�غ �أدت �إىل �صلل ن�صفي، حتى 

�صنة 1962 عندم� تويف رحمه �هلل. ويف هذ� �ملج�ل �أذكر قريبي �لدكتور �صبحي غو�صة �لذي 

ك�ن ي�رشف على عالجه مبه�رة وبتجرد، ود�ئم�ً نذكر هذ� �لف�صل لهذ� �لرجل �ملن��صل. 
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يف �ليوم �لث�ين، بعد ��صت�صه�د عبد �لق�در �حل�صيني ق�م �ل�صه�ينة بعمل جمزرة دير 

ي��صني، وجمزرة دير ي��صني ك�نت حمطة ف��صلة يف ت�ريخ �ل�صعب �لفل�صطيني، ح�صل يف 

هذه �ملجزرة �لكثري من �لقتل، ق�وم �ملج�هدون يف هذه �لقرية بكل م� ��صتط�عو� من قوة، 

وهي  �الأرجون  ع�ص�بة  من  �أنهم  و�أظن  �لقرية،  ه�جمت  �لتي  �ل�صهيونية  �لقو�ت  ولكن 

�ل�صه�ينة  دخل  �ملق�ومة،  �نتهت  وعندم�  بيجن.  من�حيم  يرت�أ�صه�  ك�ن  �رش�صة  ع�ص�بة 

كبرية  ب�صورة  �لق�صة  هذه  و�نت�رشت  و�الغت�ص�ب...�إلخ،  �ملج�زر  و�رتكبو�  �لبيوت  �إىل 

�أن حت�صل يف قر�هم مثل هذه �حل�دثة، وك�نت  �لفل�صطينيون  جد�ً يف كل مك�ن، وخ�ف 

هذه �ملجزرة من �لدو�فع �لتي دفعت �ل�صعب �لفل�صطيني الأن ي�ص�رعو� �إىل �لهجرة وترك 

فل�صطني. 

�لق�در  عبد  ��صت�صه�د  فبعد  �لقد�ص،  د�خل  �لتطور�ت  عن  �أحتدث  �أن  �أريد  ذلك،  بعد 

�حل�صيني ويف �أي�ر/ م�يو مرت على �لقد�ص �أي�م �صعبة؛ حيث حو�رشت وك�ن بن جوريون 

يريد �أن يحتل �لقد�ص قبل 15 �أي�ر/ م�يو، ووقعت عدة هجم�ت على �الأ�صو�ر يف منطقة 

ق�ومو�،  �ملج�هدين  ولكن  وغريه�،  جر�ح  �ل�صيخ  ومنطقة  �خلليل،  وب�ب  �جلديد،  ب�ب 

وعندم� �أقول �ملج�هدين �أعني، �أوالً: قو�ت �جله�د �ملقد�ص، �لت�بعة لعبد �لق�در �حل�صيني 

�لقد�ص،  يف  �لرو�صة  يف  يقيمون  ك�نو�  �لذين  �لعرب  قو�ت  بع�ص  و�أي�ص�ً  ��صت�صهد،  �لذي 

�مل�صلمني،  �الإخو�ن  من  جمموعة  �أي�صً�  تتو�جد  وك�نت  ف��صل،  ��صمه  عر�قي  ق�ئد  منهم 

يد�فعون عن مدينة  ك�نو�  �ل�صب�عي، و�صعيد رم�ص�ن، وغريهم. هوؤالء  منهم م�صطفى 

�أن معركة نوترد�م، ونوترد�م هي كني�صة كبرية تطّل  و�أذكر جيدً�  �لقد�ص بكل جد�رة، 

وبني  �ملج�هدين  بني  ق�مت  كبرية  ��صتب�ك�ت  حدث  حيث  ومرتفعة،  �جلديد  ب�ب  على 

وك�نت  وهكذ�،  يردونهم،  �ليهود  ك�ن  و�أحي�ن�ً  يقتحمونه�  �لعرب  ك�ن  �أحي�ن�ً  �ليهود، 

�لكني�صة مبركز مرتفع، وك�ن هن�ك قن��صة يطلقون �لر�ص��ص على �ل�صك�ن د�خل �لبلدة 

�لقدية، وقد ي�ص�ب من مل يكن على در�ية ب�صو�رع �لبلدة و�أزقته�. 

االنتقال اإىل اأريحا:

بعد 15 �أي�ر/ م�يو، ز�د �ل�صغط على مدينة �لقد�ص، وظهرت ظ�هرة جديدة ��صتعمله� 

�ليهود �ل�صه�ينة ت�صمى ر�جم�ت �الألغ�م، ك�نو� يطلقون بع�ص �ملقذوف�ت، وهي لي�صت 
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دقيقة 100%، ولكنه� ك�نت كبرية �حلجم وتنزل على �ملدنيني، فبد�أت تنزل على �لقد�ص 

�الأي�م نزلت ر�جمة على  �أحد  بيتن�. ويف  �لقريبني من  �أق�ربي  �لقدية، و��صت�صهد بع�ص 

�أعم�مي جميع�ً يف �لبيت وت�ص�ورو�، حيث  �لتقى  �لليلة  �مل�صجد �لقريب من بيتن�، يف تلك 

�ص�ر �لو�صع خطري�ً جدً� يف �لقد�ص، وق�لو� الأبي دعن� نذهب لوقت ب�صيط �إىل �أريح� �إىل 

بيت �جلد و�خل�ل، وهو بيتٌ م�صرتك بني �جلد حممد �صعيد �لعري�ن و�لد و�لدتي مع �بنه 

�أريح� حتى تنتهي  �إىل  �لقد�ص  �لعري�ن وهو خ�يل، فق�لو� نذهب جميعن� من  �لرز�ق  عبد 

هذه �لهجمة �ل�صديدة على مدينة �لقد�ص، �أذكر جيد�ً �أن و�لدي مل يكن ر��صي�ً ولكن �إخوته 

�ل�صعدية  �أغر��صن�، ونزلن� من ح�رة  �صغطو� عليه �صغط�ً �صديد�ً، فحملن� م� تي�رش من 

قالب(  )�ص�حنة  “ْتَرك”  يوجد  ك�ن  وهن�ك  �الأ�صب�ط،  ب�ب  ب�جت�ه  �الأقد�م  على  م�صي�ً 

 15 بعد  م�  يف  �لقد�ص  من  نزحن�  وهكذ�  و�لع�ئلة،  �الأغر��ص  و�صعن�  حيث  ينتظرن�، 

�أريح�.  �إىل مدينة  �أي�ر/ م�يو 

�إىل  وو�صلن�  �ص�عة،  ن�صف  حو�يل  �لب��ص  ب��صتخد�م  �لقد�ص  عن  تبعد  �أريح�  مدينة 

�أريح� يف ذلك �لنه�ر. يف �أريح� تطورت �الأمور و�زد�دت مع�رك �لقد�ص بعد ذلك، ومل يعد 

�لدك�ن  وهذه  دك�ن�ً،  ف��صت�أجر  و�قع�ً  �أمر�ً  ذلك  عّد  �لو�لد  �لقد�ص،  �إىل  �لرجوع  ب�الإمك�ن 

وم�صتلزم�ته�  و�الأزر�ر  )�خليط�ن  �خلردو�ت  يبيع  و�لدي  �أ�صخ��ص،  ثالثة  فيه�  ك�ن 

و�جلر�ب�ت وهكذ�(، ومعه �صخ�ص �آخر ��صمه �أبو �صح�دة وهو م�صيحي ج�ء مه�جر�ً من 

�إحدى مدن فل�صطني، وك�ن يعمل كندرجي )�أي �إ�صك�يف(، ويف �لد�خل ك�ن هن�ك �صخ�ص 

�أق�مو� يف دك�ن و�حدة يف و�صط  من �صلو�ن من ع�ئلة �لغول يعمل خي�ط�ً، هوؤالء �لثالثة 

مدينة �أريح�، وك�ن علي �أن �أعمل مع و�لدي يف هذه �لدك�ن. 

 1948 �صنة  يف  ك�ملة،  در��صية  �صنة  وف�تتني  �البتد�ئي  �لر�بع  �ل�صف  �أنهيت  وهكذ� 

يف  ك�نت  حيث  �لدك�ن،  هذه  يف  و�لدي  مع  �أعمل  وبقيت  �لقد�ص،  من  �ملدر�صة  غ�درت 

و�صط �أريح� وك�ن �الأ�صخ��ص �لثالثة �مل�ص�ركون يف �لدك�ن د�ئم�ً يتحدثون عن �لق�صية 

هم  �أنهم  �أ�ص��ص  على  �لعرب  حك�م  على  غ�صبهم  ج�م  يلقون  وك�نو�  �لفل�صطينية، 

�أح�رشن�ه� من  �لتي  �لب�ص�عة  �أن  �لفل�صطيني. و�ملالحظ  لل�صعب  �مل�صوؤولون عم� جرى 

�لقد�ص كن� نبيعه� يف هذه �لدك�ن، و�لذين ي�صرتون من� هذه �لب�ص�عة هم �لالجئون �لذين 
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ج�وؤو� �إىل عقبة جب، وعقبة جب ك�ن خميم�ً كبري�ً لالجئني، وك�ن هن�ك خميم�ت �أخرى، 

مثل خميم عني �ل�صلط�ن و�لنويعمة. 

جد�ً،  غ�لي�ً  ك�ن  و�خلبز  جد�ً،  غ�لي�ً  ك�ن  �لطع�م  �أن  جيد�ً  �أذكر  �أ�صهر،  عدة  مكثن� 

يف  وهو  وخ�يل،  جدي  بيت  وهو  �لبيت،  �إىل  نذهب  �لدك�ن  يف  �لعمل  من  ننتهي  �أن  وبعد 

منطقة عني �ل�صلط�ن، ويف عني �ل�صلط�ن توجد عني مي�ه عذبة، و�أقنية مي�ه ت�صقى منه� 

�ل�صم�ل  ب�جت�ه  منه�  وب�لقرب  جميلة.  منطقة  وهي  منه�،  قريب�ً  �لبيت  وك�ن  �لب�ص�تني، 

هن�ك ق�رش ه�ص�م بن عبد �مللك، وغرب عني �ل�صلط�ن يوجد جبل قرنطل �لذي يف و�صطه 

دير للم�صيحيني، وهن�ك توجد عني ��صمه� عني ديوك فيه� مي�ه عذبة. يف هذه �لبيئة ع��ص 

�أريح� ك�نت  �أ�صهر. �حلي�ة يف  ثم�نية  �أ�صهر ال تقل عن  لعدة  و�إخوته  �إبر�هيم مع و�لديه 

�صعبة ب�لن�صبة لن� ب�صبب �جلو �حل�ر وكرثة �الأف�عي و�لعق�رب، وكثري�ً م� ر�أيت �الأف�عي 

�أ�صود �للون ك�ن يربيه و�لدي يت�ص�رع مع �أفعى، وي�صع  بعيني، وذ�ت مرة ر�أيت قط�ً 

يده �لي�رشى على �أنفه ويبدو �أن �أنف �لقط هو �حل�ص��ص، و��صع�ً ذيله بني رجليه، وك�ن 

ي�رشب هذه �الأفعى وعندم� ق�صى عليه� �أكله�، هذه من �ملن�ظر �لتي ال �أن�ص�ه�. و�لعق�رب 

ك�نت كثرية. و�أحي�ن�ً ونحن ن�ئمون كن� جند �لعق�رب حتت �ملخدة. مق�بلن� يف �لبيت ك�نت 

�آث�ر �أريح� �لقدية، و�أظن �أن �أريح� من �أقدم �ملدن يف �لت�ريخ، و�ليهود يلعنونه�،  توجد 

فكنت �أق�صي وقتي بني م�ص�عدة و�لدي يف �لدك�ن، ثم �للعب مع �الأوالد، و�لنزول ل�صيد 

عن  بعيدة  �لفرتة  هذه  ك�نت  �لعني،  ر�أ�ص  يف  �ملوجودة  �لقنو�ت  يف  و�ل�صب�حة  �لع�ص�فري، 

�لدر��صة وعن �أجو�ء �ملد�ر�ص نه�ئي�ً. �أذكر جيد�ً �أنه بقرب دك�ن و�لدي، وهذ� �صيء غريب، 

ك�ن هن�ك بق�لة �إفرجنية حديثة يقيم فيه� �صخ�ص �إجنليزي، و�أحي�ن�ً ي�أتي جلوب ب��ص� 

وكنت �أر�ه بعيني، والحظت �أن حنكه م�رشوب ب�لر�ص��ص، وو��صح �أنه قد �أجريت له 

عملية جر�حية كبرية، وك�ن �أبي�ص �للون �أزرق �لعينني، يزور �ص�حب �لبق�لة �الإجنليزي، 

فهل هذ� �ل�صخ�ص �الإجنليزي هو من �ملخ�بر�ت �لبيط�نية وموجود يف �أريح� لري�صد م� 

يح�صل يف هذه �ملنطقة... ال �أ�صتبعد ذلك!. 

يف �أحد �الأي�م يف �أو�خر �صنة 1948 �صمعت �صوت�ً و�صجة، فنظرت �أم�مي، وك�ن �أم�مي 

�لن��ص يذهبون،  �ل�صت�ء، فر�أيت  �أي ق�رش   )Winter Palace( ب�ال�ص  فندق ي�صمى ونرت 
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�إليه فقلت لو�لدي �أريد �أن �أذهب الأتفرج، فقطعت �ل�ص�رع وذهبت �إىل هذ� �لفندق، فوجدت 

�أخرى ي�صتمعون، وهن�ك خط�ب�ت  �لدرج، وجمموعة  �لرج�ل يقفون على  جمموعة من 

تلقى، دققت جيد�ً يف �حل�صور فوجدت �مللك عبد �هلل بن �حل�صني موؤ�ص�ص �لدولة �الأردنية. 

وك�ن حوله عدد من �لوجه�ء، من هوؤالء ممن �أذكرهم، �صخ�ص يلب�ص لفة )عم�مة( ت�صبه 

لفة عمي �ل�صيخ عبد �هلل غو�صة وهو �ل�صيخ حممد علي �جلعبي. بعد ذلك قيل �إن هذ� ك�ن 

�أول لق�ء ملوؤمتر �أريح� �ل�صعبي �لذي �لتقى به �لوجه�ء مع �مللك عبد �هلل، ليط�لبوه ب�صّم 

�لوحدة،  1950، ومّتت  �ل�رشقية، وقد تكر�ص بعد ذلك �صنة  �ل�صفة  �لغربية مع  �ل�صفة 

وجرت بعد ذلك �أول �نتخ�ب�ت ني�بية يف �ل�صفة �ل�رشقية و�لغربية. 

ومزعجة  كثرية  �أ�صو�ت�ً  �صمعن�  �صيفية،  ليلة  يف  ب�لذ�ت،   1948 �صنة  يف  �أي�ص�ً  �أذكر 

وبعيدة، تعجبن� من ذلك، ويف �ل�صب�ح ت�ص�ءلن� عن هذه �الأ�صو�ت فك�ن �جلو�ب �ملحزن 

و�لنويعمة  �ل�صلط�ن  عني  خميم�ت  من�طق  �إىل  و�للد  �لرملة  من  �لالجئون  و�صل  قد  �أنه 

وغريه�، ك�ن هذ� يف �صهر متوز/ يوليو 1948، بعد �أن �صقطت �للد و�لرملة. و�للد و�لرملة 

�إمك�نية توجيه  �بتعدت  �أبيب، وب�صقوطهم�  ك�ن لهم� موقع ح�صني جدً� وقريب من تل 

�رشبة �إىل تل �أبيب، من فل�صطني. 

�أي�ص�ً  ت�أتي،  ب��ص�ت  ر�أين�  �لعني  ر�أ�ص  يف  كن�  عندم�  �لفرت�ت  هذه  يف  جيد�ً  �أذكر  كم� 

�إن هوؤالء هم �الأ�رشى  �أردين، حيث توقفت قليالً، ثم قيل  1948، ومعهم جي�ص  يف �صنة 

�لقد�ص  يف  �ليهود  ح�رة  �صقوط  بعد  �الأردين،  �جلي�ص  يد  على  �أ�رشهم  متّ  �لذين  �ليهود 

�ليهودي  �حلي  حترير  مّت  وكيف  �لقد�ص،  معركة  �ملعركة،  هذه  عن  قر�أت  وقد  �لقدية، 

يد  �لذين �صقطو� يف  �ليهود  �الأ�رشى  �أكب عدد من  �الأ�رشى، وهذ� ك�ن  �ليهود و�أخذ  من 

�جلي�ص �الأردين من ح�رة �ليهود يف �لقد�ص، ومن مع�صكرة كف�ر ع�صيون، وهوؤالء بعد 

ذلك مّتت مب�دلتهم ب�أ�رشى من �لعرب ك�نو� عند �ليهود. وقد ك�ن �صعورن� غ��صب�ً، حيث 

كن� �أطف�الً، عندم� وجدن� �أم�من� �ليهود �لذين �أخرجون� من �لقد�ص، فكن� نريد �أن ن�رشبهم 

ب�حلج�رة، فك�نو� يبعدونن� عنهم. 

�جلي�ص  �صب�ط  �أن  والحظت  �أريح�،  �إىل  يدخل  بد�أ  �لعر�قي  �جلي�ص  �أن  �أي�صً�  �أذكر 

�صن�ً  مني  �الأكب  �ل�صغ�ر  �ل�صب�ب  وحتى  �لوطنية،  من  ع�لية  درجة  على  ك�نو�  �لعر�قي 
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�ل�صب�ب  بع�ص  �أن  و�صمعت  معهم.  ليق�تلو�  ويذهبو�  لهم  ين�صمو�  �أن  يريدون  ك�نو� 

�لفل�صطينيني، عندم� �ن�صحب �جلي�ص �لعر�قي �إىل �لعر�ق بعد �نته�ء �حلرب، ذهبو� معهم 

و�ن�صمو� بعد ذلك �إىل �جلي�ص �لعر�قي.

�ملو�قع  ب�لليل �صحون� على �صوت ط�ئرة �صهيونية ق�صفت بع�ص  �ملر�ت  �إحدى  يف 

�لقد�ص،  يف  و�لدي  دك�ن  ليفتح  �أخي  �أر�صلن�  �لقد�ص،  يف  �الأمور  هد�أت  وعندم�  �أريح�.  يف 

يف �صوق �لعط�رين، ف�ص�ر يذهب ويرجع �إىل �أريح�، ثم يف �صت�ء �صنة 1949 �أخذن� قر�ر�ً 

ب�لعودة �إىل �لقد�ص، ب�لن�صبة لع�ئلتي �الأخرى، �أعم�مي، فق�صم منهم �أو معظمهم توجهو� 

�الأردن  �لق�ص�ة يف  �أ�صبح ق��صي  �لذي  �هلل غو�صة،  �ل�صيخ عبد  �إىل دم�صق، ومنهم عمي 

فيم� بعد، وعمي عبد �لرحمن غو�صة �لذي ك�ن م�ص�عدً� مل�صطفى �ل�صب�عي، وم�صطفى 

�أق�ربي �صكن يف  �آخر من  �إىل دم�صق، وعملو� يف دم�صق. وق�صم  �أي�ص�ً  �ل�صب�عي �ن�صحب 

�أ�صرتي ب�ص�عة، وطلب  �أن  �أريد  �أريح�،  عّم�ن، ويف مرة من �ملر�ت ق�ل يل و�لدي و�أن� يف 

�إىل �صوق  �أخذين  �أنه  �إىل عمّ�ن، وكنت فتى، و�أذكر  �أريح�  �لذه�ب معه، فر�فقته من  مني 

�الأمور  وبع�ص  و�جلر�ب�ت  �خليط�ن  بع�ص  ف��صرتين�   ،1948 �صنة  عّم�ن،  يف  �لبخ�رية، 

�أريح�  �إىل  �أخرى  �لبخ�رية، وعدن� مرة  �أهم �صوق يف عّم�ن ك�ن �صوق  �أن  �أذكر  �الأخرى، 

لنبيع هذه �لب�ص�عة يف دك�نن� يف �أريح�. 

العودة اإىل القد�س:

رجعن� �إىل �لقد�ص يف �صت�ء 1949، قيل لن� �إن �ملد�ر�ص بد�أت تفتح، مد�ر�ص �لذكور مل 

تكن ج�هزة بعد، ب�صبب �حلرب، حيث ك�نت درجة �خلر�ب و�لتدمري ع�لية جد�ً، ف�أدخلون� 

يف مدر�صة �مل�أمونية للبن�ت، حيث مل تفتح يف تلك �ل�صنة �ملدر�صة للبن�ت، فجعلوه� للطالب 

منطقة  �إىل  �لطريق  يف  �ل�ص�هرة  ب�ب  خ�رج  وهي  �مل�أمونية  مدر�صة  دخلن�  فقط.  �لذكور 

�ل�صيخ جر�ح. �أذكر جيد�ً، �أنن� ب�صبب �بتع�دن� عن جو �لدر��صة، وجدت �لطالب يحملون 

�لطني ويرمونه على �ملدر�صة، ف�أخذت �أرمي �لطني على �ملدر�صة، كم� يفعلون. 

وبع�صهم  جر�ح،  �ل�صيخ  مدر�صة  يف  كنت  عندم�  �أعرفه  كنت  بع�صهم  �الأ�ص�تذة،  ع�د 

�الأجو�ء  وك�نت  ليدر�صون�،  ج�وؤو�  �البتد�ئية،  �لبكرية  �أو  �لعمرية  مدر�صة  من  ج�وؤو� 

و�أ�صت�ذ  �الأ�صت�ذ حيدر �خل�لدي،  �لذين در�صون� �الجتم�عي�ت،  �الأ�ص�تذة  مكفهرة. ومن 
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من  لكنه  �لدج�ين،  ع�ئلة  من  �ليهود،  عند  �أ�صري�ً  وقع  جر�ح،  �ل�صيخ  يف  معن�  ك�ن  �آخر 

من  �الأوىل  �لفرتة  يف  ب�لدر��صة.  �أهتم  بد�أت  فرتة  وبعد  مهزوز�ً،  و�صعه  ك�ن  �لتعذيب 

عت مد�ركي و�رشت �أقر�أ كثري�ً، ففي  در��صتي كنت ع�دي�ً، لكن يبدو �أن هذه �حلي�ة و�صَّ

�لت�ريخ  يف  عالمة  �أعلى  �أخذت  �أنت  يل  وق�ل  �الجتم�عي�ت،  �أ�صت�ذ  ن�د�ين  �ملر�ت  �إحدى 

�آخر ��صمه �صعد �لدين �لطيب،  �أتن�ف�ص على �ملركز �الأول مع ط�لب  و�جلغر�في�، و�أخذت 

وهو مغربي �الأ�صل ك�ن ي�صكن ح�رة �ملغ�ربة، وهذه �حل�رة ك�نت مق�بل ح�رة �لب�ق 

وبعد 1967 هدمه� �ل�صه�ينة، وال �أدري م� �أخب�ر �صعد �لدين �لطيب. 

�ل�ص�د�ص  �ل�صف  يف  �لر�صيدية  مدر�صة  �إىل  و�نتقلن�  �البتد�ئي  �خل�م�ص  �ل�صف  �أنهين� 

�بتد�ئي، وهذه �ملدر�صة هي �أهم مدر�صة يف �لقد�ص، ودر�صت فيه� �ل�ص�د�ص و�ل�ص�بع حتى 

�لر�بع ث�نوي حني قدمت �لث�نوية �لع�مة )وتعرف ب�ملرتك Matriculation( �صنة 1955، 

يف هذه �ملدر�صة بد�أ ين�ف�صني على �ملركز �الأول ط�لب، ذكي، ��صمه عديل عرف�ت، وعرف�ت 

�أحي�ن�ً  �لقد�ص،  �أ�صت�ذن� ��صمه كم�ل جنم من  �لقد�ص، وك�ن  هي ع�ئلة ن�بل�صية ت�صكن يف 

�أقر�أ  �أن  �أحب  �لذي  �الأول. وذ�ت مرة قر�أت لالأديب  �الأول، و�أحي�ن�ً عديل يكون  �أن�  �أكون 

له وهو ر�ص�د �أبو �ص�ور، ق�ل �إنه عندم� ك�ن يف خميم �لنويعمة �أو عني �ل�صلط�ن، ال �أذكر 

�ل�صبط، ك�ن ي�أتيهم �أ�صت�ذ من �لقد�ص ليدر�صهم ك�ن ��صمه عديل عرف�ت، وعلمت �أن عديل 

عرف�ت ح�ول �أن يدر�ص �لطب يف دم�صق، ولكن د�همه مر�ص �ل�صكري وتويف وهو �ص�ب. 

االنتماء اإىل االإخوان امل�شلمني:

�أعود �إىل �لر�صيدية، هن� يف �ل�صف �ل�ص�د�ص �البتد�ئي، بد�أت تت�صكل يل �هتم�م�ت، بد�أت 

�أهتم �أكرث مبت�بعة م� يجري، وهن� بد�أن� ندخل عقد �خلم�صيني�ت. وك�ن �أمر�ً مهم�ً جد�ً �أن 

�أن يعرف مل�ذ� ح�صلت نكبة فل�صطني، مل�ذ� هزمن� يف فل�صطني،  كل �ص�ب وكل فتى يريد 

وم� هي �لطريق ال�صرتج�ع م� �ص�ع من فل�صطني، وهن� بد�أت فكرة �الأحز�ب تن�ص�أ �صيئ�ً 

ف�صيئ�ً، �أول �هتم�م يل يف هذ� �الجت�ه �لقر�ءة، كنت �أقر�أ �لكتب �لت�ريخية، وكتب �ل�صرية، 

�ل�ص�د�ص  �ل�صف  يف  هذ�  وك�ن  �الإ�صالمية،  ب�لفتوح�ت  وفتنت  �الإ�صالمية  و�لفتوح�ت 

�أن  �أي�ص�ً   و�صح�بته ر�صي �هلل عنهم، وممن جذبني 
صلى اهلل 

عليـه وسلم  �أحببت �لر�صول  و�ل�ص�بع، 

ال�شيخ تقي الدين النبهاين، ك�ن يلقي درو�صً� يف �صعبة �الإخو�ن �مل�صلمني، �ملوجودة يف 
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غرفة يف �جلهة �لغربية ل�صطح قبة �ل�صخرة �مل�رشفة، حيث ك�ن هن�ك غرفتني، كن� بعد 

)وهو  هيكل  ح�صني  حممد  كت�ب  من  ي�أخذ  ك�ن  لدر�صه.  ون�صتمع  نذهب  �جلمعة  �صالة 

ثم  وي�رشحه�  �رشية  �أو  بغزوة  في�أتي  حممد”،  “حي�ة  ��صمه  هيكل(،  ح�صنني  حممد  غري 

يربطه� مب� يجري يف ذلك �لوقت، هذ� ك�ن �أ�صلوب �ل�صيخ تقي �لدين �لنبه�ين، و�حلقيقة 

�أن �صخ�صيته ك�نت موؤثرة، ف�أخذت �أن� �أتتلمذ على هذه �لدرو�ص، وك�ن يعطيه� يف �صعبة 

�لدين  تقي  �ل�صيخ  �أن  �صمعت  وقد  �الإخو�ن،  من  مقرب�ً  ك�ن  �أنه  ذلك  ومعنى  �الإخو�ن، 

�لنبه�ين هو من بلد ��صمه� �إجزم ق�ص�ء حيف�، و�أنه �ص�بق�ً مل تكن توجه�ته �إ�صالمية بل 

مل  وطني  قومي  منطلق  من  �لفل�صطينية  �لق�صية  عن  كت�ب�ً  و�ألف  قومية،  وطنية  ك�نت 

�أقر�أه. 

مو�صى  �صقيقي  �الأمور،  �أتلم�ص  كنت  لكني  �صيء،  يف  �أنخرط  مل  �لوقت  ذلك  حتى 

�الأكب مني ك�ن منخرطً� يف �الإخو�ن �مل�صلمني و�بن خ�يل حممود �لعري�ن ك�ن منخرط�ً يف 

�الإخو�ن �مل�صلمني، و�أذكر جيد�ً �أنه عندم� حدثت �نتخ�ب�ت برمل�نية بعد توحيد �ل�صفتني، 

�الثنني  �أن  و�أذكر  نف�صيهم�.  ير�صح�  �أن  ن�صيبة  و�أنور  �لنبه�ين  �لدين  تقي  �ل�صيخ  قرر 

ن�صيبة  �رشي  و�لد  وهو  دف�ع،  وزير  ذلك  بعد  �أ�صبح  ن�صيبة  �أنور  بع�صهم�،  مع  تع�ون� 

رئي�ص ج�معة �لقد�ص ح�لي�ً، وح�رشت بع�ص �لندو�ت للدع�ية �النتخ�بية. ومل ينجح �أنور 

ن�صيبة وال �ل�صيخ تقي �لدين �لنبه�ين يف هذه �النتخ�ب�ت، بعد ذلك بد�أت �أفكر، وقلت يف 

نف�صي كيف ن�صتطيع �أن نعيد عهد �لعرب �مل�صلمني �الأو�ئل، كيف؟ وعندم� قر�أت يف فكر 

�الإخو�ن، وجدت �أن هذه �لطريق رمب� �لطريق �لوحيد الإع�دة هذ� �ملجد �لذي كنت �أع�صقه، 

وفعالً انخرطت يف االإخوان امل�شلمني واأنا يف ال�شف ال�شابع االبتدائي. 

ظهور حزب التحرير:

�لدين  تقي  �ل�صيخ  بد�أ  بعد،  فيم�  �ص�أذكرهم  �آخرين  مع  �الإخو�ن  يف  �نخرطت  عندم� 

�لنبه�ين يظهر، ويبز جنمه. و��صتط�ع بل�ص�نه وب�أد�ئه و�صخ�صيته �أن ي�صتقطب �أعد�د�ً 

من �الإخو�ن �مل�صلمني حوله، هذه �الأعد�د، وهن� �أتكلم عن �لقد�ص، معظمه� من �ملجموع�ت 

�ملثقفة من �الإخو�ن، وبعد ذلك �أعلن ت�صكيل حزب �لتحرير. �أذكر من هوؤالء �لذين �صمهم 

�الأ�صت�ذ  خ�يل  �بن  و�أي�ص�ً  �لكرد،  عب��ص  �الإجنليزية  و�للغة  �لت�ريخ  يف  �أ�صت�ذي  حوله، 
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حمدي �لعري�ن، و�آخرين، وك�ن �أ�صلوبه �لدعوة للدولة �الإ�صالمية، وك�ن يطرح �أن حركة 

�الإخو�ن  حركة  �أن  مع  �الإ�صالمية،  للدولة  تدعو  وال  �أخالقية  حركة  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

�أهد�ف  �أن �حلكومة �الإ�صالمية هدف من  �أ�ص�صه� ح�صن �لبن� ك�ن يعتب  �مل�صلمني عندم� 

�الإخو�ن �مل�صلمني. وكم� �أذكر، قيل يل ب�أن �صعيد رم�ص�ن، ك�ن يف �لقد�ص يف ذلك �لوقت، 

�الإخو�ن، و�أن ين�دى به مر�قب�ً  �أن يبقى يف  �لنبه�ين  �لدين  �ل�صيخ تقي  �أن يقنع  وح�ول 

ع�م�ً لالإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن، على �أن يتبع م�رش، ولكنه رف�ص. وهذه ك�نت داللة 

على بد�ية ظهور �رش�ع�ت د�خلية بني حزب �لتحرير وبني �الإخو�ن �مل�صلمني. و��صتط�ع 

�لنبه�ين �أن ي�صتقطب �ل�صيخ عبد �لعزيز �خلي�ط، و�أ�صعد بيو�ص �لتميمي و�آخرين غريهم 

على م�صتوى �ململكة، و�أ�صبحت فكرة حزب �لتحرير فكرة �صهلة تنت�رش، ال بّد من دولة 

�إ�صالمية، و�مل�صلم فقط يجب �أن يكون مثقف�ً، وهن�ك بع�ص �لتع�بري �ل�صهلة مثل تعريف 

م� هو �ملجتمع، وم� هو �الإ�صالم. وهكذ� ن�ص�أت جمموعة من �ل�صب�ب ح�ذقة يف علم �لكالم، 

وبع�صهم �ص�ر يركز على مو�صوع كيف تثبت وجود �هلل ب�لعقل وب�ملنطق، وين�ق�صون 

�ل�صوفيني، وين�ق�صون �الآخرين بهذ� �الجت�ه، وطروح�تهم تقريب�ً و��صحة، ومن ن�حية 

حزب  متكن  وقد  بريط�ني�.  وبني  �أمريك�  بني  هو  �ل�رش�ع  �أن  يعتبون  ك�نو�  �صي��صية 

�لتحرير من �النت�ص�ر �إىل حدٍّ م�. 

م�ذ� ح�صل معن� نحن �الإخو�ن! فج�أة وجدن� �أن معظم �ملعلمني و�ملثقفني �لذين ك�نو� 

معن� يف �إخو�ن �لقد�ص قد �ن�صمو� �إىل حزب �لتحرير، وبقي عندن� عدد حمدود يف �لقد�ص 

من �لع�ملني، �أمث�ل �الأخ زكري� قنيبي، و�الأخ حممود �لعري�ن، و�أخي مو�صى، و�إبر�هيم 

�أبو عرفة، هوؤالء جمموعة من �لع�ملني، ونحن عندم� �لتحقن� ب�لدعوة كن� جمموعة من 

�الإخو�ن،  ن�أتي بكتب  �أنف�صن�، و�رشن�  ف�أخذن� نعتمد على  لن�،  �لطالب، ال يوجد تثقيف 

مثل ر�ص�ئل �لبن�، ندر�صه� جيد�ً ون�صكل �أ�رش. وك�ن �لط�لب نف�صه هو�لذي ي�صكل �الأ�رشة 

طروح�ته  يف  يعتمد  �لنبه�ين  �لدين  تقي  �ل�صيخ  �أن  ذلك  بعد  و�كت�صفن�  �الأ�صت�ذ.  ولي�ص 

وفكره على م� كتبه �صيد قطب، فعدن� �إىل كت�ب �لعد�لة �الجتم�عية يف �الإ�صالم ل�صيد قطب، 

ودر�صن�ه جيد�ً. �لتعبري �لذي ك�ن ي�صتعمله حزب �لتحرير وهو )نحن ندعو ال�صتئن�ف 

�حلي�ة �الإ�صالمية( م�أخوذ من �صيد قطب. وهن� ن�ص�أت، الأول مرة، جمموعة �لطالب، بد�أت 

تتح�ور مع حزب �لتحرير ب�ملنطق. و�لعقل و�الإ�صالم و�ملرجعي�ت، و�أذكر جيد�ً �أ�صت�ذي 
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�لذي ك�ن يعلمني �لدين �ل�صيخ عبد �لرحيم مري�ص من حزب �لتحرير، وكنت �أن� وبع�ص 

�الإخوة نن�ق�صه ب�ملنطق. وبد�أن� نت�صل مع جمموع�ت �لطالب يف ن�بل�ص و�خلليل وغريه�، 

ونعمل جمموع�ت نق��ص، �أذكر من جمموع�ت �لنق��ص �لتي ك�نت ت�أتي من �خلليل، �الأخ 

�صعيد تيم وعبد �لعزيز �صح�دة و�آخرين، ونتب�دل �خلب�ت مع بع�صن� �لبع�ص، لدرجة 

�الإخو�ن  دعوة  �أنقل  �أن  فت 
ِّ
كُل �أنني  �أذكر  طالب،  ونحن  �الإخو�ن  دعوة  نن�رش  �أخذن�  �أنن� 

�إىل ر�م �هلل  �لث�نوي ذهبت  �إىل مدر�صة �له��صمية يف ر�م �هلل، وفعالً و�أن� م� زلت يف �الأول 

و�لتقيت يف �مل�صجد مع بع�ص �لطالب وعر�صت عليهم دعوة �الإخو�ن، و�أخ �آخر لن� ذهب 

�إىل منطقة �أخرى، وبد�أن� نعمل يف كل �جت�ه. 

يف هذه �لفرتة بد�أ �لطالب �لذين ذهبو� �إىل م�رش للدر��صة من �الإخو�ن، وك�نت جتربة 

ن�ص�ط�ت  عن  ويحدثونن�  م�رش  من  يعودون  وعزه�،  �أوجه�  يف  �لوقت  ذلك  يف  �الإخو�ن 

�الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش، يف فرتة من �لفرت�ت ك�ن كل ن�ص�ط لالإخو�ن يف �الأردن �نعك��ص 

�لقد�ص،  ت�أ�صي�صن� يف  �ص�عدو� على  �لذي  �لطالب يف م�رش. ومن هوؤالء  �الإخو�ن  لن�ص�ط 

�أي�ص�ً من �لن��ص �لذين �ص�عدو� يف �لرتبية  �صح�دة �الأن�ص�ري و�ص�مل علي �ص�مل، و�أذكر 

حممد منر وهبة، وقد �أ�صبح عديلي بعد ذلك، وك�ن يعمل موظف�ً يف �لقد�ص، وبد�أن� نت�صل 

مبجموع�ت من �لطالب و�لع�ملني، حيث �أخذن� ننفتح على �لعم�ل، وجدن� �أن �ملجموع�ت 

�لتي من ح�رة �ملغ�ربة فيه� �صالبة وقوة، وقمن� ب�إن�ص�ء عالق�ت معهم، وعملن� ن�ص�ط�ت 

َعْب على �ملالكمة و�مل�ص�رعة ورفع �الأثق�ل وط�ولة �لتن�ص  ري��صية، �أخذو� يدربونن� يف �ل�صُّ

وكرة �لقدم، هذه من �لن�ص�ط�ت �لري��صية �لتي كن� نقوم به�، وجنذب طالب �آخرين من 

خالله�، هذه �حلركة �ملزدهرة �أع�دت �لروح و�لقوة لالإخو�ن. 

ب�لن�صبة حلزب �لتحرير ف�إنه �متد، لكنه بد�أ ي�صطدم ب�لتطور�ت �لوطنية يف �ل�ص�حة 

�أي مظ�هر�ت، فك�ن يعتبه� تخدير�ً، و�أنه�  �الأردنية و�لفل�صطينية، ك�ن له موقف �صّد 

على  وقف  بغد�د  حلف  �أحد�ث  وقعت  وعندم�  �الإ�صالمية،  �لدولة  قي�م  عن  ت�رشف 

يف  وخ��صة  كبري�ً،  �متد�د�ً  �متد  �آنذ�ك  �أنه  مع  حوله،  من  ين�رشفون  �لن��ص  فبد�أ  �حلي�د، 

�صم�ل �ل�صفة �لغربية؛ فمنطقة طولكرم وقلقيلية ك�نت� حم�صن�ً كبري�ً حلزب �لتحرير، �أم� 

�لقد�ص ون�بل�ص و�خلليل فك�ن فيهم تو�زن يف �لقوة بني �الإخو�ن وحزب �لتحرير. و�أخذ 
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حزب �لتحرير يرت�جع ويطرح �أحي�ن�ً طروح�ت غري منطقية، مثالً �أذكر ذ�ت مرة �أن �أحد 

�أن  �لتحرير وقف بعد �صالة �جلمعة يف �مل�صجد �الأق�صى وخطب، و�أذكر  قي�د�ت حزب 

��صمه ك�ن م�صطفى �لزين، وهو �أحد م�ص�عدي �ل�صيخ �لنبه�ين، وق�ل م� معن�ه، �أن قوله 

�أن �لدولة �الإ�صالمية قبل  چڌڌڎڎڈڈژچ؛ يدل على  تع�ىل 

�أثرت على  �لن��ص �صده. وهذه �حل�دثة وغريه�  �لطرح �صّج  وعند طرحه هذ�  �ل�صالة. 

�متد�د موجة حزب �لتحرير و�لنبه�نيني. وعندم� دخلن� �شنة 1954 بداأ االإخوان ي�شتد 

�شاعدهم يف ال�شفة الغربية وال�شفة ال�رشقية.

اغتيال امللك عبد الله:

�أذكر عندم� كنت يف دك�ن و�لدي �صنة 1951 يف �صهر متوز/ يوليو يف �لقد�ص، وك�نت 

ع�دتي �أن �أغلق �لدك�ن قبل �أذ�ن ظهر �جلمعة، �أغلقت �لدك�ن وم�صيت من �صوق �لعط�رين 

يف ب�ب خ�ن �لزيت �إىل ب�ب �لعمود من �لد�خل، حتى �أذهب �إىل ح�رة �ل�صعدية. وع�دة م� 

ك�نت مكب�ت �ل�صوت يف �مل�صجد �الأق�صى تُ�صمع د�خل �لبلدة �لقدية، ف��صتمعت حينه� 

�لبيت،  �إىل  بطيخة  معي  �أحمل  وكنت  �مل�صجد،  �صوت  مكب�ت  من  ر�ص��ص  �صوت  �إىل 

حيث كنت �أنوي و�صعه� يف �لبيت و�أتو�ص�أ و�أنزل �إىل �مل�صجد �الأق�صى، لكن بعد �صم�عي 

من  جنود�ً  وجدت  ذلك  وبعد  �لبلد،  يف  وعجيبة  غريبة  ��صتنف�ر  ح�لة  حدثت  للر�ص��ص 

�جلي�ص �الأردين منت�رشين يف �لبلدة �لقدية، ويف ح�لة �لطو�رئ ك�ن �جلي�ص �الأردين يقلب 

�لقم��ص ي�صعه�  �لد�خل. و�حلطة هي قطعة من  �إىل  �إىل �خل�رج و�خل�رج  )�لد�خل  حطته 

م�صتعملة  ز�لت  م�  وهي  �ل�صت�ء،  وبرد  �ل�صم�ص  حر�رة  من  لتحميه  ر�أ�صه  على  �لرجل 

ليومن� هذ�(، وهذ� يعني وجود ح�لة طو�رئ، �صمعت من بع�ص �لن��ص وهم يرت�ك�صون 

�إىل �لبيت وبعد ذلك  �أذهب  امللك عبد اهلل تعر�س اإىل حادث اغتيال، فقلت يف نف�صي  �أن 

�أخب و�لدتي مب� ح�صل، قلت له� �إنني �صمعت ب�أن �مللك عبد �هلل قد مّت �غتي�له، فق�لت يل 

�إذهب و�بحث عن �أبيك و�أخيك وعمك، فعالً نزلت �أبحث عنهم، �ل�صو�رع ك�نت مغلقة ومل 

�أ�صتطع �أن �أنزل �إىل �مل�صجد �الأق�صى، وبقيت ح�لة �لطو�رئ هذه حتى �ملغرب، بعد ذلك 

ع�د �لن��ص �إىل بيوتهم ومن بينهم �أبي و�أخي وغريهم. 
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�ل�صيخ  عمي  معه  وك�ن  �هلل،  عبد  �مللك  دخل  عندم�  ب�أنه  �آخرين  ومن  منهم  وعرفت 

يف  عليه  فيم�صح  خف�ً  يلب�ص  ك�ن  �هلل  عبد  و�مللك  �الأق�صى،  �مل�صجد  �إىل  غو�صة  �هلل  عبد 

�ل�صيخ  فيهم  مبن  له  �ملر�فق  �لوفد  دخوله  يف  ف�صبق  ب�رشعة،  �مل�صجد  ويدخل  �لو�صوء 

�أعور  �إنه  وقيل  خي�ط،  وهو  ع�صو  م�صطفى  ��صمه  �صخ�ص  هن�ك  وك�ن  غو�صة.  �هلل  عبد 

�لعني، �نتظر �مللك ور�ء عمود ف�أطلق على �مللك �لر�ص��ص و�أ�ص�به، ثم تب�دل حر�ص �مللك 

معه �إطالق �لر�ص��ص وقُتِل هذ� �ل�صخ�ص، و�نقلبت �الأو�ص�ع يف �لقد�ص بعد هذ� �حلدث 

�جللل �لكبري، فبقيت ملدة �أ�صبوع ك�مل يف ح�لة طو�رئ، وبعد ذلك �صمعن� �أن هذ� �لق�تل 

ينتمي �إىل جمموعة، وهذه �ملجموعة �تُهِم فيه� �صخ�ص ��صمه مو�صى �حل�صيني و�آخر من 

د�ر عكه و�آخر من د�ر �ل�صدمري هوؤالء كلهم جمموعة، وقيل �إن هوؤالء ك�ن ور�ءهم رمب� 

�حل�ج �أمني �حل�صيني �أو م�رش، وحتى بعد ذلك قر�أت ب�أن عبد �هلل �لتل �لق�ئد �لوطني، �لذي 

�أ�صبح الجئ�ً �صي��صي�ً يف م�رش، وبعد ذلك عف� عنه  �ُتِهم عندم�  �لقد�ص،  ك�ن موجود�ً يف 

�مللك ح�صني، ورجع �إىل �الأردن. وع�دة م� تبقى �الغتي�الت �ل�صي��صية غ�م�صة، ف�لبع�ص 

يقول حول هذ� �الغتي�ل ب�أن �الإجنليز ور�ءه و�آخرون يقولون �حل�ج �أمني �حل�صني ور�ءه 

و�آخرون يقولون �أ�صب�ب�ً كثرية. 

من اأن�شطة االإخوان امل�شلمني:

يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  ق�صم�ن  هن�ك  ك�ن  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  عن  حديثي  �إىل  �أعود 

ي�صمل  فهو  �لعم�ل  ق�صم  نقول  وعندم�  �لعم�ل،  وق�صم  �لطالب  ق�صم  �خلم�صيني�ت، 

تعمالن  ك�نت�  �للت�ن  �ملجموعت�ن  هم�  ه�ت�ن  فقليلون،  �ملوظفون  �أم�  و�لتج�ر،  �لعم�ل 

من  معي  ك�ن  ومرحلتي،  قبلي  م�  مرحلة  مرحلتني،  �أذكر  للطالب  ب�لن�صبة  �لقد�ص.  يف 

جمموعتي من �الإخوة �الأعز�ء نبيل �أبو زهرة وهو �صديقي ورفيقي يف �الإخو�ن، ومعه 

�أمني  �أي�ص�ً  معي  وك�ن  جمموعة،  قبلي  وك�ن  و�آخرون.  �ل�صيخ  مفيد  ورفيقي  �صديقي 

وقبلن�  و�حدة،  جمموعة  كن�  �حلزينة.  ع�ئلة  من  و�آخرين  مكية،  و�إ�صم�عيل  وزي�د، 

ربه  عبد  نبيه  ك�ن  ب�صف  مني  و�أقل  و�آخرين،  �لدين  وعالء  خ�يل  �بن  �أ�ص�مة  جمموعة 

�أنه  ب�لعمل، وال �صّك  �لتي ق�مت  �لطالبية  �ل�صلبة  �لنو�ة  20 ط�لب�ً، منثل  و�آخرون، كن� 

من  و�أذكر  بن�،  و�الهتم�م  وتربيتن�  رع�يتن�  يف  �ص�بق�ً  ذكرته�  �لتي  لالأ�صم�ء  ف�صل  ثمة 
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�لطلبة �جل�معيني �لذين ك�نو� ي�أتونن� من م�رش، وي�ص�عدون على رع�يتن�، ب�الإ�ص�فة �إىل 

�صح�دة �الأن�ص�ري، كالً من �أبي اليف، و�رشح�ن، و�لعويوي. 

�أم� ب�لن�صبة �إىل �صعبة �الإخو�ن ف�أحب �أن �أذكر ت�صل�صل �أم�كنه�، بد�أت �صعبة �الإخو�ن 

�أول مرة �صنة 1946 يف منطقة �ل�صيخ جر�ح قرب مدر�صة �ل�صيخ جر�ح، مبنى جيد وله 

حديقة كبرية مق�بل �لقن�صلية �ل�صعودية كم� �أذكر، وقته� كنت طفالً ور�أيت �أول مرة يف 

�صنة 1946 �أول مب�ر�ة مالكمة فيه� بني �أديب �لد�صوقي )وك�ن بطل فل�صطني يف �ملالكمة( 

ومالكم �إجنليزي، وكم �رشرن� عندم� ��صتط�ع �لد�صوقي �أن يطيح بهذ� �الإجنليزي؛ الأن 

�الإجنليز هم �صبب بالئن� يف فل�صطني، و�أذكر �أن عريف �حلفل ك�ن ��صمه �صكري قطينة. 

ج�وؤو�  عندم�  ع�بدين  �حلكيم  وعبد  رم�ص�ن  �صعيد  �أ�ص�صه�  �لتي  �ل�صعبة  هي  وهذه 

مندوبني عن ح�صن �لبن�. 

�ل�صعبة �لث�نية هي �لتي �ص�رت بعد 1948، وهي على �صطح قبة �ل�صخرة، وبعد ذلك 

فيه�  وبقين�  �لعتم  ب�ب  ن�صميه  و�لذي  في�صل،  �مللك  ب�ب  عند  �ل�صم�لية  �جلهة  �إىل  �نتقلت 

�صالة  بعد  د�ئم�ً  �أنه  جيد�ً  �أذكر  �ل�صعبة  هذه  ويف   1952 ع�م  �إىل  مكثن�  رمب�  �أي�ص�ً،  فرتة 

�الأردن  د�خل  فمن  وخ�رجه.  �الأردن  د�خل  من  �ملح��رش�ت  يلقون  �إخوة  ي�أتي  �جلمعة 

ح�صن �لتل و�صليم�ن عربي�ت وعزت �لعزيزي ومن�صور �حلي�ري وطبع�ً �أبو م�جد )حممد 

عبد �لرحمن خليفة( وحممد منر وهبة، ومن �خلليل �ل�صيخ �صكري �أبو رجب، ومن ن�بل�ص 

�لف��صي من  ي�أتي عالل  �أحي�نً�  فك�ن  �لزو�ر من �خل�رج  �أم�  �ل�ص�من وغريهم،  م�صهور 

�ملغرب، �أو ي�أتي من م�رش �صعيد رم�ص�ن وك�مل �ل�رشيف وهكذ�، ويلقون �ملح��رش�ت. 

بعد ذلك �نتقلت �ل�صعبة �إىل خ�رج �ل�صور قرب �ملتحف يف منطقة و�دي �جلوز وبقيت حتى 

�صقوط �لقد�ص �صنة 1967، هذ� هو �لت�صل�صل الأم�كن �صعبة �الإخو�ن يف �لقد�ص. 

و�الأدب  �لعلوم  �أحب  كنت  �إين  و�حلقيقة  ب�ل�صعر  ولع  لدي  �أ�صبح  �لفرتة  هذه  يف 

ب�لدرجة نف�صه�؛ فكنت �أحب �للغة �لعربية و�لت�ريخ و�أحب �لري��صي�ت و�لفيزي�ء وبقية 

�ملو�د. فبد�أت �أقر�ص �ل�صعر، و�أذكر �أول ق�صيدة كتبته� ن�رشت يف جملة �لط�لبة للمدر�صة 

جميل  يقدمه  وك�ن  �لط�لب،  ركن  �أعلن  ثم  به�.  مدرِّ�صة  �صقيقتي  ك�نت  حيث  �مل�أمونية، 

ب�الأول  و�أن�  �لطالب  على  وعر�ص  �هلل،  ر�م  من  تبث  وك�نت  �الأردنية،  �الإذ�عة  يف  بديري 

ث�نوي ترجمة ق�صيدة �إجنليزية ��صمه� تلميذ �ملدر�صة تتكلم عن �الإج�زة، ومن ي�صتطع 
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�أن يرتجمه� فليتقدم، فقر�أته� وترجمته� من �ل�صعر �الإجنليزي �إىل �ل�صعر �لعربي، و�أذكر 

جيد�ً �أين ح�صلت على �جل�ئزة �لث�نية، وك�ن مقد�ره� ن�صف دين�ر، �أم� �لن�صف دين�ر يف 

ذلك �لوقت فتع�دل �لـ 30 دين�ر�ً يف وقتن� �حل��رش، وبد�أت �أحب �ل�صعر لكن معظم �صعري 

�لقومية  بني  �لعالقة  عن  ق�صيدة  مثالً،  قلته�  �لتي  �لق�ص�ئد  ومن  �صي��صي�ً،  �صعر�ً  ك�ن 

�لعربية و�الإ�صالم، بد�يته�: 

�ملخ�زي  ذوي  �الأع�رب  �أهم  و�الإب�ء  ب�لبطولة  �لعروبة  ت�ريخ  �ص�د  من  لهم  قولو� 

و�ملغ�زي و�لبغ�ء.

�شهر  يف  م�رش  يف  امل�شلمني  االإخوان  قيادات  من  �شتة  النا�رش  عبد  اأعدم  عندم� 

�لر�صيدية.  يف  �الأخرية  قبل  ب�ل�صنة  ط�لب�ً  وقته�  كنت   1954 دي�شمرب  االأول/  كانون 

من  �ثنني  ينتخب  ك�ن  �صّف  فكل  �لديوقر�طية،  من  قدٌر  عندن�  ك�ن  �لر�صيدية  ويف 

�آخرين،  �لث�ين �ثنني  �أن� و�آخر من �صفن�، ومن �ل�صف  �ملمثلني، وكن� �صفني، ف�نتُخبت 

�إىل مدير مدر�صة �لر�صيدية، وك�ن ��صمه عبد �للطيف  �أن نذهب  ف�أقنعت �لثالثة �لب�قني 

ُن�رشب  �أن  �لطالبي  �لوفد  ف�صجعت  �ل�صعود،  �أبو  توفيق  �ملدير  ك�ن  وقبله  �حل�صيني، 

حممد  منهم  ق�دة  وهم  م�رش،  يف  �ل�صتة  �الإخو�ن  �إعد�م  على  غ�صبن�  الأنن�  نتظ�هر  و�أن 

وق�ل  ف�بت�صم  �ملدير  �إىل  فذهبن�  و�آخرين،  طلعت  ويو�صف  عودة  �لق�در  وعبد  فرغلي 

�أم�م  �ل�صب�ح  يف  كلمة  تلقو�  ب�أن  لكم  �صن�صمح  ولكن  ُن�رشب،  �أن  ن�صتطيع  ال  �أبن�ئي  ي� 

�ل�صي��صي  �لبعد  �إن دّل ف�إمن� يدّل على  �لكلمة ب��صمهم، وهذ�  �أن�  �ألقيت  �لطالب، وفعالً 

�ملتجذر لدى �ل�صب�ب و�لطالب يف ذلك �لوقت لق�ص�ي� �الأمة. 

وبعد ذلك �أق�م �الإخو�ن �حتف�ل تكرمي لهوؤالء �ل�صهد�ء، و�ألقيت ق�صيدة من 40 بيت�ً، 

�أحفظ منه� بع�ص �الأبي�ت وهي: 

��صتي�ق قلبي  ويف  ذكرهم  �ص�أ رف�ق   �أنف  فتية  بنف�صي 

زعـيـق �لقـ�نـي  نـجـيـعـهـ�  فــ�إن  ريقت   �أ ذ�  �إ �لدم�ء  ن  �إ ال  �أ

فـكــ�ن نـ�صـيــبـهـم مـنـهـ� �لـعـقــــوق  فل�صطني �حلبيبة قد فدوه�  
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ومن �صعري �أي�ص�ً عن �إذ�عة �صوت �لعرب:

نـهـيـق  لـه  يـقـ�ل  ن  �أ وحـق    ً ظـلـمـ� قـيـل  لـلـعـروبـة  و�صـوت 

وغـيـر �ل�صـيـف جـعـجـعـة وبوق  يجعجع ب�حلم��صة ليت �صعري  

و�أي�ص�ً كنت �أنتقد بع�ص �ل�صخ�صي�ت �ل�صي��صية، فمثالً �أقول: 

نور �ل�صعيد عدمي �لعهد و�لدين  �أنـظر �إلـيـهـم فـفي بغد�د ر�أ�صهم   

�الأردن،  �مل�صلمني يف  �الإخو�ن  �الإ�صالمي عن  �لكف�ح  �لفرتة �صدرت جريدة  ويف هذه 

وك�ن رئي�ص حتريره� �الأ�صت�ذ يو�صف �لعظم ف�أر�صلت له ق�صيدة، يف بد�يته�: 

ال يـعــتـريـك �خلـوف بـ�لـخـذالن  �صـقي طريقـك ي� كفـ�ح و�أقـدمي   

وفعالً ُمنِع هذ� �لعدد يف �الأردن يف ذلك �لوقت. 

كم� ذكرت �ص�بق�ً، �حلدث �الأكب ك�ن عندن� يف �لقد�ص وعمّ�ن هو م� يجري يف م�رش يف 

�لدرجة �الأوىل، يف 1952/7/23 ح�صل �النقالب �مل�رشي، رحبن� به ترحيب�ً كبري�ً، وك�ن 

�أنه ك�ن لالإخو�ن دور كبري يف هذ�  �لب�رز يف �النقالب هو حممد جنيب، وال �صك  �ال�صم 

�النقالب، و�لدليل على ذلك �أن جمل�ص قي�دة �لثورة حّل كل �الأحز�ب ملدة �صنتني، وترك 

�الإخو�ن �مل�صلمني، ولكن بعد ذلك بد�أت �الأمور تتعقد م� بني جمل�ص قي�دة �لثورة وم� بني 

�الإخو�ن، وح�صلت �رش�ع�ت بني حممد جنيب وعبد �لن��رش، وح�صلت م�ص�كل د�خلية 

د�خل �الإخو�ن، ويف هذه �لفرتة ج�ءن� �صخ�ص ��صمه جنيب جويفل، وك�ن ي�صمي نف�صه 

عبد �لعزيز �ص�مل، وهو من قي�د�ت �الإخو�ن يف تلك �لفرتة، وطلب �أن يلتقي مع �لعن��رش 

�لن�صطة من �الإخو�ن من �لطالب و�لعم�ل، ولكن تبني بعد ذلك �أن هذ� �ل�صخ�ص ك�ن يريد 

عمل حم�ولة �نقالب على حممد عبد �لرحمن خليفة، وذهب �إىل �صورية و�إىل �لكويت وح�ول 

�أن يعمل �ل�صيء نف�صه وتبني بعد ذلك �أنه ك�ن مرتبط�ً مع عبد �لن��رش، ك�نت �صخ�صيته 

قوية وك�ن حمدِّث�ً لبق�ً، ف�صلت هذه �ملح�ولة ومل تنجح، وقيل بعد ذلك �إنه عندم� �رشبت 

1970 يف  �أيلول/ �صبتمب  �أحد�ث  �إنه عندم� ح�صلت  �نك�صف وقيل   1954 �جلم�عة �صنة 

�إن ي��رش عرف�ت  �الأردن ك�ن هو �مللحق �لع�صكري يف �ل�صف�رة �مل�رشية يف عمّ�ن، وقيل 

عندم� �ختفى يف عمّ�ن ك�ن عنده يف �مللحقية �لع�صكرية يف عّم�ن، هذ� بع�ص م� �صمعن�ه. 
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�ملجموع�ت �لتي ك�نت ت�أتين� من م�رش ك�نت جمموع�ت قد ترّبت تربية ممت�زة جد�ً، 

ة ك�ن  خوَّ
ُ
�الأ ة، معنى  خوَّ

ُ
�الأ �أذكره� يف �الإخو�ن �مل�صلمني، ق�صية  �لتي كنت  و�أهم �ملع�ين 

قوي�ً جدً�، وك�ن هوؤالء �لذين ي�أتون من م�رش يكر�صونه� تكري�ص�ً، ب�الإ�ص�فة �إىل �لتك�فل، 

فقلوب �لن��ص ك�نت مع بع�صه� �لبع�ص، ثم �لعمل ب�جت�ه بن�ء �لفرد �ملج�هد. ك�ن �لتوجه 

 1948 �صنة  �الإخو�ن يف م�رش  ببعيد، الأن  لي�ص  �أ�ص��صي�ً، وهذ�  �إىل �جله�د  �لوقت  يف ذلك 

�أر�صلو� قو�تهم �إىل غزة، وو�صلت �إىل بيت حلم و�لقد�ص، وهن�ك �أبط�ل يف م�رش مثل �أحمد 

�لذين ق�تلو�  �لكب�ر  �الأبط�ل  �لعزيز ومعروف �حل�رشي وحممود عبده، هوؤالء من  عبد 

يف فل�صطني، ولهم مو�قع يف ق�ص�ء �لقد�ص يف منطقة �صور ب�هر مل ي�صتطع �ل�صه�ينة �أن 

يحتلوه�، وبقيت بيد �لعرب حتى �آخر حلظة. لقد ك�ن �لتوجه للجه�د قوي�ً جد�ً. 

من �الأ�صخ��ص �لذين تعرفت عليهم جيد�ً �صخ�ص ��صمه خط�ب �ل�صيد خط�ب، وهذ� 

وك�مل  رم�ص�ن  �صعيد  �لع�م  �ملركز  �أر�صل  �لقد�ص.  يف  �الإ�صالمي”  “�ملوؤمتر  �إىل  يقودن� 

هذ�  عقد  وفعالً   ،1952 �صنة  �لقد�ص  يف  �الإ�صالمي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  لت�أ�صي�ص  �ل�رشيف 

�ملوؤمتر يف �صنة 1953، وح�رشته وفود من جميع �أنح�ء �لع�مل �لعربي و�الإ�صالمي، ممن 

�أذكرهم، وكنت �ص�ب�ً و�عي�ً يف ذلك �لوقت، من م�رش ج�ء �صيد قطب و�صعيد رم�ص�ن وك�مل 

�الأمريي،  به�ء  وعمر  �ل�صب�عي  م�صطفى  �صورية  ومن  ع�بدين،  �حلكيم  وعبد  �ل�رشيف 

ومن �لعر�ق حممد حممود �ل�صو�ف و�أجمد �لزه�وي، ومن �لكويت عبد �هلل �لعلي �ملطوع، 

�لد�صتوري  �حلر  للحزب  موؤ�ص�ص  ج�ء  تون�ص  ومن  �ملطوع،  �لعلي  �لعزيز  عبد  و�صقيقه 

�لقدمي هو حمي �لدين �لقليبي وك�ن رجالً ز�هدً�، ومن �ملغرب عالل �لف��صي زعيم حزب 

�ال�صتقالل �ملغربي، ومن �جلز�ئر �لب�صري �الإبر�هيمي و�لف�صيل �لورتالين، ومن �ليمن 

فيم�  للوزر�ء  رئي�ص�ً  �أ�صبح  و�لذي  ن��رش  حممد  ج�ء  �إندوني�صي�  ومن  �لزبريي،  ج�ء 

بعد، �أم� من ب�ك�صت�ن فج�ء �أبو �الأعلى �ملودودي، و�أم� من �إير�ن فج�ء �آية �هلل �لك��ص�ين، 

وجميعهم ج�وؤو� لت�أ�صي�ص هذ� �ملوؤمتر �الإ�صالمي يف �لقد�ص، لتحرير �لقد�ص، �أي �لقد�ص 

�لغربية وب�قي فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948، ك�ن هذ� هو �لهدف من �ملوؤمتر، وعلمت ب�أن 

�لوفد �مل�رشي موجود يف فندق يف ب�ب �خلليل، فذهبت �أن� ونبيل �أبو زهرة ومفيد �ل�صيخ 

وربحي ب�صت�وي ونبيل ب�صت�وي من ن�بل�ص و�إخوة �آخرون من �خلليل، ورك�صن� لرنى 

هوؤالء �لرموز، وبينم� كن� ن�صعد درج �لفندق ك�ن ينزل رجل طويل �أبي�ص �لوجه، قيل 

�إن هذ� هو به�ء �الأمريي، وهو �مل�صهور ب�صعر �خلم��صي�ت )خم��صي�ت �الأمريي( فق�ل �إىل 
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�لع�ص�فري، حيث كن� طالب�ً �صغ�ر�ً، بع�صن� �ص�أل عن �صعيد رم�ص�ن وبع�صن�  �أيه�  �أين 

�ص�أل عن �صيد قطب و�أن� من �لذين �ص�ألو� عن �صيد قطب. �صيد قطب بد�أن� ننجذب �إليه من 

كت�ب�ته وخ��صة كت�ب �لعد�لة �الجتم�عية يف �الإ�صالم.

و�ألقى  �ل�صور،  خ�رج   1953 �صنة  �الإخو�ن  �صعبة  يف  حم��رشة  نظمت  �أنه  و�أذكر   

�صيد قطب كلمة، وهو من �لذين �إذ� تكلم ال يلفظ حرف �لر�ء مت�م�ً، تكلم كالم�ً ب�صيط�ً، 

�أن ي�صمح للمج�هدين  �أن حترر فل�صطني، نحن نريد  فق�ل ال نريد من �جليو�ص �لعربية 

ب�أ�صلحة خفيفة، هوؤالء هم �لذين �صيحررون فل�صطني. �أم� �ل�صيخ حممد حممود �ل�صو�ف 

ف�أذكره جيد�ً ك�ن يقول �إن �ليد �لتي �صتمتد �إىل �ل�صلح مع �لكي�ن �ل�صهيوين �صتقطع. هذ� 

هو �جلو يف �ملوؤمتر �الإ�صالمي �لذي ت�أ�ص�ص لغ�ي�ت مت�صلة بفل�صطني، بعد ذلك، �ص�ر لهذ� 

وحممد  �ل�رشيف  ك�مل  وم�ص�عده  رم�ص�ن  �صعيد  هو  �أمينه�  ع�مة  �أم�نة  �ملوؤمتر 

�لرحمن خليفة. عبد 

 وك�مل �ل�رشيف ق�تل مع �الإخو�ن �مل�صلمني يف حرب 1948 ويف حرب قن�ة �ل�صوي�ص، 

حرب  يف  �مل�صلمني  )�الإخو�ن  يقر�أهم�،  �أن  �إ�صالمي  �ص�ب  لكل  ينبغي  مهم�ن  كت�ب�ن  وله 

�أكرث منه  �ل�رشيف ك�ن ع�صكري�ً  �ل�صوي�ص(، وك�مل  �ل�رشية يف قن�ة  فل�صطني، و�ملق�ومة 

يف  �جلديدة  �حلي�ة  �إذن  �الأوىل.  �لدرجة  من  ومت�بع  مو�صوعة،  فهو  �أحرتمه  و�أن�  د�عية، 

جمعة  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  يف  يعمل  ك�ن  وممن  �الإ�صالمي.  �ملوؤمتر  بوجود  بد�أت  �لقد�ص 

�الإجنليزية  �للغة  من  �لرتجمة  يف  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  يف  �أذكر  كم�  يعمل  وك�ن  حم�د، 

�أ�ص�ص  ذلك  وبعد  مثقف،  وهو  �ل�صبع،  بئر  من�طق  من  فل�صطيني  وهو  �لعربية  �للغة  �إىل 

�صقيق  �ل�رشيف  حممود  �الأ�صت�ذ  ذلك  بعد  عليهم  تعرفن�  وممن  �الأردنية.  �لر�أي  جريدة 

ك�مل �ل�رشيف، وهم ع�ئلة من �الأذكي�ء، حممود �ل�رشيف وك�مل �ل�رشيف ولهم �أخ �آخر 

هو �صعد �ل�رشيف، وهوؤالء �أ�صلهم من �لعري�ص، وحممود �ل�رشيف من �أبرع �الإعالميني 

�مل�رشيني و�الأردنيني. 

ويف هذه �لفرتة تعرفن� نحن �ل�صب�ب �أن� ونبيل ومفيد ونبيه على جم�هد ��صمه خط�ب 

يكن  مل  �ل�صخ�ص  هذ�  �الإ�صالمي،  �ملوؤمتر  يف  يعمل  ك�ن  م�رش  من  وهو  خط�ب،  �ل�صيد 

متخرج�ً من �جل�معة، ولكنه ك�ن يعرف ت�ريخ فل�صطني �أكرث من �أهل فل�صطني �أنف�صهم، 
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وهو ممن ق�تل يف حرب �لـ 48، وحرب قن�ة �ل�صوي�ص، وحكم عليه عبد �لن��رش ب�الإعد�م، 

�هتم  ب�ل�صغ�ر،  �هتم  �لرجل  هذ�  بعد،  فيم�  ق�صته  و�ص�أذكر  ذلك  بعد  �أر�ه  �أن  �هلل  و�ص�ء 

لقد  ق�ل  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  يف  �نخرطت  كيف  له  وقلن�  وتعليمهم،  وتربيتهم  بتثقيفهم 

م�رش  حزب  زعيم  ح�صني  الأحمد  �حلديدي  �حلر�ص  من  �أن�  وكنت  �لبن�،  بح�صن  �أعجبت 

�لفت�ة، �لذي �ص�ر بعد ذلك ��صرت�كي�ً، فجئت �إىل ح�صن �لبن� الأب�يعه و�لتحقت ب�الإخو�ن، 

�لتنظيمية  �لعقلية  عن  فكرة  يعطيك  وهذ�  مك�نك،  وتبقى  تب�يعني  �لبن�  ح�صن  يل  فق�ل 

�ل�صيد خط�ب  �الأخرى، ك�ن خط�ب  �الأحز�ب  له �صبكة كبرية يف  �لبن�، حيث ك�ن  حل�صن 

�أن  51، وك�ن يريد  48 و�لـ  �لـ  مت�صوق�ً جد�ً للجه�د �صّد �ل�صه�ينة، الأنه �ص�رك يف حرب 

يكمل يف �لـ 53. 

�نتقل بعد ذلك �صعيد رم�ص�ن �إىل دم�صق، وك�ن ي�صدر جملة ��صمه� �مل�صلمون وهي 

م�صهورة، ثق�فية ع�لية، و�أخذ مك�نه ك�مل �ل�رشيف، وك�مل �ل�رشيف يف �ملوؤمتر �الإ�صالمي 

بد�أ ي�ص�عد �لقرى يف �ل�صفة �لغربية مب�ص�عد�ت عينية ت�أتي من �خل�رج ويوزعه�، ويبدو 

�أنه ك�ن لالإخو�ن خطة لتدعيم مو�قعهم يف قرى �ل�صفة �لغربية، ��صتعد�د�ً للم�صتقبل �إذ� 

�أر�دو� �لبدء يف عملية جه�دية، هذ� حتليل �صخ�صي مني، ويبدو �أن جلوب ب��ص� �لذي ك�ن 

�أذكر، �ص�هدت  1955 على م�  موجود�ً يف تلك �لفرتة ك�ن ير�صد هذه �الأمور، ففي �صنة 

بعيني ك�مل �ل�رشيف ي�صعونه يف �صي�رة، )و�أظن �أن من ق�م بذلك هو مدير �ملخ�بر�ت يف 

�لقد�ص يف ذلك �لوقت حن� جنحو، وب�أمر من جلوب ب��ص�( لطرده من �لقد�ص، والإيق�ف هذ� 

بعد ك�مل �ل�رشيف، ثم بعد ذلك 
ُ
�الإعد�د �لذي ك�ن يعمل عليه ك�مل �ل�رشيف. وبعد ذلك �أ

�أع�ده �مللك ح�صني وعينه ك�أول �صفري لالأردن يف نيجريي�. 

�لع�مل  يف  �مل�صلمون،  �الإخو�ن  يتجمع  ك�ن  ع�م،  كل  من  و�ملعر�ج  �الإ�رش�ء  ذكرى  يف 

�الإ�صالمي كله ويف �الأردن للم�ص�ركة يف �ملوؤمتر �الإ�صالمي. وكن� نلتقي يف خميم يف �ل�صيخ 

جر�ح يف جبل ��صكوب�ص، طالب وعم�ل، مئ�ت يح�رشون، ونعمل م�صري�ت جو�لة، ك�ن 

ي�أتي �الإخو�ن، �أذكر من �ل�صلط ك�ن ي�أتي �الأخ عبد �للطيف عربي�ت وغ�لب �أبوعبود، ومن 

�إربد كم�ل خ�صري، ومن عمّ�ن و�لزرق�ء حممد �الإم�م و�صليم�ن عربي�ت، وي�أتي �الإخو�ن 

من ن�بل�ص ومن �خلليل، فنمكث يف �ملخيم ونح�رش �ملوؤمتر ون�رشف عليه وهكذ�، وهذ� يف 
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ليلة �الإ�رش�ء و�ملعر�ج، �جلو ك�ن مب�رشً� و�ملعنوي�ت ع�لية جدً�. بعد ذلك، �رشُِبَ �الإخو�ن 

1954. ويف �لوقت نف�صه �ص�ر هن�ك ت�صييق على �ملوؤمتر  يف م�رش �ل�رشبة �الأوىل �صنة 

موجود�ً  يز�ل  م�  وهو  ر�صمي،  �إىل  �صعبي  من  ف�صيئ�ً  �صيئ�ً  �ملوؤمتر  وحتول  �الإ�صالمي، 

ب�صورة حمدودة جد�ً، وله مركز بيت �ملقد�ص حتى هذه �للحظة يف عّم�ن. 





الف�صل الثالث

عقد اخلم�سينيات
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عقد �خلم�صيني�ت

ذكريات يف مدينة القد�س:

الثاين  املر�شد  زيارة  �الأوىل  مهمت�ن،  �صخ�صيت�ن  �لقد�ص  ز�ر   1954 �صنة  يف  �أذكر   

و�رشب  �ملن�صية  �أحد�ث  قبل  ومتّت  اله�شيبي،  ح�شن  ال�شيخ  امل�شلمني  لالإخوان 

م�رش.  �إىل  ث�نية  مرة  يعود  �أن  قبل  وغريه�  ولبن�ن  و�صورية  �الأردن  ز�ر  �إذ  �الإخو�ن؛ 

حيث  �الأردن،  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  ِقبَِل  من  كبري�ً  ��صتقب�الً  �له�صيبي  �ملر�صد  ��صتُْقبِل 

نزلت �لط�ئرة �لتي ك�ن ي�صتقله� يف مط�ر قلندي� يف �لقد�ص، وك�ن يف ��صتقب�له عدد كبري 

من �الإخو�ن على ر�أ�صهم �الأ�صت�ذ حممد عبد �لرحمن خليفة، وك�ن يف مقدمة �صي�رته عدد 

�مل�صجد  وز�ر  �لقد�ص  �إىل  و�صل  �الإخو�ن.  �صب�ب  من  عدد  يقوده�  �لن�رية  �لدر�ج�ت  من 

�أعد�د�ً كبرية من �لن��ص و�ل�صخ�صي�ت ي�صلمون عليه يف �ص�حة مل�صجد  �الأق�صى، ور�أيت 

�الأق�صى؛ فهو �صخ�صية متزنة جد�ً حيث ك�ن م�صت�ص�ر�ً يف �لق�ص�ء �لع�يل. وذكر لن� �حل�ج 

ر��صي �ل�صالية، وهو ن�ئب �صعبة �لقد�ص يف ذلك �لوقت �صنة 1954، كيف ك�ن له دك�ن يف 

�لق�هرة يف منطقة �لرو�صة، وكيف ك�ن هو �لو��صطة بني �الإم�م ح�صن �لبن� وبني �مل�صت�ص�ر 

�له�صيبي؛ حيث  �لبن� و�جلو�ب من ح�صن  �لتعليم�ت من ح�صن  �له�صيبي فينقل  ح�صن 

وقد  معلنة،  غري  ب�صورة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �صفوف  يف  منخرط�ً  �له�صيبي  ح�صن  ك�ن 

�ألقى خطب�ً  �له�صيبي  �ملو�صوع. ح�صن  �ل�صالية كثريً� حول هذ�  حتدث �حل�ج ر��صي 

ي�صتفزوه يف بع�ص  �أن  �لبعثيون  �لقد�ص وعمّ�ن ودم�صق وغريه�، ويف دم�صق ح�ول  يف 

�ملح��رش�ت، و�أكمل جولته يف لبن�ن، وع�د �إىل م�رش، حيث تطورت �الأمور بعد عودته، 

وك�ن عبد �لن��رش ير�ه �لعدو �الأكب من �الإخو�ن �مل�صلمني. 

جلم�عة  ق�ئد�ً  وك�ن  �شفوي،  نواب  االإيراين  للقيادي  فكانت  الثانية  الزيارة  اأما 

“فد�ئي�ن �إ�صالم”، وهي جمعية مت�صددة نوعً� م�، ويق�ل �إنه ك�ن ور�ء قتل علي ر�زم�ر� 

به  و�لتقى  �لقد�ص  �إىل  �صفوي  نو�ب  ج�ء  �خلم�صيني�ت،  بد�ية  يف  �ل�ص�ه  حكومة  رئي�ص 

خَطَّ  قطع  معه  �ملر�فقون  ك�ن  وعندم�  �الأم�مية،  �خلطوط  وز�ر  �مل�صلمون،  �الإخو�ن 

�لهدنة، و�جته نحو �ملن�طق �لو�قعة حتت �ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية، وعنده� حلق به مر�فقوه 

و�أم�صكو� به ومنعوه �أن يذهب، فق�ل لهم �أريد �أن �أذهب �إىل هن�ك عند �ليهود حتى �إذ� ُقتِلْت 

يثور �ل�صعب �الإير�ين يف �صبيل �لق�صية �لفل�صطينية. هذ� هو نو�ب �صفوي ك�ن متحم�ص�ً 
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جدً� للق�صية �لفل�صطينية، وك�ن متفهم�ً لالإخو�ن �مل�صلمني. وهذه �لق�صة تعطي فكرة ب�أن 

وقد  �لر�هن.  �لوقت  يف  عليه�  �ملوجودة  �حلّدة  بهذه  تكن  مل  و�ل�صيعة  �ل�صنة  بني  �لعالقة 

�آية �هلل �لك��ص�ين   1953 ذكرت �ص�بق�ً ب�أن من �لذين ح�رشو� �إىل �ملوؤمتر �الإ�صالمي �صنة 

�أكب علم�ء �إير�ن. 

ذهب نو�ب �صفوي �إىل م�رش و�ص�رك يف مهرج�ن عقده �الإخو�ن يف �أو�ئل �صنة 1954 

ك�نت  �لتي  �لتحرير  هيئة  وبني  �الإخو�ن  بني  ��صتب�ك  ح�صل  وهن�ك  �لق�هرة،  ج�معة  يف 

حتركه� قي�دة �لثورة كتنظيم �صّد �الإخو�ن �مل�صلمني، و�صمعت خط�ب�ً له، يف �إذ�عة �صوت 

�الإخو�ن  عن  فيه  حتدَّث  م�رش،  يف  �النقالبني  �إىل  �لعرب  �صوت  ينح�ز  �أن  قبل  �لعرب، 

�لق�هرة  من  ف�أخرجوه  �مل�رشي،  �لنظ�م  يحتمله  �أن  ي�صتطع  مل  ذلك  وبعد  بهم.  و�أ�ص�د 

�إعد�مه على يد رئي�ص �حلكومة، و��صمه ح�صني ف�طمي  �إير�ن، وبعد �صنتني متّ  �إىل  وع�د 

من جم�عة �ص�ه �إير�ن. 

و�إعد�م   ،1954 نه�ية  يف  م�رش  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جم�عة  حّل  قر�ر  �صدر  عندم� 

�ل�صهد�ء �ل�صتة و�العتق�الت �لكبرية، ق�مت �صعبة �لقد�ص ب�إعد�د م�رشحية يف �ل�صعبة يف 

وك�نت  للدر��صة،  م�رش  �إىل  �أذهب  �أن  قبل  ت�أليفه�  يف  �ص�ركت  وقد  �جلوز،  و�دي  منطقة 

�أن نعطي  �أردن� بذلك  تتحدث عن �حلج�ج بن يو�صف �لثقفي و�لت�بعي �صعيد بن جبري، 

�نطب�ع�ً عن و�صع �لدع�ة �مل�صلمني �أم�م بع�ص �ملتجبين، وقد جنحت هذه �مل�رشحية يف 

حفل  ثمة  ك�ن   1955 �صنة  يف  �لفرتة  هذه  يف  �أذكر  �لقد�ص.  يف  �الإخو�ن  �صعبة  يف  عر�صه� 

ومعه  �حل�صيني  �للطيف  عبد  �ملدير  �ل�صف  �إىل  فج�ء  �لر�صيدية،  مدر�صة  لطلبة  تخرج 

�الأ�صت�ذ عب��ص �لكرد؛ حيث ك�ن �لكرد �أحد قي�د�ت حزب �لتحرير كم� ذكرت �ص�بق�ً وك�ن 

�أ�صت�ذً� يف �للغة �الإجنليزية و�لت�ريخ، وك�ن �أ�صت�ذً� مبدعً�، و�ن�صق عن �ل�صيخ �لنبه�ين الأن 

�أي�ص�ً. �ص�أل  �ل�صبب  �آخرون �حلزب لهذ�  �آر�ئه، وبعد ذلك ترك  �لنبه�ين ك�ن مت�صلط�ً يف 

�ملدير هل ت�صتطيعون �أن تقيمو� حفلة و�أن تقيمو� فيه� �أي ن�ص�ط؟ رفعت يدي وقلت نعم، 

وقدمت له م�رشحية ��صمه� “�صنة �أبين� �إبر�هيم” ت�أليف علي �أحمد ب�كثري ن�رشت يف جملة 

�مل�صلمون �لتي ك�ن ي�صدره� �صعيد رم�ص�ن، وهي م�رشحية تتحدث عن م�رش قبل عهد 

�صالح �لدين �الأيوبي �أي�م �لف�طميني، عن وزيرين ك�ن� يتع�مالن ويت�صالن مع �ل�صليبيني 
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و�لفرجنة �أحدهم� ��صمه �رشغ�م و�الآخر ��صمه �ص�ور، يف مرحلة �صيئة من ت�ريخ �الأمة 

يف ذلك �لوقت، و�مل�رشحية ك�نت تتحدث عنهم وعن �صالح �لدين �الأيوبي. بعد ذلك قلت 

له هذه �مل�رشحية ج�هزة، ف�رّش عب��ص �لكرد وهكذ� و�فق �ملدير على عمل �حلفلة، بينم� 

حزب  ك�ن  �ص�بق�ً  ذكرت  فكم�  �إق�مته�،  يريد  وال  �حلفلة  هذه  �صّد  �لتحرير  حزب  ك�ن 

�لتحرير ال يريد �أن ين�رشف �لن��ص �إال �إىل مو�صوع �لعودة �إىل �لدولة �الإ�صالمية، و�لعودة 

 35 �أُخِذَ �لقر�ر. ك�ن لن� �صف�ن يف �لر�صيدية كل �صّف فيه  �إىل �خلالفة �الإ�صالمية، ولكن 

70 ط�لب�ً، بني هوؤالء ك�ن حزب �لتحرير هو �الأكب فك�ن معه حو�يل  ط�لب�ً، �أي �ملجموع 

20 ط�لب�ً، وك�ن �الإخو�ن عددهم ع�رشة من �أ�صل 70 ط�لب�ً وك�ن �لبعثيون عددهم �ثن�ن 

�أي�ص�ً. وهذ� يعطيك خريطة �صي��صية عن �لقوى �حلزبية يف  و�ل�صيوعيون عددهم �ثن�ن 

ذلك �لوقت. مّت جتهيز �لعمل لهذه �حلفلة، و�أجريت عدة مت�رين على �مل�رشحية، و�ص�رك 

جنحن�  قبله،  وم�  �لث�نوي  �الأخري  �ل�صّف  يف  �لطالب  �الإخو�ن  من  �لكو�در  جميع  فيه� 

ني�بة  �ألقيته�  وقد  �خلريجني،  كلمة  �ألقي  �أن  مني  ُطلَِب  �الحتف�ل  يوم  ويف  كبري�ً،  جن�ح�ً 

عن �خلريجني �صنة 1955 من مدر�صة �لر�صيدية. ويف �أثن�ء عر�ص �مل�رشحية قطع �لتي�ر 

�لكهرب�ئي بع�ص �أفر�د حزب �لتحرير �لغ��صبني. وك�ن هن�ك عدد من �الإخو�ن �لع�ملني 

�لكهرب�ء،  ب�إ�صالح  فور�ً  ق�مو�  وغريهم�  عرفة  �أبو  و�إبر�هيم  قنيبي  زكري�  منهم  �أذكر 

�لرو�صة  �لعمرية يف مك�ن  �لن�جحة، وقد عقدت يف مدر�صة  ��صتمرت هذه �حلفلة  وهكذ� 

�لقريبة من �مل�صجد �الأق�صى. 

حادثة املن�شية:

 ح�دثة �ملن�صية ح�صلت يف �أو�خر �صنة 1954، كنت حينه� يف �ل�صف �لر�بع �لث�نوي، 

�صنة تقدمي �ملرتك �الأردين وهو نف�ص �ملرتك �لفل�صطيني �ل�ص�بق، دخل علين� �الأ�صت�ذ جورج 

�ص يف �لكلية  خمي�ص وهو معلم �للغة �الإجنليزية، وهو �أقدر مدر�صي �لر�صيدية، وك�ن يدرِّ

�لعربية �أهم كلية يف فل�صطني، وك�نت يف �لقد�ص. �بت�صم �الأ�صت�ذ جورج ونظر �إيل وهز يديه 

وق�ل طخ طخ خم�ص مر�ت، مل �أعلِّق، ف�أن� كنت �أعلم �أنه ي�صري �إىل ح�دثة وقعت �أم�ص، وهي 

حم�ولة �إطالق �لر�ص��ص على عبد �لن��رش، وقد كنت خالل در��صتي �أالزم �ملذي�ع حيث 

مل يكن هن�ك �صيء ي�صلك ب�لع�مل مثل �ملذي�ع �أوالً ثم �جلر�ئد ث�ني�ً. كنت �أدر�ص ويف �لوقت 
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نف�صه �أ�صتمع �إىل �ملهرج�ن �لذي �أقيم يف ميد�ن �ملن�صية يف �الإ�صكندرية، وكم� ذكرت �ص�بق�ً 

�أنن� يف �الأردن وفل�صطني ب�صورة ع�مة و�الإخو�ن ب�صورة خ��صة ك�نت �أنظ�رن� موجهة 

�إىل م�رش حيث ك�ن هن�ك �أزمة م� بني �لثورة �مل�رشية و�الإخو�ن �مل�صلمني، فج�أة �صمعت 

�صوت ر�ص��ص وك�ن هن�ك نقل مب��رش، ك�ن عبد �لن��رش يخطب، و�صمعن� حو�يل خم�ص 

ر�ص��ص�ت، ثم ��صتلم �مليكروفون كم� �أذكر �ل�صيخ �لب�قوري، ك�ن من قي�د�ت �الإخو�ن 

بيت  يقول  �أخذ  وقد  كوزير،  معه  ليعمل  ي�أخذه  �أن  �لن��رش  عبد  ��صتط�ع  وقد  �مل�صلمني، 

�صعر )�أريد حي�ته... يريد موتي - عذيرك من خليلك من مر�دي( بعد �لر�ص��ص فور�ً، 

و�أر�صل �نتق�ده �ملخفي لالإخو�ن �مل�صلمني بدون �أن يجري �أي حتقيق، ومل تكن تنك�صف 

�ل�صورة بعد، �أم� عبد �لن��رش فقد ��صتمر يف خط�به وق�ل �إذ� قتل عبد �لن��رش فكلكم جم�ل 

عبد �لن��رش، �إىل هن� هذ� م� �صمعته يف �إذ�عة �لق�هرة عن ح�دث �ملن�صية. 

ثم تتبعت �حل�دث بعد ذلك، ووجدت هن�ك بع�ص �الأدلة �لتى تثري �لت�ص�وؤالت، مثالً 

قيل يف �جلر�ئد �مل�رشية �أن عبد �لن��رش ك�ن يلب�ص �لقمي�ص �الأبي�ص وك�ن يحمل قلم حب 

�أحمر، وعندم� جذبه مر�فقوه �ن�صكب �حلب �الأحمر على قمي�صه �الأبي�ص وظهر وك�أنه 

�أن �مل�صد�ص  دم�ء، وهذ� مم� ز�د يف ��صتنف�ر �جلم�هري �حل��صدة. وقر�أت يف هذه �جلر�ئد 

ح�رش  يومني  �أو  يوم  بعد  م�  �صخ�ص  هن�ك  و�أن  �ختفى،  قد  �لر�ص��ص  منه  �أطلق  �لذي 

�أطلق منه  �إىل �لق�هرة م�صي�ً على �الأقد�م، كم� ذكرت �جلر�ئد، وحمل معه �مل�صد�ص �لذي 

�لر�ص��ص.

ن�أتي �إىل تف��صيل هذه �لق�صة، �لذي �ُتهم بهذه �لق�صة �صخ�ص ك�ن ينتمي �إىل �الإخو�ن 

�مل�صلمني، وهو حممود عبد �للطيف، وقيل �إنه ك�ن ممن ق�تل يف فل�صطني، وهو �صخ�ص 

ع�مل ع�دي، وقيل �إنه ك�ن م�هر�ً يف �إطالق �لر�ص��ص، و�ألقي �لقب�ص بعد ذلك على عدد 

كبري من �الإخو�ن، �أي �إن عملية �ملن�صية ك�نت و�صفة ممت�زة للنظ�م �مل�رشي ليبد�أ ب�رشب 

�الإخو�ن �مل�صلمني على �أ�ص��ص �أن هذه �حلركة هي “حركة �إره�بية” تريد �أن تغت�ل �لرئي�ص 

عبد �لن��رش، و�عتقل �الآالف يف تلك �لليلة، وبعد فرتة، كم� ذكرت �ص�بق�ً، �أعدم �صتة من 

�الإخو�ن، وهم كلهم من �لقي�د�ت ومنهم عبد �لق�در عودة وهو �صخ�صية مهمة جد�ً. ك�ن 

عبد �لق�در عودة قبل ع�م و�حد، عندم� ح�صل �خلالف بني عبد �لن��رش وحممد جنيب 



59

عقد �خلم�صيني�ت

وق�مت مظ�هر�ت �صخمة يف �لق�هرة، هو �ل�صخ�ص �لذي حتكم يف هذه �ملظ�هر�ت فك�ن عليه 

�أن يدفع �لثمن، وحممد فرغلي، وك�ن ممن �أُعدم �أي�ص�ً حممود عبد �للطيف، و�صخ�ص �آخر 

��صمه هند�وي دوير، ولنتوقف قليالً عند هند�وي دوير، قيل ب�أنه ك�ن من �الإخو�ن ثم جرى 

جتميده، ويبدو �أن �ملخ�بر�ت �خل��صة لعبد �لن��رش ك�نت قد ��صتط�عت �أن تخرتق هند�وي 

دوير، هذ� حتليل مني ومن �آخرين، هذ� �ل�صخ�ص قيل له �أن يرتب هذه �لعملية �مل�رشحية، 

و�أعطى حممود عبد �للطيف، وهو �صخ�ص ب�صيط جد�ً، �مل�صد�ص و�لر�ص��ص، فهل ك�ن هذ� 

�لتحقيق�ت  يت�أكد يف كل  �إطالق ر�ص��ص جمرد �صوت! هذ� مل  �أم ك�ن  �لر�ص��ص حقيقي�ً 

��صتهد�ف  على  يو�فقو�  مل  فهم  �الإخو�ن  توجه�ت  كل  عن  بعيد  قطع�ً  وهذ�  �لالحقة، 

عبد �لن��رش. وم� يوؤكد ذلك �أي�ص�ً �أنني قر�أت كت�ب “لعبة �الأمم” Game of Nations ملوؤلفه 

�الأمريكي م�يلز كوبلند، هذ� �لكت�ب ظهر يف �أو�خر �خلم�صيني�ت، وفيه ي�صري هذ� �الأمريكي 

لتبير  وذلك  �مل�رشحية،  هذه  �إخر�ج  يف  �ص�عدت  �لتي  هي  �الأمريكية  �ملخ�بر�ت  �أن  كيف 

�رشب حركة �الإخو�ن، �أكب حركة �صعبية م�رشية ك�نت يف ذلك �لوقت، و�أذكر جيد�ً عندم� 

عدم �الإخو�ن �ل�صتة �أنهم كلهم تقدمو� ب�صج�عة، وعندم� تقدم هند�وي دوير للم�صنقة ق�ل 
ُ
�أ

يف �آخر حلظة “كنت �أعتقد �أنه �صيجري عني عفو” وهكذ� �أعدم هند�وي دوير، وهذ� �صيء 

�أحي�ن�ً من يخطط ويدبر �ملكيدة يتّم �لتخل�ص منه لتختفي مالمح  �أنه  منطقي يف �لت�ريخ 

�لق�صية نه�ئي�ً، هذه بع�ص �ملالحظ�ت �ملخت�رشة حول ح�دثة �ملن�صية. 

ك�ن لهذه �حل�دثة ت�أثري كبري على �ل�ص�حة �الأردنية وعلى �الإخو�ن، وبد�أت حملة منظمة 

�لقد�ص ك�نت توزع بدون  �لقن�صلية �مل�رشية يف  �أن  ق�دته� م�رش، و�أذكر جيد�ً كيف  جد�ً 

مق�بل وبدون ثمن كتب�ً خمتلفة، منه� مثالً “كت�ب �الإخو�ن و�الإره�ب”، وكت�ب “�الإخو�ن 

�صي�طني �الإره�ب”، و�لغريب �أن كثري�ً من �لكت�ب �ملعروفني كتبو� �صدّ �الإخو�ن �مل�صلمني 

يف هذه �لكتب، �أذكر منهم حممد �لت�بعي، كم� �أذكر منهم ن��رش �لدين �لن�ص��صيبي وحتى 

طه ح�صني قد كتب يف هذ� �ملو�صوع، و�آخرين ك�نو� يكتبون يف �جت�ه �أن �الإخو�ن “حركة 

�إره�بية”، وبع�صهم ق�رنه� ب�حل�ص��صني، وق�ل �إن ق�ئد �حل�ص��صني ك�ن ��صمه ح�صن، و�إن 

زعم�ء �الإخو�ن �مل�صلمني �إم� ��صمه ح�صن �لبن� �أو ح�صن �له�صيبي وهوؤالء ك�نو� يخدعون 

�ل�صب�ب ب�حل�صي�ص، وهوؤالء يخدعونهم ب�لدين وهذه �حلملة �ل�رش�صة ك�نت متو��صلة يف 

�لفرتة 1955-1954. 
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امتحان الثانوية العامة واالنتقال للدرا�شة يف م�شر:

�شنة  العامة(  )الثانوية  املرتك  المتحان  تقدميي  وهي  �أخرى  ق�صة  �إىل  �أنتقل 

1955، فقد ��صتعددت للمرتك جيد�ً، ولكن قبل �متح�ن �ملرتك ب�صهرين دخلت �مل�صت�صفى 

ب�صبب �لته�ب يف �لقولون، ومكثت حو�يل ثالثة �أ�ص�بيع للعالج، وقد قر�أت يف تلك �ملدة كل 

كت�ب �الأدب �لعربي ملحمد ح�صن �لزي�ت، وقد كنت �أحب �للغة �لعربية و�لت�ريخ و�لعلوم 

كثري�ً.  له  وحفظت  �ملتنبي  ب�ل�ص�عر  معجب�ً  وكنت  بينهم،  �أفرق  �أكن  مل  حيث  �الأخرى؛ 

�لنتيجة جيدة وهلل �حلمد، حيث ح�صلت على رتبة  ج�ءت �المتح�ن�ت وقدمته�، وك�نت 

يف  وق�بلت  ق�َبل، 
ُ
الأ عّم�ن  �إىل  طُلِبْتُ  ذلك  بعد  �لقد�ص.  لو�ء  على  و�الأول  �ململكة،  على   19

وز�رة �لرتبية يف عمّ�ن �صخ�ص�ً ق�صري �لق�مة ك�ن يق�بل كل �لطالب، ��صمه خليل �ل�ص�مل 

)�أ�صبح بعد ذلك وزير�ً( وك�ن معه �صخ�ص �آخر، فق�ل يل من �ملمكن �أن نر�صلك بعثة على 

�إم�  �أو �لعر�ق بغد�د لتدر�ص  �إىل �جل�معة �الأمريكية يف بريوت  ح�ص�ب �حلكومة �الأردنية 

�لري��صي�ت �لتي �أخذت فيه� �متي�ز �أو �لفيزي�ء �لتي �أخذت فيه� عالمة ع�لية �أو �لت�ريخ، 

�خرت و�حدة منهم لتدر�صه� وتعود �أ�صت�ذ�ً، قلت لهم ال �أريد ذلك، �أريد �أن �أدر�ص �لهند�صة، 

فكنت �أحب �لهند�صة، فق�ل ال ن�صتطيع �أن نر�صلك، وق�ل يل هل معك بط�قة كرت �الأونرو�؟ 

قلت لهم نعم )كم� ذكرت �ص�بق�ً �إنن� ه�جرن� من �لقد�ص �إىل �أريح� ف�عتبن� الجئني و�أعطين� 

بط�قة �الأونرو�( فتمّ حتويلي �إىل وك�لة �لغوث، وك�ن �ملركز �لرئي�صي موجود�ً يف �ل�صيخ 

وق�ل  �متح�ن�ً  لن�  وعمل  وق�بلته،  خليل  �صالمة  ��صمه  ك�ن  ورئي�صه�  ب�لقد�ص،  جر�ح 

ت�رشين  �صهر  يف  م�رش  �إىل  ذهبت  وفعالً  م�رش،  يف  �لهند�صة  لتدر�ص  �ختي�رك  قررن� 

يذهب  من  الأنه  �لع�مة  �لث�نوية  �متح�ن  وهو  �لتوجيهي  لتقدمي   1955 �أكتوبر  �الأول/ 

�لتوجيهي  فقدمت  �الأردين،  �ملرتك  �إىل  ب�الإ�ص�فة  �لتوجيهي  يقدم  �أن  فعليه  م�رش  �إىل 

ملن  �صنو�ت  �صت  �ملجموع  �لهند�صة.  كلية  يف  �صنو�ت  خم�ص  در�صت  ذلك  وبعد  �صنة، 

يعد  �أربع �صنو�ت، وهذ� ك�ن  يدر�ص  �لعر�ق فك�ن  �إىل  �أم� من يذهب  �إىل م�رش،  يذهب 

�أي�ص�ً. مهند�ص�ً  يعّد  ك�ن  وهذ�  مهند�ص�ً 

خط�ب  �ل�صيد  خط�ب  ق�بلني  �أ�ص�فر  �أن  قبل  ب�خت�ص�ر:  �لرحلة  هذه  عن  �ص�أحتدث   

رحمه �هلل، �الأخ �مل�رشي �مل�صلم �ملج�هد �لذي ك�ن له دور يف تربيتن�، وق�ل يل �إنني �أقرتح 
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عليك �أن تكون دقيقً� و�أن ال ت�أخذ معك �صيئً� �إىل م�رش، �لتزمت بكالمه ومل �آخذ معي �صيئ�ً 

�أبي�ت�ً جميلة من �ل�صعر، وخ��صة للمتنبي،  �أ�صع فيه  �أخذت معي دفرتً� كنت  �إىل م�رش، 

�لط�ئرة،  �أ�ص�فر قبله يف  �لقد�ص، مل  �أول �صفر يل خ�رج  �لوك�لة وك�ن  و�ص�فرت مع بعثة 

�ص�فرن� ب�لط�ئرة من مط�ر قلندي� )حيث ك�ن يف �الأردن مط�ر�ن �أحدهم� يف عّم�ن و�الآخر 

يف قلندي� يف �لقد�ص( و�صلن� �إىل �لق�هرة مع وفد طالب وك�لة �لغوث وك�نو� من �ملتقدمني 

�الأو�ئل. وب�ملن��صبة كنت من �ل�صف �ل�ص�بع �البتد�ئي وحتى �لث�نوي �الأول على �صفي 

وهلل �حلمد. نزلت مط�ر �لق�هرة وك�ن معي جوازي االأردين 1955 الذي اأخذته من دائرة 

�لفالين  فالن  ��صمي  على  �مليكرفون  ن�دى  �لب��ص  ركبت  �أن  بعد  القد�س،  يف  اجلوازات 

مط�ر  يف  �الأمن  �صب�ط  عند  وقفت  �جلو�ز،  ختم  بعد  ذلك  وك�ن  فنزلت،  للمر�جعة  ينزل 

وك�ن  متن�هية،  بدقة  فت�صوه�  بدقة،  نفت�صه�  �أن  نريد  �أغر��صك  �أح�رش  فق�لو�  �لق�هرة؛ 

مندوب وك�لة �لغوث قريب�ً مني فق�لو� له �إن هوؤالء ال ي�أتون للدر��صة، هوؤالء ي�أتون للعمل 

�ل�صي��صي ونظر �إيل، وهذه ك�نت �أول مو�جهة يل مع جمموعة من رج�ل �الأمن �لعربي يف 

�إحدى �لبالد �لعربية، بكل �هتم�م وجدو� �لدفرت ك�نو� يتوقعون �أن فيه �أ�صم�ء ومعلوم�ت، 

وعندم� وجدو� فيه �صعر�ً رموه يف وجهي وق�لو� �ن�رشف، وهذه �حل�دثة علمتني طيلة 

در��صتي �أن �أكون من�صبط�ً وقليل �لكالم، حتى �أ�صتطيع �أن �أتخرج من �لق�هرة.

مع االإخوان الفل�شطينيني واالأردنيني يف م�شر:

 يف �لق�هرة يف م�رش �أر�ص �لكن�نة، كنت �أقوم بثالثة ن�ص�ط�ت �أ�ص��صية؛ �لن�ص�ط �الأول: 

�لدر��صة يف م�رش؛ �لتوجيهي ثم كلية �لهند�صة. ث�ني�ً: �لن�ص�ط يف �لر�بطة �لفل�صطينة وقد 

عدة  هن�ك  ك�ن  حيث  �لفل�صطينيني،  للطلبة  موؤ�ص�صة  وك�نت  و�صويل،  منذ  فيه�  �أ�صهمت 

رو�بط، وك�نت ت�صمل ك�فة �لطلبة �لفل�صطينيني من �ل�صفة وغزة و�أي فل�صطيني مقيم يف 

�أي مك�ن، وك�ن هن�ك �لر�بطة �الأردنية وكن� على عالقة جيدة معهم، و�لر�بطة �ل�صورية، 

و�لر�بطة �لليبية ورو�بط كثرية جد�ً؛ حيث �ص�أحتدث يف كل و�حدة ب�لتف�صيل. �أم� �لن�ص�ط 

�الخري: فهو �لن�ص�ط يف جم�عة �الإخو�ن �مل�صلمني. 

على  ع�م  مّر  قد  ك�ن   1955 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  �صهر  يف  �لق�هرة  و�صلت  عندم� 

هت لالإخو�ن �مل�صلمني، وك�ن �جلو بولي�صي�ً قمعي�ً من �لطر�ز  �ل�رشبة �لكبرية �لتي ُوجِّ
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وهي  �الإخو�ن  حركة  قمع  قد  �لنظ�م  وك�ن  ذلك،  بد�ية  هو  �ملط�ر  يف  و��صتقب�يل  �الأول، 

�أحد يتكلم عن  حركة كبرية، وجفف ين�بيعه� �الجتم�عية و�ل�صي��صية و�لثق�فية، مل يعد 

�الإخو�ن. كنت �أمتتع و�أن� �أ�صري يف �صو�رع �لق�هرة، و�أن� �أركب �الأوتوبي�ص )�لب��ص( و�أقر�أ 

�ل�صع�ر�ت تذكر  �مل�صلمني(، فهذه  �الإخو�ن  �إىل كت�ئب  )�ن�صمو�  �ل�صع�ر�ت على �جلدر�ن 

ب�ملق�ومة يف قن�ة �ل�صوي�ص �صنة 1951. 

 �أبد�أ ب�جل�نب �لدر��صي، در�صت �لتوجيهي يف مدر�صة �لنه�رية، وهي يف ب�ب �حلديد، 

ومعي �لنخبة �خل��صة من وك�لة �لغوث �لذين در�صو� فيه�. هذ� �لع�م 1955–1956، �أذكر 

فيه ح�دثة مهمة وهي كم� يلي: �ت�صل بي �مل�صوؤول يف ذلك �لوقت عن �الإخو�ن �مل�صلمني 

�الأردنيني �جل�معيني، حيث ك�ن هن�ك تنظيم لالإخو�ن �مل�صلمني �الأردنيني �لذين هم من 

غزة،  قط�ع  من  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  من  وتنظيم  و�لغربية،  �ل�رشقية  ب�صفتيه  �الأردن 

�لطالب  بيوت  يف  نخفيه  �أن  وعلين�  �مل�رشي،  لالأمن  ُطلَِب  قد  �صوري  �أخ  هن�ك  يل  ق�ل 

�الإخو�ن، حتى ن�صتطيع �أن نخرجه خ�رج م�رش، وك�ن معي يف �ل�صقة ثالثة من �الإخو�ن 

�ل�صقة  �إىل  �ل�صوري  �الأخ  �إدخ�ل هذ�  ب�أ�ص، ومّت ترتيب  �الآخرين قلت لهم ذلك، فق�لو� ال 

بطريقة �أمنية، �أوالً �فتعل �أحد �الإخوة م�صكلة مع �خل�دم، وهكذ� خرج من �ل�صقة خلالف 

�لعم�ر�ت  بو�بي  �أو  �حلر��ص  وهوؤالء  �لعم�رة،  ح�ر�ص  وبقي  طبيعي�ً،  �الأمر  يكون  حتى 

كلهم تقريب�ً ك�نو� حتت هيمنة �ملب�حث، فهذ� �لبو�ب ك�ن يح�رش لن� بع�ص �الأكل، فقلن� له 

�أن يذهب �إىل ميد�ن �جليزة، حيث كن� ن�صكن يف �جليزة، يف هذه �لفرتة ك�ن �أحد �الإخوة قد 

�أح�رش �الأخ �ل�صوري و�أدخله �إىل �ل�صقة بهدوء دون �أن يالحظه �أحد. هذ� �الأخ �ل�صوري ال 

�أعرف �إذ� ك�ن على قيد �حلي�ة �أم تويف، ك�ن ��صمه عدن�ن �إ�صطو�ين، هذ� �الأخ دخل مط�ر 

�الإخو�ن  ع�ئالت  �إىل  �الأمو�ل  ير�صلون  �خل�رج  يف  ف�الإخو�ن  �أمو�ل؛  معه  وك�ن  �لق�هرة 

�ملعتقلني، فك�صف �أمن �ملط�ر �الأمو�ل معه، وك�ن حكم هذ� �الأمر �ل�صجن عدة �صنو�ت فم� 

ك�ن منه �إال �أن ترك �الأمو�ل ودخل �لق�هرة وهرب منهم، ف�أدخلن�ه عندن� وتكتمن� عليه، 

ومكث حو�يل ع�رشة �أي�م عندن�، ويف يوم من �الأي�م كنت �أن� و�إي�ه لوحدن� ف�صمعت �رشب�ً 

�صديد�ً على ب�ب �خلدم؛ حيث �إن كل �صقة له� ب�ب�ن ب�ب رئي�صي وب�ب للخدم وله �صلم 

حديد، فقلت يف نف�صي لقد ح�رشو� وذهبت الأ�صتطلع، فقلت من؟ فق�ل م�صلح �ملو��صري 

هل هن�ك �صيء قلت ال �صيء، وك�ن وجه هذ� �الأخ عدن�ن قد ��صفر و�حمر.
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وبعد مرور ع�رشة �أي�م نقلن� هذ� �الأخ ب�لطريقة نف�صه� �إىل بيت �آخر، وهو �صقة طالبية 

�آخر، و�أخذ يتنقل حتى ج�ءه �صخ�ص من �الأردن ��صمه حممود وهذ�  لالإخو�ن يف مك�ن 

حممود  ��صتط�ع  حيث  �الأخ؛  هذ�  تدبري  مّت  ثم  فرتة،  ومكث  �لقد�ص  يف  �لع�ملني  من  �الأخ 

�أن يتخلى عن جو�ز �صفره ويعطيه �إىل هذ� �الأخ �ل�صوري وينقل �ل�صورة حمل �ل�صورة 

وي�ص�فر عدن�ن �إىل �خل�رج ب��صم �آخر، ر�جع حممود �ل�صف�رة �الأردنية، وق�ل �إن جو�ز 

�لوقت ك�ن  �الأربعة كل و�حد قلم حب ب�ركر، ويف ذلك  لن� نحن  ُفِقد، و�أر�صل  �صفره قد 

تلك  �أذكره� عن  �لق�صة  �الأقالم منهم، هذه  مّت ن�صل هذه  �ثنني من�  �أن  �ملهم  هدية ثمينة، 

�الأجو�ء.

غ�درت  قد  حينه�  وكنت  �لبيت،  يف  عندن�  �ل�صوري  �الأخ  ك�ن  عندم�  �لغريب  �ل�صيء 

�إىل  �أنك مر�قب فال تعد  �إذ� الحظت  لن�  �إىل �جليزة، وك�ن يق�ل  �لنه�رية متوجه�ً  مدر�صة 

�أحد  �أن  الحظت  �جليزة  �إىل  �حلديد  ب�ب  من   )9( رقم  وك�ن  �لب��ص  ركبت  عندم�  �لبيت. 

�أن  من  فبدل  �ملر�قبة  حتت  �أنني  علمت  �إيل،  ينظر  وك�ن  د�صد��صة  يلب�ص  ك�ن  �مل�رشيني، 

�أنزل يف حمطتي نزلت يف �ملحطة �لتي بعده� وتوجهت من هن�ك ب�جت�ه �ملنيل، والحظته 

ب�صكل خفي ب�أنه ظّل ي�صي ور�ئي ثم دخلن� يف منطقة �صعبية وهن�ك ��صتطعت �أن �أختفي 

ه هذ�  توِّ
ُ
�أ �أن  ��صتطعت  �أن  �لع�ص�ء، بعد  �لبيت بعد �صالة  �إىل  ب�أ�رشع وقت، وبعده� عدت 

�لرجل. وهذ� يعطي �نطب�ع�ً �أن عملن� ونحن يف م�رش يوجب علين� �أن نكون على درجة 

مل  لن�  �إخوة  �لن��ص  فبع�ص  و�لتكتم...�إلخ،  و�ل�صبط  �الأمني  و�حل�صِّ  �لوعي  من  ع�لية 

ي�صتطيعو� �أن يكملو� فرتتهم؛ حيث �إن بع�صهم �عتُِقلُو� وبع�صهم �ُصفُِّرو� فك�ن �النتب�ه 

لهذ� �الأمر �رشوري�ً. 

در��صتي  يف  �لر�بطة،  ثم  �الإخو�ن  تنظيم  عن  �هلل  �ص�ء  �إن  �أتكلم  ثم  �لدر��صة  �إىل  �أعود 

��صتطعت يف �لتوجيهي �أن �أح�صل على عالمة ع�لية، وك�ن ب��صتط�عتي �أن �أدر�ص �لطب يف 

ج�معة �لق�هرة فعالمتي ك�نت 86، وك�نت يف ذلك �لوقت ع�لية جد�ً، وكنت رقم )7( على 

�لطلبة �الأردنيني �الأو�ئل �لذين دخلو� يف كلية �لهند�صة. يف كلية �لهند�صة بد�أن� �لدر��صة يف 

�لثالثي، وك�نت هن�ك م�دة �صعبة  �لعدو�ن  �لدر��صة حتى �ص�ر  1956 مل نكد نبد�أ  ع�م 

على �لطالب ��صمه� �لهند�صة �لو�صفية، كثري من �لطالب ي�صت�صعبونه�، وك�ن �الأ�صت�ذ 
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�لزر�عة وكلية  �أن تكمل، فهذه كلية  �إذ� مل ت�صتطع  وهو خريج بريط�ني� يقول: بب�ص�طة 

�أن تلتحق به�، وي�صحك �جلميع. وك�ن معي يف دفعة �الإعد�دي  �الآد�ب قريبة، ت�صتطيع 

و�حدة،  م�دة  ِعْد 
ُ
�أ ومل  �لهند�صة  كلية  �أنهيت  هلل  �حلمد  و�آخرون.  ب�صت�وي  ربحي  �الأخ 

جنحت فيه� كله�، وك�ن �لنج�ح �رشط�ً حتى ال ت�صيع عليك �لبعثة، وك�ن و�صعي �مل�دي 

متو�صط�ً، ورمب� مل ي�صتطع و�لدي �أن ينفق علي، فك�ن �العتم�د على �هلل ثم على نف�صي. 

�الأردن قد ت�ص�عدت، وك�ن  �أحد�ث  �أن  �لهند�صة  �الأوىل يف كلية  �أذكر جيدً� يف �صنتي   

هن�ك هجمة �رش�صة من م�رش ومن �لقوى �لقومية و�لي�ص�رية �صدّ �الإخو�ن �مل�صلمني يف 

�الأردن، وك�ن هن�ك ن�صبة كبرية من �الأك�ذيب فتنظيم �الإخو�ن �الأردنيني و�لفل�صطينيني 

يف م�رش �أ�صدر بي�ن�ً د�خلي�ً �رشي�ً، وك�ن هن�ك مهرج�ن يف ج�معة �لق�هرة وك�ن ينبغي 

�الأردن،  يف  �الإخو�ن  وه�جمو�  �لكثري  تكلم  �ملهرج�ن  هذ�  ويف  �لكثريون،  فيه  يتكلم  �أن 

جمموعت�ن  معي  ك�ن  �لق�هرة  ج�معة  يف  �ملهرج�ن  هذ�  يف  منخرطً�  �جلميع  ك�ن  وعندم� 

م�  يقر�أون  �أخذو�  �مل�رشيون  مك�ين،  يف  ث�بت�ً  وبقيت  جمموعة  �أول  رميت  �لبي�ن�ت،  من 

مك�ين.  وبقيت  �لث�نية  �ملجموعة  ورميت  ده،  عن  ده  خمتلفة  ح�جة  ويقولون:  �لبي�ن  يف 

وعندم� �نتهى �ملهرج�ن كنت قد عدت �إىل كلية �لهند�صة، وكنت قد تخليت عن حم��رشة 

و�حدة، هذه بع�ص �الأمثلة عن �لعمل �ملتكتم يف �لق�هرة. 

�أ�رش متكتمة  لن�  �لد�خلي،  �مل�صلمني �اللتز�م �حلديدي  �الأ�ص��صي يف �الإخو�ن  ن�ص�طن� 

يعني  لوحده�،  ك�نت  جمموعة  وكل  �لطالب،  �صقق  يف  خمتلفة  �أم�كن  يف  نلتقي  كن�  جد�ً 

من�طق �لقد�ص لوحده� ومن�طق عمّ�ن لوحده� ومن�طق ن�بل�ص لوحده� حتى نكون على 

ُيلقى  غزة  قط�ع  من  م�صلم  �أخ  �أي  وك�ن  م�صتهدفني.  كن�  الأنن�  �ل�رشية  من  درجة  �أكرث 

�لقب�ص عليه، يع�مل كم� يع�مل �الإخو�ن �مل�رشيون الأن قط�ع غزة ك�ن ت�بع�ً مل�رش، �أم� �إذ� 

ل نه�ئي�ً، و�أذكر  ك�ن من �الأردن �إذ� �عتقل ُيْر�َصل �إىل �ل�صجن يجلد ملدة ثالثة �أي�م ثم يرحَّ

جيد�ً ممن متّ ترحيلهم �الأخ �صح�دة و�الأخ ف�يز �حلزينة، و�أذكر �أي�ص�ً �الأخ ح�صن خري�ص 

حيث ك�ن من �الإخو�ن �مل�صلمني يف ذلك �لوقت، ورئي�ص �لر�بطة �الأردنية ك�ن �عتقل وك�ن 

�صريحل لوال �أن تو�صط له �لق�ئد عبد �هلل �لتل وك�ن الجئ�ً �صي��صي�ً يف �لق�هرة، و�صمح له 

�أن يبقى يف �لق�هرة. هذه فكرة عن بع�ص �الأجو�ء �لتي كن� نعمل فيه� يف م�رش، وكل �صنة 

نتقدم فيه� يف �لكلية كن� ن�صكر �هلل �أن ��صتطعن� �أن ن�أخذ �صنة وننجح فيه�.
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ك�ن لن� ن�ص�ط �آخر �إ�ص�فة �إىل �لعمل �لد�خلي وهو ن�ص�ط �لرحالت، وكن� نرتب رحالت 

بطريقة دقيقة جد�ً، وكن� نعمل و�الإخو�ن من قط�ع غزة، مع �لعلم �أنه مل يكن هن�ك تنظيم 

موحد، ولكنن� كن� نن�صق مع بع�صن� �لبع�ص. وممن �أذكرهم من بني من كن� نعمل معهم يف 

م�رش �الأخ حممد �صي�م وعبد �لرحمن ب�رود وعمر �أبو جب�رة و�آخرون كثريون. وعندم� 

ونق�صم  �خلريية  �لقن�طر  �إىل  مثالً  نذهب  وكن�  �ملعلوم�ت؛  نتب�دل  كن�  رحلة  نذهب  كن� 

�أنف�صن�، بع�صن� يذهب ب�لدر�ج�ت �لهو�ئية، وبع�صن� ب�لقط�ر، وبع�صن� ب�لب��ص، وعندم� 

�أمر غري الفت فنحن جمرد �صب�ب  �ل�ص�ح�ت نلعب مع بع�صن� كرة قدم، وهو  نلتقي يف 

ونتب�دل  �لبع�ص  بع�صن�  على  نتعرف  كن�  لن�أكل  جنل�ص  وعندم�  بع�صهم،  مع  يلعبون 

�ملعلوم�ت مع بع�صن�، و�أذكر ذ�ت مرة �أنه ك�ن ينبغي �أن نلتقي، �للق�ء�ت �لو��صعة ك�نت 

قليلة جد�ً، ولكن هذه �ملرة ك�ن من �ل�رشوري �أن نلتقي على نط�ق و��صع؛ يعني 25-20 

�أخ�ً، وحتدد هذ� �ملوقع يف �لدقي يف �صقة، وج�ء �الإخو�ن �لطلبة جميعهم والحظت �أن �أحد 

�الإخوة قد �أح�رش معه �صديق�ً، لي�ص ملتزم�ً )لي�ص ع�صو�ً يف �جلم�عة(، وك�نت �لفر�صة 

على و�صك �أن تذهب ومن �ل�صعوبة �أن نرتب فر�صة �أخرى؛ فتوجهت �إليه مب��رشة وقلت 

له ي� �أخ جب هن�ك �أخ يف �لر�بطة ج�ء من بلدك ويريد �أن ير�ك �الآن، ومن �ل�رشوري �أن 

ير�ك �الآن فلتذهب �إىل هن�ك وت�ص�أل عنه، فذهب جب و�أخذ �ل�صديق �لذي �أح�رشه. وهكذ� 

��صتطعن� �أن نكمل هذ� �لعمل ب�رشعة و�أكملن� هذ� �للق�ء �ملهم. 

من �لقي�د�ت �لتي ك�نت تعمل معن� عدن�ن نحوي، وقد �ص�ر دكتور�ً يف �لهند�صة، وهو 

من  وك�ن  �لزعنون  �صليم  �صقيق  �لزعنون  ري��ص  و�الأخ  �صفد؛  من  وهو  �أي�صً�،  �ص�عر 

قي�د�ت �الإخو�ن من قط�ع غزة، و�الأخ حممد �صي�م و�الأخ عبد �لرحمن ب�رود وكن� نلتقي 

�أي�ص�ً د�ود عب��ص وقد �عتقل،  مع�ً ونن�صق مع�ً يف منتهى �لتكتم. وك�ن ممن يعمل معن� 

وقد �عتقل ح�صن عبد �حلميد �أي�ص�ً، و�عتقل عمر �أبو جب�رة، وهوؤالء �أفرج عنهم و�لتقيت 

بهم يف �لكويت بعد �صنة 1962، وهذ� �ص�أعود �إليه الحق�ً. 

ومن �الأ�صي�ء �ملهمة يف هذه �لفرتة يف �لعمل م� يتعلق ب�لعمل يف �لر�بطة �لفل�صطينية. 

�الإخو�ن  قب�صة  حتت  ك�نت  معظمه�  رو�بط  عدة  �ص�بق�ً  ذكرت  كم�  �لق�هرة  يف  �لرو�بط 
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�مل�صلمني، وقبل �رشب �الإخو�ن يف �صنة 1954 ك�ن مركز �لبعوث يف �ملركز �لع�م لالإخو�ن 

و�لر�بطة  �الأردنية،  �لر�بطة  فيه�  مب�  �لرو�بط  هذه  على  ي�رشف  �لذي  هو  �مل�صلمني 

�لفل�صطينية، و�لر�بطة �لليبية وغريه�.

بد�أت  هن�ك  و�صويل  بعد  ومب��رشة   ،1955 �صنة  �لق�هرة  �إىل  ذهبت  عندم�  هن�  من   

يدعمه�  ق�ئمة  ونزلت  �صنوية،  �نتخ�ب�ت  وك�نت  �لفل�صطينية،  �لر�بطة  النتخ�ب�ت  �لعمل 

�الإخو�ن وق�ئمة �صيوعية وق�ئمة بعثية، هذه �لقوى ك�نت �أ�ص��صية يف ذلك �لوقت، و�أظن 

�أي  ذلك  بعد  يح�صل  ومل  و�ل�صيوعيني،  �الإخو�ن  بني  م�  �لع�م  ذلك  يف  تف�هم  ح�صل  �أنه 

تف�هم و�ل�صبب يرجع �إىل �أن �الإخو�ن ك�نو� �صدّ �لنظ�م �لع�صكري يف م�رش، و�ل�صيوعيون 

ك�نو� كذلك ف�لتقو� من هذه �لن�حية. و�لذي تر�أ�ص �لر�بطة من ق�ئمة �الإخو�ن ك�ن �لط�لب 

ي��رش عرف�ت وك�ن معه �أ�صم�ء �أخرى مثل خمي�ص �ص�هني، وعبد �لفت�ح �حلمود، وجنيب 

�أبو لنب بع�صهم قريب من �الإخو�ن وبع�صهم م�صتقلون، جنحت هذه �لق�ئمة وقد عملت 

�إبر�هيم غو�صة ط�لب�ً ن�صيط�ً  1955 ك�ن  �أن� بجد الإجن�ح ق�ئمة ي��رش عرف�ت، ففي �صنة 

الإجن�ح �لق�ئمة �لتى يرت�أ�صه� ي��رش عرف�ت. بعد �صنة 1956 �أنهى ي��رش عرف�ت در��صته 

�إي�د، ونحن دعمن� �صالح خلف،  �أبو  �لذي نزل من بعده �صالح خلف  �جل�معية؛ فك�ن 

خلف  �صالح  برئ��صة  �الإخو�ن  ق�ئمة  قو�ئم،  ثالث  نزلت  حيث  �صديد�ً  �لتن�ف�ص  وك�ن 

وق�ئمة �لبعثيني برئ��صة ف�روق �لقدومي وق�ئمة لل�صيوعيني. �لذين جنحو� �أكرث هم ق�ئمة 

�أنن� �لتقين� يف غرفة �الإد�رة يف �لر�بطة �لفل�صطينية،  �الإخو�ن وق�ئمة �لبعثيني، �أذكر جيد�ً 

الأنه  هلل  �صكر  ركعتي  ن�صلي  �أن  من�  وطلب  �إلين�،  خلف  �صالح  فتوجه  �لنت�ئج  وظهرت 

ن�رشن� يف هذه �ملعركة لالنتخ�ب�ت. وك�ن �صالح خلف يدر�ص يف �الأزهر �للغة �لعربية، 

كن�  �آخرون  مر�صحون  ج�ء  ذلك  بعد  هوية”.  بال  “فل�صطيني  كت�به  بعد  فيم�  قر�أت  وقد 

ندعمهم، منهم على �صبيل �ملث�ل ال �حل�رش علي ن��رش ي��صني، وقد �أ�صبح ممثل منظمة 

�لغربية، وقد كنت  �ل�صفة  �غتيل هن�ك وهو من منطقة �صم�ل  �لكويت، وقد  �لتحرير يف 

على عالقة جيدة معه وقد كن� ندعمه. 

يف  �مل�ص�ركة  الفل�شطينية؛  الرابطة  يف  �لق�هرة  يف  به�  �ص�ركت  �لتي  �لن�ص�ط�ت  من 

لة من �الأحز�ب ومن �مل�صتقلني، من �الأحز�ب ك�ن هن�ك  �للجنة �ل�صح�فية، وك�نت م�صكَّ



67

عقد �خلم�صيني�ت

�مل�صلمني،  �الإخو�ن  �أمثّل  وكنت  م�صلمون،  و�إخو�ن  وم�صتقلون  وبعثيون  �صيوعيون 

وك�ن  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  على  حم�صوب  �خل�لدي  خليل  ��صمه  من�  قريب  �أخ  معي  وك�ن 

من �لبعثيني لطفي عبد �ملجيد، ومن �ل�صيوعيني مرو�ن دودين. و�أذكر يف �إحدى �جلل�ص�ت 

طلب مرو�ن دودين ولطفي عبد �ملجيد �أن ت�ص�ف �أعد�د �إىل هذه �للجنة حتى ت�صبح لهم 

�لرحمن  عبد  حممد  وعلى  �الإخو�ن  على  �صديدة  حملة  ف�صنو�  ذلك،  فرف�صن�  �الأغلبية، 

خليفة، وخرجو� غ��صبني من �للجنة �إىل �لق�عة �خل�رجية، وب�ل�صدفة ك�ن �أحد �الإخوة من 

قط�ع غزة ي�صمع �لقر�آن، ف�أغلقو� �صوت �لقر�آن، وتلفّظو� ب�صت�ئم غري الئقة، ف��صتبكو� 

جهة  من  و�ل�صيوعيني  �لبعثيني  وبني  جهة  من  �الإخو�ن  بني  معركة  وبد�أت  �الأخ  هذ�  مع 

وبيوتهم،  �صققهم  من  �الإخو�ن  وج�ء  �ملعركة،  وتو�صعت  �لكر��صي،  وتك�رشت  �أخرى، 

و�أذكر �أن �أحد �الإخوة من منطقة رفح، و��صمه خليل زعرب، جمع �الإخو�ن وق�ل لهم على 

�لرغم من �أنن� مط�ردون يف هذ� �لبلد من �لنظ�م، لكنن� لن ن�صمح لهوؤالء �أن يذلون�. 

فعالً وقف �الإخو�ن موقف�ً قوي�ً من هوؤالء �لذين م�ّصو� ب�لقر�آن �لكرمي. وبعد ذلك ج�ء 

�مل�صوؤول يف �ملخ�بر�ت �مل�رشية عن �لطالب �ل�رشقيني، رمب� ��صمه عبد �حلميد �ل�صغري، 

وعندم� جل�ص مع �لبعثيني و�ل�صيوعيني ق�ل لهم �إنني �أعرف �أنكم �أنتم �لذين ��صتفززمت 

�الإخو�ن �مل�صلمني. ثم مّت تهدئة �الأمور. 

�الإ�صم�عيلية، ذهبن� يف ثالثة ب��ص�ت؛  �إىل  �لت�يل ك�نت هن�ك رحلة للطالب  �ليوم  ويف 

�أم�  �ملعتدي”،  كيد  فوق  �أكب  “�هلل  يهتفون  وك�نو�  �لب��ص�ت  �أحد  يف  �الإخو�ن  ركب  حيث 

ي�  �ل�صالم  “ع�د  �أغنية  يهتفون  وك�نو�  و�ل�صيوعيون  �لبعثيون  فيه  فك�ن  �الآخر  �لب��ص 

نيل”، �أم� �لث�لث فك�ن للم�صتقلني. يف هذه �لرحلة ك�ن هن�ك ��صتفز�ز من �لطرفني، ولكن 

وقد  ومن�كف�تهم،  �لفل�صطينية  �لر�بطة  �أع�ص�ء  عن  فكرة  هذه  �أخرى.  معركة  حت�صل  مل 

ذكرت �أن �الإخو�ن قد تركو� �لر�بطة بعد �أن كرثت �العتق�الت بينهم، وبعد ذلك ح�صلت 

من  �ن�صحبو�  ذلك  وبعد  �لعر�ق،  الأحد�ث  �نعك��ص�ً  و�ل�صيوعيني  �لبعثيني  بني  خالف�ت 

�لر�بطة خلالفهم مع �لنظ�م �مل�رشي، وهي فرتة ظهور �لقوميني فيه�. 

عندم� ز�د �ل�صغط �الأمني علين� �أخذن� قر�ر�ً بتجميد �لن�ص�ط �لطالبي، ولكنن� مل نتخلَّ 

بعده�،  �لتي  �ل�صنة  �نتخ�ب�ت  �أن  جيد�ً  و�أذكر  �ل�صيوعيون،  ي�أخذه�  ال  حتى  �لر�بطة  عن 
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�أن  وقررن�  �لق�هرة،  يف  �لدين  عم�د  �ص�رع  يف  �ل�صيفية  �ل�صينم�  ق�ع�ت  �إحدى  يف  وك�نت 

نر�صل 100 �أخ لن�صمن �أال ي�صيطر �ل�صيوعيون عليه�، عندم� ظهر ممثلو �حلزب �ل�صيوعي 

ك�ن  و�لقوميون  �لبعثيون  ظهر  عندم�  ولكن  لهم،  �صديد  ت�صفيق  ثمة  ك�ن  �مل�رشح  �إىل 

بن�  �ت�صل  وقد  �ل�صيوعيون.  �صيكت�صحه�  �نتخ�ب�ت  حدثت  �إذ�  �أنه  ففهمن�  �أقل  �لت�صفيق 

�لقوميون و�لبعثيون، و�أذكر من �لبعثيني طالبً� من د�ر غنطو�ص، ومن �لقوميني عي�صى 

�أبو �صيخة و�آخرون ق�لو� لن� نريد منكم �أيه� �الإخو�ن �أن ت�ص�عدون�، ويف وقته� ح�صلت 

�أحد�ث يف �لعر�ق و�نق�صم �لعر�قيون �إىل بعثيني قوميني �صّد �ل�صيوعيني. �جتمعن� وقررن� 

�أن ندعم �الأ�صم�ء �ل�صعيفة من �لبعثيني و�لقوميني �صّد �ل�صيوعيني وفعالً هذ� م� مّت. كلفني 

�لو�حدة  �ل�ص�عة  تخرج  �لنت�ئج  ك�نت  حيث  ب�لنت�ئج  ن�أتيهم  �أن  ن�در  و�الأخ  �أن�  �الإخو�ن 

�لو�حدة  �ل�ص�عة  �لر�بطة  �إىل  �لق�هرة ثم ذهبن�  يف  بولي�صي�ً  فجر�ً؛ فذهبن� و�ص�هدن� فيلم�ً 

فجر�ً حتى نرى �لنت�ئج، وعندم� و�صلن� ر�أين� بع�ص �ل�صيوعيني وهم ي�صتمون �الإخو�ن 

�مل�صلمني فعلمن� ب�أن �لنتيجة مل تكن ل�ص�حلهم، وفعالً جنح �لبعثيون و�لقوميون وهكذ� 

مل ن�صلم �لر�بطة لل�صيوعيني، وقد قدم لن� �لبعثيون و�لقوميون مق�عد يف عدد من �للج�ن. 

االإخوان وبدايات حركة فتح:

ع�م  �ل�صعب  �لو�صع  هذ�  ظّل  يف  �أوؤكد  �أن  �أريد  �لفرتة  هذه  يف  قليالً،  �خللف  �إىل  �أعود 

�الأردن،  عن  �أن�  كنت  �ملعلوم�ت  ونتب�دل  بع�ص  مع  مندوبني  نلتقي  كن�   1957-1956

وهن�ك �صخ�ص يثل غزة ك�ن خليل �لوزير من �الإخو�ن، وك�ن هن�ك �صخ�ص عن ليبي�، 

ونتب�دل  من�صي  ونحن  �الأورم�ن  حد�ئق  يف  �أحي�ن�ً  نلتقي  وكن�  �صورية،  عن  و�صخ�ص 

�ملعلوم�ت كل عن بلده، وهكذ� تعرفت على خليل �لوزير، ك�ن �ص�ب�ً موؤدب�ً وخجوالً وقليل 

�لكالم ومن�صبط�ً، وبعد ذلك مل �أره، ويف يوم من �الأي�م �ص�فر �إىل �لكويت، وهن�ك �أعلن �أنه 

�ن�صم �إىل حركة فتح. 

يكن  مل  �لطالب،  يخدم  ن�صيط  ط�لب  فهو  عرفات،  يا�رش  مع  العالقة  �إىل  �الآن  �أعود 

عن  �لر�صوم  الإ�صق�ط  ب�مل�رشيني  يت�صل  ك�ن  �صنو�ت،  خم�ص  خالل  يتخرج  �أن  يهمه 

�لطالب. عندم� ك�ن يتكلم يف �لر�بطة وعندم� ك�ن رئي�ص�ً له�، ك�ن له بع�ص �لتكتيك�ت �لتي 

الحظته�، يقدمه �لعريف فيكون عنده� يف �آخر �صّف فيمر بني �ل�صفوف ويحيي �لطالب 
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عن �ليمني و�لي�ص�ر حتى ي�صل �إىل �ملن�صة وهن�ك يلقي كلمته، هذ� هو ي��رش عرف�ت. كم� 

ذكرت �صنة 1956 عندم� �ص�ر �لعدو�ن �لثالثي، تطوع �لطالب للدف�ع عن م�رش، ي��رش 

�أن  �أريد  �لعرب،  �لطالب  �أم� نحن فقد تطوعن� مع  �مل�رشيني،  �لطالب  عرف�ت تطوع مع 

�أن�ص�أ ي��رش عرف�ت يف  �لتطوع، بعد ذلك  �أعود لدوري يف هذ�  ثم  �أكمل مع ي��رش عرف�ت 

�صنة 1957 �حت�د �لطالب �خلريجني �لفل�صطينيني؛ الأن من تخرج ال يجوز له �أن ي�صتمر 

يف �لر�بطة �لفل�صطينية، �أن�ص�أه� ل�صنة وبعد ذلك �ص�فر �إىل �لكويت. 

�صّد  فيه  تت�صدد  ك�نت  �لذي  �لوقت  يف  �مل�رشية  �ملخ�بر�ت  �أن  �لفرتة  هذه  يف  الحظن� 

موؤمتر  �إىل  يذهب  �أن  له  �ُصِمَح  وقد  عرف�ت،  لي��رش  �حلرية  تعطي  ك�نت  �الإخو�ن  طالب 

�حت�د �لطالب �ال�صرت�كيني �لع�ملي، رمب� يف ت�صيكو�صلوف�كي�، يف هذه �لفرتة ك�ن لن� من 

�الإخو�ن �لطالب يف �لر�بطة �لفل�صطينية �أع�ص�ء يف �لهيئة �الإد�رية هم� ف�يز �حلزينة وك�مل 

�ل�صوربجي، وك�ن� من�صبطني �ن�صب�ط�ً ك�مالً. كل �صي��صة �الإخو�ن يح�والن �أن يطبق�ه�، 

خلف  و�صالح  عرف�ت  ي��رش  ��صتدعى  �مل�رشية  �ملخ�بر�ت  م�صوؤول  ب�أن  ف�يز  لن�  فق�ل 

وطلب منهم� �أن يوقع� على �إف�دة ب�أنهم� لي�ص لهم� عالقة بجم�عة �الإخو�ن �مل�صلمني، وقد 

ح�صل ذلك، وخ��صة بعد �أحد�ث �الأردن. ويف تلك �لفرتة �صنة 1957 بد�أن� ن�صمع بت�صكيل 

حركة حترير فل�صطني )ح.ت.ف(، وقد قلبت بعد ذلك �إىل )ف.ت.ح( فتح، وي��رش عرف�ت 

هو �لذي بد�أ به�، و�ل�صخ�ص �لث�ين �لذي بد�أ معه هو خليل �لوزير، �لذين بعد ذلك �نطلق� 

�إىل �لكويت. ب�لن�صبة �إىل عرف�ت عندم� كن� ندعمه يف �لر�بطة مل يكن من �الإخو�ن، ولكنه 

ك�ن قريب�ً منهم، ولكن قيل �إنه قبل �أن �آتي �إىل م�رش ك�ن له عالقة ب�الإخو�ن، وهذه حتت�ج 

�إىل حتقيق وتوثيق، �أم� خليل �لوزير فقد ك�ن من �الإخو�ن، وذكرت �أنه ك�ن مندوب قط�ع 

غزة، وهو ك�ن متطلعً� وهو يف قط�ع غزة للعمل �لفل�صطيني، وقد علمت ب�أن عبد �ملنعم 

عبد �لروؤوف عندم� ك�ن يف قط�ع غزة ك�ن يرعى عدد�ً من �ل�صب�ب �ل�صغ�ر ومنهم خليل 

�لوزير للعمل �جله�دي و�لعمل �صّد �الحتالل. 

“فل�صطينن�”،  ��صمه�  جملة  �أو  ن�رشة  ت�صدر  ك�نت  �لكويت  �إىل  �الإخوة  ذهب  عندم� 

ت�صدر من بريوت، ورئي�ص حتريره� �أخ لبن�ين �إ�صالمي ��صمه توفيق حوري، وك�ن من 

�الأوىل  �لن�رشة  وهي  �لكويت،  يف  �ملوجودون  �مل�صلمون  �الإخو�ن  �لن�رشة  هذه  على  ينفق 



70

املئذنة احلمراء

�لبد�ي�ت مل يكن هن�ك �حتك�ك�ت بينن� وبني حركة فتح  �لتي عر�صت فكر فتح. يف هذه 

�ملعلومة منذ  �الأردن يف �صورة هذه  �الإخو�ن يف  وُ�ِصعَ  1957، وقد  به� �صنة  �لتي علمن� 

ال  حتى  �الأردن،  يف  �إخو�نن�  على  �جل�معيني  �لطالب  نحن  �قرت�حن�  وك�ن  �لوقت،  ذلك 

لفل�صطني يف  نوؤ�ص�ص ق�صم�ً  �أن  �ن�صم�م �صب�بهم حلركة فتح،  �الإخو�ن ب�صبب  يُ�صتنزف 

�ملركز �لع�م للعمل للق�صية �لفل�صطينية، ولالأ�صف مل تتّم هذه �خلطوة، وهذه �أثرت على 

زي�دة ��صتنز�ف �ل�صب�ب �ملتحم�ص من �الإخو�ن.

ب�لن�صبة لالإخو�ن، �ل�رشبة �لتي وجهت لالإخو�ن   ومم� جعل �الأمور تزد�د تر�جع�ً 

له� فيم� بعد، و�ل�صعبية  �لن��رش و�ص�أتعر�ص  �لتي ق�م به� عبد  �الإجن�ز�ت  يف م�رش، ثم 

�لكبرية �لتي �ص�رت له، وب�الإ�ص�فة �إىل حركة فتح، حيث تريد مبجموعة من �ل�صب�ب �أن 

تعمل لفل�صطني وتركز على فل�صطني بعيد�ً عن �لتي�ر�ت �حلزبية. بقين� فرتة على عالقة 

معقولة �إىل حدٍّ م� مع هذه �لنو�ة من فتح، لكن بعد فرتة �أ�صبح هن�ك نوع من �الحتك�ك 

�أو  �أم بعد ذلك يف �أكرث من موقع يف �لكويت  �ل�صديد بينن� وبني فتح، �صو�ء ونحن طالب 

قطر؛ الأنهم بد�أو� ي�صتنزفونن�، ن�صتطيع �أن نقول كثري من قي�د�ت فتح ك�نت خلفيتهم من 

 ،1992 �أقول عندم� ذهبن� كوفد من حم��ص، يف نه�ية �صنة  �الإخو�ن �مل�صلمني، وللت�ريخ 

�إىل تون�ص وزرن� عرف�ت ك�ن هن�ك �صورة ل�صهد�ء حركة فتح يف مكتبه وعندم� ح�ول 

�لبع�ص �أن ي�صّ ب�الإخو�ن، قلت له ي� �أخ عرف�ت �أنت تعرف دور �الإخو�ن يف ت�أ�صي�ص حركة 

فتح؛ فق�ل عرف�ت �أم�م �جلميع هل ترون �صورة هوؤالء �ل�صهد�ء غ�لبيتهم �ل�ص�حقة من 

�الإخو�ن �مل�صلمني. و�حلقيقة �أن هذ� �لكالم �صحيح الأن من �لن��ص �لذين �ن�صمو� �إىل فتح 

�إربد �ملفرق،  1968 يف طريق  مبكر�ً عبد �لفت�ح �حلمود، وقد تويف يف ح�دث �صي�رة �صنة 

�لق�هرة، وقد  �لبرتول و�لتعدين يف  �أ�صالً من �صعبة عقبة جب، وقد در�ص يف كلية  وهو 

تخرج قبلي وذهب �إىل �ل�صعودية، وهو من موؤ�ص�صي حركة فتح. وك�ن من �الإخو�ن �أي�ص�ً 

خليل �لوزير، ورفيق �لنت�صة، وحممد يو�صف �لنج�ر. 

و�أهم حدث د�خلي يف �شنة 1960 اأنه مّت ت�شكيل اأول تنظيم فل�شطيني غري معلن 

عنه لالإخوان امل�شلمني يف قطاع غزة وملن يعملون من قط�ع غزة يف �خلليج، وقد ُطلَِب 

مني ح�صور هذ� �للق�ء، ك�ن �ملوجود يف هذ� �للق�ء، يف �صقة يف �ملنيل، حو�يل 15 �أخ�ً منهم 
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�للق�ء �تفق على ت�صكيل  من ج�ء من �خلليج، وبع�صهم من �لطالب يف �لق�هرة. ويف هذ� 

تنظيم لالإخو�ن �مل�صلمني �لفل�صطينيني وك�ن هذ� �صنة 1960، وهذ� �لتنظيم منف�صل عن 

تنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن؛ حيث �إن تنظيم �الإخو�ن يف �الأردن من �ل�صفة �ل�رشقية 

يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �إىل  �لقر�ر  هذ�  �أنقل  �أن  مني  وُطلَِب  علِن، 
ُ
�أ وهكذ�  �لغربية،  و�ل�صفة 

عمّ�ن، وفعالً نقلته �إىل �الأ�صت�ذ حممد عبد �لرحمن خليفة، وبعد ذلك دخل تنظيم �الإخو�ن 

�مل�صلمني �لفل�صطيني يف تنظيم �ملكتب �لتنفيذي لالإخو�ن �مل�صلمني يف �لبالد �لعربية، �لذي 

هذ�  من  جزء�ً  �لفل�صطيني  �الإخو�ن  تنظيم  وك�ن  م�رش.  �رشبة  بعد  م�رش  خ�رج  �ص�ر 

�لتنظيم، و�لذي يف فرتة من �لفرت�ت تر�أ�صه ع�ص�م �لعط�ر. وهذ� �لتنظيم �لفل�صطيني هو 

�الأ�ص��ص �لذي بني عليه تنظيم حركة حم��ص بعد عدة عقود. 

يعمل  �لذي  لالأخ  �ملف��صلة  مرحلة  وبد�أت  �لكويت،  �إىل  ذهبن�  عندم�  �أنه  جيد�ً  و�أذكر 

مع فتح و�الإخو�ن، �إم� �أن تعمل مع فتح �أو تعمل مع �الإخو�ن، و�جلل�صة �لتي �ص�ر لق�ء 

فيه� مع حممد يو�صف �لنج�ر �أذكره�، ك�نت يف بيت �الأخ �أبو عودة ثو�بتة بوجود حممد 

يو�صف �لنج�ر، وق�ل حممد يو�صف �لنج�ر م� عليكم �إذ� �أن� بقيت يف �الإخو�ن ويف �لوقت 

�أو   1962 �أن يبقى يف فتح، وك�ن هذ� �صنة  �أن حتدد ف�خت�ر  له عليك  نف�صه يف فتح، قلن� 

�لكو�در  بينن� وبني فتح على خلفية نزع  �حتك�ك ك�ن  �أول  �إذن  �أذكر.  ل�صت   1963 �صنة 

�لفل�صطينيني  �لن�صطة من �الإخو�ن، وكم� ذكرت عندم� ت�أ�ص�ص تنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني 

�صنة 1960 توقفت عملية �جلذب، و�أذكر �صنة 1963 �أن �صليم �لزعنون �لتقى مع ح�صن 

ب�أن  �لكويت، وقد عملت معه، فق�ل يل  �لفل�صطينني يف  �الإخو�ن  قي�ديي  �أحد  عبد �حلميد 

تنظيم،  لهم  �أ�صبح  قد  �لفل�صطينيني  �مل�صلمني  �الإخو�ن  ب�أن  يبدو  له  ق�ل  �لزعنون  �صليم 

الأنن� مل نعد ن�صتطيع �أن ننتزع �أحد�ً منهم. 

املوقف من العدوان الثالثي �شنة 1956:

يف هذه �لفرتة �أي�صً� ح�صل ت�أميم قن�ة �ل�صوي�ص، وذلك يف متوز/ يوليو 1956، وقن�ة 

�الإجنليز و�لفرن�صيون وغريهم  �لت��صع ع�رش و�صيطر عليه�  �لقرن  �ل�صوي�ص حفرت يف 

ب�ل�صغط  و�الإجنليز  �الأمريكيون  بد�أ  وعندم�  ب�لقن�ة،  خ��صة  �رشكة  ب�إن�ص�ء  وق�مو� 

�حلقيقة،  يف  نحن  �ل�صوي�ص.  قن�ة  بت�أميم  �أي  �خلطوة،  بهذه  عليهم  رّد  �لن��رش  عبد  على 
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يف �الإخو�ن �مل�صلمني يف كل �لبالد �لعربية، وخ��صة �الأردن وقفن� مع قر�ر عبد �لن��رش 

بت�أميم قن�ة �ل�صوي�ص �صنة 1956، �أي بعد �رشبة �الإخو�ن ب�صنتني، وعلى �لرغم من ذلك 

وقفن� مع هذ� �لقر�ر �لوطني بكل قوة. و�أذكر جيدً� ب�أنه خالل �إج�زتي يف �لقد�ص ح�صل 

مهرج�ن �صخم يف مدر�صة �لر�صيدية، وح�رش هذ� �ملهرج�ن �الأحز�ب �لرئي�صية �لتي له� 

هذ�  يف  �مل�صيطر  وك�ن  و�لقوميون.  و�ل�صيوعيون  و�لبعثيون  �الإخو�ن  �ل�ص�رع؛  يف  نفوذ 

�لع�لية ويهتفون؛ بحيث هيمنو�  �لبن�ي�ت  يعتلون  �الإخو�ن؛ فك�نو�  �صب�ب  �ملهرج�ن هم 

�ل�صيوعي  �حلزب  من  مندوبة  ك�نت  تكلم  من  �أول  �أن  جيدً�  �أذكره  ومم�  �ملهرج�ن.  على 

ومل  �ملهرج�ن  و�نتهى  �أبد�ً،  ترتكه  ومل  ب�مل�يكروفون  �أم�صكت  �ملندوبة  وهذه  �الأردين، 

تتخلَّ عن �مليكرفون. و�أذكر �أن �صوت �لعرب ك�ن ينقل هذه �الحتف�الت، مندوب �صوت 

�لعرب مل تعجبه هت�ف�ت �الإخو�ن فن�دى على عدد من �حلزبيني من �لبعثيني و�ل�صيوعيني 

و�لقوميني، و�لتقو� يف مدر�صة قريبة، وق�ل لهم �هتفو� حتى �أ�صتطيع �أن �أر�صل هت�فكم �إىل 

�صوت �لعرب؛ الأنني ال �أ�صتطيع �أن �أر�صل هت�ف�ت �الإخو�ن �مل�صلمني. �أي�ص�ً الأول مرة بعد 

�ملهرج�ن ق�م �الإخو�ن مبظ�هرة يف �لقد�ص �ص�رك فيه� �لطالب، ونحن �لطالب �جل�معيون 

�ص�ركن� �أي�ص�ً مع عدد من �لرج�ل �لع�ديني، وكن� نهتف مع �لت�أميم و�لت�صدي لالإجنليز 

و�ال�صتعم�ر، وك�نت هذه خطوة جيدة ك�نت تعطي لالإخو�ن قوة. 

�لو�قع �أنن� يف حركة �الإخو�ن كن� نفرق بني عدم ر�ص�ن� عن �لنظ�م �ل�صي��صي يف م�رش، 

وبني �لدف�ع عن �أر�ص �لكن�نة، ومن هن� �نخرطن� مع �لطالب �لعرب؛ حيث ك�نو� حو�يل 

600-700 ط�لب مب� فيهم �لطالب �لفل�صطينيني، وكن� نط�لب ب�أن يدربن� ويقودن� عبد �هلل 

�لتل �لالجئ �ل�صي��صي يف �لق�هرة، ويف �لنه�ية ك�ن هن�ك جمموعة من �ل�صب�ط �مل�رشيني، 

و�أذكر جيد�ً بعد �أن تدربن� وك�ن معن� عدد من �الإخو�ن ج�ء �ل�ص�بط وق�ل لن�: من يريد 

�أن يوت يقف على هذ� �ل�صفّ، الأنن� �صرن�صلكم �إىل غزة. وكنت من �لن��ص �لذين قررو� 

�أن يوتو� ووقفت مع هذ� �ل�صّف، فن�دى علي �أحد �أقرب�ئي وق�ل يل تع�ل، فقلت �تركني. 

ك�ن لدي د�فع قوي للوقوف مع �ل�صعب �مل�رشي. 

ك�نت �الأجو�ء م�صجعة جد�ً، ت�صمع “�هلل �أكب فوق كيد �ملعتدي” هذ� �لن�صيد ك�ن �أهم 

�إنفلد”  “يل  ن�صيد يف م�رش، مكثن� حو�يل ثالثة �أ�ص�بيع، دربون� على �لب�رودة �الإجنليزية 
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)�صيم�نوف(  جديدة  رو�صية  بن�دق  �صحنة  ج�ءت  �أنه  و�أذكر  �لق�هرة،  خ�رج  و�أخذون� 

ن�صف �آلية، و�أذكر �أن �ملدرب �مل�رشي ك�ن �أم�مه ح�ئط وهدف، وق�ل: �إذ� ر�أيتم �الإ�رش�ئيلي 

ف�أطلقو� �لن�ر هكذ�، وك�ن يطلق �لن�ر فال ي�صيب �لهدف وال ي�صيب �حل�ئط! وبينم� نحن 

و�قفون تقدم �أحد �ل�صب�ب �لفل�صطينني، ويبدو �أنه ك�ن متدرب�ً ب�صكل جيد فق�ل: �أعطني 

�إي�ه�؛ ف�أ�ص�ب �لهدف بدقة، ف�صحك كل �ملوجودين من ذلك �ملوقف. لكنهم مل يهتمو� بن�، 

�أذكر �أن �لبد ك�ن �صديد�ً، الأنن� دخلن� يف �صهر ت�رشين �لث�ين/ نوفمب ف�لعدو�ن ك�ن يف 

29 ت�رشين �الأول/ �أكتوبر، و�ص�ر �جلو ب�رد�ً ومل يقدمو� لن� بط�ني�ت، وكن� ب�لقرب من 
م�صنع وهن�ك �أور�ق مقطعة فكن� ند�ّص �أنف�صن� بني �الأور�ق، ثم نقلون� �إىل منطقة �أخرى 

وق�لو� لن� �صينزل �ملظليون �الإ�رش�ئيليون. وكنت �أحب �ل�صيد فكنت م�رشور�ً �أن ن�صط�د 

هوؤالء �ملظليني، ك�ن معي من �الإخوة �لذين �أذكر �لدكتور �صعيد �لهلي�ص، وهو موجود �الآن 

يف �لكويت وك�ن متطوع�ً، وك�ن معي �لدكتور حكم �أبو زهرة، وهو �صقيق �صديقي نبيل 

�ل�صيوعيني  �أنه ك�ن هن�ك جمموع�ت من �لطالب �لعرب من  �أبو زهرة و�آخرون. و�أذكر 

خوف”،  ميت  منك  �يدن  �صيبلوف  “�صيبلوف  ويقولون  �لوقت  ذلك  يف  يهزجون  وك�نو� 

�أ�ص�بيع ثم عدن� �إىل بيوتن�، هذه جتربة �ص�ركت فيه� وكنت �ص�دق�ً، وحتى  مكثن� ثالثة 

�الآن �أرى �أن على �الإ�صالميني �أن يفرقو� بني �أي تن�ق�ص�ت �صي��صية مع نظ�م �حلكم وبني 

�لتن�ق�ص �لرئي�صي مع �لعدو �خل�رجي ومع �ال�صتعم�ر. و�أر�صل �الإخو�ن �مل�رشيون من 

�ل�صجون �إىل عبد �لن��رش �أن �أخرجن� من �ل�صجن حتى نقف معكم. ال �صّك ب�أن �صنة 1956 

�ل�صغط  ف�إن  ذلك  وبعد  �مل�رشيون،  و�صمد  دول  ثالث  من  م�صتهدفة  فيه�  م�رش  ك�نت 

و�الإجنليز  �صين�ء،  من  �الإ�رش�ئيليني  �ن�صح�ب  يف  �لدور  له  ك�ن  و�ل�صوفييتي  �الأمريكي 

و�لفرن�صيني من قن�ة �ل�صوي�ص وبور �صعيد �لتي ق�مو� بق�صفه� وتدمريه�. 

االأو�شاع يف االأردن:

نعود �الآن �إىل �الأردن، �أهم �الأحد�ث �لتي حدثت يف �الأردن هي حم�ولة �إدخ�ل �الأردن يف 

حلف بغد�د، �أر�صل �الإجنليز جري�لد متبلر Gerald Templer �إىل �الأردن؛ فق�مت مظ�هر�ت 

�صخمة يف �ل�صفة �ل�رشقية ويف �ل�صفة �لغربية يف �لقد�ص ون�بل�ص و�خلليل وعمّ�ن و�إربد 

ترف�ص هذه �لزي�رة، وترف�ص �لدخول يف حلف بغد�د، و�صقط بع�ص �ل�صهد�ء، و��صطرت 
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يف  مركزه  �الإجنليز،  �أن�ص�أه  حلف  عن  عب�رة  هو  بغد�د  وحلف  ت�صتقيل.  �أن  �إىل  �حلكومة 

بغد�د ي�صمل بغد�د وتركي� وب�ك�صت�ن، و�لغ�ية منه �لت�صدي لالحت�د �ل�صوفييتي، وك�نو� 

يريدون �أن يجرو� �لدول �لعربية �إ�ص�فة �إىل �لعر�ق فتعر�ص �الأردن �إىل �صغوط، وب�لن�صبة 

�إىل م�رش ف�صلو� يف جره�، وف�صلو� �أي�ص�ً يف �الأردن. ك�نت هن�ك هبة �صعبية، وهن� �أريد �أن 

�أركز على �حليوية �ل�صديدة �لتي ك�ن يتمتع به� �لطالب و�ل�صب�ب و�لعم�ل يف �الأردن يف 

تلك �لفرتة، فهم �لذين �أ�صقطو� هذه �ملح�ولة. و�أذكر �أن �الأحز�ب نزلت �إىل �ل�ص�رع، على 

�لرغم من �لتن�ق�ص�ت فيم� بينه�، �الإخو�ن �مل�صلمون و�لبعثيون و�ل�صيوعيون و�لقوميون 

و�لن��رشيون كلهم نزلو� �إىل �ل�ص�رع. �أم� �لنه�صة �لتي ذكرته� يف حديثي حلزب �لتحرير 

تر�جعت، الأنهم �أ�صدرو� فتوى ب�أنه ال يجوز �مل�ص�ركة يف �ملظ�هر�ت؛ الأنه� تخدِّر عن قي�م 

ب�لرت�جع  بد�أو�  �لوقت  ذلك  ومنذ  �صعبيتهم.  من  كثري�ً  فقدو�  ولذلك  �الإ�صالمية.  �لدولة 

الأنهم مل ي�صريو� مع �حل�ّص �ل�صعبي. 

و�أذكر �أنه يف �أو�ئل �صنة 1956 جرت هن�ك �نتخ�ب�ت على م�صتوى �الأردن، وك�ن عدد 

مق�عد �لبمل�ن 40 مقعد�ً، ح�صل �الإخو�ن على �أربعة مق�عد �أي 10% من �ملق�عد، وك�ن 

للبعثيني مقعد�ن، وك�ن لل�صيوعيني مقعد�ن �آخر�ن �أي�ص�ً، و�لتحريريون لهم مقعد و�حد، 

وهي �ملرة �لوحيدة �لتي دخل فيه� حزب �لتحرير �النتخ�ب�ت، الأنهم �أ�صبحو� فيم� بعد 

�صدّ �النتخ�ب�ت، وك�ن ممثلهم ��صمه �ل�صيخ �أحمد د�عور. 

من جهة �أخرى، وقعت يف �صنة 1957، حماولة االنقالب يف االأردن. يف تلك �ل�صنة ز�د 

�لتوتر بني �لتي�ر �الإخو�ين وبني تي�ر �لبعثيني و�لقوميني و�ل�صيوعيني يف �الأردن. وك�ن 

وز�رة  على  نفوذ  لهم  وك�ن  �أ�ص��صية،  ب�صورة  �الأردين  �جلي�ص  يف  للبعثيني  نو�ة  هن�ك 

و�لن��رشيني  �لبعثيني  �أن  نقول  �أن  ن�صتطيع  ح�ص��صة  نقطة  وهذه  �لن�بل�صي.  �صليم�ن 

و�ل�صيوعيني و�حلزب �لوطني �ال�صرت�كي، ك�نو� يريدون �أن يتخل�صو� من �لنظ�م، ومن 

�الإخو�ن �مل�صلمني. 

1954 يف م�رش؛  علين� �أن ال نن�صى ب�أن �الإخو�ن قد وجهت لهم �رشبة ق��صمة �صنة 

�الأردن  يف  لالإخو�ن  مو�قع  تعر�صت  وفعالً  م�رش.  يف  و�أعدمو�  �ل�صجون  دخلو�  حيث 

لهجم�ت فتمّ �إطالق �لر�ص��ص على �ُصعبتهم يف عقبة جب. ويف �لقد�ص ك�ن هن�ك ترتيب 
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و�دي  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �صعبة  �إحر�ق  بهدف  �مل�ص�عل،  حتمل  مظ�هرة  يف  للخروج 

�جلوز، ويف من�طق �أخرى. �الإخو�ن �مل�صلمون قررو� �أن يد�فعو� عن �أنف�صهم، فتق�طعت 

م�صلحة �لنظ�م �الأردين مع م�صلحة �الإخو�ن �مل�صلمني؛ فهن�ك حم�ولة لالإط�حة ب�لنظ�م 

�الأردين، وهن�ك حم�ولة للق�ص�ء على �الإخو�ن �مل�صلمني، ف�صمود �الإخو�ن �مل�صلمني يف 

�أن ي�صمد، هذ� هو �لو�قع. وبعد ذلك ف�رشت �الأمور  �الأردن �ص�عد �لنظ�م �الأردين على 

ب�أن هن�ك ت�آمر وحلف وهذ� �لكالم غري �صحيح. 

هن�ك  وك�ن  �لزرق�ء،  يف  �جلي�ص  مع�صكر�ت  من  �لزرق�ء،  من  ك�نت  حم�ولة  و�أخطر 

خطة للتحرك من �لزرق�ء �إىل ق�رش �مللك، ويتكلم �لت�ريخ �أن �جلنود و�ل�صب�ط يف �جلي�ص 

�الأردين ك�نو� �صّد هذه �ملح�ولة، وك�ن تنظيم �الإخو�ن يف ذلك �لوقت ي�صمل �لع�صكريني 

ب�الإ�ص�فة �إىل �ملدنيني؛ حيث جتد جنود�ً و�صب�ط�ً من �الإخو�ن �مل�صلمني، كم� جتد جنود�ً 

و�صب�ط�ً من �لبعثيني. هذه �ملح�ولة ف�صلت، وهذ� خمت�رش م� حدث يف �صنة 1957. و�الأمر 

�الأردنية  �لدولة  ��صتهد�ف  هو  �ملح�ولة  هذه  �أم�م  يقفو�  �أن  �مل�صلمني  �الإخو�ن  دفع  �لذي 

و�لو�قع  كثرية،  بتهم  و�ُتِهمو�  كثرية،  �أ�صي�ء  ُكتَِب  وطبع�ً  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  وحركة 

�أنه� ك�نت نقطة تق�طع  �لدليل على  �أم�  �أنف�صهم.  �أن يد�فعو� عن  �أن من حقهم  �حلقيقي 

 14 1958 عندم� ح�صل �نقالب بغد�د يف  �أنه يف �صنة  بني �لنظ�م �الأردين وبني �الإخو�ن 

متوز/ يوليو �صدّ �حلكم �له��صمي يف �لعر�ق، و�رتكبت جم�زر و�صحل �صديدة ال يكن 

�أن يقبله� م�صلم، عنده� نزلت �لقو�ت �لبيط�نية يف �الأردن، وك�ن موقف �الإخو�ن ر�ف�ص�ً 

لنزول هذه �لقو�ت يف �الأردن، و�أ�صدرو� بي�ن�ت و�ألقو� خطب�ً، وبعد ذلك �عتقل �الأ�صت�ذ 

حممد عبد �لرحمن خليفة. وهذ� جو�ب على �لذين يح�ولون ِِ�أن يتهمو� �الإخو�ن �مل�صلمني 

عن  يد�فعو�  �أن  حقهم  ومن  مبدئيون  هم  ف�الإخو�ن  �لنظ�م؛  مع  متو�طئني  ك�نو�  ب�أنهم 

�أنف�صهم. ولذلك فقد ق�مو� بعد ع�م ب�لت�صدي للقو�ت �لبيط�نية، �لتي نزلت يف �لعقبة ويف 

منطقة عّم�ن ويف غريه�، بعد �نقالب بغد�د �صنة 1958. 

يف  و�صورية  م�رش  بني  �لوحدة  �خلم�صيني�ت  عقد  يف  ح�صلت  �لتي  �الأمور  �أهم  من 

�صب�ط/ فب�ير �صنة 1958، هذه �لوحدة �لتي ك�نت يف عهد عبد �لن��رش و�صكري �لقوتلي 

رحّب به� �ل�صعب �لعربي، وممن رحب به� �الإخو�ن �مل�صلمون؛ الأن �لوحدة قوة، وحركة 
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�الإخو�ن �مل�صلمني ال تدعو فقط �إىل بن�ء جمتمع م�صلم وحكم �إ�صالمي، و�إمن� تدعو �أي�ص�ً 

�لبن�.  ح�صن  �ل�صهيد  لالإم�م  �أ�ص��صية  منطلق�ت  هذه  �إ�صالمية.  ووحدة  عربية  وحدة  �إىل 

يف  و�الإخو�ن  رحبو�،  �الأردن  يف  �الإخو�ن  �جلميع،  �خلطوة  بهذه  رحب  لقد  و�حلقيقة 

�صورية رحبو�، و�الإخو�ن يف م�رش رحبو�، و�الإخو�ن يف كل �لبالد �لعربية رحبو�. وك�ن 

تقييمن� �لع�م �أنن� مع �لوحدة وحبذ� لو ك�نت �لوحدة على �أ�ص��ص �إ�صالمي، هكذ� كن�. هذه 

تن�فر  فحدث  ومتينة،  قوية  �أ�ص�ص  على  مبنية  تكن  مل  الأنه�  لالأ�صف،  ت�صمد  مل  �لوحدة 

�أر�صل  عندم�  �مل�رشي  �لنظ�م  �أن  ويبدو  �ل�صوريني،  وبني  �مل�رشيني  بني  قطري  �إقليمي 

�ل�صوري  �لبعد  �إىل �صورية مل ير�عو�  �مل�صوؤولني �مل�رشيني  عبد �حلكيم ع�مر وعدد�ً من 

ح�صل  حيث  1961/9/28؛  حتى  �ملتن�ق�صة  �لعو�مل  تك�ثرت  وهكذ�  �لد�خلي،  و�ل�ص�مي 

�النف�ص�ل. كم� �أن �الإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن ويف �لبالد �لعربية ك�نو� مع �لوحدة، ك�نو� 

�أي�ص�ً �صّد �النف�ص�ل، بعيد�ً عن �أية ��صطه�د�ت تعر�صو� له� يف م�رش �أو يف �صورية، وك�ن 

�أيد �النف�ص�ل، و�أن �الإخو�ن �مل�صلمني ك�نو�  �أن حزب �لبعث �لعربي �ال�صرت�كي  �لغريب 

�صّد �النف�ص�ل. 

تقييم جتربة عبد النا�شر:

�أخري�ً، نريد �أن نتحدث عن تقييم جتربة عبد �لن��رش ب�خت�ص�ر، فعندم� ق�مت ثورة 

�لثورة، وك�ن  1952/7/23، وقف �الإخو�ن �مل�صلمون بقوة مع هذه  �ل�صب�ط �الأحر�ر يف 

من �ملعروف �أن �صب�ب �الإخو�ن �مل�صلمني هم �لذين ح�فظو� على �ل�صف�ر�ت و�ملوؤ�ص�ص�ت 

�أي�م  �إن�ص�ئه  يف  دور  لالإخو�ن  ك�ن  �الأحر�ر  �ل�صب�ط  تنظيم  و�أن  �لق�هرة،  يف  و�نت�رشو� 

ح�صن �لبن�، وك�ن يف ع�صويته عدد من �صب�طهم �لكب�ر، منهم عبد �ملنعم عبد �لروؤوف 

�صنة  حتى  �لعالقة  و��صتمرت  �الأحر�ر.  �ل�صب�ط  من  وغريه  ف�روق  ق�رش  ح��رش  �لذي 

�لن��رش  عبد  �أن  �صّك  ال  �مل�صلمني،  لالإخو�ن  �ل�رشبة  ح�صلت  ثم  توترت،  عندم�   1954

ح�صن  �صدّ  ح�صل  �لذي  �ل�رش�ع  يف  خ��صة  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  ي�صعف  �أن  ��صتط�ع 

كله  وهذ�  �ل�صندي،  يرت�أ�صه  ك�ن  �لذي  �خل��ص  �جله�ز  يخرتق  �أن  و��صتط�ع  �له�صيبي، 

�أ�صعف �الإخو�ن، مع �أن �لنظ�م �مل�رشي عندم� حّل �الأحز�ب �مل�رشية �أبقى على �الإخو�ن. 

�لك�تب  �إعد�م  1965-1966، وك�ن عنو�نه�  �إىل �الإخو�ن �صنة  �أخرى  هت �رشبة  وقد ُوجِّ
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ودخلو�  كبريتني  �رشبتني  �إىل  �الإخو�ن  تعر�ص  وبهذ�  قطب،  �صيد  �لكبري  �الإ�صالمي 

�ل�صجون، وبع�صهم مكث يف �ل�صجن حو�يل 25 ع�م�ً.

مو�صوعية  منطلق�ت  من  �لن��رش  عبد  نقيم  �أن  �أردن�  �إذ�  ذلك  كل  من  �لرغم  على   

�أ�صي�ء  تغريت  لرمب�  �الإ�صالمي،  �لتي�ر  مع  تف�هم  �أنه  لو  �لرجل  هذ�  �أن  جند  وعلمية 

كثرية، لذلك نالحظ �الآن يف �لوقت �حل��رش �أن �لتي�ر �الإ�صالمي و�لتي�ر �لقومي ع�دو� 

�لثورة  �أن هذه �حل�لة قد متت يف بد�ية  �أحدهم �الآخر، لو  �لتع�ون فيم� بينهم وَفِهَم  �إىل 

�صجلت  لرمب�  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  مع  �لن��رش  عبد  ق�ده  �لذي  �لقومي  �لتي�ر  وتف�هم 

�نت�ص�ر�ت كبرية يف �لت�ريخ �لعربي �حلديث، ولكن هذه هي ع�دة �لت�ريخ. 

حرية  فيه�  مب�  جميعه�  للحري�ت  ومط�رد�ً  وقمعي�ً  فردي�ً  حكمه  ك�ن  �لن��رش  عبد 

�لتعبري، �أذكر مثالً �أن �لر�ص�ئل �لتي ك�نت ت�أتين� من �الأردن و�لطالب �لعرب ك�نت ُتْفتَُح 

وتر�قب، لذلك قلت يف ذلك �صعر�ً: 

منعو� �لكت�بة و�لر�ص�ئل روقبت                 ولو ��صتط�عو� ر�قبو� �الأحالم�

مبنتهى  نعمل  كن�  كيف  �ص�بق�ً  وحتدثت  ك�نت،  �لتي  �الأجو�ء  عن  فكرة  يعطي  هذ� 

�لتكتم. �إذن ك�ن ثمة كبت للحري�ت و�عتق�الت وقمع، �أذكر مث�الً على �لقمع �أن �صخ�ص�ً 

كنت  �الأي�م  �أحد  ويف  ويطبخ  �لبيت  ينظف  �لبيت،  يف  خ�دم�ً  عندي  يعمل  ك�ن  م�رشي�ً 

�إبر�هيم مني  �أنت ي� �صي  �أر�صم على �لط�ولة ومعي �مل�صطرة �لطويلة، و�إذ� به يقول يل 

بي�رشف عليك ويعلمك! قلت له ي�رشف علي 75 دولة؛ حيث كنت �أح�صل على منحتي 

 75 �أع�ص�ئه�  عدد  ك�ن  �لتي  �ملتحدة،  لالأمم  �لت�بعة  �لغوث  وك�لة  طريق  عن  �لدر��صية 

75 دولة ت�رشف عليك؟! قلت نعم. وبعد عدة �أي�م �ختفى  دولة يف ذلك �لوقت، ق�ل �هلل 

متورم�ً  ووجهه  م�رشوب�ً  وك�ن  ج�ء  �لنه�ر  �آخر  ويف  �لبيت،  �إىل  يح�رش  ومل  حممد 

“�آه  ق�ل  لك؟  ح�صل  م�ذ�  حممد؟  ي�  بك  حّل  م�ذ�  لك،  م�  له  فقلن�  جد�ً،  �صعب  وو�صعه 

ي� �صي �إبر�هيم �أنت قلت يل 75 دولة دي �لتي ج�بْت يل �لدََّور!” )�أي هذه �لتي جلبت يل 

�مل�ص�كل(. �ل�رشب ح�صل الأن �رشقة ح�صلت فجمع �الأمن كل هوؤالء �مل�ص�كني �خلدم، 

عند  له  ق�لو�  حممد  دور  ج�ء  وعندم�  يعرتفو�،  حتى  لل�رشب  وعر�صوهم  و�أخذوهم 

�إيه” فز�د عليه  �لـ  “ي� �بن  �إبر�هيم و75 دولة يف ظهره، فق�لو�  من تعمل؟ ق�ل عند �صي 
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كل  يف  م�رش  يف  يح�صل  �لذي  �لقمع  عن  فكرة  يعطي  وهذ�  كثريً�.  ف�صحكن�  �ل�رشب، 

�صيء.

 وعلى �لرغم من �ل�صدة �لتي و�صفته� يف هذ� �لنظ�م ف�إن له �إيج�بية، ف�أي �صخ�ص يريد 

�أن يقيِّم ح�كمً� يتع�مل مع �إيج�بي�ته و�صلبي�ته، �إذ ال ن�صتطيع �أن نن�صى ب�أن عبد �لن��رش 

ق�م بت�صليح �جلي�ص �مل�رشي، هذ� �لت�صليح ح�صل يف �صنة 1955، وك�ن من �أهد�ف �لعدو�ن 

�لثالثي تدمري هذ� �ل�صالح، وق�م عبد �لن��رش بت�أميم قن�ة �ل�صوي�ص، ووقف موقف�ً م�رشف�ً 

“�صنح�رب ونحن ل�صن� خ�ئفني”،  �إىل �الأزهر و�أعلن  ب�لت�صدي للعدو�ن �لثالثي، وذهب 

هو و�ل�صعب �مل�رشي. ثم ق�م بعملية �لوحدة وهي �أول وحدة يف �لع�رش �حلديث، �صحيح 

�أنه� ف�صلت لكن �أعطت �إ�ص�رة ب�أن �مل�صتقبل لالأمة �لعربية هو ب�لتوحد. من �إجن�ز�ته �أي�ص�ً 

�أنه ح�صل تب�ين يف وجه�ت �لنظر مع �الإخو�ن يف هذ� �ملو�صوع  �الإ�صالح �لزر�عي، مع 

�أعطى دور�ً  �إال، حيث  لي�ص  �إجر�ئي  �أف�صل لكن هذ� �صيء  �أيهم�  �لهكت�ر�ت  بح�صب عدد 

للفالح �مل�رشي وللع�مل �مل�رشي، وال ي�صتطيع �أن ينكر ذلك �أحد. �أم� �الإجن�ز �ملهم فهو 

بن�ء �ل�صدّ �لع�يل، وقد زرت �ل�صّد �لع�يل مرتني �إحد�هم� �صنة 1955 و�أخرى �صنة 1960، 

وهو �مل�رشوع �لذي دعمه �لرو�ص بعد �أن تخلى �الأمريكيون عن هذ� �لدعم، وهو م�رشوع 

كبري جد�ً، حيث يجمع 130 ملي�ر مرت مكعب من �ملي�ه، ويزيد �لرقعة �لزر�عية يف م�رش، 

�إليه�  �أ�ص�ر  �لتي  �مل�رشوع،  هذ�  يف  �ل�صلبي�ت  بع�ص  هن�ك  �أن  �صّك  ال  �لفي�ص�ن�ت،  وينع 

بع�ص �لن��ص؛ بحيث �أنه من �ملمكن �أن يوؤثر على �لطمي، لكن ال �صّك ب�أنه م�رشوع جب�ر، 

وقد �أ�صهم �الإخو�ن بدور كبري يف بن�ء �ل�صدّ �لع�يل. كيف؟ من يقر�أ مذكر�ت عثم�ن �أحمد 

عثم�ن )�ملق�ولون �لعرب( و�أحد �لوزر�ء يف ع�رش �ل�ص�د�ت يجد �أن عدد�ً كبري�ً من �لع�ملني 

يف بن�ء �ل�صدّ �لع�يل، �صمن �رشكة �ملق�ولني �لعرب )عثم�ن �أحمد عثم�ن(، ك�نو� من �صب�ب 

�الإخو�ن �مل�صلمني �ملهند�صني، حتى �ُتِهم ب�أنه ك�ن ي�صتوعب �الإخو�ن الأنه ك�ن على عالقة 

مع ح�صن �لبن�، عندم� �أ�ص�ص �الإخو�ن يف �الإ�صم�عيلية، وهو �أ�صالً من �الإ�صم�عيلية؛ فك�ن 

لالإخو�ن دور يف بن�ء �ل�صّد كمهند�صني. وهذ� يرد على هوؤالء �ل�صخف�ء �لذين ك�نو� يقولون 

يف �الإعالم �مل�رشي ب�أن �الإخو�ن يريدون �أن يقتلو� عبد �لوه�ب و�أم كلثوم، ويريدون �أن 

يهدمو� �ل�صّد �لع�يل وغريه من هذه �الأك�ذيب، حيث �إنهم من �ملوؤ�ص�صني لهذ� �لعمل. �أذكر 

من �لذين عملو� يف �ل�صدّ �لع�يل جمموعة منهم، وقد عملت معهم �صنة 1966 يف �صّد خ�لد 
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بن �لوليد يف �الأردن يف حتويل نهر �لريموك، �أذكر منهم �ملهند�ص عبد �لروؤوف �صب�يك من 

كب�ر �ملهند�صني يف �ملق�ولني �لعرب وك�ن من �الإخو�ن �مل�صلمني.

ب�خت�ص�ر ن�صتطيع �أن نقيّم مرحلة عبد �لن��رش ب�أنه� مرحلة نهو�ص عربي، ولكنه� مل 

تقم على �أ�ص��ص �لتف�هم �لد�خلي بني �لقوى �ملختلفة �لقومية و�الإ�صالمية، وهذ� هو �ص�أن 

�لت�ريخ، ولكن �لو�صع �الآن �أف�صل الأنه يوجد تف�هم على قو�عد م�صرتكة بني �لقوميني، 

�الأ�ص��صية  �ملهمة  �لق�ص�ي�  يف  �لن��رشيني  بني  وحتى  �الإخو�ن،  وبني  �الإ�صالميني،  وبني 

فل�صطني،  مع  و�لوقوف  و�الأمريكي،  �ل�صهيوين  �لتهديد  حيث  من  ب�الأمة؛  تت�صل  �لتي 

�لتي  �لفرتة  يف  �لن��رش  عبد  �الأمة.  وحدة  �لعربية،  �لوحدة  مع  و�لوقوف  فل�صطني،  كل 

عر�ص على �الإخو�ن �مل�ص�ركة يف �حلكومة، مل يعر�ص �مل�ص�ركة على �أ�ص�ص مو�صوعية، 

و�إمن� عر�ص �صنة 1953 على �صيد قطب و�آخرين �أن ين�صمو� له، وك�ن �الأ�صل �أن يتوجه 

�إىل حركة  يتوجه  �أن  يرد  �لوقت، ومل  ذلك  �لتوتر�ت يف  بد�أت  فقد  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  �إىل 

�أنظمة كثرية  �إىل بع�ص �الأ�صخ��ص. وهن�ك  �الإخو�ن، و�أن يعطيه� �عتب�ر�ً، فتوجه فردي�ً 

حت�ول �أحي�نً� �أن ت�صط�د بع�ص �لعن��رش. يومه� ��صت�أذن �صيد قطب �له�صيبي و�ص�وره، 

و�عتذر �صيد �أن يكون وزير�ً للرتبية و�لتعليم �صنة 1953، قبل �أن تبد�أ �الأزمة بني �الإخو�ن 

وبني عبد �لن��رش. 

 �أذكر يف �صنة 1960 �أنني زرت �الإ�صكندرية و�ص�ألت عن عنو�ن خط�ب �ل�صيد خط�ب 

)�لذي ذكرته �ص�بق�ً( وك�ن حمكوم�ً عليه ب�الإعد�م، ثم �ختفى يف م�رش فرتة �خلم�صيني�ت، 

و�صدر عفو عن �الإخو�ن، وظهر خط�ب وفتح حمالً يف �الإ�صكندرية لبيع �الأث�ث �مل�صتعمل، 

و�صلت �إليه �أن� و�أخ ��صمه �صالح، ونزلن� عنده �صيوف�ً فرتة ثالثة �أي�م، وك�ن ي�صلي بن� 

�لرجل، كم� ذكرت  �الإ�صكندرية، وهذ�  �الإبر�هيمية يف  ��صمه�  �لفجر يف م�صجد يف منطقة 

عنه، من �لنم�ذج �حلية من �الإخو�ن �مل�صلمني، وعندم� ودعن�ه �صنة 1960 وتخرجت يف 

متوز/ يوليو �صنة 1961 وغ�درت م�رش �إىل �الأردن، مل �أره مرة �أخرى. 

يف تقييم �لو�صع �مل�رشي �لذي حتدثت عنه �ص�بق�ً كتب كثري من �ملوؤلفني عن �لثورة 

�لع�صكريون” الأحد  “م�رش جمتمع جديد يبنيه  �لتي قر�أته� كت�ب  �لكتب  �مل�رشية، ومن 

زعم�ء �حلزب �ل�صيوعي ��صمه �أنور عبد �مللك، هذ� �لكت�ب ُكتَِب يف �خلم�صيني�ت، وتعر�ص 
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لق�ص�ي� خمتلفة من منطلق م�رك�صي ولي�ص �إ�صالمي. و�أذكر �أنه ذكر يف هذ� �لكت�ب �أن �لبعد 

�الإ�صالمي )حتى بعد �رشب �الإخو�ن( ظهر يف بع�ص �لكت�ب�ت مث�ل ذلك كت�ب م�صطفى 

�ل�صب�عي، مر�قب ع�م �الإخو�ن �مل�صلمني يف �صورية، )��صرت�كية �الإ�صالم( حيث مّت طبعه 

طبعة �صعبية يف حكومة م�رش، ويقول عبد �مللك ب�أن هذ� �لكت�ب من �أكرث �لكتب �نت�ص�ر�ً 

�الإ�صالم  �أن  مبعنى  �الإ�صالم  �إىل  تتقرب  �أن  تريد  �لثورة  حكومة  ك�نت  وطبع�ً  م�رش،  يف 

�إن �الإ�صالم فيه بعد ��صرت�كي، و�أن� قر�أت كت�ب �ل�صب�عي،  فيه بعد ��صرت�كي. و�حلقيقة 

للمح�فظة  جد�ً  مهم  بعد  فيه  �الإ�صالم  يف  �القت�ص�دي  و�لنظ�م  وثمني،  جيد  كت�ب  وهو 

�لكالأ  ثالثة  يف  �رشك�ء  �لن��ص  “�إن  �ل�رشيف  �لنبوي  �حلديث  و�أذكر  �لع�مة،  �الأمو�ل  على 

�لنظ�م �القت�ص�دي  �أن  �أرى  �لت�أميم، و�أن� ممن  �إىل مو�صوع  و�مل�ء و�لن�ر”. وهذ� يقودن� 

�الأوىل؛  �نطالقتهم  يف  �الإخو�ن  عليه�  ركز  �لتي  �الأمور  و�أهم  متك�مل،  نظ�م  �الإ�صالمي 

�ملجتمع  يكن  مل  �إذ�  الأنه  قطب؛  �صيد  كتبه  �لذي  �لكت�ب  وهو  �الجتم�عية،  �لعد�لة  ت�أمني 

م�صتقر�ً من ن�حية �قت�ص�دية و�جتم�عية ال يكن �أن يتقدم �إىل �الأم�م، وال يجوز �أن فئة 

و�حدة، كم� يح�صل يف �ملجتمع �حل��رش، من �الأثري�ء و�ملتنفذين و�مل�في� يهيمنون على 

ل لقمة �لعي�ص. �إن هذ�  �ملجتمع كله، بينم� توجد قط�ع�ت كبرية من �ل�صعب ال تك�د حت�صِّ

يوؤدي �إىل خلل يف �ملجتمع؛ و�ملجتمع �الإ�صالمي يف �لت�ريخ كله ك�ن جمتمع�ً متو�زن�ً وقوي�ً، 

ووجدن� كيف �أن هذ� �ملجتمع �ملتو�زن فتح �لع�مل يف فرتة ق�صرية جد�ً، وو�صل �إىل �لهند 

و�ل�صني و�الأندل�ص. نعود �إىل �ملو�صوع، حتى �ال�صرت�كية �لتي �قتب�صته� �لثورة �مل�رشية 

�أن  �لتي ك�ن يجب  مل حت�صن تطبيقه�، ومل تفهم، ومل تر�ِع �الأمور �الأخرى يف �الإن�ص�ن 

�أو �لبعد �ل�صي��صي؛ حيث  �أو �لبعد �الأمني  ُتوؤخذ ب�العتب�ر، لي�ص فقط �لبعد �القت�ص�دي 

يجب �أن توؤخذ كله� مع�ً حتى يكون �ملجتمع متو�زن�ً. 

اأن�شطة اأخرى:

�إىل م�رش  �أحبه، عندم� ذهبت  �لذي كنت  االأدبي  الن�شاط  �أحتدث عن بع�ص  �أن  �أريد 

�صنة 1955 �أذكر جيدً� �أنني �ص�ركت يف ت�أبني �ل�ص�عر �إبر�هيم ن�جي، وهو طبيب و�ص�عر 

�أدبية له يف �للغة �لعربية يف �لتوجيهي، تويف يف  م�رشي متقدم جد�ً، وكن� نقر�أ ن�صو�ص�ً 

ذلك �لوقت، وح�رشت حفل ت�أبينه. و�أذكر �أنني ح�رشت عدة حم��رش�ت، �صو�ء يف ق�عة 
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�ل�صب�ن  ق�عة  ويف  �لق�هرة.  يف  �مل�صلمني  �ل�صب�ن  ق�عة  يف  �أم  �الأمريكية  �جل�معة  يف  يورث 

�مل�صلمني ح�رشت حم��رش�ت لطه ح�صني وبنت �ل�ص�طئ و�الأدب�ء �مل�رشيني �لعروبيني 

منهم و�الإ�صالميني )وجمعية �ل�صب�ن �مل�صلمني على �أبو�به� متّ �غتي�ل �ل�صهيد ح�صن �لبن� 

رحمه �هلل يف �صب�ط/ فب�ير 1949(، هذ� �جلو متتعت به يف فرتة �لتوجيهي، ولكن عندم� 

بد�أت در��صة �لهند�صة تبخر �ل�صعر، وحلّت حمله �لري��صي�ت و�لهند�صة...�إلخ. 

�أم� ب�لن�صبة لالأحد�ث �الأخرى يف �جل�معة، فقد ر�فقني ط�لب م�رشي ن�صيت ��صمه، 

�لنية، ويف يوم من �الأي�م، عندم�  وك�ن د�ئم�ً يت�صل بي، �صككت به ولكني غلّبت ح�صن 

وثق بي رمب�، ق�ل يل ب�أنه من هيئة �لتحرير �مل�رشية، و�إنن� ن�صهم ب�عتق�ل كل من يذهب 

�إىل �صالة �لفجر يف تلك �لفرتة الأنهم من �الإخو�ن �مل�صلمني، مل �أعّقب عليه بكلمة و�حدة، 

حيث  �الأهر�م  جريدة  تكتبه  م�  خ�رج  �أحتدث  ال  ب�أن  معه  حو�ر�تي  يف  حري�ص�ً  وكنت 

كنت �أقروؤه� يومي�ً، وهكذ� مرت فرتة طويلة حتى �طم�أن يل، وحتى �لتع�بري �الإ�صالمية 

مثل �ل�صالم عليكم و�الأخ فالن مل نكن ن�صتعمله� بت�ت�ً، ومل يكن هن�ك حلًى، كن� حليقي 

�لذقون. وبغري ذلك مل نكن ن�صمن �أن ن�صتمر يف �لدر��صة، �إذ� عرف �أنن� منيل �إىل جم�عة 

�الإخو�ن �مل�صلمني؛ الأنه� ك�نت مط�ردة مبنتهى �ل�صدة يف ذلك �لوقت. 

يف �صنة 1957 كنت �أ�صكن �أن� و�أخي �الأ�صغر ومعن� �أ�ص�مة وعي�صى يف بيت و�حد، ويف 

�ل�ص�عة �لو�حدة و�لن�صف فجر�ً وجدن� رج�الً يقفون فوق روؤو�صن� ونحن ني�م ويقولون 

�أيديكم،  �أيقظون� من �لنوم و�أوقفون� على �حل�ئط يف �ل�صقة وق�لو� لن� �رفعو�  لن� قومو�، 

�ملالب�ص  يلب�صون  ك�نو�  ولكن  م�صوؤول  �ص�بط  معهم  وك�ن  مت�م�ً،  كله�  �ل�صقة  وفت�صو� 

�ملدنية، وج�ء من فت�ص �ل�صقة وق�ل لل�ص�بط ال يوجد �أحد، فرّبت �ل�ص�بط على كتفي وق�ل 

�ل�صقة. علمن�  “�أنتم طلبة طيبون خال�ص �رجعو� ن�مو� و�در�صو� وذ�كرو�”، ثم غ�درو� 

�أن بع�ص �صب�ب �الإخو�ن قد فرو� من �صجن ليم�ن طرة، ف�ملع�دي قريبة على  بعد ذلك 

ليم�ن طرة، وعلمو� ب�أنن� يف هذه �ل�صقة نتع�طف مع �الإخو�ن، فك�نو� يبحثون عن �الإخوة 

ه�جمت  عندم�  طرة  ليم�ن  يف  جمزرة  ح�صلت  فرتة  وبعد  �ل�صجن.  هذ�  من  فرو�  �لذين 

�ل�رشطة �مل�رشية �مل�ص�جني، ومعظمهم من طلبة و�أ�ص�تذة �جل�مع�ت، ومنهم �صخ�صي�ت 

معتبة يف �ملجتمع �مل�رشي ف��صت�صهد منهم حو�يل 25 �صخ�ص�ً ب�إطالق �لر�ص��ص عليهم، 
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�صخ�ص  مني  طلب  �الأي�م  من  يوم  ويف  به�.  وت�أثرن�  به�  علمن�  وقد  معروفة،  وق�صتهم 

�أعرفه جيدً� �أن �أنقل هذه �الأ�صم�ء �إىل �الأردن، وفعالً بطريقة معينة �أخذت هذه �الأ�صم�ء، 

�لعظم؛ حيث ن�رشه� يف  �الأخ يو�صف  �إىل  �الأردن �صلمته�  �إىل  �ل�صيف مل� عدت  �إج�زة  ويف 

جملة �لكف�ح �الإ�صالمي، وك�ن ذلك �صبق�ً �صحفي�ً عندم� ن�رش �أ�صم�ء �لـ 25 �صهيد�ً، �لذين 

��صت�صهدو� يف هذه �ملجزرة يف ليم�ن طرة. 

هم  �الأخرية  �ملر�حل  يف  �لهند�صة  كلية  يف  معي  ك�نو�  �لذين  �الإخوة  �أن  �أذكر  �أن  �أحب 

�الإخوة �أ�ص�مة و�أحمد �الآغ� من قط�ع غزة، و�أحمد منق�رة لبن�ين، و�أمني �ص�هني م�رشي. 

بعد ذلك علمت ب�أن �أمني �ص�هني �عتقل وتويف يف �ل�صجن، وجمموعتن� هذه تخرجت مع�ً 

�صنة 1961 من كلية �لهند�صة ج�معة �لق�هرة. 
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العمل يف قناة الغور ال�شمالية:

�لقد�ص،  �إىل  عدت  االأردن،  اإىل  م�رش  من  عودتي  حيث  �ل�صتيني�ت  عقد  عن  نتحدث 

و�إن�ص�ء�ت،  مدين  تخ�ص�ص  مهند�ص�ً  تخرجت  فقد  من��صب  عمل  الإيج�د  �لبحث  وبد�أت 

ح�ولت �أن �أعمل يف �لقد�ص ولكن مل �أ�صتطع، ح�ولت �أن �أعمل يف عّم�ن و�أي�ص�ً مل �أ�صتطع. 

قيل يل هن�ك عمل يف م�رشوع قناة الغور ال�رشقية، وهو م�رشوع جديد ي�أخذ مي�هه من 

نهر �لريموك ويتجه جنوبً� وي�صقي �الأغو�ر حتى من�طق دير عال يف ذلك �لوقت. قدمت 

طلبً� �إىل �صلطة قن�ة �لغور �ل�رشقية يف عمّ�ن، وق�بلت مدير ع�م �ل�صلطة �ملهند�ص �صويلم 

حد�د، ق�ل يل ي� بني �إذ� �أردت �أن تعمل فال يوجد عمل يف عمّ�ن، ولكن يوجد عمل يف �لغور 

قريب�ً من �ل�صونة �ل�صم�لية، وكن� وقته� يف �صهر �آب/ �أغ�صط�ص، و�أ�ص�ف �إذ� قررت �لعمل 

يف  �ص�أر�صلك  و�أن�  فر��صك،  معك  وحت�رش  �ل�صبت،  يوم  فلتح�رش  �خلمي�ص،  هو  ف�ليوم 

�صي�رة �إىل هن�ك. رجعت �إىل �لقد�ص وق�بلت ع�ئلتي وت�ص�ورت معهم، و�صليت �جلمعة، 

ومن  �ص�ّق  �أنه  �صحيح  فو�فقت.  يل،  �ملتوفر  هو  �لعمل  هذ�  �أن  ووجدت  ��صتخرت،  ثم 

�ل�صعوبة �أن ي�أتي �إن�ص�ن من �لق�هرة ع��صمة �لعروبة كله�، ثم يذهب �إىل منطقة �الأغو�ر 

�ل�صبت، وك�ن هن�ك خطوط �صي�ر�ت  �إىل �صويلم حد�د يوم  �ل�صم�لية. ذهبت  �ل�صونة  يف 

مب��رشة بني عمّ�ن و�لقد�ص وبع�صه�، مثل �رشكة �لبرت�ء و�رشكة �لر�صيد، خالل �ص�عة 

تكون يف عّم�ن من �لقد�ص �أو يف �لقد�ص من عّم�ن، هذه فكرة عن �لعالقة �حلميمة م� بني 

�لقد�ص وعّم�ن يف ذلك �لوقت. �أمر �صويلم حد�د بنقلي يف �صي�رة الند روفر، وتوجهت به� 

نزوالً عب �لع�ر�صة حتى و�صلت �إىل منطقة قريبة من �ل�صونة �ل�صم�لية ت�صمى �ملن�صية، 

ق�بلت �ملدير �مل�صوؤول هن�ك، �لذي حدد يل �الإق�مة يف غرفة طينية، يف �صهر �آب/ �أغ�صط�ص، 

حيث ال يوجد يف ذلك �لوقت ثالج�ت وال مر�وح، وق�ل يل هذه غرفتك �أنت مهند�ص ميد�ن، 

وهكذ� مكثت يف �لعمل يف هذ� �مل�رشوع ع�م�ً ك�مالً تقريب�ً. يف هذ� �لع�م ك�نت بد�ية خبتي 

�لعملية، كن� نقوم ب�إن�ص�ء �لعبّ�ر�ت و�جل�صور و�ملن�هل من �لب�طون �مل�صلح، �أي �أين كنت 

يف ق�صم �الإن�ص�ء�ت، ومن �ملعروف �أن كلية �لهند�صة يف ج�معة �لق�هرة متقدمة جد�ً يف علم 

�الإن�ص�ء�ت ويف �خلر�ص�نة �مل�صلحة. و�حلمد هلل برزت يف عملي هذ�، و�أثبت جد�رة كبرية 

يف �لعمل. 
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عن  �أم�  وهرز�”،  “بيكر  ��صمه�  �أمريكية  �رشكة  �مل�رشوع  هذ�  على  �مل�رشفة  �ل�رشكة 

و�أمريكية،  وعربية  �أوروبية  دول  من  متخرجون  مهند�صون  هن�ك  فك�ن  �لعمل،  طبيعة 

ولكن ك�نو� من �لعن��رش �ملتحررة، وك�ن ثمة ك�در من �لفنيني من �لنج�رين و�حلد�دين 

ك�نو�  ي�صلي،  ك�ن  من  منهم  قليالً  �أن  مع  �أكرث،  معهم  �لعالقة  �إىل  ف�رحتت  و�مل�ّص�حني 

غري  �أمور  يف  يخرجون  �أحي�ن�ً  �أنهم  وعلمت  بجد.  بعملي  و�أقوم  �أ�صلي  و�أن�  يرونني 

�صحيحة، فقلت �أف�صل طريقة لكي �أ�رشفهم عن هذ� �لتوجه ب�أن �أن�صئ لهم ن�دي�ً ري��صي�ً، 

يف  �ملوجودة  �ملد�ر�ص  مع  نتب�رى  وكن�  �لقدم،  لكرة  فرقة  و�ألفن�  تبع�ت،  منهم  و�أخذت 

لهم  ف�أح�رشت  �آخر،  �صيئ�ً  �أعلمهم  �أن  �أريد  فقلت  يفلتون،  ك�نو�  �لليل  يف  ولكن  �لغور. 

�لدومينو وقلت لهم من يلعب يدفع  �ل�صطرجن وعلمتهم كيف يلعبونه�، و�أح�رشت لهم 

قر�ص�ً للن�دي، و�صكلت فريق�ً لكرة �لط�ئرة و�زد�د هوؤالء �لعم�ل �لت�ص�ق�ً بي، وكنت �أوؤثر 

فيهم ب�لقدوة ولي�ص ب�لكالم �لكثري.

 ويف يوم من �الأي�م ك�ن هن�ك رئي�ص �ملهند�صني �الإن�ص�ئيني، وهو �صخ�ص �أمريكي من 

وكنت  �لي�ب�نيني،  و“خبث”  �الأمريك�ن  “عجرفة”  فيه  ك�ن  �صمز�كي،  ��صمه  ي�ب�ين  �أ�صل 

�أرى هذ� �ل�صخ�ص وهو يتحكم بكل �ملهند�صني �لعرب ويحتقرهم، فكيف �صتكون عالقته 

مع �صخ�ص قد تربى على دعوة �هلل و�عتز بدينه ووطنه و�أمته! يف يوم من �الأي�م كنت على 

و�صك �أن �أ�صب ج�رش�ً على �لقن�ة، فج�ء هذ� �ملهند�ص �صمز�كي ونظر �إىل �جل�رش وخرج 

هو  بل  خط�أ؛  لي�ص  هذ�  له  فقلت  �لطوب�ر”،  فكو�  غلط  “هذ�  وق�ل  له�،  قيمة  ال  مبالحظة 

�إىل  لطلبه، فتوجه  �أ�صتجب  فلم  �لطوب�ر،  فق�ل فكو�  �أي �صيء،  به  �ملخطط ولي�ص  ح�صب 

�لنج�رين وق�ل فكو� �لطوب�ر، فق�لو� له لن ننفذ �أو�مرك �أنت، هذ� هو معلمن�، وك�ن هو 

�لبيت،  �إىل  �أن تذهب  �أنت، عليك  �صديد�ً وق�ل يل  �ملهند�صني جميع�ً فغ�صب غ�صب�ً  رئي�ص 

فقلت له �ذهب �أنت �إىل �جلحيم، لن �أذهب �إىل �لبيت. هذ� ك�ن ح�ل �أبو عمر �صنة 1961 يف 

�أول �صنة بعد تخرجه، فذهب غ��صب�ً، وعندم� تركت �جل�رش وعدت �إىل �ملع�صكر ك�ن قد 

الأن  �إربد  �إىل  ب�ل�صي�رة  يو�صلني  �أن  �صخ�ص  �أي  ومَنْع  �لعمل،  عن  بتوقيفي  �أمر�ً  �أ�صدر 

�ل�ص�ئقني وك�ن م�صيحي�ً  �أحد  �ملنطقة ك�نت مقطوعة وقته� وال يوجد مو��صالت ع�مة. 

لالأ�صف  �ل�ص�ئق  وهذ�  �إربد،  �إىل  �أو�صلني  وفعالً  �إربد،  �إىل  �أو�صلك  �أن�  معلمي  ي�  يل  ق�ل 

بعد عودته �أوقفه عن �لعمل �أي�ص�ً، وك�ن ُيرهب �جلميع. �لعم�ل �صبو� �جل�رش بعد ذلك، 
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فذهبت �إىل �ملدير �صويلم حد�د، وك�نت �الأخب�ر قد و�صلته، فق�ل يل �أن� �أن�صحك �أن تقدم 

��صتق�لتك، و�أن� �ص�أدلك على مك�ن �آخر للعمل، فقلت له �أن� لن �أترك �لعمل، وهكذ� �ص�رت 

هن�ك �أزمة، ق�ل ر�جعني بعد فرتة، فذهبت �إىل �لقد�ص وعدت مرة �أخرى �إىل عّم�ن، فق�ل 

يل �لق�صية لي�صت عندي �ذهب �إىل �مل�صوؤول �الأكب، وهو �صيمن�صكي، فذهبت �إليه الأق�بله 

وهو رئي�ص �صلطة قن�ة �لغور كله�، وهو يحمل �جلن�صية �لبيط�نية، و�أ�صله من �لرو�ص 

�لبي�ص �لذين ك�نو� مع �لقي�رش �صّد �لثورة �ل�صيوعية، وك�ن خبري�ً يف �لري. ق�بلته، فق�ل 

يل عندم� ج�ء �صمز�كي وق�ل هذ� خط�أ مل�ذ� ق�م �لفريق �لذي يعمل معك ب�صّب �جل�رش؟ 

فقلت له يف �حلقيقة لعل �للوم يقع علّي الأنني مل �أقل للعم�ل ال ت�صبو� �جل�رش، الأنه عندم� 

ح�صلت �ملن�و�ص�ت بيني وبني �صمز�كي ن�صيت �أن �أقول لهم ال ت�صبو� �جل�رش. فق�ل يل 

الأنك �ص�دق �أن� �ص�أعني جلنة حتقيق يف �لق�صية، ومّت ت�صكيل جلنة حتقيق، وك�ن �لتوجه 

يف هذه �للجنة بو�صع �للوم على �صمز�كي �الأمريكي، ف�صمع بذلك �ملهند�صون و�لفنيون 

من  قر�ر  �أخذ  �إذ�  ب�أنه  فهددو�  عّم�ن،  يف  �ل�رشكة  مك�تب  يف  يعملون  �لذين  �الأمريك�ن 

�لق�صية  ف�أخذت  �لعمل،  �صيرتكون  ف�إنهم  �إبر�هيم،  و�إن�ص�ف  �صمز�كي،  الإد�نة  �ملحكمة 

�ملن��صبة  وبهذه  عنه.  م�صوؤوالً  �أمريكي�ً  مهند�ص�ً  يتحدى  �أردين  مهند�ص  �صي��صي�ً.  بعد�ً 

�إن هن�ك  �أ�صدر �حلزب �ل�صيوعي بي�نً� ووزعه يف �الأردن، وك�ن حمظور�ً، وق�ل �لبي�ن 

مهند�ص�ً �أردنيً� وذكر �ال�صم قد حتدى رئي�ص �ملهند�صني �الأمريكي يف قن�ة �لغور �ل�رشقية، 

ومل ي�صمح له ب�إه�نة �أي �أردين، و�أ�صبحت ق�صة طويلة. فج�ءت �للجنة، وك�ن رئي�صه� 

عبد �هلل عرعر، فق�ل يل ي� �أخ �إبر�هيم هل لديك �أي م�نع ب�أن �أنقلك �إىل ق�صم �آخر عندي يف 

ق�صم �إ�صالح �الأر��صي بدل ق�صم �الإن�ص�ء�ت، فكرت قليالً، وو�فقت وك�نت �لق�صة قد مّر 

عليه� �أكرث من �صهرين. ولالإن�ص�ف ف�إن �صيمن�صكي ق�ل لهم �دفعو� الإبر�هيم ر�تبه ك�مالً 

خالل هذه �لفرتة حتى ي�صدر قر�ر، و�صدر �لقر�ر بنقلي �إىل ق�صم ��صت�صالح �الأر��صي. 

يف �أو�خر 1962 ك�ن هن�ك حفل لتكريي الأنني قررت �لذه�ب �إىل �لكويت، يف تلك �حلفلة 

ك�ن هن�ك عدد من �ملهند�صني وج�ء منهم �صمز�كي وقد طلبت �صحن �ل�صلطة وك�ن قريب�ً 

منه فق�م هو وقدمه يل، ف�عتبت ذلك نوع�ً من �العتذ�ر منه، ونوع�ً من معرفة �الإن�ص�ن 

�أنه �إذ� ك�ن و�ثق�ً من نف�صه، وك�ن على �حلّق فال يخ�صى �صيئ�ً �أبد�ً، وبعد ذلك �ص�فرت �إىل 

�لكويت، بعد ��صتق�لتي ��صتق�لة ع�دية، حيث ��صتفدت يف جم�ل �خلبة �الإن�ص�ئية. 



88

املئذنة احلمراء

ويف هذه �ل�صنة فقدت والدي املرحوم داود �شحادة غو�شة، وقد �ت�صل بي �صديقي 

�إىل �لقد�ص، و�لدك تعب�ن، وكنت وقته� يف  �لعزيز �لدكتور �صبحي غو�صة وق�ل يل تع�ل 

�أ�صلم �لروح وتويف، فت�أثرت كثري�ً  �ل�صونة �ل�صم�لية، فذهبت �إىل �لقد�ص وك�ن و�لدي قد 

ودفن�ه يف مقبة ب�ب �ل�ص�هرة يف �لقد�ص، وب�ملن��صبة و�لدي مدفون يف �لقد�ص، وو�لدتي 

مدفونة يف �صح�ب يف عّم�ن. 

انف�شال �شورية عن م�شر:

يف �أو�خر �صنة 1961 حدث هن�ك ح�دث مهم جد�ً، ونريد �أن نتن�وله ب�خت�ص�ر وهو 

انف�شال �شورية عن م�رش يف 1961/9/28، م� هي خلفي�ت هذ� �حل�دث؟ وكيف تع�ملت 

بني  متت  �لتي  �لوحدة  �أن  فهي  �حل�دث  هذ�  خلفية  �أم�  �ملختلفة؟  �ل�صي��صية  �لقوى  معه 

�لعربية يف ذلك �لوقت  1958، و�لتي رحبت به� �الأمة  م�رش و�صورية يف �صب�ط/ فب�ير 

جميعه�، لالأ�صف مل تُنبَ على �أ�ص�ص �صليمة، وقد ذكرت �ص�بق�ً ب�أنن� ك�إخو�ن م�صلمني كن� 

مع �لوحدة، وكن� نقول ب�أنن� نف�صل ب�أن تكون �لوحدة على �أ�ص�ص �إ�صالمية. حدثت بع�ص 

�لذين  �ل�صوريني  بع�ص  وبني  “�ملتفرعنني”  �مل�رشيني  بع�ص  بني  �الإقليمية  �ال�صتفز�ز�ت 

ث�رو� ب�صبب �لهيمنة �مل�رشية على �صورية على م�صتوي�ت خمتلفة وعلى م�صتوى �جلي�ص، 

ح�صلت هن�ك �حتك�ك�ت، وح�صل هن�ك نقل لعدد من �ل�صب�ط من �صورية �إىل م�رش حتى 

مع  �ل�صوري،  �لبعث  حزب  �إىل  �رشبة  توجيه  متّ  ذلك  بعد  و�أي�صً�  ت�أثري.  لهم  ي�صبح  ال 

و�أُرْ�ِصلَ عبد �حلكيم  �لوحدة.  �إجن�ح  �الأ�ص��صية يف  �لقوى  �لبعث ك�ن من  �أن حزب  �لعلم 

ع�مر ليكون م�صوؤوالً عن �صورية، �ص��صه� ب�أ�صلوب �صيء، وو�صع عبد �حلميد �ل�رش�ج 

م�صوؤوالً عن �الأمن �لد�خلي، وك�ن �صديد�ً �أي�ص�ً، وهكذ� تف�علت عو�مل �لغ�صب �لد�خلي، 

�ل�صي��صيني  ود�خل  �ل�صوري،  �جلي�ص  د�خل  �نف�ص�لية  جمموعة  �حل�لة  هذه  و��صتغل 

لهم� دور يف هذ�  �لكزبري، فهذ�ن ك�ن  �أم حيدر  �لكزبري  م�أمون  �صو�ء ك�ن  �ل�صوريني 

�النف�ص�ل. مّت حتريك �جلي�ص �ل�صوري ومّتت �لهيمنة على كل مر�كز �لقوة يف �صورية ويف 

28 �أيلول/ �صبتمب مّت �إعالن �نف�ص�ل �صورية عن م�رش.

 ومن تب�ين �ملو�قف، �أن ق�دة حزب �لبعث �لوحدويون، �لذين ك�ن �صع�رهم “وحدة 

حرية ��صرت�كية”، ك�ن بع�ص ق�دتهم ممن يوؤيد �النف�ص�ل ومنهم مي�صيل عفلق و�صالح 
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�لبيط�ر، بينم� �الإخو�ن �مل�صلمون �لذين وقع عليهم �ل�صغط يف زمن �لوحدة، فقد رف�صو� 

�النف�ص�ل وك�نو� متم�صكني ب�لوحدة. وهذه ك�نت �أول �نتك��صة كبرية لعبد �لن��رش قبل 

ب�نقالب�ت  تقوم  �أن  �لقوى  بع�ص  ذلك  بعد  ح�ولت   .1967 �صنة  �لكبرية  �النتك��صة  ع�م 

و�صيطر  �لبعث،  حزب  �نقالب  ق�م   1963/3/8 ويف  تنجح  فلم  �لوحدة  الإع�دة  �صورية  يف 

على �حلكم، وعندم� مّت �النقالب ك�ن هن�ك حت�لف بعثي ن��رشي قومي، ولكن ��صتط�ع 

�لبعثيون بعد ذلك �لهيمنة على �جلي�ص، و��صتط�عو� �أن يخرجو� �لن��رشيني و�لقوميني 

من �ملع�دلة، وهكذ� �أ�صبحت �صورية حتت �صيطرة �لبعثيني منذ 1963/3/8. 

ويف فرتة �النف�ص�ل �أذكر جيد�ً بروز �الإخو�ن �مل�صلمني يف �صورية، و�أنه ك�ن لهم نو�ب 

يف �لبمل�ن �ل�صوري، وك�ن لهم وزر�ء مثل نبيل �لطويل �لذي ك�ن وزير�ً للتموين؛ وك�ن 

�أنه بينم� ك�نت �جلر�ئد تتحدث عن  زعيمهم يف ذلك �لوقت ع�ص�م �لعط�ر، ولكن لوحظ 

خطب ع�ص�م �لعط�ر بعد �صالة �جلمعة يف �جل�معة �ل�صورية، ويح�رشه� ع�رش�ت �الآالف 

�حلي�ة  جريدة  خالل  من  �النف�ص�ل  قبل  �لن�ص�ط�ت  هذه  �أت�بع  )وكنت  �ل�صوريني،  من 

�لكلي�ت �حلربية،  �لبعثيون يعملون ب�صمت وهدوء فيُْدِخلُون �صب�بهم يف  �للبن�نية( ك�ن 

�حلكم  �إىل  ي�صلو�  �أن  �لبعثيون  ��صتط�ع  تقريب�ً  �صنتني  بعد  وهكذ�  �أنف�صهم.  وُيعّدون 

بن�ء  يبنو�  �أن  دون  و�لعو�طف  �ل�صع�ر�ت  مع  يتع�ملون  �الإخو�ن  ك�ن  بينم�  و�جلي�ص، 

�إىل  �الإخو�ن يف �صورية  �لبعثيني تعر�ص  �نقالب  بعد  �ل�صوري. طبع�ً  د�خل �جلي�ص  قوي�ً 

�ال�صطه�د مم� ��صطر ع�ص�م �لعط�ر �إىل �أن يغ�در دم�صق. ويف �صنة 1963 ج�ء �إىل �لكويت، 

وكنت قد �نتقلت �إليه� وزرن�ه يف �لفندق وجل�صن� معه، ك�ن مت�أثر�ً؛ حيث خرج �إىل لبن�ن فلم 

ي�صمحو� له ب�لبق�ء فيه�، فج�ء �إىل �لكويت. علمن� منه �أنه ال يرغب بقبول �أي جلوء �صي��صي 

من �ل�صعودية، الأن كل من جل�أ �إىل �ل�صعودية جتمد ن�ص�طه يف جم�عة �الإخو�ن �مل�صلمني 

من �لبالد �لعربية وخ��صة من م�رش. ف�نتقل بعد ذلك �إىل �أوروب� وم� ز�ل يف �أوروب�، وقد 

وجه له �لبعثيون �رشبة قوية؛ حيث �غت�لو� زوجته �بنة �ل�صيخ علي �لطنط�وي. و�أذكر 

�مل�صلمني  �الإخو�ن  تنظيم  �أن�صئ  �أن  بعد  �الإخوة،  وبع�ص  �أن�  �لعط�ر  ع�ص�م  زرت  عندم� 

للبالد �لعربية، بعد �رشبة م�رش، حيث �أ�صبحت �لقي�دة للمكتب �لتنفيذي للبالد �لعربية 

حتدثت  �لذي  �لفل�صطينيني  �مل�صلمني  �الإخو�ن  بتنظيم  �أ�ص�د  �أنه  �مل�رشية؛  للقي�دة  ولي�ص 

عنه �ص�بق�ً، وكيف مّت ت�أ�صي�صه �صنة 1960، و�أ�ص�د ب�ن�صب�طه وبوعيه.
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العمل يف بلدية الكويت:

�أعود �إىل �نتق�يل من �الأردن �إىل �لكويت، عملت يف بلدية الكويت يف �شهر اآب/ اأغ�شط�س 

1962 اإىل �شهر اآب/ اأغ�شط�س 1966، �أربع �صنو�ت ك�ملة، هن�ك عندم� �ص�فرت �إىل �لكويت 

�لكويت، ومنهم  �لق�هرة ق�بلتهم يف  �لذين تع�ملت معهم يف  �الإخوة  مل يكن �جلو غريبً�، 

�أبو جب�رة وحممد �صي�م و�آخرون، هوؤالء �الإخوة هم  �الإخوة ح�صن عبد �حلميد وعمر 

يف  يعملون  �لذين  �الأردنيني  �الإخو�ن  تنظيم  من  و�أن�  �لفل�صطينيني،  �الإخو�ن  تنظيم  من 

�خل�رج، وتع�ون� مع�ً يف �لكويت كم� كن� نتع�ون مع�ً يف م�رش دون تنظيم ر�صمي، وك�نت 

�مل�صلمني يف م�رش  �لهجمة �رش�صة على �الإخو�ن  �لذ�ت، ك�نت  �لفرتة هي فرتة بن�ء  هذه 

وخ�رج م�رش، كن� نركز على بن�ء �الأ�رش و�لتوعية و�لتثقيف، وكن� نخرج رحالت مع�ً، 

ونقوم بعمل ندو�ت د�خلية، وكن� يف مرحلة غري معلنة، حتى يف �لكويت ك�ن لن� �ت�ص�ل 

مع بع�ص �الإخوة �لكويتيني، وعلى ر�أ�صهم عبد �هلل �ملطوع �لذي فتح بيته لكل �إ�صالمي يف 

�لكويت �صو�ء ك�ن عربي�ً �أم غري عربي، و�أنفق على �جلميع. 

يف  داخلية  ن�رشة  اإ�شدار  �أخرى  قوى  مع  ب�لتع�ون  به�  قمن�  �لتي  �لن�ص�ط�ت  ومن 

�الإخو�ن  من  وك�ن  �ل�صوريني،  و�الإخوة  �لعر�قيني  �الإخوة  مع  فيه�  �ص�ركت  �لكويت، 

�الأخ م�صطفى  �ل�صوريني  �الإخو�ن  �لزبري، ومن  �لعقيل وهو من  �هلل  �الأخ عبد  �لعر�قيني 

�الإعالمية.  �لن�ص�ط�ت  تغطي  وك�نت  �الإخو�ن  على  توزع  �لن�رشة  هذه  وك�نت  �لطح�ن، 

عبّ�رة  فيه  توجد  �إىل مك�ن  جمعة  كل  و�لفل�صطينيني  �الأردنيني  �الإخو�ن  وكن� نخرج مع 

قدية على �لبحر، ن�أخذ ع�ئالتن� معن�، ن�صبح ونتن�ول �لطع�م ونلعب كرة �لقدم ون�صط�د 

�ل�صمك، وك�نت �جلل�صة �أخوية جميلة جد�ً ونتن�ول فيه� �لق�ص�ي� �الأ�ص��صية و�ل�صي��صية. 

و�أذكر عندم� وقع �النقالب يف �آذ�ر/ م�ر�ص يف �صورية ق�ل �الأخ �أبو عبد �لرحمن ب�صورة 

لن ي�صتمرو�،  �لذين ق�مو� ب�النقالب  �لق�دة  ف�إن  �الإخوة ال تنزعجو� كثري�ً،  �أيه�  فك�هية 

�أم�  فق�ل  �لقطيني،  و�آخر  �ل�صويف  و�الآخر  �حلريري  ��صمه  �أحدهم  ك�ن  �لق�دة  وهوؤالء 

�حلريري ف�صيذهب يف �ل�صيف، و�أم� �لقطيني ف�صيذهب يف �لربيع، و�أم� �ل�صويف ف�صيذهب 

يف �ل�صت�ء. ف�صحكن� كثري�ً وفعالً هوؤالء �أط�ح بهم �الآخرون من ق�دة حزب �لبعث. وعندم� 

ح�صلت �حلو�ر�ت بني حزب �لبعث يف �صورية وحزب �لبعث يف �لعر�ق و�لن��رشيني يف م�رش 
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)�ملح�دث�ت �لثالثية( �صعرن� ب�أن �ل�رشبة �صتكون ق��صمة لالإخو�ن �مل�صلمني لو �أن هوؤالء 

�لثالثة �تفقو� فعالً، ولكن مل ي�صتطيعو� �أن يتفقو�. وبعد ذلك �صّن �لنظ�م �مل�رشي هجوم�ً 

يف  و�لبعثيون  �صورية  يف  �لبعثيون  تق�رب  ثم  و�لعر�ق،  �صورية  يف  �لبعثيني  على  ك��صح�ً 

�لعر�ق، ثم بعد ذلك �ختلفو� فيم� بينهم. هذ� �خت�ص�ر للتطور�ت �لت�ريخية بعد �النف�ص�ل. 

حول اإن�شاء منظمة التحرير والعالقة مع فتح: 

هذه  يف  �لكويت  يف  حدثت  �لتي  �ملهمة  �الأ�صي�ء  من  �لكويت،  د�خل  يف  �لعمل  �إىل  �أعود 

تاأ�شي�س  �الأوىل  �ملحطة  مهمتني،  حمطتني  و�أذكر  ومتين�ً،  قوي�ً  ك�ن  تنظيمن�  �أن  �ملرحلة 

�إىل �لكويت و�ألقى خط�ب�ً يف ملعب مدر�صة  1964، ج�ء �ل�صقريي  منظمة التحرير �شنة 

�ل�صويخ، و��صتمعن� له، وحتدث عن فل�صطني وك�نت منطلق�ته �صليمة، ك�ن يتحدث عن 

�لوقت،  ذلك  يف  غزة  وقط�ع  �لغربية  �ل�صفة  �صقطت  قد  تكن  فلم  فل�صطني،  كل  فل�صطني 

وذكر  قوي�ً،  خط�ب�ً  و�ألقى   ،1948 �صنة  �حتلت  �لتي  فل�صطني  عن  يتحدث  �جلميع  وك�ن 

خريي �أبو �جلبني ممثل �ملنظمة يف �لكويت، وق�ل له �أتذكر عندم� �ألقيت خط�ب�ً يف ي�ف� قبل 

حرب 1948. وك�نت �الأجو�ء يف �لكويت متحم�صة مل� ي�صمى �لكي�ن �لفل�صطيني �لذي برز 

�لقمة  موؤمتر  خالل  �ملب�درة  هذه  �أطلق  �لذي  هو  �لن��رش  عبد  ب�أن  �صكّ  وال   ،1964 �صنة 

1963 قبل �أن يح�صل �النقالب على عبد �لكرمي  �أنه يف �صنة  �لعربي �الأول، وخلفية ذلك 

يف  موجودة  وهي  فل�صطني،  لتحرير  خطة  لدي  �إن  وق�ل  ق��صم  �لكرمي  عبد  وقف  ق��صم 

وز�رة �لدف�ع، فبع�ص �لن��ص ق�لو� لعبد �لن��رش �إن للعر�ق خطة فم� هي خطتك ي� جم�ل 

�أن ين�صئ منظمة �لتحرير، و�أن  �أنه ك�ن يف ب�له  عبد �لن��رش، فق�ل لي�ص يل خطة. ويبدو 

هذه  من  �لعربية  �لدول  طرف  ويخلي  �لق�صية،  يتحملون  من  هم  �لفل�صطينيني  يجعل 

�لق�صية، وهذ� م� ك�ن بت�صكيل منظمة �لتحرير.

ومنظمة �لتحرير عندم� ن�ص�أت ن�ص�أت على �أ�ص�ص قومية، ولي�ص على �أ�ص�ص �إ�صالمية، 

�ملنطلق�ت  نحرتم  نحن  �إ�صالمي�ً،  ولي�ص  قومي  ميث�ق  �لفل�صطيني  �لوطني  و�مليث�ق 

من  ولكن  �مل�صلح.  �لكف�ح  على  و�العتم�د  فل�صطني،  بكل  �لتم�صك  وهي  فيه،  �الأ�ص��صية 

�رش�صة  هجمة  هن�ك  ك�ن  غريب�ً،  لي�ص  وهذ�  م�صتبعد�ً،  �الإ�صالم  ك�ن  �لفكرية  �لن�حية 

على �الإ�صالميني، وك�نو� يه�جمون �حللف �ملركزي ويتهمونه ب�أنه �إ�صالمي، الأن تركي� 
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وب�ك�صت�ن ك�نت� فيه، فك�ن هن�ك حملة على �الإ�صالميني يف ذلك �لوقت. بعد ذلك ح�صلت 

ومق�بلة  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  �نتخ�ب�ت  يف  للم�ص�ركة  ن�صطة  دع�ية  �لكويت  يف 

�ل�صقريي، ومّت �التف�ق على �أن كل وز�رة �أو كل د�ئرة كبرية تنتخب من يثله�، و�جتمعن� 

�الأ�ص��صية  و�ملجموعة  �لتحرير،  منظمة  �صدّ  نكن  مل  �أنن�  على  يدلّ  وهذ�  �الإخو�ن،  نحن 

من �الإخو�ن �مل�صلمني �الأردنيني و�لفل�صطينيني مل يكونو� �صّد منظمة �لتحرير. و�لدليل 

على ذلك �أنن� �أفرزن� مر�صحني للم�ص�ركة يف �النتخ�ب�ت؛ فقد �أفرزن� �ثنني يف بلدية �لكويت 

وثالثة يف وز�رة �الت�ص�الت ويف �الأ�صغ�ل وغريه�، وممن متّ تر�صيحهم يف �لبلدية ح�صني 

�لثو�بتة )�أبو عودة( و�أن�، ويف �الت�ص�الت ك�ن �الأخ مو�صى ن�ص�ر )�أبو يو�صف( وح�صن 

�ملدهون ويو�صف ن�جي. و�أذكر �أنه يف �لبلدية ح�صل حت�لف بينن� وبني حركة فتح، وقد 

ك�نت فتح حركة �رشية �صنة 1964 مثل حركة �الإخو�ن �مل�صلمني، وك�ن يوجد يف �لبلدية 

�لثو�بتة وخ�لد �حل�صن،  �إبر�هيم غو�صة وح�صني  �الأخ  ف�أقمن� معه حت�لف�ً،  خ�لد �حل�صن 

 40 �أنني وخ�لد �حل�صن ح�صل كل من� على  وقد ك�ن �لتي�ر يف ذلك �لوقت قومي�ً؛ ف�أذكر 

180 �صوت�ً من  �صوت�ً، بينم� جنح �أخ زميل يل ��صمه خليل عي�صى عو�ص وح�صل على 

هذه  نزلن�  لكن  �أحد،  ينجح  مل  �لث�نية  �لدو�ئر  ومن  �ملمثل،  هو  وك�ن  �لعرب،  �لقوميني 

�ملعركة على �أ�ص��ص �أنن� قبلن� ب�أن تكون منظمة �لتحرير هي �لبيت للكي�ن �لفل�صطيني. 

هاين ب�شي�شو:

�أذكر عندم� طلب مني �الأخ ح�صن عبد �حلميد، وهو م�صوؤول �لتنظيم �لفل�صطيني يف 

�إىل �الأخ ه�ين ب�صي�صو يف �لزبري يف �لعر�ق. ذهبن� يف رحلة  ذلك �لوقت ب�أن �أحمل ر�ص�لة 

و�آخرون  �لع�صي  عرف�ت  و�الأخ  �ملدهون  وح�صن  �الآغ�  �أحمد  �الأخ  معي  وك�ن  هن�ك،  �إىل 

ع��صور،  �إبر�هيم  �الأخ  ومعه  ب�صي�صو  ه�ين  �الأخ  وزرن�  �لعر�ق  �إىل  ذهبن�   ،1963 �صنة 

مدر�صة  وك�نت  مديره�  هو  ك�ن  �لنج�ة  مدر�صة  ��صمه�  مدر�صة  يف  مدرِّ�ص�ً  يعمل  وك�ن 

خ��صة، وك�ن ه�ين ب�صي�صو معروفً� يف �لعر�ق، وقد �عتقله عبد �لكرمي ق��صم فرتة، وك�ن 

يحمل يف ذلك �لوقت �صه�دة �مل�ج�صتري يف �حلقوق، هذ� �لرجل ت�أثرت به كثري�ً حيث ك�ن 

ملتزم�ً ب�الإخو�ن، وك�ن متق�صف�ً ز�هد�ً وك�ن رجالً منتظم�ً من �لطر�ز �الأول، وقد �أر�صله 

�إىل  فذهب  1954؛  �رشبة  قبل  �لعر�قيني  �الإخو�ن  مل�ص�عدة  �لعر�ق  �إىل  م�رش  يف  �الإخو�ن 
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يف  �الإخو�ن  ب�أن  له  وقلت  وبينه،  بيني  خ��صة  ر�ص�لة  له  نقلت  �ملدر�صة.  و�أ�ص�ص  �لعر�ق 

�لكويت و�الأخ ح�صن عبد �حلميد �أبو �ملنذر يقرتحون عليك �أن تنتقل �إىل �لق�هرة؛ بحيث 

معلوم،  هو  كم�  �رشية  يف  و�لعمل  �لفل�صطينيني،  �مل�صلمني  لالإخو�ن  ع�م�ً  مر�قب�ً  تكون 

وتقيم يف م�رش وت�رشف على �لطلبة �الإخو�ن �ملوجودين يف م�رش، ف�أبدى �هتم�م�ً بهذ� 

حدثت  حتى  فيه�  ي�صتقر  يكد  ومل  �لق�هرة  �إىل  توجه  ب�أنه  علمت  ذلك  وبعد  �ملو�صوع. 

�أحد�ث 1965، �لتي ��صتهدف به� م� يعرف بتنظيم �صيد قطب وتويف �الأخ ب�صي�صو رحمة 

�هلل عليه يف �ل�صجن، وهو �أول مر�قب ع�م لالإخو�ن �لفل�صطينيني. يف هذه �لزي�رة تعرفت 

على �أخ عزيز كرمي ��صمه �إبر�هيم ع��صور، �أخ من�صبط، وهو �أخ فل�صطيني من قط�ع غزة، 

�أخذن� يف رحلة �إىل �لب�رشة، وزرن� بع�ص �الإخو�ن يف �لب�رشة، وك�ن هن�ك مركز لالإخو�ن 

يف �لب�رشة، ك�نت �حلركة �رشية وك�ن لهم نفوذ يف بع�ص �ملن�طق، وزرن�هم وعملو� لن� 

معه  تن�ق�صن�  وعندم�  �الإرث،  يف  متخ�ص�ص  �صيخ  على  هن�ك  وتعرفن�  م�صقوف،  �صمك 

ب�أن لك مزية  �أنني ن�ق�صته �صخ�صي�ً يف هذ� �ملو�صوع فق�ل يل  �أذكر  �الإرث،  يف مو�صوع 

ممت�زة ليتك تخ�ص�صت يف هذ� �ملو�صوع، وك�ن �صيخ�ً كبري�ً. عدن� �إىل �لكويت بعد زي�رة 

د�مت �أربعة �أي�م �إىل �لزبري. 

 �حلدث �لت�يل يف �لكويت �أي�ص�ً، يف �صنة 1964 تقريبً�، كم� ذكرت، �أن حركة فتح ك�نت 

حركة �رشية مل تطلق ر�ص��صته� �الأوىل بعد، وك�نت هن�ك حملة �رش�صة على حركة فتح، 

ح�صلت هن�ك بع�ص �العتق�الت بعد ذلك يف قط�ع غزة ويف �الأردن للفتح�ويني، ك�ن هوؤالء 

لهم بع�ص �ملر�كز و�ملو�قع يف �صورية، وك�ن �لن��رشيون ي�صنون حملة مركزة على حركة 

م�رش،  يف  �مل�صلمون  �الإخو�ن  �أن�ص�أه  �لذي  �خل��ص  للنظ�م  �متد�د  ب�أنه�  ويتهمونه�  فتح، 

و�أنه� �متد�د للحلف �الإ�صالمي، يف ظّل هذه �الأجو�ء ج�ءت �إىل �لكويت �صخ�صية �صي��صية 

دبلوم��صية �إ�صالمية ك�ن له� عالقة وطيدة ب�الإخو�ن هي �الأ�صت�ذ ك�مل �ل�رشيف ومعه 

مر�فقه وهو رم�ص�ن �لبن�، حيث حمل �ل�رشيف لن� ر�ص�لة، وك�ن يقيم يف �ملقر �الأمريي 

وق�بلن�  جب�رة  �أبو  وعمر  �صي�م  وحممد  �حلميد  عبد  وح�صن  �أن�  ذهبن�  �لوقت،  ذلك  يف 

االإخوان  تنظيم  ين�شّم  اأن  عليكم  تعر�س  فتح  حركة  �إن  لن�  وق�ل  �ل�رشيف.  �الأ�صت�ذ 

الفل�شطينيني اإىل حركة فتح لتقوى هذه �حلركة، وت�صتطيع �أن تقف �أم�م �ل�صغوط�ت 

)�لتي �أ�رشت �إليه� من �لقوى �ملختلفة( وهم م�صتعدون �أن يعر�صو� عليكم مو�قع متقدمة 
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يف حركة فتح. وك�نت هذه �لر�ص�لة �لتي حمله� ك�مل �ل�رشيف مر�صلة من ي��رش عرف�ت. 

قلن� له دعن� ندر�ص هذ� �ملو�صوع وجنيبك ث�ين يوم. جل�صن� مع بع�صن� �لبع�ص وتن�ق�صن� 

يف �ملو�صوع و�تفقن� على بع�ص �الأمور �لتي ن�صرتطه� لالنخر�ط يف هذه �حلركة، و�أهم 

فنحن  ب�الإ�صالم  فتح  حركة  �لتزمت  �إذ�  ب�الإ�صالم،  فتح  حركة  تلتزم  �أن  �ل�رشوط  هذه 

لن�  فقيل  �أهمية،  �أقل  �الأخرى،  �الأمور  بع�ص  و��صرتطن�  فيه�،  ننخرط  �أن  م�صتعدون 

�نتظرو� جو�ب�ً، بعد يومني �أو ثالثة ك�ن �جلو�ب برف�ص هذ� �ل�رشط. وهكذ� مّت �إجه��ص 

�أهم حم�ولة لدمج �لتي�ر �الإ�صالمي يف د�خل تي�ر فتح �صنة 1964.

�الأخرية،  �ملر�حل  يف  �إال  تت�ص�عد  مل  فتح  وبني  بينن�  �لعالقة  يف  �الأخرى  �لتطور�ت   

وعندم� �أطلقت فتح �لر�ص��صة �الأوىل �صجعن� هذ� �لتوجه، بينم� ك�ن حممد ح�صنني هيكل 

تورط  �أن  تريد  �حلركة  هذه  �أن  �عتب�ر  على  فتح،  حركة  على  غ�صبه  ج�م  ي�صّب 

عبد �لن��رش يف معركة لي�ص �لزم�ن و�ملك�ن من��صبني لعبد �لن��رش خلو�صه�. يف هذه �لفرتة 

لفتح يف �صورية، قو�عد  �إن�ص�ء قو�عد  �لبعثي حركة فتح، ومتّ  �ل�صوري  �لنظ�م  �حت�صن 

تنظيمية وع�صكرية و�صي��صية، وبد�أت �حلركة تقوى �صيئ�ً ف�صيئ�ً، وك�ن يف ذلك �لوقت، 

�لبعث و�لن��رشيني. ف�حت�صن  �ل�صي��صي، ف�صل مف�و�ص�ت نظ�م  كم� ذكرت يف حتليلي 

�لنظ�م �لن��رشي �ل�صقريي، �أم� �لنظ�م �لبعثي �حت�صن فتح، وبقيت هذه �لعالقة متوترة 

بني �لنظ�م �لن��رشي وبني حزب �لبعث �إىل فرتة طويلة حتى �تفق� يف حرب 1973. 

وعلى  �ل�صيوعيون  بع�ص  ك�صف  عندم�  م�رش  يف  �صديدة  حملة  �إىل  �الإخو�ن  تعر�ص 

ب�أنه يوجد كت�ب يف  �لن��رش،  من عبد  مقرب�ً  �صيوعي�ً  ك�تب�ً  وك�ن  لطفي �خلويل،  ر�أ�صهم 

م�رش ��صمه “مع�مل يف �لطريق” ل�صيد قطب، و�أن هذ� �لكت�ب يدعو �إىل ثورة �صعبية �أخطر 

مم� دع� �إليه لينني، وفعالً عندم� ك�ن عبد �لن��رش يف رو�صي� �أ�صدر تعليم�ته ب�عتق�ل جميع 

هذه  ك�نت   ،1965 �صنة  مّتت  �عتق�الت  �أو�صع  تلك  وك�نت  م�رش،  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

1966. يف �لكويت نحن ت�صدين�  �حلملة و��صعة وكبرية و�نتهت ب�إعد�م �صيد قطب �صنة 

�الآونة  �ل�صورة، ويف هذه  لتو�صيح  �لقوى  �ملختلفة مع ك�فة  �إىل هذه �حلملة ب�حلو�ر�ت 

متّ �إن�ص�ء جمعية �الإ�صالح �لتي تر�أ�صه� عبد �هلل �ملطوع و�آخرون، وقد عملن� يف ن�ص�ط�ته� 

�ملختلفة؛ �الجتم�عية و�لثق�فية و�لري��صية وك�ن يف ذلك �لوقت �لتي�ر �لقومي هو �لتي�ر 
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�مل�صيطر، وك�ن �الإخو�ن �أقلية، وك�ن �لقوميون ي�صدرون جريدة ��صمه� �لطليعة، وك�ن 

من �أبرز قي�د�تهم �أحمد �خلطيب و�آخرون. وبعد ذلك تغريت �ل�صورة و�لتي�ر �الإ�صالمي 

تو�صع و�متد. 





الف�صل اخلام�س

عقد ال�ستينيات واأوائل ال�سبعينيات 
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العمل يف االأردن يف �شّد خالد بن الوليد:

�لعودة من �لكويت: ك�نت عودتي من �لكويت �إىل �الأردن يف �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 1966، 

ذكرت �ص�بق�ً �أنني عملت يف �لكويت ملدة �أربع �صنو�ت يف بلدية �لكويت يف ق�صم �لرتخي�ص، 

كمهند�ص  عملي  �أم�ر�ص  ال  �أين  �أ�صعر  كنت  ولكنني  ومريح�ً،  �صهالً  �لعمل  ك�ن  وقد 

متخ�ص�ص يف �الإن�ص�ء�ت ق�صم مدين، وخ��صة �أين جربت �لعمل �مليد�ين ملدة ع�م يف قن�ة 

�لغور �ل�رشقية. 

�أنه يوجد م�رشوع  �لكويت،  �أّطلع عليه� يف  �الأردنية، وكنت  �إحدى �جلر�ئد   قر�أت يف 

لتحويل نهر �لريموك من قبل موؤ�ص�صة �لرو�فد �الأردنية، وذلك تطبيق�ً لقر�ر �لقمة، �لتي 

عقدت �صنة 1964، بتحويل من�بع نهر �الأردن يف كل دولة عربية، ف�الأردن يقوم بعمل �صّد 

�ل�صوريون  بد�أ  وفعالً  و�للبن�نيون.  �ل�صوريون  يفعل  وكذلك  �لريموك،  نهر  مي�ه  حلجز 

و�للبن�نيون بعمل هذه �لتحويالت، ولكن �لط�ئر�ت �ل�صهيونية ق�صفتهم فتوقف �لعمل، 

للعمل  �ملهند�صني  من  عدد  ُطلَِب  وقد  به،  �لعمل  بد�أ  �لذي  �لريموك  نهر  م�رشوع  وبقي 

مدير  خلف  حممد  �ملهند�ص  �إىل  ر�ص�لة  و�أر�صلت  �الأردنية  �جلريدة  يف  �الإعالن  قر�أت  به، 

ورئي�ص موؤ�ص�صة �لرو�فد �الأردنية، وج�ءين جو�ب على ر�ص�لتي ب�لرتحيب بي للعمل يف 

�أبلغت �الإخوة و�الأ�صدق�ء  م�رشوع �صدّ خ�لد بن �لوليد يف موؤ�ص�صة �لرو�فد، وبن�ء عليه 

�أنك درجة ر�بعة ومن �ملمكن �أن يعطوك �صكن�ً  ب�أنني �ص�أترك �لعمل يف �لكويت، ق�لو� يل 

وعمالً  �لفل�صطينية،  �لق�صية  لن�رشة  وطني�ً  عمالً  �أعمل  �أن  �أريد  ب�أنني  فقلت  وتتزوج، 

ميد�ني�ً يعيد يل تفعيل معلوم�تي �لهند�صية يف �مليد�ن ولي�ص يف �ملك�تب، وهكذ� توجهن� �إىل 

�الأردن بر�ً يف ق�فلة من �ل�صي�رة يف �صهر �آب/ �أغ�صط�ص، وك�ن يف هذه �لرحلة �إخوة منهم 

حممد �صي�م وح�صني �لثو�بتة وح�صن �ملدهون و�آخرون. و�صلن� �الأردن، بعد ذلك ق�بلت 

حممد خلف مدير موؤ�ص�صة �لرو�فد وق�ل يل �إنني مو�فق على تعيينك، ولكن يجب �أن ير�ك 

ممثل �ملهند�ص وهو يوغ�صاليف، الأن م�رشوع �صّد خ�لد بن �لوليد على نهر �لريموك يقوم 

يوغ�صالفية  �رشكة  عليهم  وي�رشف  عثم�ن(،  �أحمد  )عثم�ن  �لعرب  �ملق�ولون  ب�إن�ص�ئه 

��صمه� “�إنريجو بروجكت”، ق�بلت ممثل �ملهند�ص و��صمه ز�مروفت�ص، �ص�ألني عدة �أ�صئلة 

و�أربع �صنو�ت يف  �ل�رشقية،  �لغور  قن�ة  ق�ل يل م� هي خبتك قلت �صنة عمل ميد�ين يف 
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بلدية �لكويت، وبعد �أن دقق يف �الأور�ق ق�ل يل ال �أعرتف �إال يف �صنة �خلبة يف قن�ة �لغور 

�ل�رشقية، و�أم� �الأربع �صنو�ت يف بلدية �لكويت فهي ال تفيدين، ثم �ص�ألني عدة �أ�صئلة، ق�ل 

هل لديك �أية فكرة عن بن�ء �ل�صدود قلت له ال، مل �أعمل يف �ل�صدود، ولكنني در�صته�، فق�ل 

�أعم�ل ك�ملة  �أية  �أ�رشفت على  له ال، فق�ل هل  �أ�رشفت على حفر نفق، قلت  �أن  هل �صبق 

تر�بية لعمل �ل�صدود، قلت له ال، ف�بت�صم وق�ل كيف يل �أن �آخذك، فقلت لوال �أنني �أرغب 

�أو�فق  يف هذه �الأعم�ل �لفنية مل� تركت عملي �ملريح يف �لكويت، ف�بت�صم وق�ل �أين �صوف 

على تعيينك على �أ�ص��ص �أن لك توجه �ص�دق للعمل. وفعالً هذ� �ل�صخ�ص عملت معه بعد 

�إربد ثالث �صنو�ت حيث  1966، و�صكنت يف  �إربد. تزوجت يف خريف �صنة  �أن �صكنت يف 

�لعرب  �ملق�ولني  من  �مل�رشيني  لوجود  �مل�رشية  هي  �الأوىل  بجن�صيتني  تعج  �إربد  ك�نت 

و�جلن�صية �الأخرى هي �ليوغ�صالفية لوجود �ليوغو�صالف من �رشكة �إنريجو بروجكت، 

ح�صلت  وعندم�  )يوغ�صالفية(.  بالنوم  �رشكة  من  وهم  و�ملق�ولون  �مل�صت�ص�رون  وهم 

حرب 1967 وتوقف �لعمل يف �صّد خ�لد بن �لوليد، وكن� قد قمن� ب�إجن�ز جزء من �جل�نب 

�لعمل،  وتوقف  �حلرب  فق�مت  �الأردين  �جل�نب  يف  وحفرن�  �ل�صوري  �جل�نب  يف  �الأين 

ق�ل حممد خلف لز�مروفت�ص يجب �أن تخف�ص عدد �ملهند�صني، ف�خت�ر عدد�ً حمدود�ً من 

�لعمل  �لعرب فيم� يتعلق بتجميد  �ملق�ولني  لدر��صة مط�لب  ر�أ�صهم  �ملهند�صني كنت على 

�مل�رشوع  �لغ�ية من  ك�نت  �مل�رشوع،  �لعمل يف هذ�  �إىل طبيعة  �أعود  �لعمل.  �إنه�ء  بعد  وم� 

حجز مي�ه نهر �لريموك، وهي يف ذلك �لوقت ك�نت مي�ه عذبة لدرجة �أنن� عندم� كن� نعمل 

يف �مليد�ن كن� ن�رشب منه�، لكن �الآن مع �الأ�صف كل �صيء تلوث، نهر �لريموك تلوث، ونهر 

ونذكر  �خل�لدة  �لريموك  معركة  قربه  ح�صلت  �لريموك  نهر  �لنهر،  وهذ�  تلوث،  �الأردن 

قول �ل�ص�عر: 

مه �إذ� فـهـم �لكـالمـ� وكـلِـّ على �لريموك قف و�قر�أ �ل�صالم�  

�إىل �صمخ يف  �لعثم�نية ك�ن هن�ك خط �صكة حديد من درع�  �لدولة  �أي�م  �أنه  والحظت 

فل�صطني، وقد �أقيمت له ج�صور على و�دي نهر �لريموك موجودة حتى �الآن، وعلى �صكة 

�لعثم�نية  �لدولة  ك�نت  حيث  �الأمل�ن  مع  ب�لتع�ون  بني  وقد   )1904 )�صنة  قر�أت  �حلديد 

متح�لفة مع �لدولة �الأمل�نية. 
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ممت�زة  نوعي�ت  وك�نو�  �لعرب  �ملق�ولني  على  وتعرفن�  و�جته�د  بجد  �لعمل  بد�أن� 

وبع�صهم ك�نو� �إ�صالميني، منهم عبد �لروؤوف �صب�يك رحمه �هلل و�آخرون، وك�ن عثم�ن 

�أحمد عثم�ن متدين�ً، وك�نت كل �أور�قه �ملطبوعة تبد�أ بب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم، يف ذلك 

يف  و�لديني  �الإ�صالمي  �لتوجه  �رشب  ظّل  يف  رجعية  �إ�ص�رة  �لب�صملة  و�صع  ك�ن  �لوقت 

�أكرث من بلد عربي، وز�رن� عدة مر�ت يف �ملوقع، وك�ن يزورن� �ملدير �لع�م حممد خلف، 

وحدثت لق�ء�ت معهم لدر��صة �إجن�ز�ت �لعمل وكيف يتطور. وقد تعر�ص هذ� �مل�رشوع 

�إىل �لق�صف �الإ�رش�ئيلي يف �صهر �صب�ط/ فب�ير 1967 وو�صلت �لقذ�ئف �إىل موقع �لعمل، 

وقد توقف �لعمل ملدة يوم، وبعد ذلك ��صتوؤنف، وهذ� يدل على �أن حكومة �ل�صه�ينة مل 

تكن مرت�حة من هذ� �لعمل وتوجه�ته، من حيث منع �ل�صه�ينة من �ال�صتف�دة من نهر 

�لريموك. وقد علمت �أن هن�ك �تف�قية موقعة ب�إعط�ء �ل�صه�ينة �أقل قليالً من ن�صف مي�ه 

�لريموك، وحتى هذه �للحظة هذه �التف�قية �ص�رية �ملفعول، مع �أن نهر �لريموك ينبع من 

�لريموك، وي�صبّ جنوب بحرية طبي�  من�طق عربية وال عالقة لل�صه�ينة مبن�بع نهر 

�لتي تعدّ �خلز�ن �الأكب يف فل�صطني، �لذي يجمع �ملي�ه �لعذبة �لتي ت�صيل من جبل �ل�صيخ. 

�ل�صيخ ليوؤمنو�  �ل�صيطرة على جبل  �ل�صه�ينة حري�صني على  1967 ك�ن  لذلك يف حرب 

من�بع نهر �الأردن �صو�ء من �جل�نب �ل�صوري �أو �جل�نب �للبن�ين �أو �جل�نب �الأردين.

 يف هذه �الأي�م كن� نتن�ق�ص مع �ملهند�صني �مل�رشيني وك�ن �لبع�ص متحم�ص�ً لعبد �لن��رش 

وك�ن يقول، عندم� بد�أت اإرها�شات حرب 1967، ب�أن عبد �لن��رش �صوف يحرر تل �أبيب 

�ل�ص�فعي يتحدث ب�صورة متحم�صة، ولكن  ��صمه  ويوحد فل�صطني كله�، وك�ن مهند�ص 

�أي�م �حتل �ل�صه�ينة م� تبقى من فل�صطني و�صين�ء  عندم� ح�صلت �حلرب، وخالل �صتة 

و�جلوالن قلن� له �أين كالمك من �أن عبد �لن��رش �صيوحد فل�صطني، فق�ل �إن كل فل�صطني 

�الآن موحدة يف ظّل �الحتالل!.

�صكنت �إربد يف �ص�رع �إيدون، وكنت �أعمل و�أن� من�رشح �ل�صدر يف م�رشوع �صّد خ�لد 

بن �لوليد يف �صفت�ت )وردي�ت(، �أحي�ن�ً �أعمل من �ل�ص�عة �ل�ص�د�صة �صب�ح�ً �إىل �لث�لثة بعد 

 11 �لـ  من  و�أحي�ن�ً  ليالً،   11 �لـ  �ل�ص�عة  �إىل  �لظهر  بعد  �لث�لثة  �ل�ص�عة  من  و�أحي�ن�ً  �لظهر، 

حتى �ل�صب�ح، ورغم هذ� �لعمل �ل�ص�ّق �إال �أنني كنت �أعمل و�أخدم وطني، و�أم�ر�ص عملي، 

و�أ�صتخدم �ملعلوم�ت �لتي در�صته� يف �جل�معة. 
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حرب 1967:

و�دي  يف  بيتن�  يف  �أقيم  حيث  �لقد�ص؛  �إىل  وع�ئلتي  �أن�  �أغ�در  خمي�ص  يوم  كل  يف  كنت 

�جلوز بعد �أن �نتقلن� من �لقد�ص �لقدية، و�أ�صلي �جلمعة يف �مل�صجد �الأق�صى، ثم �أعود يف 

�صبيحة �ل�صبت �إىل عملي يف �إربد يف منطقة �ملخيبة. واآخر زيارة يل اإىل القد�س كانت يوم 

اجلمعة يف 1967/6/2. 

و�أعود قليالً، �الأزمة بد�أت عندم� طلب عبد �لن��رش من �لقو�ت �لدولية �أن تغ�در �صين�ء 

ومن�طق �رشم �ل�صيخ، وق�م بن�رش �جلي�ص �مل�رشي ب�صورة ��صتفزت �ل�صه�ينة، مع �أن 

ن�صف جي�صه ك�ن يف �ليمن. ��صتغل �ل�صه�ينة هذه �لعملية �ال�صتعر��صية بت�صكيل حكومة 

رئي�ص  �أ�صكول  برئ��صة  �ل�صهيونية  �الأحز�ب  كل  من  وطني”  �ئتالف  “حكومة  ت�صمى 

�أرك�ن �جلي�ص، ومتثل  �حلكومة يف ذلك �لوقت، وعني دي�ن وزيرً� للدف�ع ور�بني رئي�ص 

يف �حلكومة جن�ح حريوت برئ��صة من�حيم بيجن، و�لو��صح �أن هذه �حلكومة ك�نت تعد 

للحرب، ومن ع�دة �ل�صه�ينة �أنهم عندم� يرون يف مف�صل ت�ريخي مهم يقومون بت�صكيل 

�لن��رش يف ق�عدة جوية  �أعلن عبد  �أي�ر/ م�يو   23 �ئتالفية، هذ� هو ت�ريخهم. يف  حكومة 

�الأخب�ر،  �أين كنت مدمن�ً على �صم�ع  �أذكر  �أنه �صيغلق م�ص�ئق تري�ن،  متقدمة يف �صين�ء 

وك�نت و�لدتي و�أخي عرف�ت �الأ�صغر مني �أعّد� �لعدة لهم� ليعود� �إىل �لقد�ص، على �أ�ص��ص 

�أن يقدم عرف�ت �لتوجيهي يف �لقد�ص، وكنت قد �تفقت مع �ص�حنة لنقل �الأغر��ص، وعندم� 

�أ�صمح  ال  �أن  قررت  تري�ن  وم�ص�ئق  �لعقبة  خليج  ب�إغالق  �لن��رش  عبد  لقر�ر  ��صتمعت 

للو�لدة وال لعرف�ت ب�لعودة �إىل �لقد�ص. ت�أكدت حينه� ب�أن حرب�ً �صتح�صل؛ الأن هذ� �لقر�ر 

ي�صكل �رشبة ��صرت�تيجية للعدو �ل�صهيوين، الأنه �صيغلق كل �ت�ص�ل جت�ري مع �إفريقي� 

و�آ�صي�، وتوقعت ب�أن �ل�صه�ينة لن يقبلو� بذلك، وهذ� م� ح�صل. ويوم 25 �أي�ر/ م�يو وهو 

يوم عيد �ال�صتقالل لالأردن ج�ء �لرْتَْك )�ل�ص�حنة(، وكنت قد دفعت له �أربعة دن�نري دفعة 

�أوىل؛ حيث ك�نت �أجرة �ل�ص�حنة من �إربد �إىل �لقد�ص ثم�نية دن�نري. قلت له توكل على �هلل، 

ت�صمح يل  مل�ذ� ال  �أمي  ق�لت يل  �لقد�ص،  �ألغين� م�صو�ر  فقد  �الأوىل  �لدفعة  لك يف  يب�رك  �هلل 

ب�لعودة �إىل �لقد�ص ف�أن� �أريد �لعودة، فقلت له� ب�أن �حلرب ق�دمة، وفعالً تطورت �الأمور. 

يف 30 �أي�ر/ م�يو �ص�فر �مللك ح�صني �إىل �لق�هرة ومّت �لت�ص�لح مع عبد �لن��رش؛ حيث ك�نت 
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عالق�تهم� متوترة وع�د �إىل عمّ�ن وك�ن معه �ل�صقريي، وك�نت عالقته ب�ل�صقريي متوترة 

�أي�ص�ً. 

�الأق�صى  �إىل  �أذهب  �أن  وقبل   ،1967/6/1 يف  �خلمي�ص  فو�صلت  للقد�ص  �إربد  غ�درت 

�أن �لن��ص ك�نو�  �إىل �لقد�ص مع  �أنه� �صتكون �آخر زي�رة يل  يوم �جلمعة �صعرت يف د�خلي 

و�لق�هر  �لظ�فر  �صو�ريخ  و�أن  وعك�،  �أبيب  تل  �صنحتل  �أنن�  يرون  وك�نو�  متف�ئلني، 

�صتق�صف هذه �ملن�طق كله�، لكنني يف د�خلي كنت منقب�صً�. مررت بب�ب �لعمود، ومررت 

مبع�ريف و�لتج�ر  و�صلمت عليهم، ومررت ب�صوق �لعط�رين، وم�صجد عمر و�صليت فيه، 

وك�أنني �أودع �لقد�ص حجر�ً حجر�ً، ونزلت �إىل �مل�صجد �الأق�صى. �صليت �ل�صنة و�صمعت 

�صوت�ً �صديد�ً؛ حيث دخل �ل�صقريي �مل�صجد و�لن��ص يهتفون ي� �صقريي بدن� �صالح )�أي 

نريد �صالح�ً(، �صعرت حينه� ومع �صعوري ب�النقب��ص ب�أن هذ� �لعمل غري منظم، وهو 

�ل�صحيح، وبعد �صالة �جلمعة وقفن� حتت  �ملق�ومة و�جله�د  �إىل  �لتهريج منه  �إىل  �أقرب 

�صجرة �ل�رشو وهي قرب �لك�أ�ص، وع�دة نلتقي نحن �الإخو�ن �مل�صلمون هن�ك، وك�ن هن�ك 

�إذ  �أن �صعورهم ي�صبه �صعوري،  �إ�صحق �لفرح�ن و�إخوة من �لقد�ص كثريون، والحظت 

ك�نو� منقب�صني، لكن �الآخرين ك�نو� مندفعني جد�ً ومتف�ئلني جد�ً ب�صكل كبري. ع�رش ذلك 

�ليوم ذهبت �أن� وع�ئلتي �إىل زي�رة عمي �ل�صيخ عبد �هلل غو�صة، وقد ك�ن ق��صي�ً للق�ص�ة 

يف �الأردن وك�ن له بيت يف بيت حنين�، جل�صن� هن�ك وق�ل يل �أحد �أعم�مي ي� �أب� عمر هذه 

�ملرة ال تت�ص�ءم، هذه �ملرة �صن�صرتجع تل �أبيب وعك� وحيف� وكل �صيء، فقلت له �إن �ص�ء 

�هلل ب�صري خري. بعد ذلك رجعت �إىل �إربد م�ص�ء يوم �جلمعة ومل �أجد جيو�ص�ً عربية ك�فية، 

ك�ن عددهم قليالً، مل �أجد �أي ح�صد كم� ينبغي يف طريق �لعودة، و�صلت �إربد وم�ر�صت 

عملي ويف يوم �الإثنني 1967/6/5 ك�نت ورديتي من �ل�ص�عة �لـ 11 ليالً وحتى �ل�صب�ح، 

من  �ل�صكنية  �ملدينة  يف  �ملخيبة  �صدّ  يف  و�أن�  ه�تفي،  �ت�ص�ل  ج�ءين  �صب�حً�  �ل�ص�د�صة  يف 

ز�مروفت�ص، ق�ل يل هل �أنت ذ�هب �إىل �إربد؟ قلت له نعم، ق�ل �صنذهب مع�ً، ركبت معه من 

�ل�ص�بعة، دخلت الأن�م وبعد �ص�عتني �صمعت  �ل�ص�عة  �إربد  �إربد، و�صلت  �إىل  �ملخيبة  �صدّ 

قرع�ً على �لب�ب، ك�ن �أخي عرف�ت يقول ��صتيقظ ي� �أب� عمر لقد بد�أت �حلرب!. 

قبل هذ� �لت�ريخ ب�صهرين �أي يف �صهر ني�ص�ن/ �أبريل ��صتط�ع �ل�صه�ينة �أن ي�صقطو� 

�صبع ط�ئر�ت من “�مليج” �ل�صورية �صقطت يف من�طق �الأردن وخ��صة �ملن�طق �ل�صم�لية، 



104

املئذنة احلمراء

�إحدى  �لط�ئر�ت،  على  ��صتولو�  �لذين  هم  �الأردنيني  ب�أن  يقول  �لعرب  �صوت  وك�ن 

�إىل �لبيت، وعندم� ك�ن  �إىل �صّد خ�لد و�أح�رشت قطعة منه�  �لط�ئر�ت �صقطت يف �لطريق 

ب�لط�ئر�ت  فعلو�  هكذ�  ويقولون  �لعرب  ل�صوت  �ملتحم�صني  من  �أق�ربي  بع�ص  يح�رش 

�أقول لهم هذه قطعة من �لط�ئر�ت. �أم� �لطي�رون �لذين نزلو� من �لط�ئر�ت ب�ملظالت ك�نو� 

قي�م  وعدم  �إهم�ل  هن�ك  وك�ن  �ملحرتفني؛  �لطري�ن  �صب�ط  من  يكونو�  ومل  �ملعلمني  من 

ب�الإعد�د �لالزم. 

�مل�رشي،  �لطري�ن  �صالح  �ص�ع�ت  ثالث  خالل  �ل�صه�ينة  دمر  ب�خت�ص�ر:  �ملعركة 

وقد ك�ن موزع�ً دون مالجئ )حيث ��صتيقظ �لعرب بعده� وعملو� مالجئ من �لب�طون 

�الأزرق،  �أقيمت يف مط�ر  �لتي  �ملالجئ  للطري�ن، وقد �ص�هدت بعيني بع�ص هذه  �مل�صلح 

H4. بعد �حلرب بد�أ �ملق�ولون �لعرب يبنون هذه �ملط�ر�ت مل�صلحة  ويف مط�ر �إت�ص فور 

�جلي�ص �الأردين؛ لتخبئة �لط�ئر�ت حتته� مبعد�ت �ملق�ولون �لعرب �لتي ��صتوؤجرت من� 

�أقيمت للطي�رين �مل�رشيني يف ليلة �خل�م�ص  ب�أن حفلة  �أي�ص�ً  �لرو�فد(. قيل  من موؤ�ص�صة 

من حزير�ن/ يونيو و�صهرو� حتى �لفجر، ويف �ل�صب�ح مّت تدمري ك�مل �صالح �لطري�ن. 

�لعربية  �لبالد  ل�رشب  خطة  عن  يتحدث  كر�جني�  ��صمه  لك�تب  �صدر  كت�ب  هن�ك  وك�ن 

على يد �ل�صه�ينة، هذه �خلطة �لتي يف �لكت�ب ُنفِّذت تقريب�ً كم� هي يف �لكت�ب، وقد قيل 

لدي�ن لقد ن�رشت خطة هجومكم يف �خل�م�ص من حزير�ن/ يونيو يف كت�ب كر�جني�؛ فق�ل 

�مل�رشية،  وخ��صة  �لعربية،  �الإذ�ع�ت  بقيت  �الأوىل  �ل�ص�ع�ت  ويف  يقر�أون.  ال  �لعرب  �إن 

�إ�رش�ئيلية،  ط�ئرة  و100  �إ�رش�ئيلية،  ط�ئرة  و50  �إ�رش�ئيلية،  ط�ئرة   30 �أ�صقطن�  تقول 

و�أعطو� �نطب�ع�ت ب�أنهم متقدمون مع �أن �ملعركة ح�صمت بعد ثالث �ص�ع�ت. �ل�صه�ينة 

�لطري�ن، وك�ن من  للجبهة �جلنوبية يف م�رش وق�صو� على  �لبد�ية وجهو� �رشبتهم  يف 

للط�ئر�ت،  تت�صدى  �أن  �صين�ء  يف  �لطري�ن  وم�ص�د�ت  �ملوجودة  �الأ�صلحة  من  �ملفرو�ص 

ولكن �صدر �الأمر ب�الن�صح�ب يف �ليوم �لث�ين، وك�ن �الن�صح�ب كيفي�ً �أي �ن�صحب كيف 

�مل�رشيون،  �جلنود  و�ن�صحب  كثرية،  و�أ�صلحة  جديدة،  وهي  �لدب�ب�ت،  وتركت  ت�ص�ء، 

�أنهو� �جلبهة  �أن  �إىل قن�ة �ل�صوي�ص. بعد  وتقدم �جلي�ص �ل�صهيوين ب�صهولة حتى و�صل 

و�أي�ص�ً  �الأردين،  �جلي�ص  �إىل  �رشبة  ووجهت  �لو�صطى  �جلبهة  �إىل  توجهو�  �جلنوبية 
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�صدر �أمر م�ص�به ب�الن�صح�ب، وك�ن يكن �أن يبقى �جلي�ص يق�وم حتى بدون ط�ئر�ت، 

و�لدليل �أن من يح�صم �ملعركة هي �إر�دة �لقت�ل الأن �جلي�ص �الأردين ومعه �لفد�ئيني ق�تلو� 

نف�صه�،  وب�الأ�صلحة  جوي  غط�ء  بدون   1968/3/21 يف  �لكر�مة  معركة  يف  م�رشفً�  قت�الً 

و�ن�صحب �جلي�ص من �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص ون�بل�ص و�خلليل حتت �صع�ر “دبِّر نف�صك” 

�لو�صطى وبعد �رشب �جلبهة �جلنوبية  �ملعركة يف �جلبهة  �أمرك(، هكذ� جرت  )�أي تولَّ 

خ�لد،  �صّد  يف  �أعمل  كنت  �أين  وحيث  �ل�صم�لية،  �جلبهة  �إىل  �ل�صه�ينة  توجه  و�لو�صطى 

�إىل  �لعيون  قرية  من  ينزلون  ك�نو�  حيث  �جلوالن؛  جبهة  يف  �ل�صوريني  مع  �أحتك  وكنت 

��صرت�تيجي، فهو ي�رشف  نهر �لريموك كن� نر�هم يف �ملخيبة. موقع �جلوالن هو موقع 

على كل �مل�صتوطن�ت، وك�ن �ل�صوريون يق�صفون �مل�صتوطن�ت ثم ُيْدِخلون �ملد�فع على 

عرب�ت د�خل �جلبل، ثم تخرج �لط�ئر�ت �الإ�رش�ئيلية فت�رشب �جلبل فال يت�أثر �أي �صيء. 

مع �الأ�صف �ل�صوريون �أي�صً� �نه�رو�، ومندوب �صورية يف هيئة �الأمم �أعلن �أن �لقنيطرة 

ت�صقط،  مل  �لقنيطرة  �إن  تقول  لدين�  �لتي  �ملعلوم�ت  �إن  ق�لو�  �ل�صه�ينة  �أن  مع  �صقطت، 

�أ�صقطو� �لقنيطرة قبل �أن ت�صقط، مل يق�تلو�، و�ن�صحبو� �ن�صح�ب�ً كيفي�ً مثل �الن�صح�ب�ت 

�الأخرى، و�صقطت �جلوالن بعد ذلك وقد ك�نت موقعً� ح�صينً� جد�ً. طلب مني حممد خلف 

�إىل زي�رة �ملوقع، ومعرفة �خل�ص�ئر �لتي تعر�صت له� �ملدينة �ل�صكنية �لتي كن�  �أنزل  �أن 

نقيم فيه� يف �ملخيبة بعد �حلرب، وك�ن ذلك يف �صهر متوز/ يوليو 1967، وهي �أول زي�رة 

وكن�  لنك�صف  نزلن�  �ص�بقون،  �أحر�ر  �صب�ط  وبع�صهم  �ملوظفني،  من  عدد  معي  وك�ن 

بد�أو�  �ل�صه�ينة؛ حيث  �ملحتلة من قبل  �لر�ص��ص من �جلوالن  ي�أتين�  �أن  كل مرة نتوقع 

بتجريفه� وزر�عته� بعد �أن هدمو� �حلمة �ل�صورية، وبقيت مئذنة �جل�مع حتى �الآن. زرن� 

�ملنطقة وعملن� ك�صف�ً ب�الأ�رش�ر �لتي ح�صلت، ونحن هن�ك مررن� مبخفر �أردين ف�أ�رش 

علين� �ص�بط �ملخفر �أن ن�رشب �ل�ص�ي معه ف�رشبن� �ل�ص�ي معه وحتدثن� عم� ح�صل قبل 

�صهر، ق�ل لقد نزل �ل�صوريون من �ملن�طق �جلبلية �لع�لية وق�صم منهم نزل عندن�، و�أحد 

�ل�صب�ط �لكب�ر ك�ن يبكي حزنً� على �صي�ع �جلوالن، ك�ن مت�أثر�ً ب�صبب قر�ر �الن�صح�ب 

�ملبكر. وهوؤالء ك�ن من �ملمكن �أن يق�ومو�. 

ق�ل يل بع�ص �ملهند�صني يف �ليوم �لت�يل لبدء �حلرب وقد �جتمعن� مع بع�صن� �لبع�ص 

�لق�در  عبد  �ص�لح  و�ملهند�ص  م��صي  خليل  و�ملهند�ص  عرفة  �صعيد  �ملهند�ص  معن�  وك�ن 
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و�ملهند�ص ه��صم فر�صخ و�آخرون، ق�لو� ي� �أب� عمر يقولون يف ن�رشة �الأخب�ر �إن �جليو�ص 

�لهزية  هذه  ن�صتبعد  وكن�  بذلك؟  يعنون  م�ذ�  �لث�ين،  �لدف�ع  خط  �إىل  �ن�صحبت  �لعربية 

“متال” يف و�صط �صين�ء.  �لث�ين هو ممر�ت  �لدف�ع  لهم رمب� يف م�رش خط  �لكبرية، قلت 

ق�لو� ويف �الأردن؟ قلت ممكن جبل �لطور �مل�رشف على �لقد�ص بعد �صقوط �لقد�ص، ويف 

قن�ة  ك�ن  م�رش  يف  �لث�ين  �لدف�ع  خطّ  �أن  علمن�  يومني  وبعد  �لعيون،  قرية  بعد  �صورية 

�ل�صوي�ص ويف �الأردن نهر �الأردن، ويف �صورية على م�ص�فة قريبة من دم�صق. 

بعد هذه �الأحد�ث ك�أن �ص�عقة وقعت على روؤو�ص �لن��ص، وترى �لن��ص �صك�رى وم� 

�أن �جلميع مذهولون، وعندم�  �أرى  �إربد  �إىل �ل�صوق يف  �أنزل  هم ب�صك�رى، وكنت عندم� 

�لكث�فة  ك�نت  يونيو،  حزير�ن/  بعد  ر�أيته�  كم�  �لن��ص  من  كث�فة  �أجد  مل  عّم�ن  �إىل  نزلن� 

ه�ئلة جد�ً يف عّم�ن و�إربد، ونقمت �ل�صعوب �لعربية على جيو�صه� �لتي خذلتهم، ومل ُيِعد 

�الأردين،  �جلي�ص  �إىل  �العتب�ر  �أع�دت  �لتي  �لكر�مة  معركة  �إال  �جليو�ص  هذه  �إىل  �العتب�ر 

�مل�رشي  للجي�ص  رم�ص�ن  حرب  ذلك  وبعد  �مل�رشية،  �جلبهة  يف  �ال�صتنز�ف  وحرب 

و�جلي�ص �ل�صوري. 

هذه بع�ص �النطب�ع�ت عم� ح�صل يف حزير�ن/ يونيو: يف �ليوم �لث�لث للحرب، وهو 

دخل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  فج�أة  ��صتمعت  �لر�ديو،  �إىل  �أ�صتمع  كنت  �الأربع�ء،  يوم 

�الأق�صى، و��صتلم مف�تيح ب�ب �ملغ�ربة، وو�صع �لعلم �ل�صهيوين ذو �لنجمة �ل�صد��صية 

وذو �للون �الأبي�ص و�الأزرق على قبة �ل�صخرة، وك�ن ر�بني ودي�ن هن�ك. كنت و�أن� �أ�صمع 

هذه �الأخب�ر �أح�ص بغ�صة يف حلقي، ومل �أ�صتطع �أن �أتنف�ص، عنده� ت�أكدت �أن �الأق�صى قد 

�صقط بيد �ل�صه�ينة. 

و�أن� ط�لب برتوكوالت حكم�ء  �أقر�أ  �لقد�ص؛ فعندم� كنت  �ملدفون يف  وتذكرت و�لدي 

�صهيون قر�أت مم� قر�أت �أن �الأفعى �ل�صهيونية �صتلف �لع�مل وتعود �إىل �أور�صليم �لقد�ص. 

وك�ن ذلك يف �خلم�صيني�ت عندم� كنت �أدر�ص يف بيتن� يف ح�رة �ل�صعدية، قلت لو�لدي هل 

الحتالل  يخططون  �ليهود  �إن  بلى  يل  ق�ل  �لقد�ص؟  يحتلون  �صوف  �ليهود  �أن  �صحيح 

م�  مبر�رة  و�صعرت  �لقد�ص،  �ل�صه�ينة  �حتل  عندم�  �حل�دثة  تلك  وتذكرت  كله�.  �لقد�ص 

بعده� مر�رة وغ�صب م� بعده غ�صب، وهكذ� ع�صن� هذه �مل�أ�ص�ة �ل�صديدة �لتي ز�دت عن 
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نكبة 1948، وح�ول حك�م �لعرب �أن ي�صموه� نك�صة للتخفيف من وقعه�، وبعد ذلك بد�أو� 

�ل�ص�بق  يف  بينم�  يونيو  حزير�ن/  حرب  �آث�ر  و�إز�لة  �لنك�صة،  �آث�ر  �إز�لة  �صع�ر  يطرحون 

ك�نو� يركزون على حترير م� �حتل �صنة 1948. 

العمل داخل االإخوان واحلركة الت�شحيحية:

تغريت �لدني� وبد�أن� نلتقي مع �صب�ب �الإخو�ن يف �إربد وعّم�ن ونت�ص�ءل م� هو �حلل؟ 

وم� هي �لنتيجة؟ وعقد موؤمتر اإ�شالمي يف عمّان دعا اإليه االأ�شتاذ حممد عبد الرحمن 

خليفة، وج�ء �مل�صلمون من جميع �أنح�ء �لع�مل، و�طلعن� على نت�ئج �ملوؤمتر فلم تعجبن�، 

كن� يف ذلك �لوقت �صب�ب�ً يف �لثالثين�ت، وغ�صبن� الأن ذلك ك�ن تف�صري�ً مل� حدث يف 1967 

غليلن�،  ي�صفي  م�  �ملوؤمتر  من  ي�صدر  مل  و�الإ�صالمية.  �لعربية  للوحدة  و�صع�ر�ت  فقط، 

مبعنى �لدعوة �إىل بن�ء �إ�صالمي جه�دي للبدء يف هذ� �لعمل. يف هذه �لفرتة ك�نت حركة فتح 

قد ��صتوعبت ب�ل�صبط م� يجري، فقد ك�ن هن�ك فر�غ يدل على ف�صل �الأنظمة �لتقدمية 

�أن تبد�أ  و�الأنظمة �لرجعية )هذه �لتعبري�ت �مل�صتعملة يف ذلك �لوقت(. قررت حركة فتح 

�ملعركة، ومتالأ هذ� �لفر�غ، وك�ن هذ� �لقر�ر حكيم�ً وبعيد �لنظر. طبع�ً �ص�أعود �إىل حركة 

فتح حيث بد�أت تعد �لعدة للتدريب، ونحن جمموعة �ملهند�صني �ت�صل بن� �أحد كو�در فتح 

يف �إربد وق�ل لن� م� ر�أيكم �أن ندربكم على �أن تن�صمو� �إىل حركة فتح، ت�ص�ورن� وقلن� لهم 

�أن نتدرب وم�صتعدون لذلك، ولكن ال نلتزم يف حركة فتح، ولكن  نحن ال م�نع لدين� يف 

كنت �أقدر �ختي�ره� للجه�د و�ملق�ومة، و�حرتم كل من يق�وم �الحتالل. 

وهكذ�  ب�جله�د،  �لفر�غ  منالأ  �أن  يكن  فتح  حركة  وقبل  �الإ�صالميني  نحن  وكن� 

�تفقن� نحن �صب�ب �الإخو�ن فيم� بينن� على �حلركة �لت�صحيحية؛ بحيث نقوم بت�صحيح 

�ل�صف �لد�خلي، ونركز على مفهوم �جله�د �لعملي ونبد�أ ب�لت�صلح، كن� نريد �أن ن�صحح 

بع�ص �ل�صلبي�ت يف �صفّ �الإخو�ن، و�أن نبد�أ م�رشوعن� �جله�دي. هذه �حلركة تو�صعت 

و�أن�  خري�ص  حت�صني  �حل�ج  ك�ن  قي�دته�  من  جيدً�  و�أذكر  جنوبه،  �إىل  �الأردن  �صم�ل  من 

و�آخرون، كن� ُنِعّد ن�رشة �رشية د�خلية، يكون �لرتكيز فيه� على هذه �ملو��صيع، �الإعد�د 

�صبتمب  �أيلول/  قبل  حتى   1967 �صنة  من  �حلركة  هذه  ومكثت  للجه�د،  و�ال�صتعد�د 

�أكرث من  �إليه� من �ل�صب�ب  �أ�صبح تعد�د �ملن�صمني  1970، وهي حركة غري معلنة، حيث 
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100 �ص�ب، وك�ن لدين� �لن�رشة �لد�خلية للتوعية ومن�ق�صة �آلي�ت �لتحرك و�لرتكيز على 

�لروؤية، و��صتمرت فرتة طويلة، ويف �آخر �أي�مه� ح�صل �أمر�ن، �أوالً �إره��ص�ت حرب �أيلول/ 

�صبتمب، وث�ني�ً �أن قي�دة �الإخو�ن �كت�صفت هذه �حلركة �لت�صحيحية، و�أ�صبح هن�ك �صّد 

عندم�  �أذكر جيد�ً  �ل�صبعيني�ت  بد�ية  �لت�صحيحية. يف  �الإخو�ن وهذه �حلركة  وجذب بني 

�ص�ركن� يف توديع �ل�صهيد �صالح ح�صن، وهو ق�ئد يف قو�عد �ل�صيوخ يف �الأردن، وهو �أخي 

و�صديقي و�أعرفه عندم� كن� يف �لكويت، ن�صلي مع�ً قي�م �لليل يف م�صجد �لفيح�ء، هذ� �لق�ئد 

ك�ن موؤمن�ً قوي�ً ق�ل لن� يف بع�ص �جلل�ص�ت �إنن� نريد �أن نوؤ�ص�ص قوة جم�هدة من �الإخو�ن 

فيتن�م، وذهبن�  �ل�صيوعيني يف  The Viet Cong، وهي قوة من  �لفيت كوجن  تقل عن  ال 

نتدرب عدة �أي�م يف مع�صكر لالإخو�ن يف �لزرق�ء، و�أذكر عندم� ك�ن معي �الأخ ف�يز �حلزينة 

و�آخرون طلب من� �صالح ح�صن )�أبو عمرو( �أن نقوم مبن�ورة ب�الأ�صلحة م�صي�ً ��صتمرت 

م�ص�فة 60 كيلومرت�ً على �الأقد�م، فم� ب�لك ب�صب�ب غري متعودين على �مل�صي، وقد مكثن� 

بعده� يومني و�أرجلن� قد تورمت، وك�ن �أخون� �ص�دق �لعزية و�لنية. وقو�عد �ل�صيوخ 

و�ليمنيني  و�مل�رشيني  و�ل�صوريني  و�لفل�صطينيني  �الأردنيني  �الإخو�ن  ت�صمل  ك�نت 

�أ�صي�ء  15 �صهيد�ً على ر�أ�صهم �صالح ح�صن، وقد تدربن� على  وغريهم، وقدمت حو�يل 

�أبرز من فيه�  �الأردن، وك�ن  �ل�صيوخ يف �صم�ل  �أ�صلحة ودوري�ت، وزرن� قو�عد  كثرية، 

�الأخ �أحمد نوفل و�الأخ عبد �هلل عز�م و�ل�صيخ ذيب �أني�ص و�آخرون. �أذكر �أنني ��صتطعت �أن 

�أح�صل على خر�ئط جوية ملنطقة �صم�ل �الأردن وفل�صطني و�صلمته� لل�صيخ �أحمد نوفل 

لال�صتف�دة منه� يف در��صة منطقة �الحتك�ك مع �لعدو �ل�صهيوين يف منطقة �جلوالن. 

�أن نق�تل حتت  �إىل هوؤالء، ولكن كن� ال نريد  �لت�صحيحية( ننظر بودٍّ  كن� )يف �حلركة 

ر�ية فتح. قو�عد �ل�صيوخ ت�أ�ص�صت ب�لتف�هم بني ي��رش عرف�ت وقي�دة �الإخو�ن يف �الأردن 

�لعزيز  عبد  �ملج�هد  �الأخ  ك�ن  �مل�رشيني  ومن  �حلو�مدة،  وعلي  �لفرح�ن  �إ�صحق  ومنهم 

علي. �صب�ب �الإخو�ن ك�نو� حتت قي�دة فتح�وية ومن ي�صت�صهد منهم ك�ن ي�صدر بي�ن 

ب�أنه �صهيد من فتح. كن� نرف�ص ذلك، وكم� ذكرت �ص�بق�ً كن� مت�أثرين بفكر �ملرحوم ح�صن 

�الإخو�ن  و�أي�ص�ً  �آخرين،  جن�ح  حتت  نكون  �أن  ولي�ص  �لتميز  �أردن�  قطب،  و�صيد  �لبن� 

�لفل�صطينيني �لذين ذكرتهم ك�نو� يرف�صون �مل�ص�ركة حتت جن�ح فتح، وهذ� م� �أكد عليه 

عبد �هلل �أبو عزة يف كت�به �لذي تن�ول هذه �لق�ص�ي�، وهو �أحد قي�د�ت �لتنظيم �لفل�صطيني 
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�لذي حتدثت عنه �ص�بقً�، وهو �لذي �أكد �أن تنظيم فل�صطني رف�ص �مل�ص�ركة يف مع�صكر�ت 

�ل�صيوخ، وك�ن بع�ص �الإخوة منهم عبد �هلل علي �ملطوع يف �لكويت متحم�ص�ً لدعم قر�ر 

�مل�ص�ركة، وك�ن يح�ول �أن يقنع �الإخوة �لفل�صطينيني، وخ��صة �ملتو�جدين يف �لكويت. 

حرب  على  مقدمون  ب�أنن�  توجه  لدين�  �ص�ر  �إذ  �لت�صحيحية،  �حلركة  �إىل  نعود 

ه�جمون�  �الإخو�ن  بع�ص  �لتنظيم.  هذ�  �إبق�ء  من  ف�ئدة  ال  �أنه  وجدن�  �صبتمب،  �أيلول/ 

من  �أقوي�ء  �صب�ب  �أنن�  ور�أو�  نظر،  بعيدي  ك�نو�  �الإخو�ن  قي�د�ت  بع�ص  ولكن  بقوة، 

ع.(  )ع.  �الأخ  للحو�ر  �أخوين  فرز  ومّت  معن�.  حو�ر  يجري  �أن  بّد  ال  و�أنه  �الإخو�ن 

�أن  �لتجربة، على  �إنه�ء هذه  بينن� وبينهم، و�تفقن� على  و�الأخ )خ. ق.( وجرى حو�ر 

�ملرحلة  يف  حيث  �ملطلوب،  �لت�صحيح  حتقيق  �ل�صف  د�خل  من  وللعمل  للزمن،  يرتك 

�أ�صعب  �أن نكون �صببً� يف �صقّ �الإخو�ن �مل�صلمني، الأن هذه �صتكون  �الأخرية خ�صين� من 

�أن�  �لقر�ر  لهذ�  �أخذن� قر�ر�ً وكنت متحم�ص�ً  �أن نحققه�.  �لتي كن� نريد  �لنت�ئج  بكثري من 

و�الأخ حت�صني خري�ص و�آخرون، وفعالً مّت �إنه�ء هذه �لتجربة، وعدن� كم� كن� يف �صفوف 

�الأخ )ع. ع.( و�الأخ )خ. ق.( ك�ن لهم� بعد  �أن  �أن ن�صجل هن�  بّد  �مل�صلمني. وال  �الإخو�ن 

نظر و�أخوية �صحيحة، وهكذ� عدن� �إىل �ل�صف مرة �أخرى، و�أ�صبحن� على م�ص�رف حرب 

�أيلول/ �صبتمب �أو م� ن�صميه� نحن يف �حلركة �الإ�صالمية فتنة �أيلول/ �صبتمب. 

معركة الكرامة: 

و�صمد  �لليل،  حتى  �ل�صب�ح  من  بد�أت   ،1968/3/21 �خلمي�ص  يوم  يف  جرت  �ملعركة 

�ملج�هدون من �جلي�ص �الأردين، و�لفد�ئيون وهم يف معظمهم من حركة فتح، �أم� �لقوى 

�الأخرى فلم ي�ص�ركو� يف هذه �ملعركة ب�عتب�ر �أنه� معركة مو�جهة، و�لعمل �لفد�ئي يجب 

�ن�صحبت عدة ف�ص�ئل مثل  �أن يو�جه �جليو�ص، وفعالً  �لكر و�لفر وال يجب  �أن يت�صمن 

حركة  �تخذته  �لذي  �لقر�ر  وهذ�  فتح  جم�عة  وبقيت  �لع�مة،  و�لقي�دة  �ل�صعبية  �جلبهة 

وعميقة  و��صعة  �إطالقة  فتح  حركة  �أطلق  �لذي  هو  �لكر�مة  معركة  يف  ب�ل�صمود  فتح 

ولي�ص �إطالقة �لر�ص��صة �الأوىل �لتي ك�ن ت�أثريه� حمدود�ً جد�ً؛ ف�نطالقة فتح �حلقيقية 

هي يف 1968/3/21. يوم �ملعركة، على �لرغم من �لطري�ن و�لدب�ب�ت �ل�صهيونية، وعلى 

�لرغم من �آالف �جلنود، �إال �أن هذ� �ل�صمود �الأ�صطوري ب�صب�ب �جلي�ص �الأردين و�صب�ب 
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�لفد�ئيني لقّن دي�ن در�ص�ً لن ين�ص�ه، و�صقط من �ل�صه�ينة �أعد�د كبرية، و��صت�صهد وجرح 

�ملئ�ت من �جلي�ص �الأردين و�لفد�ئيني، ويوم �جلمعة مّت �صحب عدد من �لدب�ب�ت من �ص�حة 

�ملعركة، وعر�ص �أم�م �أم�نة �لع��صمة و�صط عّم�ن. وال �أ�صتطيع �أن �أ�صف �صعور �لن��ص 

ب�لفرح و�إع�دة �الأمل ب�هلل وبهذه �الأمة، وهذ� بعد �أقل من ع�م من �رشبة حزير�ن/ يونيو 

�لدب�ب�ت ب�أيديهم، ويف  �أقل ب�الآالف يلم�صون حديد  �إن مل  �لن��ص ب�ملئ�ت  1967، وتق�طر 

�حلديدية(  )�ل�صال�صل  ب�جلن�زير  مربوطني  �ل�صه�ينة  �جلنود  بع�ص  ك�ن  �لدب�ب�ت  هذه 

م�  �ل�صبت  يوم  �ملهند�صني  الأ�صدق�ئي  قلت  فرحة  بعده�  م�  فرحة  ك�نت  وحمرتقني، 

بعد  �أي  �لكر�مة  يف  كن�  �لب�كر  �ل�صب�ح  يف  وفعالً  �ملعركة؟  �ص�حة  ونرى  ننزل  ب�أن  ر�أيكم 

و�لتقين�  �لدخ�ن،  منه�  يت�ص�عد  و�لعرب�ت  �لدب�ب�ت  بع�ص  ك�نت  �ملعركة،  من  �ص�عة   24

�نتق�ء،  �صب�به�  تنتقي  فتح  حركة  ك�نت  �لوقت  ذلك  ويف  فتح،  حركة  �صب�ب  من  عدد  مع 

يدوية ور�ص��ص�ت،  �أ�صلحة خفيفة وب�صيطة، وقن�بل  جل�صن� مع هوؤالء وك�نو� يحملون 

هذه  �آلية،  ن�صف  “�صيم�نوف”  بن�دق  �أو  بور�صعيد،  “ك�رلو”  �أو  �إجنليزي،  “��صتني”  �إم� 

هي كل �أ�صلحتهم، ولكن عزيتهم ع�لية. عندم� جل�صن� مع بع�صهم، ونحن حو�يل خم�صة 

نثبت  و�أن  �ل�صهيوين،  �لعدو  هذ�  نق�تل  �أن  نريد  �إمن�  لن�  ق�لو�  لهم،  ��صتمعن�  مهند�صني 

�لك�رثية  �أحد�ث حزير�ن/ يونيو  �لرغم من  �لفل�صطيني مل يدمر على  �ل�صعب  ب�أن  لالأمة 

�لب�صيطة دخلت قلوبن� ب�صورة كبرية وبقيت  �لكلم�ت  �أو ن�صت�صهد. هذه  �أن ننجح  ف�إم� 

تتف�عل يف نف�صي، ومل يبد�أ يف ذلك �لوقت م�رشوع جه�دي �إ�صالمي، الأن م�رشوع �ل�صيوخ 

كم� ذكرت �نتهى يف فتنة �أيلول/ �صبتمب، وبقيت يف نف�صي حتى ج�ء يف يوم من �الأي�م من 

�أن تعمل  �إخو�نك يف ق�صم فل�صطني يريدون منك  �إن  �أبو م�جد  �الأخ  1989 وق�ل يل  �صنة 

معهم و�أن تتفرغ معهم، فقلت له �صمع�ً وط�عة مع �أنني كنت قد دخلت يف �خلم�صين�ت، 

ومنذ ذلك �لوقت �نخرطت يف حركة حم��ص. وبعد معركة �لكر�مة دخل وتق�طر �ل�صب�ب 

على حركة فتح من كل حدب و�صوب، ومل يكن عندهم �إمك�نية ال�صتيع�ب هوؤالء �ل�صب�ب، 

لذلك عندم� دخلت فيه� قوى  �الإعد�د و�لتدريب و�لتوعية،  �الأوىل ك�نت متقنة  و�لنوعية 

خمتلفة، ح�صل بعد ذلك بع�ص �الأخط�ء يف هذه �حلركة يف �أكرث من موقع. 

�أذكر يف هذه �الأي�م بعد معركة �لكر�مة �صمعن� �أن ي��رش عرف�ت يقيم يف منطقة �ل�صلط، 

و�تفقن� نحن �ملهند�صني �خلم�صة �لذين كن� نعمل يف �صّد خ�لد بن �لوليد على زي�رة ي��رش 
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�أو  �أو �ملالجئ  �أعم�ل �خلن�دق  �أن لن� خبة يف  �أ�ص��ص  عرف�ت، ونقدم خدمتن� �لفنية على 

زي�رتن�  �صبب  هو  هذ�  بهذ�،  نقوم  �أن  على  ق�درون  �ملهند�صون  فنحن  �ال�صتحك�م�ت، 

بن�ية  يقيم يف  لزي�رته، وك�ن  �لكر�مة. ذهبن�  بعد معركة   1968 �صنة  لعرف�ت يف خريف 

قريبة من �ل�صلط وهذه �ملرة �لث�نية �لتي �أر�ه فيه� منذ عملن� مع�ً يف �نتخ�ب�ت 1955 عندم� 

ك�ن مر�صح�ً رئي�صي�ً للر�بطة �لفل�صطينية، ف�أن� �أعرفه �صخ�صي�ً وهو يعرفني �صخ�صي�ً، 

جد�ً،  متو��صع  مك�ن  يف  موجود�ً  ك�ن  وقد  �لعمل،  بهذ�  للقي�م  ��صتعد�دن�  عليه  فعر�صن� 

منطقة  يف  �لفد�ئيون  فيه�  �ملوجود  �لكهوف(  )ده�ن  �ملغر  طر��صة  عن  يتحدثون  وك�نو� 

�ل�صلط وكيفية �إعد�ده�، كنت جتد يف ذلك جترد�ً و��صح�ً، وهن� �أريد �أن �أوؤكد �أن �خلالف�ت 

بينن� وبني ي��رش عرف�ت مل تكن �صخ�صية، عندم� ك�ن يج�هد ويق�وم كن� �أقرب �إليه، وكن� 

نتمنى �أن يج�هد حتت ر�ية �إ�صالمية. 

اأحداث اأيلول/ �شبتمرب 1970: 

يف  يق�تلون  �لفد�ئيون  ك�ن  �لفد�ئية  للحركة  ب�لن�صبة  �الأخط�ء،  ح�صلت  ذلك  بعد 

يغطي  وك�ن  كبرية  م�ص�عدة  ي�ص�عدهم  ك�ن  �الأردين  و�جلي�ص  �حلدود،  وعلى  �الأغو�ر 

يقيمون  بد�أو�  ذلك  بعد  ولكن  �لد�خل،  يف  ويدخلون  �لنهر  يقطعون  ك�نو�  عندم�  عليهم 

وغريهم،  للمق�ومني  در�ص  وهذ�  وغريه�.  و�إربد  عمّ�ن  يف  �ملدن  د�خل  وقو�عد  مك�تب 

�ملدنية  �حلي�ة  يف  وينخرطون  �ملدن،  �إىل  ويعودون  و�جلبه�ت،  �لقو�عد  يرتكون  عندم� 

يرت�جعون. �إذ �إن �أيَّ حركة تتخلى عن �ملق�ومة و�جله�د وحي�ة �جلب�ل ترت�جع تدريجي�ً. 

وبد�أت �ال�صتفز�ز�ت بني �جلي�ص �الأردين وبني �لف�ص�ئل �لفل�صطينية، وك�نت هن�ك قوى 

“كل  عّم�ن  �صو�رع  حو�ئط  على  يكتبون  وك�نو�  ��صتفز�ز�ً،  �أكرث  فل�صطينية  وف�ص�ئل 

�ل�صعبية  يبد�أ من عمّ�ن” وقد برزت يف ذلك �جلبهة  �لقد�ص  “حترير  للمق�ومة”،  �ل�صلطة 

وك�ن  عّم�ن،  يف  ��صتب�ك�ت  عدة  وجرت  معهم�،  فتح  ت  و�جنرَّ �لديوقر�طية،  و�جلبهة 

�جلي�ص  ��صتفز�ز  ز�د  ومم�  �لق�دمة.  للمعركة  ُيِعدُّون  و�لف�ص�ئل،  �جلي�ص  �لطرفني:  كال 

�ل�صب�ط  ي�صتفزون  ك�نو�  �ملق�ومة  ف�ص�ئل  بع�ص  يف  �ملر�هقني  بع�ص  �أن  ح�صني،  و�مللك 

مع�صكر�تهم،  �إىل  هوؤالء  ويعود  �إه�ن�ت،  �إليهم  ويوجهون  �أ�صلحتهم  من  ويجردونهم 

وهكذ� يعب�أ �جلي�ص �صّد �لعمل �لفد�ئي، مع �أن �جلي�ص ك�ن �ص�بق�ً يغطي عملي�ت �ملق�ومة 
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يف فل�صطني. وقبيل �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب ق�مت �جلبهة �ل�صعبية بخطف ثالث ط�ئر�ت 

ك�ن  �إعالمي�ً،  وتغطيته�  بتفجريه�  وق�مو�  رملية،  �أر�ص  يف  �الأزرق  منطقة  يف  و�أنزلوه� 

��صتفز�ز�ً كبري�ً للنظ�م �الأردين. وكنت حينه� �أقيم يف جبل �حل�صني بعد �أن تركت �إربد يف 

�صهر �آب/ �أغ�صط�ص 1968 وجئت �إىل عّم�ن ومكثت يف بيتي هذ� ع�َمّي 1969 و1970. يف 

هذ� �لبيت �لك�ئن ب�لقرب من دو�ر فر��ص، وي�صمى دو�ر مك�صيم يف ذلك �لوقت )ومك�صيم 

��صم مطعم موجود على هذ� �لدو�ر، ومك�صيم كم� قر�أت مطعم م�صهور يف ب�ري�ص(، وهذ� 

�لدو�ر يف نه�يته ي�صل �إىل خميم �حل�صني وك�ن بيتي على �ل�ص�رع �لرئي�صي �لذي يوؤدي 

�إىل خميم �حل�صني، الحظن� قبل 17 �أيلول/ �صبتمب ح�صد�ً فد�ئي�ً كبري�ً، جمموع�ت م�صلحة 

�أم عمر  �أه�يل عمّ�ن ك�نو� يغ�درون، فق�لت يل  �أن بع�ص  و�أ�صلحة ور�ص��ص�ت، والحظت 

دعن� نغ�در مع �ملغ�درين، كنت موظفً� يف ذلك �لوقت، قلت له� �أين نغ�در؟ ق�لت �إىل دم�صق 

�أو بريوت، لن ن�صتطيع �ملعي�صة هن�لك طبع�ً �ملوظف �لع�دي ال ي�صتطيع �أن ينفق، هن�ك 

�أن��ص من �الأثري�ء وبع�ص �لن��ص ذهبو� �إىل �ل�صلط، فهي �ملدينة �لوحيدة �لتي مل حت�صل 

فيه� فتنة، وعقالء �ل�صلط منعو� �جلي�ص �الأردين و�لفد�ئيني �أن ي�صتبكو� هن�ك. طبع�ً حتى 

�الآن مل يكتب �أحد عن �أيلول/ �صبتمب �إال قليل، و�أن� �ص�أكتب �نطب�ع�تي �لتي مررت به�. 

�رشعي  منطلق  من  نعتقد  الأنن�  �لقت�ل،  هذ�  �صّد  �بتد�ء  كن�  �مل�صلمون  �الإخو�ن  نحن 

ب�أنه ال يجوز للم�صلم ب�أن يقتل �مل�صلم، �لفد�ئي م�صلم و�جلندي م�صلم، فحتى �لقو�عد يف 

�ل�صم�ل ج�ءتهم �الأو�مر ب�أن ال ي�ص�ركو� ال مع �لفد�ئيني وال مع �جلي�ص، فغ�صب منهم 

�لفد�ئيون وعرف�ت وغ�صب منهم �جلي�ص �أي�ص�ً، ولكنهم �صجلو� موقف�ً ت�ريخي�ً برف�ص 

�أخي �لكبري وهو يعمل مع فتح، و�أح�رش معه  �أيلول/ �صبتمب ز�رين  �لفتنة. وقبل  هذه 

�صيف�ً )خ�لد �حل�صن( وتن�ول طع�م �لغد�ء عندن�، وق�ل نريد �أن نذهب �إىل فندق كرف�ن، 

فندق  ي�صمونه�  وك�نو�  �ملخ�بر�ت،  د�ئرة  قرب  ومررن�  �حل�صني  جبل  من  ف�أخذتهم 

�أبو ر�صول )حممد ر�صول �لكيالين(، ف�ص�أل خ�لد �حل�صن �أخي �لكبري وق�ل له �إىل �أين يريد 

�أن ي�أخذن� �أبو عمر؟ ف�صحكت و�أو�صلتهم �إىل فندق كرف�ن حيث ك�نو� يلتقون مع بع�ص 

�لفد�ئيني، وهي  �ملو�جهة بني �جلي�ص وبني  �أنف�صهم لهذه  جم�عة فتح، وك�نو� يجهزون 

مو�جهة �صخمة وكبرية وقد �أدت هذه �إىل �صقوط �آالف �ل�صح�ي�.
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 ويف يوم 17 �أيلول/ �صبتمب يف �ل�ص�عة �خل�م�صة �صب�ح�ً بد�أت �ملعركة، كنت يف �لط�بق 

للجي�ص  جمنزر�ت  ع�رش  حو�يل  مرت  �الأر�صي،  �لط�بق  يف  �جلري�ن  عند  فنزلت  �الأول 

ب�جت�ه خميم جبل �حل�صني، بعد �ص�عة �أو �ص�عتني مل يعد من �ملجنزر�ت �لع�رشة �إال خم�ص 

جمنزر�ت، جمنزرة �أم�م �لبيت حت��صت �ملرور يف �ل�ص�رع فخرجت على �لر�صيف، ويبدو 

�أن �لفد�ئيني قد كمنو� له�، فث�ر لغم بهذه �ملجنزرة فن�صفت وخلعت كل �أبو�ب �ل�صقة �لتي 

جندي  هن�ك  ك�ن  خرجت،  وعندم�  �ل�ص�رع،  يف  ف�أ�صبحن�  و�ل�صب�بيك  فيه�  ن�صكن  كن� 

جريح وهذه �ملجنزرة مدمرة و�لفد�ئيون نزعو� �أ�صلحته�، وبعد قليل بد�أت �لقن�بل تنه�ل 

�أيلول/ �صبتمب و�صل  �أحد�ث  على هذه �ملنطقة من �جلي�ص �الأردين. يف �ليوم �لث�ين من 

�جلي�ص �إىل دو�ر فر��ص، وح�صلت معركة كبرية جد�ً ثم تقدم و�حتل �ملنطقة ودخل �لبيت 

�لذي كن� ن�صكن فيه. و�أذكر �جلندي �الأردين وك�ن يحمل كال�صنكوف، ويبدو �أنه �ص�دره 

يقدمون  ك�نو�  �لوقت  ذلك  يف  و�لن��ص  �لطع�م،  له  وقدمن�  بدوي�ً  ك�ن  �لفد�ئيني،  �أحد  من 

للفد�ئيني �لطع�م و�ل�ص�ي، وعندم� ج�ء �جلي�ص ك�ن �لن��ص يقدمون لهم �لطع�م و�ل�ص�ي 

له هن�ك نوع بيجو زرق�ء، فخرج  �أين �صي�رتك قلت  �لبدوي  �أي�ص�ً، ق�ل يل هذ� �جلندي 

�أحد  فتحت  �لوقت،  ذلك  يف  �صب�ك�ً  يفتح  �أن  �إن�ص�ن  ي�صتطع  مل  �صليمة،  �إنه�  وق�ل  ونظر 

 12 �ل�صب�بيك مرة ووجدت �ص�حنة فيه� جثث ملق�ة فوق بع�صه� �لبع�ص. مكثن� حو�يل 

يوم�ً من 17 �أيلول/ �صبتمب حتى 28 منه، عندم� توقف �لقت�ل وهو �ليوم �لذي تويف فيه 

عبد �لن��رش، بعد �أن �صعى يف وقف �إطالق �لن�ر. يف هذ� �لوقت كن� نن�م على بطونن�، الأن 

�أن  �أحي�ء، وك�ن من �ملمكن  �أخرجن� منه�  �لع�ملني  �لقن�بل و�لر�ص��ص�ت يف كل جهة ورب 

منوت فيه� كم� م�ت كثري من �لن��ص. 

وك�نت هن�ك يف منطقة قريبة من �لبيت، مق�بل �ص�رع فرعي، جمنزرة للجي�ص تطلق 

ر�ص��ص  معهم  فد�ئيون،  �الأخرى  �جلهة  من  �ملق�بل  يف  وك�ن  �خلم�صم�ئة،  ر�ص��ص  من 

دو�صك�، وهذه �أ�صلحة ثقيلة، ومن خالل �ل�صوت ميّزن� �أن ر�ص��ص �خلم�صم�ئة ك�ن �أ�رشع 

زحفو�،  �لفد�ئيني  بع�ص  �أن  يبدو  �إذ  �لبيت،  حول  حركة  �صوت  و�صمعن�  �لدو�صك�.  من 

وقررو� �أن يق�صفو� هذه �ملجنزرة، �صمعن� �أ�صو�تهم، ولكن مل ي�صتطع �أحد من� �أن يرى 

بنف�صه، ويبدو �أنهم ق�صفوه�، نحن كن� يف و�صط �ملعركة. 
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عملي�ً يف 28 �أيلول/ �صبتمب هد�أت �ملعركة. ��صتمعت �إىل جلبة ب�خل�رج وك�نت �أم عمر 

قد طبخت عد�ص�ً فتن�ولن� طع�م �لغد�ء وحمدن� �هلل، قلت له� م�زح�ً �أين �الإج��ص لنتحلى 

به؟ ق�لت ��صكت حتى ال يفطن �ل�صغري عمر، وك�ن عمره ثالث �صنو�ت، �أخذ ي�رشخ �أريد 

و�صلت،  قد  م�ص�عد�ت  ك�نت  �خل�رج،  يف  �حلركة  �رّش  الأرى  لل�ص�رع  فخرجت  �إج��ص�ً، 

ووقفت قرب �ص�حنة تلقي �صن�ديق �لف�كهة على �لن��ص، تف�ح وبرقوق و�إج��ص، تلقفت 

�صندوق�ً وذهبت به للبيت وفتحته فك�ن �إج��ص�ً!. 

�إىل  وذهبت  مك�نهم،  �ل�صغرية  و�بنتي  وو�لدتي  �بني  وتركت  معي  زوجتي  �أخذت   

ع�ئلة زوجتي يف جبل �للويبدة قرب جبل �حل�صني، وعند �آخر خّط للجي�ص �الأردين ق�ل 

يل �أم�مك �للويبدة ت�صتطيع �لذه�ب لكن �إذ� لقيت �أ�صالك �أو قن�بل �إرفع رجلك عنه�، قلت 

ب�صيطة، ك�نت �ملنطقة مزروعة بقن�بل و�ألغ�م من كل �صكل ولون، و�صلن� �إىل �لبيت يف هذه 

�ملغ�مرة، وهن�ك علمت �أن �صقيق زوجتي قد �أ�صيب بجر�ح، وزرته يف م�صت�صفى لوزميال 

وعدت بعد ذلك. هذه �لفرتة من �لهدوء ويف هذ� �لوقت �نعقد موؤمتر يف �لق�هرة للزعم�ء 

�أنه ك�ن يقيم يف منزل �مل�صت�ص�ر  �أخذ عرف�ت حل�صور هذ� �ملوؤمتر، وعلمت  �لعرب، ومتّ 

�لع�صكري لل�صف�رة �مل�رشية وك�ن ��صمه جنيب جويفل، وقد ذكرته �ص�بق�ً لقد ك�ن �أحد 

منذ  �مل�صلمني  �الإخو�ن  من  يخرتقه�  �أن  �لن��رش  عبد  ��صتط�ع  �لتي  �ملهمة  �ل�صخ�صي�ت 

ذلك �لوقت، وبعد �أن وّدع عبد �لن��رش �آخر زعيم عربي ع�د �إىل �لبيت، وبعد ذلك �لوقت 

تقدر  ب�لق�هرة  له جن�زة  �أيلول/ �صبتمب، وقد خرجت   28 �ل�صديد وتويف يف  بد�أ مر�صه 

ب�ملاليني. 

 بعد ذلك هد�أت �الأمور و�أ�صبحت حت�صل مع�رك من موقع �إىل موقع يف جميع �أنح�ء 

�لتل ك�ن يقوم مبعركة تق�صم �صيئ�ً  عمّ�ن، و�جلي�ص برئ��صة رئي�ص �حلكومة و�صفي 

يف   )2007 )�صيف  �الآن  �لق�ئمة  �ملعركة  يف  يذكرين  وهذ�  �لفد�ئيني،  مو�قع  من  ف�صيئ�ً 

منزالً، ومن  ي�أخذون عم�رة عم�رة ومنزالً  �الإ�صالم،  �للبن�ين وفتح  لبن�ن بني �جلي�ص 

وبد�أ  �الأردين،  �لنظ�م  ِقبَل  من  �ملق�ومة  ف�ص�ئل  يف  �خرت�ق�ت  هن�ك  ك�ن  �أنه  �لو��صح 

منطقة  �إىل  وذهبو�  عّم�ن،  من  خرجو�  ذلك  وبعد  ف�صيئ�ً،  �صيئ�ً  يتقدم  �الأردين  �جلي�ص 

�الأحر��ص، يف منطقة دبني و�أحر��ص عجلون، ومكثو� حتى �أو�خر �صنة 1971، ثم �ُصِمَح 
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حركة  �نتهت  وهكذ�  �صورية.  �إىل  تن�صحب  �أن  �الأحر��ص  يف  �ملوجودة  �لفد�ئية  للف�ص�ئل 

�أحد�ث �أيلول/ �صبتمب وم� تبعه� من ق�ص�ي�. 

�أحد�ث �أيلول/ �صبتمب جعلتني �أقرر �أن �أغ�در عّم�ن، وفعالً �ت�صلت مع قريب يل، 

و�أخذت  و�مل�ء،  �لكهرب�ء  وز�رة  يف  الأعمل  ث�نية  مرة  �لكويت  �إىل  وذهبت  طلب�ً  يل  وقدم 

عي�يل معي ومكثت ع�م�ً ون�صف يف �لكويت، وعملت يف م�رشوعني كبريين يف �لكويت؛ 

�أعمل مهند�ص موقع من وز�رة �لكهرب�ء،  �أبر�ج �لكويت �لثالثة وكنت  �مل�رشوع �الأول 

VBB �ل�صويدية، و�لتي ت�رشف على �رشكة يوغ�صالفية  ومنتدبً� مع �رشكة يف بي بي 

)�أ(  برج  �أبر�ج،  ثالثة  ُبنَِي  حيث  ك�مل،  ع�م  طيلة  وعملت  �جننريينغ،  يونيون  ��صمه� 

كرة  �صكل  على  مطعم  وفوقه  م�ء  خز�ن  عن  عب�رة  )�أ(  برج  )ج(؛  وبرج  )ب(  وبرج 

متحركة، وبرج )ب( عب�رة عن خز�ن م�ء على هيئة كرة، وبرج )ج( يف �لو�صط عب�رة 

�أ�ص��ص�ته وحتى  �بتد�ء من  �مل�رشوع  ب�الإ�رش�ف على معظم  عن برج لالإ�ص�ءة، عملت 

�ل�ص�ملية  منطقة  يف  عم�رة  وهو  ث�نٍ  م�رشوع  يف  عملت  ذلك  بعد  �لكرة،  عمل  تقريب�ً 

مو�جهة للدف�ع �ملدين، وقد �أ�رشفت عليه� حو�يل �صبعة �أ�صهر. ثم ج�ءن� وفد من ليبي�، 

و�أخذت  هن�ك  وذهبت  ف�أخط�أت  مهند�صني،  ويريدون  ليبي�  يف  نهو�ص�ً  هن�ك  �إن  وقيل 

ذلك  بعد  كثرية.  م�ص�ريع  هن�ك  و�إن  �لكويت،  يف  �إبَق  يل  ق�لو�  �أنهم  مع  معي،  �لع�ئلة 

هن�ك،  بذه�بي  �أخط�أت  ب�أين  �صعرت  بنغ�زي  ليبي�  قدم�ي  وطئت  ومنذ  ليبي�  �إىل  ذهبن� 

�أيلول/ �صبتمب �صنة  �إىل �الأردن، وك�ن ذلك يف �صهر  مكثت �صهر�ً ون�صف فقط وعدت 

1972 وبد�أت مرحلة �أخرى. 





الف�صل ال�صاد�س
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العودة اإىل االأردن والعمل يف م�شروع �شّد امللك طالل: 

�لفرتة ك�ن  1971، يف هذه  بد�ية  �أن غ�درته� يف  بعد   1972 نه�ية  �الأردن يف  �إىل  عدت 

�الأحر��ص  ويف  �ملدن  د�خل  �الأردن  بق�ع  جميع  على  �صيطرته  فر�ص  قد  �الأردين  �جلي�ص 

يعملون  ك�نو�  منهم  �أعد�د  وبقيت  �لفل�صطينية،  �لف�ص�ئل  حتجيم  ومّت  مك�ن،  كل  ويف 

تغري  وقد  �لرو�فد  موؤ�ص�صة  يف  تعييني  �إع�دة  على  �ملو�فقة  ومتت  معلنة.  غري  ب�صورة 

��صمه� �إىل �صلطة و�دي �الأردن. �أهم م�رشوع يف ذلك الوقت كان �شّد امللك طالل، وبعد 

فرتة وجيزة من تعييني قرر رئي�ص �صلطة و�دي �الأردن عمر عبد �هلل �أن يعينني مدير�ً 

تنفيذي�ً لهذ� �مل�رشوع، وك�ن �ملدير �لع�م يف هذه �لفرتة ظ�فر �لبديري، وقد �ص�فر يف بعثة 

�إىل �لوالي�ت �ملتحدة، وك�ن عمر عبد �هلل يقوم بدور رئي�ص ومدير ع�م �ل�صلطة. �إن �خلبة 

�لتي �كت�صبته� يف �لعمل �مليد�ين يف �صدّ خ�لد بن �لوليد، مب� فيه� ت�صفية �ملق�ولني �لعرب 

ومن�ق�صة �ملط�لب�ت �لتي قدموه�، وقبله� جتربتي يف قن�ة �لغور �ل�رشقية، وجتربتي يف 

الأن  جد�ً  جيدة  خبة  �أعطتني  �الأجنبية  �ل�رشك�ت  مع  و�حتك�كي  �لثالثة،  �لكويت  �أبر�ج 

�صّد  م�رشوع  �الأردن،  يف  م�رشوع  �أكب  وهو  �ملهم،  �مل�رشوع  هذ�  على  ب�الإ�رش�ف  �أقوم 

�أي�ص�ً  �إنريجو بروجكت  �ليوغ�صالفية، و�مل�رشف  �مللك طالل. �ملتعهد هو �رشكة بالنوم 

يوغ�صالفية، وقد تع�قدت �صلطة و�دي �الأردن وهي �ص�حب �لعمل مع �رشكة فرن�صية 

تدعى كوين �أند بليري، وهذه �ل�رشكة مهمته� �الإ�رش�ف ومر�جعة ت�صميم�ت م�رشوع�ت 

�صدّ �مللك طالل، و�أ�صهر �لفنيني ك�ن� �ثنني �أحدهم� ��صمه جورج بو�صت و�لث�ين جيولوجي. 

هوؤالء �لفرن�صي�ن ك�ن� يتق��صي�ن ر�صوم�ً على �الإ�رش�ف وعلى �لت�صميم ومت�بعة �لعمل، 

�أردني�ً هذ� ب�الإ�ص�فة  120 دين�ر�ً  ويوميتهم يف ذلك �لوقت عندم� ك�نو� يزورون �لعمل، 

مل�صكنهم وم�أكلهم مب� يع�دل تقريب�ً �ألفي دين�ر يومي�ً يف �لوقت �حل�يل، وك�نو� خمل�صني 

جد�ً وتعلمن� منهم �لكثري.

 بد�أت �مل�رشوع وك�ن �مل�رشوع يف بد�يته، وك�ن ثمة م�ص�كل فنية كثرية تعرقل �لعمل، 

ويبدو  م�صغوطة،  ب�أ�صع�ر  �أخذه  وقد  �لعمل  بد�أ  عندم�  بالنوم  �رشكة  �ملتعهد  �أن  �أهمه� 

لديه�  يعد  �الأردن، بحيث مل  �إىل متنفذين يف  قد دفعت ر�صو�ت  ك�لع�دة  �ل�رشكة  �أن هذه 

�أتقدم بهذ� �مل�رشوع بقوة  �أن  �صيولة لتبد�أ �لعمل، يف ظّل هذه �الأجو�ء �ل�صعبة ك�ن علي 
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ونظيفي  �الأكف�ء  �ملهند�صني  من  عدد  مع  عملت  وقد  جيد،  عمل  ب�إجن�ز  �الأردن  مل�صلحة 

�ليد، �أذكر منهم ف�يز عريق�ت و�أحمد لطوف ومنر عر�ص�ن، ك�نو� يعملون م�ص�عدين يل 

ب�ك�صت�ين  خبري  يرت�أ�صه  �لدر��ص�ت  ق�صم  ��صمه  �آخر  ق�صم  هن�ك  وك�ن  �لتنفيذ،  ق�صم  يف 

��صمه ترم�زي، ثم ج�ء خبري �آخر ��صمه �أ�صغري، وقبله ك�ن هن�ك خبري فرن�صي يف ق�صم 

�لدر��ص�ت. و�أي�ص�ً من �ل�صخ�صي�ت �لتي عملت يف ق�صم �لدر��ص�ت ظ�فر �لع�مل، وهو �الآن 

)2007( وزير �ملي�ه و�لري يف �الأردن، وهو من �ل�صخ�صي�ت �لكفوؤة. 

 عندم� بد�أت �لعمل ك�نت �أم�من� م�صكلة كيف ن�صتطيع �أن جنعل �ملتعهد يعمل ب�رشعة 

�لق�نونية،  ب�ملد�خل  �إال  ب�الإمك�ن رفع �صعره  �أ�صع�ر متدنية جد�ً، مل يكن  و�إجن�ز يف ظّل 

�ملتعهد حقه يف كل  �لتغريية، ف�أعطين� هذ�  �الأو�مر  ك�ن هن�ك بند يف �التف�قية ي�صمى بند 

عمل فيه تغيري، فمثالً �إذ� ك�ن هن�ك نفق ح�صب �ملخطط�ت و�ملو��صف�ت �الأولية طوله 100 

مرت، ثم طر�أ متديده �إىل 200 مرت بقر�ر من �ل�رشكة �ال�صت�ص�رية ومن �ل�رشكة �ملر�جعة 

�لفرن�صية فال بّد �أن نعطيه �صعر �آخر للمئة مرت �لث�نية؛ الأن �مل�ص�فة �أطول و�لنقل يكلف 

�أكرث و�لتهوية �أكرث، وهكذ� كن� نعطيه، فك�ن �ملتعهد يجد مت�صع�ً لتح�صني دخله من خالل 

�ملو�د  �أ�صع�ر  على  �أتفق  �لعقد  يف  �أنه  وهو  �آخر،  بند  �أي�ص�ً  و�ص�عدن�  �لتغريية.  �الأو�مر 

و�لب�ص�ئع �ص�عة توقيع �لعقد و�أتفق على �أن هذه �الأ�صع�ر �إذ� �رتفعت بن�صبة معينة %2 

�أو 5% ي�أخذ �ملتعهد فرق �ل�صعر للمو�د �صو�ء ك�نت �إ�صمنت �أم حديد �أم ح�صمة، وهكذ� 

بهذين �لبندين؛ �الأو�مر �لتغريية وفرق �الأ�صع�ر ��صتمر �ملتعهد بعمله به�م�ص ب�صيط من 

�لربح، وك�ن �ملهم لدين� �أن جنعله ينجز، ومل تكن �لبطولة �أن ن�صغط عليه، وجنعله يقف 

عن عمله، وب�لت�يل يتعطل هذ� �مل�رشوع �لكبري. 

�ملهند�ص  ومعن�  �مل�رشوع،  على  ت�رشف  ك�نت  �لتي  �ملجموعة  نحن  ف�إنن�  وللحقيقة 

�أنزل  �أعو�م ك�ملة. كنت  �لعمل �مل�صني �صتة  �لبديري �لذي ج�ء من بعثته بقين� يف  ظ�فر 

وهكذ�  �ملكتبي،  للعمل  �أي�م  وثالثة  �مليد�ن  يف  �الأ�صبوع  يف  ك�ملة  �أي�م  ثالثة  �مل�رشوع  �إىل 

ذللن� كثري�ً من �الأمور. �أذكر جيد�ً �أن مدير �لدر��ص�ت ترم�زي، وكن� على و�صك �لدخول 

�مل�ء  �لغ�ية منه منع مرور  �ل�صّد قد بد�أ ببن�ء �صّد حتويلي،  يف �ملو�صم �ملطري وك�ن بن�ء 

�ل�صت�ء  ج�ء  �إذ�  عمر  �أب�  ي�  تفعل  م�ذ�  ويقول  ي�صحك  فك�ن  �لتحويل،  نفق  �إىل  وحتويله 
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بجد  �أعمل  جتعلني  �ملم�زحة  �الإ�ص�رة  هذه  فك�نت  �ل�صّد؟  هذ�  وعال  �لنهر  وف��ص  غزير�ً 

�أكرث، و�أحّل معظم �لق�ص�ي� �لتي تعوق �صري �لعمل، وفعالً ��صتطعن� �أن ننهي �صّد �لتحويل 

وج�ء �لفي�ص�ن وحتول �إىل نفق �لتحويل، وكن� وقته� نعمل �أ�ص��ص�ت �ل�صّد. وب�خت�ص�ر 

�ل�صّد  �أ�صفل  نفق  بعمل  قمن�  ذلك  وبعد  �ل�صخر،  �إىل  للو�صول  �الأ�ص��ص�ت  بتنظيف  بد�أن� 

وهذ� �لنفق ي�صمى نفق �حلقن، بعد �إنه�ئه بد�أت فرق خ��صة تقوم بحقن �أ�ص��ص�ت �ل�صّد، 

50 مرت�ً، ب�الإ�صمنت �خل��ص ومعه م�دة طينية ن�عمة ��صمه� بنتون�يت  مل�ص�فة ت�صل �إىل 

�ل�صقوق وتعمل حتته �صت�رة متنع  �مل�دة تتوزع بني  Bentonite، عندم� يتم حقن هذه 

�أن يت�رشب من �جل�نب �الأين  �أوالً، ثم متنعه من  �ل�صّد. هذ�  للم�ء من حتت  �أي ت�رشب 

و�جل�نب �الأي�رش، وفعالً يف �جل�نب �الأين قمن� بعمل �لنفق وحقن�ه ويف �جل�نب �الأي�رش 

للمي�ه، فقمن� ببن�ء ح�ئط، ب�رتف�ع  �أعو�ص، فهن�ك �لرتبة رملية ومنفذٌة  �مل�صكلة  ك�نت 

30 مرت�ً تقريب�ً وعمق يق�رب 60 مرت�ً، من �لب�طون وبطرق فنية معقدة ملنع ت�رشب �ملي�ه 

من �لرتبة �لرملية. و�حلقيقة �أنني كنت حري�ص�ً على ت�صوير كل مر�حل �ل�صّد، وك�ن هن�ك 

موظف قدير ��صمه عو�ص �لر�جح كنت �آخذه معي د�ئم�ً الأ�صور مر�حل بن�ء �ل�صّد، ومّت 

جتهيز فيلم ك�مل ملر�حل �ل�صّد، وال �أدري م�ذ� ح�صل لهذ� �لفيلم هل مّتت �ال�صتف�دة منه 

�أم و�صع يف �الأدر�ج؟ �أي�ص�ً �لنقطة �ملهمة �الأخرية، يجب �أن ال تت�رشب �ملي�ه من حتت �ل�صّد 

�ل�صّد  �ل�صّد، وبذلك فج�صم  �أن ال تت�رشب من ج�صم  �ل�صّد، و�أي�ص�ً يجب  وال من جو�نب 

�أو فالتر من �حل�صمة  يت�صكل من نو�ة طينية حتيط به� من �الأم�م ومن �خللف م�ص�يف 

�أم�مه  ويو�صع  ع�دي،  تر�ب  يوجد  �خللفية  �جلهة  ومن  �الأم�مية  �جلهة  ومن  �ملتدرجة؛ 

�صخور يتّم �إح�ص�ره� من تفجري�ت يف �ملنطقة، وكذلك �صخور يف �جل�نب �خللفي. هذه 

فكرة عن هذ� �ل�صّد و�لذي ي�صمى �ل�صّد �لرك�مي. ميزة �لنو�ة �لطينية �أنه� متنع ت�رشب �ملي�ه 

20 �صنتيمرت�ً  من ج�صم �ل�صّد، وك�نت هذه �لطبقة تدحل )ُتَدك( على طبق�ت ال تزيد عن 

مبد�حل خ��صة ون�صبة رطوبة خ��صة وتفح�ص �لعين�ت، �أم� �لرت�ب �لع�دي فك�ن يدحل 

على طبق�ت �أكب، �أي نحو 40 �صنتيمرت�ً وتفح�ص عين�ت منه� يف �ملختب�ت، وفعالً �أنهين� 

�ل�صّد بجميع مكون�ته، وك�ن �لت�رشب معقوالً جد�ً ون�جح�ً وبقي عندن� بن�ء �ملهرب، فرمب� 

ت�أتي في�ص�ن�ت كبرية وهذ� �أمر يجب �أن يوؤخذ يف �حل�صب�ن، �أن�صئ �ملهرب، ورمب� كلف 

�إذ� تعر�ص  �إنق�ذ �ل�صّد  20% من جممل �لتكلفة، وك�نت �لغ�ية منه  �ملهرب لوحده حو�يل 
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الأحد �لفي�ص�ن�ت �ل�صخمة. وهذ� �ملهرب مّت تنفيذه من �لب�طون �مل�صلح وله بو�ب�ت، من 

�ملمكن �أن تفتح بطريقة هيدروليكية، ويكن فتحه� بطريقة يدوية ومتت جتربته، وفعالً 

عندم� ج�ءت �لفي�ص�ن�ت فتح هذ� �ل�صّد و�ندفعت �ملي�ه جتري يف نهر �لزرق�ء، وهو ي�صيل 

حتى ي�صبّ يف نهر �الأردن.

و�صّد �مللك طالل هو �ل�صّد �لوحيد �لذي ينبع من �أر��صي �أردنية وال يوجد له م�ص�كل 

مع دول جم�ورة، �أم� �صّد �لوحدة فهن�ك طرف�ن، �لطرف �ل�صوري، و�لطرف �ل�صهيوين 

�لذي ��صتط�ع �أن يفر�ص �تف�قية يف �خلم�صيني�ت من �لقرن �مل��صي، و��صتط�ع �أن ي�أخذ فيه� 

40% من نهر �لريموك. �أم� �صّد �لزرق�ء فهو يف من�طق �أردنية، فكل �الأمط�ر �لتي تنزل يف 

حميط عمّ�ن وجر�ص و�ل�صليل ت�صري يف جم�ري �ملي�ه، وتتجمع يف بحرية �صّد �مللك طالل. 

�لع�م،  �ملدير  مع  ب�ال�صرت�ك  ر�صمية،  كتب�ً  �أعددت   ،1978 �صنة  �لعمل  �أنهيت  �أن  بعد 

�إىل وز�رة  ب�لن�صبة  �أم�  �ل�صي�حة.  �الأ�صغ�ل ووز�رة  �لزر�عة ووز�رة  �إىل وز�رة  ووجهن�ه� 

�الأ�صغ�ل، ف�قرتحن� بن�ء ج�رش �أ�صفل �لبحرية، بحيث �أن من ينزل �إىل �لبحرية من منطقة 

وب�لن�صبة  �ل�صّد،  من  �الآخر  �جل�نب  �إىل  وي�صل  �جل�رش،  ي�صتعمل  �أن  ي�صتطيع  �لرميمني، 

لوز�رة �لزر�عة �قرتحن� عليه� زر�عة �أنو�ع خ��صة من �ل�صمك يف هذه �لبحرية؛ الأن هذه �ملي�ه 

نقية فهي مي�ه �أمط�ر وزر�عة �الأ�صم�ك يكنن� �ال�صتف�دة منه� غذ�ئي�ً، �أم� وز�رة �ل�صي�حة 

فمن �ملعروف �أن على ج�نبي �صدّ �مللك طالل ثمة �أر��ٍص رمب� ب�رتف�ع 100 مرت وهي م�صرت�ة 

للحكومة �الأردنية، فهذه �الأر��صي من �ملمكن ت�أجريه� لعمل حد�ئق ومط�عم تكون متنف�ص�ً 

ل�صك�ن عمّ�ن و�إربد لي�أتو� مع �أطف�لهم، ويتّم ت�صيري بع�ص �لقو�رب على ج�نبي �ل�صدّ. مل يتّم 

تنفيذ �صيء مم� طلبن�، و�الأكرث من ذلك �أنني علمت بعد �أكرث من �أربع �صنو�ت، بعد �نتق�يل 

للعمل يف �لقط�ع �خل��ص، �أنه متّ هن�ك �إن�ص�ء حمطة �خلربة �ل�صمر�ء ملع�جلة �ملج�ري )�ملي�ه 

�لع�دمة( يف منطقة عّم�ن وغريه�، وال �أدري من �قرتح عليهم حتويل �ملي�ه �إىل �صيل �لزرق�ء. 

وك�ن �لتبير، كم� علمت، �أنهم يقولون ب�أن هذه �ملي�ه مع�جلة مت�م�ً، وبهذ� تغذي �صّد �مللك 

طالل. وتبني بعد ذلك �أن �ملي�ه �لتي قدرت بـ 80 �ألف مرت مكعب يف �ليوم �أ�صبحت حو�يل 

250 �ألف مرت مكعب يف �ليوم! فهم فقط يع�جلون 80 �ألف مرت و�لب�قي يظل دون مع�جلة 

كم� هو وينزل �إىل �صيل �لزرق�ء وجو�نب �لزرق�ء. �الآن لالأ�صف من َيُزْر �ل�صّد يجده مكرهة 
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�ألف   60-50 �مللك طالل �لغ�ية منه تزويد �الأغو�ر ب�ملي�ه لري حو�يل  �صحية، وطبع�ً �صدّ 

دومن يف ف�صل �ل�صيف، لكن هذه �ملي�ه �أ�صبحت ملوثة بكل �صيء. 

�لبديري  ظ�فر  �ملهند�ص  على  مرة  دخلت  �أنني  �لعمل،  جمموعة  مع  ذكري�تي  ومن 

منفعالً؟  �أر�ك  م�يل  له  فقلت  �مل�رشوع،  �أو�خر  يف  ذلك  وك�ن  منفعالً،  وك�ن  �لع�م،  �ملدير 

�لتي تدر�صونه�  �إن �ملط�لب�ت  �لبلد، وق�ل يل  �لنفوذ يف  �أ�صح�ب  �أحد  فق�ل لقد �ت�صل بي 

�إذ� �ص�عدمتون� و�ص�عدمت �ملق�ول به�، ف�صنجعلكم �أنت وفريقك من �الأغني�ء، فقلت له م�ذ� 

فعلت؟ ق�ل �أغلقت �له�تف يف وجهه. وظ�فر ك�ن مهند�ص�ً كفوؤ�ً ويده نظيفة، وجميعن� كن� 

على �ص�كلته، وجميع �ل�صغوط �لتي مور�صت عليه مل ت�أِت بنتيجة، لقد در�صن� ��صتحق�ق�ت 

�ملق�ول و�أعطين�ه حقه دون نق�ص �أو زي�دة. وذ�ت مرة ج�ءين �ت�ص�ل ه�تفي من �صخ�ص 

متنفذ ق�ل يل �أنت مدعو على �لع�ص�ء �أنت وفريقك، هذ� �ملتنفذ هو وكيل �ل�رشكة �ملتعهدة، 

وطبع�ً معروف �أنني لو لبيت �لدعوة �صينطبق �ملثل “�أطعم �لفم ت�صتحي �لعني” ف�عتذرت 

�الأردن  و�دي  �صلطة  يف  م�صوؤول  بي  �ت�صل  دق�ئق  خم�ص  بعد  م�صغول،  �إنني  له  وقلت 

وق�ل يل مل�ذ� مل تلبِّ دعوة هذ� �ل�صخ�ص؟ فقلت له �إنني م�صغول، فق�ل �إذن لي�أتي فريقك 

ف�أجبته ب�أين �ص�أقول لفريقي، وقلت لهم، فق�لو� ي� �أب� عمر نحن ال نختلف يف �أي موقف 

ت�أخذه، نحن لن نو�فق على ذلك، وهذ� م� ح�صل. وهذ� مث�ل على م� يتعر�ص له �ملوظفون 

�ملخل�صون، يف �أي بلد، من �ل�صغوط�ت �ملختلفة حلرفهم عن م�صلحة �لبلد. يف �صنة 1978 

�أنهين� �صّد �مللك طالل، ومل يكلفن� �صوى 13 مليون دين�ر يف ذلك �لوقت. وفعالً نظريتن� 

��صتمر  �ملتعهد حقوقه، وبه�م�ص ربح ب�صيط جد�ً، ولكنه  �إعط�ء  �لتي �رشن� عليه� ك�نت 

بهذ� �لعمل و�أجنزن� م�رشوع�ً كبري�ً. 

حرب ت�شرين/ اأكتوبر 1973: 

�لت�صمية  ت�رشين،  حرب  ح�صلت  ع�م  بنحو  �لعمل  ��صتالمي  وبعد  �الأثن�ء  هذه  ويف 

و�لت�صمية   ،1973 �صنة  رم�ص�ن  من  �لع��رش  يف  متت  �إذ  رم�ص�ن،  حرب  له�  �ل�صعبية 

�لر�صمية �لعربية حرب �ل�ص�د�ص من ت�رشين �الأول/ �أكتوبر، و�مل�رشيون ي�صمونه� حرب 

�مل�رشي  �جلي�ص  الأن  بذلك  و�صميت  �لغفر�ن،  يوم  حرب  ي�صمونه�  و�ل�صه�ينة  �أكتوبر، 



124

املئذنة احلمراء

�لغفر�ن،  لهم ي�صمى يوم  �ل�صهيوين يف يوم عيد  �لعدو  �أن يه�جم�  ��صتط�ع�  و�ل�صوري 

حيث ال يعمل �ليهود يف هذ� �ليوم، وك�نت �رشبة ق��صمة لهم. 

وقد قر�أت عن هذه �حلرب من �أكرث من م�صدر لكن �أهم �صيء ك�ن يعجبني �أن �مل�رشيني 

ق�مو� بخد�ع �ل�صه�ينة؛ حيث �صدرت �ملو�فقة على �إج�ز�ت كثرية لل�صب�ط، وطلب من 

متكتم�ً  �حلرب  �إعد�د  وك�ن  �إج�ز�ت،  يف  ك�أنهم  �لقن�ة  �صفة  على  ي�صتلقو�  �أن  �ل�صب�ط 

وجيد�ً. و�أحب �أن �أ�صري �أي�ص�ً �إىل دور �ملهند�صني ومن �صمنهم “�ملق�ولون �لعرب”، �لذين 

�إنهم جمموعة  �لوليد، و�حلقيقة  تعرفت عليهم كم� قلت �ص�بقً� يف م�رشوع �صّد خ�لد بن 

�ملعدة  �ل�صو�ريخ  بنو� قو�عد  �لذين  ذ�ت كف�ءة ع�لية جد�ً وخمل�صة ونظيفة، هوؤالء هم 

 Barlev للهجوم، وك�ن لهم دور للو�صول مع �جلي�ص �مل�رشي للتع�مل مع خط ب�رليف

line �ملبني من �لرم�ل على قن�ة �ل�صوي�ص، �لذي لو ق�صف ب�لط�ئر�ت و�ملدفعية فلن يت�أثر؛ 

الأن �لرمل يت�ص ط�قة �لقذيفة وال توؤثر يف �لتح�صين�ت، و��صتط�ع هوؤالء �أن ي�صتوردو� 

�أي فتح�ت �صغرية جد�ً،   ”Nozzels“ م�صخ�ت م�ئية �صخمة وي�صعون على مقدمته� 

فعندم� ت�صخ �ملي�ه تخرج قوية جد�ً، وهذه هي �لتي جتعل �لرم�ل تت�آكل. وفعالً �قتحمو� 

خط ب�رليف و�قتحمو� قن�ة �ل�صوي�ص، وك�ن �جلي�ص �مل�رشي �ملوؤمن هت�فه �هلل �أكب، وك�ن 

�ل�صوري  و�جلي�ص  �الكت�ص�ح،  هذ�  يف  �لتوفيق  بهذ�  كله�  �لعربية  �الأمة  من  تف�عل  هن�ك 

��صتط�ع �أن يكت�صح مو�قع كثرية، حيث ك�د ي�صل �إىل حدود 1948، ثم م� لبث �أن ��صطر 

للرت�جع، م� ح�صل بعد ذلك �أن �أنور �ل�ص�د�ت �أوقف �لقت�ل بعد �أ�صبوعني. 

�الأمريكيني،  ومب�ص�عدة  �ص�رون  �مل�كر  �ل�صهيوين  �ل�ص�بط  ��صتط�ع  �حلرب  خالل 

�لذين �صورو� �ملنطقة �أن يجدو� ثغرة بني �جلي�ص �الأول و�جلي�ص �لث�ين �مل�رشي، و�أعطو� 

�إىل �لعري�ص، وك�نت  �إىل �ل�صه�ينة، وك�ن �الأمريكيون ير�صلون دب�ب�تهم  هذه �ملعلوم�ت 

حمتلة، وتنزل حمملة ب�لذخرية وتذهب مب��رشة �إىل �جلبهة بن�ء على دعوة جولد� م�ئري 

الأمريك� �أنقذو� “�إ�رش�ئيل”. هذ� �ملجرم �ص�رون �لذي ك�ن له ت�ريخ ح�فل من �الإجر�م مع 

�إىل �جل�نب �لغربي  �أن يقتحم هذه �لثغرة بدب�ب�ته، وينتقل  �ل�صعب �لفل�صطيني ��صتط�ع 

�لذي  �ل�ص�ذيل،  �لدين  �صعد  ويقول  كبرية،  مع�رك  ح�صلت  ويتقدم،  �ل�صوي�ص  قن�ة  من 

�أن  �ملمكن لهذه �ملجموعة  �الأرك�ن وهو �صخ�ص كفوؤ وخمل�ص: ق�ل ك�ن من  ك�ن رئي�ص 

حت��رش وتب�د لكن �ل�ص�د�ت مل يعِط �الأمر بذلك، فتمركزت يف موقع يبعد 101 كيلومرت 
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عن �لق�هرة. ونريد �أن نذكر �أن �ص�رون يحب رقم 101، الأن �أول فرقة ق�ده� يف فل�صطني، 

ك�نت حتمل هذ� �لرقم. وهكذ� ب�حلو�ر �ل�رشي بني �ل�ص�د�ت وبني كي�صنجر )وهو �صي��صي 

د�هية، ويهودي �لدي�نة( �تفق� على �أن تكون حرب رم�ص�ن حرب حتريكية ولي�ص حرب 

حتريرية، وبذلك، عندم� توقف �جلي�ص �مل�رشي، ز�د �ل�صغط على �جلي�ص �ل�صوري، ومل 

ي�صتطع �أن يح�فظ على كل �ملو�قع �لتي حرره�. 

و�مل�صت�ص�رين،  �ليوغ�صالف  �ملق�ولني  مع  و�جتمعت  �ل�صّد،  �إىل  نزلت  �الأثن�ء  هذه  يف 

�إنن� ال ن�صتطيع �أن نعمل، قلت مل�ذ�؟ ق�لو� �لط�ئر�ت �ل�صهيونية ت�أتي من فل�صطني  ق�لو� 

لقد  �ل�صورية،  �ملو�قع  وتق�صف  وتلتف  �لر�د�ر  عن  بعيدة  �لزرق�ء  و�دي  فوق  �ملحتلة 

خ�فو�، وبع�ص �ملهند�صني �الأردنيني ق�لو� يل كن� نرى �لطي�ر وهو يقود �لط�ئرة، بقدر م� 

ك�ن قريب�ً من �الأر�ص، وق�لو� نريد �أن نوقف �لعمل. �أخبت رئي�ص �ل�صلطة عمر عبد �هلل 

وقلت له هذه �لق�صة و�ص�ألته م�ذ� يرى، ق�ل �تركني �ليوم �ص�أخرج �إىل �لديو�ن و�ص�آتيك 

ب�خلب �ليقني، �ت�صل بي بعد �ص�ع�ت وق�ل يل: قل لهم �أن ال يغ�درو� �ملوقع و�أن ي�صتمرو� 

يف �لعمل. 

العمل يف نقابة املهند�شني:  

مع  للعمل  عدت  �لكويت  من  عدت  عندم�  �لعمل،  من  جديدة  مرحلة  �إىل  �الآن  �أنتقل 

تي�ر  رئ��صة  م�صوؤولية  �الإخو�ن  �إيل  و�أ�صند  �لتنظيمية  �ملوؤ�ص�ص�ت  مع  �نتظمت  �الإخو�ن، 

�الإخو�ن يف نق�بة �ملهند�صني، كن� يف ذلك �لوقت نعلم �أن �لعمل يف نق�بة �ملهند�صني مهم جد�ً، 

وك�ن هذ� يف �صنة 1973، �أوالً �لعمل �لنق�بي هو جم�ل لتدريب �لكو�در �حلزبية يف �لنق�ب�ت 

قبل �النطالق للعمل يف �أحز�بهم، فمن خالل �لعمل يف �للج�ن و�مل�ص�ركة يف �لهيئ�ت �لع�مة 

�لن�ص�ط، وقد  �لقو�نني و�الأنظمة، هذه كله� توجد نوعي�ت متمر�صة من  و�لنق��ص وقر�ءة 

الحظن� �أن �لي�ص�ريني يتقنون هذ� �لعمل ب�لذ�ت. �أي�ص�ً ك�ن �لعمل �لنق�بي له وجه ف�ص�ئلي 

ي�ص�ري، �أي من يقوده �لف�ص�ئل �لفل�صطينية و�لي�ص�ريون ومل يكن لالإ�صالميني �أي دور، 

لدرجة �أن �لهيئ�ت �لع�مة ك�نت تعقد يوم �جلمعة وال ترفع �جلل�ص�ت حتى ل�صالة �جلمعة، 

هكذ� ك�نت �ملجتمع�ت يف ذلك �لوقت. �أكرث من ذلك �أن يف نق�بة �ملهند�صني ك�ن يوجد ب�ر�ن 

)�لب�ر مك�ن ل�رشب �خلمر( �أحدهم� يف �لط�بق �الأر�صي و�لث�ين يف �لط�بق �لعلوي، وك�ن 
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�صيئ�ً طبيعي�ً الأع�ص�ء جم�ل�ص �لنق�بة وغريه� �أن يحت�صو� هذه �مل�رشوب�ت، و�أحي�ن�ً �أم�م 

�الأعني دون �كرت�ث الأي �أحد.

�إر�دته  �لبن�، رحمه �هلل، وعرفن�  �إ�صالمي در�صن� جيدً� مب�دئ ح�صن   ونحن ك�صب�ب 

�لكبرية لبن�ء �الأجي�ل، ومل يكن يتج�وز �لـ 20 ع�م�ً، وقر�أن� �أي�ص�ً فل�صفة �صيد قطب، رحمه 

�هلل، �أكب �لكتّ�ب �ملنظِّرين يف حركة �الإخو�ن �مل�صلمني، و�أهمية �أن يكون لالإ�صالميني مر�كز 

قوة يف �ملجتمع و�لنق�ب�ت فهي �أحد مر�كز �لقوة يف �ملجتمع، َفَطْرُح مقولة �لعمل على �إق�مة 

�حلكومة �الإ�صالمية �أو �لدولة �الإ�صالمية �أو تطبيق �ل�رشيعة �الإ�صالمية ال قيمة له �إذ� مل 

يكن لالإ�صالميني مو�قع ث�بتة يف كل مر�كز �لت�أثري يف �ملجتمع.

 وبهذه �لعقيدة �تفقن� نحن خم�صة مهند�صني �أن نبد�أ ونخّط طريق �لتي�ر �الإ�صالمي يف 

نق�بة �ملهند�صني، ك�ن ذلك يف جمل�ص �لنق�بة �لت��صع �ملمتد يف �لفرتة 1974-1976، حتدثن� 

مع �ملهند�ص عبد �هلل �لبخ�ري، وك�ن �ص�بط�ً يف �جلي�ص �الأردين، وك�ن تخ�ص�صه كيمي�ء 

وله توجه�ت �إ�صالمية؛ حيث ك�ن حتريري�ً �ص�بق�ً، فقلن� له م� ر�أيك �أن تنزل �النتخ�ب�ت 

كنقيب، ف�صحك وق�ل م�ذ� ت�صتطيعون �أن تقدمو� يل �إذ� نزلت نقيب�ً؟ قلن� له ن�صتطيع �أن 

�لوقت،  500 ع�صو يف ذلك  �لع�مة؛ حيث ك�نت ت�صّم  �لهيئة  �أ�صو�ت  20% من  لك  نقدم 

�أن  معك  نتع�هد  له  قلن�  يكن،  مهم�  لل�صخ�ص  �عتب�ر�ً  تعطي  �أن  ممكن   %20 وق�ل  ففكر 

تنزل وال تت�أثر ب�أية �صغوط لالن�صح�ب، ق�ل توكلو� على �هلل. بعد فرتة نزل مر�صح�ن 

�لفل�صطينية،  �لتي�ر �حلزبي و�لف�ص�ئل  �أحدهم� حممد جرد�نة مدعوم�ً من  �ثن�ن للنق�بة 

�عتب�رية  �صخ�صية  وهو  ذلك،  قبل  عّم�ن  �لع��صمة  �أمني  وك�ن  فوزي  �أحمد  معه  ونزل 

نخبوية، ونزل عبد �هلل �لبخ�ري عن �لتي�ر �الإ�صالمي، كن� نريد �أن نخّط خط�ً �إ�صالمي�ً يف 

�ص�حة �لعمل �لنق�بي، ولو ك�ن خط�ً ب�صيط�ً.

 بعد فرتة �ت�صل �أحمد فوزي بعبد �هلل �لبخ�ري وق�ل له مل ال تن�صحب يل ف�أن� �أقوى 

وال  لالإ�صالميني  كلمة  �أعطيت  لقد  له  ق�ل  جرد�نة،  حممد  �أم�م  نقف  �أن  لن�صتطيع  منك 

�أ�صتطيع �أن �أ�صحبه�، ق�ل من يثلهم؟ ق�ل �ذهب �إىل �إبر�هيم غو�صة يف �صلطة و�دي �الأردن 

فهو مدير م�رشوع �صّد �مللك طالل، ج�ءين �أحمد فوزي و��صتقبلته ��صتقب�الً جيد�ً وق�ل يل 

نريد �أن تعطون� �لفر�صة �الآن، وبعد �صنتني نعطيكم �لفر�صة �لت�لية. �رشحت له �أن ذلك 

�صعب الأنن� �أخذن� قر�ر�ً، وال ن�صتطيع �أن نرت�جع عنه، و�عتذرت له ب�أ�صلوب لبق.
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وُيكتّل  ين�صط  �أن  عليه  ك�ن  و�ملهند�ص  مهند�صني،  خم�صة  كن�  �النتخ�ب�ت،  حدثت 

م�  وهو  �الأ�صو�ت،  من   %20 �أي  �صوت   100 نح�صد  �أن  ��صتطعن�  وفعالً  �ملوؤيدين، 

�أول خطٍّ للتي�ر �الإ�صالمي يف  �لبخ�ري، وبد�أ  500، �رشّ عبد �هلل  100 من  �أي  وعدن�ه به، 

�صوت�ً،   150 على  فوزي  وح�صل  �صوتً�   250 على  جرد�نة  وح�صل  �ملهند�صني،  نق�بة 

بن�ء  يف  �الأول  �ملدم�ك  متثل  �لتجربة  ك�نت  جرد�نة.  حممد  هو  �لنقيب  �أ�صبح  وب�لت�يل 

بدير  �صعيد  منهم  �مللتزمة،  كو�درن�  من  عدد�ً  و�أنزلن�  �لعمل  بن�ء  يف  ��صتمررن�  �لعمل، 

تخ�ص�ص كهرب�ء، ومنهم نور �لدين خ�ص�ونة يف �مليك�نيك، ومنهم عبد �حلميد �خلطيب 

�ل�صعب مرتني،  �نتخ�ب�ت  �أن ننجح يف  ��صتطعن�  �ملدين.  و�أن� نزلت يف �صعبة  �لكيمي�ء،  يف 

ولكن مل ن�صتطع �أن ننجح يف �ملجل�ص، الأن من ينجح يف �ل�صعبة يحّق له �أن ينزل يف �ملجل�ص، 

�لي�ص�رية  �لقوى  و�أعني ب�جلميع  �ملجل�ص ك�ن �جلميع يتكتل �صّدن�،  عندم� كن� ننزل يف 

و�لف�ص�ئل �لفل�صطينية وجم�عة �لدولة.

�صوت   100 ينق�صني  وك�ن  �صوت،  �ألف  على  ح�صلت  �ملر�ت  �إحدى  يف  و�أذكر   

�أن  علين�  لز�م�ً  فك�ن  �ملدنية،  �لهند�صة  �صعبة  عن  �ملجل�ص  يف  ع�صو�ً  و�أكون  الأجنح 

يف   12 �لـ  �ملجل�ص  يف  ح�صلت  �لتي  �ملهمة  �لتجربة  بعد  وخ��صة  عملن�،  يف  �لنظر  نعيد 

ي�ص�ري  تي�ر  لالنتخ�ب�ت؛  تي�ر�ت  ثالثة  نزلت  �ملجل�ص  هذ�  يف   ،1982-1980 �لفرتة 

خري�ص،  حت�صني  ر�أ�صه  وعلى  �الإ�صالمي  و�لتي�ر  �مل�رشي،  عوين  ر�أ�صه  وعلى  حزبي 

و�لتي�ر �لفتح�وي وعلى ر�أ�صه عدن�ن في��ص، وك�نت معركة �صديدة جد�ً وك�نت معركة 

و��صحة �ملع�مل. و�أذكر �أن �أحد �ملهند�صني �ملعم�ريني، وك�ن ر�ص�م ك�ريك�تري، ير�صم يف 

جريدة �صوت �ل�صعب، و��صمه م�هر �لنمري، وقد ر�صم م� يلي: �لكتلة �لتي يثله� عوين 

�مل�رشي ك�ن يعطيه� �صورة �لدب للي�ص�ر، وك�ن يعطي �لفتح�ويني �ل�صي�رة على �أ�ص��ص 

�أم� �الإ�صالميون فك�ن يعب عنهم ب�جلمل كن�ية عن �لرجعية. هذه  �أنهم متقدمون �أكرث، 

�ملعركة ك�نت جتري للنقيب �أوالً ف�إذ� �أخذ �أغلبية مطلقة ينجح و�إذ� مل ي�أخذ �أغلبية مطلقة 

مع  �لتج�رب  �إحدى  وهذه  وفتح،  نحن  ف�تفقن�  �الأ�صو�ت.  �أعلى  بني  ث�نية  جولة  جتري 

فتح، قلن� �إذ� �أخذ �حلج حت�صني خري�ص، ممثل �لتي�ر �الإ�صالمي، �أكرث من عدن�ن في��ص 
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ممثل فتح يف �جلولة �الأوىل فعلى كو�در فتح �أن يدعمو� �حلج حت�صني يف �جلولة �لث�نية، 

�أن يدعمو� عدن�ن  �الإخو�ن  �أكرث من �حلج حت�صني فعلى كو�در  �أخذ  في��ص  و�إذ� عدن�ن 

�أعلى  �أخذ  في��ص. فقلن� هل �تفقن� على ذلك؟ قيل نعم �تفقن� على ذلك. يف �جلولة �الأوىل 

 %35 45% ولكن لي�ص ب�الأغلبية �ملطلقة يليه حت�صني خري�ص  �الأ�صو�ت عوين �مل�رشي 

20% وك�ن  35%( ثم فتح  �إىل   %20 �لتي�ر �الإ�صالمي تقدم من  �أن  )وهذه تعطيك فكرة 

من �ملفرو�ص �أن ينفذ �التف�ق، وهذه جتربة ر�أين� فيه� �أن فتح ال تلتزم ب�أي �تف�ق، فم�ذ� 

فعلت؟ عندم� �ص�رت �جلولة �لث�نية �نق�صمت فتح �إىل ثالثة �أق�ص�م ق�صم غ�در �لق�عة ومل 

ي�ص�رك، وق�صم �أعطى عوين �مل�رشي، وق�صم ب�صيط جد�ً �أعطى حت�صني خري�ص، فطبع�ً 

ال  لالإ�صالميني  قلت  بن�  و“غدرو�”  �النتخ�ب�ت  �نتهت  وعندم�  �مل�رشي.  عوين  �كت�صح 

�أنه لو جنح حت�صني خري�ص  �أ�ص��ص  تنتخبو� ر�يق ك�مل؛ حيث ك�ن من فتح، وذلك على 

فقد يفوز ر�يق ك�مل مبن�صب ن�ئب �لنقيب. وب�لفعل، فقد نزل يف �النتخ�ب�ت و�أ�صقطن�ه، 

و�أعطين� �أ�صو�تن� ل�صخ�ص م�صتقل وهو روحي �ل�رشيف. وهكذ� يجب �أن تكون �ملع�ملة 

�لعني ب�لعني و�لب�دئ �أظلم. 

نق�بة  من  نقرتب  �أن  ن�صتطيع  ال  �أنن�  نتيجة  ��صتخل�صن�  لن�  مهمة  ك�نت  �ملحطة  هذه 

�أ�ص��ص  على  م�صتقل  تي�ر  عمل  على  ف�تفقن�  ملتزمة،  عن��رش  فقط  �أنزلن�  �إذ�  �ملهند�صني 

�لنق�بة،  �أعر�ص و�أن ينجح �صخ�ص م�صتقل بدعمن�، و�أن ي�ص�عدن� يف  �لق�عدة  �أن ت�صبح 

�أف�صل من �أن نبقى بطريقتن� �ل�ص�بقة، �لتي قد توؤدي ل�صقوط �لتي�ر �مللتزم. و�رشن� على 

هذه �لطريقة، و�أ�صبحن� ندعم قوى خمتلفة، و�ص�ر يخرج م�صتقلون مثل ربحي �حل�مد 

�أقول �إن هذ� �لتي�ر  �أن  �أريد  وعز�م �لعن�ين وجم�ل �ل�صخ�صري يف هذه �النتخ�ب�ت، ولكن 

�مل�صتقل رغم �أنن� �أ�ص�صن�ه و�خرتن�ه، ف�لفتح�ويون �أر�صلو� من يخرتقه، و�أن�ص�ر �لدولة 

�أن نفرز عن��رش من  �أر�صل من �خرتقه. و��صتطعن�  �أر�صلو� من �خرتقه، و�لي�ص�ر  �أي�ص�ً 

�الأخرى،  �لقوى  �إ�صالمية، و�متزجو� مع  �إيح�ء�ت  �أي  �أن تعطو�  �إي�كم  �صب�بن� وقلن� لهم 

ونريد معلوم�ت عن �لتخطيط يف كل �لقوى، وهكذ� ��صتطعن� يف فرتة معينة �أن نعرف كيف 

ك�ن يتكتك هوؤالء، وهذه مهمة جد�ً يف �أي معركة، لدرجة �أنن� كن� نلتقي مع هوؤالء �لذين 

كن� �أفرزن�هم يف �لعمل �ملنظم، ومل نكن ن�صلم عليهم وك�أنهم ال يعرفونن� وال نعرفهم.
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ومعي  �ل�صمي�ص�ين  منطقة  يف  �لبيت  يف  �صبيالت  ليث  �ملهند�ص  زرن�  �لفرتة  هذه  يف 

�ملهند�ص حت�صني خري�ص وزي�د �أبو غنيمة، ك�ن يف ذلك �لوقت �صوفيً� مع �ل�صيخ ح�زم 

م�صتقلة  �صخ�صية  نريد  كن�  حيث  و�ل�صي��صي؛  �لنق�بي  �لن�ص�ط  عن  وبعيد�ً  غز�لة،  �أبو 

لي�صت مع�دية لالإ�صالم لنقدمه� كنقيب، عر�صن� عليه �لفكرة فو�فق ونزل �أول دورة فلم 

ينجح وح�صل على �أ�صو�ت جيدة، ولكن يف �لدورة �لـ 13 وهي جمل�ص 1982-1984 دعمن� 

ليث �صبيالت بقوة �أم�م مي�صيل م�صن�ت وهو يثل �لي�ص�ر و�لف�ص�ئل �لفل�صطينية، وليث 

ك�ن  �لليل  نه�ية  ويف  عنيفة  معركة  ح�صلت  �مل�صتقلون.  ويدعمه  �الإ�صالمي  �لتي�ر  يثل 

ليث قد تقدم على مي�صيل م�صن�ت، وبكى يومه� مي�صيل م�صن�ت حزن�ً على �أول هزية 

لقوى �لي�ص�ر �ملدعومني من �لف�ص�ئل �لفل�صطينية، وبكى �الإ�صالميون فرح�ً الأول ن�رش 

�لعن�ين  وعز�م  �لنقيب،  ن�ئب  �ل�رشيف  روحي  ليث  مع  وجنح  �ملعركة،  هذه  يف  �صجلوه 

وجم�ل �ل�صخ�صري وربحي �حل�مد �أع�ص�ء يف �ملجل�ص، وهذه ك�نت �أول �خرت�ق للنق�بة.

بعد هذ� �لن�رش �أ�صبح �لي�ص�ر يح�صب ح�ص�ب �الإ�صالميني، ويف دورة 1988-1986 

وك�ن  �النتخ�ب�ت،  ننزل  �أن  نريد  ال  ب�أنن�  �أوحين�  حيث  لن�،  خ��ص�ً  تكتيكي�ً  عمالً  عملن� 

قد نزل �النتخ�ب�ت �أ�ص�مة �لعن�ين كنقيب مر�صح وعمر بدير كن�ئب للنقيب ب�عتب�رهم� 

بفرتة  �النتخ�ب�ت  قبل  وفعالً  بعد،  نقرر  مل  نحن  لهم�  فقلن�  ز�رون�،  وقد  م�صتقلني، 

ولكن  ندعمكم�،  �أن  قررن�  �الإ�صالمي  �لتي�ر  يف  نحن  وقلن�  لهم  �أر�صلن�  جد�ً  ب�صيطة 

�لي�ص�ر  مر�صح  ك�ن  �لفرتة  هذه  يف  كم�صتقلني،  �عملو�  بت�ت�ً،  ذلك  تعلن�  �أن  نريد  ال 

مهند�صني  هن�ك  ب�أن  �أخب�ر  وج�ءته  �لعقبة  يف  �إج�زة  يف  عي��ص  �أبو  �إبر�هيم  و�لف�ص�ئل 

�إىل  وع�د  �إج�زته  فقطع  وبهدوء،  بدير  وعمر  �لعن�ين  �أ�ص�مة  لدعم  �لعقبة  يف  يعملون 

�إبر�هيم  يتقدم  �النتخ�ب�ت مل  م�، وفعالً عندم� ح�صلت  �صيئ�ً  ب�أن هن�ك  و�أح�ص  عّم�ن 

قو�صني  ق�ب  �الإ�صالمي  �لتي�ر  ك�ن  �لعن�ين،  �أ�ص�مة  على  �صوت�ً   13 بـ  �إال  عي��ص  �أبو 

و�لف�ص�ئل  �لي�ص�ر  من  �ملخ�رشم  �لنقيب  عي��ص  �أبو  �إبر�هيم  هزية  من  �أدنى  �أو 

�النتخ�ب�ت. يف  و�الإ�صالميني  �لي�ص�ريني  من  عدد  جنح  ولكن  �لفل�صطينية، 

ليث  ك�ن  �لدورة  هذه  يف   ،16 �لـ  �ملجل�ص  فهي  به�  �ص�ركت  �لتي  �الأخرية  �لدورة  �أم�   

�صبيالت قد برز جنمه و�نتُخِبَ ع�صو�ً يف �لبمل�ن �الأردين، وال �صك ب�أنه ك�ن لن� دور يف 
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�لي�ص�ر  قوى  حوله  �لتفت  �الأ�صف  مع  ولكن  �إ�صالميني،  كمهند�صني  �صبيالت،  ليث  دعم 

على  �إال  يعتمد  ال  �الأخرية  �الآونة  يف  �أ�صبح  �أنه  و�أذكر  �لفل�صطينية،  �لف�ص�ئل  وبع�ص 

�ملتمر�ص  �ملح�مي  بكر  و�إبر�هيم  �ل�صيوعي،  �حلزب  زعيم  زي�دين  يعقوب  مرجعية 

و�لي�ص�ري و�لد�عم للف�ص�ئل �لفل�صطينية. �أذكر جيد�ً عندم� �صكلن� جمل�ص �لنق�بة للنزول 

يف دورة 1988-1990 �لتقين� يف مكتب �ملهند�ص ح�صني �أبو غيد�، وهو �الآن )2007( وزير 

�أ�صغ�ل وهو مهند�ص معم�ري، و�تفقن� �أن يكون ليث مر�صح �لتي�ر �الإ�صالمي و�مل�صتقلني 

للنقيب وح�صني �أبو غيد� ن�ئب �لنقيب و�أع�ص�ء �آخرون وقر�أن� �لف�حتة و�أح�رشن� �حللو، 

ولكن بعد ثالثة �أي�م، وب�صبب �صعور ليث ب�أنه يلك ك�ريزم� كبرية جد�ً، �ص�ر يقول ب�أين 

�أريد �أن �أكون مر�صح �جلميع ولي�ص فقط �لتي�ر �الإ�صالمي و�مل�صتقلني ف�إم� �أن تو�فقو� و�إال 

فال، فقلن� له �إنن� �تفقن� وال يجوز نق�ص هذ� �التف�ق، وك�ن ليث قد بلغ ذروته يف �ل�صعبية 

بد�أن�  ف�إنن�  ذكرت  وكم�  �صخ�ص ٍك�ن.  �أي  من  ُن�ْصتََغلَّ  �أن  رف�صن�  �إ�صالمي  كتي�ر  ولكنن� 

بد�ية ب�صيطة، ولكن منظمة وح��صمة فك�ن ال بّد �أن ُننِْزَل �صخ�ص�ً مع �لتي�ر �الإ�صالمي، 

ويكون لن� ��صتقاللية يف �لقر�ر، وفعالً �أنزلن� حممد خري �لكيالين وقد ر�صحن�ه �حتي�ط�ً 

فيم� لو ح�صل �صيء، وجرت �النتخ�ب�ت، وح�صل ليث يف هذه �لدورة على ثالثة �آالف 

�صوت، وك�نت له ك�ريزم� ه�ئلة، وح�صل حممد خري على �أكرث من �ألف �صوت، ولكنن� 

�أثبتن� نحن �أن �لتي�ر �الإ�صالمي �صيبقى ملتزم�ً ب�لتق�ليد �لنق�بية. هذه �آخر معركة نق�بة 

�أ�رشفت عليه� وبعده� بقليل �نتقلت للعمل يف ق�صم فل�صطني، ثم مع نو�ة حركة �ملق�ومة 

�الإ�صالمية حم��ص. 

جمموعة �حلو�ر �لتي كنت �أقوده� يف ذلك �لوقت ك�نت تتكون مني ومن عز�م �لهنيدي 

�الإ�صالمي  �لتي�ر  �ملهند�صني كم�صوؤول عن  نق�بة  �لعمل يف  �أن تركت  �ل�صق�، وبعد  وو�ئل 

��صتلم �الأخ عز�م �لهنيدي؛ حيث ر�صح �الأخ عز�م �لهنيدي وجنح كن�ئب للنقيب وبعد ذلك 

كنقيب ودخل �لع�رش �الإ�صالمي �الإخو�ين يف �أهم نق�بة، نق�بة �ملهند�صني �لتي ين�هز عدد 

يقود  �الآن  �لبمل�ن،  يف  ن�ئب�ً  �لهنيدي  عز�م  �أ�صبح  �أن  وبعد  مهند�ص،  �ألف   70 منت�صبيه� 

خدم�ت  ويقدم  �لنق�بة،  هذه  يف  جد�ً  متجذر  �الإ�صالمي  و�لتي�ر  �ل�صق�.  و�ئل  �الأخ  �لنق�بة 

ه�ئلة لكل �ملهند�صني، و�أ�صبح �ملهند�صون وحتى �لع�ديني منهم مب� يف ذلك �مل�صيحيون 

�لف�ص�د،  عن  �لبعد  كل  �لبعيدة  �لنظيفة  �ملتو�صئة  �الأيدي  ذ�ت  �ملجموعة  هذه  ينتخبون 
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و�أ�صبحت �لدولة يف �الأردن تنظر بخطورة �إىل نق�بة �ملهند�صني، وح�ولت عدة مر�ت �أن 

تدعمه�،  �لتي  �ملهند�صني  من  �لو��صعة  �لق�عدة  هذه  ولكن  حتجمه�،  �أن  �أو  عليه�  ت�صيطر 

جتعل �أي قر�ر�ت للدولة م�صتحيلة �لتنفيذ �أو �الإلز�م لهذ� �لتي�ر. 

التطورات يف لبنان: 

�الإره��ص�ت  هذه  وك�نت  لبنان  يف  �لتطور�ت  بع�ص  ح�صلت  �لفرتة  هذه  يف 

�لثالثة  �لق�دة  �غتي�ل  �لتطور�ت  �أول هذه  وقعت هن�ك،  �لتي  االأهلية  للحرب  مقدمة 

وكم�ل  �ص�بق،  م�صلم  �أخ  وهو  �لنج�ر  يو�صف  حممد  وهم:   1973 �أبريل  ني�ص�ن/  يف 

�لق�هرة  �إىل  �لقط�ع  يغ�در  �أن  قبل  �مل�صلمني  �الإخو�ن  يف  ع�صوً�  ك�ن  �لذي  عدو�ن 

�صخمة،  مظ�هر�ت  وح�صلت  �غتي�لهم  مّت  ن��رش.  كم�ل  و�ل�ص�عر  �لدر��صة،  ملت�بعة 

�للبن�ين، وطبع�ً ك�صف فيم� بعد ب�أن ممن �ص�رك يف  وك�ن هن�ك �خرت�ق يف جه�ز �الأمن 

هذه �جلرية ب�ر�ك وزير �لدف�ع �حل�يل )�صيف 2007( و�ص�ح�ك، وتطورت �الأمور حتى 

�لفرتة  هذه  يف  حدثت  �لتي  �الأمور  من   .1990–1976 �صنة  يف  �الأهلية  �حلرب  ح�صلت 

�نعق�د موؤمتر �لرب�ط يف �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1974، ويف هذ� �للق�ء ح�صل �صغط 

�صديد على �الأردن العتب�ر �أن �ملنظمة هي �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صعب �لفل�صطيني، 

وقيل �إن �مللك ح�صني قد ت�أثر كثري�ً يف هذ� �الجتم�ع، وك�نت �أهم �صخ�صية دفعت يف هذ� 

�لعربية  �لدول  كل  من  توجه  هن�ك  وك�ن  �لث�ين،  �حل�صن  هو  �لعرب  �حلك�م  من  �الجت�ه 

وبخ�صو�ص  �لتحرير.  ملنظمة  ويحملوه�  �لفل�صطينية  �لق�صية  من  �أيديهم  يغ�صلو�  �أن 

هذ� �لقر�ر ق�ل يل عبد �حلليم خد�م، عندم� ك�ن ن�ئبً� لرئي�ص �جلمهورية �ل�صورية، وقد 

زرته يف �لت�صعيني�ت على ر�أ�ص وفد حم��ص، �إنن� �أخط�أن� يف �إعط�ء هذه �لق�صية �إىل ي��رش 

عرف�ت. ويف �صنة 1974 �أعلن م� ي�صمى بـ“�لنق�ط �لع�رش �لفل�صطينية” وهي تت�صمن �أن 

�إن ور�ء هذه  �لفل�صطينية، وقيل  �لدولة  �أن تق�م عليه  �أي جزء يحرر من فل�صطني يكن 

ينحرف  بد�أ  �لتحول  وهذ�  حو�متة.  ن�يف  برئ��صة  �لديوقر�طية  �جلبهة  �لع�رش  �لنق�ط 

�صيئ�ً ف�صيئ�ً عن �لتم�صك ب�أر��صي فل�صطني ع�م 1948؛ حيث نعلم جيد�ً �أن �نطالقة حركة 

فتح و�إطالق �لر�ص��صة �الأوىل ك�نت يف 1965/1/1، وك�نت غ�يته� حترير فل�صطني �لتي 

هذه  ويف  فل�صطينية.  �صلطة  �إق�مة  يف  يفكرون  �لفل�صطينيون  وبد�أ   .1948 �صنة  �صقطت 
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�لفرتة ح�صل العدوان ال�شهيوين على جنوب لبنان �شنة 1978 وك�ن عدو�ن�ً خطري�ً 

مهد فيم� بعد �إىل عدو�ن 1982. ويف هذه �لفرتة ال نن�صى �أن نتحدث عن �النحر�ف �خلطري 

ب�لن�صبة للق�صية �لفل�صطينية، �لذي ق�م به �ل�ص�د�ت يف زي�رته للقد�ص يف ت�رشين �لث�ين/ 

نوفمب 1977، وكنت وقته� �أن� وزوجتي نوؤدي فري�صة �حلج. وعندم� كن� يف منى قيل لن� 

�إن �ل�ص�د�ت موجود �الآن يف �لقد�ص وزي�رته هي �متد�د حلرب 1973 و�ملوقف �لتحريكي 

�ألقى  ولي�ص �لتحريري، ومف�و�ص�ت �ل�ص�د�ت مع كي�صنجر �أدت بعد ذلك لهذه �لزي�رة. 

�ل�ص�د�ت خط�ب�ً يف �لكني�صت، وك�ن رئي�ص �حلكومة من�حيم بيجن وهو موؤ�ص�ص حركة 

�تفقو�  ديفيد،  ك�مب  ويف  ك�رتر،  رع�ية  وحتت   .1948 حرب  قبل  �الإره�بية  �الأرغون 

على �الن�صح�ب من �صين�ء مق�بل �تف�قية �صالم ك�ملة، ولكن �الن�صح�ب من �صين�ء ك�ن 

�أن ينت�رش ب�صورة  �إن �جلي�ص �مل�رشي ال ي�صتطيع  م�رشوط�ً ب�رشوط ع�صكرية؛ بحيث 

ك�ملة يف �صين�ء وال �أن يقف بجنوده على حدود 1948، و�صمح له بوجود �أعد�د حمدودة 

من �ل�رشطة و�جلي�ص. وبعد ذلك �ص�رت مف�و�ص�ت على منطقة ط�ب� وهي �أر�ص مب�ص�حة 

كيلومرت مربع و�حد ت�بعة ل�صين�ء، و�أ�رش �مل�رشيون على �لتم�صك به�، و�ل�ص�د�ت رف�ص 

�أن يقبل ب�أي مط�ر�ت  �لعري�ص، وال  �أن يقبل بع�ص �مل�صتوطن�ت يف  �أن يتخلى عنه�، وال 

ع�صكرية يف �صين�ء. وم�رش نف�صه� �لتي مت�صكت بكل ذرة من تر�به� هي لالأ�صف تدفع 

�لفل�صطينيني ليتن�زلو� عن 78% من �أر�صهم. ولي�ص م�رش وحده� وهن�ك بع�ص �لدول 

�لعربية �أي�ص�ً �لتي له� �ملوقف نف�صه وقد ظهر ذلك فيم� ُيعرف ب�ملب�درة �لعربية. �أي�ص�ً 

يف هذه �لفرتة ح�صل موؤمتر بغد�د يف 2-1978/11/5 �إثر عقد �تف�قية ك�مب ديفيد وقرر 

حك�م �لعرب نقل ج�معة �لدول �لعربية من �لق�هرة �إىل تون�ص، وق�طعو� م�رش، و�أ�صبحت 

م�رش معزولة عن معظم �لبالد �لعربية.

الثورة االإ�شالمية يف اإيران:

�إير�ن؛ حيث ك�ن  �الإ�صالمية يف  �لثورة  ب�لتف�صيل عن  �أحتدث  �أن  �أريد  �لفرتة  يف هذه 

ب�لوالي�ت  حميم�ً  �رتب�ط�ً  مرتبطً�  ك�ن  وقد  بهلوي،  ر�ص�  حممد  �إير�ن  �ص�ه  يحكمه� 

�ملتحدة، ودعمته ب�الأ�صلحة، حتى ك�ن ي�صمى ب�رشطي �خلليج يف ذلك �لوقت، ويف �لوقت 

�إير�نيون  يهود  يوجد  ف�إنه  وللعلم  �ل�صهيوين،  �لكي�ن  مع  قوية  عالق�ت  له  ك�نت  نف�صه 
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)مو�صيه  �أخالقي�ً  �صقط  �لذي  �لدولة  رئي�ص  منهم  �ل�صهيوين،  �لكي�ن  د�خل  يقيمون 

كت�ص�ف Moshe Katsav(، ومنهم �ص�وؤول موف�ز Shaul Mofaz، وك�ن لهم نفوذ قوي 

يف �إير�ن وك�ن لهم �صف�رة، وعندم� جنحت �لثورة �أعطيت ملنظمة �لتحرير.

�لعرب  يكره  �لغرب،  على  منفتح�ً  متجب�ً  دكت�توري�ً  حكم�ً  �إير�ن  �ص�ه  حكم  ك�ن 

�أحد ق�دة  �أق�م �حتف�الً يف ذكرى د�ريو�ص  �لفر�ص، وذ�ت مرة  و�مل�صلمني ويعظِّم ت�ريخ 

فقط،  �الحتف�ل  لهذ�  ط�ئلة  مب�لغ  و�أنفق  �لع�مل  من  �لدول  ق�دة  ودع�  �لقد�مى،  �لفر�ص 

�إير�ن  غ�در  وقد  �خلميني  �هلل  �آية  ظهر  �لفرتة  هذه  يف  جوعً�.  يت�صور  �صعبه  ك�ن  بينم� 

�ل�صعب  يحرك  وبد�أ  هن�ك  و�أق�م  فرن�ص�،  �إىل  �لعر�ق  وغ�در  فرتة،  مكث  �لعر�ق،  �إىل 

�الإير�ين من خالل �ملاليل، وير�صل �الأ�رشطة �إىل �إير�ن فتنت�رش بني �ل�صعب �نت�ص�ر �لن�ر 

�إىل �الإ�صالم و�حلكم  �ل�ص�ه وب�لعودة  �لثورة ورف�ص حكم  �إىل  �له�صيم، وك�نت تدعو  يف 

به وتطبيق �لعد�لة �الإ�صالمية، وعندم� تهي�أت له �الأجو�ء غ�در �خلميني ب�ري�ص بط�ئرة 

�إىل طهر�ن وقبل و�صوله ن�صح �الأمريكيون �ص�ه �إير�ن ب�ملغ�درة، وقيل يف �إحدى �ملر�ت 

من  مظ�هر�ت  ك�نت  له  ق�لو�  �ل�صو�د؟  هذ�  م�  فق�ل  �صو�د�ً  ور�أى  �لط�ئرة  يف  �ل�ص�ه  ك�ن 

�حلر�ص  ي�صتغل  �أن  �ل�ص�ه  ح�ول  جنونه.  فجّن  �ل�ص�دور  يلب�صن  �الإير�ني�ت  �لن�ص�ء 

بع�صهم  �إن  وقيل  �لدين  رج�ل  فعذب  �ملخ�بر�ت،  نظ�م  وهو  و�ل�ص�ف�ك  �الإمب�طوري 

�أم� ب�لن�صبة للحر�ص �الإمب�طوري فقد ك�ن يطلق  ك�نو� يلقون يف �ملق�يل، يقلونهم قلي�ً، 

�لن�ر على �ملظ�هر�ت وقر�أت عن بع�ص �ملظ�هر�ت �لتي خرج به� �لرج�ل، و�أطلقت عليهم 

�أم�مه مظ�هرة �صخمة  �لن�ر بكث�فة �صديدة جد�ً، فقتل من قتل، ولكن هذ� �جلي�ص وجد 

من  يتخل�ص  �أن  يريد  �ملوت  على  يرمتي  �صعب  بنف�صه.  ثقته  تهتز  ف�أخذت  �لن�ص�ء،  من 

�ص�ه  حطمت  �لتي  هي  �ل�صعبية  �الإر�دة  هذه  وفعالً  �خلميني،  يعود  �أن  ويريد  �ل�ص�ه، 

�ملتحدة وال  �لوالي�ت  �أن يقيم يف  له  �أمريك� حليفته مل ت�صمح  �أم�  �إير�ن، فغ�در للخ�رج. 

�أن يدفن فيه�، وبعد ذلك ��صتقبله �صديقه �ل�ص�د�ت ودفن يف م�رش. �أم� �خلميني، فعندم� 

و�صل �إىل �إير�ن مّت ت�صكيل حكم �إ�صالمي وطني �ص�ركت فيه كثري من �لقوى؛ قوى وطنية 

وقوى ي�ص�رية ك�حلزب �ل�صيوعي �لقومي وجم�عة جم�هدي خلق، ولكن بعد فرتة بد�أ 

�رش�ع �صديد بني جمموعة �خلميني �الإ�صالمية �لتي �أر�دت �أن تب�صط يديه� على �حلكم 

مت�م�ً وبني �ل�صيوعيني، وبعد ذلك جم�هدي خلق، وبد�أ جم�هدو خلق بعملي�ت �غتي�الت 
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�لق�دة  ومعظم  �صخ�ص،   100 وقتل  هن�ك  �ل�صورى  جمل�ص  ون�صف  كثرية،  وتفجري�ت 

�الإم�م  �الآن  وهو  خ�منئي  حتى  ت�صفية،  عملي�ت  يف  قتل  �الإ�صالمية  للثورة  �لت�ريخيني 

و�ملرجعية �الأوىل، عندم� ت�ص�فحه ي�ص�فحك بيده �لي�رشى، الأن يده �ليمنى م�ص�بة ب�أحد 

�أن يق�صو� على جم�عة  ذلك  بعد  �لتي ح�صلت. و��صتط�ع موؤيدو �خلميني  �الإنفج�ر�ت 

جم�هدي خلق ومّت طردهم �إىل �خل�رج، و�أي�ص�ً ممن ت�آمر على �لثورة �لبه�ئيون ولذلك 

وك�ن  عليهم،  وق�صت  �لبه�ئيني  على  غ�صبه�  ج�م  �إير�ن  يف  �الإ�صالمية  �لثورة  �صبت 

�لوالي�ت  �ل�ص�ه به�ئي�ً، وللبه�ئيني جمموعة غنية وثرية يف  �إير�ن يف زمن  رئي�ص وزر�ء 

�ملتحدة وهن�ك بع�ص �لبه�ئيني يف بع�ص �لدول �لعربية.

�خلميني مل �أق�بله �أن�، وعلمت �أن وفدً� من �الإخو�ن �مل�صلمني ذهب ملق�بلته، وك�ن ذلك 

يف �لثم�نيني�ت على �أ�ص��ص �أن يتدخل لتخفيف �ملع�ن�ة عن �الإخو�ن يف �صورية. �خلميني مل 

ي�صغط كثري�ً على �صورية ولكنه وعد ب�أنه �صيتحدث مع ح�فظ �الأ�صد �إذ� الق�ه.

 يف �الأردن فرح �الإخو�ن �مل�صلمون يف بد�ية �لثورة �الإير�نية، بعد �أن هزت هذه �لثورة 

دكت�توري،  نظ�م  من  �لتخل�ص  مّت  الأنه  �ل�صعبية،  و�الإ�صالمية  �لعربية  �مل�ص�عر  جميع 

�لعربية  �لبالد  يف  �ملوجودة  �لدكت�تورية  �الأنظمة  من  تتخل�ص  �أن  �ل�صعوب  هذه  وتتمنى 

الأول  وجدو�  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  ومنهم  �الإ�صالميني  �أن  ذلك  �إىل  و�أ�صف  و�الإ�صالمية، 

�أن  لالإ�صالميني  �ملمكن  من  و�أنه  �حلكم،  �إىل  ي�صل  �لع�رشين  �لقرن  يف  �الإ�صالم  �أن  مرة 

ي�صلو� للحكم. وفعالً دع� �الإخو�ن �إىل مهرج�ن ومظ�هرة �صخمة يف عّم�ن، وعلى �لرغم 

من �لعالقة �لقوية �لتي ك�نت بني �مللك ح�صني وبني �ل�ص�ه، �إال �أن �الإر�دة �لقوية ل�صب�ب 

هذه  مترير  �الأف�صل  من  �أنه  ر�أو�  �ملو�صوع،  هذ�  �لقر�ر  �أ�صح�ب  ودر��صة  �الإخو�ن، 

�لكبري،  �حل�صيني  �جل�مع  يف  �الإخو�ن  ق�دة  من  عدد  �ملهرج�ن  هذ�  يف  وخطب  �ملظ�هرة، 

�الإخو�ن  رموز  �أكرث  �أن  و�أذكر  �مل�صرية،  يف  و�رشت  بنف�صي  �ملهرج�ن  هذ�  ح�رشت  وقد 

�أن  �إير�ن، هو �ملج�هد عبد �هلل عز�م، وبعد ذلك �صمعت  �لثورة �الإ�صالمية يف  �ندف�عً� مع 

نظره  وجهة  من  غرّي  هن�ك  �ملج�هدين  لدعم  �أفغ�ن�صت�ن  �إىل  غ�در  عندم�  عز�م  �هلل  عبد 

ب�لن�صبة للثورة �لتي ح�صلت يف �إير�ن، الأنه ك�ن يرى �أن �لبعد �ل�صيعي يطغى على �لثورة 

للمذهب �جلعفري �الثني ع�رشي. وقد زرت بيت  �ملرجعية  �الإ�صالمية، حيث مّت و�صع 
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�خلميني يف طهر�ن، وهو بيت ب�صيط جد�ً، رجل متق�صف، عندم� تلتقي مع �الإ�صالميني 

�ل�صب�ب جم�عة �خلميني جتد �أن �لتز�مهم ب�الإ�صالم قوي جد�ً. 

ويف هذه �لفرتة، وحتى ينعو� �لتي�ر �الإ�صالمي من �أن ينتقل �إىل بقية �لدول �لعربية 

اخلليج االأوىل و�فتع�له� ك�ن ل�صبب غري منطقي، وهو ق�صية  حرب  و�الإ�صالمية ث�رت 

�لبع�ص يتحدث  و�أخذ  �لرئي�ص �صد�م ح�صني  �لعرب و�لغرب  �لعرب، ودعم  حدود �صط 

عن �لبو�بة �ل�رشقية و�أهمية م� ي�صمونه “هزية �لفر�ص”!! ونحن �الإ�صالميني يف �الأردن 

�إحدى  يف  �أنني  و�أذكر  �مل�صلمني،  �صّد  حرب�ً  نر�ه�  وكن�  �حلرب،  هذه  �صّد  كن�  وفل�صطني 

زي�ر�تي لطهر�ن ذهبن� جت�ه �جلنوب لزي�رة مرقد �خلميني، وك�ن هن�ك وفد من �الإخو�ن 

معن�، ويف �لطريق مررن� على مقبة �صخمة جد�ً، �ص�ألت �أحد موظفي وز�رة �خل�رجية 

عن هذه �ملقبة وعن �صخ�مته�، فق�ل هن� يرقد مئ�ت �الألوف من �لذين قتلو� يف �حلرب 

�الإير�نية �لعر�قية. و�الإير�نيون ي�صمونه� �حلرب �ملفرو�صة، فر�صت عليهم، ولذلك يجب 

�أن نفهم جيدً� �أن �الإير�نيني ال يطيقون �صد�م ح�صني وال يريدون بن�ء عر�ق قوي؛ الأنهم 

يخ�صون منه يف �مل�صتقبل كم� ح�صل يف �ل�ص�بق. كم� �أن �لعر�قيني ال يطيقون �الإير�نيني 

وهم خ�صم قريب، وهذ� يجب �أن يوؤخذ يف �العتب�ر م� بني �الإير�نيني و�لعر�قيني، ونحن 

ك�إ�صالميني نحب �أن يجمع �الإ�صالم بني �ل�صعب �لعر�قي و�ل�صعب �الإير�ين، كم� جمعهم 

�أي�م �لفتح �الإ�صالمي يف ذلك �لوقت.
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�صه�دة �لث�نوية �لع�مة، �صنة 1955. 

دفعة خريجي �لر�صيدية، �خل�م�ص ث�نوي، �لقد�ص، �صنة 1955.
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�لهنـد�صة �أمـ�م �ل�صد ّ �لع�يل، 

�صنة 1960.

فــي  �أ�صــدقــ�ء  مـع 

طــالبـــيــة،  رحــلــة 

�صــنــة  �لــقــ�هــرة، 

.1956

�إبر�هيم غو�صة �أم�م �آث�ر �لكرنك، 

م�رش، �صنة 1955. 
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فـي  �أ�صـو�ن  فـي  �صـورة 

مـع  �لـنـب�تـيـة  �لـجـزيـرة 

 ،1961 دفعة  من  جمموعـة 

جـ�مـعـة  �لـهـنـد�صـة،  كـلـيـة 

�لـقـ�هـرة.

دفعة خريجي كلية �لهند�صة، ج�معة �لق�هرة، ق�صم مدين، بك�لوريو�ص، �صنة 1961.

�أم�م �آث�ر �لكرنك، م�رش، �صنة 1960.
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م�رشوع  �لريموك،  نهر  �صف�ف  على 

بع�ص  مع  �الأردن،  �ل�رشقية،  �لغور  قن�ة 

�ملوظفني، �صنة 1961.

�لكويت،  غو�صة،  الإبر�هيم  �صي�رة  �أول 

�صنة 1962.

�ملدهون،  ح�صن  �خل�لدي،  خ�رش  غو�صة،  �إبر�هيم  �ليمني:  من  �لعر�ق.  جنوب  �لعرب،  �صط 

�إبر�هيم ع��صور، �أحمد �الآغ�، عرف�ت �لع�صي، �صنة 1963.
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بلدية  موظفي  مع  حفل 

 1963 �صنة  �لكويت 

)�خل�م�ص من �ل�صم�ل(.

�لكويت  بلدية  موظفي  مع 

من  )�لر�بع   1963 �صنة 

�ل�صم�ل(

�لكويت  بلدية  موظفي  مع 

�صنة 1965
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�صورة مبن��صبة حفل عقد قر�ن �إبر�هيم غو�صة يف متوز/ يوليو 1966
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زي�رة مدر�صة �لب ب�أبن�ء �ل�صهد�ء، عقبة جب، �أريح�، �صنة 1966. 

من �ليمني: حممد �صي�م، يو�صف ن�جي، �إبر�هيم غو�صة، حممود �صعيد، �صعيد �ملوؤقت، ه��صم عز�م. 

�صورة ملهند�صي موؤ�ص�صة �لرو�فد �الأردنية يف �صدّ خ�لد بن �لوليد على نهر �لريموك، �صنة 1966. 

�لع�مل،  ظ�فر  �لق�در،  عبد  �ص�لح  �لنمري،  رج�ئي  �لبديري،  ظ�فر  خلف،  حممد  �ليمني:  من 

�إبر�هيم غو�صة. 
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�أبر�ج  من   B �لبج  فوق 

�رتـفـ�ع  وعلى  �لكويت، 

�ملـهـنـد�ص  مـع  مـتـر�ً   82
من�صور �لطب�ع، و�إبر�هيم 

غو�صة �لث�لث من �ل�صم�ل، 

يف 1971/7/18.

�أبر�ج �لكويت، �صنة 1972.

�أم�م �أحد �أبر�ج �لكويت، قيد �الإن�ص�ء. 
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�رشكة  مهند�صي  مع 

ومع  “بالنوم”،  �ملق�والت 

من  �مل�رشف  �ملهند�ص 

د�خل  بروجكت”  “�إنريجو 
نفق �لتحويل �صنة 1973.

�صــركــة  مــهــنــد�صــي  مــع 

�ليوغو�صالفية،  “بالنوم” 
�صنة  طالل،  �مللك  �صّد 

 .1974

�صحفي  لق�ء 

تـحـويـل  مبن��صبة 

مـيـ�ه نهر �لزرق�ء 
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العمل يف القطاع اخلا�س:

عندم� �أنهيت م�رشوع �صّد �مللك طالل يف �أو�خر �صنة 1978 �لتحقت بعد ذلك بالعمل 

يف القطاع اخلا�س؛ حيث اأ�ش�شت يل مكتباً هند�شياً يف جبل احل�شني، وك�ن هذ� �ملكتب 

للت�صميم و�الإ�رش�ف �لهند�صي، و�أي مهند�ص يريد �أن يعمل يف �لقط�ع �خل��ص لي�ص من 

�أن  �إىل �لقط�ع �خل��ص هكذ� فج�أة، و�إمن� يجب  �لع�م  �أن ينتقل من �لقط�ع  �ل�صهولة عليه 

يكون ذلك ب�لتدريج، وهذ� م� ح�صل معي فقد كنت �أقوم ب�الإ�رش�ف و�لت�صميم يف عملي 

�ل�ص�بق، وعندم� دخلت يف �لقط�ع �خل��ص ك�ن �النتق�ل تدريجي�ً و�صهالً. يف �حلقيقة �إن 

�لعمل �خل��ص �آف�قه تختلف عن �لعمل �لع�م �لذي بقيت فيه حو�يل 17 ع�م�ً، �أي مع �لدولة، 

يكون  �لدخل  �أن  كم�  �لن��ص،  مع  جد�ً  مهمة  وعالق�ت  جديدة،  �آف�ق  له  �خل��ص  و�لقط�ع 

ك�ن  �خل��ص  �لقط�ع  يف   1989-1978 بني  م�  �لفرتة  يف  ولذلك  �لع�م،  �لقط�ع  من  �أف�صل 

دخلي رمب� �صعفي �أو ثالثة �أ�صع�ف دخلي يف �لقط�ع �لع�م. 

يف  �لعلي  تالع  منطقة  يف  يل  �صقة  �أ�صرتي  �أن  �حلمد،  وهلل  �لفرتة،  هذه  يف  و��صتطعت 

�الإ�صك�ن �لذي �أ�رشفت عليه، وهو �أول م�رشوع �أ�رشفت عليه ملدة ثالث �صنو�ت تقريب�ً، 

�لفرتة  هذه  يف  و�أي�ص�ً  �مل�رشوع.  هذ�  تبني  �أن  �أر�دت  تع�ونية  جمعية  مع  �تفقت  حيث 

م�صنع  منه�  و�ملد�ر�ص،  �مل�ص�نع  وبع�ص  و�لعم�ر�ت  �لفلل  من  �آخر  عدد  على  �أ�رشفت 

�أ�رشفت  �مل�ص�جد  �إىل عدد من  ب�الإ�ص�فة  �الإ�صالمية،  �الأرقم  �الأدوية يف ن�عور، ومد�ر�ص 

عليه� لوجه �هلل تع�ىل مع �الأخ )�أ. ب.(. وك�ن معظم زب�ئني من �الأ�صدق�ء، �أو ممن ك�ن يدل 

بع�صهم بع�صً� على مكتبي، ومعظمهم من �ل�صعودية وب�قي دول �خلليج. 

 18 حو�يل  يومي�ًً  �أعمل  كنت  حيث  مت�م�ً  ي�صتغرقني  ك�ن  �خل��ص  �لقط�ع  يف  �لعمل 

مفتوح�ً  �أي�ص�ً  مكتبي  وك�ن  �لن��ص،  مع  و�الت�ص�ل  �لع�مة  للعالق�ت  �ملكتب  �أفتح  �ص�عة، 

للن�ص�ط�ت يف �لنق�ب�ت، ويف فرتة �ل�صب�ح كنت �أقوم ب�الإ�رش�ف و�رش�ء �ملو�د، ويف �لليل 

�أقوم ب�لت�صميم �الإن�ص�ئي. 
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جوالت �شياحية:

�أحببت �أي�ص�ً �أن �أرى �لع�مل، وفعالً قمت بعدة زي�ر�ت مع ع�ئلتي؛ ومن �أهمه� زي�رة 

�إىل جزيرة رود�ص، وزي�رة �إىل �إ�صب�ني� وقب�ص وتركي�، و�ص�أتكلم عن هذه �لزي�ر�ت: 

زي�رة رود�ص متت يف �صيف �صنة 1979، وهي جزيرة قريبة من �لب �لرتكي؛ حيث 

يكن �أن ترى منه� تركي�، ولكنه� تتبع �ليون�ن. وك�ن �ال�صتعم�ر قد �نتزعه� من �لدولة 

�لعثم�نية. هذه �جلزيرة به� ج�نب قدمي وبه� ج�نب حديث، زرت �جل�نب �لقدمي وتعرفت 

ع�ئلتي،  مع  �جلمعة  فيه  و�صليت  وجدته،  وفعالً  فيه،  م�صجد  عن  وفت�صت  جيد�ً،  عليه 

وك�ن عدد �لن��ص ال يزيد عن �صتة �أ�صخ��ص. ورود�ص منطقة كم� يذكر �لت�ريخ �فتتحه� 

�ل�صلط�ن �صليم�ن �لق�نوين يف �لقرن �ل�ص�د�ص ع�رش، وك�نت مقرً� لفر�ص�ن �لقدي�ص يوحن� 

فتحه�  وبعد  رود�ص،  �إىل  فل�صطني  يف  �ل�صليبني  هزية  بعد  �نتقلت  �صليبية،  فرقة  وهم 

�ملفكرين  م�لط�، وقد حتدث بع�ص  �إىل  �لقدي�ص يوحن�  �نتقل فر�ص�ن  �لعثم�نيني  قبل  من 

�الآن، وبع�صهم  تنظيم�ت ع�صكرية  لهم  م�لط�  ب�أن فر�ص�ن  ومنهم حممد ح�صنني هيكل 

يح�رب يف �لعر�ق حتت هيئ�ت خ��صة ت�بعة للجي�ص �الأمريكي. نعود �إىل رود�ص، الحظت 

�أن فيه� مدر�صة قدية ب�الإ�ص�فة �إىل �مل�صجد، و�الآث�ر �لعثم�نية م� ز�لت موجودة؛ حيث 

للعثم�نيني. ورود�ص جميلة جد�ً وهي حم�طة  للمي�ه، وهن�ك مقبة  ترى نو�فري كثرية 

ذكره�  ورد  حيث  �ل�صي��صية؛  �لن�حية  من  رود�ص  وت�صتهر  �جله�ت،  جميع  من  ب�لبحر 

ب�أعد�د  فيه�  �ملظليني  ب�إنز�ل  �لث�نية  �لع�ملية  �حلرب  يف  �الأمل�ن  �حتله�  عندم�  مرة  مرتني 

كبرية و��صتط�عو� دحر �لبيط�نيني و�ل�صيطرة عليه�. كم� �أن رود�ص م�صهورة ب�تف�قية 

رود�ص �لتي ح�صلت بعد حرب 1948؛ حيث �جتمعت �لوفود �لعربية منفردة مع �جل�نب 

�لعربية  �لدول  بع�ص  �أن  وُيروى  �لهدنة.  �تف�ق  على  منه�  كل  وقعت  حيث  �ل�صهيوين، 

بتحريك  �ل�صهيوين  �ملندوب  ط�لب  �ل�صهيوين،  �جل�نب  مع  �لتف�و�ص  �إىل  ذهبت  عندم� 

خط �لهدنة �ملوجود على �خلريطة، الإجر�ء تعديل يظهر على �خلريطة وك�أنه ب�صيط جد�ً، 

بح�صب مقي��ص �لر�صم على �خلر�ئط؛ و�أن �ملندوب �لعربي مل ي�نع يف ذلك، مم� �أدى �إىل 

�صقوط �لعديد من �لقرى �لفل�صطينية بكل �صهولة ب�أيدي �ل�صه�ينة.
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�لزي�رة �لث�نية �لتي زرته� هي الإ�صب�ني�؛ حيث كنت �أحلم د�ئم�ً بهذه �لزي�رة؛ الأنني 

كنت حري�ص�ً على معرفة �آث�ر �لعرب �مل�صلمني يف �إ�صب�ني�. قر�أت قبل �أن �أزوره� ب�أنه ُعقد 

موؤمتر �صهيوين يف فل�صطني �ملحتلة، و�أن مفكري �ل�صه�ينة ك�نو� يركزون على �أمرين؛ 

�الأول: هو كيفية ظهور �صالح �لدين، و�لث�ين: كيف متّ �إخر�ج �مل�صلمني من �إ�صب�ني�، حيث 

ك�نو� حري�صني على جتفيف �لين�بيع �لتي يكن �أن ُتخِرج ق�دة مثل �صالح �لدين، وعلى 

�أن ي�صتفيدو� من �خلبة �لتي متّ به� �إخر�ج �لعرب �مل�صلمني من �إ�صب�ني�. هذه �لزي�رة ك�نت 

�إىل مدينة مدريد )و�أ�صله� جمريط، وهي جمرى �ملي�ه، و�صميت بذلك لكرثة �ملي�ه و�الأنه�ر 

وبعده� �صميت مدريد(، وقريب�ً من مدريد زرن� �ص�حية ت�صمى �الإ�صكوري�ل، يوجد فيه� 

�ل�ص�حية  �ملت�حف يف هذه  �أحد  �الإ�صالمية. ويف  �لعربية  للمر�جع و�لكتب  مكتبة �صخمة 

�أ�ص�ر يل �بني عمر وق�ل يل �أنظر، هذه �صورة معركة م� بني �الإ�صب�ن و�لعرب �مل�صلمني، 

وك�ن يف �صفوف �الإ�صب�ن فرقة تلب�ص �للب��ص �لعربي، فق�ل يل ي� �أبت �أنظر، معهم عرب، 

يقفون  �لعرب  بع�ص  فيه  جند  ع�رش  يف  نعي�ص  �الآن  فنحن  ذلك؛  من  تتعجب  ال  له  فقلت 

مع �لعدو �ل�صهيوين ويعقدون �التف�قي�ت معه. هذ� هو �لت�ريخ �لذي ي�صدم �الإن�ص�ن يف 

بع�ص �الأحي�ن.

�ملدن  �إحدى  ب�أنه�  ��صتهرت  حيث  �إ�صبيلية؛  مدينة  زرن�ه�  �لتي  �ملهمة  �ملدن  ومن   

�لعربية  و�لعلوم  للفكر  �إ�صع�ع  حمطة  متثل  ك�نت  �إذ  وقرطبة،  غرن�طة  مثل  �لكبرية 

و�الإ�صالمية �إىل �أوروب�، ويف هذه �ملدينة قمن� بجولة، وهي تقع على نهر �لو�دي �لكبري، 

و�آث�ر �لعرب و�مل�صلمني و��صحة يف �ملب�ين و�جل�صور. ومن �حلك�م �لذين ��صتهرو� يف هذه 

�ملدينة �ملعتمد بن عب�د، وهذ� �حل�كم ك�ن ثري�ً جد�ً وب�ذخ�ً يف حي�ته وك�ن �ص�عر�ً وهو 

ق�ئل �لق�صيدة �لتي مطلعه� )ق�لو� �خل�صوع �صي��صة فليبد منك لهم خ�صوع...�إلخ(. وقد 

��صطر لال�صتع�نة بيو�صف بن ت��صفني زعيم �ملر�بطني يف مو�جهة �الإ�صب�ن. وعندم� حذره 

�لبع�ص من �حتم�الت �صيطرة �ملر�بطني على ملكه ق�ل “الأن �أرعى �الإبل خري من �أن �أرعى 

�أم�م  يقف  �أن  �أر�د  �ص�حل�ً  رجالً  وك�ن  ت��صفني،  بن  يو�صف  دخل  �أن  �إىل  �خلن�زير”، 

و�لتقى  بجي�ص  ودخل  �لطو�ئف،  مبم�لك  �صميت  و�لتي  �ملم�لك،  هذه  ويوحد  �الإ�صب�ن 

�لزالقة  و��صمه�  فيه�،  �نت�رش  �لتي  �ملعركة  وهي  ح��صمة  معركة  يف  �الإ�صب�ن  مع 

1085م. �صنة  �صبقه� �صقوط مدينة طليطلة  قد  )479هـ-1086م(، و�لتي ك�ن 
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 وزرت مدينة طليطلة وهي �صم�ل �إ�صبيلية، وتقع على نهر �لت�جو وهي على جبل يف 

موقع ��صرت�تيجي، وكثري من �ال�صرت�تيجيني ق�لو� عندم� �صقطت بد�أ عهد �لعرب �مل�صلمني 

يف �الأندل�ص ب�الأفول. وعندم� دخلته� و�ص�هدت �آث�ره�، �أح�ص�صت ب�أن �مل�صي فيه� يوحي 

�إليك ب�أنك مت�صي يف مدينة �لقد�ص �لقدية. و�ل�صيء �لغريب �أنني دخلت عدد�ً من �لكن�ئ�ص 

يف طليطلة ويف �إ�صبيلية، وغرن�طة ك�نت يف �الأ�صل م�ص�جد وُحوِّلت �إىل كن�ئ�ص، ومل يرتكو� 

�آث�ر �لعرب فيه� وك�أنه�  �أم� �ملدينة �الأجمل وتبدو  م�صجد�ً و�حد�ً لي�صلي فيه �مل�صلمون. 

�لذي قيل ب�أن كل بلد يف  ب�الأم�ص فهي غرن�طة، وقد قر�أت يف ت�ريخ �لعرب يف �الأندل�ص، 

�إ�صب�ني� �صكنه� �أن��ص ج�وؤو� من �مل�رشق؛ فبع�ص �لعرب �صكنو� يف فلن�صي�، وبع�صهم �صكن 

يف طليطلة، وبع�صهم �صكن يف قرطبة ولكني مل �أزر قرطبة يف هذه �لزي�رة، وبع�صهم �صكن 

�لبيوت  �أهل دم�صق، ولهذ� عندم� ت�صري فيه� ترى  �إن غرن�طة �صكنه�  يف غرن�طة، وقيل 

�لبي�ص�ء مو�صوعة على  �لبي�ص�ء و�حلد�ئق د�خل �ملن�زل و�ل�صو�رع �ل�صيقة و�ل�صت�ئر 

نو�فذهم، ك�أنك ت�صري يف دم�صق �لقدية. وغرن�طة هي �آخر معقل �صقط للعرب �مل�صلمني 

يد  على  غرن�طة  مفت�ح  ت�صليم  كيفية  تو�صح  لوح�ت  وهن�ك   ،1492 �صنة  يف  ذلك  وك�ن 

�إز�بيال وفردين�ند؛ حيث ح��رشوه� ملدة ع�م  �إىل ملكي �الإ�صب�نيني  �أبو عبد �هلل �ل�صغري 

�لقول  له  �ل�صغري عندم� وجدته يبكي ق�لت  �أبو عبد �هلل  �إن و�لدة  �أن �صقطت. ويق�ل  �إىل 

�أعطوه  �إنهم  ويق�ل  �لرج�ل”.  مثل  عليه  حت�فظ  مل  م�ص�ع�ً  ملك�ً  ك�لن�ص�ء  “�بك  �ملعروف 

مدة �صنة يقيم فيه�، ثم طرد منه�، و�ص�ر وهو يتلفت �إىل غرن�طة، حتى و�صل �إىل موقع ال 

ي “تنهيدة �لعربي”، حيث تنهد هن�ك �أبو عبد �هلل �ل�صغري يف طريقه 
ِّ
يرى فيه غرن�طة �صُم

تفح�ص  يف  بد�أت  عندم�  �حلمر�ء،  ق�رش  هو  غرن�طة  يف  معلم  و�أ�صهر  �إفريقي�.  �صم�ل  �إىل 

هذ� �لق�رش كمهند�ص �صعرت ب�أن من بن�ه ك�أنه غ�دره ب�الأم�ص من حيث دقته وجودته، 

“�حلمد هلل على نعمة �الإ�صالم”، ولعل  �إال �هلل” و�صع�ر  “ال غ�لب  و�ل�صع�ر �ملكتوب هن�ك 

�لعب�رة �لتي �أ�صمعه� يف تون�ص يف �لنق��ص “�هلل غ�لب” رمب� تكون ج�ءت من هذ� �ل�صع�ر! 

15 مليون  �أكرث من  �لتي جذبت  �لدقيقة  �لق�صور �جلميلة  به غرن�طة هذه  ومم� ت�صتهر 

�ص�ئح �صنوي�ً من �لع�مل، كلهم ي�أتون �إىل �إ�صب�ني� وخ��صة غرن�طة لي�ص�هدوه�، وبج�نبه� 

هن�ك حد�ئق ت�صمى “جنة �لعريف”، وهي من�صقة تن�صيق�ً جميالً وت�أتي مي�هه� من جب�ل 

��صتط�ع  فقد  للحديقة،  حتويله�  يتّم  �لثلوج  هذه  تذوب  وعندم�  ب�لثلوج،  مغط�ة  بعيدة 
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�لعرب حتويل هذه �ملي�ه بقنو�ت خ��صة وجره� �إىل هذه �حلديقة، وهذ� يدّل على �أن �آب�ءن� 

ك�نو� عب�قرة لي�ص ب�لقت�ل فقط و�إمن� ب�لعلم �أي�ص�ً. وكم� ذكرت �ص�بق�ً، ف�إن �أه�يل �أوروب� 

ك�نو� ي�أتون �إىل �الأندل�ص، ويتعلمون �لعربية، وينقلون هذه �لعلوم �إىل بلد�نهم، ولقد مّتت 

ترجمة �لكثري من علوم �الأندل�ص. و�أهم فقيه فيه� هو �بن حزم �الأندل�صي، وله متث�ل يف 

�إحدى �ملدن �الإ�صب�نية. 

 ،1982 �صنة  مّتت  �لزي�رة  وهذه  قب�ص،  زي�رة  هي  به�  قمت  �لتي  �الأخرى  �لرحلة 

وقب�ص مق�صمة �إىل ق�صمني، ق�صم مع �جل�نب �ليون�ين وهم �الأغلبية و�الآخر مع �جل�نب 

�لرتكي )�جل�نب �ل�صم�يل(، ويق�ل �إنه يف �صنة 1974 دخلت �لقو�ت �لرتكية قب�ص، وك�ن 

ن�ئب رئي�ص �لوزر�ء يف ذلك �لوقت جنم �لدين �أربك�ن موؤ�ص�ص �حلزب �الإ�صالمي يف تركي�، 

وقيل ب�أنه بعد �ل�صيطرة على �جل�نب �ل�صم�يل من قب�ص من قبل تركي� ك�ن حزين�ً الأنه مل 

ي�صتطع �أن ي�صيطر على الرنك�، الأنه ك�ن يوجد فيه� م�صجد ومق�م )لل�صح�بية �أم حر�م(، 

�ليون�ين  �جل�نب  �أم�  �لرتكي،  �جل�نب  �أزر  مل  فيه�.  ودفنت  قب�ص  يف  ��صت�صهدت  �لتي 

�صفي�ن، مكثن�  �أبي  بن  �الأموي مع�وية  �ل�صي�حة، وقد فتحت زمن �خلليفة  فيعتمد على 

فيه� عدة �أي�م وزرن� مدينة ليم��صول، ويف �لغرب مدينة ت�صمى ب�فو�ص وهن�ك �رشح لن� 

�ملرتجم ب�أنه يوجد عدد ال ب�أ�ص به من �لق�صور للعرب ولالأردنيني. 

وزرت تركي� مع �لع�ئلة، و�إ�صطنبول هي ع��صمة �لدولة �لعثم�نية، وهي مدينة مهمة 

جدً�، تقع على ج�نبي م�صيق �لبو�صفور، وج�نب منه� �أوروبي و�الآخر �رشقي �آ�صيوي، 

كبري  م�صجد  وهن�ك  �مل�ص�جد  مدينة  ب�أنه�  م�صهورة  وهي  معلّق،  ج�رش  بينهم�  وي�صل 

ي�صمى �مل�صجد �الأزرق، ومن�ص�أ على نظرية �لقب�ب )جمع ُقبَّة(؛ حيث ال يوجد فيه �أعمدة، 

يف  �أي�ص�ً  وهن�ك  خ��ص.  ومعم�ري  �إن�ص�ئي  وهونظ�م  مثيالته�،  على  حمملة  قب�ب  فقط 

ق�رش  �ملهمة  �الآث�ر  ومن  متحف،  �إىل  �أت�تورك  له  حوَّ وقد  �صوفي�  �أي�  م�صجد  �إ�صطنبول 

�خلالفة �لعثم�نية �لذي �ص�ر متحف�ً و��صمه توب ك�بي، وفيه �آث�ر �ل�صالطني �لعثم�نيني 

بدء�ً من حممد �لف�حت وحتى �صقوط �لدولة �لعثم�نية، ومن يزر هذ� �ملتحف ويطلع على 

�آث�ر �ل�صالطني ومالب�صهم و�صيوفهم يجد مف�رقة غريبة وعجيبة، فمحمد �لف�حت ك�نت 

ب�لي�قوت  �ل�صالطني فمالب�صه مزينة  �آخر  �أم�  ب�صيط جد�ً،  و�صيفه  ب�صيطة جد�ً  مالب�صه 
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ب�لب�ص�طة  لالإ�صالم  عز  ك�ن  �الأول  يف  و�لذهب،  �لي�قوت  من  غمده  و�صيفه  و�لذهب 

و�لتق�صف و�الأخري ب�لبذخ و�ل�صعف للم�صلمني، وهذ� الحظته يف �إ�صب�ني� فعندم� �لتفتو� 

ب�رشعة.  عليهم  ويق�صو�  يهزموهم  �أن  �الإ�صب�ن  ��صتط�ع  �لعي�ص  ورغد  �لبذخ  حي�ة  �إىل 

ويوجد يف ق�رش توب ك�بي هذ� �صيف عمر بن �خلط�ب وعلي وعثم�ن بن عف�ن ر�صي 

، وهو ق�رش يزوره �لكثريون. زرن� �لق�رش 
صلى اهلل 

عليـه وسلم  �هلل عنهم و�آث�ر بع�ص �أق�رب �لر�صول 

عبد  �ل�صلط�ن  بن�ه  و�لذي   ،Dolmabahce بهجة”  “دومل�  و��صمه  �أت�تورك  به  نزل  �لذي 

كبرية.  ترف  ومظ�هر  غربية،  معم�رية  عن��رش  وفيه  ع�رش،  �لت��صع  �لقرن  يف  �ملجيد 

��صتعم�ل  و�ألغى  �لتغريب  �أت�تورك  تبنى  وقد  �الأول:  عن  ك�مالً  �ختالف�ً  يختلف  وهو 

�الأحرف �لعربية، ومنع �لعم�مة، و�أجب �لن��ص على لب�ص �لقبعة، و�أوقف �لند�ء ب�الآذ�ن. 

وتركي� �الآن، يقوده� �أردوغ�ن وهو يح�ول �أن يكون �أكرث مرونة يف �لتع�مل مع �جلي�ص 

و�لفكر �لعلم�ين، وهو يح�ول �إر�ص�ء �أوروب� ب�صتى �ل�صبل دون جدوى لدخول �الحت�د 

جد�ً  متقدمة  �صن�عة  ولديهم  خ�رجي،  عدو  �أي  ملج�بهة  موحدون  و�الأتر�ك  �الأوروبي. 

ويعتمدون على �أنف�صهم. 

ن�شاط االإخوان امل�شلمني يف االأردن:

 نعود �إىل ن�ص�ط �الإخو�ن �مل�صلمني يف هذه �لفرتة، فقد �أخذ يتز�يد ن�ص�طهم يف �الأردن 

بعد �صنة 1967، وك�ن علم�ء �الإخو�ن ين�صطون ب�صورة مكثفة لعر�ص �الإ�صالم وبد�أو� 

بدعوة �ل�صب�ب و�لفتي�ت ورج�ل �الأعم�ل �إىل �الإ�صالم، وتعمقت جذور �حلركة �الإ�صالمية 

يف �الأردن. �أ�صف �إىل ذلك �أن �ل�صّف �لد�خلي ك�ن قوي�ً، وقد ك�ن لنج�ح �لثورة �الإ�صالمية 

يف �إير�ن، وبد�ية �لثورة �الإ�صالمية يف �أفغ�ن�صت�ن �أثر يف هذ� �المتد�د. و�حلقيقة �أن دعوة 

�الإم�م ح�صن �لبن� �نطلقت �صنة 1928 بعد �صقوط �خلالفة �الإ�صالمية ب�أربع �صنو�ت من 

�أجل جتديد �الإ�صالم. وكم� �أكد يل �آية �هلل حممد ف�صل �هلل يف �إحدى لق�ء�تي معه يف بريوت 

ب�أن ح�صن �لبن� و�الإخو�ن �مل�صلمني هم �أول من طرح مفهوم �الإ�صالم �حلركي يف �لع�رش 

ليكون  �مل�صلم  �ملجتمع  بن�ء  ب�رشورة  قطب  �صيد  ذلك  بعد  �لتوجه  هذ�  وبلور  �حلديث. 

ق�عدة للحكم �الإ�صالمي و�لدولة �الإ�صالمية. 
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ومع  �الإ�صالم  مع  هي  و�الإ�صالمي  �لعربي  للع�مل  �ل�ص�حقة  �الأغلبية  ب�أن  �أوؤمن  و�أن� 

ثم  �مل�صلم،  �الإن�ص�ن  ببن�ء  �أوالً  يكون  ر�أيي  يف  و�لتغيري  �الإ�صالمية،  �ل�رشيعة  تطبيق 

�ملجتمع �مل�صلم و�لعمل الإ�صغ�ل �ملو�قع �ملوؤثرة يف جميع �حلقول �الجتم�عية و�القت�ص�دية 

و�ل�صي��صية و�لرتبوية وغريه�، ومن ثم �لتحرك �ل�صعبي �ملتو��صل لل�صغط على �الأنظمة 

جذور  وخلع  �الجتم�عية،  و�لعد�لة  و�لديوقر�طية  للحرية  للتحول  �لقمعية  �لفردية 

�لف�ص�د، وهو م� ح�صل موؤخر�ً يف عدد من �لبالد �الأوروبية. 

ويف �لثم�نيني�ت ب�الإ�ص�فة �إىل عملي يف �الإخو�ن يف �الأ�رش و�لكت�ئب، حيث ك�ن �لعمل 

يف  �الإعالمية  للجنة  رئ��صتي  �إىل  ب�الإ�ص�فة  �ل�صي��صي  �لق�صم  يف  �ص�ركت  ومنظم�ً،  دقيق�ً 

ق�صم فل�صطني. و�لق�صم �ل�صي��صي ك�ن ي�صمل �أ�صم�ء �أخوة ب�رزين منهم �لدكتور �إبر�هيم 

زيد �لكيالين و�لدكتور حممد �أبو ف�ر�ص و�لدكتور هم�م �صعيد و�لدكتور عبد �هلل �لعك�يلة 

و�لق�صم  وغريهم.  قطي�ص  و�أحمد  غر�يبة  و�رْحيّل  غنيمة  �أبو  وزي�د  ذنيب�ت  وحممد 

�ل�صي��صي ك�ن يثل نخبة من �الإخو�ن �مل�صلمني، وكن� نلتقي �أ�صبوعي�ً ونقدم �لتو�صي�ت 

و�القرت�ح�ت �إىل قي�دة �الإخو�ن �مل�صلمني، و��صتمر هذ� �إىل فرتة طويلة. ومن هذ� �لق�صم 

ت�صكلت   1989 �شنة  الربملانية  االنتخابات  �إىل  �لنزول  �مل�صلمون  �الإخو�ن  قرر  عندم� 

جلنة علي� لالنتخ�ب�ت برئ��صة �لدكتور حممد �أبو ف�ر�ص، وكنت ع�صو�ً فيه�، �أخذت تعمل 

ينزلو�  �أن  �مل�صلمون  �الإخو�ن  و��صتط�ع  �ملر�صحني،  و�ختي�ر  �النتخ�ب�ت  لهذه  لالإعد�د 

حو�يل 26 مر�صح�ً و�أ�صدرو� كتيبً� لبن�مج �الإخو�ن �مل�صلمني، والأن �الإخو�ن عملو� عدة 

عقود وك�ن �ل�صّف قوي�ً جد�ً ون�صيط�ً، جنح منهم 22 ن�ئب�ً وجنح �أربعة من �الإخو�ن نزلو� 

ب�صكل فردي، كم� جنح �صتة من �ملقربني من �الإخو�ن. وك�ن نظ�م �النتخ�ب�ت يكنهم 

من  �أكرث  ك�ن  ن�ئب�ً   80 تعد�ده  ك�ن  �لذي  �الأردين  ف�لبمل�ن  �مل�صيحيني؛  حتى  �إجن�ح  من 

30 ن�ئب�ً فيه من �لكتلة �الإ�صالمية وهو م� ي�صكل حو�يل 40% من �لبمل�ن. وهذه �لنت�ئج 

�ملتحدة  �لوالي�ت  �لغربية يف  �لكت�ب�ت  ف�إن  �إىل هزة د�خلية وزلز�ل خ�رجي. وفعالً  �أدت 

وبريط�ني� وغريه� ركزت على هذ� “�لبعبع” �ملتمثل يف �حلركة �الإ�صالمية، وقر�أت �لكثري 

�للطيف  عبد  �لدكتور  ك�ن   1993-1989 دورة  ويف  �ملو�صوع.  هذ�  حول  �لتحليالت  من 

�أ�صبح  ب�صنتني  �النتخ�ب�ت  وبعد  �صنو�ت،  ثالث  ملدة  �لني�بي  للمجل�ص  رئي�ص�ً  عربي�ت 

�الإخو�ن  و�إجب�ر  �الأحز�ب  ق�نون  �إ�صد�ر  �الأول:  �الإخو�ن؛  على  مزدوج  �صغط  هن�ك 

على تكوين حزب، وك�ن حزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي وقد كنت يف �للجنة �لتح�صريية 
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لت�أ�صي�ص هذ� �حلزب. و�لث�ين: تعديل ق�نون �النتخ�ب�ت حيث ك�ن �لق�نون �لقدمي ح�صب 

د�ئرته،  ملمثلي  �لك�مل  �لعدد  ينتخب  �ملقرتع  وك�ن  �ملنطقة،  يف  �ملر�صحني  وعدد  �لق�ئمة 

ف�أ�صبح هن�ك ق�نون ي�صمى ق�نون �ل�صوت �لو�حد، وهذ� �لق�نون ك�ن موجه�ً لتحجيم 

�الأمريكي جرجي�ن، وال  �ل�صفري  �الأردن  �إن من �قرتحه على  �الإ�صالمية. ويق�ل  �حلركة 

يوجد مثيل له يف �لع�مل؛ حيث ال ي�صتطيع �ملقرتع �إال �أن ينتخب مر�صح�ً و�حد�ً فقط من 

بني �لنو�ب �لذين �صيمثلون د�ئرته، وهو م� �أدى بعد تطبيقه �إىل تر�جع عدد نو�ب �الإخو�ن 

�إىل �لن�صف. 

�أم� ب�لن�صبة للعمل يف ق�شم فل�شطني، فهذ� �لق�صم من �أهم �إجن�ز�ته �أنه دع� �صنة 1983 

�لع�م  �ل�رش  �أمني  �إىل موؤمتر د�خلي لق�صية فل�صطني، وق�صم فل�صطني ك�ن يرت�أ�صه د�ئم�ً 

لالإخو�ن �مل�صلمني، �أي �أن جزء�ً من �ملكتب �لتنفيذي يح�رش هذ� �للق�ء.

 وقبل ذلك �أريد �أن �أعود �إىل كيفية تع�مل �الإخو�ن �مل�صلمني مع �لق�صية �لفل�صطينية. 

ب�لن�صبة �إىل �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة ك�ن �الإخو�ن �مل�صلمون وخ��صة �ملكتب �لتنفيذي 

يف عمّ�ن يدعم �الإخو�ن �مل�صلمني �لفل�صطينيني م�دي�ً، كم� ك�ن يدعم �إعد�د �لبنية �لتحتية 

نحو  �مل�صلمون  �الإخو�ن  يتحرك  �أن  قبل  و�لطالبية،  و�لن�ص�ئية  و�خلريية  و�الجتم�عية 

�لذي  �لع�صكري ومث�ل على ذلك ت�صكيل �ملجمع �الإ�صالمي يف غزة،  �أو  �ل�صي��صي  �لعمل 

تر�أ�صه �ل�صيخ �أحمد ي��صني، وكذلك ت�صكيل �جل�معة �الإ�صالمية. 

�أ�صبحت هن�ك نو�ة لل�صب�ب �مل�صلم، وعندم� �نطلقت �نتف��صة 1987 �نطلقت من �جل�معة 

�الإ�صالمية، ومم� �أ�ص�ص له �ملجمع �الإ�صالمي، وهن�ك مقولة ب�أن �ملجمع �الإ�صالمي و�فق 

حيث  دقيق،  غري  �لكالم  هذ�  �إن  و�حلقيقة  �ل�صهيوين،  �لع�صكري  �حل�كم  ت�أ�صي�صه  على 

ك�ن �حل�كم �لع�صكري يعطي رخ�صً� جلميع �جله�ت و�لقي�د�ت؛ ف�أعطى رخ�صة للهالل 

�الأحمر �لفل�صطيني �لذي تر�أ�صه حيدر عبد �ل�ص�يف �لذي ك�ن من �لتي�ر �ل�صيوعي، و�أعطى 

رخ�صة لت�أ�صي�ص �ل�صبيبة �لتي �أ�ص�صه� �لفتح�ويون، و�أعطى رخ�صة للمجمع �الإ�صالمي. 

رمب�  �الإ�صالمي  �ملجمع  ب�أن  يعتقدون  ك�نو�  �ل�صهيوين  �جلي�ص  وق�دة  �ملفكرين  فبع�ص 

يو�زن بني �لتي�ر �لعلم�ين يف منظمة �لتحرير وبني �لتي�ر �لديني لالإخو�ن �مل�صلمني. هكذ� 

ك�ن حتليلهم، فال ذنب لالإخو�ن �مل�صلمني وال لل�صيخ �أحمد ي��صني يف هذ� �ملو�صوع، ف�إذ� 
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ك�ن �ل�صه�ينة قد �أخط�أو� يف �لتقدير�ت فعلى روؤو�صهم ج�ءت �لنت�ئج فيم� بعد الأن �ملجمع 

�أخذ رخ�صته كم� �أخذ غريه رخ�صهم، و�أم� ت�صخيم هذ� �ملو�صوع، و�لقول ب�أن حم��ص 

�أ�ص�صه� �حل�كم �ل�صهيوين، فهذ� كالم غري �صحيح وال �أ�ص��ص له. 

كيف ك�ن يتن�ول �الإخو�ن �مل�صلمون �لق�صية �لفل�صطينية؟ لقد تن�ولوه� يف ثالث مر�حل؛ 

 ،1948 �الإخو�ن وب�صورة مهمة يف حرب  �ص�رك  قبله�؛ حيث  وم�   1948 �الأوىل: مرحلة 

جم�هدين  �أر�صلت  �صعبية  جهة  �أكب  ك�نو�  �مل�صلمني  �الإخو�ن  ب�أن  حينه  يف  وحتدثن� 

يف  بهم  وزّج  ف�روق  �مللك  من  ب�أو�مر  �عتقلو�  يلي:  كم�  ك�نت  �لنتيجة  ولكن  فل�صطني  �إىل 

�ل�صجون، �أي ج�وؤو� بهم من �خلن�دق �إىل مع�صكر�ت �العتق�ل. �ملرحلة �لث�نية بعد ذلك ك�نت 

�أوالً،  �أفك�ر �لرتكيز على �لدولة �الإ�صالمية  1948، وهن� ظهرت  تقييم م� ح�صل يف حرب 

و�أكرث من بلور هذ� �الجت�ه �ملفكر �الإ�صالمي �صيد قطب، �لذي ركز على بن�ء �ملجتمع �مل�صلم، 

لكي يتطور �إىل دولة �إ�صالمية، وهذه �لدولة هي �لتي تقوم بو�جب �جله�د. وهذ� �لر�أي مل 

يكن وجهة نظر �الإخو�ن �مل�صلمني لوحدهم، فحزب �لتحرير ك�نو� يركزون على بن�ء �لدولة 

�الإ�صالمية و�آخرون كذلك، �أخذ هذ� �لفكر عقدين من �لزمن �أو �أكرث. ك�ن �الإخو�ن �مل�صلمون 

يركزون على �إق�مة �لدولة �الإ�صالمية يف م�رش �أو �صورية �أو �أي بلد عربي �آخر، ورمب� ك�ن 

هذ� ي�صبه �الأ�صلوب �لذي ك�ن ج�ري�ً يف ذلك �لوقت؛ حيث ك�نت حتدث �نقالب�ت ع�صكرية 

�صورية  يف  و�لبعثيون  م�رش،  يف  �لن��رشيون  في�أتي  و�ليمن؛  و�لعر�ق  و�صورية  م�رش  يف 

و�لعر�ق، و�لقوميون و�لي�ص�ريون و�ال�صرت�كيون يف �ليمن. هكذ� ك�ن �لتوجه فك�ن �الإخو�ن 

يركزون �أوالً على بن�ء �ملجتمع ثم قي�م �لدولة، لكن هذه �لق�صية ط�لت. 

يف �صنة 1983 عقد موؤمتر د�خلي لق�صية فل�صطني، وتر�أ�صه �ملر�قب �لع�م حممد عبد 

�لغربية  �ل�صفة  ومن  دخ�ن،  �لفت�ح  عبد  �أذكر  كم�  �لد�خل  من  وح�رشه  خليفة،  �لرحمن 

ح�صن �لقيق و�آخرون، ومن �خلليج ح�رشه عدد من �الإخوة، ومن �لكويت مثالً �ص�رك 

�الأخ خ�لد م�صعل، و�أن� ح�رشت هذ� �ملوؤمتر حيث قدمت ورقة �أ�صميته� “منطلق�ت �لعمل 

�الإيج�بي” �أي �جله�د، حتدثت فيه� عن �أهمية �أن تتبنى قي�دة �الإخو�ن هذ� �ملفهوم وتبد�أ 

بتطبيقه على �الأر�ص. وهذ� يذكر ب�حلركة �لت�صحيحية �لتي ح�ولن� �أن منالأ من خالله� 

�لفر�غ �لذي ح�صل بعد حرب 1967 بتوّجه جه�دي �إ�صالمي، ومل ننجح يف ذلك �لوقت، 
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ويف هذ� �للق�ء متّ �التف�ق على دعم كو�در �الإخو�ن يف �لقط�ع و�ل�صفة م�لي�ً، و�أن ي�صتعدو� 

ب�ل�صالح ومع جميء �أي ظرف من��صب �أن يبد�أو� هذه �النطالقة. �أي �أن �الإخو�ن يف هذ� 

�ملوؤمتر ع�م 1983 �أجرو� تعديالً على �لنظرة �ل�ص�بقة وهي �لدولة �أوالً و�جله�د ث�ني�ً �إىل 

�لتو�زي ب�لعمل للدولة يف �لدول �لعربية و�الإ�صالمية، و�أي�ص�ً �لنزول لل�ص�رع �لفل�صطيني 

�ل�ص�رع  لهذ�  و�لي�ص�رية  و�لقومية  �لوطنية  �لقوى  �حتك�ر  وك�رش  �جله�د،  ومم�ر�صة 

وك�نت هذه هي �ملرحلة �لث�لثة. 

1987 قبله� ب�صنة قرر �لتنظيم �لع�ملي لالإخو�ن  �أن �أحتدث عن �نتف��صة �صنة  وقبل 

هذ�  ت�أ�ص�ص  وفعالً  فل�شطني،  جهاز  يوؤ�ش�س  اأن   1983 �صنة  ملوؤمتر  �متد�د�ً  �مل�صلمني 

�أ�صبحت  �أن  �إىل  ي�صتعدون،  �ل�صب�ب  وبد�أ  له،  رئي�ص  �ختي�ر  ومّت  يعمل،  وبد�أ  �جله�ز، 

�لظروف مو�تية قبل �نتف��صة 1987. ويف تلك �الأثن�ء ك�ن �الإخو�ن يف قط�ع غزة وحتديد�ً 

�ل�صيخ �أحمد ي��صني و�إخو�نه يعدون �لعدة للعمل �لع�صكري، ف��صرتو� بع�ص �الأ�صلحة، 

ومتّ �لقب�ص عليهم و�عتقلو�، ومل يفرج عن �ل�صيخ �أحمد ي��صني �إال �صنة 1985 عندم� مّت 

�صمنهم  من  �أ�صري�ً،   1,115 بـ  جبيل  �أحمد  تنظيم  �أ�رشهم  �صه�ينة  جنود  ثالثة  تب�دل 

بالد  )تنظيم  �مل�صلمني  �الإخو�ن  تنظيم  من  قر�ر  هن�ك  ك�ن  وقد  ي��صني،  �أحمد  �ل�صيخ 

تنظيم  مع  توحد  قد  �الأردن  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  تنظيم  �أن  �ص�بقً�  ذكرت  )وقد  �ل�ص�م(، 

فل�صطني �صنة 1978(، ب�لنزول �إىل �ل�ص�رع عندم� يكون هن�ك فر�صة، وقد مّت �إعد�د �لبنية 

�لتحتية من ن�حية �جتم�عية وخريية ويف �لعمل �لن�ص�ئي و�جل�مع�ت. و�أ�صبح لالإخو�ن 

�مل�صلمني نفوذ مهم يف �جل�مع�ت �لثالث؛ �جل�معة �الإ�صالمية يف غزة، وج�معة بريزيت، 

وج�معة �لنج�ح، وبعد ذلك ج�معة �خلليل. وقد ح�صلت بع�ص �ل�رش�ع�ت بني تي�ر فتح 

�لعلم�ين وتي�ر �الإخو�ن �الإ�صالمي، وك�ن �رش�ع�ً طالبي�ً وك�ن ذلك �إره��ص�ً مل� �صي�أتي 

بعد ذلك. 

وانطلقت االنتفا�شة �شنة 1987 وك�ن �ل�صبب �ملب��رش النطالقته� �أن مقطورة فيه� 

عم�ل تعر�صت للده�ص �ملتعمد من قبل �ل�صه�ينة مم� �أدى ال�صت�صه�د �أربعة عم�ل، وقد 

لدى  ك�منة  كثرية  عو�مل  هن�ك  وك�نت  ع�م�ً،   20 �لوقت  ذلك  يف  �الحتالل  على  م�صى 

�ل�صعب �لفل�صطيني يف �ل�صفة و�لقط�ع و�لقد�ص، فك�ن هذ� �حل�دث �صبب�ً مب��رش�ً لتفجري 
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�لقط�ع، ثم �صدرت تعليم�ت من  �أكب خميم يف  �لتحرك من جب�لي�، وهو  بد�أ  �الأو�ص�ع. 

قي�دة �الإخو�ن يف قط�ع غزة �إىل �صب�ب �جل�معة �الإ�صالمية ب�لنزول ودعم هذه �النتف��صة 

هذه  على  ي�صيطرون  �لذين  هم  �الإ�صالميون  ك�ن  تقريب�ً  �أ�صبوعني  وخالل  �ل�صعبية 

يدل  مم�  �مل�ص�جد”  “�نتف��صة  و�خل�رجي  �ملحلي  �الإعالم  يف  ت�صمى  وك�نت  �النتف��صة، 

على لونه� �الإ�صالمي. و�أول بي�ن �صدر من حركة �الإخو�ن يف 1987/12/14 ب��صم حركة 

�ل�صهد�ء يت�ص�قطون ومع كل �صهيد ي�صقط تزد�د  �لقط�ع بك�مله وبد�أ  حم��ص، و��صتعل 

�الأوىل  ب�نتف��صة �حلج�رة. وهن�ك نقطت�ن؛  ��صتع�الً، و�صميت بعد ذلك  �النتف��صة  هذه 

هذه  �إىل  مت�أخرين  �نتبهو�  عرف�ت  وي��رش  فتح  حركة  ترت�أ�صه�  �لتي  �لتحرير  منظمة  �أن 

و�أ�ص�صو�  �أن يحتووه�،  �النتف��صة وح�ولو�  �إىل هذه  �النتف��صة، ولكن بعد �صهر قفزو� 

وبد�أو�  )ق�وم(  و�صموه�  و�آخرون  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  و�جلبهة  فتح  ت�صمل  جبهة 

�أول بي�ن  1988/1/8. وك�نت حركة حم��ص قد بد�أت مع  ي�صدرون بي�ن�تهم �عتب�ر�ً من 

يف 1987/12/14 ت�صدر بي�ن�ت �صهرية، تتحدث عن فل�صفة �لت�صدي لالحتالل، وتتكلم 

�نتف��ص�ت،  و�أي�م  �إ�رش�ب،  �أي�م  ويت�صمن  ك�مالً،  �صهر�ً  يغطي  �صهري  برن�مج  عن 

و�أي�م مو�جه�ت، و�لكت�بة على �جلدر�ن، حيث ك�نت جزء�ً من �أ�ص�ليب هذه �النتف��صة. 

�لتحقت ب�لقط�ع هي خميم بالطة يف  �لتحقت ب�النتف��صة، و�أول منطقة  �لغربية  �ل�صفة 

�أن تعرف من ور�ء  �أر�دت  تلك�أت الأنه�  �الإخو�ن، ومر�كز رئي�صية  �ُصَعب  ن�بل�ص. بع�ص 

هذه �النتف��صة، وب�لت�يل قي�دة �الإخو�ن يف �الأردن �أ�صدرت قر�ر�ً �إىل جميع �صعب �ل�صفة 

و�أي�ص�ً  �الإخو�ن  لقي�دة  ي�صجل  وهذ�  ودعمه�،  �ل�صعبية  ب�النتف��صة  ب�اللتح�ق  �لغربية 

للت�ريخ. و�أول مرة ن�رش فيه� ميث�ق حركة حم��ص ك�نت يف �آب/ �أغ�صط�ص 1988، وقد طبع 

يف عمّ�ن و�صودرت بع�ص �أعد�د منه، وك�نت طب�عته ب�أمر من قي�دة �الإخو�ن يف �الأردن؛ 

كم� طُبع يف �لكويت، ب�الإ�ص�فة �إىل �لد�خل �لفل�صطيني. 

تع�طف�ً  وجلبت  كبري،  ت�أثري  له�  ك�ن  و��صعة  �صعبية  �نتف��صة  هي   ،1987 انتفا�شة 

�الإ�صالمية  �ملق�ومة  حركة  بني  �الأول  �ليوم  من  تن�ف�ص  فيه�  وح�صل  �لع�مل،  من  ه�ئالً 

�لتي  �لقوى  من  لة  �مل�صكَّ “ق�وم”  لالنتف��صة  �ملوحدة  ب�لقي�دة  يعرف  م�  وبني  حم��ص، 

�الإ�صالمي؛  �لبعد  على  �لتعتيم  ي�ر�ص  �لوقت  ذلك  يف  �الإعالم  ك�ن  فتح،  حركة  تقوده� 

كن�  �أنن�  و�أذكر  فقط.  �لتحرير  منظمة  ن�ص�ط�ت  عن  يتحدث  �خل�رج  يف  �الإعالم  وك�ن 
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�إال عن  نت�صفح �جلر�ئد �لعربية يف �خل�رج، ونقر�أ عن �صح�يف حتت �الحتالل، ال يتكلم 

ف�ص�ئل منظمة �لتحرير، حتت توقيع “�صح�يف حتت �الحتالل”، وبعد ذلك تبني �أن هذ� 

وهو  �جلديدة،  �حلي�ة  جريدة  حترير  ير�أ�ص  �الآن  وهو  �لبغوثي  ح�فظ  هو  �ل�صح�يف 

فتح�وي. وعندم� �ُصئِل �أحد قي�د�ت فتح م� هو وزن حركة حم��ص، ق�ل �إنه� �صعيفة وال 

يزيدون عن 4%! لكن هذه �النتف��صة تو�صعت و�متدت و�أجنزت �إجن�ز�ت كبرية، لكن من 

�أجه�صه� هو �تف�قية �أو�صلو. 

هذه  رئ��صة  �إيلَّ  و�أ�صند  عّم�ن  يف  �إعالمية  جلنة  بت�صكيل  ذلك  بعد  فل�صطني  ق�صم  ق�م 

و�الآر�ء  �لتو�صي�ت  ورفع  ع�مة،  ب�صورة  �الإعالم  مت�بعة  هي  مهمته�  وك�نت  �للجنة، 

�لعك�يلة  �هلل  عبد  �لدكتور  �للجنة  هذه  يف  معي  وك�ن  منه�،  لال�صتف�دة  فل�صطني  ق�صم  �إىل 

حتى  �لدور  بهذ�  نقوم  ون�صف  ع�م�ً  ومكثن�  )ع(،  و�الأ�صت�ذ  غنيمة  �أبو  زي�د  و�الأ�صت�ذ 

�ص�فرت بعد ذلك �إىل �لكويت. 

ويف �صت�ء �صنة 1988 دعيت حل�صور لق�ء لروابط الطالب، وهي جلنة ك�نت قد ت�صكلت 

طالبية  حركة  يقود  �أن  �الإ�صالمي  �لتي�ر  ��صتط�ع  حيث  �لكويت،  يف  وخ��صة  �خلليج  يف 

�إ�صالمية، و�متدت هذه �لرو�بط �إىل عدد من �لدول، وهذه رمب� يكتب من عمل فيه� �أبح�ث�ً 

ق�بلت  وهن�ك  فل�صطني.  جه�ز  رئي�ص  تر�أ�صه  وقد  �إ�صطنبول،  يف  �للق�ء  عقد  متخ�ص�صة، 

�صب�ب�ً �صغ�ر�ً يف �لع�رشين�ت ممتلئني ط�قة وحم��صة، وبد�أو� يف هذ� �للق�ء ي�صتعر�صون 

ن�ص�ط�ت هذه �لرو�بط، و�صمعت �أحدهم يتحدث عن رحلة له �إىل �أمريك� �جلنوبية ومع من 

�أمريك�، و�آخر  �إىل �لرو�بط و�إىل دعم �النتف��صة، و�آخر حتدث عن  �ت�صل، وكيف دع�هم 

من  �ملنطلقة  �لنوعية  هذه  من  ُذهلت  وقد  �خلليج.  عن  حتدث  و�آخر  �أوروب�،  عن  حتدث 

�ل�صب�ب. والأول مرة يف هذ� �لوقت ك�نو� ي�صتعملون �لف�ك�ص، حيث ت�صل �لبي�ن�ت من بلد 

�إىل �آخر مبنتهى �ل�صهولة، من خالل ��صتعم�ل �الأدو�ت �لتكنولوجية �حلديثة يف �الت�ص�ل. 

هذ� �للق�ء مع هذه �لنوعية من �ل�صب�ب، وك�ن منهم �الأخ خ�لد م�صعل، جعلتني �أزد�د ميالً 

لالنخر�ط معهم. 

م�   1989 �أبريل  ني�ص�ن/  يف  ح�صل  �لكويت،  �إىل  �أنتقل  �أن  وقبل  عمّ�ن،  يف  ذلك  بعد 

ي�صمى بهبّة ني�شان يف �أثن�ء حكومة زيد �لرف�عي، حيث مّت رفع �أ�صع�ر �لبرتول وح�صل 
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و�ن�صمت  مع�ن،  وخ��صة  �جلنوب  مدن  �إىل  �الإ�رش�ب  هذ�  و�متد  لل�ص�ئقني،  �إ�رش�ب 

�إليه� �لكرك و�لطفيلة وو�صلت �إىل عّم�ن. هذه �لهبّة يف بد�يته� قيل ب�أن من ق�م به� �أن��ص 

ملتحون و�تُهِم �الإخو�ن، و�لو�قع ب�أن �الإخو�ن �مل�صلمني مل يدعمو� هذه �لهبّة، الأنهم ال 

ح�صني  �مللك  ك�ن  وقد  �نطالقته�؟  �إىل  �أدت  �لتي  �الأ�صب�ب  هي  وم�  ور�ءه�،  من  يعرفون 

خ�رج �الأردن وعندم� ع�د ت�أكد ب�ل�صبط مم� ح�صل، و�أن �الإخو�ن مل يكونو� ور�ء هذه 

�لهبّة. وهذه ت�صب يف �أن �الإخو�ن ك�نو� يح�فظون على �أن ال ي�ّص �أي �صيء يتعلق ب�أ�ص�ص 

�لدولة �الأردنية. وقد ال حظن� ذلك �صنة 1957 و �صنة 1970 ويف �صنة 1989 مع �أن زيد 

�لرف�عي ك�ن قد بط�ص ب�الإخو�ن �صنة 1986، وخ��صة يف �أحد�ث ج�معة �لريموك، حيث 

�صقط �صهيد�ن من �لطالب وعدد كبري من �جلرحى، و�قتحمت �جل�معة، و�عتقل عدد من 

�الإخو�ن، و�ُتِهم �الإخو�ن ب�أنهم ور�ء هذه �حلركة �لتي ح�صلت يف �جل�معة. وعلى �لرغم 

من ذلك ك�ن �الإخو�ن �مل�صلمون يو�زنون �الأمور قبل �أن يندفعو� ور�ء �أي �جت�ه، ف�أي �أمر 

ي�رشب مف�صل �لو�صع يف �الأردن ك�نو� ال يدعمونه. ومن هن� روي عن عدن�ن �أبو عودة، 

يثلون  �مل�صلمون  �الإخو�ن  ب�أن  مق�بالته  �إحدى  يف  �الأردين،  للبالط  وزير�ً  ك�ن  �لذي 

�لعمود �لفقري لهذ� �لنظ�م، وهذ� يذكرن� بكت�ب �أ�صدره يف هذه �لفرتة ب�ل�صبط، ب�أو�خر 

�لثم�نيني�ت، ك�تب �أمريكي يهودي ��صمه �ص�تلوف، ويتحدث �لكت�ب عن �أحد�ث وقعت يف 

�ل�صفة �ل�رشقية، وقد ر�أى �أن يف �الأردن �أربع رك�ئز �أ�ص��صية: �جلي�ص �الأردين، و�لع�ص�ئر 

�الأردنية، و�ملخيم�ت، و�الإخو�ن �مل�صلمون، ويحرِّ�ص �ملوؤلف يف هذ� �لكت�ب على �رشب 

�الإخو�ن �مل�صلمني، وهو �لو�صع �لذي تكر�ص يف �لت�صعيني�ت وم� بعد 2001، �لق�ئم على 

��صتهد�ف �الإ�صالميني يف �أي مك�ن.

التفرغ للعمل يف جهاز فل�شطني:

 �أعود �إىل �الجت�ه �لرئي�صي يف �صنة 1989 طلبني �الأخ حممد عبد �لرحمن خليفة �ملر�قب 

�لع�م وق�ل يل ب�أن �إخو�نك يف جه�ز فل�صطني يريدونك �أن تعمل معهم، وذكرت �ص�بق�ً ب�أنني 

�حتككت معهم يف تركي� �صنة 1988، وك�ن يف د�خلي ح�فز ب�أن �أ�صرتك يف عمل �إ�صالمي 

جه�دي، وهذ� م� كنت �أدفع ب�جت�هه يف �صب�بي �أم� وقد دخلت يف بد�ية �خلم�صين�ت فقلت 

لالأخ  وقلت  �الجت�ه،  هذ�  يف  و�أعمل  �هلل،  عند  وديعة  عمري  يف  تبقى  م�  الأ�صع  نف�صي  يف 
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�إليه، وقلت  �لرحمن خليفة �ص�أجيبك غد�ً، وفكرت يف �ملو�صوع جيد�ً، وجئت  حممد عبد 

لقد توكلت على �هلل. ك�ن جه�ز فل�صطني �لذي �أ�ص�صه �لتنظيم �لع�ملي لالإخو�ن �مل�صلمني، 

�لدعم  وخ��صة  �ملمكنة،  �لو�ص�ئل  بكل  فل�صطني،  يف  و�جله�د  �النتف��صة  دعم  على  يعمل 

�مل�ص�ريع  بع�ص  و�صلَّمت  عّم�ن،  غ�درت  مو�فقتي  وبعد  و�الإعالمي،  و�ل�صي��صي  �مل�يل 

�لهند�صية �لتي ك�نت معي �إىل بع�ص �الإخوة الإنه�ئه�، و�أغلقت مكتبي، وتوكلت على �هلل، 

وغ�درت �إىل �لكويت. 

نبد�أ �حلديث عن �لعمل يف �لكويت وطبيعة �لعمل، كم� ذكرت �ص�بقً� ف�إن جه�ز فل�صطني 

للن�ص�ط  �إىل موقع مهم  له عدّة مو�قع يف دول �خلليج و�ل�صعودية، و�أن� ذهبت  �أُ�ص�ص  قد 

�ل�صي��صي يف �لكويت، و�أ�صند يل ت�شكيل اأول جلنة �شيا�شية حلركة املقاومة االإ�شالمية 

حما�س يف �خل�رج، ك�ن عليه� �لرتكيز و�جلد، وفعالً ت�صكلت مني ومن �الأخ �ص�مي خ�طر 

وخمطط  لعمله�  �أ�ص�ص  بو�صع  ق�مت  �ل�صي��صية  �للجنة  هذه  )�ص(.  و�الأخ  عزت  و�الأخ 

وقدمت  �الإعالمية،  �ل�صي��صية  �لتطور�ت  وت�بعت  عليه�،  �مللق�ة  و�ملو��صيع  �لو�جب�ت 

لالإخوة يف ق�صم فل�صطني عدة در��ص�ت و�قرت�ح�ت منه� در��صة موثقة حول �لعالقة بني 

حركة حم��ص وحركة فتح، وبني حم��ص و�جله�د. ورمب� ك�نت هذه �أقدم در��صة جرى 

مع  خب�ت  لن�  وجميعن�  حم��ص،  وحركة  فتح  حركة  بني  �لتع�مل  كيفية  حول  �إعد�ده� 

حركة فتح. 

�لعمل �لطالبي يف  �لعمل �لطالبي، و�أن� ك�ن يل خبة يف  �لكويت ك�ن لهم خبة يف  يف 

�النتف��صة  دعم  عن  در��صة  وطرحن�  �الأردنية،  �ل�ص�حة  ويف  �ملهند�صني  نق�بة  ويف  م�رش 

�لد�خل،  �لتو��صل مع  �لرتكيز عليه� يف هذه �النتف��صة، وكيفية  �لتي ينبغي  و�ملو��صيع 

عالق�ت  لبن�ء  �لوفود  ت�صكيل  يف  وبد�أن�  �النتف��صة،  مع  للتع�مل  �خل�رج  روؤية  وتوحيد 

هذه  خالل  من  �لدول  بع�ص  للق�ء  وفد  الإر�ص�ل  حم�ولة  �أول  ومتت  بعد،  فيم�  �صتتطور 

لرتتيب  �صي�م،  حممد  و�الأخ  خ�طر  �ص�مي  �الأخوين  �إر�ص�ل  متّ  حيث  �ل�صي��صية؛  �للجنة 

لق�ء مع �لقي�دة �لعر�قية، وك�ن ذلك �أول حم�ولة حلركة حم��ص لعقد لق�ء�ت مع قي�د�ت 

خ�رجية، ك�ن ذلك �صنة 1989، غري �أن �للق�ء مل يتم. ويف هذ� �لع�م ويف �صهر �أي�ر/ م�يو 

متّ توجيه �رشبة كبرية حلركة حم��ص، حيث اعتقل ال�شيخ اأحمد يا�شني وكل القيادة 
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عقد �لثم�نيني�ت

�أن  �لغربية، ف�أ�صبح �الإخوة غري ق�درين على  �ملوجودة يف قط�ع غزة و�أي�ص�ً يف �ل�صفة 

�إعد�د و�صي�غة  ي�صدرو� بي�ن�ت يف �لد�خل، فتمت م�ص�عدة �الأخوة يف �لد�خل من خالل 

وطب�عته�  �صهرية  بي�ن�ت  توزيعه�  ليتم  �إليهم  و�إر�ص�له�  �خل�رج  يف  �ل�صهرية  �لبي�ن�ت 

و�إر�ص�له� �إليهم، و��صتمر هذ� �الأ�صلوب يف �لعمل يف �لفرتة 1990-1992. هذ� ب�الإ�ص�فة 

�إىل �لدعم �مل�يل، كم� ك�ن يتّم �أحي�ن�ً �إر�ص�ل �أن��ص من �خل�رج �إىل �لد�خل مل�ص�عدة �الإخوة 

وهذه ك�نت تقوم به� �أق�ص�م �أخرى يف حركة حم��ص. 





الف�صل الثامن

الفرتة 1990–1991
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حما�س والعالقة مع فتح واملنظمة:

يف �أو�ئل �صنة 1990 و�صلت دعوة �إىل حركة حم��ص بو��صطة �الأخ )�أ. �أ.(، هذه الدعوة 

�أع�ص�ء من حركة حم��ص، حل�صور  لت�صمية  ال�شائح  احلميد  ال�شيخ عبد  موجهة من 

�أع�ص�ء  �ختي�ر  مع�يري  لدر��صة  �ن،  بعمَّ �لقد�ص  فندق  يف  �جتم�عه�  وحدد  �صكلت  جلنة 

لدر��صة  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لتنفيذي  �ملكتب  �أع�ص�ء  �لتقى  �لفل�صطيني.  �لوطني  �ملجل�ص 

هذه �لدعوة وح�رش �الأخ )�أ. �أ.( وح�رشت �أن� �أي�ص�ً، وك�ن �الأخ )�أ. �أ.( مت�صجع�ً مل�ص�ركة 

حم��ص يف هذه �للجنة �أم� �أن� فقد كنت متخوف�ً، وقدمت ورقة بعنو�ن “�لفّخ �ملن�صوب”، 

�أن هذه �خلطوة جيدة وتعطي �العتب�ر حلركة  �أ.(  )�أ.  �أو�صح فيه �الأخ  ففي �لوقت �لذي 

برن�جمه�  عن  لتعب  فر�صة  حم��ص  وتعطي  �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص  يف  حم��ص 

تتمثل  �لتي  �الأخط�ر  على  ركزت  قد  قدمته�  �لتي  �لورقة  خالل  من  �أن�  كنت  و�أهد�فه�، 

�أن دخولن� يف هذه �للجنة يثل �عرت�فً� �صمني�ً مبنظمة �لتحرير  يف هذه �لدعوة، و�أهمه� 

�الإخو�ن  ت�أ�صي�ص حم��ص. حيث ك�ن  �لتي رف�صن� �العرت�ف به� حتى قبل  �لفل�صطينية، 

رف�صت  حم��ص  حركة  ت�صكيل  وبعد  �لتحرير،  مبنظمة  �العرت�ف  يرف�صون  �مل�صلمون 

حرة  ب�نتخ�ب�ت  تت�صكل  مل  �ملنظمة  هذه  �أن  �أ�ص��ص  على  �لتحرير  مبنظمة  �العرت�ف 

ونزيهة، و�أن هذه �ملنظمة قد �عرتفت ب�لقر�ر 242 �لذي يتن�زل عن 78% من فل�صطني، 

 1988/11/15 يف  �جلز�ئر  يف  عقد  �لذي   19 �لـ  �لوطني  �ملجل�ص  �جتم�ع  يف  حدث  م�  وهو 

ومت تغطية هذ� �لتن�زل ب�إعالن دولة فل�صطينية وهي يف �لو�قع دولة كرتونية لي�صت على 

بكل  �للجنة تعني �عرت�ف�ً �صمني�ً  �أن م�ص�ركتن� يف هذه  �الأر�ص. فركزت يف ورقتي على 

هذه �خلطو�ت �لتن�زلية من حركة فتح بقي�دة عرف�ت. �أن�صت �ملكتب �لتنفيذي لوجهتي 

قدمته�  �لتي  �لورقة  مع  �الأغلبية  فك�نت  ت�صويت،  وح�صل  �الأ�صئلة  بع�ص  ووجه  �لنظر 

برف�ص �مل�ص�ركة يف هذه �للجنة، و�أقلية �أيدت �مل�ص�ركة، وهكذ� مّت رف�ص �مل�ص�ركة يف هذه 

�للجنة.

�أريد �أن �أ�صجل �أن �الأخ )�أ. �أ.( على �لرغم من �أنه ك�ن متحم�ص�ً للم�ص�ركة يف هذه �للجنة، 

بعد،  فيم�  لاللتق�ء  عدن�  وعندم�  به،  �لتزم  �لتنفيذي  �ملكتب  من  قر�ر  �أخذ  عندم�  �أنه  �إال 

وكنت �أن� و�الأخ )�أ. �أ.( و�إخوة �آخرون �أذكر منهم �الأخ عزت �لر�صق، تد�ولن� يف �ملو�صوع 
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وطر�أت فكرة، مل�ذ� ال نقدم مذكرة �إىل �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني و�إىل رئي�صه عبد �حلميد 

حيث  �ملذكرة،  هذه  �إعد�د  يف  جميع�ً  ت�ص�ركن�  وفعالً  نظرن�.  وجهة  فيه�  نو�صح  �ل�ص�ئح 

يف  �لدخول  �أو  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  يف  �لدخول  �صدّ  ل�صن�  �أنن�  عن  تتحدث  ك�نت 

منتخب�ً  جمل�ص�ً  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  هذ�  يكون  �أن  يجب  ولكن  �لتحرير،  منظمة 

من �ل�صعب �لفل�صطيني حيثم� وجد. وذكرن� �أي�صً� �أن من �صالحي�ت هذ� �ملجل�ص �لوطني 

�لفل�صطيني �أن ينظر يف جميع �لقر�ر�ت و�التف�قي�ت �لتي عقدت �أو تبن�ه� �ملجل�ص �لوطني 

�ملجل�ص  يرف�ص  �أن  تقرر  �إذ�  وفيم�  �ملقرر،  هو  �الأغلبية  ر�أي  ويكون  �لتحرير  منظمة  �أو 

بع�ص �لقر�ر�ت مب� فيه� قر�ر 242 �لذي �عرتف ب�لكي�ن �ل�صهيوين فهذ� من حقه. وقلن� 

من  ب�أنه  �لتنفيذية  �للجنة  ورئي�ص  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  قرر  �إذ�  �أي�صً�  �ملذكرة  يف 

�مل�صتحيل عمل �نتخ�ب�ت حرة ونزيهة، ف�إنن� نط�لب ب�أن منثل يف هذ� �ملجل�ص بن�صبة ال تقل 

عن 40% من هذ� �ملجل�ص وفق�ً ل�صعبيتن� يف �ل�ص�رع �لفل�صطيني يف �لد�خل و�خل�رج، وهذه 

�لن�صبة مل ن�أِت به� من فر�غ بدون در��صة، الأن جميع �النتخ�ب�ت �لتي متت يف �لنق�ب�ت 

ويف �جل�مع�ت �لفل�صطينية يف �لد�خل و�جلمعي�ت �لطالبية، ك�نت توؤ�رش �أن حركة حم��ص 

حت�صد م� ال يقل عن 40% يف ذلك �لوقت، ومن هن� قلن� �إنن� م�صتعدون �أن ندخل �ملجل�ص 

�لوطني �لفل�صطيني �إذ� �أعطي لن� 40% من �أع�ص�ء �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �لذين ك�ن 

عددهم تقريب�ً 500 ع�صو.

�أخذت �ملذكرة وكلفت بت�صليمه� �إىل �ل�صيخ عبد �حلميد �ل�ص�ئح، ق�بلته يف مبنى �ملجل�ص 

�ن، والأول مرة يرى �ل�صيخ عبد �حلميد �ل�ص�ئح  �لوطني �لفل�صطيني يف و�دي �صقرة بعمَّ

�صخ�ص�ً من حركة حم��ص. �أعرف �ل�صيخ عبد �حلميد �ل�ص�ئح مبكر�ً، عندم� ك�ن بيته يف 

�لقد�ص، وك�ن يزور عمي �ل�صيخ عبد �هلل غو�صة، وكنت �أزور بيته عندم� ك�ن �بنه �أ�ص�مة 

�مل�صلمني، عندم� كن� ندر�ص يف م�رش، فهو لي�ص غريب�ً علي،  منتظم�ً يف جم�عة �الإخو�ن 

رحب بي وق�ل يل ي� �أخ �إبر�هيم �أن� ال �أ�صتطيع �أن �أعطيك كلمة، ف�أن� �ص�أعر�صه� على �خلتي�ر 

)�أبو عم�ر( ونرى ر�أيه. وبعد يومني بعث ور�ئي وق�ل يل ي� �أخ �إبر�هيم �خلتي�ر ال يكن �أن 

يعطيكم 40%، ممكن �أن يعطيكم 18 مقعد�ً، فح�صبت �لن�صبة بعقلي ب�رشعة وقلت يعني 

�الإ�صالمي؟ هل هذ�  �لتي�ر  �لوطني، هل هذه قوة  �أع�ص�ء �ملجل�ص  4% من  �أنكم تعطونن� 

معقول ي� �صيخ عبد �حلميد؟ ق�ل يل �أن� �أنقل لك، قلت له �ص�أعر�ص على �إخوتي يف �لقي�دة 
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و�ص�أرد عليك، وفعالً �الإخوة رف�صو� هذ� �لعر�ص، وبلغته رف�صن� لذلك. بعده� ح�صلت 

�صجة �إعالمية كبرية، وبع�صهم ك�ن ي�صتهزئ بر�أي حم��ص �لذي يط�لب بـ 40% وهي 

ال متلك هذ� بح�صب طرحهم يف �الإعالم، وك�ن حلركة فتح هيمنة على منظمة �لتحرير يف 

�لد�خل و�خل�رج. وبع�ص �لف�ص�ئل �لفل�صطينية ��صتهجنت هذه �لن�صبة ف�إذ� �أخذت حم��ص 

40% وفتح 45% م�ذ� يبقى للف�ص�ئل �الأخرى، فتعر�صت هذه �ملذكرة �إىل مه�جمة غري 

مو�صوعية من �أكرث من جهة مع �أن �ملذكرة ك�نت متو�زنة جد�ً، ك�نت تركز على �أنن� نريد 

�لنية قلن� حتى ت�صبح �لظروف مهي�أة حل�صول  �أ�ص��ص�ً، وحتى نبني ح�صن  �النتخ�ب�ت 

�نتخ�ب�ت ف�إنن� نط�لب بهذه �لن�صبة للدخول يف �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني. 

�الإ�صالمية حم��ص وبني حركة فتح، مّت وملدة ثالثة  �ملق�ومة  االأول بني حركة  اللقاء 

�أي�م م� بني 10-1990/8/12 �أي بعد �حتالل �لكويت ب�أ�صبوع، وقد متّ يف �ليمن وقد رتب 

لهذ� �للق�ء �الأخ )�أ. �أ.( و�ل�صيد ي��رش عرف�ت، حيث ك�نت هن�ك معرفة بينهم�، و�الأخ )�أ. �أ.( 

هو �لذي ك�ن يردد )نختلف مع عرف�ت وال نختلف عليه( نختلف مع عرف�ت يف عدة ق�ص�ي� 

وال نختلف عليه ب�صفته رئي�ص�ً ملنظمة �لتحرير، هذه من طروح�ت �الأخ )�أ. �أ.( �لدبلوم��صية، 

�أنن� مل نكن نتج�وب معه� يف �صفّ حركة حم��ص. متّ هذ� �للق�ء يف �صنع�ء ونزلن� يف  مع 

حذيفة(،  )�أبو  ب�رود  �لرحمن  عبد  �الأخ  ومعي  برئ��صتي  ك�ن  حم��ص  وفد  حدهَ.  فندق 

ومعي �الأخ مو�صى �أبو مرزوق وقد ج�ء من �أمريك�، ومعي �الأخ )�ص(، �أم� وفد حركة فتح 

فك�ن يت�صكل من �أكرم هنية، م�صت�ص�ر عرف�ت �ل�ص�بق، وهو �الآن رئي�ص حترير جريدة 

�الأي�م، وعبد �هلل �أبو �صمهد�نة، وهو �الآن حم�فظ يف قط�ع غزة، و�لدكتور زهدي �صعيد، 

وهو رئي�ص مكتب �لوطن �ملحتل يف عمّ�ن. �فتتح هذ� �للق�ء بح�صور �ل�صيد ي��رش عرف�ت 

�أي�م بلي�ليه�، ك�ن لدين� �صبب  �أ.( وبد�أن� بعد ذلك لق�ء�تن� حيث ��صتمرت ثالثة  و�الأخ )�أ. 

�أقلية  �أن معتقلي حركة حم��ص يف �صجون �الحتالل، وقد ك�نو�  رئي�صي لهذ� �للق�ء وهو 

يف ذلك �لوقت، ك�نو� يتعر�صون �إىل ��صطه�د�ت وتنكيل من حركة فتح د�خل �ل�صجون، 

وك�نت هذه �لق�صية تق�ّص م�ص�جعن�، ف�أردن� من هذ� �للق�ء �أن ن�صل �إىل �صيغة الإيق�ف 

من�  تنتزع  �أن  تريد  ك�نت  فقد  فتح  حركة  �أم�  �ل�صجون.  د�خل  �صب�بن�  على  �لعدو�ن  هذ� 

�عرت�ف�ً مبنظمة �لتحرير كممثل �رشعي ووحيد لل�صعب �لفل�صطيني، فبد�أت �حلو�ر�ت ثم 

دخلن� ملح�ولة �إ�صد�ر بي�ن م�صرتك، �أو�صحن� نحن رف�صن� لالعرت�ف مبنظمة �لتحرير 
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الإقن�عن�  �صديدة  ب�صورة  جهدهم  ح�ولو�  وهم  �ملذكرة،  يف  �آنف�ً  ذكرت  �لتي  لالأ�صب�ب 

م�صتعدون  نحن  فق�لو�  �مل�ص�جني،  ق�صية  عليهم  وطرحن�  �لتحرير،  مبنظمة  ب�العرت�ف 

مبنظمة  تعرتفو�  �أن  على  �ل�صجون،  يف  �صب�بكم  على  �لعدو�ن  وقف  مق�بل  �صفقة  لعمل 

�لتحرير، فرف�صن� ذلك و�نتهى �الجتم�ع. وهذ� �أول �جتم�ع للحو�ر بني حم��ص وحركة 

فتح، ك�ن �حلو�ر �صعب�ً جد�ً؛ الأن كل من� ينطلق من بعد فكري خمتلف، فنحن ننطلق من 

فكر �الإ�صالم و�أهمية �أن يلعب �الإ�صالم دور�ً يف م�صرية �جله�د وتوحيد �الأمة، وهم يرون 

�أن حركة فتح ��صتط�عت �أن جتمع جميع �لقوى و�الأفك�ر، وت�صهره� يف حركة فتح، وال 

�أنن� مكثن�  �ل�رش�ع لدرجة  �أو م�رك�صي، فك�ن هذ� �صبب  �أو قومي  �إ�صالمي  تلتزم بفكر 

�لبي�ن �مل�صرتك، وعندم� دخلن�  �لب�صملة على ر�أ�ص  �أن يو�فقو� على و�صع  �ص�ع�ت، قبل 

قليالً وحتدثن� وك�نت �النتف��صة قد بد�أت حتدثن� عن �النتف��صة وعن �الأمة وذكرن� تر�ث 

�الأمة، مل يو�فقو� على كلمة تر�ث، وق�لو� �إمن� بذلك ت�صريون �إىل �الإ�صالم ويف حركة فتح 

فين� م�صيحيون وفين� م�صلمون فال نقبل ب�اللتز�م ب�الإ�صالم. وهذ� يعيدن� �إىل �حلو�ر �لذي 

1964 عندم� عُرِ�صَ علين� �النخر�ط يف فتح، قلن� لهم ب�رشط �اللتز�م  متّ يف �لكويت ع�م 

ب�الإ�صالم، ق�لو� ال، وبعد عقود من ذلك �لوقت مترت�صت حركة فتح خلف هذه �لروؤية. �إن 

�صعوبة �أن يجري حو�ر ن�جح بينن� وبينهم ح�صل مبكرً� منذ ع�م 1990. غ�درن� �صنع�ء 

كل يف طريقه، و�أذكر �أن ع�صو �للجنة �ملركزية لفتح �أبو كر�ص ك�ن حري�ص�ً على �أن نتفق، 

ولكن �لتعليم�ت �لتي ج�ءت من عرف�ت جعلته ين�صحب من �صنع�ء مبكر�ً، وعلمت �أن هذ� 

�ل�صخ�ص قد تويف بعد ذلك، وحتى هذه �الأي�م ف�إن �لعن��رش �لتي حتب �أن تلتقي مع �لتي�ر 

�الإ�صالمي من حركة فتح قليلة جد�ً. 

االحتالل العراقي للكويت وتداعياته:

يف �لن�صف �لث�ين من �صنة 1990 ح�صل االحتالل �لعر�قي للكويت بت�ريخ 1990/8/2، 

وكم� هو معروف ف�إن �الأمريكيني، عب �ل�صفرية �الأمريكية يف بغد�د ��صتدرجو� �لرئي�ص 

�صد�م ح�صني، من خالل �إ�ص�ر�ت �عتبه� �صد�م ح�صني على م� يبدو �صوء�ً �أخ�رش له، 

�أن للكويت  �إنه� ور�ء ذلك، وهي  ف�حتل �لكويت. وك�نت هن�ك بع�ص �الأ�صب�ب �لتي قيل 

ديون ب�مللي�ر�ت على �لعر�ق، و�لعر�ق يتهم �لكويت ب��صتغالل �لبرتول، وب�أخذ �لبرتول 
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�ملق�ومة  �لعر�قي، هذه ك�نت �ملبر�ت. نحن يف حركة  من �حلقول �الأر�صية من �جل�نب 

�الإ�صالمية حم��ص �لتقين�، وك�ن ر�أين� �أن هذه خطوة خطرية جد�ً رمب� توؤدي �إىل عو�قب 

وخيمة فيم� بعد، و�بتد�ًء نحن مل نكن مع �حتالل دولة عربية لدولة عربية، و�أي وحدة 

يجب �أن تكون من خالل �تف�ق �ل�صعبني على �صيغة وحدوية يتّم �ختي�ره�، ولذلك ذكرت 

�الإ�صالميني مع  �إن موقف  1958 بني م�رش و�صورية، وقلت  �صنة  �لوحدة  �أيد  �أنن� ممن 

�لوحدة، وكن� نتمنى �أن تكون �لوحدة على �أ�ص�ص �إ�صالمية، �أم� يف هذه �حل�لة ك�نت عن 

ب�لقوة  تكون  ال  �لتي  �لوحدة  ولكن  �لوحدة،  مع  �إنن�  نقول  فكن�  ع�صكري،  غزو  طريق 

�لع�صكرية.

من  وفداً  ير�صلو�  �أن  وتقرر   ،1990 �صبتمب  �أيلول/  يف  �الإ�صالمية  �حلرك�ت  �لتقت 

احلركات االإ�شالمية �إىل �صد�م ح�صني و�إىل �مللك فهد وزعم�ء وق�دة �لبالد �لعربية حلّل 

�لعربي  �لبيت  �إط�ر  يف  يتّم  �أن  �حلّل  هذ�  فكرة  وك�نت  و�لكويت،  �لعر�ق  بني  �الأزمة  هذه 

�ل�صيد منري �صفيق، وك�ن  �لفل�صطينيني وطُرِح  �لوفد وبقي من يثل  �الإ�صالمي. ت�صكل 

قد �ص�رك مع �جله�د �الإ�صالمي وجم�عة �ل�صيخ �أ�صعد بيو�ص و�صكلو� م� ي�صمى �رش�ي� 

�جله�د، فتوجه منري �صفيق �إىل قي�دة حركة حم��ص وق�ل ال يكفي �أن �أكون لوحدي يجب 

�صفيق.  منري  لالأخ  ي�صجل  �أن  يجب  للحقيقة  �ملوقف  وهذ�  �أي�ص�ً،  منكم  و�حد  يكون  �أن 

در�صت �حلركة مو�صوع فرز �ل�صخ�ص �ملن��صب لي�ص�رك يف �لوفد، مع �لعلم ب�أنن� جميع�ً 

على  �حلركة  قي�دة  �تفقت  و�أخري�ً  وبتكتم،  �صت�ر  ور�ء  من  تعمل  �لتي  �لعن��رش  من  كن� 

�أنت من �صتكون  �لوفد؛ فر�جعني �الأخ خ�لد م�صعل وق�ل يل  ت�صميتي للم�ص�ركة يف هذ� 

مندوبن� يف هذ� �لوفد، فقلت له ي� �أخ خ�لد م�صت 40 �صنة و�أن� �أعمل يف �جلو�نب �لتنظيمية 

غري �ملعلنة، ف�تركني كم� �أن�، ف�أ�رش هو و�إخو�نه، وق�ل هذ� قر�ر، وهذه فر�صة لكي تظهر 

�حلركة على �ل�صطح، و�أنت قد ق�بلت �ل�صيخ عبد �حلميد وبد�أت تظهر، فنزلت عند قر�ر 

�إخو�ين. 

علَِن عن ��صم ممثل 
ُ
�لتقين� وفد �حلرك�ت �الإ�صالمية يف فندق �لقد�ص بعّم�ن، و�أول مرة �أ

حم��ص يف �خل�رج، وك�ن رئي�ص هذ� �لوفد �الأخ حممد عبد �لرحمن خليفة و�لن�طق ب��صم 

هذ� �لوفد �لدكتور ح�صن �لرت�بي وقد ك�ن �لوفد قويً�، وك�ن فيه من �الأردن �الأ�صت�ذ ك�مل 
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�ل�رشيف، و�الأخ �إبر�هيم م�صعود ن�ئب يف �لبمل�ن ون�ئب �ملر�قب �لع�م لالإخو�ن �مل�صلمني، 

�لدين  جنم  تركي�  من  فيه  وك�ن  ح�صني،  وع�دل  �صكري  �إبر�هيم  م�رش  من  �أي�ص�ً  وك�ن 

�جلز�ئر  من  فيه  وك�ن  �أحمد،  خور�صيد  ومعه  ح�صني  ق��صي  ب�ك�صت�ن  ومن  �أربك�ن، 

حمفوظ �لنحن�ح، وك�ن فيه من �ليمن عبد �لعزيز ي��صني �ملر�قب �لع�م لالإخو�ن �مل�صلمني 

يف �ليمن، ومن تون�ص �الأخ ر��صد �لغنو�صي ب�الإ�ص�فة �إىل �الأخ منري �صفيق وهوؤالء تقريب�ً 

�مللك ح�صني، ثم �نطلق هذ�  �لوفد من عمّ�ن بعد مق�بلة  �أذكر. �نطلق  �لوفد كم�  ي�صكلون 

�مللك فهد، ولق�ء �صعبي يف ر�بطة  لق�ء ر�صمي مع  لق�ء�ن؛  �ل�صعودية وفيه� متّ  �إىل  �لوفد 

�لع�مل �الإ�صالمي. �أم� �للق�ء �لر�صمي فقد ك�ن لق�ًء ن�جح�ً ��صتغرق حو�يل ثالث �ص�ع�ت مع 

�مللك فهد، طرح �لوفد روؤيته يف هذه �ملهمة �لتوفيقية، فب�ركه� �مللك فهد وق�ل �إن �لرئي�ص 

�صد�م ح�صني �صديقي، و�أن� �تفقت معه ب�رشعة على حلّ م�صكلة �حلدود بني �ل�صعودية 

�للق�ء �لذي عقد يف جدة، و�لذي  و�لعر�ق. وك�ن �لوفد�ن �لعر�قي و�لكويتي قد ف�صال يف 

ك�ن يثل �لعر�ق فيه عزت �إبر�هيم، و�لكويت �صب�ح �الأحمد. وق�ل �مللك فهد لو كنت �أعلم 

�لعر�ق  �الأزمة بني  �أربعة ملي�ر�ت دوالر مني و�أنهيت  �أو  �أنهم �صيف�صلون لدفعت ثالثة 

و�لكويت، هذ� ك�ن موقف �مللك فهد بعد منت�صف �أيلول/ �صبتمب 1990، وقبل �أن يزد�د 

�أم� �للق�ء �لث�ين فك�ن مع ر�بطة �لع�مل �الإ�صالمي يف  �ل�صغط �الأمريكي على �ل�صعودية. 

مكة، وك�ن لق�ًء فكري�ً حول مفهوم �ال�صتع�نة ب�لقو�ت �الأمريكية للدف�ع عن بلد م�صلم 

�لذين ج�وؤو� من  �لوفد ومفكريه  �لكفة ر�جحة لفقه�ء  �لكويت و�ل�صعودية، وك�نت  مثل 

عمّ�ن، وحتدث �لغنو�صي و�لرت�بي وغريهم عن عدم �جلو�ز وك�ن هن�ك علم�ء من ر�بطة 

�لع�مل �الإ�صالمي �أي�ص�ً. و�لتقين� �أي�ص�ً يف ر�بطة �لع�مل �الإ�صالمي وفد�ً كويتي�ً مكون�ً من 

جمروحني  ك�نو�  لهم،  �لوفد  و��صتمع  �ص�بقني،  كويتيني  ووزيرين  �ملطوع  �هلل  عبد  �الأخ 

من �الجتي�ح �لعر�قي للكويت، و�أن� ممن تع�طف معهم، و�رشحن� لهم مهمتن� �لتوفيقية، 

ودعو� �هلل لن� ب�لتوفيق و�لنج�ح. 

ح�صل لق�ء مع تركي �لفي�صل م�صوؤول �ملخ�بر�ت يف �ل�صعودية و�رشح لن� تطور�ت 

�أدين�  �أن  بعد  وغ�درن�  �ل�صعودية.  على  �لعر�قية  �ملط�مع  من  متخوفً�  وك�ن  �لو�صع، 

�لعمرة �إىل �لعر�ق وفيه� �لتقين� �لرئي�ص �صد�م ح�صني، ونزلن� يف فندق �لر�صيد، وق�لو� 

لن� �نتظرو� حتى يحدد لكم موعد �للق�ء، وخالل �أقل من ن�صف �ص�عة قيل لن� توجهو� 
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�إىل �للق�ء فركبن� يف ب��ص�ت �صغرية، لي�ص �إىل ق�صور �صد�م الأنه� ك�نت م�صتهدفة، و�إمن� 

رحب  حيث  م�ص�عدين،  ومعه  ح�صني  �صد�م  ��صتقب�لن�  يف  وك�ن  م�  نوعً�  بعيدة  لفيال 

بن� وجل�ص، وكع�دته خلع حز�م م�صد�صه وو�صعه على جنب وتوجه للوفد ب�حلديث، 

�التف�ق،  عدم  �أو  �ملتحدث  مع  ب�التف�ق  �إ�ص�رة  �أي  يعطي  ال  ح�صني  �صد�م  ب�أن  الحظت 

وكنت �أرى ك�أن وجهة من �صمع ال تع�بري عليه، وهذه تهز �ل�صخ�ص �ملق�بل له. حتدث 

ولكنهم  وغريهم،  �صكري  و�إبر�هيم  و�لغنو�صي  خليفة  �لرحمن  عبد  وحممد  �لرت�بي 

حتى  �أجله�  من  جئن�  �لتي  �لفكرة  يطرحو�  ومل  ح�صني  ب�صد�م  ي�صيدون  �أخذو�  كلهم 

تكلم ق��صي ح�صني، فق�ل له بو�صوح نحن نطلب ي� �صي�دة �لرئي�ص ب�أن تعطو� �أو�مركم 

بعد   .1990/8/2 قبل  ك�نت  كم�  �لكويت  وتعود  �لعر�ق،  �إىل  �لعر�قية  �لقو�ت  تعود  ب�أن 

�أح�ديثه جميعه� بد�أ �صد�م ح�صني يتحدث، حتدث عن قر�ره ب�لدخول  �لوفد  �أنهى  �أن 

ك�نت  �إذ�  وق�ل  �لكويت،  �أمر�ء  به  يعي�ص  �لذي  �لف�ص�د  �أ�صم�ه  عم�  وحتدث  للكويت، 

�لق�صور  هذه  د�خل  يف  م�ذ�  و�أريكم  �لكويت،  �إىل  تر�صلكم  ط�ئرة  �ص�أر�صل  رغبة  لديكم 

فال  �صنة  �ألف  ظّل  لو  ب�أنه  جو�به  فك�ن  ح�صني  ق��صي  ذكره  مل�  ب�لن�صبة  �أم�  ف�ص�د.  من 

�أن ين�صحب من �صب من �لكويت. �نتهت هذه �جلل�صة و�ص�فحن�ه و�حد�ً و�حد�ً،  يكن 

وعندم� �ص�فحته �أن� ممثل حركة حم��ص ق�ل يل كيف ح�ل �إخو�نن� يف فل�صطني؟ قلت له 

بخري وينتظرون م�ص�عدتكم، ون�أمل �أن تكون �ل�صو�ريخ موجهة �إىل �لغرب �إىل �لكي�ن 

�ل�صهيوين، وهّز ر�أ�صه و�ص�فحني، وق�ل يل �صلم عليهم. عدن� �إىل �لفندق و�أخذن� ُنَقيِّم 

هذ� �للق�ء و�أ�صبحن� طرفني، طرف �قتنع بفكرة �صد�م لزي�رة �لكويت لريى ثم يحكم 

�أم�كن  �إىل  نوجه  �أن  نخ�صى  وكن�  �لطرف،  هذ�  مع  كنت  و�أن�  ال،  ق�ل  وطرف  ذلك،  بعد 

ح�ل  �أي  وعلى  متو�زنة،  �صه�دة  نعطي  ال  وب�لت�يل  �لعر�قيون،  يريد  كم�  لرن�ه�  معينة 

ف�الأغلبية ك�نت مع عدم �لذه�ب. وبعد ذلك زرن� �إير�ن و�لتقين� مع رف�صنج�ين ومع كل 

�لق�دة �الإير�نيني، وحتدث �لوفد �إىل رف�صنج�ين ب�أن �لعر�ق مهدد من قِبَل �أمريك� و�إير�ن 

مهددة �أي�صً� من قِبَل �أمريك�، فلم�ذ� ال يتفق �لطرف�ن؟ فك�ن جو�به ب�أنه ال يثق ب�صد�م، 

و�أنه �ص�بق�ً خالل �حلرب �الإير�نية �لعر�قية، ك�ن �لغرب هو �لذي يدعم �صد�م. بعد ذلك 

�ل�صعودية  �إىل  نعود  �أن  �ملفرو�ص  وك�ن  عمّ�ن،  �إىل  وعدن�  �الأخرى،  �لبالد  بع�ص  زرن� 

تتّم  �لعربي و�الإ�صالمي، ولالأ�صف مل  �لع�م  للر�أي  نعلن ذلك  ثم  �إليه�،  �لر�أي  لنقل هذ� 
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يف  للجولة  �مللخ�ص  هو  هذ�  للجولة،  خت�مي  بي�ن  �إعالن  يتّم  ومل  لل�صعودية،  �لزي�رة 

 .1990 �صهر �أيلول/ �صبتمب 

االأق�شى يوم  جمزرة يف امل�شجد  �أم� يف فل�صطني فقد تطورت �النتف��صة وح�صلت 

�لعربي  �ل�ص�رع  وحترك   .300 حو�يل  وجرح  �صهيد�ً   20 حو�يل  و�صقط   1990/10/8

�ألف،   100 �ملحطة يف عّم�ن وح�رشه  لق�ء جم�هريي يف  �إىل  �لدعوة  و�الإ�صالمي، ومتت 

حيث ك�ن �صفّ �الإخو�ن �مل�صلمني قوي�ً وله ثقل يف جمل�ص �لنو�ب، وحتدث �ملتحدثون 

وب�ملن��صبة  حم��ص،  كلمة  �ألقيت  و�أن�  و�آخرون،  قطي�ص  �أحمد  منهم  �أذكر  �للق�ء  هذ�  يف 

و�الأمريكيني،  �ل�صه�ينة  و�صّد  بفل�صطني  تتعلق  �ل�صع�ر�ت  ك�نت  �ملهرج�ن  هذ�  ففي 

�ل�صعب  �أنن� مع  �للق�ء �جلم�هريي  �أو غريه. ك�ن ر�أي هذ�  ومل يكن فيه� �صور ل�صد�م 

�لغزو  �صّد  �لعر�قي  �ل�صعب  ومع  �الإ�رش�ئيلي،  �لكي�ن  �صدّ  �نتف��صته  يف  �لفل�صطيني 

هذ�  حّل  نرى  حيث  حم��ص،  حركة  روؤية  عن  حتدثت  كلمتي  يف  �ملتوقع.  �الأمريكي 

�لكويت،  �لعر�قية من  �لقو�ت  و�أن تن�صحب  �الإ�صالمي،  �لعربي  �لبيت  �مل�أزق من خالل 

وتن�صحب �لقو�ت �الأمريكية من �جلزيرة �لعربية، هذ� �لطرح من ِقبَل �حلركة مل يعجب 

بع�ص �ملتحم�صني من �الإ�صالميني. 

ومن �لتطور�ت �الأخرى ما ح�شل يف ليبيا، و�صلت دعوة �إىل حركة حم��ص للم�ص�ركة 

ي�صمى  م�  لت�أ�صي�ص  طر�بل�ص  يف   1990 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  �صهر  يف  يعقد  موؤمتر  يف 

�أحد  �أن  و�أذكر  �ملوؤمتر،  هذ�  �إىل  ير�صلوين  �أن  �الإخو�ن  قرر  �الإ�صالمية.  �ل�صعبية  �لقي�دة 

�أع�ص�ء �ملكتب �لتنفيذي يف �آخر �لليل بعد �تخ�ذ �لقر�ر، ق�ل مل�ذ� تر�صلون �إبر�هيم �إىل ليبي� 

�إن من �ل�رشوري  �أن نر�صله هكذ�؟ ولكن �لقي�دة ق�لت  �أيجب  وقد �ختفى فيه� �ل�صدر؟ 

على �إبر�هيم �أن يذهب �إىل هذ� �للق�ء، فغ�درت �إىل ليبي� وحدي، فلم يكن ملمثلي حم��ص يف 

ذلك �لوقت ولو مر�فق و�حد. ويف ليبي� �أنزلون� يف فندق �مله�ري، وكم� علمت فهذه �لكلمة 

تعني �الإبل �ل�صغرية، وهو على �لبحر ويف مق�بله م�صجد حيث نزلت كل �لوفود يف ذلك 

�لفندق، ور�أيت يف طر�بل�ص يف �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر عدد�ً من �لوفود �لتي �ص�ركت 

�ألقى �لقذ�يف يف هذ� �ملوؤمتر خطبة طويلة �نتقد من طرف خفي  اأيلول/ �شبتمرب.  لقاء  يف 

�ليوم  �ملو�صوع. ويف  على هذ�  �أعقب كثري�ً  �الإ�صالمية، مل  �مل�صلمني و�حلرك�ت  �الإخو�ن 
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�لث�ين ك�ن هن�ك لقاء لكل قادة الوفود مع معمر القذايف يف خيمته، �لتقين� وكن� حو�يل 

15 رئي�ص وفد، �أذكر منهم �لدكتور �لرت�بي و�ل�صيخ �لغنو�صي و�إبر�هيم �صكري ومنري 

�لقذ�يف وه�جم �الإخو�ن هجوم�ً  �أربك�ن و�لنحن�ح، حتدث  �صفيق وع�دل ح�صني، ورمب� 

�بن  ف�أن�  غلي�ن�ً،  يغلي  د�خلي  ب�أن  ووجدت  لال�صتعم�ر.  عمالء  ب�أنهم  و�تهمهم  �صديد�ً 

ه�َجم، ب�صورة غري علمية وغري منطقية 
ُ
تربية �الإخو�ن �مل�صلمني منذ �أكرث من 40 ع�م�ً �أ

�أحد،  يرد  فلم  �حلركة  قي�د�ت  بع�ص  يرد  ب�أن  �نتظرت  �صحيحة.  غري  ب�ته�م�ت  و�تهم 

كنت يف ذلك �لوقت لرمب� من �أ�صغرهم �صن�ً، ولكنني ر�أيت �أن هذ� ال يكن �أن يّر. �لتفت 

�أن  �أوؤكد  �أن  �أريد  �إىل �لعقيد �لقذ�يف وقلت له ب�لن�صبة لالإخو�ن �مل�صلمني �لذين ه�جمتهم، 

يف  ح�ربت  �لع�مل  يف  �إ�صالمية  حركة  �أهم  �أن�ص�أ  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �أن�ص�أ  �لذي  �لبن�  ح�صن 

فل�صطني، وقد ��صت�صهد �غتي�الً على يد عمالء �مللك ف�روق، و�أقول لك ب�أن من يق�تل �الآن 

يف فل�صطني ومن ت�صدى للعدو�ن �ل�صهيوين على �مل�صجد �الأق�صى هم من �صب�ب �الإخو�ن 

�مل�صلمني �ملن�صوين مع حم��ص، وقدمو� �ل�صهد�ء و�جلرحى يف �صّد �لعدو�ن، وال ينبغي 

�ته�مهم ب�ال�صتعم�ر وال ب�أي تهمة �أخرى، و�أن� �أقول لك �أيه� �لعقيد ب�أن عبد �لن��رش له 

ح�صن�ت وله �صيئ�ت، ومن �ملمكن �أن تدعو �إىل ندوة و��صعة كبرية ملن�ق�صة هذ� �ملو�صوع 

م� هي �الإيج�بي�ت وم� هي �ل�صلبي�ت، و�أنهيت حديثي. ف�أخذ وجهه يتغري، وق�ل م� ق�له 

�إبر�هيم �صحيح و�إن عبد �لن��رش له �إيج�بي�ت وله �صلبي�ت، ورمب� نفكر بهذه �الأمور �لتي 

ح�صلت. 

نف�صي  يف  قلت  بك،  يلتقي  �أن  �لقذ�يف  يريد  يل  ق�لو�  ثم  �لفندق،  �إىل  وعدن�  وخرجن� 

ه�هو �صين�ريو �ل�صدر قد بد�أ!! فق�ل يل �ل�صديق �صفيق، ح�رش ح�لك ي� �إبر�هيم؟ فقلت 

كل  و�لغنو�صي  �لرت�بي  �صيق�بل  �أنه  علمت  بفرتة  ذلك  وقبل  و�أق�بله.  �هلل  على  �ص�أتوكل 

على حدة ف�طم�أن قلبي، ق�بلته يف �خليمة لوحدن� وحتدث معي، و�أيّد حم��ص لت�صديه� 

للعدو �ل�صهيوين، وق�ل �إن عليكم �أن توجعو� هذ� �لعدو، ف�أنتم ل�صتم دولة، ت�صتطيعون 

الأنكم  مع�ك�صة،  �رشبة  يوجه  �أن  ي�صتطيع  ال  �ل�صهيوين  و�لعدو  �رشب�ت،  توجهو�  �أن 

جيد�ً،  �جلو  و�ص�ر  �لفل�صطينية،  �لقي�د�ت  بع�ص  عن  و�ص�ألني  منكم،  ينتقم  دولة  ل�صتم 

تغيري  عن  يل  وحتدث  �ملر�رة،  �صديد  ليبي�  يف  يقدم  �لذي  و�ل�ص�ي  �لني�ق  حليب  يل  وقدم 

�أكتوبر ي�صمونه  �أن �صهر ت�رشين �الأول/  �أ�صم�ء �ل�صهور و�أ�صهب يف هذ� �حلديث وكيف 
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ي�صمى  �أي�ر/ م�يو  و�أن �صهر  �لوقت،  �لتمر ين�صج يف ذلك  �أن  �أ�ص��ص  �لتمر” على  “�صهر 

�أح�صنت  �إبر�هيم  ي�  نف�صي  �الآن. وقلت يف  �ص�رية حتى  ت�صمية  �صهر م�ي وهكذ�، وهي 

�لدخول ف�أح�صن �خلروج، فتذكرت �أم�ص، فقلت له ي� �صي�دة �لعقيد �إنن� يف حركة حم��ص 

�ألد�ء لل�صه�ينة و�الأمريكيني ف�أريد منك �أن تريني �لق�رش �لذي تعر�ص لق�صفهم،  �أعد�ء 

حيث ��صت�صهد �أبري�ء يف هذ� �لق�صف، فتهللت �أ�ص�ريره ون�دى فور�ً �أحد م�ص�عديه، وق�ل 

�إبر�هيم و�أره �لعدو�ن على �لق�رش من �لقو�ت �الإمبي�لية. وهكذ� ذهبت لزي�رته  له خذ 

�إبر�هيم �صكري فق�ل يل ب�أن  �إىل �لفندق ور�آين بع�ص �الإخوة منهم  و�هتممت به، وعدت 

ب�له ك�ن م�صغوالً علي، فذكرت له م� ح�صل، وق�ل يل جيد جد�ً، وق�ل يل ب�أن موقفك ك�ن 

م�رشفً�. مع �أن �إبر�هيم �صكري لي�ص من �الإخو�ن، وك�ن رئي�ص حزب �لعمل، وعلمت بعد 

ذلك �أنه �أبلغ �ملر�صد �لع�م يف م�رش، وق�ل له �إن �إبر�هيم وقف �أم�م تهجم�ت �لقذ�يف على 

�الإخو�ن، و�أو�صح له من هم �الإخو�ن �مل�صلمون، وقيل يل �إن �ملر�صد قد �رُشّ كثري�ً. 

وبعد �صهر دعين� مرة �أخرى �إىل ليبي� حيث حت�صنت عالقتي مع �لقذ�يف، وك�ن هن�ك 

عدد من �لقي�د�ت لبحث مو�صوع ت�شكيل وفد لزيارة �شدام ح�شني، وفكرة هذ� �لوفد �أن 

نطلب من �صد�م �أن يكون م�صتعد�ً لالن�صح�ب من �لكويت �إذ� �عرتف �لكي�ن �ل�صهيوين 

ونفذ قر�ر 242. تد�ولن� هذه �لفكرة وقلت لهم �إنني كممثل حلركة حم��ص حركة �إ�صالمية 

هذه  يحمل  وفد  �صمن  نكون  �أن  نقبل  وال   .242 بقر�ر  �العرت�ف  �بتد�ًء  نرف�ص  نحن 

ذلك  وبعد  �أنقرة،  يف  �لفل�صطيني  �ل�صفري  من  ت�أثري  عليه  جرى  قد  �أربك�ن  �أن  مع  �لفكرة 

تر�جع �أربك�ن، وك�ن �لر�أي �أن ن�رشف �لنظر عن هذ� �ملو�صوع، و�أن نق�بل �صد�م و�مللك 

وهكذ�  �ل�ص�بق.  يف  �الإ�صالمية  �حلرك�ت  وفد  مع  مت  �لذي  �ل�صكل  على  ة  �لكرَّ ونعيد  فهد 

و�خرتت  �الإ�صالمية،  �حلرك�ت  من  �أ�صخ��ص  ثم�نية  حو�يل  من  مقل�س  وفد  ت�شكيل  مّت 

عن حركة حم��ص، و�أربك�ن عن حزب �لرف�ه، و�صكري عن حزب �لعمل، و�صخ�ص عن 

ليبي�  من  �ل�رشيف  حممد  �لدكتور  ك�ن  �لوفد  رئي�ص  �ل�صنغ�ل،  عن  و�صخ�ص  ب�ك�صت�ن، 

�أخرى ركبن� �لط�ئرة وبد�أن� بجولة مو�صعة للع�مل �لعربي  �إبر�هيم �لغويل. ومرة  ومعه 

و�الإ�صالمي، ك�نت �لف�ئدة يف هذه �لزي�رة و�لزي�رة �الأوىل ب�أن حركة حما�س بداأت تطل 

ك�نت  زي�رة  �أول  �لوقت،  هذ�  يف  ممثله�  وكنت  واالإ�شالمية،  العربية  الر�شميات  على 

لليمن حيث ق�بلن� �لرئي�ص علي عبد �هلل �ص�لح، وق�م �إبر�هيم �صكري بتقديي �إليه وق�ل 
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�ص�لح.  �هلل  عبد  علي  �لرئي�ص  على  تعرفن�  وفعالً  جم�هدة،  حركة  حم��ص  حركة  هذه  له 

وبعد ذلك �ص�فرن� �إىل �إير�ن و�لتقين� مع �لقي�دة �الإير�نية، وحتدثن� حول �ملو�صوع نف�صه، 

�أن تفتح �إير�ن على �لعر�ق لت�صديه� للوالي�ت �ملتحدة، و�جلو�ب ك�ن مثل �جلو�ب �الأول. 

وذهبن� بعد ذلك �إىل �صورية ويف �صورية حتدثن� مع عبد �حلليم خد�م، وحتدث ب�أن �لوقت 

و�نتقد  �لعر�ق،  ل�رشب  و��صحة  �لرتتيب�ت  الأن  �ملهمة،  هذه  لنج�ح  مو�ت  وغري  مت�أخر 

موقف �صد�م وق�ل ب�أن �صد�م ال يدر�ص �لظروف �ملحلية و�الإقليمية قبل قر�ره. ومعلوم 

�لكويت، ورحب بي  �لعر�قيني من  �إخر�ج  �مل�ص�رك يف  �لتح�لف  �إىل  �ن�صمت  ب�أن �صورية 

عبد �حلليم خد�م، وك�ن هذ� �أول لق�ء مع قي�دة �لبعثيني يف �صورية، وق�ل ن�أمل �أن نر�كم 

للقي�دة  �مل�ص�عد  �لع�م  �الأمني  �الأحمر  ق�بلت  عندم�  و�أذكر  �هلل.  �ص�ء  �إن  قلت  �أخرى،  مرة 

�لقومية، ودخلت حتت حر��ص�ت بعثية، وجل�صت معهم، تذكرت ب�أنه ك�نت بني �الإخو�ن 

�مل�صلمني وبني حزب �لبعث خالف�ت عميقة، وقد ك�نت هذه بد�ية لتطور�ت �لعالقة فيم� 

بعد مع �صورية. بعد ذلك مررن� ب�الأردن و�لتقين� �مللك ح�صني يف �لق�رش �مللكي، وك�ن �مللك 

�أبو عودة وزير �لبالط، وزيد بن �ص�كر.  يت�صدر �لط�ولة، ومعه �الأمري ح�صن، وعدن�ن 

حتدث �مللك ورحب بن�، وحتدث حممد �ل�رشيف، رئي�ص �لوفد وهو ليبي، عن مهمة �لوفد، 

�إن �ملعركة ق�دمة ونحن  �أن�، وقلت  �أربك�ن، وحتدثت  �إبر�هيم �صكري، وحتدث  وحتدث 

�لكويت،  من  ين�صحب  ب�أن  بو�صوح  �صد�م  مع  نتحدث  �أن  ونريد  فتيله�،  ننزع  �أن  نريد 

�لعربية.  �جلزيرة  من  �الن�صح�ب  �الأمريكية  �لقو�ت  من  ب�لطلب  فهد  �مللك  مع  ونتحدث 

وجدت على وجه �مللك ح�صني عالم�ت �ل�رشور، وعندم� غ�درن�، و�صلمت على �مللك قلت 

له ب�أن حركة حم��ص تريد �أن تت�رشف بلق�ئكم، ق�ل يل �أهالً و�صهالً، ورتِّب مع �أحمد هليِّل، 

وحتدثت مع �أحمد هليل فق�ل يل �أمهلني قليالً وك�ن وقته� يعمل م�صوؤوالً عن �حل�رشة 

�له��صمية، وقد ق�ل يل هليل �إن �للق�ء ك�ن جيد�ً، وقد �رُشّ �مللك، و�صرنتب موعد�ً لكم للق�ء 

�مللك. وبعد ذلك �ندلعت �حلرب �صدّ �لعر�ق ومل يلتقِ وفد حم��ص �مللك. 

حوله  ملن  وي�صتمع  يجل�ص  ك�ن  وك�لع�دة  �ملرة،  هذه  ح�صني  �صد�م  �لرئي�ص  ق�بلن� 

�الإخوة  حتدث  هكذ�  رف�ص،  وال  ر�ص�  عالمة  وجهه  على  يظهر  وال  بكلمة،  يتحدث  وال 

جميعهم؛ مبن فيهم �لدكتور حممد �ل�رشيف و�أربك�ن و�صكري، وك�لع�دة يجدون �أنف�صهم 

ينجرون لالإ�ص�دة ب�صد�م ح�صني، ومل يبَق غريي فقلت يف نف�صي �إذ� مل نطرح �لفكرة �لتي 
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جئن� الأجله�، فمهمتن� ف�صلت. قلت ي� �صي�دة �لرئي�ص �إنن� و�لعر�ق يف مركب و�حد، و�إنن� 

و�هلل ال نريد �أن مت�صّ �لعر�ق فهي �صند للعرب و�مل�صلمني، ولكنن� ن�أمل منكم �أن تو�فقو� 

على فكرة �صنطرحه� �أم�م �مللك فهد ب�أن �صي�دتكم م�صتعدٌ لالن�صح�ب من �لكويت، مق�بل 

قد  �ل�صورة  وك�نت  حديثي  �أنهيت  �لعربية.  �جلزيرة  من  �الأمريكية  �لقو�ت  تن�صحب  �أن 

�ختلفت الأن هذه �لزي�رة قد متت يف �أو�خر �صهر ك�نون �الأول/ دي�صمب 1990، و�حل�صد 

قد متّ ونذر �حلرب ج�هزة. ق�ل �صد�م م� ذكره �إبر�هيم �أن� �أو�فق عليه، فتهللت �أ�ص�ريرن�، 

ف�صد�م ك�ن متحم�صً� �أن ننقل هذه �لفكرة. ق�ل يل �لدكتور حممد �ل�رشيف بعد �أن غ�درن� 

�إىل  �لعر�ق  من  ذلك  بعد  توجهن�  خريً�.  �هلل  جز�ك  �إبر�هيم،  �أخ  ي�  �لوفد  مهمة  �أنقذت  لقد 

م�رش لنق�بل �لرئي�ص حممد ح�صني مب�رك، ومن هن�ك نرتب للذه�ب ملق�بلة �مللك فهد، ويف 

م�رش قر�أن� �لكت�ب من عنو�نه ففي �ملط�ر مل ي�صتقبلن� �أيُّ �صخ�ص م�رشي ر�صمي، �صوى 

�أي�م  ثالثة  ومكثن�  �أذكر،  كم�  �صمري�مي�ص  فندق  يف  و�أنزلون�  فقط،  �لق�هرة  بلدية  رئي�ص 

ك�ملة نطلب مق�بلة �لرئي�ص ح�صني مب�رك ليتو�صط لن� ملق�بلة �مللك فهد، وك�ن و�لو��صطة 

�الأ�ص��صية �ملبعوث �ل�صخ�صي للقذ�يف �ل�صيد قذ�ف �لدم. وز�رن� يف �لفندق �أحمد �صدقي 

�لدج�ين، وز�رين يف �لفندق ن�ئب �ملر�صد �لع�م لالإخو�ن فقدرت له هذه �لزي�رة وو�صعته 

يف ظروف هذ� �للق�ء، و�أذكر �أن �إبر�هيم �صكري قد دع�ن� �إىل بيته وهو مطل على �لنيل يف 

الأين  بت�ت�ً  �أدخله� بعد ذلك  1961 ومل  و�أن� تخرجت من م�رش يف متوز/ يوليو  �جليزة، 

يف  �لث�نية  للمرة  م�رش  �إىل  دخويل  وك�ن  �مل�رشية،  �ملخ�بر�ت  يف  ��صمً�  يل  �أن  مت�أكد�ً  كنت 

ظلّ هذ� �لوفد �لر�صمي، فقلت ل�صكري ب�لقرب منكم �ص�رع ي�فع بن زيد، ق�ل نعم كيف 

عرفت؟ قلت له كنت �أ�صكن يف هذ� �ل�ص�رع �صنة 1955 قريبً� من ميد�ن �جليزة، و�أق�م لن� 

وطني  وهو  �الإ�صالم  مع  �أنه  �إال  �لعمل  حزب  من  �أنه  مع  �صكري  و�إبر�هيم  طيبة.  وليمة 

ك�ن  �الأول  �لوفد  يف  كن�  وعندم�  )تويف(،  ح�صني  ع�دل  عنده  منظِّر  و�أح�صن  جدً�،  وقوي 

فيه مفكرون وبع�صهم �صي��صيون، فع�دل ح�صني من �ل�صي��صيني وخور�صيد �أحمد من 

و�صي��صي  �الأوىل  ب�لدرجة  مفكر  و�لغنو�صي  ومفكر،  �صي��صي  و�لرت�بي  �ل�صي��صيني، 

�أي�ص�ً، �أم� ك�مل �ل�رشيف فقد ك�ن دبلوم��صي�ً من �لطر�ز �الأول، ب�الإ�ص�فة لكونه �صي��صي�ً 

ومفكر�ً، ورمب� �أ�صع نف�صي مع �ل�صي��صيني. ويف �لق�هرة بعد �النتظ�ر �لطويل ج�ءن� عمدة 

�لطريق  ب�للق�ء مع مب�رك، وقطعت  لن�  ُي�ْصَمح  �صلبي�ً، وهكذ� مل  و�أعط�ن� جو�ب�ً  �لق�هرة 
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علين� للذه�ب للري��ص، وعدن� لطر�بل�ص، وقيَّمن� �لو�صع فوجدن� �أن نذر �حلرب قد بد�أت، 

وهكذ� �نتهت �جلولة، وعدت �إىل عّم�ن وبد�أت �حلرب. 

من  دعوة  ج�ءتني  حيث  لندن،  اإىل  �شافرت  �أي�صً�  دي�صمب  �الأول/  ك�نون  �صهر  يف 

يف  �ص�ركت  وهن�ك  لندن،  فيه�  �أزور  �لتي  �الأوىل  �ملرة  ك�نت  امل�شلمني،  الطلبة  احتاد 

وزرت  هن�ك،  �الإخوة  بع�ص  على  وتعرفت  �لطالبية،  وغري  �لطالبية  �للق�ء�ت  من  عدد 

مقرّ مكتب فل�صطني �مل�صلمة، �لتي ك�نت وم� ز�لت تقوم بعمل مهم للق�صية �لفل�صطينية، 

وتعرفت على عدد ال ب�أ�ص به من �ل�صب�ب هن�ك يف لندن. 

االأو�شاع يف االأردن ودور االإخوان: 

�أعود �إىل االأردن اإىل �النتخ�ب�ت حيث ح�صلت يف �صهر ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 1989، 

تي�ر  فيه  وك�ن  جد�ً،  قوي�ً  ك�ن  حيث  ب�لبمل�ن  يتعلق  �الأردين  �ل�صعب  بد�أ  �لفرتة  هذه  يف 

�إ�صالمي قوي، وك�ن فيه تي�ر قومي، وتي�ر�ت ي�ص�رية، وتي�ر�ت وطنية، و�صخ�صي�ت 

قوية. �أذكر �أنه لدى طرح �لثقة يف وز�رة م�رش بدر�ن يف �أو�خر �صنة 1990 وبد�ية 1991 

جل�ص�ت  حل�صور  ب�الآالف  نقل  مل  �إن  ب�ملئ�ت  يقف  �الأردين  �ل�صعب  ك�ن  �لفرتة  هذه  يف 

وعلى  �الأردين  �ل�صعب  �أزم�ت  كل  �صيحل  �لبمل�ن  هذ�  ب�أن  �صعور  هن�ك  وك�ن  �لبمل�ن، 

ر�أ�صه� �لف�ص�د، و�أن� ممن ح�رش هذه �جلل�ص�ت، وقد ك�ن م�رش بدر�ن ب�رع�ً يف �الإج�بة 

على كل مد�خالت �لنو�ب، و��صتعد �الإخو�ن الإعط�ئه �لثقة يف هذه �حلكومة، وو�صعو� 14 

�رشط�ً و�فق عليه� م�رش بدر�ن. ويف هذه �الأثن�ء �ت�صل بي �أبو م�جد، وهن�ك يف بيته يف 

�أول �ص�رع �جل�ردنز ك�ن موجود عنده �لدكتور عبد �للطيف عربي�ت، ف�لتفت �أبو م�جد 

وق�ل  �إيل  و�لتفت  و�لتعليم،  للرتبية  وزير�ً  نر�صحك  �أن  نريد  وق�ل  �للطيف  عبد  �الأخ  �إىل 

نريد �أن نر�صحك وزيرً� لالأ�صغ�ل، ف�بت�صمت �أن� كم� �بت�صم عبد �للطيف عربي�ت، وقلت 

له ي� �أخ �أبو م�جد �أن� �الآن ممثل حلركة حم��ص، و�أقوم بهذ� �لدور ب��صم حركة جم�هدة 

يف فل�صطني، و�الأخ عبد �للطيف ق�ل �أي�ص�ً �أم� تعلم ب�أين �أتر�أ�ص �لبمل�ن وموقع �لبمل�ن، 

�لوز�رة.  هذه  يف  �لدخول  عن  كالن�  �عتذر  وهكذ�  وز�رة،  �أجل  من  ن�صغره  �أن  يكن  ال 

وبعد ذلك ت�صكلت �لوز�رة ودخل فيه� خم�صة من �الإخو�ن �أذكر منهم �الأخ �إبر�هيم زيد 

�الجتم�عية،  للتنمية  �لعظم  ويو�صف  لل�صحة،  �جللجويل  وعدن�ن  لالأوق�ف،  �لكيالين 
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وعبد �هلل �لعك�يلة للرتبية و�لتعليم، وم�جد خليفة للعدل ومل ي�صتمرو� �إال خم�صة �أ�صهر 

يف �لوز�رة، وح�صلت بعد ذلك حملة من�صقة للهجوم على هوؤالء �لوزر�ء �خلم�صة وعلى 

�لتي�ر �الإ�صالمي الإغالق �لطريق �أم�مه. وهذ� يذكرن� بوز�رة حركة حم��ص �لتي ووجهت 

�أحد  لديه يف  �لعظم ك�ن  �الأخ يو�صف  ب�أن  و�أذكر  �أول يوم و�صنتحدث عنه� فيم� بعد،  يف 

�الأق�ص�م �أربعة موظفني؛ رجالن و�مر�أت�ن، وك�ن يجل�ص موظف وموظفة مع�ً يف غرفة، 

و�ملوظف و�ملوظفة �الآخر�ن يف غرفة ث�نية، فق�ل لهم م� ر�أيكم ب�أن يجل�ص �لرجالن مع�ً 

و�ملر�أت�ن جتل�ص�ن مع�ً فو�فقو�، ولكن �ل�صح�فة فتحت �لن�ر عليه وق�لت هذ� �لذي ال يوؤمن 

ب�الختالط هذ� غري ح�ص�ري. �أم� عبد �هلل �لعك�يلة فقد �قرتح يف نه�ية �لع�م �أن يكون هن�ك 

ن�ص�ط ري��صي للفتي�ت وال ينبغي للرج�ل �أن ي�ص�هدوه، فقيل عنه هذ� متخلف يريد �أن 

�الإخو�ن،  وزر�ء  على  �رش�صة  ك�نت  �حلملة  �أن  و�أذكر  وح�ص�رتن�.  تقدمن�  على  يحجر 

ومل يعطو� فر�صة لي�صلحو� �لوز�رة وال ليح�ربو� �لف�ص�د، وهكذ� �أجه�صت �أول جتربة 

وز�رية لالإخو�ن يف �الأردن. 

1991 ع�د �أكرث من  �أعود بعد ذلك للحديث عن مو�صوع �آخر، وهو �أنه يف �أو�ئل ع�م 

300 �ألف مو�طن �أردين من �أ�صل فل�صطيني لالأردن بعد �حتالل �لكويت، وهذ� �لنزوح 

ك�ن ور�ءه موقف عرف�ت �خل�طئ يف �الأزمة �لعر�قية �لكويتية، وو�صلت رو�ي�ت كثرية 

عن �لفو�صى �لتي ح�صلت يف �لكويت �إثر دخول �جلي�ص �لعر�قي له�، حيث �إن �أي �صخ�ص 

ك�ن بعيد �لنظر ك�ن يت�أكد ب�أن كل جي�ص فيه فو�صى وال يوجد فيه دعم لوج�صتي قوي، 

ال ي�صتطيع �أن ي�صمد �أم�م �أية قوة �أمريكية. ويف �الأردن ح�رش مع �لفل�صطينيني عدد من 

خ�طر  �ص�مي  �الأخ  ومنهم  �لر�صق  عزت  و�الأخ  م�صعل  خ�لد  منهم  حم��ص  حركة  رموز 

و�آخرون، وبد�أن� نعمل من خالل �الإخو�ن �مل�صلمني ومن خالل نو�ب �حلركة �الإ�صالمية 

�لتي ��صت�أجرت مك�نً� له� ب�لعبديل، وهو مك�ن حزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي �الآن، و�أقيمت 

�أربعة من �الأ�صخ��ص �ثن�ن من �الإخو�ن و�ثن�ن من حركة حم��ص  �أزمة، ك�ن فيه�  خلية 

هدفه� �لتع�مل مع �لق�ص�ي� �ملختلفة؛ ومنه� فتح حو�ر�ت مع �لقوى �لقومية و�لي�ص�رية، 

�حلدود  منطقة  �إىل  ج�وؤو�  �لذين  �لالجئني  ��صتقب�ل  يف  �خلريي  �لعمل  يف  �الإ�صه�م  ومنه� 

�الأردنية يف �لروي�صد، وكن� نقوم بهذ� �لدور ونفكر يف �الأ�ص�ليب �ملن��صبة للقي�م به، وفعالً 

�الإ�صالميون ك�ن لهم دور قوي يف هذ� �ملج�ل �خلريي. 
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تت�ص�عف،  العراق  على  االأمريكية  احلرب  نذر  بد�أت   ،1991 �صنة  دخولن�  مع 

وت�ص�عدت �أي�صً� دعو�ت �الأردن لت�صكيل مقاومة �شعبية، فيم� لو تطورت �حلرب على 

�لعر�ق �إىل هجوم �صهيوين على �الأردن يف �لطريق �إىل �لعر�ق. وحتدث �الإخو�ن �مل�صلمون 

مع م�رش بدر�ن رئي�ص �حلكومة ومعهم وزر�ء �الإخو�ن، وق�لو� له نحن نريدك �أن تو�فق 

على ت�صكيل مق�ومة �صعبية يف �الأردن لدعم �جلي�ص �الأردين لو ح�صل عدو�ن �صهيوين، 

فق�ل لهم ال م�نع لدي من ذلك، ولكن ال توجد لدين� �أ�صلحة لت�صليح هذه �ملق�ومة �ل�صعبية، 

اإىل  االإخوان امل�شلمني للذهاب  لوفد من  �أن ي�صمح م�رش بدر�ن  �لطرف�ن على  �تفق  ثم 

اإيران لت�شليح هذه املقاومة ال�شعبية، وهذ� �ملو�صوع مل يتطرق له �أحد منذ فرتة. 

1991، وب�لذ�ت يف �صهر �صب�ط/ فب�ير  �صنة  �أو�ئل  �إىل طهر�ن  للذه�ب  �لوفد  ت�صكل 

يف �أثن�ء �حلرب، ف�حلرب على �لعر�ق بد�أت يف 1991/1/17 وبعد �أن قطعت �حلرب فرتة، 

ويف بد�ية �صهر �صب�ط/ فب�ير ت�صكل �لوفد للذه�ب �إىل طهر�ن ل�صبب و�حد ووحيد وهو 

�لطلب منه� ت�صليح هذه �ملق�ومة �ل�صعبية �أم�م �أية �خرت�ق�ت �صهيونية. وت�صكل �لوفد من 

�الأ�صت�ذ حممد عبد �لرحمن خليفة رئي�صً� للوفد ومعه علي �حلو�مدة وهم�م �صعيد و�أحمد 

قطي�ص و�إبر�هيم م�صعود، وقرر �لوفد �أن يغ�در و�ت�صل بي �الأخ �أبو م�جد وق�ل يل �أريدك 

�أن تر�فقن� يف هذ� �لوفد فقلت له هذ� وفد لالإخو�ن، ق�ل يل �إنك تعرف �إير�ن، وذهبت �إليه� 

يوجد  يكن  ومل  �إير�ن  �إىل  ر�فقتهم  وهكذ�  �أكرث.  وتعرفهم  �ص�بقة  وفود  يف  مرة  من  �أكرث 

�إىل  �إىل الرنك�، ومنه� ن�ص�فر  �إىل طهر�ن، فك�ن علين� �ل�صفر  وقته� خطّ طري�ن من عمّ�ن 

�أثين�، ومنه� �إىل �إ�صطنبول، ومنه� �إىل طهر�ن، فك�نت رحلة طويلة جد�ً، وك�ن �الإير�نيون 

�الأمنية  �ل�صخ�صي�ت  بع�ص  فج�ءت  قب�ص،  يف  الرنك�  يف  �ملو�ص�د  من  علين�  يخ�صون 

�مل�صوؤولني  كل  مع  و�لتقين�  طهر�ن  �إىل  و�صلن�  الرنك�،  يف  لن�  �حلم�ية  لتوفري  �الإير�نية 

و�الإير�نيون  يريد.  م�  ومعرفة  �لوفد،  مع  للق�ء  و�أمنيني  �صي��صيني  و�أفرزو�  �الإير�نيني، 

معروف عنهم �أنهم يع�رشون ز�ئرهم ع�رش�ً، ال يرتكون �صغرية وال كبرية �إال وي�ص�ألون 

ن�ئب على حدة لال�صتف�ص�ر  �ملعلوم�ت؛ ف�لتقو� مع كل  �أنهم م�هرون يف جمع  �أي  عنه�، 

و�ل�صوؤ�ل. و�أم�صين� حو�يل ثالثة �أي�م، و�الإير�نيون مل يعطون� قر�ر�ً ق�طع�ً، ق�لو� �صندر�ص 

وم�صى  عّم�ن  يف  �الإير�ين  �ل�صفري  وق�بلن�  عمّ�ن  �إىل  عدن�  ثم  معكم،  ونتو��صل  �لو�صع 

�لوقت، ومل يتّم �التف�ق على �إر�ص�ل �أ�صلحة لت�صليح �ملق�ومة �ل�صعبية. 
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ويف �صنة 1991 عندم� ق�ل م�رش بدر�ن �أكرث من مرة يحق “لل�صعب �الأردين �أن يت�صلح 

كيفم� �ص�ء”، وك�نت ثمة �أ�صلحة كثرية و��صتغل �ملهربون، �جتهدت جمموعة ممن تعمل 

مع حم��ص على �رش�ء عدد من �الأ�صلحة �ملتوفرة و�لرخي�صة، ويف ظّل مو�فقة ر�صمية من 

م�رش بدر�ن لل�صعب �الأردين �أن يت�صلح للدف�ع عن �الأردن لو ح�صل عدو�ن �صهيوين. 

�لقي�دة  �أ�صلحة دون علم  11 �صخ�ص�ً، وق�مت ب�رش�ء  �ملجموعة ك�ن عدده� حو�يل  هذه 

�ل�صي��صية، ويف �أو�خر �صنة 1991 �ألقي �لقب�ص عليهم، وك�نو� قد ق�مو� بتخزين �الأ�صلحة 

يف عمّ�ن وم�دب� على �أ�ص��ص تخزينه� و�إر�ص�له� �إىل �النتف��صة يف �ل�صفة. ذهبن� �أن� و�الأخ 

�للطيف  عبد  �الأخ  فيهم  مبن  �لنو�ب  نر�جع  �الإخوة،  هوؤالء  ب�عتق�ل  علمن�  �أن  بعد  )ح(، 

�أحمد قطي�ص يف  �الأخ  �الإفر�ج عن هوؤالء، وممن ر�جعن�هم  للم�ص�عدة يف  �لعك�يلة  و�الأخ 

م�دب�، وك�ن �الأخ �أحمد قطي�ص )�أبو بالل رحمه �هلل( قد �أثقل عليه �ملر�ص، ولكنه �هتم جد�ً 

و�ت�صل بعد ذلك برئي�ص �لوزر�ء، وك�ن حينذ�ك زيد بن �ص�كر، وق�ل لرئي�ص �لوزر�ء ال 

ملق�بلة  �ل�صديد، فذهبت  �ملر�ص  يق��صي  �أقنعه وهو  �الإخوة، وهكذ�  �أحد  تلتقي مع  �أن  بّد 

�الأ�صلحة  جمعو�  �إنهم  حيث  �ملعتقلني،  �الإخوة  ق�صية  �لق�صية،  وطرحت  �لوزر�ء  رئي�ص 

وق�ل  جت�وب�ً،  ف�أبدى  �ل�صهيوين،  �لعدو  �إال  �صيئ�ً  ي�صتهدفو�  ومل  منهم،  فردية  مبب�درة 

�أول لق�ء يل مع مدير  �أبو م�زن م�صطفى �لقي�صي. وهكذ� ك�ن  يل ر�جع مدير �ملخ�بر�ت 

جتمعون  حم��ص  �أنتم  يل  فق�ل  �لعبديل،  يف  �لقدية  �ملخ�بر�ت  د�ئرة  يف  ق�بلته  �ملخ�بر�ت، 

�مل�ص�كل  ب�إث�رة  �أن تقومو�  ب�أنكم تريدون  �إنكم توحون  �أ�صلحة وتخزنونه� د�خل مدنن� 

تو�صع  مل  مل�ذ�  فق�ل  فل�صطني،  يف  لالنتف��صة  �الأ�صلحة  هذه  �أوالً  له  قلت  �الأردن.  د�خل 

�لقي�دة  ونحن  �الأغو�ر،  من  للتخزين  �أ�صهل  �ملن�طق  هذه  �الأغلب  على  قلت  �الأغو�ر؟  يف 

�ل�صي��صية مل يكن لن� علم بذلك. ق�ل �أن� �أعلم قلت له ب�أن هوؤالء جمعوه� عندم� ك�ن م�رش 

بدر�ن ي�صمح لل�صعب �الأردين �أن يت�صلح وتفهَّم �لو�صع وحتدثن� عن حم��ص و�الإخو�ن، 

و�صك� من بع�ص �لنو�ب �لذين يه�جمون �حلكومة، وذكر �أ�صم�ء �لذين يخطبون �جلمعة، 

يف  فليتحدثو�  ق�نونية  غري  ب�أ�صي�ء  يقومون  ال  ط�مل�  ديوقر�طية  فرتة  هذه  ب�أن  ف�أجبته 

�مل�ص�جد ويقولو� ر�أيهم، ف�بت�صم. 

�أريد �أن �أوؤكد �أن رئي�ص �حلكومة و�ملخ�بر�ت، يف ذلك �لوقت، مل يكونو� يفرقون بني 

حم��ص و�الإخو�ن، وك�نو� يتع�ملون معن� على �أن �الإخو�ن، وحم��ص �صيء و�حد، ولي�ص 
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مثل �لوقت �حل�يل. و�أذكر ب�أن �لقي�صي ق�ل ب�أنن� خدمن� �الإخو�ن �أكرث من مرة، وخ��صة 

�لعظم  يو�صف  �إىل  �حلم�ية  نقدم  كن�  �الأردن،  يف  ي�صتهدفونهم  �ل�صوريون  ك�ن  عندم� 

و�إبر�هيم زيد �لكيالين، قلت له فعالً و�أنتم م�صكورون على ذلك، ولكن ال تن�صو� ي� �أب� م�زن 

�أن �الإخو�ن �مل�صلمني ك�ن لهم دور مهم جد�ً يف ت�ريخ �الأردن يف �ملحط�ت �الأ�ص��صية �لتي 

مرّ به� �الأردن، ك�نت مو�قفهم قوية، و�ص�عدت على ثب�ت �لنظ�م يف �الأردن. وذكرت له 

�صنة 1957 وقلت له �أذكر و�أن� من �صعبة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �لقد�ص ب�أن �أحد كب�ر �ملذيعني 

من ع�ئلة �لدج�ين، وك�ن يذيع يف ر�م �هلل، وتعر�ص لتهديد من �لي�ص�ريني فلج�أ �إىل �صعبة 

�أن ي�صجل لدى �لنظ�م �الأردين. ف�عرتف بذلك  �الإخو�ن �مل�صلمني يف �لقد�ص، وهذ� يجب 

وق�ل هذ� �صحيح. وذكرت �صنة 1970 وكيف �أن �الإخو�ن �مل�صلمني رف�صو� �أن ي�ص�ركو� 

يف �لقت�ل بني �لفد�ئيني و�جلي�ص �الأردين ب�عتب�ر �أن كال �لفريقني م�صلم وال يجوز للم�صلم 

�أن يق�تل �مل�صلم. 

و�أ�صتدرك �أن ق�صية �الأ�صلحة قد �أفرج فيه� عن �الإخوة بعد ذلك بعفو ملكي، مع �أن 

كمية �الأ�صلحة �لتي �صودرت ك�نت حو�يل 160 كل�صن ومليون طلقة. 

�أكب  ك�نت  �جلن�زة،  هذه  يف  �ص�ركت  وقد  قطي�س،  اأحمد  املرحوم  تويف  عندم�  �أذكر 

جن�زة يف ت�ريخ �الأردن، ع�رش�ت �الآالف �ص�ركو� يف هذه �جلن�زة من م�صلمني وم�صيحيني. 

�الأجر��ص حزن�ً  �لكن�ئ�ص تقرع  �مل�صجد، ك�نت  �أنن� عندم� كن� ن�صلي عليه يف  و�أذكر جيد�ً 

على هذ� �لرجل، و�أن� �أعتز ب�أنه �أحد �ملهند�صني �لذين عملو� معي يف ق�صم �ملهند�صني يف نق�بة 

�ملهند�صني، ثم تطور بعد ذلك �إىل �أن ي�صبح رئي�ص بلدية م�دب�، وبعد ذلك �أ�صبح �أول �أمني 

ع�م حلزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي حتت �لت�أ�صي�ص، ورئي�ص كتلة نو�ب �حلركة �الإ�صالمية. 

التعيني ناطقاً ر�شمياً با�شم حما�س:

�جتم�ع جمل�ص �صورى حلركة حم��ص، وبع�صهم �صغط  1991 عقد  �صنة  �أو�خر  يف 

يف  يكون  ال  �لذي  �لعمل  هو  لدي  �لعمل  ف�أف�صل  ف�عتذرت،  �أول،  م�صوؤوالً  الأكون  علي 

�لو�جهة، وهكذ� مّت �إع�دة �نتخ�ب )�أ. �أ.( وعمل معن� حو�يل �صنتني �أو �أقل، وبعد ذلك �عتذر 

وق�م بتفوي�ص �الأخ مو�صى �أبو مرزوق ليكون م�صوؤوالً لقي�دة حم��ص. 
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ويف �أو�خر �صنة 1991 �أي�ص�ً، قررت قي�دة حركة حم��ص يف �خل�رج ت�شميتي ناطقاً 

ر�شميًا ب��صم حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية حم��ص، وقد ��صتمر عملي كن�طق ر�صمي منذ هذ� 

�لت�ريخ حتى �أو�خر �صنة 1999. و�أنوه هن� ب�أنه ال �صحة مل� ذكره عم�د �لف�لوجي يف كت�به 

هذ�  �أق�بل  مل  ب�أنني  علم�ً  ر�صمي�ً،  ن�طق�ً  وت�صميتي  بتعييني  �لقر�ر  �أ�صدر  �لذي  هو  ب�أنه 

�ل�صخ�ص بت�ت�ً، وهذ� يدل على �أن �لذي ك�ن يكتبه لي�ص دقيق�ً. 

احلوار مع اجلبهتني ال�شعبية والدميوقراطية:

هو  ومم�  �لفل�صطينية،  �لف�ص�ئل  مع  مكثفة  حو�ر�ت  بد�أن�  �أي�ص�ً  �لفرتة  هذه  يف 

ذلك  وبعد  ال�شعبية،  اجلبهة  هو  احلوارات  هذه  معنا  بداأ  من  اأول  �أن  ب�لذكر،  جدير 

هذه  ويف  �ل�صعب.  بحزب  ذلك  بعد  ت�صميته  مّت  �لذي  �ل�صيوعي،  و�حلزب  �لديوقر�طية 

�لفرتة ك�نت حركة فتح ال ت�صعر بح�جته� لبدء �حلو�ر مع حركة حم��ص، ومن �جلدير 

�أن  فتح  قررت  �الأخرى،  و�لقوى  �ل�صعبية  مع  �حلو�ر�ت  هذه  �أنهين�  �أن  بعد  �أنن�  ب�لذكر 

�مل�صلمي  �أبو ن�ص�ل  �ل�صعبية من  جتري حو�ر�ت مع حركة حم��ص. ت�صكل وفد �جلبهة 

خو�ج�  عزمي  ومعه  �ل�صعبية،  �جلبهة  يف  �ل�صي��صي  �ملكتب  وع�صو  غزة  قط�ع  من  وهو 

�لر�صق  عزت  �الأخ  ومعي  �أن�  كنت  طرفن�  ومن  �آخرون،  معه  و�ص�رك  �خلريي  وب�صري 

و�الأخ زي�د �أبو غنيمة و�الأخ )�ص(، وقد ��صتمرت هذه �حلو�ر�ت فرتة طويلة، وبد�ية هذه 

�حلو�ر�ت ك�نت حو�ر�ت تتعلق ب�لفكر و�الأيديولوجي� ثم تركزت حول م� جرى يف لق�ء 

�جلبهة  �أو�صحت  حيث   .242 �لقر�ر  على  و�ملو�فقة   ،1988/11/15 يف  �لوطني  �ملجل�ص 

�الجتم�ع،  هذ�  يف  �ملع�ر�صة  من  وك�نت   ،242 ب�لقر�ر  �العرت�ف  رف�صت  ب�أنه�  �ل�صعبية 

و�أو�صحت يف قر�ر �إعالن �لدولة �لفل�صطينية ب�أنه� تعرتف ب�إعالنه بن�ء على �حلّق �لطبيعي 

ي�أخذون ويعطون وكذلك  �ل�صعبية  �أن هوؤالء يف �جلبهة  �لفل�صطيني. لقد وجدن�  لل�صعب 

�ملمكن  �إىل حم�صالت وخال�ص�ت من  �أن ن�صل  ت�أخذ وتعطي، و��صتطعن�  حركة حم��ص 

�لبن�ء عليه� م�صتقبالً لعمل جبهوي بينن� وبينهم. �أهم هذه �الأمور �لتي �تفقن� عليه�؛ �أوالً: 

دعم �النتف��صة وتطويره� �إىل عمل مق�وم، و�أن هذ� من حّق �ل�صعب �لفل�صطيني ح�صب 

�لت�صدي  �لقو�نني �ملختلفة �لتي ت�صمح لل�صعب �لفل�صطيني ب�أن يق�وم �الحتالل. وث�ني�ً 

موؤمتر  عن  �حلديث  بد�أ  �لوقت  ذلك  ويف  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  ت�صتهدف  موؤ�مر�ت  الأي 
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�أو�صلو قد ظهرت بعد، وقد فهمن� مو�قفهم وهم فهمو� مو�قفن�  �تف�قية  مدريد، مل تكن 

و�أ�صبحت عالقتن� جيدة. 

�صالمة  �ص�جي  �ل�صيد  منهم  �أذكر  �لديوقر�طية،  �جلبهة  مع  لق�ء�ت  جرت  ذلك  بعد 

و�ل�صيد �أحمد �جلمل وتي�صري خ�لد، و�أي�ص�ً بنين� عالق�ت طبيعية ومتفهمة بينن� وبينهم. 

عدة  ��صتمرت  �حلو�ر�ت  وهذه  �لفل�صطيني،  �ل�صيوعي  �حلزب  مع  حو�ر  جرى  وكذلك 

�أ�صهر، بعد ذلك، تطورت �الأمور وبد�أت �حلو�ر�ت مع حركة فتح ب�صورة �أكب من �ل�ص�بق. 

املوؤمتر القومي االإ�شالمي:

�أحتدث  �أن  �أريد  وغريه�،  فتح  حركة  مع  حو�ر�تن�  عن  �حلديث  �أ�صت�أنف  �أن  وقبل 

بعد   1991 م�ر�ص  �آذ�ر/  �صهر  يف  �خلرطوم  يف  عقد  �لذي  �الإ�صالمي  �لقومي  �ملوؤمتر  عن 

هذ�  �إىل  �لرت�بي  ح�صن  �لدكتور  دع�  �حلرب  هذه  ب�نته�ء  �لعر�ق.  على  �لعدو�نية  �حلرب 

�ملوؤمتر و�صم�ه �ملوؤمتر �لقومي �الإ�صالمي، و�ص�ركت فيه قوى �صعبية قومية و�إ�صالمية، 

منذ  �لعلن  �إىل  فيه�  يخرج  مرة  �أول  وك�نت  �ملوؤمتر،  هذ�  �لرت�بي  ح�صن  �لدكتور  وتر�أ�ص 

�النقالب �لذي متّ يف 1989/6/30 يف �ل�صود�ن. وممن ح�رش هذ� �للق�ء زعم�ء وق�دة من 

�أن ي��رش عرف�ت �ص�رك يف هذ� �ملوؤمتر، وك�ن  جميع �لدول �لعربية و�الإ�صالمية، و�أذكر 

معه �لدكتور جورج حب�ص و�آخرون، �ملوؤمتر بحث معظم �لق�ص�ي� �لعربية و�الإ�صالمية، 

ومنه� �لق�صية �لفل�صطينية. ك�ن هن�ك �صغط من عرف�ت لتثبيت �عتب�ر منظمة �لتحرير 

�ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صعب �لفل�صطيني يف �لتو�صي�ت �الأخرية، وقد ت�صدت حركة 

�لدكتور  �لوقت  ذلك  يف  �جلل�صة  رئي�ص  �أعلمت  �أنني  جيد�ً،  و�أذكر  بقوة.  هذ�  �إىل  حم��ص 

مهدي �إبر�هيم، وقلت له �أن� �ص�أحتفظ على هذه �لتو�صي�ت �إذ� م� مّت �إدخ�ل تلك �لتو�صية 

ح�رشِّ كلمة �ألقيه� يف �ملوؤمتر بحيثي�ت رف�ص هذ� �ملو�صوع، 
ُ
بخ�صو�ص �ملنظمة، وكنت �أ

ر��صد  و�ل�صيخ  عربي�ت  �للطيف  عبد  �لدكتور  منهم  �الإخوة  من  عدد  �خلطّ  على  فدخل 

هو  �جلملة  ن�ّص  يكون  ب�أن  �قرت�ح�ً  قدم�  و�أخري�ً  ذلك،  حول  معي  فتح�ور�  �لغنو�صي، 

تتم�صك  ط�مل�  �لفل�صطيني  لل�صعب  ووحيد�ً  �رشعي�ً  ممثالً  �لتحرير  مبنظمة  “�العرت�ف 

ولكن  �جلميع،  �أم�م  �إبر�هيم  مهدي  �لتو�صية  هذه  وقر�أ  �لبحر”،  �إىل  �لنهر  بفل�صطني من 

عندم� و�صلتني �لقر�ر�ت و�لتو�صي�ت بعد عودتي �إىل عّم�ن، وجدت �أن هذه �لتو�صية مل 
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يجِر عليه� �أي تعديل. و�أريد �أن �أوؤكد ب�أن �ل�صود�نيني، كم� �صي�أتي بعد ذلك، �صو�ء �لدكتور 

ووحيد  �رشعي  كممثل  �لتحرير  مبنظمة  لالعرت�ف  توجه  مع  ك�نو�  حوله  ومن  �لرت�بي 

لل�صعب �لفل�صطيني. 

�إن  يل  وق�ل  �ملر�فق  �ص�بطه  يل  �أر�صل  عرف�ت  ي��رش  �ل�صيد  �أن  �ملوؤمتر  هذ�  يف  و�أذكر 

عرف�ت م�صتعد للق�ء معك، فقلت له متى؟ ق�ل بعد �ص�عة، قلت ال لي�ص من��صب�ً بعد �ص�عة 

�خلت�مية  �جلل�ص�ت  يف  ب�أنه  معروف  هو  ومم�  �خلت�مية.  �جلل�صة  �إىل  �الآن  �صنذهب  الأنن� 

�نتهت  �أن  وبعد  �ملوؤمتر.  نه�ية  بعد  �أق�بله  �أن  �الأف�صل  من  فك�ن  �ملهمة،  �لقر�ر�ت  توؤخذ 

�أحد �الإخوة ليت�صل بهذ� �ل�ص�بط ملعرفة هل عرف�ت موجود حتى يتّم  �أر�صلت  �جلل�صة 

�للق�ء، ف�إذ� بعرف�ت قد �ص�فر وغ�در �خلرطوم. و�أحب �أن �أنبه �أن هذه من �لتكتيك�ت �لتي 

�أثن�ء �جلل�صة �خلت�مية حتى  �أن �أحت�ور معه  ك�ن يبع فيه� ي��رش عرف�ت، ك�ن يريدين 

متر �لقر�ر�ت كم� ي�صتهي. 

اللقاء الثاين بني حما�س وفتح:

 1991 اأغ�شط�س  اإىل لقاء يف �شهر اآب/  ودعانا   بعد ذلك تدخل �لرئي�ص عمر �لب�صري 

يف الق�رش اجلمهوري يف اخلرطوم، فك�ن هذ� �للق�ء �لث�ين بينن� وبني فتح، �للق�ء �الأول 

1991، �لوفد  �أغ�صط�ص  1990 وهذ� يف �خلرطوم يف �آب/  �أغ�صط�ص  ك�ن يف �صنع�ء يف �آب/ 

�لعلمي و�الأخ  �ملكون من طرف حم��ص ب�الإ�ص�فة يل ك�ن �الأخ حممد �صي�م و�الأخ عم�د 

منري جر�دة، و�لوفد �مل�صكل من عرف�ت ك�ن ي��رش عرف�ت ومعه �صليم �لزعنون وعبد �هلل 

�حلور�ين. مم� هو جدير ب�لذكر �أنني قلت لل�صب�ب �لذين معي عليكم �أن تن�مو� جيد�ً بعد 

�لع�رش، الأن عرف�ت ال ي�أتي �إال بعد منت�صف �لليل، فال �أريدكم �أن تكونو� ني�م�ً. وفعالً 

�ل�صب�ب  للق�ء، ك�ن  ب�أن عرف�ت و�صل وهو ج�هز  ليالً ج�ءن� خب   12 �لـ  �ل�ص�عة  حو�يل 

�للق�ء  �لفجر. يف هذ�  �لليل حتى �صالة  كلهم م�صتيقظني، و��صتمر حو�رن� من منت�صف 

طرحت عدة ق�ص�ي�، منه� دعم �النتف��صة، و�ملو�صوع �لث�ين �لدخول يف منظمة �لتحرير، 

ب�لن�صبة للبند �الأول وهو دعم �النتف��صة، بد�أ عرف�ت يتحدث عن �أن عن��رش حم��ص يف 

و�لع�صي  �جلن�زير  ي�صتعملون  فتح  مع  �رش�ع�تهم  يف  غزة،  قط�ع  يف  وخ��صة  �لد�خل، 

ك�نو�  حم��ص  �صب�ب  �إن  له  وقلت  ف�أوقفته،  �صوته  يرفع  و�أخذ  �الأمور،  هذه  من  وغريه 
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�ملتح�لفة  �لقوى  وبع�ص  فتح،  جم�عة  من  ي�أتي  �لهجوم  وك�ن  �أنف�صهم،  عن  يد�فعون 

معهم. و�أكدن� على �أن حم��ص تهتم جد�ً بت�صعيد �النتف��صة، و�أنه� �صتكون بعالقة جيدة 

مع فتح �إذ� �ص�رت يف هذ� �الجت�ه. �أم� ب�لن�صبة ملو�صوع دخول �ملجل�ص �لوطني ومنظمة 

�إنكم تدخلون يف �لبمل�ن �الأردين، وتدخلون يف �لبمل�ن �مل�رشي،  �لتحرير، ق�ل عرف�ت 

�لدخول،  فرتف�صون  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  يف  �أم�  �مل�صلمون؛  �الإخو�ن  �أيه�  �أنتم 

قلت له بب�ص�طة، يف �الأردن وم�رش جرت �نتخ�ب�ت حرة ونزيهة، �دُع �إىل �نتخ�ب�ت حرة 

�لذي حتدده  ب�لعدد  �أن ندخل  �أم�  �لوطني؛  �ملجل�ص  �أن ندخل  ونزيهة ونحن م�صتعدون 

�ملذكرة  قدمن�  وعندم�  �لفل�صطيني،  �لوطني  �ل�صعب  جمل�ص  هذ�  نرف�صه،  م�  فهو  �أنت 

�إذ� ��صتح�لت �النتخ�ب�ت. وق�م �لزعنون  �أن ندخل �ملجل�ص بثقلن�  �أنن� م�صتعدون  حددن� 

مبح�ولة تبير �العرت�ف ب�لقر�ر 242 من ن�حية ق�نونية ب�صفته هو ق�نوين، وق�م عبد 

نق��ص�ً حزبي�ً، و��صتمرت هذه  فن�ق�صن�  �لبعث(  �هلل �حلور�ين )وخلفيته ك�نت من حزب 

�ل�صيخ  و�أّمن�  �ل�صالة،  �أقيمت  نتفق  �أن  �لفجر دون  بزغ  �ل�صب�ح. وعندم�  �جلل�صة حتى 

�أي  نحقق  �أن  دون  من�  كل  و�ن�رشف  و�لوفد،  عرف�ت  مع  �لفجر  و�صلين�  �صي�م  حممد 

�أن  1991، ك�ن ور�ءه  �أغ�صط�ص  �آب/  مّت يف  �لذي  �للق�ء  ب�أن هذ�  �أو�صح  �أن  و�أحب  �تف�ق. 

عرف�ت ك�ن يريد �أن نو�فق على �لدخول يف �ملجل�ص �لوطني، وك�ن ُيعّد لق�ء يف �أو�ئل �صهر 

مدريد،  �إىل  ب�لتوجه  قر�ر�ً  �لفل�صطيني، وي�أخذ  �لوطني  للمجل�ص  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

هو  منه  �لغ�ية  �للق�ء  هذ�  �إذن  �للق�ء.  هذ�  يف  �الإ�صالميون  يكون  �أن  على  حري�ص�ً  وك�ن 

�صحب �أرجلن� �إىل �أن نذهب الجتم�ع �جلز�ئر، و�أن نعطي مو�فقة للذه�ب �إىل مدريد؛ حيث 

�إن �الأمريكيني ن�صحو� عرف�ت وق�لو� له من �ملن��صب �أن ت�رشك معك �الإ�صالميني، حتى 

تكون ممثالً لكل �ل�صعب �لفل�صطيني، وك�ن وزير خ�رجية �أمريك� بهذه �لفرتة هو جيم�ص 

�إىل �ملنطقة، ودع� عدد�ً من �لدول �لعربية للم�ص�ركة يف  بيكر، وقد ق�م بزي�ر�ت مكوكية 

مدريد، �الأردن وم�رش و�صورية وغريه�، ودع� �أي�ص�ً �لفل�صطينيني، حيث �ص�ركو� حتت 

�ملظلة �الأردنية، وبعد ذلك عقد موؤمتر مدريد و�صنتحدث عنه فيم� بعد. 
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موؤمتر دعم االنتفا�شة يف طهران:

1991 وهو موؤمتر دعم �النتف��صة يف  �لذي مّت يف ع�م  للن�ص�ط �ملهم جد�ً  �الآن   نعود 

رئي�ص  �إليه�  دع�  �لذي  �النتف��صة  دعم  موؤمتر  يف  للم�ص�ركة  دعوة  لن�  وجهت  طهر�ن، 

جمل�ص �ل�صورى �الإير�ين �ل�صيخ كروبي. غ�درن� عمّ�ن �إىل طهر�ن، و�ملوؤمتر �بتد�أ حو�يل 

عم�د  و�الأخ  �لر�صق  عزت  �الأخ  �لوفد  يف  معي  ك�ن  �أي�م،  ثالثة  و��صتمر   1991/10/22

�لقي�دة  من  مهم�ً،  ��صتقب�الً  ��صتُْقبِلن�  طهر�ن  يف  بر�ء(.  )�أبو  نز�ل  حممد  و�الأخ  �لعلمي 

�الإير�نية، وقمن� بزي�رة �لقي�د�ت �الإير�نية جميعه�، وتبد�أ �لزي�رة ع�دة بوزير �خل�رجية 

�أوالً ثم �لرئي�ص، وك�ن وزير �خل�رجية هو علي �أكب واليتي، وك�ن رئي�ص �جلمهورية هو 

رف�صنج�ين، و�لق�ئد خ�منئي وهو �ملرجعية �لعلي� للقي�دة يف �إير�ن، ب�الإ�ص�فة �إىل مر�كز 

م�صوؤولة �أخرى يف �حلكومة. يف �أول لق�ء مع علي �أكب واليتي وزير �خل�رجية، حتدثن� 

يكون  �أن  نريد  �إنن�  له  قلن�  �إير�ن،  من  نريد  م�ذ�  عليه  وطرحن�  �الأخرية  �لتطور�ت  حول 

ت�صمية  مّت  وهكذ�  �رشيع�ً،  جت�وب�ً  �لرجل  ف�أبدى  طهران،  يف  حما�س  حلركة  ممثلٌ  لن� 

االأخ عماد العلمي ليكون ممثل حركة حم��ص يف طهر�ن، وي�ص�عده �الأخ �أ�ص�مة حمد�ن، 

و�أ�صدر وزير �خل�رجية تعليم�ته ب�أن يع�مل مكتب حركة حم��ص مع�ملة جميع �ل�صفر�ء 

يف طهر�ن، وهذ� م� مّت فعله. 

�النتف��صة.  لدعم  �لث�ين  �ملوؤمتر  هو  هذ�  ك�ن  فقد  �النتف��صة،  دعم  ملوؤمتر  ب�لن�صبة 

وك�ن �أول رجل من حم��ص وط�أ �أر�ص �إير�ن هو �الأخ خليل �لقوق�، وقد �ص�رك يف �ملوؤمتر 

�الأول؛ وك�ن هذ� �ملوؤمتر �لذي جئن� للم�ص�ركة فيه هو �ملوؤمتر �لث�ين، وقد ك�ن �أو�صع من 

حركة  فيهم  مب�  �لفل�صطينية  �لف�ص�ئل  جميع  �ملوؤمتر  هذ�  يف  ح�رش  وقد  �الأول.  �ملوؤمتر 

فتح، وح�رش �أي�ص�ً رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني عبد �حلميد �ل�ص�ئح، وقد تعر�ص 

�ل�ص�ئح �إىل هجوم من بع�ص من �لف�ص�ئل �لفل�صطينية، وخ��صة �لف�ص�ئل �لتي يف دم�صق، 

الأنهم و�فقو� على �لذه�ب �إىل مدريد. تر�أ�ص �ملوؤمتر �ل�صيخ كروبي رئي�ص جمل�ص �ل�صورى 

�الإير�ين، و�أذكر جيد�ً �أن �مل�صوؤولني يف �خل�رجية �الإير�نية �أ�رشو� على �أن �أكون يف �ل�صّف 

�الأول، وج�ءين من وفد �الإخو�ن �الأخ �إبر�هيم خري�ص�ت وق�ل يل ي� �أخ �أبو عمر �إن ن�ئب 

�ملر�صد �لع�م يجل�ص يف �ل�صفوف �خللفية، وفور�ً حتدثت مع �أحد م�صوؤويل وز�رة �خل�رجية 



187

�لفرتة 1990–1991

بهذ� �خل�صو�ص ومتّ نقله وجل�ص بج�نبي، وك�ن بج�نبي يف �جلهة �الأخرى حممد ب�قر 

�حلكيم، وهو �لذي �غتيل يف عملية بعد دخول �لقو�ت �الأمريكية �إىل �لعر�ق. ويف �ملوؤمتر 

�ل�صيخ  و�ألقيته�، و�أ�رش  �ألقيت كلم�ت طويلة من �جلميع، و�أعطيت كلمة حلركة حم��ص 

�إد�رة �إحدى �جلل�ص�ت  �أن ينحني  كروبي تقدير�ً حلركة حم��ص ودوره� يف �النتف��صة 

�أن مندوب �لعر�ق ك�ن يثِّل نظ�م �لرئي�ص �صد�م  �أدرته�. و�أذكر يف هذه �جلل�صة  وفعالً 

�أن يق�طعه، وهو ممن ك�نو� من �ملع�ر�صة  ح�صني، وعندم� تكلم ح�ول بع�ص �لعر�قيني 

وخ��صة يف جنوب �لعر�ق، ف�أوقفتهم عند حدِّهم، فبع�صهم غ�صب وغ�در �جلل�صة. �إذن 

هذ� �للق�ء ك�ن مهم�ً جد�ً للق�صية �لفل�صطينية وك�ن �لرتكيز معظمه على دعم �النتف��صة، 

�النتف��صة  لدعم  خ��صة  جل�ص�ت  �إفر�د  �للق�ء  هذ�  ه�م�ص  على  مّتت  �لتي  �الأ�صي�ء  ومن 

ملن�ق�صته�، وقد �ختري �الأخ حممد عبد �لرحمن خليفة رئي�ص�ً لهذه �جلل�ص�ت، و�أن� �نتخبت 

جبهة  من  �الإخوة  �أحد  هن�ك  ك�ن  �أنه  و�أذكر  �ملوجودين،  من  �جلل�ص�ت  هذه  ل�رشّ  �أمين�ً 

�لن�ص�ل �ل�صعبي وكنت �أعرفه �ص�بقً� ��صمه �إبر�هيم �لفتي�ين، و�ص�بق�ً تربّى مع �الإخو�ن 

�مل�صلمني يف �لقد�ص، فق�ل حيث �إن حركة حم��ص هي �أكرث حركة تن��صل �الآن يف �النتف��صة 

فيجب �أن يكون �أمني �ل�رشّ من حركة حم��ص و�أن� �أر�صح �الأخ �إبر�هيم، وك�ن موجود�ً يف 

�صندت يل �أم�نة �رّش هذه �جلل�صة، و�صمحت للجميع ب�أن يتكلم 
ُ
هذه �جلل�صة عب��ص زكي، و�أ

مبن فيهم عب��ص زكي، و�أخذت قر�ر�ت على �أن تعلن بعد ذلك يف �جلل�صة �خلت�مية. 

لقاء الف�شائل الفل�شطينية الع�شر:

�أول لق�ء يتّم بني  �لفل�صطينية �لع�رش، وهو  �لف�ص�ئل  �أي�ص�ً يف هذ� �ملوؤمتر لق�ء  �أذكر   

هذه �لف�ص�ئل، ومّت ذلك على ه�م�ص موؤمتر دعم �النتف��صة. هذ� �للق�ء ح�رشه ب�الإ�ص�فة 

�إىل حركة حم��ص كل من �لقي�دة �لع�مة برئ��صة �أحمد جبيل، و�جلبهة �ل�صعبية ومثله� 

ومثله�  �النتف��صة  وفتح  عدن�ن،  �أبو  ومثله�  �لديوقر�طية  و�جلبهة  فوؤ�د،  �أحمد  �أبو 

و�آخرين،  �لن�ص�ل  وجبهة  �لفل�صطينية  �لتحرير  جبهة  و�أي�ص�ً  و�ل�ص�عقة  مو�صى،  �أبو 

�أن  على  و�أ�رّش  �لفل�صطيني،  �هلل  حلزب  ممثل  هن�ك  وك�ن  ف�ص�ئل.  ع�رشة  �لعدد  وك�ن 

ي�ص�رك، و�أي�ص�ً ممن �ص�رك �جله�د �الإ�صالمي ومثله �الأخ فتحي �ل�صق�قي فتحفظ �الأخ فتحي 

�ل�صق�قي على ممثل حزب �هلل �لفل�صطيني، فك�ن �لتوجه �أن ال ندخله، وح�رش معن� �ل�صيد 
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�أمثل  �أن�  مو�صوي  عب��ص  �ل�صيد  وق�ل  لبن�ن،  يف  �هلل  حزب  زعيم  مو�صوي  عب��ص 

حزب �هلل �لفل�صطيني، و�أن� �أنوب عنه يف هذ� �للق�ء، وهكذ� �نتهت �الأزمة. �للق�ء ركز على 

دعم وت�صعيد �النتف��صة، وركز �أي�ص�ً على �لت�صدي ملوؤمتر مدريد �لذي هو على و�صك 

�أن ينعقد، وجل�صت مع �ل�صيد عب��ص مو�صوي وقلت له �إن موؤمتر مدريد قريب، وحركة 

حم��ص تبذل جهده� للت�صدي لهذ� �ملوؤمتر، ولكن �آمل �أن تقفو� )حزب �هلل يف لبن�ن( معن� 

للت�صدي لهذ� �ملوؤمتر، ووعد خريً�. وفعالً بعد عودتن� ق�م حزب �هلل بت�صيري مظ�هر�ت 

و�أي�ص�ً  �هلل،  حزب  �أع�ص�ء  من  عدد  و��صت�صهد  �للبن�ين،  �الأمن  له�  وتعر�ص  بريوت  يف 

�أنه  �لعملي�ت  لالنتف��صة. ونتيجة هذه  �لع�صكرية دعم�ً  �لعملي�ت  ببع�ص  �هلل  ق�م حزب 

�غتي�ل  عملية  �إىل  مو�صوي  عب��ص  �ل�صيد  موكب  تعر�ص   1992 فب�ير  �صب�ط/  �صهر  يف 

ب�لط�ئر�ت؛ حيث ��صت�صهد هو و�أحد �أوالده، وقد ك�ن ق�ئد�ً �ص�دق�ً وقوي�ً وبعيد �لنظر، 

وحري�ص�ً على دعم �جله�د يف فل�صطني. 

)ع�رشة  عليه  ووقعن�  �إعد�ده  مّت  بي�ن  �صدر  �لع�رش  �لف�ص�ئل  موؤمتر  �نتهى  عندم� 

�أنه�  من �لق�دة( كل ب��صمه، و�لن�صخة �الأ�صلية ��صتلمه� �ملج�هد فتحي �ل�صق�قي، وال بّد 

�صلّط  �أنه  �أي�ص�ً،  �ملوؤمتر  هذ�  �أهمية  ومن  �الإ�صالمي.  �جله�د  �أر�صيف  يف  �الآن  موجودة 

�الأ�صو�ء على قوة حم��ص يف �النتف��صة، وتن�ف�صه� �لقوي مع حركة فتح �لتي ت�أثرت نوع�ً 

حو�ر�ت  عدة  ق�مت  �أي�ص�ً  �ملوؤمتر  هذ�  ه�م�ص  على  مدريد.  موؤمتر  يف  م�ص�ركته�  بعد  م� 

بينن� وبني �لف�ص�ئل �لتي ذكرته� كل على ِحَده، لق�ء�ت ثن�ئية، و�أي�ص�ً لق�ء�ت مع عدد من 

�ل�صخ�صي�ت، و�أذكر �أن وفدن� ك�ن يعمل يف �ليوم 18 �ص�عة على �الأقل. وجرى �أي�ص�ً على 

ه�م�ص هذ� �للق�ء، ��صتئن�ف للحو�ر مع �جله�د �الإ�صالمي، وك�ن �لتوجه �أنن� �صن�صل �إىل 

�لوحدة على ثالث مر�حل: �ملرحلة �الأوىل �لتن�صيق، و�ملرحلة �لث�نية �إق�مة جبهة، وقد مّت 

ذلك من خالل �لف�ص�ئل �لع�رش، وبعد ذلك �لوحدة. وحتدث معي �ملج�هد فتحي �ل�صق�قي 

وق�ل يل ي� �أخ �إبر�هيم نحن عندم� بد�أن� يف �جله�د �الإ�صالمي، وقد كن� من �الإخو�ن، قمن� 

بهذ� �لتحرك و�النخر�ط يف �لعمل �لفل�صطيني يف نه�ية �ل�صبعيني�ت، وك�ن �الإخو�ن يف ذلك 

�لوقت يعدون �أنف�صهم؛ �أم� �الآن و�الإخو�ن يف فل�صطني هم �الآن �لذين يقومون بجهد كبري 

بينن� وبني �جله�د  �أن نتحد، ك�نت توجه�ت جيدة  بّد  �ل�صهيوين فال  للعدو  �لت�صدي  يف 

و��صتمرت بعد ذلك، وم� ز�لت �لعالق�ت بينن� وبني �جله�د عالق�ت قوية، الأن م� يجمعن� 
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و�حدة،  �إ�صالمية  فكرية  �أر�صية  على  �أنن�  �الأول:  �لع�مل  �أ�ص��صي�ن؛  ع�مالن  �جله�د  مع 

وث�ني�ً: �أن بر�جمن� �ل�صي��صية متق�ربة جد�ً. 

يتحرك  �لفل�صطيني  �ل�ص�رع  بد�أ  �النتف��صة  دعم  موؤمتر  من  عّم�ن  �إىل  عدن�  �أن  بعد 

�أي�ص�ً �صدّ موؤمتر مدريد �لذي ُعِقد يومي  يف �لد�خل و�خل�رج وحترك �ل�ص�رع �لعربي 

�أكتوبر يف منت�صف  �الأول/  30 من ت�رشين  ليلة  �أنه يف  و�أذكر جيد�ً،   ،1991/10/31-30

منكم  �أطلب  فتح  حركة  ب��صم  �إنني  �إبر�هيم  �أخ  ي�  يل  وق�ل  زكي  عب��ص  بي  �ت�صل  �لليل 

عب��ص  �أخ  ي�  ف�أجبته  �مل�صوؤولية،  تتحملون  ف�إنكم  و�إال  غد�ً  �ل�ص�رع  �إىل  تنزلو�  ال  �أن 

�ل�صعب  م�صلحة  �صّد  يعمل  مدريد(  )موؤمتر  �ملوؤمتر  هذ�  �أن  تعلم  �أنت  م�صعل(  )�أبو 

�لفل�صطيني، و�ل�صب�ب يف حم��ص ومن يقف معهم �صينزلون �إىل �ل�ص�رع لالإ�رش�ب تعبري�ً 

�أنف�صهم ب�صورة  �أن ترتك هوؤالء يعبون عن  عن موقفهم، ونحن ن�أمل من حركة فتح 

�إذ� تعر�صتم لهم. حتركت حم��ص يف �ل�صفة  �صلمية، و�أنتم �لذين تتحملون �لنت�ئج فيم� 

ويف �لقط�ع كم� مل تتحرك يف فرت�ت الحقة، عمل �ل�صب�ب على ثالثة حم�ور؛ �ملحور �الأول: 

لعن��رش  �لت�صدي  �لث�ين:  و�ملحور  حمالتهم،  ب�إغالق  �لتج�ر  و�إقن�ع  لالإ�رش�ب  �لدعوة 

فتح �لذين �أخذو� يعملون على تخريب هذ� �الإ�رش�ب، و�ملحور �لث�لث: �لت�صدي لالحتالل 

�ل�صهيوين �لذي ك�ن يعمل على �عتق�ل �صب�بن� �لذين ك�نو� يدعون لالإ�رش�ب. وقد قر�أت 

 ،1991/10/31-30 �إخو�نن� ي�رشح ب�ل�صبط مقد�ر �جلهد �لذي بذلوه يومي  تقرير�ً من 

لكن م� ح�صل �أن �الأغلبية من �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ل�صفة و�لقط�ع �أ�رشبت، بحيث �إن 

حن�ن ع�رش�وي �لتي ك�نت تنطق ب��صم �لوفد �لفل�صطيني يف مدريد و�جهه� �ل�صح�فيون 

حم��ص  حركة  ولكن  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  متثلون  �أنكم  تقولون  �أنتم  له�  وق�لو�  هن�ك، 

��صتط�عت �أن تلزم كل �لد�خل ب�الإ�رش�ب، فمن يثل �ل�صعب �لفل�صطيني؟ �أنتم �ملوجودون 

�ملوؤمتر؟ وك�نت  �ل�ص�رع �صّد هذ�  �أن حترك  ��صتط�عت  �لتي  �أم حركة حم��ص  يف مدريد 

هذه �الحتك�ك�ت �الأوىل بني حركة حم��ص وفتح )�الحتك�ك�ت �لث�نية ك�نت يف �صنة 1992 

وك�نت �أو�صع، و�صن�أتي على ذكره� فيم� بعد(. 

حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية حم��ص يف �خل�رج ك�ن له� دور كبري وخ��صة يف كل مر�حل 

�النتف��صة، ففي �لوقت �لذي ك�ن فيه �لعدو �ل�صهيوين يعتقل قي�د�تن� و�صب�بن� ويزّج بهم 
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يف �ل�صجون ك�نت �حلركة يف �خل�رج تقوم بتغطية كل �لثغر�ت مب� فيه� كم� ذكرت �ص�بق�ً 

�إ�صد�ر �لبي�ن�ت. و�أي�ص�ً ك�نت توفر �لدعم �مل�دي وتقدمه لالإخوة يف �لد�خل، و�أي�ص�ً تقدم 

و�الإ�صالمي،  �لعربي  �لع�مل  مع  عالق�ت  فتح  �إىل  ب�الإ�ص�فة  و�الإعالمي  �ل�صي��صي  �لدعم 

وقد ذكرت كيف فتحت �لعالق�ت مع �إير�ن كمث�ل على ذلك، ب�الإ�ص�فة �إىل جتهيز روؤية 

�صي��صية و��صحة للحركة، وبرن�مج �صي��صي ت�صري عليه، هذه وغريه� ك�نت من �ملهم�ت 

�مللق�ة على ع�تق �حلركة يف �خل�رج. 

يف �لق�صم �لث�ين من �صنة 1991 ح�صل لقاء يف املجل�س الوطني الفل�شطيني يف و�دي 

�صقرة، وذلك بعد تقدمي �ملذكرة �لتي قدمن�ه� �إىل �ل�صيخ عبد �حلميد �ل�ص�ئح، حيث بن�ء 

على �ت�ص�ل من عدد من �أع�ص�ء �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �لتقين� �أن� وعزت �لر�صق مع 

كل من �ص�لح �لبغوثي وي��رش عمرو وعبد �لعزيز �حل�ج �أحمد يف مبنى �ملجل�ص �لوطني. 

يف هذ� �للق�ء طلب �لثالثة �أن نعطيهم مو�فقة مبدئية على �لدخول يف �ملجل�ص �لوطني، فك�ن 

جو�بن� ب�أن� ال ن�صتطيع �إعط�ء مو�فقة مبدئية �إال بعد حتقيق م� ج�ء يف مذكرتن�، وهو �أن 

يف  �صندخل  ب�أن�  حينئٍذ  �صنعلن  حيث  �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص  يف  �نتخ�ب�ت  جتري 

�ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �أو �أن نح�صل على 40% على �الأقل من عدد �أع�ص�ء �ملجل�ص 

�لوطني �لفل�صطيني، وهو �لثقل �لذي متثله �حلركة يف ذلك �لوقت �عتم�د�ً على �النتخ�ب�ت 

�لتي ح�صلت يف �ملجتمع �ملدين من �لنق�ب�ت و�جل�مع�ت وغريه�. وطبع�ً رف�صن� �ملو�فقة 

�ملبدئية، و�نتهى �الجتم�ع. 

�أي�ص�ً عندم� ف�صل لق�ء �خلرطوم يف �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 1991 حيث �لتقين� مع عرف�ت 

و�أ�رشّ علين� �أن نعرتف مبنظمة �لتحرير وندخل يف �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني و�أو�صحن� 

موقفن� يف ذلك �لوقت، ح�ول عرف�ت وقبل موؤمتر مدريد �أن ير�صل وفد�ً برئ��صة �أبو علي 

عالقة  على  �أنن�  �لفتح�ويون  يعلم  وك�ن  �ل�صعبية،  للجبهة  �لع�م  �الأمني  وهو  م�صطفى، 

�أن ي�صتغل هذه لتمرير م� ف�صل يف متريره.  �ل�صعبية، ف�أر�د عرف�ت  حو�رية مع �جلبهة 

ح�صل �للق�ء يف منزل قريب له�ين �حل�صن. وفد �ملنظمة ك�ن برئ��صة �أبو علي م�صطفى 

�ل�صيوعي،  �حلزب  من  و�آخر  �لديوقر�طية  من  �صالمة  و�ص�جي  �حل�صن  ه�ين  ومعه 

حتدث  �للق�ء  هذ�  يف  �لر�صق.  عزت  ومن  �صي�م  حممد  ومن  مني  م�صكالً  ك�ن  ووفدن� 
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�أبو علي م�صطفى عن �أهمية �مل�ص�ركة يف �ملجل�ص �لوطني و�العرت�ف مبنظمة �لتحرير، 

�لبيت �ملعنوي لك�فة �ل�صعب �لفل�صطيني، وحت�ورن� معه و�رشحن� له موقفن� مم� ج�ء يف 

�ملذكرة �لتي قدمن�ه�. ومم� هو معلوم �أن �جلبهة �ل�صعبية �أي�ص�ً توؤمن ب�إجر�ء �نتخ�ب�ت 

الأع�ص�ء �ملجل�ص �لوطني ولي�ص ب�الأ�صلوب �لذي يقوم به عرف�ت وهو �لذي يقوم ب�ختي�ر 

�أع�ص�ء �ملجل�ص �لوطني، ولكن �أر�د �أبو علي م�صطفى �أن يرر هذه �لر�ص�لة لعلن� نو�فق 

يف  ب�مل�ص�ركة  عرف�ت  فو�ص  �لذي  �جلز�ئر  لق�ء  ونح�رش  �لوطني،  �ملجل�ص  دخول  على 

موؤمتر مدريد. 





الف�صل التا�صع

الفرتة 1992–1993
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ع�شوية اللجنة التح�شريية جلبهة العمل االإ�شالمي:

حيث  كثرية،  بفع�لي�ت  ز�خرة  ك�نت  �أي�ص�ً  �ل�صنة  هذه   ،1992 �صنة  �إىل  �الآن  ندخل 

متت ت�صميتي يف �أو�ئل هذه �ل�صنة كع�صو يف �للجنة �لتح�صريية جلبهة �لعمل �الإ�صالمي، 

معظم  ح�رشته�  �الأوىل  �جلل�صة  �أن  و�أذكر  جل�ص�ت.  عدة  وح�رشت  فيه�،  �ص�ركت  وقد 

من  و�أن��ص  �ل�صلفيني  من  �أن��ص  منهم  �الأردن،  يف  �مل�صتقلني  وبع�ص  �الإ�صالمية  �لقوى 

�لطب�ع  وحمدي  �ل�رشيف  ك�مل  منه�  �أذكر  و�صخ�صي�ت  �لتبليغ،  من  و�أن��ص  �ل�صوفيني 

�أي�ص�ً  و�أذكر  �لعزيزي ويو�صف مبي�صني و�آخرين،  وليث �صبيالت ور�ئف جنم وعزت 

�أنني �ص�ركت يف �للجنة �لتي �أعدت �لنظ�م �الأ�ص��صي �لد�خلي للجبهة، وك�ن معن� �لدكتور 

�أبو ف�ر�ص وك�مل �ل�رشيف وعزت �لعزيزي و�أعددن� �مل�صودة �الأوىل لهذ� �لنظ�م،  حممد 

وك�ن هن�ك ر�أي�ن د�خل �الإخو�ن �مل�صلمني، ر�أي يريد �أن تكون ن�صبة �الإخو�ن يف �جلبهة 

ومّت  �لث�ين،  �لر�أي  موؤيدي  من  كنت  و�أن�   ،%50 يكفي  يقولون  و�آخرون   ،%70 ع�لية، 

�لتم�صك بفكرة �الأغلبية لالإخو�ن، ولذلك بع�ص �ل�صخ�صي�ت وبع�ص �الأخوة يف �لتي�ر�ت 

�الأوىل. وفعالً متّ ت�صكيل جبهة  �أبدوه يف �جلل�ص�ت  �لذي  �الأخرى تر�جعو� عن �حلم��ص 

�ل�صي��صي  �لذر�ع  وتعتب  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  من  �الأ�ص��صي  وج�صمه�  �الإ�صالمي  �لعمل 

من  �صفة  �أن  حتدد  قو�نني  �صدرت  ذلك  بعد  �مل�صتقلني.  وبع�ص  �مل�صلمني،  لالإخو�ن 

ي�ص�رك يف �أي حزب �أردين يجب �أن ال يكون له �أي عالقة مع �أي تنظيم �آخر، وب�صفتي 

ن�طق ر�صمي ب��صم حركة حم��ص، فقد قدمت ��صتق�لتي من جبهة �لعمل �الإ�صالمي. �أم� 

ب�لن�صبة لوجودي يف مركز جبهة �لعمل �الإ�صالمي، فقد ك�ن له عدة فو�ئد حلركة �ملق�ومة 

�الإ�صالمية حم��ص، �أول هذه �لفو�ئد �أنني كنت على �ت�ص�ل ومت��ص مع �لن��ص، ومع حو�يل 

26 ن�ئب�ً يف �لبمل�ن �الأردين، وكنت تقريب�ً يومي�ً �أ�صعهم يف �صورة �آخر تطور�ت �لق�صية 

�لفل�صطينية، فعندم� يتحدثون عن ق�صية معينة تكون لديهم معلوم�ت موثقة حديثة. هذه 

من �الإجن�ز�ت �ملهمة يف وجودي يف مكتب جبهة �لعمل �الإ�صالمي، ب�الإ�ص�فة �إىل �الت�ص�ل 

ب�ل�صح�فيني ووك�الت �الأنب�ء، وفيم� بعد �لف�ص�ئي�ت، وكذلك �الأحز�ب و�لف�ص�ئل وهي 

عب�رة عن من�صة تت�صل به� مع �لع�مل. وقد ��صتمر بق�ئي يف جبهة �لعمل �الإ�صالمي حتى 

�صنة 1997 كم� �أذكر، وبعده� فتحت مكتب�ً خ��ص�ً بي ملت�بعة مه�مي؛ وقد �أغلق هذ� �ملكتب 

1999 وهو م� �صنمر عليه فيم� بعد، وبهذه �ملن��صبة فقد ك�ن للحركة عدة مك�تب،  �صنة 



196

املئذنة احلمراء

فك�ن لالأخ خ�لد م�صعل مكتب، وك�ن هن�ك مكتب لالأخ حممد نز�ل ممثل حركة حم��ص يف 

�الأردن، وك�ن هن�ك مكتب لالأخ �لدكتور مو�صى �أبو مرزوق، �أم� �الأخ عزت �لر�صق فك�ن 

مكتبه يف جملة فل�صطني �مل�صلمة، هذه �ملك�تب �أغلقت يف �رشبة �صنة 1999.

ا�شتباكات مع فتح يف غزة:

ل�رشب  فتح  حركة  بها  قامت  خطرية،  حماولة  حدثت   1992 يوليو  متوز/  يف 

حركة حما�س يف قطاع غزة، وتف��صيل هذه �ملح�ولة كم� يلي: يف �صهر حزير�ن/ يونيو 

�ص�مري.  �ص�بقه  من  بدالً  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  رئي�ص�ً  ر�بني  �إ�صحق  �نتخ�ب  متّ   1992

مّت  �أو�صلو، و�لذي  �إتّف�ق  �إىل عقد  �أدّت  �لتي  �ل�رشيّة  �ملف�و�ص�ت  �لفرتة مع  تلك  وتر�فقت 

�لفرتة؟ حدثت م�صكلة يف  1993/9/13. م�ذ� ح�صل يف هذه  �لتوقيع عليه يف و��صنطن يف 

للدكتور حممد �صقر رئي�ص �جل�معة  ب�أق�رب  تتعلق  �مل�صكلة  �أن هذه  و�أذكر  �رشق غزة. 

حركة  ف�عتدت  لديهم،  عز�ًء  يقيمون  �أق�ربه  وك�ن  عّم�ن.  يف  يقيم  ك�ن  وقد  �الإ�صالمية، 

فتح على هذ� �لعز�ء، وتطورت �الأمور و�ت�صعت يف قط�ع غزة، و�صط تعتيم �إعالمي ملدة 

ثالثة �أي�م. و�أذكر �أن �أحد �لذين ك�نو� يح�ورونن� من �جلبهة �ل�صعبية ق�ل يل هن�ك �أحد�ث 

مهمة يف قط�ع غزة، مل يك�صف عنه� �أبد�ً، وق�ل يل: عندم� ر�جعن� حركة فتح نفو� �أن هن�ك 

�أن ت�صفي حركة حم��ص يف قط�ع غزة،  �أن حركة فتح ح�ولت  �صيئ�ً. وقد تبنيَّ بعد ذلك 

ف�صمدت حركة حم��ص. وك�ن على ر�أ�ص حركة حم��ص يف ذلك �لوقت �لدكتور عبد �لعزيز 

�لرنتي�صي، وو�جه هذه �ملحنة بكل قوة، و�صقط �صهيد حلركة حم��ص وجرح �ملئ�ت، ولكن 

�لكبرية  �الإمك�ني�ت  �أم�م  ب�صيطة  و�أ�صلحة  حمدودة  ب�إمك�ني�ت  حم��ص  حركة  ��صتط�عت 

�لالجئني.  خميم�ت  من  عدد  على  تهيمن  و�أن  ت�صمد  �أن  �لكثرية  و�أ�صلحته�  فتح  حلركة 

�أن  بعد  �ل�صد�م�ت،  هذه  لوقف  حم��ص  بحركة  فتح  من  �الت�ص�ل  ح�صل  فقط  عنده� 

لالإخو�ن  �لع�م  �ملر�قب  لزي�رة  فتح  حركة  من  وفد  ذهب  حم��ص،  حلركة  �لكفة  رجحت 

�الإخو�ن  حركة  �أن  ب�عتب�ر  يتو�صط  �أن  �أ�ص��ص  على  خليفة  �لرحمن  عبد  حممد  �مل�صلمني 

�لدور  �أقوم بهذ�  �أن� ال  �أبو م�جد  �مل�صلمني ك�نت متثل �ملرجعية حلركة حم��ص، ق�ل لهم 

وفد  يف  معي  ك�ن  مكتبه.  يف  �لتقين�  وفعالً  �إبر�هيم،  �الأخ  مع  �أجمعكم  �أن  �أ�صتطيع  ولكن 

حم��ص �الأخ عزت �لر�صق و�الأخ زي�د �أبو غنيمة، �أم� وفد فتح فك�ن برئ��صة حممد جر�دة 
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�أذكر  �ل�صخ�صي�ت  وبع�ص  م�جد  �أبي  بح�صور  م�صم�ر،  وخ�لد  �حل�صيني  غ�زي  ومعه 

ف�رشحت  �ل�صد�م�ت،  هذه  �إيق�ف  �أ�ص��ص  على  �الجتم�ع  و�أقيم  �حلديد،  برج�ص  منهم 

للمتو�صطني م�ذ� ح�صل، ومن هو �لذي �بتد�أ كل هذه �الأمور، وبع�صهم مل يكن يعلم �أي 

�صيء، حيث ك�ن لفتح هيمنة على �الإعالم. ويف �لنه�ية �تفقن� على �صيغة نوجهه� لالإخوة 

تعرتف  فتح  حركة  �أن  على  �التف�ق  هذ�  يف  ن�صّ  وقد  �ل�صد�م�ت.  هذه  لوقف  �لد�خل  يف 

�أن�  ب�أن حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية حم��ص هي ف�صيل وطني لل�صعب �لفل�صطيني. وقعت 

ووقع جر�دة، و�أر�صل هذ� �إىل �لد�خل، ويف �ليوم �لت�يل قر�أت يف �جلريدة �أن جنيب �الأحمد، 

ب�أن  �صحفي�ً  ت�رشيح�ً  �أ�صدر  عّم�ن،  يف  عرف�ت  مكتب  مدير  وك�ن  �الأحمد(  عز�م  )و�لد 

�ملقربني من فتح  �أن عددً� من  و�أذكر جيدً�  �لبي�ن،  بهذ�  حركة فتح وعرف�ت ال يعرتف�ن 

�التف�ق، وك�نو� يخ�صون  �الأحمد ال يثلن�، ونحن مع  �إن  �أخذو� يت�صلون بي ويقولون 

�أ�صعد  �ل�صيخ  �أو يومني دع�  بيوم  بعده�  �الأردن.  �إىل  �ل�صد�م�ت من غزة  تنتقل  �أن  فعالً 

�إىل وليمة كبرية للم�ص�حلة بني فتح وحم��ص يف بيته يف جبل �حل�صني،  �لتميمي  بيو�ص 

وقد حتدث يف هذ� �للق�ء عدد من �الإخوة، �أذكر منهم �ل�صيخ �أ�صعد بيو�ص و�الأ�صت�ذ ك�مل 

�أي�ص�ً، وك�نت حم�ولة مهمة لوقف هذه �ل�صد�م�ت �لتي  �ل�رشيف و�صليم �لزعنون و�أن� 

ح�صلت يف �لد�خل.

اأحداث مرج الزهور:

و�لدعوية  و�ل�صي��صية  �لرتبوية  �ل�صخ�صي�ت  من   415 �إبع�د  فيه�  مّت  �لتي  وهي   

�الإ�صالمية وطردهم �إىل مرج �لزهور، وخلفية هذه �الأحد�ث كم� يلي: ق�مت جمموعة من 

مدينة  من  �ل�صهيوين  �جلي�ص  يف  عريف  و�أ�رش  بخطف  �لقد�ص  منطقة  يف  �لق�ص�م  كت�ئب 

عن  �الإفر�ج  مق�بل  عنه  لالإفر�ج  م�صتعدون  ب�أنهم  و�أعلنو�  توليد�نو،  ن�صيم  و��صمه  �للد 

عملية  يف  ��صت�صهد  )�لذي  خليل،  �ل�صيخ  �لدين  عز  �الأخ  ق�م  حيث  ي��صني؛  �أحمد  �ل�صيخ 

�غتي�ل قبل ثالث �صنو�ت يف دم�صق على يد �ملو�ص�د �ل�صهيوين(، بت�صليم ر�ص�لة ب��صم 

كت�ئب �لق�ص�م �إىل �ل�صليب �الأحمر يف بريوت، و�صلمه� له، لي�صلمه� �إىل �إ�صحق ر�بني على 

�أن يطلق �رش�ح �ل�صيخ �أحمد ي��صني �ل�ص�عة �لت��صعة م�ص�ء مق�بل �الإفر�ج عن توليد�نو. 

وهكذ�  ي��صني،  �أحمد  �ل�صيخ  عن  �الإفر�ج  ر�بني  �إ�صحق  رف�ص  فقد  �ل�صه�ينة،  وكع�دة 
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�إ�صحق  �أريح�، فجّن جنون  �إىل  �لقد�ص  �لطريق من  توليد�نو، و�كت�صفت جثته يف  متّ قتل 

ر�بني، وك�ن ذلك يف 1992/12/17، وق�م ر�بني ب�إخر�ج 415 قي�دي�ً �إ�صالمي�ً؛ منهم نحو 

385 �صخ�ص�ً حم�صوب�ً على حم��ص و15 من �جله�د �الإ�صالمي، وجمعهم من �ل�صجون 

و�لبع�ص من من�زلهم مكبلي �الأيدي ومع�صوبي �الأعني، وو�صعو� يف ب��ص�ت ال يعرفون 

مكثو�  وكيف  هم،  �أين  يعرفو�  مل  �أنهم  كيف  �الإخوة  هوؤالء  وحتدث  يتوجهون،  �أين  �إىل 

�أكرث من ع�رش �ص�ع�ت دون �أن ي�صمح لهم �أن ي�أكلو� �أو ي�رشبو�، ثم رمي بهم يف جنوب 

لبن�ن ووجدو� �أنف�صهم يف مك�ن ي�صمى مرج �لزهور، وهي منطقة جبلية �صديدة �لبودة، 

�الأخ  عنهم وك�ن هو  ينتخبو� م�صوؤوالً  �أن  �الإخوة  ��صتط�ع هوؤالء  وتركو� هن�ك. وفور�ً 

عبد �لعزيز �لرنتي�صي. ورف�ص هوؤالء �الإخوة �أن يغ�درو� هذ� �ملوقع، و�أن�ص�أو� خميّم�ً لهم 

مُ�رشّين على �لبق�ء حتى �لعودة. وهكذ� بد�أت ق�صة �الإخوة يف مرج �لزهور.

ب�ال�صم  �الإخوة  هوؤالء  �ختي�ر  على  ر�بني  �إ�صحق  ع�ون  �لذي  من  �صوؤ�ل:  وهن�ك 

وب�ملك�ن، ال �صك �أن �ل�ص�ب�ك له دور يف ذلك، ولكن ال �صك �أن هن�ك عمالء �أعطو� �أ�صم�ءهم، 

ك�نت �ل�رشبة مزلزلة حلركة حم��ص، زبدة �لقي�دة �أخرِجَت، وك�ن ر�بني يظن �أنه بهذه 

�ل�رشبة �صيق�صي على حركة حم��ص. ولكن هوؤالء �الإخوة �أق�مو� خميمهم بني �لثلوج يف 

�ملنطقة �جلبلية �لب�ردة جد�ً، وبعد ذلك �نفتحو� �إعالمي�ً على �لع�مل، ملدة �صهرين تقريب�ً 

�أو ثالثة �أ�صهر، ك�ن �خلب �الأول يف و�ص�ئل �الإعالم هو عن جم�عة مرج �لزهور، وبدل �أن 

تكون هذه حمنة �أ�صبحت منحة من �هلل، فتعرف �لع�مل على حركة حم��ص، ووجدو� هن�ك 

تنظيم�ً و�صبط�ً وربط�ً جيد�ً. وطبع�ً �حلركة بد�أت تت�صل بهم، وتقدم لهم �مل�ص�عد�ت عن 

�لنظ�م �ل�صوري �ص�عد �الإخوة يف جنوب لبن�ن يف  طريق �صورية ولبن�ن. وللت�ريخ ف�إن 

ت�أمني �لغذ�ء ويف ت�صهيل �الت�ص�ل بهم، وكذلك �حلكومة �للبن�نية يف لبن�ن ق�مت بهذ� �لدور 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  من  جمموعة  و�أنفة  لرف�ص  عنو�ن�ً  �لزهور  مرج  و�أ�صبح  �مل�رشف، 

ينزوي  �أخذ  �أ�صهر،  ثالثة  نحو  وبعد  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �الأمة  معه�  تف�علت  بحيث 

�الهتم�م �الإعالمي بـ“مرج �لزهور”. 
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اللقاء مع يا�شر عرفات والعالقة مع فتح:

�لزهور، �جتمعت قي�دة �حلركة يف عّم�ن،  �ملتعلق ب�الإخوة يف مرج  �لتحرك  �إىل  �أعود 

ووجدن� �أنه من �ملن��صب �أن نلتقي مع ي��رش عرف�ت، على �لرغم من كل �صيء، لال�صتف�دة 

من �إمك�ني�ت منظمة �لتحرير يف �ت�ص�الته� �لدولية لتحريك �لدول الإع�دة هوؤالء �ملبعدين. 

�أن ي�صري به�، الأن ق�صية �الإبع�د هي ق�صية  �إال  فهذه �لق�صية ال ي�صتطيع ي��رش عرف�ت 

�إجم�ع لكل �لفل�صطينيني، ولكل �لف�ص�ئل �لفل�صطينية. ف�ت�صلن� ب�ل�صف�رة �لفل�صطينية يف 

عمّ�ن، و�أر�صلن� ر�ص�لة �إىل عرف�ت ب�أن لن� رغبة يف �أن نلتقي، فو�فق، و�أ�رشرت على �أن 

ي�أتين� كت�ب خطي ب�أنه م�صتعد ال�صتقب�لن�، وتلك�أت �ل�صف�رة، وتلك�أو� حيث ك�نو� يقولون 

�لتذ�كر ج�هزة �ص�فرو�، قلت لهم ال ن�ص�فر حتى نح�صل على كت�ب خطي، وبعد مرور 

�لقي�دة  مع  لق�ء  �إىل  فيه  يدعون�  عرف�ت  ي��رش  بخط  خطي�ً  كت�ب�ً  �أر�صلو�  �ص�ع�ت  ع�رش 

�لفل�صطينية يف تون�ص.

 ك�نت هذه �أول زي�رة لن� �إىل تون�ص، فتوجه �لوفد وتر�أ�صه �الأخ مو�صى �أبو مرزوق 

وكنت �أن� ع�صو�ً فيه و�الأخ عم�د �لعلمي و�الأخ حممد نز�ل و�آخرين. توجهن� �إىل تون�ص، 

و��صتقبلن� يف �ملط�ر عن��رش من منظمة �لتحرير، و�أنزلون� يف �أحد �لبيوت، وج�ءن� �ل�صيد 

�إن عرف�ت م�صغول، ويكنكم ملدة  �أبو �رشد�نة، وق�لو�  �ملنعم  ن�رش يو�صف، ومعه عبد 

ي��رش  من  �خلطي  �لكت�ب  ف�أخرجت  �ل�صي�حية.  تون�ص  مع�مل  على  تتعرفو�  �أن  يومني 

عرف�ت، وقلت لن�رش يو�صف هذ� هو كت�ب خطي من ي��رش عرف�ت، نحن مل ن�أِت لرنى 

مع�مل تون�ص �ل�صي�حية. نحن جئن� لنلتقي مع عرف�ت، ف�إذ� مل يكن موجود�ً �صنغ�در �إىل 

ي��رش  �ل�صيد  مع  تلتقون  �لليلة  وق�ل  �ص�عة  بعد  وع�د  فذهب  قليالً،  �أمهلون�  ق�ل  عّم�ن. 

عرف�ت. وفعالً �لتقين� تلك �لليلة مع �ل�صيد ي��رش عرف�ت.

 ح�صلت ثالثة لق�ء�ت خالل �لثالثة �أي�م، �ن�صب �حلو�ر على �ملو��صيع �ل�ص�خنة، �أول 

مو�صوع، مو�صوع �الإبع�د وطرق �إع�دتهم �إىل �لد�خل، و�ملو�صوع �لث�ين دعم �النتف��صة 

وت�صعيده�، و�ملو�صوع �لث�لث مو�صوع منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�لتح�ق حم��ص 

به�. �ل�صيء �لغريب �أن م� ي�صمى ب�جتم�ع�ت �لقي�دة �لفل�صطينية، هو عب�رة عن �جتم�ع 

مفتوح يح�رشه حو�يل 40 �صخ�صً�، ممثلو �لف�ص�ئل، و�أع�ص�ء من �للجنة �ملركزية لفتح، 
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يدخل  بع�صهم  م�صتقلون،  و�أ�صخ��ص  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  من  و�أع�ص�ء 

جتري  ك�نت  وعندم�  من�صبط.  غري  مفتوح،  قي�دة  �جتم�ع  �أنه  �أي  يخرج،  وبع�صهم 

�حلو�ر�ت، كنت �أرى كل �صخ�ص يكتب، ف�لتفت �إىل عرف�ت وقلت له ي� �أب� عم�ر �أنت تكتب، 

هل هذ� هو حم�رش �جلل�صة؟ ق�ل نعم هذ� حم�رش �جلل�صة، قلت �إذن نريد ن�صخة منه بعد 

�أن تنتهي، ق�ل ال �أعطيه الأحد، كل و�حد يكتب حم�رشه لوحده. هذه �صورة عن �ل�صبط 

و�لربط يف جل�ص�ت �لقي�دة �لفل�صطينية، وهذ� يوؤكد �أن هذه �جلل�ص�ت ك�نت �صورية، و�أن 

�لقر�ر�ت ك�نت توؤخذ يف جل�ص�ت �صيقة بعيد�ً عن �الأ�صو�ء. �أبو عم�ر ب�صورة �أو ب�أخرى 

ت�ص�دم مع تي�صري خ�لد وهو من �جلبهة �لديوقر�طية، و�أخذ يه�جمه ب�صدة ونحن مل 

نبد�أ �جلل�صة بعد، فقلت يف نف�صي �إنه يريد �أن ي�صد على تي�صري خ�لد كي ير�صل لن� ر�ص�لة. 

قلت له ي� �أخ �أبو عم�ر ال يليق �أن ت�صتعمل هذ� �الأ�صلوب مع �الأخ تي�صري، وعليك �أن تعتذر 

بينه�،  فيم�  �لف�ص�ئل  مع  �لتع�مل  يف  �لطريقة  هذه  وال  �الأ�ص�ليب،  هذه  نقبل  ال  نحن  له، 

فرت�جع قليالً.

ذلك  يف  و��صنطن  يف  �ملف�و�ص�ت  توقفت  وقد  �الإبع�د،  ق�صية  يطرحون  �الأخوة  �أخذ   

ق�ل  �ملبعدين،  هوؤالء  نعيد  �أن  يجب  ق�ل  �ملوجودين  �الإخوة  �أحد  �الإبع�د،  ب�صبب  �لوقت 

حممود عب��ص هل �أنتم م�صتعدون �إذ� متت �إع�دتهم، �أن تو�فقو� على عودة �ملف�و�ص�ت؟. 

وك�أنه يريد �صحب �أرجلن� لهذه �ملف�و�ص�ت. قلن� لهم ال نو�فق على �ملف�و�ص�ت، �أم� �إع�دة 

هوؤالء فهو و�جب، وعلى كل فل�صطيني �أن يقوم بذلك.

�أن جمموعة حممود عب��ص، وح�صن ع�صفور و�أحمد قريع   الحظت يف هذه �جلل�صة 

ك�نو� يت�ص�حكون مع بع�ص، وعلق عرف�ت عليهم، وق�ل “هذه �لع�ص�بة يجب �أن ت�صكت، 

و�أ�ص�ر �إليهم”، يف تلك �جلل�صة ك�نت �ملف�و�ص�ت �ل�رشية قد بد�أت يف �أو�صلو، فكلمة عرف�ت 

عندم� ق�ل “هذه �لع�ص�بة” ك�ن ك�أنه يتكلم من د�خله، طبع�ً مل ينتبه �أحد. 

متّ ت�صكيل جلنة ل�صي�غة �لبي�ن، فمن منظمة �لتحرير ك�ن ي��رش عبد ربه، ومن حركة 

�ل�صي�غة حو�يل �صت �ص�ع�ت  �الإخوة يف جلنة  �لعلمي، ومكث  �الأخ عم�د  حم��ص �خرتن� 

ومل تتفق، ح�ول عبد ربه بب�عته �أن يزحلق �الأخ عم�د، ولكن �الأخ عم�د �أخ و�ٍع و�صلب، 

فلم ينجح. ف�صدر بي�ن�ن �أحدهم� يعبّ عن وجهة نظر حم��ص، و�الآخر يعّب عن وجهة 
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نظر منظمة �لتحرير وفتح لوحده�. وهكذ� �نتهى هذ� �للق�ء يف تون�ص، و�تفق بعد ذلك �أن 

يتّم لق�ء ث�ٍن فيم� بعد. 

�إليهم�، �الأول: عندم� كن� يف لق�ء  �أ�صري  �أن  �أود  1992 ح�صل موقف�ن  �أو�خر �صنة  ويف 

تون�ص وبح�صور ي��رش عرف�ت يف لق�ء �لقي�دة �لفل�صطينية ورد ذكر لالإخو�ن �مل�صلمني، 

�خلّط  على  دخلت  �جلل�صة،  هذه  يف  موجود  حم��ص  وفد  وك�ن  عرف�ت  ي��رش  فه�جمهم 

وقلت له ال يجوز �أن ته�جم �الإخو�ن �مل�صلمني، وخ��صة �أن �لكو�در �الأوىل من حركة فتح 

�لذين بنو� �حلركة ك�نو� من �الإخو�ن �مل�صلمني، و�أنت �آخر من ينبغي �أن يه�جم �الإخو�ن 

�ل�صهد�ء  �صورة  �إىل  �نظرو�  �صحيح  �إبر�هيم  ق�له  م�  ق�ل،  ثم  هنيهة  ف�صكت  �مل�صلمني. 

�أع�ص�ء من جم�عة  ك�نو�  �إن هوؤالء جميع�ً  �الأو�ئل، ق�ل  وك�نت معلقة ت�صمّ �صهد�ء فتح 

بنيت  قد  فتح  حركة  �أن  على  للت�أكيد  �حل�دثة  هذه  �أذكر  �أن  ف�أحببت  �مل�صلمني.  �الإخو�ن 

�أ�ص��ص�ً على كو�در من �الإخو�ن �مل�صلمني، �لذين تتجلى فيهم قيم �لت�صحية و�الن�صب�ط. 

�أم� �ملوقف �لث�ين يف �صنة 1992 فتمّ على ه�م�ص �الأحد�ث �لتي ح�صلت يف قط�ع غزة، 

حركة  مع  �الإ�صالمية  �حلركة  نو�ب  فيهم  مب�  �الأردن  يف  �مل�صلمون  �الإخو�ن  وقف  حيث 

حم��ص، و��صتهجنو� �العتد�ء�ت �لتي تعر�صت له� حركة حم��ص يف هذ� �لع�م. و�أذكر �أن 

هذ� �لوفد ت�صكل من رئي�ص �لوفد �لطيب عبد �لرحيم ومعه عب��ص زكي ومرو�ن �لبغوثي 

وعدن�ن �ل�صمريي من طولكرم وممثل من ن�بل�ص. وك�ن وفد حركة حم��ص م�صكالً من 

يف  �الإ�صالمية  �حلركة  نو�ب  كتلة  رئي�ص  خري�ص�ت  �إبر�هيم  برئ��صة  و�الإخو�ن  حم��ص 

�أن�  �لعزيز جب، وح�صوري  �أبو ف�ر�ص و�ل�صيخ عبد  �لدكتور حممد  �الأردن، وبح�صور 

�لد�خل  يف  حم��ص  من  عمّ�ن  يف  �صيف  هن�ك  وك�ن  نز�ل،  حممد  �الأخ  ومعي  حم��ص  عن 

من  جرى  عم�  مطول  لق�ء  جرى  �للق�ء  هذ�  ويف  حم�مي.  جميل  هو  �لقد�ص  منطقة  من 

ك�لع�دة،  حم��ص  حركة  على  �للوم  ت�صع  �أن  فتح  حركة  وح�ولت  غزة،  قط�ع  يف  �أحد�ث 

فيم�  ت�صببت  �لتي  هي  فتح  حركة  ب�أن  توؤكد  ك�نت  ب�أيدين�  ك�نت  �لتي  �ملعلوم�ت  �أن  �إال 

�ملر�صد  �إىل  وموجه  عرف�ت  ي��رش  من  مكتوب  كت�ب  ذلك  قبل  و�صلن�  وب�ل�صدفة  حدث، 

�لع�م لالإخو�ن، وعلى هذ� �لكت�ب ك�ن هن�ك تعليق من عدن�ن �ل�صمريي �ملوجود يف هذ� 

�للق�ء يقول فيه: “�ل�صيد �لرئي�ص ال ينفع مع هوؤالء �إال �ال�صتئ�ص�ل”. وعندم� ك�ن يتكلم 
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عدن�ن �ل�صمريي عن �لنظري�ت و�لوحدة �لوطنية و�الأخوة، تقدم حممد نز�ل بهذ� �لكت�ب 

ب�لن�صبة  �أم�  طولكرم.  من  وهو  �ل�صمريي،  وجه  و�حمر  و��صفر  كبرية،  هزةً  ف�أحدث 

�أكرث ت�صددً� من عب��ص زكي، وقد جرت عدة لق�ء�ت  �إىل مرو�ن �لبغوثي؛ فك�ن موقفه 

م�صرتكة بينن� وبينهم يف فتح ح�رشه� مرو�ن �لبغوثي؛ حيث ك�ن يركز على �صلبي�ت 

�النتف��صة �الأوىل، وكن� يف ذلك �لوقت يف نه�ية 1992 قبل �أو�صلو، وك�ن يركز على عدد 

من �ل�صلبي�ت مثل �الإ�رش�ب�ت، وت�أثري�ته� على �القت�ص�د �لفل�صطيني، و�لتلثم، وق�ص�ي� 

�أخرى �صلبية، ول�ص�ن ح�له يقول �آن �الأو�ن لوقف هذه �النتف��صة، وقد مّت ذلك، بعد ع�م 

من هذ� �للق�ء. وبعد �تف�ق �أو�صلو، دخل مرو�ن �لبغوثي �إىل �لد�خل، و�أ�صبح من قي�د�ت 

حركة فتح، وبرز ��صمه يف �النتف��صة �لث�نية �أكرث من ذلك. 

�حت�د  ِقبَل  من  دعيت  حيث  �لث�نية  للمرة  لندن  زرت  �أي�ص�ً،   1992 �صنة  نه�ية  ويف 

�لطلبة �مل�صلمني، وعندم� و�صلت مط�ر لندن، كنت قد ح�صلت على فيز� ع�دية من عّم�ن، 

�إليه� كله�  �لتي �ص�فرت  ب�لبلد�ن  ف�إذ�  �ل�صفر و�طلعت عليه  �الأمن جو�ز  �أخذت م�صوؤولة 

بلد�ن مو�صوعة على “ق�ئمة �الإره�ب”، �إير�ن و�لعر�ق و�ل�صود�ن وليبي� وهكذ�!! فق�لت 

�نتظر قليالً، ويبدو �أنه� ر�جعت �مل�صوؤولني، وع�دت بعد حو�يل ن�صف �ص�عة، ثم ختمت 

�جلو�ز، حيث وجدت �أن �لفيز� �صحيحة و�لدعوة �صحيحة. يف لندن ك�ن هن�ك لق�ء �آخر 

�الإ�صالمية  �جلم�عة  من  لالإخوة  خميم  هن�ك  ك�ن  حيث  لي�صرت؛  مدينة  يف  ح�صل  رمب� 

ق�ص�ي�،  عدة  �للق�ء  هذ�  يف  وطرحت  ثالثة،  �أو  يومني  حو�يل  هن�ك  �لتقين�  �لب�ك�صت�نية، 

�لق�صية �لفل�صطينية وق�صية �لكويت و�لعر�ق وق�صية مدريد وغريه�، وك�نت هذه ث�ين 

و�آخر زي�رة يل �إىل لندن. 

احلوار مع فتح يف اخلرطوم 1993:

�أدخل قليالً يف حواراتنا مع فتح، بعد �أن عدن� �إىل عمّ�ن، وجه الدكتور ح�شن الرتابي 

�لوفد  ك�ن  و�أي�ص�ً  �لدعوة،  فلبين�  اخلرطوم،  يف  احلوار  ال�شتئناف  لفتح  و  لنا  دعوة 

برئ��صة �الأخ مو�صى وع�صويتي ومعي �الأخ حممد �صي�م و�الأخ عم�د �لعلمي و�آخرون. 

�أم� �لوفد �لذي تر�أ�صه عرف�ت فك�ن معه �صليم �لزعنون ون�رش يو�صف و�أبو علي �ص�هني 

وحممد دحالن و�ص�ئب �لع�جز و�آخرون. جل�ص عرف�ت بقرب �لرت�بي، وعنيَّ �لزعنون 
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وهذ�  �لتحرير.  منظمة  يف  �إدخ�لن�  حول  ك�نت  �لتي  �حلو�ر�ت،  وبد�أن�  فتح؛  لوفد  رئي�صً� 

�ل�صغط علين� يف �أو�ئل ع�م 1993 يذكر ب�ل�صغط علين� يف �آب/ �أغ�صط�ص 1991 عندم� ك�ن 

عرف�ت �أم�م ��صتحق�ق�ت موؤمتر مدريد. يف لق�ء �خلرطوم هذ�، ك�نت قد بد�أت حتت �ل�صطح 

بحيث  �لتحرير،  منظمة  يف  يدخلن�  �أن  على  حري�صً�  عم�ر  �أبو  وك�ن  �أو�صلو،  مف�و�ص�ت 

عندم� يوقع �التف�قية، تكون ب��صم كل ف�ص�ئل �ل�صعب �لفل�صطيني. �صغط علين� عرف�ت، 

وح�ول عرف�ت �أن ي�صتعمل �أ�ص�ليبه يف �ل�صغط، ومنه� �أ�صلوبه يف “�َصبْع” �لطرف �الآخر 

)�أي تخويفه و�إرب�كه(. ه�جم عرف�ت حركة حم��ص ومم� ق�له، “�إنكم ت�صريون على حلِّ 

�أن  ]�أي ال يوجد �صخ�ص يوقفكم عند حّدكم[، وال يكن  �صعوركم، ومفي�ص حد� يلمكم 

له  فقلت  ب�صدة،  وه�جمن�  وهكذ�  قدمن�ه�”  �لتي  �ل�صهد�ء  ق�فلة  عن  ب�لتن�زل  ن�صمح 

�ل�صيغة، فم� ب�لك  �لتحرير بعد، و�أنت ته�جمن� بهذه  عم�ر نحن مل ندخل منظمة  �أب�  ي� 

له  �أ�صّد من ذلك؟ قلن�  �لتحرير؟ م�ذ� �صيكون موقفك، �صيكون موقفك  لو دخلن� منظمة 

موقفن� كم� هو ال نغري وال نبدل، �إم� �أن ندخل بن�صبة 40% �إذ� مل يكن �نتخ�ب�ت، �أو �أن 

تعمل �نتخ�ب�ت، غ�صب كثري�ً الأنه ك�ن يريد �أن ي�أخذ ورقة �عرت�فن� ب�ملنظمة بيده، وكثري 

ك�ن  و�ل�صغط  لن�،  وق�لو�  ِحَده،  على  �ل�صود�نيون  بن�  �لتقى  متثيل.  جمرد  غ�صبه  من 

�لع�مل كله يعرتف  �إن  �الإم�م، ق�لو�  �ل�صنو�صي وي��صني  �إبر�هيم  �لرت�بي ومن  من ح�صن 

مبنظمة �لتحرير، ف�عرتفو� �أنتم مبنظمة �لتحرير، قلن� لهم ال يكن. وللت�ريخ وقف �الأخ 

مو�صى وعم�د و�أن� بقوة ورف�صن�، و�ص�فر عرف�ت و�أخذ معه �صليم �لزعنون، وك�نت قد 

متّت �صي�غة �لبي�ن �خلت�مي وحدد موقف فتح وحدد موقف حم��ص، ومل يكن �أي �صيء 

�لرت�بي،  ح�صن  و�لدكتور  حم��ص  حركة  عن  مو�صى  �لدكتور  عليه  ووقع  عليه،  متف�هم 

وقع  و�لزعنون،  عرف�ت  مغ�درة  وبعد  حم��ص.  حركة  �أر�صيف  يف  �الآن  موجود  و�لبي�ن 

على �لبي�ن ن�رش يو�صف عن فتح، وهكذ� ك�نت نه�ية حو�ر �خلرطوم �أو�ئل 1993. 

ترتيبات و�شع حما�س يف االأردن:

كم�  �لعلمي  عم�د  و�الأخ  و�أن�  مرزوق  �أبو  مو�صى  �الأخ  بح�صور  لق�ء  ح�صل  �الأردن  يف 

الوزراء ذوقان  وكان معه نائب رئي�س  �ص�كر  �لوزر�ء زيد بن  برئي�ص  و�لتقين�  �أذكر، 

الهنداوي. وهذ� �للق�ء متّ بعد �أن �أُعطي �لدكتور مو�صى �أبو مرزوق و�الأخ عم�د �لعلمي 

يف  �ل�صي��صي  �ملكتب  يكون  و�أن  �الأردن،  يف  يقيمو�  �أن  على  وووفق  �الأردن،  يف  �إق�مة 
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وبني  حم��ص  حركة  بني  للعالقة  �نفت�حً�  �لوزر�ء  رئي�ص  زيد  �ل�رشيف  ف�أبدى  �الأردن، 

يف  ن�ص�طك  يف  ت�صييق  �أي  من�  جتد  هل  �إبر�هيم  �أخ  ي�  وق�ل  �إيل  و�لتفت  �الأردن،  حكومة 

�الأردن كن�طق ر�صمي قلت ال، كل �صيء مي�رش، ونحن �أي�ص�ً حري�صون على �أن نح�فظ 

على �الأردن. بعد هذ� �للق�ء �لتقين� مع مدير املخابرات م�شطفى القي�شي، وك�ن �أحي�ن�ً 

يدعو ن�ئبه �صميح �لبطيخي حل�صور �للق�ء�ت، يف هذ� �للق�ء �أي�صً� ح�رش �الأخ مو�صى و�أن� 

و�الأخ حممد نز�ل ورمب� عم�د �لعلمي، وحتدثن� عن �آلية عملن� يف �الأردن، وم� هي �حلدود 

ُي�صمح  ب�أنه  فقط،  �أقالم  روؤو�ص  كت�بة  ومّت  به�،  نعمل  ال  �لتي  و�حلدود  به�  نعمل  �لتي 

�الأردين،  �ل�ص�أن  و�أالَّ نتدخل يف  �الأردنية،  �ل�ص�حة  �ل�صي��صي و�الإعالمي يف  ب�لن�ص�ط  لن� 

�أن ال تقوم حركة حم��ص ب�أي عملي�ت ع�صكرية �نطالق�ً من �الأردن،  و�أي�صً� �تفقن� على 

هذ� هو “�تف�ق �جلنتلم�ن” �لذي ح�صل ومل يتّم �لتوقيع عليه، ف�تفقن� على �أن نعمل بن�ء 

على هذه �الأ�ص�ص منذ ذلك �لوقت، �أي منذ بد�ية �صنة 1993، وفعالً فتحن� مكتب�ً يف خلد� 

بعّم�ن، وم�ر�صن� عملن� كمكتب �صي��صي يف هذ� �ملكتب، حتى �لتطور�ت �لتي ح�صلت فيم� 

بعد، و�ص�أذكره� الحق�ً. 

بدايات ات�شاالت حما�س اخلارجية:

يف هذه �الأثن�ء يف �أو�ئل �صنة 1993، وب�صبب �أزمة �إخو�نن� يف مرج �لزهور، )وللعلم ف�إن 

�الإخوة �لذين �أبعدو� �إىل مرج �لزهور لو مّت �الآن )2007( ��صتعر��ص �أ�صم�ئهم �صنجد �لعديد 

�الأوروبية،  ب�لدول  ب�الت�ص�ل  قر�ر�ً  �حلركة  قي�دة  �أخذت  �عتقل(،  �أو  ��صت�صهد  قد  منهم 

�الأمن وغريه الإع�دة هوؤالء  �لتحرك يف جمل�ص  �لدول  للطلب من هذه  �أمكن،  �إن  و�أمريك� 

�لر�بعة  �الإبع�د خم�لف التف�قي�ت جنيف  �أن هذ�  �لزهور، ب�عتب�ر  �إىل مرج  �أبعدو�  �لذين 

�أجري هذه �الت�ص�الت، و�ت�صلت  �أن  �لن�طق �لر�صمي  1948، وطلب مني ب�صفتي  �صنة 

�أمريكي�ً  �أق�بل م�صوؤوالً  �أن  �الأمريكية بن�ء على تكليف حركة حم��ص، وطلبت  ب�ل�صف�رة 

�إىل مكتب  فك�نت �ملو�فقة ب�الإيج�ب. وح�رش �مل�صت�ص�ر �ل�صي��صي يف �ل�صف�رة �الأمريكية 

�إىل حدٍّ م�، ولكن عالم�ت �حلذر  جبهة �لعمل �الإ�صالمي، وك�ن �صخ�ص�ً نحيف�ً وق�صري�ً 

عليه  وطرحن�  معه،  حتدثن�  �لقهوة،  له  قدمن�  ينبغي،  كم�  و��صتقبلته  وجهه،  على  ك�نت 

�لوالي�ت  من  نطلب  ب�أنن�  حكومتكم  تبلغ  �أن  نريد  نحن  له  وقلن�  �لزهور،  مرج  ق�صية 

�ملتحدة �أن تعمل على �إع�دة مبعدي مرج �لزهور �إىل وطنهم، الأن م� ق�م به ر�بني خم�لف 

لقو�نني جنيف وقو�نني �الأمم �ملتحدة. و��صتمع جيد�ً وتفّهم �ملو�صوع، ووعد ب�أن ينقل 
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ذلك �إىل �ل�صفري ثم �إىل حكومته. ويعدّ هذ� �أول لق�ء بني حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية حم��ص 

مع �صخ�صية ر�صمية �أمريكية.

به  فرحبت  يزورين،  �أن  طلب  �لذي  وهو  بي  �ت�صل  �صهر  من  �أقل  رمب�  فرتة  بعد   

عن  طبع�ً  حتدثن�  �لزي�رة  هذه  ويف  �الإ�صالمي،  �لعمل  جبهة  مكتب  يف  �أي�ص�ً  و��صتقبلته 

�ملف�و�ص�ت، وزّين حلركة  �لزهور، ولكنه �قرتح مو�صوع  �إع�دة مبعدي مرج  �إجر�ء�ت 

حم��ص �أن ت�ص�رك يف �ملف�و�ص�ت، و�أن تو�فق على �حللول �ل�صلمية مب� فيه� مدريد وغري 

مدريد، ومل تكن �أو�صلو قد ظهرت بعد. ف�أو�صحن� له موقف حركة حم��ص من مو�صوع 

و�أنن� يف حركة حم��ص ال  لن�، فل�صطني كل فل�صطني،  ب�أن فل�صطني حقّ �رشعي  �لت�صوية 

1967 الأنه� كله�  �حتلت �صنة  �لتي  1948 و�الأر�ص  �حتلت �صنة  �لتي  �الأر�ص  نفرق بني 

به�  يقتنع  ومل  نظرن�،  وجهة  فتفهم  �لوقت،  ذلك  يف  موقفن�  ك�ن  هذ�  فل�صطينية،  �أر�ص 

وغ�در. 

و�ت�صلن� بعد ذلك ب�صفر�ء عدة دول يف عّم�ن، �ت�صلن� ب�ل�صف�رة �لبيط�نية، فرحب 

�لر�صق  عزت  �الأخ  �لوفد  يف  معي  ك�ن  زهر�ن،  منطقة  يف  بيته  يف  و��صتقبلن�  �ل�صفري،  بن� 

و�الأخ حممد نز�ل، وع�دة نحن عندم� نلتقي مع هوؤالء ال نلتقي لوحدن�، حتى عندم� ع�د 

�ل�صفري  بيت  �إىل  ثالثتن�  فذهبن�  �حلركة،  من  �الإخوة  بع�ص  معي  يجل�ص  ك�ن  �الأمريكي 

فل�صطني،  لق�صية  �أكرث فهمً�  �أنهم  �الإجنليز جتد  تتح�ور مع  و��صتقبلن� وحتدثن�. عندم� 

وهذ� لي�ص غريب�ً الأنهم هم �ل�صبب يف �إن�ص�ء “دولة �لكي�ن �ل�صهيوين”، وهم �صبب �مل�صيبة 

�لكبى يف �إخر�ج وتهجري �ل�صعب �لفل�صطيني، قدم �ل�صفري �لقهوة و�لب�رد، وك�نت معه 

�صكرترية �صي��صية )م�صت�ص�رة �صي��صية(، ثم قدم ن�ص�ئحه لن� وق�ل مل�ذ� ال تو�فقون على 

قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، حيث �أن جميع �لدول و�فقت عليه�؟ قلت له بريط�ني� مل تو�فق على 

بع�صه�، ق�ل ال و�فقن� على كل �لقر�ر�ت، قلت له �لقر�ر 181 �خل��ص ب�لتق�صيم مل تو�فق 

عليه بريط�ني�، �لتفت �إىل هذه �ل�صكرترية و�ص�أله� هل هذ� �صحيح؟ ق�لت له نعم، بريط�ني� 

مل تو�فق حيث �متنعت عن �لت�صويت، ف�صحكن� و�صحك. ق�ل ولكنكم �صع�ف، وعليكم 

له  له وقلت  �الأقوى، فت�صديت  الأنه� هي  “�إ�رش�ئيل”  �ل�صهيوين  �لكي�ن  تتع�ملو� مع  �أن 

و�ن�صحبتم  دنكرك،  معركة  يف  وُهِزمت  هتلر،  بقي�دة  �الأمل�ن  ه�جمه�  عندم�  بريط�ني�  �إن 
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�أن  �أنه ال يكن  �إىل بريط�ني�، و�أر�صل هتلر من يف�و�صكم، رف�صتم ذلك، وك�ن موقفكم 

نتف�و�ص مع هوؤالء �لذين �حتلو� فرن�ص� و�أوروب� وعملو� �لفظ�ئع، وكنتم �صع�ف�ً يف ذلك 

�أوروب�  كل  و�حتل  بريط�ني�،  يق�صف  �صنتني  ملدة  �الأمل�ين  �لطري�ن  �صالح  وك�ن  �لوقت 

�أنن�  �الآن، �صحيح  �أن تدخلو� يف ت�صوية، وهذ� موقفن� نحن  ولكن �صعفكم مل يبر لكم 

�أ�صعف ولكنن� مع �لزمن �صنقوى. ك�نت جل�صة حو�ر طويلة جد�ً وطرحن� عليه مو�صوع 

�ملبعدين، ووعد على �لطريقة �الإجنليزية �أن يدر�ص �ملو�صوع، و�أن ير�صل �إىل حكومته.

�أن موقفه ي�صبه  �أي�ص�ً �ل�صفري �الأمل�ين يف عّم�ن، ��صتقبلن� ولكن وجدن�  ممن زرن�هم 

فنج�ن  عندي  ت�رشبو�  �أن  �أريدكم  لن�  وق�ل  �الأمل�ين  �لقن�صل  وج�ء  �الأمريكي.  �ملوقف 

قهوة، بعد �أن تنتهو� من لق�ء �ل�صفري، فذهبن� عند �لقن�صل �الأمل�ين لن�رشب فنج�ن قهوة، 

ك�ن ذلك �أو�ئل �صنة 1993، ق�ل �أن� من منطقة �أمل�ني� �ل�رشقية، وك�نت �أمل�ني� �ل�رشقية قد 

توحدت قريبً� مع �أمل�ني� �لغربية، و�أن� معكم يف حركة حم��ص و�أوؤيد ن�ص�لكم �صّد �الحتالل 

�ل�صهيوين، الأنن� نحن �ل�صعب �الأمل�ين ق��صين� كثري�ً من �ليهود، و�إذ� �حتجتم �أي �صيء �أن� 

ج�هز. 

وال  �صعيفة،  �إيط�لي�  �إن  ق�ل  معه،  وحتدثن�  ��صتقبلن�  �الإيط�يل  �ل�صفري  ق�بلن�  عندم� 

ت�صتطيع �أن تفعل �صيئ�ً، ونحن كم� ت�صري �أمريك� نحن ور�ءه�، ق�له� ب�صورة و��صحة.

و�صفرية �لرنويج �خت�رت �أن تزورين يف مكتبي، �لتقيت به� وبحثت معه� مو�صوع 

�أو�صلو، ج�ءت �ل�صفرية مرة �أخرى، وهذه �ملرة  �أي�ص�ً، و�أذكر بعد �صنتني، بعد  �ملبعدين 

�أو�صلو قد متت، و�تفق على  �لق�هرة، وعندم� ج�وؤو� ك�نت  �لرنويج يف  ك�ن معه� �صفري 

و�صع مر�قبني غري م�صلحني بع�صهم من �لرنويج يف �خلليل، وك�ن هوؤالء خ�ئفني ب�أن 

يتعر�صو� �إىل �عتد�ء�ت من حركة حم��ص يف �خلليل، فقلت لهم �إن حم��ص ال تعتدي على 

�أحد، هي ال ته�جم �إال �لعدو �ل�صهيوين �ملحتل، فليطمئنو� ب�أنه �إذ� �أر�صلوهم لن يتعر�صو� 

الأي �عتد�ء. يبدو �أن �آخرين وال ي�صتبعد �أن يكونو� �أ�صخ��صً� من حول عرف�ت قد خوفوهم 

ب�أن حم��ص يف �خلليل رمب� تعتدي عليهم، الأنن� يف حركتن� �ل�صي��صية يف �لع�مل، وحتى يف 

ويف  و�صلتهم،  تق�رير  ب�صبب  من�  يتخوفون  �أن��ص�ً  نرى  د�ئم�ً  كن�  وغريه�،  عربية  دول 

�الأغلب �أن هذه �لتق�رير قد ج�ءتهم ممن هم حول عرف�ت لت�صويه �صمعة حركة حم��ص. 
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�أ�صدرت وز�رة �خل�رجية �الأمريكية قر�ر�ً بحظر   1993 �آذ�ر/ م�ر�ص  يف نه�ية �صهر 

�للق�ء معه�، وك�ن ذلك بعد  �ملحظور  �الت�ص�ل بحركة حم��ص، وبو�صعه� على �جله�ت 

�ألتقي مع  �أن  لق�ئن� �لث�ين مع �مل�صت�ص�ر �الأمريكي. ولكن قبل هذ� �حلظر كنت قد طلبت 

�ل�صفري �الأمريكي، بعد لق�ئي مع �مل�صت�ص�ر �الأمريكي، ف�أج�بت �ل�صف�رة ب�أنه� �صرت�صل 

�مل�صت�ص�ر نف�صه، قلت �إن �ل�صفري يلتقي مع �صخ�صي�ت �أقل من حركة حم��ص، ف�أن� �أ�رّش 

بهذه  عهدن�  �آخر  هذ�  وك�ن  طريف،  من  �عتذرت  و�أن�  ف�عتذرو�  نف�صه،  �ل�صفري  لق�ء  على 

�الت�ص�الت بني �أمريك� وبني حركة حم��ص. 

اتفاقية اأو�شلو:

ذلك  وتر�أ�ص  ب�ل�رّش،  بد�أ  الأو�صلو  �لتمهيد  الأو�شلو،  التمهيد  مو�صوع  يف  �الآن  نبد�أ 

�أحمد قريع ومعه ح�صن ع�صفور و�صخ�ص من ع�ئلة �لكرد، وك�ن ي�رشف عليهم حممود 

عب��ص وك�ن على �ت�ص�ل مب��رش مع عرف�ت، عقدت عدة لق�ء�ت، وع�دة م� يبد�أ مثل هذه 

مثل  فل�صطينيني،  �أك�دييني  مع  يهود  �أك�دييون  �لتقى  حيث  �الأك�دييون،  �للق�ء�ت 

في�صل �حل�صيني وحن�ن ع�رش�وي وبعد ذلك تو��صلت �إىل حو�ر�ت يف �لرنويج وك�صف 

1993/9/13 يف �لبيت �الأبي�ص يف  1993 وعقدت �التف�قية يف  عنه� يف �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 

جد�ً  عنيف�ً  �لفعل  رّد  ك�ن  الفل�شطيني،  امل�رشح  اإىل  اأو�شلو  دخلت  وهكذ�  كبري.  �حتف�ل 

�لدول  من  عدد  ومن  حم��ص،  فيه�  مب�  �ل�صي��صية  �لقوى  ومن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  من 

�لعربية، وحتى �الأردن، �مللك ح�صني غ�صب عندم� �صمع ب�أو�صلو وبعد مرور 48 �ص�عة 

تغري موقف �الأردن، و�صورية غ�صبت �أي�صً�، وعدد من �لدول �لعربية غ�صبت. �تف�قية 

�الأوىل،  ب�لدرجة  �أمنية  �تف�قية  وهي  �ملهتمني  من  كثري  در�صه�  كم�  �أن�،  در�صته�  �أو�صلو 

وتركز على بناء جهاز �رشطة كبري وقوي، و�لغ�ية منه� وقف �النتف��صة �الأوىل ومنع 

و�أجلت  مّت،  م�  وهذ�  �لفل�صطينية،  �ل�رشطة  بو��صطة  �ل�صهيوين  �لعدو  �صّد  عملي�ت  �أية 

و�الن�صح�ب  �لقد�ص  هي  �الأ�ص��صية  �لق�ص�ي�  ذلك.  بعد  �صنو�ت  لعدة  �الأ�ص��صية  �لق�ص�ي� 

و�مل�صتوطن�ت و�حلدود و�ملي�ه و�لالجئني، كل هذه �أجلت مل� بعد.

�حل�صن  ه�ين  عليه�  يعرت�ص  ك�ن  ممن  و�أذكر  عليه�  �عرت�ص  �لفل�صطينيني  وبع�ص   

نه�ئي�ً  تبت  �أن  ب�التف�قية  �الأ�صل  ك�ن  الأنه  خطرية،  �التف�قية  هذه  �أن  يقول  ك�ن  �لذي 
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ب�لق�ص�ي� �الأ�ص��صية، ويتم برجمة �الن�صح�ب، ولكن م� ح�صل �أن �لق�ص�ي� �الأ�ص��صية هي 

�لتي �أجلت. و�أذكر �أنني عندم� زرت مرج �لزهور يف نه�ية �صنة 1993 قبل عودة �الإخوة 

�إىل فل�صطني )ومرج �لزهور زرته� مرتني مرة يف �أو�ئل �صنة 1993، و�ملرة �لث�نية يف �أو�خر 

بعد  �ل�صجون  دخل  ومعظمهم  �لوطن،  �إىل  عودتهم  يف  �الإخوة  ودعن�  حيث  1993؛  �صنة 

عودتهم( �أذكر �أين �ألقيت كلمة يف خميم مرج �لزهور قلت فيه� �إن هذه �التف�قية، ب�الإ�ص�فة 

من  للوفد  �الإخوة  �أحد  وق�ل  فن�ئه�،  بذور  طي�ته�  يف  حتمل  �صلبي�ته�،  على  �لرتكيز  �إىل 

�أن هذه �التف�قية �صتف�صل، وهو  �إبر�هيم مت�أكد كثري�ً من  �أن �الأخ  �أرى  �ل�صي��صي  �ملكتب 

�الأخ ب�ص�م جر�ر. 

وطبعً� �لرئي�ص �الأ�صد ك�ن له �أي�ص�ً تعليق عميق، ق�ل كل بند يف هذه �التف�قية بح�جة 

بع�ص  ومعهم  بقوة،  قبوله�  ب�جت�ه  دفعو�  وفتح  عرف�ت  ولكن  لتو�صيحه،  �تف�قية  �إىل 

�لقوى �لي�ص�رية مب� يف ذلك �حلزب �ل�صيوعي، و�أذكر �أنني �صمعت حم��رشة الأحد رموزه 

للدولة  �إجب�ري  ممر  هي  �أو�صلو  �تف�قية  �إنّ  فيه�  ق�ل  �خلطيب،  �إ�صحق  ��صمه  عمّ�ن  يف 

�لفل�صطينية.

ظهور حتالف القوى الفل�شطينية من ع�شر ف�شائل:

�أم� نحن و�لف�ص�ئل �لفل�صطينية �لتي تو�لت لق�ء�تن� معهم يف دم�صق، فقد ذكرت �ص�بق�ً 

�أنن� �أ�ص�صن� �لف�ص�ئل �لع�رش يف طهر�ن يف �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1991، و��صتمررن� 

1993. ويف  1992 و1993 يف حو�ر�تن�، وو�صلت هذه �حلو�ر�ت نه�يته� يف �صنة  يف ع�م 

1994/1/1 �أعلن� عن ظهور حت�لف �لقوى �لفل�صطينية من ع�رش ف�ص�ئل. ونحن حتفظن� 

�أن �مليث�ق �لوطني �لفل�صطيني خ�ٍل من �لبعد �الإ�صالمي، الأنه مل يكن يف  يف �التف�ق على 

عندم�  بحقن�  نحتفظ  و�أنن�  �لتحرير  منظمة  يف  �أع�ص�ء  �جله�د  وال  حم��ص  ال  �لوقت  ذلك 

يتمّ �إع�دة بن�ء منظمة �لتحرير، و�إع�دة كت�بة �مليث�ق �لوطني �لفل�صطيني �أن ُي�صمن �لبعد 

�الإ�صالمي �أي�صً� مع �لبعد �لقومي. وكنت يف دم�صق ممن دفع و�صّجع على �لو�صول �إىل 

نبد�أ  �أن  �ملهم  ك�ن  لوحدن�.  �أو�صلو  مع�صكر  �أم�م  نقف  �أن  ن�صتطيع  ال  الأنن�  �التف�ق؛  هذ� 

�لتي ت�صملن� نحن و�جله�د �الإ�صالمي  �لفل�صطينية  �لقوى  بق�عدة عري�صة وهي حت�لف 

و�لقي�دة �لع�مة و�جلبهة �ل�صعبية و�لديوقر�طية و�ل�ص�عقة وفتح �النتف��صة و�آخرين، 

و�أو�ئل �صنة 1993 ن�صطن� و�صنتحدث عن ذلك يف �حللقة �لق�دمة يف �أو�ئل �صنة 1994. 
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يف �أو�ئل �صنة 1993 و�شلنا تهديدٌ من يا�رش عرفات حمله اإلينا �ل�صيد ن�رش يو�صف 

وح�رش معه �ثن�ن من عن��رش فتح، وج�وؤو� �إىل مكتب جبهة �لعمل �الإ�صالمي، وح�رشت 

�أن� هن�ك ومعي �أحد �الإخوة، وك�ن �للق�ء بعد لق�ء �خلرطوم بحو�يل �صهرين، ن�رش يو�صف 

�ملجل�ص  يف  �لدخول  على  حم��ص  حركة  تو�فق  �أن  �إم�  يلي:  كم�  خمت�رشة  ر�ص�لة  حمل 

خمت�رش  وهذ�  �مليد�ن،  يف  معه�  �حل�صم  يتّم  و�إم�  �لتحرير،  مبنظمة  و�العرت�ف  �لوطني 

�لر�ص�لة، و�أ�ص�ف له� ن�رش يو�صف بع�ص �لت�صدق�ت عن حركة فتح وبد�ي�ته� يف �لعمل 

�أنن� لن نغري موقفن�، ونحن نرف�ص هذه  �لوطني. وب�لن�صبة للنقطة �الأوىل ف�أو�صحن� له 

�لتهديد�ت، و�رتفعت �الأ�صو�ت بينن� حتى و�صلت �إىل �خل�رج. و�أم� ب�لن�صبة �إىل �دع�ءهم 

ب�أنهم من �أطلق �لر�ص��صة �الأوىل، فقلن� �إن �أول من �أطلق �لر�ص��ص، ك�ن مبكر�ً، يف �صنة 

1920، و�صنة 1921، و�صنة 1929 ويف ثورة 1936، و�إن �الإخو�ن �مل�صلمني �لذين ننتمي 

فتح،  حركة  تظهر  �أن  وقبل   ،1948 حرب  يف  �صهد�ء  وقدمن�  وق�تلن�  �ص�ركن�  لهم  نحن 

�نبثقت من حركة �الإخو�ن  �لتي  �لكو�در �الأوىل حلركة فتح ف�لف�صل فيهم للكو�در  و�أم� 

�مل�صلمني. 





الف�صل العا�رش

الفرتة  1994–1996
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اأن�شطة معار�شة الأو�شلو:

�أنه يف  �أو�صلو ت�صيطر على �ملنطقة. وقد ذكرن� �ص�بق�ً  �أجو�ء  �أو�ئل هذ� �لع�م ك�نت  يف 

�لفل�صطيني  �أو�صلو وقد �صقت �التف�قية �ل�صعب  1993 جرى توقيع �تف�قية  خريف ع�م 

�إىل �صقني، فحركة فتح وبع�ص �لف�ص�ئل �له�م�صية �ن�صمت لالتف�قية، ومعظم �لف�ص�ئل 

�الأخرى، كحم��ص و�جله�د و�ل�صعبية و�لديوقر�طية وف�ص�ئل منظمة �لتحرير يف دم�صق، 

وقفو� موقفً� �صديد�ً و�صلب�ً �صدّ �أو�صلو. و�أوّد �أن �أ�صري �إىل �أنه يف الر�شائل املتبادلة بني 

�لوجود ونبذ  “�إ�رش�ئيل” يف  لر�بني بحقّ  1993/9/9، �عرتف عرف�ت  عرفات ورابني يف 

مق�بل  �ملق�ومة،  وقف  على  �ملتمردة  �لتحرير  منظمة  لف�ص�ئل  ب�لت�صدي  وتعهد  �لعنف 

“وحيد�ً”، وقد  �إ�صق�طه كلمة  �لفل�صطيني مع  لل�صعب  بـ م. ت. ف. ممثالً  �عرت�ف ر�بني 

�عتب �ملح�مي �إبر�هيم بكر يف كت�به حول �أو�صلو وهو من �أف�صل �لكتب �لتي كتبت حول 

�أو�صلو، �عتب �أن �العرت�ف بحقّ “�إ�رش�ئيل” يف �لوجود من �لن�حية �لق�نونية �أخطر بكثري 

من �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”.

 ومم� ز�د �لطني بلة، �أن �تف�قية �أو�صلو مل تنته عند توقيع �التف�قية. ولكن �أحمد قريع 

�لذي ك�ن له دور يف �تف�قي�ت �أو�صلو ��صت�أنف �ملف�و�ص�ت مع �جل�نب �ل�صهيوين ووقع 

ربطت  وقد  �الأوىل،  ب�لدرجة  �قت�ص�دية  �تف�قية  هي  �التف�قية  وهذه  باري�س،  اتفاقية 

هذه  جو�نب  بع�ص  نعرف  وحتى  �ل�صهيوين.  ب�القت�ص�د  كلي�ً  �لفل�صطيني  �القت�ص�د 

و��صع�ً  جم�الً  غزة  وقط�ع  �لغربية  �ل�صفة  �صوق  لت�صبح  �لطريق  مهدت  فقد  �التف�قية، 

لالقت�ص�د �ل�صهيوين؛ لي�صّدر �إىل هذه �ملن�طق يف �صنة 2006 حو�يل 2,700 مليون دوالر 

من �لب�ص�ئع و�الأغر��ص �ملختلفة. و�أم� ن�صيب �لدول �لعربية )�الأردن وم�رش( فك�ن م� 

ت�صدره ال يزيد عن ب�صعة ماليني من �لدوالر�ت. هذه �التف�قية �لتي وقعه� قريع، و�لتي 

وقعه�  �لتي  طابا،  اتفاقية  مثل  �أخرى  �تف�قي�ت  معه�  ج�ءت  الأو�صلو  ��صتكم�الً  ج�ءت 

نبيل �صعث، و�لتي حدثت فيه� تن�زالت يف �خلليل �لقدية، وظلت منطقة حتت �الحتالل 

�ل�صهيوين، وكم� ك�ن هن�ك تن�زالت �أخرى عن ن�صف �حلرم �الإبر�هيمي تقريب�ً. 

�لد�خل، و�صّن حملة  �إىل  �أخذ عرف�ت يهيئ نف�صه ويهد للنزول  يف ظلّ هذه �الأجو�ء 

عدة  عّم�ن  يف  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  ب�أع�ص�ء  ف�لتقى  حم��ص،  حركة  على  �رش�صة 
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�الأردنية  �جلريدة  يف  �لبغوثي  �ص�لح  �ل�صيد  تف��صيله�  ك�صف  حملة  و�صنّ  مر�ت، 

ع�جز�ً،  يكون  �أن  ينبغي  ال  ب�أنه  ويقول  عرف�ت  يتحدث  ك�ن  حيث  )�للو�ء(؛  �الأ�صبوعية 

��صتند لبيت �ل�صعر )�إمن� �لع�جز من ال ي�صتبد(. ك�ن يدل على مقد�ر خمطط�ته �لتي ك�ن 

يح�رشه� عند دخوله لفل�صطني، وقال اإذا كان مانديال )�لذي ك�ن يف ذلك �لوقت قد خرج 

من �ل�صجن، وق�د �لن�ص�ل، و�أ�صبح �لزعيم �الأول يف جنوب �إفريقي�( مل يطلق �لر�ص��ص 

على قب�ئل �لزولو، وقد ك�نو� من�ف�صني ملن�ديال، ف�أن� �ص�أطلق �لر�ص��ص )يعني حم��ص(. 

ق�ل ذلك �أم�م �أع�ص�ء �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني يف عّم�ن، وهذ� يدل على نو�ي�ه �ملبيّتة 

يف  ح�صل  مب�  ُتذكِّر  وهي  ذلك،  بعد  �الأي�م  �صتك�صفه  م�  وهذ�  �لد�خل،  يف  حم��ص  حلركة 

متوز/ يوليو 1992. 

يف ظلّ هذه �الأجو�ء ح�صلت ح�دثة �أثبتت زيف وبطالن �تف�قية �أو�صلو، حيث ح�صلت 

جمزرة يف احلرم االإبراهيمي يف 1994/2/25 �ملو�فق 15 رم�ص�ن 1414هـ، حيث توجه 

طبيب يهودي �صهيوين يحمل �جلن�صية �الأمريكية، ومن مو�ليد نيويورك ��صمه ب�روخ 

جولد �صت�ين، �إىل �مل�صجد �الإبر�هيمي، حيث ك�ن �مل�صلون يوؤدون �صالة �لفجر من يوم 

�جلمعة، وك�ن �الإم�م يقر�أ �صورة �ل�صجدة وعندم� �صجدو� بد�أ ب�إطالق ر�ص��صه �إم - 16 

على �مل�صلني، وبّدل �أم�ص�ط �لذخرية �أكرث من مرة، وك�ن نتيجته� 29 �صهيد�ً و�أكرث من 

هذه  وقتله.  �إطف�ء  ب�أ�صطو�نة  �رشبة  من  �الأبط�ل  �ل�صب�ب  �أحد  متكن  وقد  جريح،   200

و�تف�قية  �لعربية و�الإ�صالمية، وك�صفت زيف  �لفل�صطيني و�الأمة  �ل�صعب  �حل�دثة هزت 

�لعدو �ل�صهيوين، �لذي ُوقِّعت هذه �التف�قية معه م� يز�ل يرتكب هذه  �أو�صلو؛ الأن هذ� 

�ملج�زر. 

حممد  �الأ�صت�ذ  �إىل بيت  �أبو مرزوق وخ�لد م�صعل  �الأخوين: مو�صى  توجهت برفقة 

عبد الرحمن خليفة، �ملر�قب �لع�م لالإخو�ن �مل�صلمني، �صب�ح يوم �جلمعة، وق�ل لن� لقد 

ت�أثرت كثري�ً بهذه �حل�دثة فم�ذ� ترون؟ فقلن� �ليوم هو �جلمعة، ويجب �أن يتحرك �ل�صعب 

لالجتم�ع  ودع�هم  لالإخو�ن  �لتنفيذي  �ملكتب  ب�أع�ص�ء  و�ت�صل  �أب�رشو�  ق�ل  �الأردين، 

يف  لل�صالة  ب�لنزول  �مل�صلمني  �الإخو�ن  حركة  �إىل  تعليم�ته  و�أ�صدر  جميع�ً،  وت�ص�ورن� 

�جل�مع �حل�صيني �لكبري، و�النطالق بعد ذلك يف مظ�هرة. نزلت وفود �ل�صعب ب�صكل ال 



215

�لفرتة 1994–1996 

ي�صدق، وجتّمع حول �ص�ح�ت �مل�صجد �أكرث من 30 �ألف ن�صمة، وحتركت مظ�هرة كبرية 

يف �صو�رع عّم�ن تدعو للث�أر من �لعدو �ل�صهيوين. وقد مّر وقت حتى بد�أ �النتق�م من هذه 

�ملجزرة، �ص�أعود له بعد �أن �أن�ق�ص فع�لية �أخرى. 

كرثت زي�رتن� لدم�صق لتفعيل حت�لف �لقوى �لفل�صطينية للف�ص�ئل �لع�رشة. كم� قمن� 

بعدة زي�ر�ت لبلد�ن عربية و�إ�صالمية �صملت �إير�ن و�ليمن و�ل�صود�ن ل�رشح �أبع�د �تف�قية 

�أو�صلو. ويف �شهر اآذار/ مار�س 1994 جاءت دعوة من العقيد القذايف اإىل ف�شائل حتالف 

�لفل�صطينية.  و�لق�صية  �أو�صلو  �تف�قية  حول  و�لت�ص�ور  ليبيا،  لزيارة  الع�رشة  القوى 

توجهن� �إىل دم�صق ومن هن�ك توجهن� بط�ئرة متجهة �إىل م�لط�، ومن ثم قطعن� �لبحر يف 

�صفينة �إىل طر�بل�ص، وك�ن هن�ك حظر على ليبي� حيث مل يكن هن�ك �صفر مب��رش �إىل ليبي�. 

�لوفد ك�ن م�صكالً من جميع �لف�ص�ئل، ومن �لقي�د�ت �لتي ك�نت موجودة، خ�لد م�صعل 

و�إبر�هيم غو�صة من حركة حم��ص، ومن �جله�د �الإ�صالمي فتحي �ل�صق�قي، ومن �جلبهة 

�لع�مة  �لقي�دة  ومن  حو�متة،  ن�يف  �لديوقر�طية  �جلبهة  ومن  حب�ص،  جورج  �ل�صعبية 

�لف�ص�ئل.  بقية  عن  ممثلني  �إىل  �إ�ص�فة  مو�صى،  �أبو  �النتف��صة  فتح  ومن  جبيل،  �أحمد 

�ملخ�طر �الأمنية يف ذلك �لوقت مل تكن و��صحة �صد �لف�ص�ئل �لفل�صطينية، ف�ص�فرن� �صفر�ً 

�إىل ف�ليت� )ع��صمة م�لط�(، حيث مكثن� يوم�ً  �أمنية. وو�صلن�  �أخذ �حتي�ط�ت  ع�دي�ً دون 

�الأمن  �أن نقوم بجولة برتتيب مع  �لليبي يف م�لط�، و�أحببن�  �ملمثل  �أو يومني، و��صتقبلن� 

�لليبي، وزرن� جزيرة م�لط�، وقد ك�نت مقر�ً لالأ�صطول �لبيط�ين، ال يوجد �ص�طئ بحر 

�أحد �الأ�صب�ب، �لتي دفعت �الأ�صطول  له�، �ملي�ه عميقة جد�ً قرب �لي�ب�صة ورمب� هذه من 

�لبيط�ين، ولقرون، ال�صتعم�له� كق�عدة له. ومن �الأ�صي�ء �لغريبة يف هذه �جلزيرة وجود 

ديني�ً  �أنهم مت�صددون  �ل�صنة وهي كن�ئ�ص ك�ثوليكية، ويبدو  �أي�م  بعدد  �أي  365 كني�صة 

لذلك �رشب �ملثل �لعربي “فالن يريد �أن يقيم �لدين يف م�لط�”. وفيه� �أي�ص�ً م� تبقى من 

فر�ص�ن �لقدي�ص يوحن�، وهم �لذين ق�تلو� يف �حلروب �ل�صليبية، وموؤخر�ً ظهر لهم متثيل 

يف عدد من �لدول �لعربية و�أن لهم دور يف دعم �الحتالل �الأمريكي يف �لعر�ق.

غ�درن� م�لط� ب�ل�صفينة �إىل طر�بل�ص، �أخذت �لرحلة حو�يل ثم�ن �ص�ع�ت ق�صين�ه� يف 

حو�ر�ت ولق�ء�ت مع �لليبيني حتى و�صلن� �إىل طر�بل�ص، حيث مل جند �لزعيم �لليبي، وقيل 
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ركبن�  ع��صمة.  لتكون  وتهي�أ  بنيت  جديدة  مدينة  وهي  �رشت،  مدينة  يف  موجود  �إنه  لن� 

�لط�ئرة �إىل �رشت، ثم ق�بلن� �لعقيد �لليبي يف حفلة ع�ص�ء كبرية، �ألقى فيه� كلمة وحتدث 

�إحدى �خليم ملزيد من  لق�ء يف  �إىل  �لفل�صطينية كلمة، ثم دع�ن�  �لف�ص�ئل  كل م�صوؤول من 

�ملن�ق�ص�ت. 

�الإ�صالميني،  طرف  من  ين�ل  �أن  حو�متة  ن�يف  ح�ول  �لقذ�يف،  مع  �للق�ء�ت  هذه  يف 

�لفل�صطيني،  �لثوري  �ل�صيوعي  للحزب  �لع�م  �الأمني  ردّ عليه  نردّ عليه نحن، ولكن  فلم 

�لتحقري،  من  كنوع  ي�صتعمل  وهو  “�إ�صالمويون”،  ب�أنهم  حم��ص  تتهم  كنت  �إذ�  له  وق�ل 

ف�أنت �أي�ص�ً من “�مل�رك�صويني”، وهذ� ردّ م�رك�صي على م�رك�صي. وقد جنّ جنون ن�يف 

حو�متة يف هذه �لرحلة، الأن �لقذ�يف �لتقى بن� جميع�ً وت�أخر �للق�ء به ف�أخذ يغلي غلي�ن�ً، 

وبعد ذلك �لتق�ه �لقذ�يف. �أم� عن لق�ئن� �ملنفرد مع �لقذ�يف، فقد مّت يف �إحدى �خليم �لبعيدة يف 

�ل�صحر�ء؛ حيث ذهبت مع �الأخوين خ�لد م�صعل وفتحي �ل�صق�قي �إىل حيث �أق�م �لقذ�يف 

خيمته، ف��صتمر �للق�ء مدة طويلة، وال �أجد من �ملن��صب �الآن �أن �أحتدث يف تف��صيل هذ� 

�للق�ء. وبعد ذلك مكثن� فرتة وعدن� �أدر�جن� ب�لطريق نف�صه ب�لبحر �إىل م�لط�، وبعد ذلك 

�إىل �صورية ثم �الأردن. 

و�جهتن�  �لتي  �الأ�ص��صية  �مل�صكلة  �أن  �لفل�صطينية  �لقوى  حت�لف  جتربة  من  �ل�ص�هد 

�أن معظم �لدول �لعربية و�الإ�صالمية و�لع�ملية ال تعرتف �إال مبنظمة �لتحرير، فهذه �أحد 

ت من ن�ص�ط وتف�عل حت�لف �لقوى �لفل�صطينية. �أم� �لنقطة �لث�نية �لتي  �لعو�ئق �لتي حدَّ

ت من �نطالق حت�لف �لقوى �لفل�صطينية، و�أوهنت من عزية حت�لف �لقوى )مع �أن  حدَّ

هذ� �لتح�لف كم� ذكرت �ص�بقً� ُبنِي على �أ�ص��ص دعم �النتف��صة و�لت�صدي التف�ق �أو�صلو( 

�أن بع�ص �لف�ص�ئل، وب�إغر�ء�ت من عرف�ت، بد�أو� يفكرون ب�لدخول �إىل �ل�صفة و�لقط�ع، 

ولالأ�صف هذ� م� ح�صل، فقي�د�ت من �جلبهة �لديوقر�طية دخلت مثل قي�ص عبد �لكرمي 

�ل�ص�مر�ئي )�أبو ليلى(، وقي�د�ت من �جلبهة �ل�صعبية دخلت مثل �أبو علي م�صطفى. 

عمليات االنتقام ملجزرة احلرم االإبراهيمي وانعكا�شاتها:

 نعود �الآن �إىل نت�ئج عملية جمزرة �حلرم �الإبر�هيمي؛ ك�ن �ل�صعب �لفل�صطيني و�الأمة 

تنفيذ  مّت  وهكذ�  �لعدو.  من  غليلهم  ي�صفي  من  �إىل  �صوق�ً  يتحّرقون  و�الإ�صالمية  �لعربية 
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�لعملي�ت �خلم�ص �لتي خطط له� وجهز �لقي�م به� �ل�صهيد �لبطل يحيى عي��ص. يكن �أن 

�ال�صت�صه�دية هو م� فعله  ب�لعملي�ت  للقي�م  �لتي دفعت  �الأ�صب�ب  �أبرز  �إن من  نقول هن� 

للرّد  مبر  هن�ك  ف�أ�صبح  �مل�صلني،  على  �لر�ص��ص  �أطلق  عندم�  �صت�ين؛  جولد  �ملجرم 

�ليهودي،  �لدم  من  �أرخ�ص  �لفل�صطيني  �لدم  يكون  �أن  يجوز  ال  �إذ  �ليهود،  �ملدنيني  على 

وهكذ� متت خم�ص عملي�ت مهمة جدً� �صنة 1994: عملية نت�ني� يف 4/6، وعملية نه�ري� يف 

4/13، وعملية �لقد�ص يف 10/9، وعملية �ختط�ف نح�صون ف�ك�صم�ن يف 10/14، ثم �لعملية 

�لكبى ديزجنوف يف 10/19 يف تل �أبيب، �صنتكلم عن هذه �لعملي�ت �صيئ�ً ف�صيئ�ً. 

وقد  حم��ص،  حركة  على  �خلن�ق  ي�صيِّق  �الأردن  بد�أ  ونه�ري�  نت�ني�  عمليتي  بعد 

��صتدع�ين وزير �لد�خلية �صالمة حم�د يف ذلك �لوقت، و�عرت�ص على �لت�رشيح�ت �لتي 

كنت �أعب فيه� عن موقف حركة حم��ص، وعن ت�رشيح�ت �إخوة �آخرين، وملح ب�لت�صدد 

يف هذ� �الجت�ه، ولكنني �أو�صحت له ب�أن ه�تني �لعمليتني �إمن� ك�نت� رد�ً على �لعملية �الأوىل 

�لتي ق�م به� �ملجرم جولد �صت�ين. 

ق�ل  حيث  �لنو�ي�صة(،  )طلعت  �لع��صمة  حم�فظ  مكتب  مدير  بي  �ت�صل  �لث�نية  �ملرة 

يل: �إن �ملح�فظ يريد �أن ير�ك، فذهبت �إليه �إىل دو�ر �لد�خلية، ك�ن مدير �ملكتب موجود�ً، 

�ملهند�ص  �إن  له  وق�ل  ب�ملح�فظ،  �ملكتب  مدير  �ت�صل  موجود�ً.  يكن  مل  �ملح�فظ  ولكن 

�أن يح�رش جو�ز  له: �طلب منه  له؟ ق�ل  �أقول  له، فم�ذ�  �إبر�هيم موجود بن�ء على طلبن� 

�صفره، و�أن ي�أتي �إىل �ملح�فظ. �عتبت ذلك م�صًّ� بحركة حم��ص وبكر�مته�، وتوجهت �إىل 

وزير  ومن  �ملح�فظ  من  ذلك  بعد  �الأمور  وت�ص�عدت  �الإ�صالمي،  �لعمل  جبهة  يف  مكتبي 

�لد�خلية، و�أخذو� يطلبون �أن �ألتقي بهم و�أ�رشب �لقهوة معهم، فقلت لن �ألتقي مع �أحد. 

تطوّرت �الأمور، و�أر�صلو� عن��رش من �ملخ�بر�ت و�الأمن �لوق�ئي و�أح�طت بجبهة �لعمل 

�أن  �التف�ق  ومّت  �حل�لة،  حول  �لت�ص�ور  وجرى  م�صعل  خ�لد  �الأخ  وح�رش  �الإ�صالمي، 

�أخرج ب�صي�رتي وك�ن يقوده� �بني برفقة �أحد �لنو�ب من كتلة �الإخو�ن �مل�صلمني، وهو 

�الإ�صالمي،  �لعمل  ب�صي�رتي، ومن مقر جبهة  �لعمو�ص، فخرجت  ب�ص�م  �لدكتور  �لن�ئب 

�صي�رتي  ف�أوقف  بالز�،  فندق  وقرب  و�لتج�رة،  �ل�صن�عة  وز�رة  من  قريبني  و�أ�صبحن� 

�أنتم�؟  من  لهم�  قلت  �صي�رتن�،  يف  و�إركب  �إنزل  يل  وق�ال  ال�صلكية،  �أجهزة  يحمالن  �ثن�ن 
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ف�أ�ص�ر� �إىل �جله�ز، فرف�صت، وبقيت يف �ل�صي�رة. ف�أ�صبحت �أزمة طويلة يف �ل�ص�رع ملدة 

�أكرث من ن�صف �ص�عة، وج�ء �صب�ط �أمن كثريون، وح�ولو� �أن ي�صغطو� علي، ورف�صت 

�أن �أحترك من �ل�صي�رة. و�أخري�ً تدخل �الأخ ب�ص�م �لعمو�ص، وهو ن�ئب وق�ل �إذ� ك�ن يريده 

مدير �رشطة �لع��صمة ي�أتي معي، فو�فقت على �أ�ص��ص �أن �لن�ئب له ح�ص�نة، فنزلت من 

�لع��صمة.  �رشطة  مدير  �إىل  وذهبن�  �لعمو�ص،  ب�ص�م  �لن�ئب  �صي�رة  يف  وركبت  �ل�صي�رة، 

دخلن� عليه وب�در �حلديث مع ب�ص�م �لعمو�ص فور�ً وق�ل له، هذ� من حم��ص، فم� �ص�أنك 

�أنت؟ فق�ل له ب�ص�م �لعمو�ص �صحيح �أنني ن�ئب من �الإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن، ولكن ال 

فرق بينن� وبني حم��ص. 

ب�ص�م،  ورف�ص  ذلك  فرف�صت  �ل�صفر؛  جو�ز  ب��صتالم  يط�لب  �ل�رشطة  ق�ئد  و�أخذ 

�لوقت زيد بن �ص�كر  �لوزر�ء يف ذلك  وحجزن� هن�ك حو�يل ثالث �ص�ع�ت، وك�ن رئي�ص 

�لنو�ب،  جمل�ص  رئي�ص  وك�ن  به،  �للطيف  عبد  �لدكتور  �ت�ص�ل  بعد  وع�د  �لبالد،  خ�رج 

و�رشح له ذيول �لق�صية، ف�أ�صدر �أو�مره لق�ئد �ل�رشطة ب�إطالق �رش�حي، وهكذ� �نتهت 

وب�خلط  “�ملجد”  جريدة  حترير  رئي�ص  �لري�وي  فهد  �الأ�صت�ذ  �أرّخه�  �لتي  �لق�صة  هذه 

�لعري�ص “ليلة �لقب�ص على �إبر�هيم غو�صة”. 

د�ود؛  �مللك  فندق  قرب  �لقد�ص  يف  �لر�ص��ص  �إطالق  عملية  جدً�  �ملهمة  �لث�لثة  �لعملية 

�لعملية.  حيث ك�ن وزير �خل�رجية �الأمريكي و�رن كري�صتوفر هن�ك وقد ��صتمع لهذه 

�أ�ص�ب� عدد�ً من �جلنود  �أن  �أحدهم� م�رشي، وقد ��صت�صهد� بعد  وقد ق�م ب�لعملية �ثن�ن 

�ل�صه�ينة. 

“نح�صون  ��صمه  جندي  خطف  مّت  حيث  طويالً  وقت�ً  �أخذت  فقد  �لر�بعة  �لعملية  �أم� 

�أن  ف�ك�صم�ن”، و�أُعِدّ له �رشيط تلفزيوين، وبُثّ من قط�ع غزة؛ فك�ن �ل�صه�ينة يظنون 

هذ� �جلندي �ملختطف موجود يف قط�ع غزة، ونظر�ً للتن�صيق �الأمني، ونحن هن� نتحدث 

�أي بعد دخول عرف�ت و�ل�صلطة �لفل�صطينية يف   ،1994 �أكتوبر  عن �صهر ت�رشين �الأول/ 

�لتن�صيق �الأمني، ف�الأمن  �أو�صلو �لتي من �رشوطه�  1994 يف �تف�قية  �صهر متوز/ يوليو 

�لفل�صطيني �صّك ب�صخ�ص م� و�ألقى �لقب�ص عليه، وحتت �لتعذيب �عرتف ب��صم �ل�صخ�ص 

�لذي �أعط�ه �ل�رشيط من منطقة �لقد�ص، وهكذ� عرف �ل�صه�ينة ��صم �ل�صخ�ص ف�عتقلوه 
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فدلّهم على مك�ن ف�ك�صم�ن، وك�ن �ل�صب�ب قد �أعدو� �أنف�صهم الأي �قتح�م. �قتحم �ملوقع 

جمموعة من رئ��صة �الأرك�ن �ل�صهيوين فح�صل ��صتب�ك، فك�نت نتيجة �ال�صتب�ك م�رشع 

ف�ك�صم�ن و��صت�صه�د �ص�بني جم�هدين من حم��ص، وم�رشع ق�ئد �لعملية �الإ�رش�ئيلي من 

�لنخبة يف قي�دة �الأرك�ن. وهذه تدل، كق�صية توليد�نو، ب�أن �ل�صه�ينة �إذ� عرفو� �ملك�ن ال 

يكن ب�أن يقبلو� ب�أي مف�و�ص�ت، الأن ف�ك�صم�ن عندم� خطف ك�ن �لهدف من خطفه مثل 

عدد  يقتل  �أن  �ل�صه�ينة  �ليهود  �لق�دة  يف�ّصل  �إذ  ي��صني،  �ل�صيخ  �رش�ح  �إطالق  توليد�نو 

منهم ويقتل �ملخطوف، وال ير�صخون للمختطفني، وهذه �ل�صي��صية م�صتمرة حتى �الآن، 

قتل  لو  حتى  �ملك�ن  يه�جمون  �صوف  ف�إنهم  �ص�ليط  جلع�د  مك�ن  �ل�صه�ينة  يعرف  ولو 

جلع�د �ص�ليط. 

قلقيلية  مدينة  من  �ل�صب�ب  �أحد  به�  ق�م  فقد  “ديزجنوف”،  �الأخرية  �لعملية  �أم� 

�لعربية  و�الأمة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إىل  وجهه  �رشيط  له  وك�ن  نز�ل(،  �صوي  )�ص�لح 

و�الإ�صالمية، وحتدث مع �إ�صحق ر�بني مبنتهى �لتحقري. وهذ� يعطيك فكرة عن �لروح 

�أبيب،  �أهم �ص�رع يف تل  �لعملية يف  �لق�ص�م، فقد ح�صلت  �لتي تتحلى به� كت�ئب  �لع�لية 

من  �أكرث  وجرح  �صهيوني�ً   20 من  �أكرث  قتل  �لعملية  هذه  ويف  ديزجنوف،  �ص�رع  وهو 

�ل�صهيوين  �لكي�ن  هزت  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين   19 يف  متت  �لتي  �لعملية  هذه   ،100

وهو  �ل�صهيوين،  �لكي�ن  وزر�ء  روؤ�ص�ء  �أبرز  من  يعدّ  ك�ن  �لذي  نف�صه،  ر�بني  وهزت 

�لذي وقع �تف�قية �أو�صلو. 

ردَّ ر�بني �العتب�ر لنف�صه �أم�م �ل�صه�ينة من خالل خطوتني؛ �خلطوة �الأوىل: وك�نت 

بعد �أ�صبوع فقط، وهي توقيع �تف�قية و�دي عربة يف 1944/10/26 يف موقع م� يف و�دي 

عربة. حيث ك�ن موجودً� كل من �إ�صحق ر�بني وعبد �ل�صالم �ملج�يل ووقع� هذه �التف�قية 

�ل�صيئة �لذكر، �لتي �أنهت �حلرب بني �لكي�ن �ل�صهيوين و�الأردن. و�لو��صح �أن من �أول 

نت�ئجه� تخلي �الأردن عن �ل�صفة �لغربية �لتي ك�نت جزء�ً من �ململكة �الأردنية �له��صمية، 

وقد بد�أ هذ� �لتخلي يف قر�ر فّك �الرتب�ط يف 1988/7/31. وعقب هذه �التف�قية مّت توقيع 

�أكرث من 20 �تف�قية �أخرى �قت�ص�دية و�صي��صية و�جتم�عية وزر�عية ومي�ه وغريه�، ومّت 

وقد  �ل�صم�ل.  يف  �لب�قورة  عند  و�لث�نية  �جلنوب  يف  �إحد�هم�  طويلة  ملدة  منطقتني  ت�أجري 

غ�صب �ل�صعب �الأردين على توقيع هذه �التف�قية، وق�مت �ملظ�هر�ت.
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�أ�صدر  عندم�   ،1994/11/18 يف  حدثت  فقد  ر�بني  �ص�عدت  �لتي  �لث�نية  �خلطوة  �أم� 

�ملتظ�هرين �خل�رجني من م�صجد  �لر�ص��ص على  ب�إطالق  �الأمن  لرج�ل  �أو�مره  عرف�ت 

فل�صطني يف قط�ع غزة، حيث ك�نت حم��ص تقود مظ�هرة ت�ص�منً� مع �أحد �صهد�ء �جله�د 

18 �صهيد�ً ومئ�ت �جلرحى. حتركت �جلم�هري يف قط�ع غزة  �الإ�صالمي، ف�صقط حو�يل 

على  يّر  مل  و�لتي  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  و�لتعذيب  �العتق�ل  موقع  وهو  �ل�رش�ي�،  �إىل 

مكثن�  مغلقة،  غرفة  يف  جل�ص�ته  �إحدى  يف  �صعث  نبيل  ويقول  �أ�صهر.  ب�صعة  �إال  �إن�ص�ئه� 

�أي�م ال نخرج ونخ�صى من ثورة �ل�صعب، ولكن عندم� و�صلت �جلم�هري لل�رش�ي�  ثالثة 

��صرتددن�  ذلك  بعد  �صعث  نبيل  ق�ل  �لعملية،  هذه  منع  حم��ص  قي�دة  وقررت  لتدمريه�، 

��صتمّر بعد ذلك عدة  �لهجوم �مل�ص�دّ �صدّ حركة حم��ص، و�لذي  �لروح �ملعنوية، وبد�أن� 

�صنو�ت، حيث تعر�صت حركة حم��ص �إىل �عتق�الت وتعذيب متو��صل منذ دخول �ل�صلطة 

 ،2000 �أيلول/ �صبتمب  �لث�نية يف  1994، وحتى �النتف��صة  �لفل�صطينية يف متوز/ يوليو 

وك�ن هذ� �لتعذيب و�العتق�ل تنفيذً� التف�قية �أو�صلو، الأن �تف�قية �أو�صلو �أن�ص�أت قوة �أمنية 

كبرية، �لغ�ية منه� حم�ية �لكي�ن �ل�صهيوين، ومنع �أية عملي�ت يقوم به� �ملق�ومون �صّد 

هذ� �لكي�ن. 

م�صطفى  �ملخ�بر�ت  مدير  ق�بلن�  عربة  و�دي  �تف�قية  توقيع  بعد  �الأثن�ء  هذه  ويف 

�لقي�صي يف �أو�خر �صنة 1994 يف مبنى �ملخ�بر�ت �جلديد، �لذي �نتقل من �لعبديل �إىل و�دي 

�ل�صري، كنت برفقة �الأخوين مو�صى �أبو مرزوق وخ�لد م�صعل، وطرحن� على م�صطفى 

�جل�نب  ترى  ي�  فهل  �أمني،  ج�نب  له�  عربة  و�دي  �تف�قية  ب�أن  �ملخ�بر�ت  مدير  �لقي�صي 

ت�أ�صي�ص  على  و�فقتم  �أنتم  �لتي  حم��ص،  �الإ�صالمية  �ملق�ومة  حركة  على  �صيطبق  �الأمني 

مكتب �صي��صي له� يف عّم�ن؟ فك�ن جو�به ب�لنفي و�أن �الأمور �صتبقى كم� هي. 

حم��ص  حركة  على  �ل�صغوط  ��صتمرت  �لفرتة  هذه  يف   ،1995 ع�م  �إىل  �الآن  ندخل 

وحم�ولة منع �لت�رشيح�ت �لتي تتحدث عن �ملق�ومة و�أي�صً� �أر�صل عرف�ت و�صط�ء منهم 

�ل�صيد  �للق�ء�ت ح�رشته يف بيت  �أحد هذه  لق�ء،  �أكرث من  مّت  �ل�رشيف وقد  �الأ�صت�ذ ك�مل 

�لدكتور  و�الأخ  عربي�ت،  �للطيف  عبد  �لدكتور  و�الأخ  بح�صوره  وك�ن  �ل�رشيف،  ك�مل 

لو�  ُت�صهِّ �أن  فكرة  عليكم  يطرح  عرف�ت  �إن  �ل�رشيف،  ك�مل  �الأخ  ق�ل  �لفرح�ن،  �إ�صحق 
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�التف�قية،  �أقرت ح�صب  �لتي  )�أ(  �ملدن ومنطقة  ب�أن يحوز على  �أو�صلو  �تف�قية  له ح�صب 

�ل�صفة  يف  �ملدن  منطقة  وهي  )�أ(  منطقة  من�طق؛  ثالث  �إىل  �ملحتلة  �ملن�طق  تق�صم  و�لتي 

�لغربية، ومنطقة )ب( وهي �لقرى، ومنطقة )ج(. منطقة )�أ( ك�ن ب�جت�ه �إعط�ئه� لل�صلطة 

�الحتالل  حتت  تبقى  )ب(  ومنطقة  و�الأمنية،  �ملدنية  �لن�حية  من  لتديره�  �لفل�صطينية 

�أم� منطقة )ج( قليلة �ل�صك�ن مثل �لغور تبقى  �ل�صهيوين و�ل�صلطة تتع�مل معه� مدني�ً، 

حتت �الحتالل مدنيً� و�أمني�ً. ونقل ر�ص�لة من عرف�ت يطلب فيه� من حم��ص �أن تخفف 

�ملو�صوع،  تن�ق�صن� كثري�ً حول هذ�  )�أ(،  �ملق�ومة حتى يح�صل على من�طق  من عملي�ت 

�لبن�مج  �ملق�ومة هي  �إن  �ملق�ومة، حيث  �أن حركة حم��ص ال ت�صتطيع وقف  و�أو�صحن� 

�لوحيد حلركة حم��ص �صدّ �لكي�ن �ل�صهيوين. 

 �أم� �لو�ص�طة �لث�نية �لتي �أر�صله� عرف�ت ك�نت عبد �لرز�ق �ليحيى، وهو من قي�د�ت 

�ملنظمة �لع�صكرية، حيث �لتقين� به يف بيت �لدكتور مو�صى �أبو مرزوق يف خلد� بح�صور 

بع�ص �أع�ص�ء �ملكتب �ل�صي��صي، وطلب من� �أن نوقف �ملق�ومة �أي�ص�ً، فقلن� له �أين نوقفه� 

يف قط�ع غزة؟ ق�ل نعم، قلن� �أين �أي�صً�؟ ق�ل يف �ل�صفة �لغربية، قلن� و�أين �أي�ص�ً؟ ق�ل يف 

من�طق 1948. قلن� له �أنتم تريدون وقف �ملق�ومة مت�م�ً، وتريدون تنفيذ �تف�قية �أو�صلو 

على �أ�ص��ص نبذ �لعنف ومنع كل �لف�ص�ئل من �أن تقوم ب�أية مق�ومة، ق�ل �إنن� بح�جة الأن 

�الأر�ص فهي  �أخذمت  لو  له  �الأر�ص، قلن�  �أخذ  �الأر�ص، ومق�ومة حم��ص تعيقن� عن  ن�أخذ 

حتت �الحتالل، ولي�صت حمررة، و�تف�قية �أو�صلو �أّجلت �لق�ص�ي� �الأ�ص��صية حول �لدولة 

و�لقد�ص و�لالجئني و�الأر��صي و�حلدود و�ملي�ه �إىل م� بعد فرتة طويلة، فنحن ال يكنن� 

)�صيف  �الآن  وهو  �ليحيى،  �لرز�ق  عبد  مع  �للق�ء  هذ�  ف�صل  وهكذ�  �ملق�ومة.  نوقف  �أن 

2007( وزير �لد�خلية يف حكومة في��ص.

مغادرة مو�شى اأبو مرزوق وعماد العلمي لالأردن:

بعد مغ�درته بقليل يف �أو�ئل �صهر �أي�ر/ م�يو 1995، �ت�صل بي وزير �لد�خلية �صالمة 

حم�د، وق�ل �أريد منك ومن �ملكتب �ل�صي��صي �أن حت�رشو� �إىل مكتبي، ت�ص�ورن� يف �ملكتب 

�ل�صي��صي، فقررن� �أن ال يذهب رئي�ص �ملكتب �ل�صي��صي مو�صى �أبو مرزوق معن�، وذهبت 

برفقة �الأخوين خ�لد م�صعل وعم�د �لعلمي و�لتقين� به يف وز�رة �لد�خلية، حيث ��صتقبلن� 
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��صتقب�الً مكفهر�ً، ومل �أحتدث يف هذ� �للق�ء، حيث ف�ّصلت �أن يتحدث �الأخ خ�لد، �لذي هو 

�لنظر عن هذ� �ملو�صوع،  �أن يقنع �صالمة حم�د ب�رشف  �أكرث مني دبلوم��صية، فح�ول 

مّت  �لعلمي، حيث ق�ل لهم �الأخ خ�لد: لقد  �أبو مرزوق وعم�د  �إنه�ء �صي�فة مو�صى  وهو 

�الآن  فكيف  وبينكم،  بينن�  �التف�ق  بعد  �الإق�مة  �أعطيتموهم  ولقد  ر�صمي�ً،  معكم  �التف�ق 

�أن  ذلك  معنى  له،  �أعطيت  تعليم�ت  ينّفذ  ك�ن  �لد�خلية  وزير  لكن  �التف�ق؟  هذ�  تغرّيون 

�الأردن قد غرّي �تف�قه معن�، وقد �أحلحن� عليه لت�أجيل مغ�درة �الأخ مو�صى و�الأخ عم�د من 

�أول �صهر �أي�ر/ م�يو حتى �آخره حتى تنتهي �ملد�ر�ص على �الأقل، ف�ت�صل، وبعد �الت�ص�ل 

و�فق على �أن تكون �ملغ�درة يف نه�ية �صهر �أي�ر/ م�يو.

هذ� �ملو�صوع طرح على �الإخو�ن حيث �إنَّ هن�ك تن�صيق�ً بينن� وبينهم، �ختلفت �لروؤى 

هذ�  مترير  ب�جت�ه  �الأغلبية  �أن  و��صح�ً  ك�ن  ولكن  �ملو�صوع،  مع  �لتع�مل  كيفية  حول 

�إىل  �الأخ مو�صى و�الأخ عم�د عّم�ن  1995 غ�در  م�يو  �أي�ر/  �صهر  نه�ية  �لقر�ر، وفعالً يف 

هذ�  ولكن  �لعكور  �لرحيم  عبد  �لع�م  �ملر�قب  ن�ئب  �ملط�ر  يف  �حل�صور  يف  وتكلم  دم�صق، 

�الأَخَوَ�ن عّم�ن، وك�ن  �ل�ص�ئع، وو�صط نقمة د�خلية وحزن غ�در  �لوقت  �لكالم ك�ن يف 

هذ�  على  و�حلزن  �ملر�رة  من  جو�ً  ف�أعطى  �ملط�ر،  يف  موجود�ً  مرزوق  �أبو  مو�صى  و�لد 

�حل�ل، وهذه �لعملية ك�نت موؤ�رش بد�ية �خلطو�ت �لت�صعيدية �صدّ حركة حم��ص. 

لكل  ب�لت�صدي  حم��ص  حركة  ب��صم  كن�طق  بو�جبي  �أقوم  كنت  �لفرتة  هذه  ويف   

�للجنة  �أع�ص�ء  �أحد  �أعلمني  وقد  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  به�  تقوم  ك�نت  �لتي  �الخرت�ق�ت 

�ملركزية حلركة فتح �أن ي��رش عرف�ت عندم� ك�ن يقر�أ ت�رشيح�تي ك�ن يزد�د توتره كثري�ً، 

لي�رشح  غو�صة،  �صمري  �لدكتور  هو  يل  قريب  من  ب�ال�صتف�دة  �لبع�ص  عليه  �أ�ص�ر  ورمب� 

و�رشح  غو�صة،  �رشح  ت�رشيح�ت:  تقر�أ  كنت  وهكذ�  �ل�صلطة،  مع  تتن�غم  ت�رشيح�ت 

غو�صة، مب�ص�مني خمتلفة!!. وممن ه�جمني ب�صدة من رج�ل عرف�ت غ�زي �جلب�يل، حيث 

ظهر مبوؤمتر �صحفي يف �لتلفزيون وق�ل �إن من يعيث ف�ص�دً� يف �ل�صفة وغزة هم حركة 

�لذي ينفق �ملاليني.  �لعلمي يخطط يف عّم�ن، و�إبر�هيم غو�صة هو  حم��ص، وهن�ك عم�د 

�أم� �لث�ين �لذي ه�جمني فهو جبيل �لرجوب،  �أنه متّهمٌ ب�لف�ص�د.  وغ�زي �جلب�يل تبني 

يف  �صده  �ته�م�ت  هن�ك  �أن  عن  موؤ�رش�ت  حتّدثت  �أن  بعد  �لت�لية،  �ل�صنو�ت  يف  وخ��صة 

�غتي�ل حميي �لدين �ل�رشيف، ويف ق�صية خلية �صوريف، حيث ق�ل �إن �إبر�هيم غو�صة مل 
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يبِق نظ�م خم�بر�ت يف �لع�مل �إال وقد تع�مل معه. �أم� �الآخر �لذي ك�ن يه�جم ب�صدة، فهو 

�لطيب عبد �لرحيم، ب�الإ�ص�فة �إىل �إذ�عة فل�صطني �لتي ك�نت ت�صيطر عليه� حركة فتح.

�لدكتور  و�ص�فر  يوليو.  متوز/  �صهر  يف  حلم��ص  ��صت�صه�دية  عملي�ت  عدة  ح�صلت 

مو�صى �أبو مرزوق �إىل �لوالي�ت �ملتحدة وهن�ك مّت �لقب�ص عليه، ومكث يف �ل�صجن �أكرث من 

�صنة ون�صف، ومل ت�أُل �حلركة جهد�ً يف توظيف حم�مني للدف�ع عنه و�النت�ص�ر لق�صيته، 

وحتريك �الإعالم و�لعمل �ل�صي��صي حول هذه �حلركة حتى مّت �الإفر�ج عنه. 

ويف �لع�م نف�صه ح�رش �إىل مكتبي �ل�صح�يف �الأردين �ص�لح �لقالب، وق�ل يل ب�إن عرف�ت 

موجود يف عمّ�ن، وهو له رغبة ب�أن يلتقي مع حم��ص، فم� ر�أيكم؟ قلت له �أن� �أر�جع �ملكتب 

بي  مرَّ  وعندم�  �للق�ء،  على  �ل�صي��صي  �ملكتب  و�فق  وفعالً  �لقر�ر.  ي�أخذ  وهو  �ل�صي��صي 

�ص�لح �لقالب و�ص�أل م� هي نتيجة �لعر�ص، قلت له �إن �ملكتب قد و�فق، لكنني لن �أكون يف 

�للق�ء، ق�ل قلت للختي�ر ب�أنني �لتقيت بك وهو يرحب بلق�ئك، قلت له لن �ألتقي مع عرف�ت 

بعد توقيع �أو�صلو. 

�أم� د�خلي�ً فقد عقد يف نه�ية �صنة 1995 جمل�ص �صورى حلركة حم��ص، حيث �إن عدد�ً 

من �الإخوة ق�لو� �إنه ال يجوز للحركة �أن تبقى دون قي�دة يف غي�ب مو�صى �أبو مرزوق، 

وهكذ� متّ عقد جمل�ص �ل�صورى، وانتخاب االأخ خالد م�شعل رئي�شاً للمكتب ال�شيا�شي، 

يف حني �نتُِخبْت رئي�ص�ً ملجل�ص �ل�صورى. 

يف  �أنه  �الأخرى،  �لق�ص�ي�  بع�ص  به�  جنمل  نقطت�ن  هن�ك  �لفرتة  هذه  يف  و�أي�ص�ً 

�صهر  �أو�خر  يف  ذلك  وك�ن  برييز،  �صمعون  �خل�رجية  وزر�ء  بني  ك�ن  عمّ�ن  لق�ء 

قي�م  بعد  م�لط�،  يف  �ل�صق�قي  فتحي  �الأخ  �غتيل  حيث  �أكتوبر،  �الأول/  ت�رشين 

جندي�ً   25 من  �أكرث  مقتل  عنه�  جنم  ليد،  بيت  يف  جد�ً  ن�جحة  بعملية  �جله�د  حركة 

�ل�صق�قي  حترك  حيث  �ل�صق�قي،  فتحي  ي�صفّي  �أن  ر�بني  �إ�صحق  فقرر  �صهيونيً�؛ 

مبفرده �إىل ليبي� مرورً� مب�لط�، وخالل عودته ك�ن عمالء �ملو�ص�د ينتظرونه، وهوؤالء هم 

�أن يغت�لو� خ�لد م�صعل فيم� بعد، حيث مّت �إطالق  �أنف�صهم �لذين ح�ولو�  عمالء �ملو�ص�د 

�هلل. ق�ل �صمعون برييز من  ن�رية رحمه  �لر�ص��ص عليه وهو ي�صي، من فوق در�جة 

�ل�صق�قي لقد نق�ص  �أكتوبر، بعد ��صت�صه�د فتحي  �أو�خر �صهر ت�رشين �الأول/  عمّ�ن، يف 



224

املئذنة احلمراء

�لقتلة و�حد�ً، وي�ص�ء �هلل �أن ال يرّ �أ�صبوع و�حد، حتى يُقتل �إ�صحق ر�بني يف تل �أبيب يف 

مهرج�ن يف �ص�حة كبرية على يد يهودي متدين �رشقي، وخرجت جريدة �ل�صبيل وعلى 

“نق�ص �ملجرمون �لقتلة و�حد�ً”. �غتي�ل ر�بني وّجه �رشبتني عميقتني؛  �صفحته� �الأوىل 

�ل�رشبة �الأوىل: للكي�ن �ل�صهيوين حيث ك�ن من �أقوى روؤ�ص�ء �لوزر�ء يف ت�ريخ �لكي�ن 

�رشخ�ً  �أحدثت  �لعملية  �أن  كم�  قوية،  قي�دة  بدون  �ل�صه�ينة  �أ�صبح  وهكذ�  �ل�صهيوين، 

د�خلي�ً يف �ملجتمع �ليهودي. �أم� �ل�رشبة �لث�نية، فك�نت التف�قية �أو�صلو وم�ص�ر �لت�صوية، 

حيث ت�أّثر �جل�نب �لعربي كثري�ً ب�صبب �غتي�له، الأنهم ك�نو� ير�هنون عليه، و�ص�رك عدد 

ب�غتي�ل  ورمب�  �صديد�ً.  حزن�ً  وغريه  عرف�ت  عليه  وحزن  جن�زته،  يف  �لعرب  زعم�ء  من 

ر�بني بد�أت �تف�قية �أو�صلو تلفظ �أنف��صه� �صيئ�ً ف�صيئ�ً. 

 ويف نه�ية هذ� �لع�م بد�أت �ملخ�بر�ت �الأردنية تعتقل �صب�بن�، ومن �لذين �عتقلو� عزت 

�لدن�نري،  من  �الآالف  مبئ�ت  �أمو�ل  م�ص�درة  ومتت  و�آخرون،  خ�طر  و�ص�مي  �لر�صق 

ب�الإ�ص�فة �إىل �الأجهزة �ملختلفة يف �الأردن. وكرث �حلديث عن مو�صوع اإجراء انتخابات 

ف�إن  1996، وللت�ريخ  اأوائل �شنة  القد�س وقطاع غزة يف  الغربية مبا فيها  ال�شفة  يف 

�لبع�ص من حركة حم��ص �أعطو� �إ�ص�ر�ت برتحيبهم بهذه �النتخ�ب�ت، وجرت �ت�ص�الت 

بني �لد�خل و�خل�رج، و�أعدت �حلو�ر�ت بني حركة فتح و�ل�صلطة من جهة و�حلركة من 

جهة �أخرى يف �لق�هرة، و�أ�رشت حركة حم��ص على �أن تلتقي �أوالً حم��ص �لد�خل وحم��ص 

�خل�رج يف مك�ن م� حتى يوحدو� �لروؤية قبل �للق�ء، وك�ن عرف�ت و�صمعون برييز، �لذي 

�أخذ مك�ن ر�بني، يظن�ن �أن �للق�ء قد يوفّر فر�صة النخر�ط حم��ص يف �النتخ�ب�ت، ووقف 

�ملق�ومة.

مباحثات فتح وحما�س:

 ت�صكل وفد �خل�رج من �الإخوة: خ�لد م�صعل، وحممد نز�ل، وعم�د �لعلمي، و�أ�ص�مة 

�الإخوة:   من  يتكون  غزة  قط�ع  من  بوفد  ويلتقي  اخلرطوم  اإىل  يذهب  �أن  على  حمد�ن 

�لفت�ح دخ�ن،  �أبو م�ص�مح، وعبد  حممد ح�صن �صمعة، و�لدكتور حممود �لزه�ر، و�صيد 

�أم� من �ل�صفة �لغربية فك�ن �الإخوة: جميل حم�مي، وجم�ل �صليم، وعبد �خل�لق �لنت�صة، 

وح�صن يو�صف؛ حيث ك�ن �ملجموع 12 �صخ�ص�ً. فق�ل يل �الأخ �أبو �لوليد �أريدك �أن تذهب 
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معن� �إىل �خلرطوم للحو�ر �لد�خلي، ف�أنت لك خبة يف ت�ريخ �لدعوة �الإ�صالمية و�حلركة 

�الإ�صالمية، ونريد �أن ت�صهم معن� يف �حلو�ر �لد�خلي يف �خلرطوم، قلت ال ب�أ�ص، فذهبن� �إىل 

�خلرطوم عن طريق �لق�هرة، ويف �لط�ئرة �لتقى وفدن� ووفد �الإخوة من �ل�صفة �لغربية 

يف  ق�بلن�هم  منذ  مرة  الأول  بع�ص  مع  و�لتقين�  �خلرطوم،  �إىل  طريقهم  يف  غزة  وقط�ع 

مرج �لزهور.

على  من�صب�ً  �لنق��ص  وك�ن  ونه�ر�ً،  ليالً  متو�لية  �أي�م  ثالثة  �لتقين�  �خلرطوم،  ويف   

نقطتني �أ�ص��صيتني: �مل�ص�ركة يف �نتخ�ب�ت �ملجل�ص �لت�رشيعي �لذي �صيعقد يف 1996/1/20، 

حول  �جلميع  حتدث  �الأ�ص��صي�ن.  �لبند�ن  هم�  وهذ�ن  �ملق�ومة،  �إيق�ف  �لث�نية  و�لنقطة 

�ملو�صوع، وك�ن وفد قط�ع غزة ب�أغلبيته متحم�ص�ً للم�ص�ركة يف �النتخ�ب�ت �لت�رشيعية 

وتعليق �ملق�ومة موؤقتً�، �أم� وفد �ل�صفة فك�ن مرتدد�ً، �أم� وفد �خل�رج فك�ن ر�ف�ص�ً لكال 

�الأمرين. وفعالً بعد من�ق�ص�ت طويلة ومعمقة ك�نت �الأغلبية �لكبرية برف�ص �مل�ص�ركة يف 

�النتخ�ب�ت �لت�رشيعية �صنة 1996.

ومن جهة �أخرى، ح�ول عرف�ت �أن يح�صل على تعّهد بوقف �ملق�ومة، مق�بل حم�ية 

وقف  مو�صوع  ف�إن  �الآن  وحتى  �لوقت  ذلك  ومنذ  �لقط�ع.  يف  �لق�ص�م  مط�ردي  من   20

�ملق�ومة هو عقدة �لعقد، ف�ل�صلطة تريد وقفه�، وحم��ص ال تريد وقفه�، و�ل�صلطة وور�ءه� 

�لوالي�ت �ملتحدة و�لكي�ن �ل�صهيوين يركزون على وقف �ملق�ومة، وحم��ص تقول هذ� هو 

�لعمود و�ملحور �لرئي�صي لعمل �حلركة.

�إىل  رج�ئي  �أبو  �خلرطوم  يف  �ل�صلطة  �صفري  ف�أر�صل  عمّ�ن،  �إىل  ذلك  بعد  وتوجهت 

عرف�ت يطمئنه �أنني غ�درت �إىل عمّ�ن! وتوجه �الإخوة �إىل �لق�هرة، حيث ك�ن �الأخ خ�لد 

م�صعل رئي�ص�ً للوفد، ويف �ملق�بل ر�أ�ص وفد فتح: �صليم �لزعنون ومعه: ح�صن ع�صفور، 

عمرو،  ونبيل  �الآغ�،  وزكري�  �لرحيم،  عبد  و�لطيب  زقوت،  وجم�ل  �لع�جز،  و�ص�ئب 

و��صتمر �حلو�ر ثالثة �أي�م، ومت�صك �الإخوة ب�ملوقف �لذي متّ �التف�ق عليه يف �خلرطوم. 

�لت�رشيعي، ورف�ص عرف�ت  �ملجل�ص  �نتخ�ب�ت  �لدخول يف  �أن يزيّنو�  وح�ول �مل�رشيون 

�لنقطتني.  ه�تني  على  يح�صل  مل  الأنه  �لد�خل،  �إىل  غ��صب�ًَ  �لق�هرة  وغ�در  ب�لوفد،  �للق�ء 
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مبنظمة  �عرت�فن�  �نتز�ع  يف  ف�صل  عندم�  �خلرطوم  يف   1993 �صنة  بغ�صبه  يذكرن�  وهذ� 

�لتحرير. وع�د �الإخوة �إىل �لد�خل و�إىل �أم�كنهم يف �خل�رج، �أم� �الإخوة يف �لد�خل فمعظمهم 

متّ �عتق�له، و��صتط�ع عرف�ت �أن يخرتق �ثنني ك�ن� حم�صوبني على حم��ص، ولكن للت�ريخ 

ك�ن عليهم حتفظ�ت لدى �حلركة، وهم� عم�د �لف�لوجي من قط�ع غزة وطالل �صدر من 

�ل�صفة �لغربية، هوؤالء دخلو� يف �النتخ�ب�ت، وبعد ذلك �أ�صبحو� وزر�ء يف �ل�صلطة. 

ا�شت�شهاد يحيى عيا�س وانعكا�شاته:

�لد�خل  يف  �خل�رج.  ويف  �لد�خل  يف  حم��ص  حركة  على  خطري�ً  ع�م�ً   1996 �لع�م  ك�ن 

قط�ع  يف  عيا�س  يحيى  ال�شهيد  الكبري  املجاهد  اغتيل   ،1996/1/5 يف  �لع�م  بد�ية  ويف 

يف  وع�صو  مهند�ص  عي��ص  يحيى  �ل�صهيد  �الغتي�ل،  عملية  عن  قليالً  و�ص�أتكلم  غزة، 

نق�بة �ملهند�صني �الأردنيني و�لفل�صطينيني، وتخرج من ج�معة بريزيت، وكل من يعرفه 

�ل�صهد�ء  لكل  ينتقم  �أن  ��صتط�ع  �لذي  وهو  حديدية،  �إر�دته  ولكن  ه�دئ،  �إنه  عنه  يقول 

ي�رشف  ك�ن  �لتي  �لر�ئعة  ب�لعملي�ت  �ل�صه�ينة  �أيدي  على  �صقطو�  �لذين  �لفل�صطينيني 

�إىل قط�ع غزة، ويف  �لغربية  �ل�صفة  �ل�صهيد من  �نتقل  �لدني�  عليه�، وعندم� �ص�قت عليه 

ر�أيي �ل�صخ�صي �أن �نتق�له ك�ن خط�أ، ف�ل�صفة �أر�صه� حو�يل 5,500 كيلومرت مربع، فيه� 

�لط�ئر  365 كيلومرت مربع، ورمب�  �لقط�ع م�ص�حته  جب�ل وقرى ومدن وودي�ن، بينم� 

�لغريب يعرفه �ل�صك�ن.

مك�ن  �إىل  مك�ن  من  وتنقيله  حم�يته  يف  �الإخو�ن  وجهد  �لقط�ع  �إىل  عي��ص  �نتقل  �ملهم 

وهو  بريزيت،  ج�معة  يف  عليهم  تعرف  �لذين  �الإخوة  �أحد  ي�صتقبله  �أن  �هلل  �ص�ء  �أن  �إىل 

�الأخ �أ�ص�مة حم�د ف�أ�صكنه يف بيته، وك�ن له خ�ل ي�صمى كم�ل حم�د رجل �أعم�ل وعميل 

�أخته، ف�أعطى  �أن �خل�ل قد علم ب�أن يحيى عي��ص موجود يف بيت �بن  لل�صه�ينة، ويبدو 

�ل�صهيد يحيى  �أحي�نً�  �بن �خته جه�ز ه�تف نق�ل )موب�يل( لي�صتعمله، ف�ص�ر ي�صتعمله 

عي��ص، وك�ن �ل�صهيد يحيى عي��ص حري�ص�ً على �أن ال ي�صتعمل �له�تف �إال عند �ل�رشورة 

�ت�ص�ل بني و�لده وبينه،  �الأي�م وك�ن يوم جمعة جرى ترتيب  �لق�صوى. ففي يوم من 

ب�له�تف  به  �الت�ص�ل  و�لده  ح�ول  فقد  �ل�صفة،  على  ي�صيطر  �ل�صهيوين  �لعدو  والأن 

�الأر�صي فق�م �لعمالء �ل�صه�ينة بف�صل �خلّط �الأر�صي، ف�ت�صل �لو�لد مع �بنه عن طريق 
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�ملوب�يل، وقد ك�ن خ�ل �أ�ص�مة قد �أخذ �ملوب�يل وو�صع فيه عبوة متفّجر�ت ال تزيد عن 

50 غر�م�ً، وعندم� و�صعه يحيى على �أذنه مّت تفجريه، وال نعرف كيفية �لتفجري �إذ� ك�ن 

قد مّت ذلك عن قرب �أو عن طريق ط�ئرة ك�نت موجودة يف �جلو وهي �لتي ق�مت ب�لتفجري، 

�نفجر �خللوي و��صت�صهد فور�ً �ل�صهيد يحيى عي��ص. وقد ُرويت ق�ص�ص تذكر �أن عدد�ً 

�لفل�صطيني ك�ن لهم عالق�ت مع كم�ل حم�د، و�أنه قد قدم لهم ِر�صًى  من قي�د�ت �الأمن 

دحالن،  وحممد  عرف�ت  مو�صى  ر�صوتهم  متت  �لذين  هوؤالء  من  و�أن  و�ل�صقق،  ب�مل�ل 

ورمب� �لت�ريخ يف �مل�صتقبل �صوف يكتب عن تف��صيل هذه �لعملية. �أقيمت لل�صهيد يحيى 

عي��ص جن�زة كبرية جد�ً يف قط�ع غزة، �ص�رك فيه� بحر من �لب�رش. �أم� �لعميل كم�ل حم�د 

�غتي�ل عي��ص من  �ل�صهيوين وهو �صخ�ص منبوذ. وتعّد جرية  �لكي�ن  فهو موجود يف 

جر�ئم �الغتي�ل �لت�ريخية، ونتيجة ال�صت�صه�د يحيى عي��ص ت�أّثر �لعمل �جله�دي. 

قبل �أن نتحدث عن نت�ئج ��صت�صه�د يحيى عي��ص، نريد �أن نتحدث قليالً عن االنتخابات 

التي ح�شلت يف 1996/1/20، حيث جرت �النتخ�ب�ت النتخ�ب رئي�ص �ل�صلطة و�أع�ص�ء 

خليل،  �صميحة  �ل�صيدة  مو�جهة  يف  عرف�ت  تر�صح  �ل�صلطة  لرئ��صة  ب�لن�صبة  �لت�رشيعي؛ 

وهي �صخ�صية ن�ص�ئية من منطقة ر�م �هلل تقوم ب�لعمل �الإن�ص�ين و�خلريي، وهي و�لدة 

�لقي�دي �ل�ص�بق يف �جلبهة �لديوقر�طية �ص�جي �صالمة، حيث ح�صل عرف�ت على حو�يل 

�أ�صبح  �الأ�صو�ت، وهكذ�  11% من  �الأ�صو�ت، وح�صلت �صميحة على حو�يل  88% من 

 88 �أع�ص�ئه  عدد  فك�ن  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أم�  �لفل�صطينية.  لل�صلطة  رئي�ص  �أول  عرف�ت 

�أ�صبحت  وهكذ�  �مل�صتقلني،  وبع�ص  فتح  حلركة  �ص�حقة  �أغلبية  به  جنحت  وقد  ع�صو�ً، 

�ل�صلطة و�ملجل�ص �لت�رشيعي و�حلكومة بيد حركة فتح، ولفرتة طويلة �متدت من 1996 

وحتى 2006، عندم� جرت �النتخ�ب�ت و�أخذت حركة حم��ص �الأغلبية. 

�لق�ص�م  كت�ئب  من  خلية  ق�مت  عيا�س،  يحيى  وا�شت�شهاد  اغتيال  نتائج  �إىل  نعود 

باالنتقام ليحيى عيا�س باأربع عمليات هزت الكيان ال�شهيوين، ومن �أبرز �أفر�د هذه 

ح�صلت  �ل�صهيونية.  �ل�صجون  يف  موؤبد�ً   45 بـ  �الآن  حمكوم  وهو  �صالمة  ح�صن  �خللية 

عمليت�ن يف يوم و�حد يف 26 �صب�ط/ فب�ير ثم عمليت�ن يف �أو�ئل �صهر �آذ�ر/ م�ر�ص. �أدت 

هذه �لعملي�ت �إىل �صقوط حو�يل 50 قتيالً �صهيوني�ً و�أكرث من 500 جريح. �ثنت�ن من هذه 
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�لعملي�ت متت يف ب��ص رقم 18 يف �لقد�ص يف �أول �أ�صبوع ويف ث�ين �أ�صبوع ويف خط �لب��ص 

نف�صه. و�لعمليت�ن �الأخري�ن متت� يف منطقة تل �أبيب، و�صمعون برييز �أخذ يهتز كبندول 

�ل�ص�عة، و�صتمه �جلمهور �ل�صهيوين يف مو�قع �لعملي�ت، وبكى قهر�ً.

�صعر كلينتون �أن �لدولة �ل�صهيونية يف مفرتق ت�ريخي، فهرول �إىل �ملنطقة، و�ص�هدته 

وهو يلقي كلمة يف مدر�صة ث�نوية يهودية يف �لقد�ص، ويهدئ من روع �ليهود و�لتالميذ، 

 30 من  �أكرث  وح�رشته  م�ر�ص،  �آذ�ر/   13 يف  عقد  �ل�صيخ  �رشم  يف  موؤمتر  �إىل  فور�ً  ودع� 

�أي  �الإره�ب”  حم�ربة  “موؤمتر  �ملوؤمتر  هذ�  �ُصمِّي  وقد  و�إ�صالمية،  عربية  بع�صه�  دولة 

حم��رشة  �حلركة  �أ�صبحت  �ملوؤمتر  هذ�  بعد  و�جله�د.  �الأوىل  ب�لدرجة  حم��ص  حم�ربة 

بقوة يف �لد�خل و�خل�رج، �أم� يف �لد�خل ف�عتقل �الآالف، وقد قر�أت يف مق�بلة ملحمد دحالن 

�ص�ح�ك،  و��صمه  �لوقت  ذلك  يف  �الأرك�ن  رئي�ص  مع  �لتقى  �أنه  �لعبية  �جلر�ئد  �أحد  يف 

يحمي  و�أنه  لوحده�،  غزة  قط�ع  يف  حم��ص  ق�دة  من   1,500 �عتقل  ب�أنه  �أم�مه  وتف�خر 

�لوق�ئي،  �الأمن  ق�ئد  �لرجوب،  ق�م  �لغربية  �ل�صفة  يف  وكذلك  �ل�صهيوين.  �لكي�ن  دولة 

ب�لعملية نف�صه�. لقد تعر�صت �حلركة ملحنة �صديدة جد�ً، وك�ن �لتعذيب على �أ�صده، ُعذَِّب 

�الإخوة يف �ل�صجون ب�صورة ه�ئلة، وتك�رشت عظ�مهم، ونتفت حل�هم، وق�مت �ل�صلطة 

�لفل�صطينية بكل م� هو مطلوب. �أم� يف �الأردن فقد متّ تغيري �حلكومة لي�صبح �لكب�ريتي 

رئي�صً� له� و�أي�ص�ً جيء ب�لبطيخي مدير�ً للمخ�بر�ت، و�لبطيخي ك�ن �صديد �لوط�أة على 

�عتُقِل يف �الأردن عدد كبري من �صب�ب حم��ص، حو�يل م�   1996 حركة حم��ص. ويف �صنة 

يزيد عن �صتني �ص�ب�ً، و�أ�صبحت �ل�صي��صة �لعلي� يف �الأردن عدم �ل�صم�ح حلركة حم��ص 

حتى ب�لن�ص�ط �الإعالمي، بن�ء على قر�ر�ت �رشم �ل�صيخ ب�أنه ال يجوز لهذه �حلرك�ت �أن 

يكون له� �أي منب �إعالمي يف �أي مك�ن. وبعد ذلك طرح و�رن كري�صتوفر �صع�ر جتفيف 

وعدد  �ل�صهيوين  و�لكي�ن  �ملتحدة  �لوالي�ت  عليه  و�ص�رت  �حلركة،  لهذه  و�مل�أوى  �لدعم 

من �لدول �لعربية حتى هذه �الأي�م، وهو جتفيف �لدعم �مل�دي و�الإعالمي و�ملك�ن �الآمن. 

حركة  على  �الأردن  فر�صه  �لذي  �الإعالمي  �حلظر  ظلّ  ويف   ،1996 م�يو  �أي�ر/  ويف 

غزة  قط�ع  يف  حم��ص  قي�د�ت  �أحد  �ألقى  و�لتعذيب،  �ل�صديدة  �ل�صغوط  وب�صبب  حم��ص، 

ت�رشيح�ً �أم�م موؤمتر �صعبي ق�ل فيه ب�أن �لعملي�ت �ال�صت�صه�دية هي خط�أ ��صرت�تيجي، 
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وهي ت�رّش مب�صلحة �ل�صعب �لفل�صطيني وينبغي �إيق�فه�. قر�أت هذ� �لت�رشيح و��صتمعت 

�إليه، وك�ن ذلك يوم جمعة. ج�ءين �الأخ خ�لد م�صعل �إىل بيتي وق�ل يل ي� �أخ �إبر�هيم ال بد من 

ت�صحيح �لت�رشيح �لذي �أدىل به �أحد قي�ديي قط�ع غزة، الأن هذ� يوؤثر على قو�عد �حلركة 

يف كل مك�ن، ويوؤثر على �جلم�هري �لتي توؤيد �حلركة، فال بد من موقعك كن�طق ر�صمي 

للحركة �أن تديل بت�رشيح توؤكد على �ملق�ومة وعلى �لعملي�ت �ال�صت�صه�دية، وث�ين يوم 

ك�ن �ل�صبت وك�ن �إج�زة ر�صمية �ت�صلت بعدد من �لف�ص�ئي�ت فج�ءت ترك�ص، �أذكر �أنه� 

�أنب�ء؛ رويرتز وفر�ن�ص بر�ص و�أ�صو�صيتد بر�ص،  ك�نت ثالث ف�ص�ئي�ت وثالث وك�الت 

وعملت مق�بلة وو�صحت م� طلبه مني رئي�ص �ملكتب �ل�صي��صي، وهو �أن حركة حم��ص م� 

ز�لت متم�صكة ببن�مج �ملق�ومة مب� فيه� �لعملي�ت �ال�صت�صه�دية، و�أم� م� ورد على ل�ص�ن 

�أحد �الإخوة يف قط�ع غزة فهو ال يثّل ر�أي �حلركة، و�إمن� يثّل ر�أيه بعد �ل�صغوط �لتي 

تعّر�ص له�. 

�الآخر  �جل�نب  على  وك�ن  ه�تفي،  �ت�ص�ل  فج�ءين  مكتبي  يف  كنت  �الأحد  يوم  ويف 

�أحتدث  �أن  له �صيء طبيعي  �لت�رشيح�ت؟ قلت  �لبطيخي ق�ل يل م�ذ� تفعل بهذه  �صميح 

ب�أن من حّق �ل�صعب �لفل�صطيني �أن يق�وم، ق�ل يل يبدو �أنه ال ينفع معكم، موجه�ً �لكالم 

�لق�دمة �ص�أخيّط  لك. ق�ل يل، �ملرة  �إفعل م� تر�ه من��صب�ً  �إال �حلب�ص. قلت له:  �إىل حم��ص، 

�أفو�هكم، و�أغلق �له�تف. ويف �ليوم �لث�ين �رشحت الأحد �أن�صب�ء �لبطيخي م� جرى، و�أن 

�لبطيخي هدد بتخييط �أفو�ه ق�دة حركة حم��ص، فق�ل يل: لقد ج�ءه توبيخ كبري من �مللك 

ب�صبب �لت�رشيح �لذي �صدر من عّم�ن، وبن�ء على ذلك ت�رشف هذ� �لت�رشف. 

�لع�م  �لر�أي  �أن نحّرك  �ل�صتني، ح�ولن�  �لذين �عتقلو� ز�دو� عن  �لع�م، �الإخوة  يف هذ� 

مل  �لعملية  هذه  لالأ�صف  ولكن  تعذيبهم،  يجوز  ال  و�أنه  عنهم،  للدف�ع  �الإن�ص�ن  وحقوق 

تقدم  له  قيل  ب�لتعذيب،  ب�لتحقيق  ب�ملط�لبة  �لدحلة  ه�ين  �ملح�مي  ق�م  و�أخري�ً  تنجح، 

بطلب، وو�صع يف �الأدر�ج ك�لع�دة ومل يتّم �إجر�ء �أي �صيء. 

�ل�صهيوين و�ل�صلطة تر�جعت  �لعدو  �ل�رش�صة من  للد�خل فب�صبب �حلملة  وب�لن�صبة 

لق�ء  ُعِقد  �ملق�ومة،  ح�ص�ر  ظّل  يف  �لع�م،  هذ�  ويف  و�لقد�ص.  و�لقط�ع  �ل�صفة  يف  �لعملي�ت 

للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني يف غزة، ومّت حت�صري ورقة تدعو �إىل تغيري �مليث�ق �لوطني 
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ب��صتم�ل  �أو  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �ملق�ومة  بحّق  تتعلق  �لتي  �لبنود  كل  من  �لفل�صطيني 

�الأر�ص �لفل�صطينية على �الأر�ص �لتي �حتلت �صنة 1948، فكل م� يتعلق بوحدة �ل�صعب 

�لفل�صطيني ووحدة �الأر�ص �لفل�صطينية وحّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لكف�ح �مل�صلح، متَّ 

�أ�ص��ص �عتم�ده�، وقد مّت �عتم�د هذه �لورقة بعد �صنتني يف  �إلغ�وؤه، ورفعت �لورقة على 

لق�ء �صنة 1998، �أي�صً� يف غزة، عندم� ج�ء كلينتون ورفع �جلميع �أي�ديهم، وبع�صهم ك�ن 

يرفع يديه �الثنتني، تكري�ً لكلينتون وزوجته، والإلغ�ء �مليث�ق �لوطني �لفل�صطيني. 

زيارة تركيا:

�أنقرة، حيث وّجهت لن�  “�لرف�ه” �لرتكي يف  1996، عقد موؤمتر حزب  �أو�خر �صنة  يف 

�الإخوة،  �أحد  �ملوؤمتر برفقة  �أنقرة حل�صور هذ�  �إىل  ب��صم حركة حم��ص، فغ�درت  دعوة 

�أهمه� �ملوؤمتر  �للغة �لرتكية، ك�نت فع�لي�ت هذ� �ملوؤمتر ت�صمل عدة فع�لي�ت،  ممن يجيد 

�لكبري حلزب �لرف�ه �لذي عقد يف ق�عة مغلقة، وح�رشه� �أكرث من ع�رشة �آالف م�ص�رك، 

وك�ن حزب �لرف�ه �لرتكي يف �أوج قوته؛ حيث ك�ن رئي�صه جنم �لدين �أربك�ن، وقد ذكرت 

1990، حيث ك�ن رفيقن� يف حم�والت �لتو�صط قبل �لعدو�ن  �أعرفه منذ ع�م  �أنني  �ص�بق�ً 

فرقة  هن�ك  وك�نت  ت�صدح،  �لرتكية  �الأن��صيد  ك�نت  �لكبري  �ملوؤمتر  هذ�  يف  �لعر�ق،  على 

ت�صبه �لفرق �ملو�صيقية خ��صة ب�لطبول �لتي ك�نت ت�صتقبل �ل�صالطني �لعثم�نيني، هكذ� 

تن�ول  �أربك�ن خطبة طويلة جد�ً،  �ألقى  �ل�صالطني.  �أحد  �أربك�ن يف هذ� �جلو وك�أنه  دخل 

فيه� جميع �لق�ص�ي� �ل�صي��صية و�القت�ص�دية و�الجتم�عية. وك�ن �أن �ص�ألته ذ�ت مرة عن 

�أهمية �لق�ص�ي� �ل�صي��صية ب�لن�صبة �إليه، ف�أج�ب �أن �أهم ق�صية خ�رجية ب�لن�صبة �إليه هي 

�أوالً ق�صية قب�ص، حيث كم� ذّكرن� �أنه ك�ن له دور يف �إر�ص�ل �جلي�ص �لرتكي �صنة 1974 

�إىل جزيرة قب�ص و�حتالل �جلي�ص �لرتكي ل�صم�ل �جلزيرة، وث�نيً� ك�ن يهتم ب�لبو�صنة 

وك�نت  تركية،  جذور  وهن�ك  �صنة   400 حكمته�  �لعثم�نية  �لدولة  �أن  ب�عتب�ر  و�لهر�صك 

ق�صيته� �ص�خنة يف تلك �الأي�م، ثم ذكر �أذربيج�ن ب�عتب�ر �أن �صعبه� يتكلم �للغة �لرتكية، 

�أم� �لق�صية �لر�بعة يف �لت�صل�صل فك�نت �لق�صية �لفل�صطينية. �ملهم �أنه بعد �أن �أنهى خط�به 

�لطويل حتدث م�ص�عدوه ووزر�وؤه و�أخري�ً ج�ء �لدور لوفود �حلرك�ت �الإ�صالمية ليلقو� 

�ليوم  �لفل�صطينية. يف  �لق�صية  �آخر تطور�ت  �ألقيت كلمة حتدثت فيه� عن  كلم�تهم، وقد 
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�لث�ين للموؤمتر �لتقط بع�ص �ل�صح�فيني �الأتر�ك يل بع�ص �ل�صور، فتم ن�رشه� يف بع�ص 

حلركة  �لر�صمي  �لن�طق  دع�  قد  ب�أنه  �لرف�ه  حزب  على  للتحري�ص  �لعلم�نية  �ل�صحف 

حم��ص. ثمّ �أقيمت حفلة ع�ص�ء كبرية �أق�مه� �أربك�ن ودع� �إليه� جميع �لوفود �الإ�صالمية 

�مل�ص�ركة، وقد ك�ن هن�ك وفود من جميع �لدول �لعربية و�الإ�صالمية، و�أ�رش على �أن �أكون 

�صمن �لط�والت �لثالث يف �ملقدمة �لتي جل�ص على �أو�صطه� �أربك�ن و�ألقيت كلم�ت عدة، 

ك�نت قي�دة �ملكتب �ل�صي��صي قد طلبت مني �أن �ألتقي مع �أربك�ن، و�أعر�ص عليه تطور�ت 

�لق�صية �لفل�صطينية، و�أطلب منه بع�ص �ملط�لب وهذ� م� متّ. وحولني �إىل لق�ء مع عبد �هلل 

جول وزير �خل�رجية ومع وزير �لعدل. �للق�ء مع عبد �هلل جول مّت ب�صورة م�صتعجلة، 

متَّ م� طلبه �الإخوة مني ب�للق�ء به، 
ُ
والحظت �أنه ك�ن متحّفظ�ً من هذ� �للق�ء، وك�ن علّي �أن �أ

و�أبلغه طلبن� �لرئي�صي وهو: ط�مل� �أن رئي�ص حزب �لرف�ه �أ�صبح رئي�ص�ً للحكومة، فنحن 

نط�لب ب�أن ي�صمح لن� ب�إن�ص�ء مكتب حلركة حم��ص يف تركي�، حتى ولو ك�ن ب�صورة غري 

�للق�ء  �أم�  حكومته،  مع  مبن�ق�صته  ووعد  جول  �هلل  عبد  ��صتمع  �ل�صعودية،  يف  كم�  معلنة 

�لرف�ه  حزب  مع  من�صمً�  بقي  وهو  �صج�عة،  �أكرث  ك�ن  )وقد  �لرتكي  �لعدل  وزير  مع 

كثري�ً  �صعف  ولكنه  �ل�صع�دة،  حزب  ��صم  �إىل  وحتول  �أربك�ن،  �عتق�ل  بعد  حله  متّ  �لذي 

يف �النتخ�ب�ت، وقد ق�بلت بع�ص �الأتر�ك و�ص�ألتهم فيم� بعد من تنتخبون حزب �ل�صع�دة 

�أردوج�ن،  مع  وعقولن�  �أربك�ن  مع  قلوبن�  �إن  �أكرثهم  جو�ب  فك�ن  �أردوج�ن،  حزب  �أم 

�القت�ص�دي(.  �لو�صع  ح�ّصن  فعالً  الأنه  �أردوج�ن،  �إىل  ي�صوتون  �لت�صويت  عند  فهم 

�لذي  �أن� و�الأخ  �أنقرة، وفعالً ذهبت  �لعدل دع�ن� لزي�رته يف مقر وز�رته يف و�صط  وزير 

يجيد �للغة �لرتكية. ��صتقبلن� وزير �لعدل ��صتقب�الً ر�ئع�ً، و�أكد على حمبة وتعلق �ل�صعب 

�لرتكي ب�لق�صية �لفل�صطينية وب�لقد�ص وب�الأق�صى، و�أي�ص�ً وعد خري�ً ب�لن�صبة ملو�صوع 

�إن�ص�ء مكتب حلركة حم��ص يف تركي�. 

تركي�،  وزر�ء  رئي�ص  على  �صيفً�  كنت  �أن  بعد  �ملط�ر  ويف  �الأردن  �إىل  عودتي  �أثن�ء  يف 

حقيبتك،  نفت�ص  �أن  نريد  يل  ق�ل  �ملط�ر،  خم�بر�ت  مدير  مق�بلة  مني  وطلب  �أوقفت 

ف�بت�صمت، قلت له �صيء عجيب �آتي من دعوة من دولة �إ�صالمية كبرية على �رشف رئي�ص 

�ألي�ص هذ� غريب�ً؟ ��صطرب �لرجل قليالً  �حلكومة، وعندم� �آتي �إىل �ملط�ر �أطلب للتفتي�ص 

مع  �ت�صل  مبن؟  �ت�صل  ف�ت�صل.  غرفته  من  خرجت  تف�صل،  قلت  �أت�صل،  دعني  وق�ل 
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�الإ�صالمية  �ملق�ومة  حلركة  �للدود  �لعدو  �الأغلب،  على  �ملخ�بر�ت  مدير  �لبطيخي  �صميح 

حم��ص، و�لتي �صتوؤكد �لتطور�ت فيم� بعد مدى ��صتهد�ف هذ� �لرجل للحركة، وبعد ذلك 

�أ�رش على �لتفتي�ص الأن �جلو�ب ك�ن �صلبي�ً، فقلت له فت�صه� كم� ت�ص�ء، هذه فقط للداللة 

على �إره��ص�ت ��صتهد�ف �حلركة قبل �أن تبد�أ يف �صنة 1997 وت�صل ذروته� �صنة 1999. 



الف�صل احلادي ع�رش

الفرتة 1997–1998
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:1997 من اأحداث 

�لعمل  جبهة  مقر  يف  مكتبي  غ�درت  �لع�م  هذ�  يف   ،1997 �لع�م  يف  �الآن  ندخل 

يف  فتحته  �ملكتب  وهذ�  ر�أي،  كمهند�ص  بي  خ��ص�ً  هند�صي�ً  مكتب�ً  وفتحت  �الإ�صالمي، 

يف  يظهر  وك�ن  �الأحمر،  ب�ل�صمع  �أغلق  ع�مني  وبعد  “�جل�ردنز”،  �لتّل  و�صفي  �ص�رع 

�العتق�الت  ��صتمرت  �لفرتة  هذه  يف  بعد،  فيم�  �لف�ص�ئي�ت  تبثه�  ك�نت  �لتي  �ل�صور 

 .1996 �أخف من �صنة  حلركة حم��ص بوترية 

ر�أي�ن؛  وُطِرح  �الأردن،  يف  �لبمل�نية  �النتخ�ب�ت  ��صتحقت  �ل�صنة  هذه  يف  و�أي�ص�ً 

�النتخ�ب�ت.  مق�طعة  هو  �الأغلب  �لر�أي  وك�ن  فيه�؛  �مل�ص�ركة  �أو  �النتخ�ب�ت  مق�طعة 

هو  �ملق�طعة  لهذه  �لرئي�صي  و�ل�صبب  �النتخ�ب�ت  �مل�صلمون  �الإخو�ن  ق�طع  وفعالً 

على  و�نعك��ص�ته�  عربة  و�دي  �تف�قية  تف�عالت  وث�نيً�  �لو�حد،  �ل�صوت  ق�نون 

وك�نت  �الأردن.  يف  جم�ل  من  �أكرث  يف  �ل�صهيونية  و�الخرت�ق�ت  �الأردنية  �ل�ص�حة 

�لبمل�ن يف ن�ص�ط�ت  �أنهم �صيتحركون بديالً عن  �مل�صلمني، كم� علمت،  �الإخو�ن  روؤية 

�صعبية خمتلفة، منه� تفعيل �مل�ص�جد، ومنه� تفعيل �جل�مع�ت و�لعمل �خلريي، ولكن 

فيه�.  �مل�صلمني  �الإخو�ن  ن�ص�ط حركة  تقلي�ص  �أي�ص�ً حو�رشت، ومتّ  �ملي�دين  كل هذه 

من  مرزوق  اأبو  مو�شى  الدكتور  االأخ  عن  اأفرج   ،1997 م�يو  �أي�ر/  يف  �أي�صً� 

�لوالي�ت �ملتحدة، وك�ن هن�ك خطر ملمو�ص يف ت�صليمه �إىل �لعدو �ل�صهيوين، وال �صك 

�أن �مللك ح�صني ك�ن له دور يف �الإفر�ج عنه، و��صتقب�له مرة ث�نية يف عمّ�ن يف �الأردن. 

1997، يف بد�ية  �أيلول/ �صبتمب  نعود �الآن للتطور�ت �ملهمة �لتي ح�صلت يف �صهر 

و�أي�ص�ً  �أذكر،  كم�  �لقد�ص،  يف  ك�نت  رمب�  ن�جحة،  ��صت�صه�دية  عملية  متت  �ل�صهر  هذ� 

كت�ئب  يف  �ل�صهد�ء  وحدة  به�  ق�مت  �لعملية  وهذه  ن�جحة،  عملية  هن�ك  ك�نت  قبله� 

�لغ�ية منه�  �أنهم ق�مو� بعدة عملي�ت،  �أي  �الأ�رشى.  �لق�ص�م لتحرير  �لدين  �ل�صهيد عز 

ومن  �ل�صجون،  يف  موجودون  �الأ�رشى  ط�مل�  ب�أنه  �ل�صهيوين،  للعدو  ر�ص�ئل  �إر�ص�ل 

�صتتو��صل.  �ملق�ومة  عملي�ت  ف�إن  ي��صني،  �أحمد  �ل�صيخ  �صمنهم 
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املخابرات: االحتكاك مع 

يف  �حلركة  على  و�إعالمي  �أمني  ت�صييق  فرتة  يف  وكن�   ،1997/9/4 �خلمي�ص  يوم 

ِكنُّ له حمبة خ��صة(، 
ُ
�أ )و�أن�  �لرنتي�صي،  �لعزيز  �لدكتور عبد  �لد�خل و�خل�رج، �رشح 

�لدكتور  د�م  م�  نف�صي  يف  وقلت  �الأ�رشى،  �إخر�ج  و�أهمية  �لعملية،  هذه  على  و�أكد 

�لرنتي�صي وهو د�ئم�ً يدخل �ل�صجون قد �رشح بهذ� �لت�رشيح، فلم ال �أ�رشح به �أي�ص�ً 

من طريف. 

يوم �ل�صبت دعوت ف�ص�ئية ووك�لة �أنب�ء رويرتز وهي وك�لة ع�ملية، وك�ن �صليم�ن 

�خل�لدي موجود�ً، و�أم� �مل�صور فك�ن خ�لد �لرحمي، فعملو� مق�بلة تلفزيونية، ملخ�ص 

من  و�أنه  �ملق�ومة،  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  عن  حتدثت  �أوالً  �ملق�بلة  هذه  يف  قلته  م� 

��صت�صه�دية،  بعملي�ت  �ل�صهيوين  �لعدو  جم�زر  على  يرّد  �أن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق 

ر�ص�لته�  يومني  قبل  �أي   1997/9/4 يوم  متت  �لتي  �الأخرية  �لعملية  ب�أن  �أي�ص�ً  وقلت 

هن�ك  �أن  ط�مل�  �أنه  �ل�صهيوين  �لع�م  للر�أي  �لق�ص�م  كت�ئب  يف  �ملج�هدون  �أر�صله�  �لتي 

تفكريهم  ب�صبب  �لليل  �أه�ليهم  ين�م  ال  �ل�صهيونية،  �ل�صجون  يف  فل�صطينيني  �أ�رشى 

�أي�ص�ً.  �لليل  �أن ال ين�م  و�ن�صغ�ل ب�لهم ب�أبن�ئهم، ف�إن على �لعدو �ل�صهيوين 

�ملختلفة ومب� فيه�  �لف�ص�ئي�ت  �أ�صتعر�ص  �أن  �لبيت، ومن ع�دتي  �إىل  عدت بعد ذلك 

ف�ص�ئية �صهيونية هي �آي بي �إي IBA، تبث ب�للغة �الإجنليزية، ك�ن ذلك قبيل �لع��رشة 

وفور�ً  �أر�صلته�.  �لتي  �لر�ص�لة  وبهذه  يل  ب�صورة  بثه�  بد�أت  �لف�ص�ئية  هذه  م�ص�ء، 

خطر على ب�يل �أن هذ� �لتحريك �صيجد �صد�ه هن� يف �الأردن، هكذ� �صعرت، ويف �ل�ص�عة 

�حل�دية ع�رش و�لن�صف تقريب�ً �إذ� بطرق على �لب�ب، قلت من؟ ق�لو� �أن� )�أ. ث.( و)�أ. ن.(، 

وهم� �ص�بط�ن يف د�ئرة �ملخ�بر�ت �لع�مة، نريد �أن ن�رشب قهوة معك، قلت لهم �إن �لليل 

مت�أخر، و�إذ� �أردمت �أن ت�رشبو� �لقهوة معي ف�أن� موجود يف �ملكتب غد�ً، وبني �أخذ ورد مل 

�أفتح �لب�ب، وقلت البني يف ذلك �لوقت �ت�صل ب�صخ�صيتني من �الإخو�ن �مل�صلمني، وقل 

لهم� �إن �الأجهزة �الأمنية حتيط مبنزل �الأخ �إبر�هيم وحت�ول �عتق�له، �ت�صل و��صتمرت 

�بني،  بهم�  �ت�صل  �للذين  لالأخوين  ب�لن�صبة  �صلبي�ً  �جلو�ب  ك�ن  فرتة.  �ملح�ولة  هذه 

قلت  �لبيت،  حول  �الأمن  �أجهزة  كرثت  �أن  وبعد  نتيجة،  توجد  ال  ب�أنه  وجدت  فعندم� 
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البني �فتح �لب�ب، ففتح �لب�ب ودخلت جمموعة من �أجهزة �الأمن �ملختلفة وعلى ر�أ�صه� 

�ص�درو�  وطبع�ً  �لنوم،  غرفة  على  مركزين  �لبيت  جميع  فت�صو�  ن.(،  و)�أ.  ث.(  )�أ. 

معي  تكلم  وعندم�  �جلري�ن،  �صب�ب  من  �ثنني  معهم  و�أح�رشو�  �ملرخ�صني،  �مل�صد�صني 

�ص�بط ر�صمي برتبة مالزم �أول وق�ل يل وقِّع على هذ� �ملح�رش، فقر�أته و�إذ� به يتحدث 

عن �أنهم فت�صو� �لبيت ووجدو� فيه م�صد�ص�ً �أوتوم�تيكي�ً ووجدو� ورقة بعنو�ن “كيف 

�لورقة،  هذه  على  �أوقع  لن  �أن�  له  وقلت  �ل�صخ�ص  هذ�  �إىل  فنظرت  �ملتفجر�ت”،  ت�صنع 

�أقول لك ب�أن هذه �صه�دة زور فال ت�ص�رك به�، الأن من ي�صهد �لزور كمن ي�رشك  و�أن� 

ب�هلل تع�ىل. هذ� �ل�ص�بط نظر �إىل �الأر�ص، وهزته هذه �لكلمة، ومل ي�رّش علي ب�لتوقيع، 

ولي�ص  زج�ج  ك�رش  يحدث  مل  �أنه  لنوقع  �أح�رشمتون�  �أنتم  فق�ال  وقعو�،  لل�صب�ب  ق�لو� 

على هذه �الأمور، �ملهم بعد ذلك �أخذ هوؤالء �ل�صب�ب �إىل �ملخفر، و�أح�رش �آب�وؤهم و�صغط 

فوّقعو�. عليهم 

يف هذه �لفرتة، �أخذتني �صي�رة مب��رشة �إىل مبنى �ملخ�بر�ت �جلديد يف و�دي �ل�صري، 

�ل�ص�بط  يل  ق�ل  �ملخ�بر�ت  د�ئرة  و�صلت  عندم�  �ص�ع�ت.  ثالث  حو�يل  بعد  ذلك  وك�ن 

�لكبري م�ذ� تظن نف�صك؟ ثالث �ص�ع�ت حتى حت�رش! قلت له ال يحّق لكم �عتق�يل، ف�أن� 

)�أ. ث.(  �إىل �لزن�زين ق�ل يل  �أثن�ء توجهي  �أي �صيء. يف مبنى �ملخ�بر�ت ويف  �أرتكب  مل 

بيتك  �إىل  �أعيدك  و�أن�  ر�صمي،  كن�طق  ت�رشيح�تك  توقف  �أن  على  تو�فق  �أن  ر�أيك  م� 

�إىل  �أخذين  وفعالً  �أف�صل.  فهذ�  �لزنز�نة  �إىل  خذين  له  وقلت  �إليه  فنظرت  ب�صي�رتي، 

يف  يجري  م�  �أعلم  ال  �لع�مل  عن  بعيد�ً  كنت  يوم�ً   15 وملدة  �لب�ب،  علي  و�أغلق  �لزنز�نة 

�رشير  فيه�  �صم   170 وعر�صه�  ون�صف  مرتين  حو�يل  طوله�  رمب�  �لزنز�نة  �خل�رج، 

وجودك،  من  �حل�ر�ص  ليت�أكد  �لب�ب  يف  �صغرية  وفتحة  ومغ�صلة،  ومرح��ص  حديدي 

�أ�ص�أل  فكنت  �ل�صالة،  مو�عيد  �أعرف  ال  وكنت  �أخرى،  زنز�نة  �إىل  نقلوين  ذلك  وبعد 

�حل�ر�ص عن دخول مو�عيد �ل�صالة، وك�ن رفيقي يف هذه �لزنز�نة هو كت�ب �هلل. 

�أن  يح�ولون  �لتحقيق  يف  وك�نو�  مر�ت،  عدة  معي  حتقيق  جرى  �لفرتة  هذه  يف 

يتكلمو� ب�أمور تنظيمية و�أن� �صخ�صي�ً ال �أحتدث يف �الأمور �لتنظيمية، و�أحي�ن�ً نتكلم يف 

15 يوم�ً و�إمن� ك�نو� ي�صرتون يل طع�م�ً،  �أمور �صي��صية فقط. �أم� �لطع�م فلم �أذقه ملدة 

يوم  كل  يدعوين  ك�ن  �ل�صجن  مدير  �لنو��صف.  من  �الأغلب  وعلى  ح�ص�بي،  على  وهو 
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�صي��صية  ق�صية  يف  يتدخل  وال  ع�مة،  �أمور  يف  نتحدث  وكن�  معه،  �ص�ي  ك�أ�ص  ل�رشب 

�جلي�ص  من  �ص�بط�ن  عنده  وك�ن  دع�ين  عندم�  �الأي�م  �أحد  يف  �العتق�ل،  ق�صية  يف  وال 

ملدة  �أتالف�ه  �أن  ح�ولت  �لذي  �ل�صجن  لب��ص  �ألب�ص  و�أن�  ع�لية،  رتب�ً  يحملون  �الأردين 

�أربعة �أي�م، وك�ن معه جريدة ف�ص�ألته هل يكن �أن �أطلع على هذه �جلريدة، ق�ل ال يوجد 

لدي تعليم�ت، قلت له �أريد �أن �أعرف �أخب�ر �لعجوز �ل�صمط�ء هل غ�درت �الأردن �أم ال؟ 

فق�ل يل من �لعجوز �ل�صمط�ء؟ قلت له م�دلني �أولب�يت، وزيرة خ�رجية �لوالي�ت �ملتحدة، 

�ل�صبب �لرئي�صي يف �عتق�يل. ف�صحك هذ�ن �ل�ص�بط�ن ولكن مل يعلّق�. ويف �إحدى �ملر�ت 

وقد  �إربد،  يف  �لع�ئالت  �إحدى  ت�صبه  �أنك  له  وقلت  �ل�صجن،  مدير  ن�ئب  علي  يرّ  ك�ن 

�لت�يل  �ليوم  يف  وجهه،  ف�حمر  �لع�ئالت،  و�أعرف  �صنو�ت  ثالث  ملدة  �إربد  يف  �أن�  ع�صت 

له  قلت  ف�أجبت:  ي�ص�عدك.  �إنه  بك  فعل  م�ذ�  بن�ئبي؟  فعلت  م�ذ�  �ل�صجن:  مدير  يل  ق�ل 

�إنك ت�صبه ع�ئلة كذ�، ق�ل هذ� ال يجوز لدين�، وكذلك ز�رين مندوب �ل�صليب �الأحمر. يف 

1997/9/21 �صدر �الأمر ب�الإفر�ج  �ملرحلة �الأخرية ز�د �لتحقيق معي، ويف يوم �الأحد 

�لنق�ب�ت  من  كبري�ً  �عت�ص�م�ً  �أن  �الأحد  يوم  م�ص�ء  �لبيت  �إىل  عدت  عندم�  وعلمت  عني، 

�لو�صول  من  منعت  ولكنه�  بيتي،  حول  معي  تت�ص�من  �أن  ح�ولت  �صعبية  وفع�لي�ت 

�إىل هدفه�. وعندم� �أفرج عني ز�رين �لكثري من �الإخوة و�الأحب�ب و��صتمرت مق�بالتي 

م�صعل  خ�لد  �الأخ  ز�رين  عودتي  من  �لث�لث  �ليوم  يف  �أي�م.  �صتة  حو�يل  ملدة  لل�صيوف 

�ملخ�بر�ت  �صجن  يف  جتربتي  عن  ف�ص�ألني  �لثالث�ء،  يوم  ذلك  ك�ن  م�ص�فر�ً،  ك�ن  وقد 

فذكرت له ذلك. 

م�شعل: خالد  اغتيال  حماولة 

�ت�صل  �رش�حي  ب�إطالق  �ملهنئني  ��صتقب�يل  وخالل   ،1997/9/25 �خلمي�ص  يوم 

�عتد�ء  حم�ولة  �إىل  م�صعل  خ�لد  �الأخ  تعرّ�ص  عن  و�أبلغني  ه�تفي�ً  نز�ل  حممد  �الأخ  بي 

�أن  ذلك  بعد  وعلمت  �ملو�صوع،  يف  للتد�ول  �ل�صي��صي  للمكتب  �جتم�ع�ً  هن�ك  و�أن 

�إىل  م�صعل  خ�لد  �الأخ  نقل  على  و�أ�رشت  �الإ�صالمي،  ب�مل�صت�صفى  �أح�طت  �الأمن  قو�ت 

�ملدينة  يف  زي�رته  �إىل  ذهبت  �صب�ح�ً  �جلمعة  ويوم  �لطبية،  �حل�صني  مدينة  م�صت�صفى 

�لطبية. 
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وقر�أت،  وعلمت  �صمعت  كم�  �ليوم،  ذلك  يف  ح�صل  عم�  لنتحدث  ذلك  قبل  ولكن 

ولكن  �صالح،  �أي  يحمالن  يكون�  ومل  مر�فقيه،  من  و�ثن�ن  م�صعل  خ�لد  �الأخ  ك�ن 

علمت  كم�  �ص�ئم�ً  وك�ن  �صيف(  �أبو  )حممد  �الأول  �لطر�ز  من  ري��صي�ً  ك�ن  �أحدهم� 

�ثن�ن  هن�ك  ك�ن  �جل�ردنز  �ص�رع  يف  �ل�ص�مية  مركز  عم�رة  ومق�بل  �لوقت،  ذلك  يف 

�أذنه،  حتت  م�  جه�ز�ً  وو�صع  خ�لد  �الأخ  �أحدهم�  ه�جم  وفج�أة  �ل�صي�ح،  من  ك�أنهم� 

بعد  خ�لد  �الأخ  �أن  خ�لد،  �الأخ  مع  بقي  �لذي  �ملر�فقني  �الإخوة  �أحد  يقول  هرب�،  ثم 

ح�ول  �الإ�صالمي،  �مل�صت�صفى  �إىل  فنقل  �لغثي�ن،  من  ح�لة  به  متر  �ص�رت  ذلك 

�مللك  من  �أمر  ذكرت  كم�  وج�ء  مع�جلته،  ي�صتطيعو�  فلم  مع�جلته  هن�ك  �الأطب�ء 

ور�ء  رك�ص  فقد  �صيف  �أبو  حممد  �أم�  �لطبية.  �حل�صني  مدينة  م�صت�صفى  �إىل  بنقله 

به�، فوقف  تنتظرهم� فركب�  �ل�رشو�ت ك�نت �صي�رة  �الثنني، وعند حمل مطعم  هذين 

بهوؤالء  نلحق  �أن  نريد  وق�ل  خ�صو�صي  �صي�رة  و�أخذ  �ل�ص�رع،  و�صط  �صيف  �أبو 

هذ�ن  به�  ك�ن  �لتي  �ل�صي�رة  ب�أن  ق�ل  �مل�ص�فة،  وقطع  �صخ�ص،  على  �عتدو�  الأنهم 

�ل�صي�رة  تلك  وذهبت  �صيف،  �أبو  ور�ءهم�  ب�أن  ينتبه�  ومل  منه�  نزال  �لعميالن، 

يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صف�رة  �إىل  �الأغلب  وعلى  م�صعل،  �صّد  ��صتخدم  �لذي  ب�جله�ز 

وبد�أ  �صيف،  �أبو  هن�ك  �إىل  بهم�  حلق  �ملدينة،  �ص�رع  �إىل  توجه�  وهم�  �لر�بية،  منطقة 

�أبو �صيف  معركة من �ملالكمة و�لكر�تيه و�حلج�رة وك�نت �صعبة جد�ً، وذكر يل �الأخ 

عليهم،  يرد  ك�ن  ولكنه  �لوعي  عن  يغيب  يك�د  حتى  ب�حلج�رة  ي�رشبونه  ك�نو�  �أنهم 

رفيقه.  في�صيب  �للكم�ت  يوجه  �الآخر  فك�ن  به،  ومترت�ص  �أحدهم�  �صيف  �أبو  �أخذ  ثم 

�أبو �صيف و��صتهلك هوؤالء �الثن�ن، �صخر �هلل �صبح�نه  يف هذه �الأثن�ء بعد �أن ��صتهلك 

�لتحرير  جي�ص  ق�ئد  �بن  بدر  ��صمه  �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ص  يف  �ص�بطً�  له  وتع�ىل 

هوؤالء  �إن  يقول  وهو  �صيف  الأبي  ��صتمع  �ل�ص�ب  هذ�  �خلطيب،  نعيم  �لفل�صطيني 

تع�لو�  للثالثة  وق�ل  �لق�صية  ففهم  م�صعل،  خ�لد  �غتي�ل  ح�ولو�  هوؤالء  مو�ص�د 

�ل�صري.  و�دي  بي�در  خمفر  �إىل  و�صلمهم  ب�ل�صي�رة،  و�أخذهم  �أمن،  �ص�بط  ف�أن�  معي 

عليه  ك�نت  وقد  �مل�صت�صفى  يف  �جلمعة  يوم  زرته  وقد  �صيف.  �أبو  ق�صة  هذه  هن�  �إىل 

يبت�صم،  وك�ن  �ل�رشب،  من  متورم�ً  وك�ن  غرز  عدة  و�أخذ  ر�أ�صه،  يف  �رشب�ت  �آث�ر 

رب�نية  قوة  ج�ءتني  لقد  ق�ل  �ص�ئم،  و�أنت  �أم�مهم  تقف  �أن  ��صتطعت  كيف  له  فقلت 

وتع�ىل.  �صبح�نه  �هلل  من 
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م�صت�صفى  يف  �جلمعة،  يوم  �صب�ح  لزي�رته  ذهبت  خ�لد،  �ملج�هد  �الأخ  �إىل  نعود 

بجه�ز،  مت�صل  و�لتنف�ص  �لهو�ء،  �أجل  من  �ل�صف�رة  مثل  فمه  يف  ك�ن  �لطبية،  �ملدينة 

وك�ن  �الأطب�ء  وح�رش  حوله،  مكثن�  �ملوت،  �صكر�ت  يغ�لب  ك�ن  �صيء،  وو�صعه 

وج�ء  و�أهله،  و�لده  وج�ء  �صيء،  ب�أي  يتكلمو�  �أن  دون  ولكن  يع�جلونه  �الأطب�ء 

�أع�ص�ء  من  عدد  ذلك  بعد  ز�ره  فيمن  و�أذكر  �حلركة،  �أع�ص�ء  وج�ء  �الإخو�ن 

�لعرب.  �لكني�صت 

ب�الإفر�ج  للتهنئة  �لزو�ر  جميء  و��صتمر  �لظهر،  بعد  �لبيت  �إىل  عدت  �جلمعة  يوم 

يل  ق�ل  �لكيالين،  زيد  �إبر�هيم  �ل�صيخ  للت�ريخ  �أذكره  وهذ�  ز�رين،  وممن  عني، 

يكن  ال  ب�أنه  �الأطب�ء  بع�ص  ويقول  جد�ً،  �صعب  ح�له  له  قلت  �لوليد؟  �أبو  ح�ل  كيف 

�إي�ه،  �جله�ز  بو��صطة  �أذنه  حتت  جلده  يف  �صخت  �لتي  �مل�دة  عرفت  �إذ�  �إال  مع�جلته 

غ�در  �أن  بعد  يل،  وق�ل  �جلمعة  م�ص�ء  بي  �ت�صل  �ص�أ�ص�أل.  �أن�  وق�ل  كثري�ً  فت�أثر 

�جله�ز  �إن  يل  وق�ل  �ل�صحة،  وزير  �لكردي  �أ�رشف  �لدكتور  �ص�ألت  بيته،  من  و�ص�أل 

�لتعرف على هذه �مل�دة. يوم  �إن �ص�ء �هلل  �لكيم�وي هو موجود مع �الأجهزة، و�صيتم 

خ�لد  بد�أ  �الأحد  يوم  زرن�ه  وعندم�  �لزي�رة،  من  منعون�  خ�لد  زرن�  عندم�  �ل�صبت 

يعود  وبد�أ  �ال�صطن�عي،  �لتنف�ص  عنه  نزعو�  قد  وك�نو�  طبيعي�ً،  تنف�ص�ً  يتنف�ص  يعود 

يوم  معه  نتحدث  وبد�أن�  و�الإثنني،  �الأحد  يوم  مت�م�ً  �صح�  حتى  ف�صيئ�ً،  �صيئ�ً  للحي�ة 

ق�ل  �الإعالمي،  ن�ص�طي  و�أب��رش  �أعود  �أن  �أ�صتطيع  هل  له  وقلت  و�صوح.  بكل  �الثنني 

�أ�صبوع، وك�ن هذ� �لت�رشيح لوك�لة  يل توكل على �هلل، �رشحت ب�أول ت�رشيح يل بعد 

�إن م� ق�م به �ل�صه�ينة من خالل �لعميلني ال ي�صكت عليه،  �الأنب�ء �لقطرية، وقلت فيه 

ويجب �أن يقدم� �إىل �ملح�كمة، وبعد ذلك، بعد �أن يح�كم� ويودع� �ل�صجن، ال م�نع من 

�ملو�ص�د  من  �لعميلني  هذين  �رش�ح  الإطالق  �ل�صهيوين  �لعدو  مع  مف�و�ص�ت  �إجر�ء 

يل  ق�ل  �ل�صهيونية.  �ل�صجون  يف  �ملعتقلني  وكل  ي��صني،  �أحمد  �ل�صيخ  �إطالق  مق�بل 

�ملعتقلني  جميع  �رش�ح  �إطالق  يتّم  �أن  �ملعقول  من  هل  �لقطرية  �الأنب�ء  وك�لة  مندوب 

من �ل�صجون �ل�صهيونية؟ قلت له نعم الأن هوؤالء �الثن�ن من �ملو�ص�د، وثمن �ملو�ص�د 

�أكرث كثري�ً من �جلندي �ل�صهيوين �لع�دي، وذكرت له �أن �لق�ئد �أحمد جبيل ومق�بل 

1985، ومن �ملمكن تنظيف �ل�صجون  1,200 �أ�صري �صنة  جنديني يهوديني �أطلق �رش�ح 
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�الأخ  ي�صحو  �أن  )قبل  �ل�صي��صي  �ملكتب  �أع�ص�ء  �أحد  �ت�صل  �لفرتة  هذه  يف  جميعه�، 

ب�الإفر�ج  �إال  �لعمالء  �الإفر�ج عن هوؤالء  له نحن ال نو�فق على  ب�لبطيخي، وق�ل  خ�لد( 

لي�صو�  هوؤالء  �إن  له  ق�ل  �لبد�ية  يف  �الأ�رشى.  من  كبري  وعدد  ي��صني  �أحمد  �ل�صيخ  عن 

غري  �أنهم�  وتبني  عليهم�  �لك�صف  مّت  و�أنه  �الغتي�ل،  عملية  بد�ية  يف  وذلك  �صه�ينة، 

�ملتع�صبني  �مل�صيحيني  من  يكون�ن  رمب�  يهوديني،  لي�ص�  �أنهم�  على  يدل  مم�  خمتونني 

لل�صه�ينة. هذه �لدع�ي�ت �لتي ك�نت تروج يف ذلك �لوقت لالأ�صف، وهي مكذوبة، عن 

جرى  م�  ب�أن  �آنذ�ك  �الإعالم  وزير  مط�وع  ل�صمري  �أوعز  �لذي  وهو  �لبطيخي،  طريق 

�ص�ئحني كنديني.  و�إمن� مه�و�صة بني مر�فقي م�صعل وبني  �عتد�ء على خ�لد  لي�ص 

نعود للق�صة، �مللك ح�صني غ�صب غ�صبً� �صديدً� عندم� متت �لعملية يف �أر�ص �الأردن 

تدخل  وهو  عربة،  و�دي  �تف�قية  عقد  من  �صنو�ت  ثالث  بعد   1997 �صبتمب  �أيلول/  يف 

كفة،  يف  م�صعل  خ�لد  حي�ة  له  وق�ل  كلينتون  �إىل  و�أر�صل  �الأردنية،  �ل�صي�دة  يف  وقح 

وحترك  �أخرى.  كفة  يف  �الأردن  يف  �ل�صالم  �تف�قية  فيه�  مب�  �ملنطقة  يف  �ل�صالم  و�تف�قية 

يف هذه �لفرتة نتني�هو، وقد ك�ن رئي�ص�ً لوزر�ء �لعدو �ل�صهيوين، فوعد ب�إر�ص�ل �مل�دة 

�مل�ص�دة للت�صمم �لكيم�وي Anti Dot، ويق�ل ب�أن هذه �مل�دة ك�نت مع دكتورة، وك�نت 

عطيت لالأخ خ�لد قبل �لظهر، بعد �أن �أخلي 
ُ
تقيم يف فندق �الأردن يف عّم�ن، ويوم �ل�صبت �أ

�إليه  �إليه يوم �الأحد ك�ن قد ع�د  �أق�ربه و�أ�صدق�ئه، وعندم� ذهبن�  �مل�صت�صفى من جميع 

�صخ�صية  وهو  ه�ليفي،  �أفر�هيم  �أن  �لرو�ي�ت  ح�صب  �لفرتة  هذه  يف  �لطبيعي.  �لتنف�ص 

�صهيونية عمل يف �ملو�ص�د �ص�بقً�، وبعد عملية خ�لد م�صعل ��صتلم �ملو�ص�د مرة �أخرى، 

�إىل عمّ�ن وق�بل �مللك ح�صني،  وتقول �ملعلوم�ت ب�أنه على �صد�قة مع �مللك ح�صني، ج�ء 

�لعميلني،  هذين  عن  �الإفر�ج  مق�بل  ي��صني  �أحمد  �ل�صيخ  �رش�ح  ب�إطالق  مو�فقة  و�أعطى 

�الأردن  �إىل  ج�ء  وقد  ي��صني،  �أحمد  �ل�صيخ  �صي�صتقبل  �الأردن  ب�أن  ذلك  بعد  �أعلن  وفعالً 

ونزل يف مدينة �حل�صني �لطبية، و�أفرج عن هذين �لعميلني وغ�در� �إىل �لكي�ن �ل�صهيوين، 

مع �أنن� كن� نتوقع �أن تبي�ص كل �ل�صجون يف فل�صطني. 

يف  فو�صع  قلق�ً،  �ل�صحي  و�صعه  ك�ن  ي��صني  �أحمد  ب�ل�صيخ  جيء  عندم� 

بعد  مر�ت  عدة  زرته  ولقد  ك�ملة.  فحو�ص�ت  له  و�أجريت  �لطبية،  �ملدينة  م�صت�صفى 
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�أن ز�ره �مللك ح�صني وز�ره ي��رش عرف�ت، وبعد �أن ز�ره ي��رش عرف�ت ق�ل لالإعالم 

ي��صني  �أحمد  �ل�صيخ  زرت  وعندم�  و�حد.  �صفّ  يف  ي��صني  �أحمد  و�ل�صيخ  �أن�  كنت 

قر�ء�تي  ومن  �أ�صقر،  �صعر  ذ�ت  �صح�فية  فر�أيت  �خل�رج  �إىل  نظرت  �ملر�ت  �إحدى  يف 

وتعمل  بريي  �صميد�ر  ��صمه�  يهودية  �صح�فية  هذه  �أن  عرفت  �لعبية  للجر�ئد 

�صح�فية  هن�ك  �ل�صيخ  �أيه�  �حرت�ص  له  وقلت  �ل�صيخ  �إىل  فدخلت  يديعوت،  جلريدة 

ت�رشيح  يف  يقول  عرف�ت  �إن  �أحمد  �صيخ  ي�  له  قلت  �ملهم  مق�بلته�.  فرف�ص  يهودية، 

�إنه يعرفك منذ �أن كنتم� يف �صّف و�حد، �صحك وق�ل مل نكن يف �صّف و�حد،  �صحفي 

ي��صني،  �أحمد  لل�صيخ  �أقيم موؤمتر �صحفي كبري  ومل نكن يف مدر�صة و�حدة. بعد ذلك 

�الأخ حممد نز�ل يرفع  �ل�صي��صي  �ملكتب  �الأ�صئلة، وك�ن ع�صو  �ل�صح�فيون  له  ووجه 

�أحمد ي��صني، وبعد ذلك مّت  �ل�صيخ  �إج�ب�ت  �ل�صوت -وهو ذو �صوت جهوري- بكل 

نقله بط�ئرة هليوكبرت وودعن�ه ومر�فقه �لذي ج�ء معه �إىل قط�ع غزة. هن�ك يف قط�ع 

يف  �الأوىل  �خلطوة  وخط�  كبري�ً،  جم�هريي�ً  ��صتقب�الً  ي��صني  �أحمد  �ل�صيخ  ��صتقبل  غزة 

�صنو�ت  عليه  حكم  حيث   1989 �لع�م  منذ  �عتقل  �أن  بعد  عنه  �الإفر�ج  بعد  غزة  قط�ع 

طويلة. 

�لزو�ر  �أبو �صم�حة -رحمه �هلل- يف عّم�ن ال�صتقب�ل  �ل�صيخ غ�زي  ��صت�أجرن� بيت 

ووحد�ن�ً،  زر�ف�ت  �أتو�  �لذين  لل�صح�فيني  و��صتقب�له  م�صعل  خ�لد  �الأخ  على  لل�صالم 

�أعط�ه  وتع�ىل  �صبح�نه  �هلل  الأن  بقوة  يتكلم  خ�لد  �الأخ  و�أ�صبح  خ�لد،  �الأخ  وحتدث 

عقبت  عّم�ن  يف  بر�ص  فر�ن�ص  وك�لة  مندوبة  حبيب  رندة  �أن  لدرجة  جديدً�،  عمرً� 

�إبر�هيم.  �الأخ  ت�رشيح�ت  من  �أ�صد  �أ�صبحت  ت�رشيح�تك  ب�أن  موجودً�،  وكنت  �أم�مه، 

بعد ذلك يف �أو�ئل �صهر ت�رشين �لث�ين/ نوفمب ق�ل يل �الأخ خ�لد �صنذهب لزي�رة �مللك 

توكل  له  قلت  و�لو�لد  �أن�  �ص�أذهب  �مل�رشف،  وموقفه  جمهود�ته  على  ل�صكره  ح�صني 

على �هلل، ق�ل ال، نريدك �أن تذهب معن�. رمب� ك�ن �الأخ خ�لد يريد �أن ي�صح م� ح�صل 

جرن�ل  ��صتقبلن�  وهن�ك  �مللكي،  �لق�رش  �إىل  معهم  فذهبت  �صهرين،  قبل  يل  �عتق�ل  من 

وبعد  بن�،  ورحب  بحف�وة  ��صتقبلن�  �لق�مة،  طويل  جرن�ل  وهو  �صكري،  ��صمه  �أردين 

و�ألقى  �مللك،  و�صكر  م�صعل  خ�لد  و�لد  وحتدث  معن�  وجل�ص  ح�صني  �مللك  ج�ء  فرتة 

�أم�مه، وتكلم �الأخ خ�لد، كم� حتدث �مللك بعطف مع �الأخ خ�لد.  كلمة 
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عـلـى  �الإ�صـر�ف  مـهـنـد�صـو 

�أردنـيـون  طـالل،  �ملـلـك  �صـّد 

.1973 �صـنـة  ويـوغـو�صـالف، 

مع مهند�صي �صلطة و�دي �الأردن، 

�صّد �مللك طالل، �صنة 1977. 

مهرب �صّد �مللك طالل، �صنة 1978.
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التطورات يف االأردن �شنة 1998:

�ل�صوري  �جل�نب  على  �أوالً  �أمريك�،  يف  ريفر  و�ي  مف�و�ص�ت  جرت   1998 �صنة  يف 

�ل�صوري.  �جل�نب  يف  تنجح  ومل  طويلة  لفرتة  و��صتمرت  �لفل�صطيني،  �جل�نب  على  ثم 

هذه  يف  �أو�صلو.  التف�قية  ��صتكم�الً  ريفر  و�ي  يف  �لفل�صطينيني  مع  �تف�قي�ت  وعقدت 

�الأثن�ء ج�ءت دعوة �إىل حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية حم��ص ملوؤمتر �جلم�عة �الإ�صالمية يف 

�إ�صالم �أب�د يف ب�ك�صت�ن يف �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1998، فكلفني �ملكتب �ل�صي��صي 

بتلبية هذه �لدعوة، وفعالً �ص�فرت �إىل �إ�صالم �أب�د، وك�نت �أول مرة �أدخل فيه� �إ�صالم �أب�د. 

�أب�د، وهو م�صجد  �إ�صالم  �أقيم موؤمتر كبري قرب م�صجد �مللك في�صل يف  يف هذه �لزي�رة 

مئ�ت  ح�رشه  حيث  بقربه،  �ملوؤمتر  و�أقيم  �الأول،  �لطر�ز  من  �ملعم�ري  وطر�زه  كبري، 

ودع�  ح�صني  ق��صي  �لق�ئد  وتكلم  �الإ�صالمية،  �جلم�عة  من  �لب�ك�صت�نيني  من  �الألوف 

هن�ك  وك�ن  �لفل�صطينية،  للق�صية  تبع�ت  وجمعو�  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ن�رشة  �إىل 

كلمة �أي�صً� من �ل�صيخ �أحمد ي��صني عب �له�تف، وتكلم كثري من ق�دة �لع�مل �الإ�صالمي، 

رئي�ص  �أق�مه�  وليمة  �إىل  دعيت  �الحتف�ل  هذ�  بعد  ق�صرية.  كلمة  �ألقي  �أن  مني  وطلب 

وهو  هن�ك،  يقيم  م�رشي  وهو  �لع�ص�ل  �لدكتور  �أب�د  �إ�صالم  يف  �الإ�صالمية  �جل�معة 

تطور�ت  عن  له  حتدثت  وقد  فل�صطني،  يف  �جله�د  مع  جدً�  ومتع�طف  حمببة  �صخ�صية 

�ل�صب�ب  من  �الإ�صالمية،  �حلركة  �صب�ب  من  عدد�ً  ق�بلت  وهن�ك  �لفل�صطينية.  �لق�صية 

�لف�ص�ئي�ت.  مع  يعملون  ذلك  بعد  �أخذو�  �ل�صب�ب  هوؤالء  من  وجزء  �ملتفهم،  �لو�عد 

وقبله�  �لكويت،  يف  �أعمل  كنت  عندم�   1966 منذ  �أره  مل  علي  عزيز  ب�أخ  �لتقيت  وهن�ك 

1956 ر�فقته يف �لتطوع للدف�ع عن م�رش يف �أثن�ء �لعدو�ن �لثالثي، وهو �لدكتور  �صنة 

�أب�د،  �إ�صالم  فن�دق  �أحد  يف  �صحفي�ً  موؤمترً�  يل  رتبو�  �ل�صب�ب  وهوؤالء  �لهلي�ص.  �صعيد 

و�أو�صحت موقف  �لفل�صطينية وعن قر�ر�ت و�ي ريفر،  �لق�صية  حتدثت عن تطور�ت 

حركة حم��ص منه� بكل قوة، وبثته� وك�لة رويرتز ع�ملي�ً. 

بعد عودتي �إىل �الأردن ك�نت �الأجو�ء تزد�د توتر�ً يف �ل�ص�حة �الأردنية، وك�ن �لبطيخي 

يزيد �الأمور توتر�ً �أي�ص�ً، و�أذكر �أن �الأخ خ�لد م�صعل ح�ول �أن يذهب �إىل دم�صق ف�أعيد 

من �حلدود �الأردنية. 
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على  حظر  هن�ك  وك�ن  �مل�صلمني،  لالإخو�ن  �لع�م  �ملركز  يف  وطني  ملتقى  وعقد 

�أن متثلني يف �مللتقى  �أريدك  حركة حم��ص يف �الإدالء ب�أي ت�رشيح، ق�ل يل �الأخ خ�لد 

وطنية  �صخ�صي�ت  هن�ك  وك�نت  �لع�م  �ملركز  �إىل  ذهبت  �لع�م،  �ملركز  يف  �لوطني 

�أن  قبل  جلو�صي  و�أثن�ء  غربية،  �أبو  بهجت  �لكبري  �ملج�هد  بج�نبي  وك�ن  خمتلفة، 

�إليه، ق�ل يل، وك�ن حوله عدد  �لع�م يريدك، فذهبت  �ملر�قب  ب�أن  �ألقي كلمتي قيل يل 

بعد  تعتقل  رمب�  الأنك  كلمة،  تلقي  ب�أن  نرغب  ال  نحن  �لتنفيذي،  �ملكتب  �أع�ص�ء  من 

�إن هذ� هو موقف حركة حم��ص، وقد كلفني رئي�ص �ملكتب  خروجك من هن�، قلت له 

�أحد  �مل�صوؤولية،  نتحمل  و�حلركة  و�أن�  �لكلمة،  هذه  �ألقي  �أن  �إال  يل  ولي�ص  �ل�صي��صي، 

�مل�صوؤولية فال م�نع من ذلك. و�ألقيت  �إبر�هيم �صيتحمل  �الأخ  �أن  �حل��رشين ق�ل مب� 

بهجت  تكلم  وعندم�  منه�،  �حلركة  موقف  و�أو�صحت  ريفر،  �تف�قية و�ي  حول  كلمة 

�ملق�ومة.  بخي�ر  ومت�صكه�  حم��ص  حركة  مبوقف  �أ�ص�د  غربية  �أبو 

ق�بلت هن�ك  املخابرات،  دائرة  اإىل  ا�شتدعائي  مّت  �لث�ين، وكم� هو متوقع،  �ليوم  يف 

�ل�صيد )�أ.هـ.( وحتدثن� وع�تبني على �للق�ء �لذي مّت قبل يوم، و�رشحت له، وبعد قليل ق�ل 

يل ر�فقني �إىل مق�بلة م�صوؤول �آخر، دخلن� على هذ� �مل�صوؤول وتركت وحدي معه، مل �أعرف 

هذ� �مل�صوؤول، ولكن فيم� بعد علمت �أنه مدير �ملخ�بر�ت �لذي ج�ء بعد �لبطيخي وهو �صعد 

خري، �أي �أنني ق�بلت ن�ئب مدير �ملخ�بر�ت. ق�ل يل نحن حظرن� عليكم �أن ت�رشِّحو�، فكيف 

�رّشحت يف �ملركز �لع�م لالإخو�ن �مل�صلمني؟ قلت له �أن� مل �أ�رشح لالإعالم، �أن� �ألقيت كلمة 

�أم�م �جلمهور، ق�ل ك�ن هن�ك تلفزيون�ت، قلت �أن� مل �أتوجه مب��رشة �إىل هذه �لتلفزيون�ت، 

بل  ال  �الأردن،  �أحرج  ال  �أن�  له  قلت  �الأردن.  حترج  و�أنت  �الأردن،  يف  حترجن�  �إنك  ق�ل 

خدمت �الأردن رمب� �أكرث من كثريين، �حتدت �الأمور بيني وبينه، وكنت �أ�صري �إىل قي�مي 

�أكب م�رشوع تنموي يف �الأردن،  �مل�رشف ببن�ء �صدّ �مللك طالل ملدة �صبع �صنو�ت، وهو 

ق�ل �إذن مل�ذ� ال تكون متفهم�ً مل�صلحة �الأردن، و�أنت �بن �صقيق �ل�صيخ عبد �هلل غو�صة �أحد 

رج�الت �الأردن �لكب�ر؟ قلت له �إنني �أحب �الأردن و�أحب فل�صطني، ونحن يف حركة حم��ص 

حري�صون على ثرى �الأردن كم� �أنن� حري�صون على ثرى فل�صطني، هذه �ملع�دلة نحن لن 

�ل�صعب �الأردين  �لتي نحن ال نر�صى عنه�، وال  �أنتم وّقعتم هذه �التف�قية  نتخلى عنه�، 

ِذَن يل ب�خلروج، و�نتهت هذه �ملق�بلة. مل �أره بعد ذلك بت�ت�ً حتى 
ُ
ير�صى عنه�، وبعد ذلك �أ
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بت�ت�ً. ويف عهده طبع�ً  �أق�بله  �صي�أتي ذكره� الحق�ً، مل  �لتي   ،2001 �صنة  عندم� ح�رشت 

متت حم�كمة �لبطيخي يف ق�صية ف�ص�د كبى؛ حيث ت�أكد �أن �لبطيخي قد �ختل�ص حو�يل 

17 مليون دين�ر من جيوب �ل�صعب �الأردين، وهذه �صي�أتي ذكره�. 

يف هذه �لفرتة بد�أت تطفو على �ل�صطح بع�ص التباينات بني �شيا�شة قيادة االإخوان 

امل�شلمني وبني �شيا�شة حركة حما�س، وك�ن هن�ك يف �الإخو�ن �مل�صلمني خّط يدعو �إىل 

�أن يكون �لهّم �لد�خلي �ملحلي، �أي �لبعد �الأردين، هو هّم �الإخو�ن، ويجب �أن ال ي�صتغرق 

�لرتبوي  �لبعد  على  يركزو�  و�أن  غريه،  �أو  �لفل�صطيني  �لبعد  يف  �مل�صلمون  �الإخو�ن 

ل�رشبة  تتعر�ص  �حلركة  ك�نت  عندم�  ولالأ�صف  و�لبيئي.  و�خلريي،  و�الجتم�عي 

�صديدة �صنة 1999 ك�ن هذ� �خلّط يعمل �صّد هذه �حلركة ب�لت�أليب و�لتحري�ص. �ملهم �أن 

هذ� �لتب�ين �زد�د بني قي�دة �الإخو�ن وحم��ص، وك�ن من نتيجته فيم� بعد عدم �ل�صم�ح 

لالأخ خ�لد م�صعل ب��صتعم�ل غرفة يف �ملركز �لع�م كمكتب خ��ص له، وقد �نتزعت منه. 

يف هذه �لفرتة ظهرت ق�شية )ع. ن.( وهو ممن ك�نو� يف �لكويت، وج�ء �إىل �الأردن بعد 

�حتالل �جلي�ص �لعر�قي للكويت، ومتّ ��صتيع�به يف حركة حم��ص، وعمل مع رئي�ص �ملكتب 

�ل�صي��صي يف ذلك �لوقت مو�صى �أبو مرزوق، و�نتدب ك�ص�بط �رتب�ط بني حركة حم��ص، يف 

ذلك �لوقت عندم� ك�ن له� مكتب معلن، وبني �ملخ�بر�ت �الأردنية. ولكن ب�صبب �صخ�صيته 

�خلط�أ  من  ك�ن  ب�أنه  بذلك،  �لكويت  يف  يعرفونه  ممن  �آخرون  يل  �أكد  )وقد  �ملتو�زنة  غري 

��صتيع�به يف حركة حم��ص( فقد تفجَّر خالفٌ بني مكتب حم��ص وبني �إد�رة �ملخ�بر�ت. ثم 

�أمور معينة، ج�ء وحدّث �الأخ خ�لد م�صعل به�؛ و�الأخ  �إىل  �عتقل هذ� �ل�صخ�ص، وتعر�ص 

خ�لد حدّث به� �الإخو�ن �مل�صلمني، و�صدر بي�ن ب��صتنك�ر م� ح�صل معه، و�الإخو�ن ك�نو� 

�أفرج عنه، �رتد على م� ق�له، وزعم  �أن  مت�ص�منني يف هذه �لفرتة. ولكن بعد فرتة، وبعد 

ب�أن م� ق�له ك�ن بطلب من خ�لد م�صعل، و�الأخ خ�لد �أو�صح موقفه لالإخو�ن، وق�ل �إذ� ك�ن 

هن�ك �أدله لدى )ع. ن.( فليقدمه�، لكنه مل يقدم �أي �أدلة. 

يف هذه �لفرتة بد�أت تظهر مق�الت يف �جلر�ئد، بع�صه� جر�ئد �أردنية وبع�صه� جر�ئد 

ت�صدر يف �خل�رج. ظهرت حو�يل �أربعة مق�الت ته�جم حركة حم��ص، و�الأخطر منه �أنه 

حم��ص  حركة  من  معروفة  وال  معلنة،  تكن  مل  قي�د�ت  �أ�صم�ء  �ملق�الت  هذه  يف  يرد  ك�ن 
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ونزلت ب�الأ�صم�ء �حلقيقية، ونحن عرفن� �أن ور�ءه� هو )ع. ن.(، ب�لن�صبة حلركة حم��ص 

تلك�أو� يف ف�صل هذ�  لالأ�صف  �الإخو�ن  �ل�صخ�ص وقررت ف�صله، ولكن  فقد ح�كمت هذ� 

�ل�صخ�ص، وز�دت �لفجوة بني �الإخوة يف حم��ص و�الإخوة يف قي�دة �الإخو�ن. 

ك�ن هن�ك عدد من �حلو�دث �ملهمة �لتي ك�نت تركز على ��صتهد�ف �حلركة، وخ��صة 

غزة  قط�ع  يف  يجري  ك�ن  م�  بني  ت�صل  �صبكة  جند  �أن  ح�ولن�  و�إذ�  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

�أن �حلملة �صد حم��ص ك�نت  �لغربية وم� يجري يف �الأردن، جند  وم� يجري يف �ل�صفة 

و�أع�ص�ء  رئي�ص  ب�عتق�ل   1999 �صنة  ذروته�  و�صلت  حتى   1996 �صنة  منذ  م�صتمرة 

لت�صفية  �صديدة  �حلملة  ك�نت  �لع�م  هذ�  ويف  �الأردن.  من  و�إبع�دهم  �ل�صي��صي  �ملكتب 

1998 عندم�  �لكو�در وقي�د�ت �لق�ص�م يف �ل�صفة �لغربية، بد�أ ذلك يف �صهر �آذ�ر/ م�ر�ص 

هذه  على  �طالع  يل  ك�ن  وقد  �ل�رشيف.  �لدين  حميي  �ل�صهيد  �لق�ئد  وت�صفية  �غتي�ل  متّ 

�لق�صية، حيث �أ�صند يل والأحد �الإخوة من �ملكتب �ل�صي��صي در��صة �لتق�رير �لتي ك�نت 

�لدين  حميي  مع  ح�صل  م�  بتف�صيالت  �هلل  ر�م  منطقة  من  �لغربية  �ل�صفة  من  تردن� 

�ل�رشيف، وهو يعتب �لقي�دي رقم 2 بعد �ل�صهيد يحيى عي��ص وك�ن خبري�ً ب�ملتفجر�ت. 

فيه  و��صت�صهد  �هلل،  ر�م  �صو�حي  يف  �نفج�ر  عن  حتدث  �الإعالم  �أن  ح�صل  م� 

�لبحث و�لتنقيب ف�إن م� جرى هو  �أعلن ولكن مع  �ل�رشيف، هذ� م�  �لدين  حميي 

�عتق�ل حميي �لدين �ل�رشيف على يد �الأمن �لوق�ئي يف مدينة ر�م �هلل، وتعر�صه 

لتعذيب �صديد تويف على �أثره، وحتى يغطي �الأمن �لوق�ئي، ق�م مب�رشحية تفجري 

�لتق�رير  �لدين �ل�رشيف، ومن هذه  �ل�صي�رة فجرت مبحيي  �أن هذه  �صي�رة، و�دعى 

من  به  �أتي  ب�لتفجري  ق�م  فمن  ومعينة،  حمددة  �أ�صم�ء  هن�ك  ك�ن  عليه�  �طلعن�  �لتي 

منطقة ن�بل�ص، ومن هي �ملجموعة �لتي ك�نت قريبة من حميي �لدين �ل�رشيف وتدعي 

�أن له� عالقة بحم��ص، وب�حلقيقة ك�نت على عالقة وثيقة ب�الأمن �لوق�ئي وب�ل�ص�ب�ك 

�آخرين، وقد متت هذه  �أحده� وجرح  بقتل  �ملجموعة  �إنه�ء هذه  �ل�صهيوين، وقد مت 

�لعملية بعد عدم قدرة حميي �لدين �ل�رشيف على �لتو��صل مع ج�صم حركة �ملق�ومة 

�الإ�صالمية حم��ص، حيث ك�نت تتعر�ص �حلركة حلملة �رش�صة يف منطقة ر�م �هلل. وقد 

�أعددن� �لتقرير لن�رشه يف �الإعالم، وقد ك�ن يتحدث رئي�ص �ملكتب �ل�صي��صي خ�لد م�صعل 
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ولكن  �ل�رشيف،  �لدين  حميي  ��صت�صه�د  ق�صية  يف  �حلروف  فوق  �لنق�ط  �صن�صع  ب�أنن� 

�أحمد ي��صني، ن�صحو� بعدم ن�رش هذ� �لتقرير؛  �الإخوة يف �لد�خل، وعلى ر�أ�صهم �ل�صيخ 

�لتقرير،  هذ�  ين�رش  مل  وهكذ�  و�لقط�ع.  �ل�صفة  يف  عليهم  �حلملة  �زدي�د  يخ�صون  الأنهم 

وهو موجود يف �أر�صيف حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية حم��ص. 

القائدين عماد  واغتيال  �لع�م وهو ت�صفية  �لذي حدث يف هذ�  �ملهم  �الآخر  �حل�دث 

و�أم�  �ل�صلطة،  لدى  �أريح�  يف  عم�د  �عتقل  عندم�  �لق�صة  بد�أت  وقد  اهلل،  عو�س  وعادل 

�لغربية،  �ل�صفة  يف  �ختفى  فقد  �ل�رشيف  �لدين  حميي  بعد  �لرئي�صي  �لق�ئد  وهو  ع�دل 

�ل�صلطة و�ل�ص�ب�ك، ونحن يف هذه  بني  �أمني�ً  وتن�صيق�ً  م�صرتك�ً  �أن هن�ك تخطيط�ً  ويبدو 

�الأي�م جند �أن هذ� �لتن�صيق �الأمني قد ع�د يف عهد عب��ص. حيث بد�أ هذ� �لتن�صيق يف هذه 

�لق�صية ب�عتق�ل عم�د و�ل�صغط عليه، ويبدو �أن عم�د قد جرى له م�رشحية لفر�ره من 

�إىل ر�م �هلل  �أن هن�ك من �صهل له �لفر�ر من �ل�صجن، و�صل عم�د عو�ص �هلل  �أي  �ل�صجن 

يف  يقيم  ك�ن  حيث  يقيم،  �أين  يعرف  ك�ن  �أنه  ويبدو  �أخيه  عن  و�ص�أل  ب�حلركة،  و�ت�صل 

�أحد �ملن�طق �لقروية يف منطقة �خلليل، فذهب �إليه وهذ� ب�ل�صبط م� ك�ن يريده �ل�ص�ب�ك 

و�الأمن �لوق�ئي، ويبدو �أنه ُزِرع يف ج�صده بدون �أن ي�صعر جه�ز يعطي �إ�ص�ر�ت وي�صجل 

منطقة  يف  �أمنية  قو�ت  عن  �الإعالم  حتدث  وفج�أة  �أخيه.  مع  حديث  من  يجري  ك�ن  م� 

�لكالب، ومّت ت�صفية عم�د  �لقرى يف �خلليل و�أطلقت  �إحدى  بيتً� يف  �قتحمت  �خلليل، قد 

وع�دل عو�ص �هلل، ولكن مل يتم �لك�صف عن �لعملية �حلقيقية �لتي مّت مبوجبه� ت�صفية 

�ل�صهيد�ن  خذ هذ�ن 
ُ
�أ �ل�صهيدين، وكل �ملعلوم�ت م�صدره� �صهيوين. ثم  �لبطلني  هذين 

“مقبة �الأرق�م”، وهي موجودة يف �لغور وبه� مئ�ت �ل�صهد�ء من �النتف��صة  ودفن� يف 

�الأوىل و�لث�نية م� ز�ل �لعدو �ل�صهيوين يحتفظ بهم�، ويرف�ص �الإفر�ج عن جث�مينهم�، 

وقد متت ت�صفية �ل�صهيدين يف �أيلول/ �صبتمب 1998. 

يف  ��صتمرت  �خللية  وهذه  �صوريف،  خلية  عن  �لنق�ب  ك�صف  �لع�م  هذ�  ويف 

�لعمل يف من�طق �ل�صفة �لغربية ملدة ع�م ون�صف وق�مت بعملي�ت ��صت�صه�دية، 

وير�أ�ص هذه �خللية كم� ك�صف بعد ذلك �لبطل �لق�ئد عبد �لرحمن غنيم�ت، وهو 

�أن  �ل�صهيوين يعتقد  �ل�ص�ب�ك  �ل�صهيونية وقد ك�ن  �ل�صجون  �أ�صري موجود يف 
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وملدة  حب�ص،  جورج  بقي�دة  �ل�صعبية  �جلبهة  من  مق�تلون  ور�ءه�  �خللية  هذه 

ع�م ون�صف ك�نت هذه �خللية تقوم بعملي�ت بطولية حتى مّت �لك�صف عنه�.

�ملج�هد  �لبطل  ير�أ�صهم  �أفر�د  خم�صة  حو�يل  من  تتكون  �خللية  �لق�صة؟  متت  كيف 

عبد �لرحمن غنيم�ت، ن�ص�أل �هلل �أن يفرج عنه وعن ك�فة �الأ�رشى، �ثن�ن منهم موجود�ن 

يف منطقة حتت �صيطرة �لعدو �ل�صهيوين وقد �عتقال، و�لثالثة �الآخرون موجودون يف 

�ألقت �لقو�ت �ل�صهيونية �لقب�ص على �ثنني  مدينة �خلليل ومنهم عبد �لرحمن غنيم�ت، 

منهم؛ حيث ك�نت هذه �خللية قد ق�مت بعدة عملي�ت منه� عملية ��صت�صه�دية يف تل �أبيب، 

وقتل جندي �صهيوين ودفنه يف �ملنطقة �لتي ت�صيطر عليه� �لقو�ت �ل�صهيونية. 

مك�ن  على  َيدال  حتى  �ل�ص�ب�ك،  من  �ل�صديد  �لتعذيب  حتت  �الأخو�ن  هذ�ن  �أخذ 

دفن �جلندي �ل�صهيوين. ذهب� �إىل �ملك�ن، ومل يجدو� �جلثة، وقد ك�نت �خللية ك�ملة 

ومغ�درة  �لدفن  بعد  غنيم�ت  �لرحمن  عبد  �لذكي  �لق�ئد  ولكن  �لدفن،  يف  �أ�صهمت  قد 

�ل�ص�ب�ك  مبفرده،  هو  �إال  �ملك�ن  يعلم  ال  بحيث  �جلثة  مك�ن  بتغيري  ق�م  �خللية  �أفر�د 

ف�ت�صل  �صيء،  �أي  يقدم�  �أن  ي�صتطيع�  مل  �الأخوين،  هذين  على  �صغط  �ل�صهيوين 

و�ملن�صق  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لوق�ئي  �الأمن  م�صوؤول  �لرجوب  بجبيل  �ل�صه�ينة 

�لثالثة  ب�عتق�ل  ق�م  حيث  �ل�صلطة،  وبني  �ل�صهيوين  و�جلي�ص  �ل�ص�ب�ك  بني  �الأول 

وهددهم  �صديد�ً،  �صغط�ً  عليهم  و�صغط  و�الآخرين  غنيم�ت  �لرحمن  عبد  �ملتبقني؛ 

بت�صليمهم �إىل �ل�صه�ينة. م� �أقوله عب�رة عن تقرير و�صل للحركة من �لبطل �ملج�هد 

�ل�صغط  �لتقرير، وبعد  �ل�صجن، وهو تلخي�ص لهذ�  �لرحمن غنيم�ت من د�خل  عبد 

�ل�صديد و�لتهديد خ�صو� �أن ي�صلمو� �إىل قو�ت �الحتالل، فو�فقو� على �أن يدلوهم عن 

�أن ال ي�صلموهم للعدو �ل�صهيوين، ويقول عبد �لرحمن غنيم�ت  مك�ن �جلثة مق�بل 

ون�صحه  غزة،  قط�ع  يف  وقته�  ك�ن  وقد  عرف�ت،  ي��رش  من  ه�تفية  مك�ملة  و�صلتني 

وُخِدَع  �لغربية،  �ل�صفة  يف  بحم�يتهم  ووعده  �ل�صهيوين،  �جلندي  جثة  بت�صليم 

�إبالغ �ل�ص�ب�ك  �الإخوة، فدلو� عن مك�ن �جلثة لالأمن �لوق�ئي، �لذين بدورهم ق�مو� 

ح�صب  دفنه�  ومّت  �ل�ص�ب�ك،  قِبَل  من  مك�نه�  من  �جلثة  ��صتخر�ج  متّ  حيث  ب�ملك�ن، 

�ملر��صيم �ليهودية.
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�أنف�صهم  يح�رشو�  �أن  �لرجوب  جبيل  منهم  طلب  �حل�دثة  هذه  من  �صهرين  وبعد   

�أم�  الأن هن�ك حم�كمة لهم من قبل �ل�صلطة يف منطقة �أريح�، وقد ذهب �ثن�ن من �خللية 

�لث�لث فقد ك�نت له ع�صرية يف �خلليل حمته من �أن يذهب �إىل �أريح�، وقبل �لرتحيل ق�ال 

جلبيل �لرجوب �إنن� نخ�صى �أن نقع يف �أيدي �ل�صه�ينة، ق�ل لهم ال تخ�ف� �صيذهب معكم� 

جمموعة من �الأمن �لفل�صطيني �إىل �أريح�، ولن يتمّ ت�صليمكم�. ذهب� �إىل �أريح� وهن�ك ق�ل 

لهم� �الأمن �لفل�صطيني �ملح�كمة لي�صت هن� و�إمن� يف ن�بل�ص، وق�ال �إن يف �لطريق حو�جز 

�إ�رش�ئيلية كثرية، ق�ل لهم �الأمن �لفل�صطيني ال تخ�ف� نحن �صنمرركم�. وعلى م�ص�رف 

�ل�صي�ر�ت  و�صلت  وعندم�  دي�ن،  عوزي  �لو�صطى  �ملنطقة  ق�ئد  ينتظرهم  ك�ن  ن�بل�ص 

مدبرة،  �لق�صة  ب�أن  وزميله  غنيم�ت  �لرحمن  عبد  فعرف  ب�ل�صوء  �الإ�ص�ر�ت  تب�دلو� 

وهكذ� مّت ت�صليمهم� �إىل �لعدو �ل�صهيوين، وهم� �الآن معتقالن يف �ل�صجون �ل�صهيونية، 

حيث حكم على �لبطل عبد �لرحمن غنيم�ت بثم�نية موؤبد�ت. 

وهن� �أريد �أن �أوؤكد �أن حركة حم��ص مل تتوقف للحظة و�حدة عن �ملق�ومة ب�لرغم من 

�ل�رشب�ت �ملتالحقة من �لعدو �ل�صهيوين ومن �الأمن �لفل�صطيني. وبعده� ج�ء بطل ت�بع 

�رش�صور،  �ص�مل  وهو  �لبطل  هذ�  ونخلد  عليه،  ونوؤكد  لوحده،  بعمليتني  وق�م  للق�ص�م 

حيث �ألقى قنبلة يدوية على عدد من �جلنود �ل�صه�ينة يف �لقد�ص ثم توجه �إىل بئر �ل�صبع 

و�ألقى قن�بل �أخرى على جتمع كبري للجنود �ل�صه�ينة قرب حمطة للب��ص�ت، حيث ك�ن 

متت  وعندم�  �صهيوني�ً،  جندي�ً   75 حو�يل  �لبطل  هذ�  عملية  جر�ء  جرحو�  من  جمموع 

عميل  �لبطل  هذ�  ب�أن  وق�ل  جنونه،  جّن  مف�و�ص�ته  �أوج  يف  عرف�ت  وك�ن  �لعملية  هذه 

لل�صه�ينة، وك�ن رّد فعل �ل�صعب �لفل�صطيني نريد مئ�ت من هذ� �لنوع من “�لعمالء”. 

جولة ال�شيخ اأحمد يا�شني:

ويف �صنة 1998 ق�م �ل�صيخ �أحمد ي��صني بجولة عربية و�إ�صالمية، �ص�ركه يف بع�صه� 

�الأخ خ�لد م�صعل، وك�ن لالأخ حممد نز�ل دور كبري يف �إعد�د هذه �جلولة و�لتن�صيق له�، 

لقطر  زي�رته  ومنه�  �لعربية،  �لبالد  من  عدد�ً  ز�ر  حيث  رحالت،  ثالث  يف  ر�فقته  وقد 

�إىل �صورية يف نه�ية  �أي�ر/ م�يو، وزي�رته  �أبريل، وزي�رته ل�صنع�ء يف  يف �صهر ني�ص�ن/ 

�أي�ر/ م�يو. 
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و�حلكومة  �الأمري  من  �بتد�ًء  كبري�ً  ��صتقب�الً  ��صتُْقبِل  حيث  قطر  بزي�رة  و�أبد�أ 

و�ل�صعب �لقطري، فنزل يف فندق “�ل�صري�تون”، وهو �أف�صل �لفن�دق يف قطر، وهو 

��صتقب�ل  يف  كنت  �جلويدة،  �صجن  من  �رش�حن�  �أطلق  �أن  بعد  به  نزلن�  �لذي  �لفندق 

�أن  �أريد  �إجنليزي�ً  �لفندق وقد ك�ن  �ل�صيخ حمد، وعندم� دخل ق�ل ملدير  �أمري قطر 

تهتم ب�ل�صيخ �أحمد ي��صني وكل “�الإره�بيني” �لذين معه ف�صحكن� و�صحك �ملدير. 

�أرك�ن  �أمري قطر ومن معه من  �أحمد وحتدث مع  وجل�صن� فرتة يف لق�ء مع �ل�صيخ 

ي��صني بن�ص�ط�ت كثرية ر�صمية و�صعبية، حيث دعي ملوؤمتر  �ل�صيخ  �لدولة. وق�م 

�صعبي �ألقى فيه كلمة طيبة ح�رشه� �جلميع، وق�م بزي�رته �لعلم�ء جميع�ً �بتد�ء من 

�ل�صيخ �لقر�ص�وي، ويف هذه �لفرتة ج�ءه مقدم �لبن�مج )�أحمد من�صور( من قن�ة 

و�أن  �لع�رش”،  على  “�ص�هد  برن�مج  نز�ل  حممد  �الأخ  وعلى  عليّ  وطرح  �جلزيرة، 

يبد�أ ب�ل�صيخ �أحمد ي��صني و�صجعن� �ل�صيخ على ذلك، وك�نت له �أول حلقة من حلق�ت 

�ص�هد على �لع�رش. 

ب�ل�صيخ  رّحب  حيث  �ليمن،  هي  �أحمد  �ل�صيخ  فيه�  �ص�ركت  �لتي  �لث�نية  و�لرحلة 

�أحمد �لرئي�ص علي عبد �هلل �ص�لح و�حلكومة ورئي�صه� و�ل�صعب �ليمني جميعه، وقد 

عقد موؤمتر �صخم يف �ص�حة �جل�معة يف �صنع�ء وح�رشه �أكرث من 20 �ألف من �ل�صعب 

�النتف��صة  عن  جيد�ً  �ل�صيخ  وحتدث  �صغرية،  بكلم�ت  �ل�صيخ  قدمت  وقد  �ليمني، 

�لتقى  كم�  �الأوىل،  �النتف��صة  هذه  �إجن�ح  يف  حم��ص  �الإ�صالمية  �ملق�ومة  حركة  ودور 

�ل�صيخ بق�دة �الأحز�ب و�لف�ص�ئل. 

قبل  من  كبري�ً  ��صتقب�الً  ��صتُْقبِل  حيث  �صورية،  �إىل  �صنع�ء  غ�درن�  ذلك  بعد 

ق�رش  يف  جل�صة  متت  وقد  �ل�صوري،  و�ل�صعب  و�حلكومة  �الأ�صد  ح�فظ  �لرئي�ص 

“�ل�صعب”، ح�رشته� مع �الإخوة خ�لد م�صعل رئي�ص �ملكتب �ل�صي��صي، ومو�صى 

�لرئي�ص  طرف  من  وح�رش  م�صطفى،  حممد  و�أبو  �لعلمي،  وعم�د  مرزوق،  �أبو 

�ل�صوري ح�فظ �الأ�صد: عبد �حلليم خد�م ووزير �خل�رجية ف�روق �ل�رشع، وبع�ص 

لثالث  �للق�ء  و�متد  �لق��صي،  ع�ص�م  منهم  �لبعث  حلزب  �لقومية  �لقي�دة  �أع�ص�ء 

�ص�ع�ت، وك�ن �ل�صيخ �أحمد ي��صني قد �ت�صل به �الإخو�ن �ل�صوريون وطلبو� منه �أن يتو�صط 
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لدى ح�فظ �الأ�صد، فتحدث �ل�صيخ �أحمد ي��صني حول �ملو�صوع. ولكن �صعرن� �أن هذ� 

�الإخو�ن  فعله  عم�  يتحدث  ف�أخذ  �الأ�صد،  ح�فظ  �لرئي�ص  مك�من  �أث�ر  قد  �ملو�صوع 

�الأخ  تدخل  وهن�  بتوتر.  �جلل�صة  تنتهي  �أن  وخ�صين�  وب�لتف�صيل،  �ل�صوريون 

�إىل  ذلك  بعد  ل �حلديث  �لدبلوم��صية، فحوَّ خ�لد م�صعل وهو على درجة كبرية من 

ْنِقَذ �الجتم�ع، وبد�أن� نتحدث عن �لق�صية �لفل�صطينية، 
ُ
�لق�صية �لفل�صطينية، وهكذ� �أ

وحتدثن� عن م� تق��صيه �حلركة من �ل�صلطة �لفل�صطينية، وحتدث �أي�ص�ً ح�فظ �الأ�صد 

�أن  ت�صتطيع  ال  �لرئي�ص  ح�صور  يف  تكون  وعندم�  عرف�ت.  مع  جت�ربه  بع�ص  عن 

تذهب �إىل �حلم�م فتنتظر، وعندم� �نتهى �للق�ء �ص�رعت �إىل �حلم�م، ف�صحك ع�ص�م 

�لق��صي وق�ل ال ت�صتطيع �أن ت�صب، قلت ال، ق�ل لقد ك�ن ح�فظ �الأ�صد ي�صتعمل هذ� 

�الأ�صلوب مع و�رن كري�صتوفر، وزير خ�رجية �لوالي�ت �ملتحدة، وك�ن �حلو�ر ي�صمى 

�أكرث، وك�ن كري�صتوفر يت�ص�يق كثري�ً وك�ن ح�فظ  “مدّ �ملث�ن�ت” ملن ي�صب  حو�ر 

رئي�ص  ب�أن  �ملن��صبة  هذه  يف  يل  ذكر  وقد  ذلك.  على  قدرة  وله  طويالً  ي�صتمر  �الأ�صد 

نق�ب�ت  ومع  �ل�صي��صيني  مع  �الأ�صلوب  هذ�  ي�صتعمل  ك�ن  مك�ريو�ص  �الأول  قب�ص 

�لعم�ل �لتي تزعجه كثري�ً، فيدعوهم لالجتم�ع ويقدم لهم �لقهوة و�ل�ص�ي و�لب�رد 

ي�صبحون  عندم�  �جلل�صة  نه�ية  ويف  �ملغ�درة،  ي�صتطيعون  وال  ب�حلديث  وي�صتمر 

حم�صورين جد�ً ي�أخذ �لقر�ر�ت �لتي يريده� من هوؤالء �لنقب�ء. وقد قيل يل �أي�ص�ً �أن 

عرف�ت ك�ن ي�صتخدم �أ�صلوب�ً قريب�ً من هذ� �الأ�صلوب حيث ك�ن يبد�أ �جتم�ع�ته د�ئم�ً 

ومعروف  �لفجر  حتى  وي�صتمر  فتح  ومع  �لتنفيذية  �للجنة  مع  �لليل  منت�صف  بعد 

عنه �أنه ك�ن ين�م �ص�عتني يف �لنه�ر ي�صتعني بهم�، فعندم� ي�صبحون ن�صف �ص�حني 

ون�صف ن�ئمني ي�أخذ عرف�ت �لقر�ر�ت �لتي يريده�. 

هذه بع�ص �لن�ص�ط�ت �لتي ق�م به� �ل�صيخ �أحمد، وقد ز�ره ق�دة �لف�ص�ئل �لفل�صطينية 

كلهم مب� فيهم جورج حب�ص، ون�يف حو�متة، و�أبو مو�صى، و�ل�ص�عقة وحفيد عز �لدين 

�أحمد  و�ل�صيخ  �لق�ص�م  حفيد  بني  ت�ريخية  زي�رة  وك�نت  دم�صق،  يف  يقيم  �لذي  �لق�ص�م 

ي��صني. كم� ز�ر �مل�صجد �الأموي و�ألقى فيه كلمة، ثم زرن� معه قب �لبطل �صالح �لدين 

�الأيوبي قرب �مل�صجد. 





الف�صل الثاين ع�رش

قطر  اإىل  والإبعاد  الأردن  يف  العتقال 

�سنة 1999
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اعتقال عدد من قادة حما�س يف االأردن:

يف اأوائل �شباط/ فرباير 1999 تويف امللك ح�شني، ويكن �أن نقول �إنه بوف�ته �ختلت 

�الأردين.  �لنظ�م  وبني  حم��ص  حركة  بني  �لعالقة  حتكم  ك�نت  �لتي  �حل�ص��صة  �ملع�دلة 

وت�ريخي�ً �أ�رش �الأخ خ�لد م�صعل على �أن ي�ص�رك يف جن�زة �مللك �حل�صني، و�ص�ر يف هذه 

�جلن�زة �أ�صخ��ص متب�ينون مت�مً�، فلوحظ مثالً، �أنه قد �ص�رك فيه� ح�فظ �الأ�صد، و�ص�رك 

�أن ن�ص�رك يف  لن�  عزر� و�يزمن، و�ص�رك خ�لد م�صعل، نحن كمكتب �صي��صي مل ي�صمح 

هذه �جلن�زة، ف�أ�رشرن� على �مل�ص�ركة يف �لعز�ء، وب�صعوبة جد�ً �ُصِمَح لن� �أن ندخل لنقدم 

�مللكي، حيث ذهبت برفقة �الأخوين خ�لد م�صعل  �لديو�ن  �لعز�ء ب�مللك ح�صني يف  و�جب 

ومو�صى �أبو مرزوق، وب�صعوبة جمة و�صلن� �إىل دور لتقدمي �لعز�ء، وك�ن هن�ك م�صور 

تلفزيوين ي�أخذ �صور�ً للوفود، و�أن� كنت �أالحظ من ك�ن قبلن� ومن ك�ن بعدن�، وعندم� 

رجعت �إىل �لبيت وفتحت �لتلفزيون �الأردين فر�أيت �لوفود وهي ت�ص�فح وتقدم �لعز�ء، 

عندم� و�صل �مل�صور �إىل وفد حركة حم��ص مل يظهر �لوفد يف �ل�صورة، قلت الإخو�ين يف 

�ملكتب �ل�صي��صي �إن �صيئً� م� يدبر حلركة حم��ص. 

�لقي�دة  من  دعوة  على  بن�ء  طهر�ن  �إىل  غ�درن�   1999/8/28 يف  وب�لذ�ت  فرتة  بعد 

�الإير�نية، وبعد و�صولن� طهر�ن ويف يوم 1999/8/30 مّت اعتقال اأكرث من 16 اأخاً ممن 

يعملون يف حركة حما�س، وعلى ر�أ�صهم ع�صو �ملكتب �ل�صي��صي �الأخ �ص�مي خ�طر، �أم� 

�ملك�تب مب�  �الأنظ�ر، و�أغلقت جميع  �لر�صق فقد تو�ري� عن  �الأخوين حممد نز�ل وعزت 

فيه� مكتبي، ومكتب �الأخ حممد نز�ل، و�ملكتب �الإعالمي �لذي ك�ن يديره عزت �لر�صق، 

ومكتب د. مو�صى �أبو مرزوق، ومكتب �الأخ خ�لد م�صعل، و�أخذت منه� �أجهزة و�أغر��ص 

�أ�صبحت  �حلركة  ب�أن  و�أعلن  طهر�ن،  �إىل  و�صولن�  من  يومني  بعد  ذلك  حدث  كثرية، 

حمظورة ق�نونيً�، وبعد ذلك قيل ب�أن هن�ك مذكر�ت جلب لن� ونحن يف طهر�ن. 

�حلو�ر�ت بينن� وبني �الإير�نيني تركزت ب�لدرجة �الأوىل على �حلدث �الأردين، و�أذكر 

وك�ن  ب�رزة،  �صي��صية  �صخ�صية  الحق�ً  �أ�صبح  �لذي  الريج�ين،  علي  مع  �لتقين�  عندم� 

خ�منئي.  �لق�ئد  تتبع  �إير�ن  يف  و�الإذ�عة  و�لتلفزيون  و�الإذ�عة،  �لتلفزيون  عن  م�صوؤوالً 
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جذرية  �رشبة  هي  هذه  تكون  �أن  �أخ�صى  �إنني  له:  فقلت  �الأردن،  عن  الريج�ين  �ص�أَلَنَ� 

القتالع �حلركة من �الأردن. 

ف�أ�صبحن�  �لعلمي  عم�د  �الأخ  �إلين�  وح�رش  �الأردن،  يف  جرى  فيم�  تب�حثن�  طهر�ن  يف 

ثالثة، وحتمّ�صن� ل�رشورة �لعودة �إىل �الأردن، ثم جرت �ت�ص�الت كثرية مع �صخ�صي�ت 

كثرية يف �الأردن، معظمه� ك�نت تقول �إن �الأوىل لكم �أن تعودو�، وعندم� �ت�صل �الأخ خ�لد 

م�صعل مع �الأخ عبد �ملجيد ذنيب�ت، �ملر�قب �لع�م لالإخو�ن �مل�صلمني، ك�ن رّد �لفعل �الأول 

لالأخ عبد �ملجيد �أن هذ� �لقر�ر لكم، �أن تعودو� �أو ال تعودو�، بعد ذلك غ�در �الأخ مو�صى 

�إىل دم�صق وبعده غ�در �الأخ خ�لد، وق�ال يل ر�فقن� �إىل دم�صق فقلت �ص�أبقى يف طهر�ن، �أن� 

�إىل �الأردن، �ل�ص�حة  �أن نعود  �أي مك�ن ويجب  �أو  �إىل دم�صق  �أي ف�ئدة من �ل�صفر  �أرى  ال 

�أحد  ومعي  طهر�ن  يف  وبقيت  عنه�.  نتخلى  �أن  يجوز  وال  �ل�ص�ح�ت،  �أهم  من  �الأردنية 

�أن  قبل  الإخو�نن�  د�ئم�  �أقول  وكنت  �الإير�نية،  �خل�رجية  وز�رة  بيوت  �أحد  يف  �ملر�فقني 

يغ�درو� �ملك�ن �لذي كن� فيه: �نظرو� ال توجد هن�ك �إال طيور �لغرب�ن �ل�صود�ء! وقلت لهم 

هذه ر�ص�لة، ف�صحكن�. 

�ملهم �أنن� تقدمن� بعدة مط�لب �إىل �لرئي�ص خ�متي، و�صلمن�ه� �إىل مدير مكتبه �أبطحي 

خل�متي  �ل�صي��صي  �خلط  ف�إن  وللعلم  مت�م�ً.  وجت�هله�  �صيئً�  به�  ي�صنع  مل  ولكنه 

و�أبطحي  خل�متي  �ل�صي��صي  �خلط  خ�منئي،  للق�ئد  �ل�صي��صي  �خلط  عن  مت�م�ً  يختلف 

�الآخرون  �لق�دة  ولكن  حم��ص،  موقف  �إىل  منه  �لتحرير  منظمة  موقف  �إىل  �أقرب  خط 

�لثوري،  تف�عالً كبريً� مثل خ�منئي، وق�ئد �حلر�ص  يتف�علون مع حركة حم��ص  ك�نو� 

ووزير �لدف�ع، وقد �جتمعن� معهم جميعً�، ك�نو� يتج�وبون مع حركة حم��ص جت�وب�ً 

دم�صق  يف  �الإخوة  �أن  �ملهم  فل�صطني،  يف  �الأوىل  �ملق�ومة  حركة  �إنه�  ويقولون  كبري�ً، 

غرّي  قد  �لع�م  �ملر�قب  �الأخ  وك�ن  �ملو�صوع،  يف  ن�صنع  م�ذ�  حول  ب�لت�ص�ور  ��صتمرو� 

�إىل �الأردن.  موقفه، ف�ص�بق�ً ق�ل لالأخ خ�لد �لقر�ر لكم، ثم �أ�صبح ي�صغط ب�أن ال نعود 

�أو  �صهرين  �أو  �صهر�ً  فلتمكثو�  ب�خل�رج  عالق�ت  لكم  �أنتم  يقول  ك�ن  �أنه  علمت،  ومم� 

�صنة �أو �صنتني، هذ� م� �صمعته من �الإخوة، ولكن �الآخرين ك�نو� يقولون �إذ� مل تعودو� 

ت�أتو�، وتو�جهو� �ملحكمة، و�ل�صعب معكم. �أن  فلن تعودو� بت�ت�ً، عليكم 
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بالعودة اإىل االأردن. وهكذا يوم  وبعد م�ص�ور�ت و�ت�ص�الت عديدة، ح�صم �لقر�ر 

�نطلقن�  �إىل طهر�ن، ومن هن�ك  �ملر�فقون  �الأخ خ�لد ومو�صى ومعهم  1999/9/20 ع�د 

موؤمتر�ً  نقيم  �أن  لن�  ي�صمح  �أن  رف�ص  �أبطحي  �أن  �أ�صجل  �أن  و�أحب  �الأردن.  �إىل  للعودة 

�صحفيً� يف �ملط�ر، و�أحب �أي�ص�ً �أن �أو�صح �أنه يف �لفرتة �لتي �أقمن� فيه� يف طهر�ن دعين� 

رف�عة  �أق�رب  من  وهو  �مل�رشي،  �ل�صفري  من  ووليمة  �ل�صوري،  �ل�صفري  من  وليمة  �إىل 

ممثل  بيت  �إىل  ُدعين�  وخ�لد  مو�صى  ي�ص�فر  �أن  وقبل  �ل�صود�ين.  و�ل�صفري  �لطهط�وي، 

ن�أخذ  �أن  ر�أيكم  م�  لن�  ق�ل  �للق�ء  هذ�  ويف  جدو،  بن  غ�ص�ن  طهر�ن  يف  ف�ص�ئية �جلزيرة 

معنوية  بح�لة  وكن�  �صور،  لن�  �أخذت  وفعالً  بعد،  فيم�  ن�صتعمله�  فلرمب�  �صور�ً  لكم 

ع�لية جد�ً.

وعندم� عدن� يف 1999/9/21، بو��صطة �خلطوط �الإم�ر�تية من طهر�ن �إىل دبي ثم �إىل 

عمّ�ن، ونزلن� يف دبي، بد�أ غ�ص�ن بن جدو يبث �ل�صور �لتي �لتقطه� لن� ونحن يف �صي�فته، 

وك�نت مهمة جد�ً الإبر�ز �ملعنوي�ت �لع�لية. وك�ن هن�ك يف �لطرف �الآخر �صميح �لبطيخي، 

�أنن�  ب�دع�ئه  نه�ئي�ً،  من�  �لتخلّ�ص  يريد  فهو  نعود،  ال  �أن  على  حري�ص�ً  ك�ن  حيث  يغلي، 

ذهبن� �إىل زي�رة �إير�ن، ويف ر�أيه �أنه� “�إره�بية” ونحن “�إره�بيون”، �إذن فليبق �الإره�بيون 

عند �الإره�بيني!! ولالأ�صف ح�ول �الأخ �ملر�قب �لع�م �أن ي�صغط علين� �أي�ص�ً ب�أن ال نعود، 

وعندم� عدن� قيل لن� ب�أن جمل�ص �صورى �الإخو�ن قد �جتمع و�أخذ قر�ر�ً ب�الأغلبية ب�أن ال 

نعود، ومل ُنبَلّغ به ومل نعرف به �أ�صالً، ومن ق�ل ب�أنهم ع�دو� على �لرغم من قر�ر جمل�ص 

�أم� ب�لن�صبة ملمثلن�  �أ�ص��ص له من �ل�صحة الأنن� مل نعلم ب�لقر�ر،  �ل�صورى فهذ� �لكالم ال 

�أبو حممد م�صطفى يف طهر�ن، فقد ك�ن حري�ص�ً �أن ال يذكر على �أي ط�ئرة نحن ع�ئدون، 

�إنهم  له  �لع�م، و�ص�أله عن� ق�ل  �ملر�قب  به  �ت�صل  �ملو�ص�د، وعندم�  ��صتهد�فن� من  ب�صبب 

نزلو� �إىل �حلديقة، ورف�ص �أن يقول ب�أنهم �ص�فرو�. 

يف دبي يف حمطة �ال�صرت�حة، ك�نت �ملحط�ت �لف�ص�ئية تتحدث عن قر�ر عودة قي�دة 

�إلين�،  وينظرون  �لتلف�ز  �إىل  ينظرون  ك�نو�  �لن��ص،  لبع�ص  ونظرت  �الأردن،  �إىل  حم��ص 

ويحدثون �أنف�صهم هل هوؤالء �لذين يف �لتلف�ز هم �لذين هن� �أم�من�؟ ك�نت معنوي�تن� جمعي�ً 
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مع �ملر�فقني ع�لية جد�ً، عندم� و�صلن� عّم�ن طبع�ً ك�ن رج�ل �الأمن يعلمون ب�أي ط�ئرة 

نحن قادمون. عندما و�شلنا مطار عمّان، )ويل جتربة ث�نية يف مط�ر عّم�ن �ص�أذكره� 

الحق�ً(، و�صعون� يف غرفة و�حدة، مل يكن يف �لغرفة وال كر�صي ف�رشخ خ�لد �أين �لكر��صي؟ 

كل  �أخذون�،  ذلك  بعد  �لبطيخي.  تعليم�ت  ك�نت  تلك  �ثنني،  �أو  كر�صيً�  �أح�رش  وبع�صهم 

ِخْذُت �إىل غرفة �أحد �ل�صب�ط، ورمب� ك�ن �رشك�صي�ً، ويدخن 
ُ
و�حد �إىل غرفة، وكنت �أن� قد �أ

لن� �أمرن� �إىل �هلل �صبح�نه وتع�ىل،  ب�صورة متو�لية ويبدو �أنه ك�ن متوتر�ً، �أم� نحن فقد وكَّ

چہہہھھھچ.  چڱڱڱڱںںڻڻڻۀۀچ، 
�أن  و�أر�دو�  ثالثة  �أو  �ثن�ن  علي  هجم  وفج�أة  �الأر�صي،  �لط�بق  �إىل  ننزل  �أخذن�  ذلك  بعد 

يقيدوين من �خللف ب�لقيود، فق�ومت و�رشخت عليهم، وال �أذكر م� قلته لهم، �ملهم تغلبو� 

�لنقمة  من  �الأكب  �حل�صة  �ص�حب  �أن�  وكنت  �خللف،  من  يدي  يف  �لقيود  وو�صعو�  علّي 

�لقيد على يدي �صد�ً،  علين�؛ الأن �الأخ خ�لد �صمحو� له ب�أن تقيد يد�ه من �الأم�م. و�صدو� 

نزلت �لدرج وك�ن يف �أ�صفل �لدرج �الإخوة �ملر�فقون �الأربعة وحولهم عدد من �ل�صب�ط، 

�لفل�صطينية  �ملق�ومة  ق�دة  تقيدون  �أنف�صكم؟  من  تخجلون  �أال  لهم  وقلت  فيهم  وخطبت 

�ل�صب�ط  �إىل بع�ص  �الآن تقيدونهم؟ و�هلل نظرت  و�أنتم  �الأمة جميع�ً  �لذين يرفعون ر�أ�ص 

ف�أخذو� ينظرون بعيد�ً. ثم ج�ء �أحدهم ونهرهم وق�ل كل منكم يتحرك �إىل �ل�صي�رة، �أم� 

�أردني�ً، وك�ن يحمل جو�ز �صفر  لي�ص  �أنه  ب�عتب�ر  ب�لدخول  له  فلم ي�صمح  �الأخ مو�صى، 

يني، حيث �ص�فر بعد ذلك �إىل �صورية.

كن� �أن� و�الأخ خ�لد و�أربعة من �ملر�فقني، �أركبوين �صي�رة �لنجدة يف �لكر�صي �خللفي، 

جندي عن ييني وجندي عن ي�ص�ري، ويوجد ح�جز �أم�مي يف �ل�صي�رة و�ل�ص�ئق وبج�نبه 

�ص�بط �رشطة، و�أخذون� من �لطريق �خللفي ولي�ص من طريق �ملط�ر، وهذ� �لطريق يّر 

على بع�ص �لقرى وهو طريق طويل و�صعب، وطلبت من �ل�ص�بط �أن يفّك �لقيد قليالً الأن 

�إىل م�رك� يف موقع  يدي ك�نت توؤملني جد�ً، فلم يردّ. وبعد حو�يل �ص�عة ون�صف و�صلن� 

من  تنزف  �لدم�ء  ك�نت  قليالً  عني  �لقيد  فّك  وعندم�  هن�ك  و�صلن�  �لدولة،  �أمن  حمكمة 

ر�صغي، وك�ن هن�ك ن�ئب مدعي ع�م حمكمة �أمن �لدولة ف��صتقبلن� ��صتقب�الً �رشيف�ً، وقدم 

�ل�رشيف  �ملح�مي  هن�ك  وك�ن  �أيدين�،  يف  �لقيود  و�صعو�  �لذين  هوؤالء  ونهر  �لقهوة،  لن� 

ه�ين خ�ص�ونة، وعمل كل جهده لتطييب خو�طرن�، و��صتعد�ده الأي طلب نطلبه. مل يكن 



271

�العتق�ل يف �الأردن و�الإبع�د �إىل قطر

يوجد حم�ٍم غريه، وهذ� مم� حّز يف �أنف�صن�، كن� نتوقع �أن نرى بع�ص �ملح�مني �الآخرين 

من �حلركة �الإ�صالمية، فلم جند �أحد�ً لالأ�صف. 

بعد ذلك طُلِبْنَ�، فدخلت وكذلك دخل �الأخ خ�لد، كل على حده، و�تفقن� على �أن يكون 

�الإف�دة  تقدمون  هل  �لدولة:  �أمن  مدعي  لن�  ق�ل  �لعرموطي،  �ص�لح  �الأ�صت�ذ  حم�مين� 

�أن� و�الأخ  لن�  �لعرموطي حم�مي�ً  �الأ�صت�ذ �ص�لح  نريد  له  قلن�  �أم تخت�رون حم�مي�ً،  �الآن 

�إف�دته مب��رشة  �أن�ص فقد قدم  �أبو  �أم�  �أبو مهدي،  و�أبو موؤيد ومر�فقي  ف�دي  و�أبو  خ�لد 

مقّر  �إىل  �ملتحركة  �ل�صجن  وب�صي�رة  �أي�ص�ً،  ومقيدين  ذلك،  بعد  �أخذون�  حم�ٍم.  بدون 

معي  ك�ن  فقد  كثري�ً  يدققو�  ومل  زنز�نة،  يف  كلٌّ  زن�زين،  يف  و�أدخلون�  �لع��صمة،  �رشطة 

ر�ديو �صغري، و��صتمعت لردود �لفعل �ملختلفة، وبعد ذلك �أخذون� مرة �أخرى �إىل م�رك� 

للمدعي �لع�م، مقيدين �أي�صً�، و�أ�رشو� على �لتقييد من �خللف، و�حتد �الأخ خ�لد مع �أحد 

�أوالً، وبد�أ  �أن�  �لع�م حممود عبيد�ت دخلت  �ملدعي  �ل�صب�ط، ولكن ال ف�ئدة. وهن�ك عند 

�إج�بتك؟  هي  فم�  �أ�صلحة،  فيه  ووجدن�  مكتبك  دخلن�  نحن  ق�ل  و�ته�م�ت،  �أ�صئلة  يوّجه 

قلت �إن هذه طروح�ت “مفبكة”، ق�ل ال �أقبل منك كلمة “مفبكة”، قلت له طروح�ت غري 

يف  الأنه  موجودة،  �أنه�  �دع�ء  �ملمكن  فمن  ذكرته�،  �لتي  لالأ�صلحة  ب�لن�صبة  �أم�  �صحيحة! 

�صنة 1997 عندم� دخلت �الأجهزة �الأمنية �إىل بيتي �أح�رشو� معهم م�صد�ص�ً �أوتوم�تيكي�ً 

وورقة مكتوب عليه� كيف ت�صنع �ملتفجر�ت، ولي�ص بعيد�ً �أن تقولو� ب�أنكم وجدمت �أ�صلحة 

يف مكتبي، فغ�صب غ�صب� �صديد�ً، و�أخذ ي�رشخ، ق�ل له �ص�لح �لعرموطي: ال يجوز لك 

�أن ت�رشخ على جم�هد مثل �ل�صيخ �إبر�هيم، وهكذ�، وّجهو� بع�ص �الته�م�ت. بعد ذلك مت 

�لتحقيق �أي�صً� مع �الأخ خ�لد وبقية �الإخوة. 

�أول  وهي  “�جلويدة”،  �صجن  �إىل  نقلن�  ومت  ب�لقيود،  �ل�صجن  �صي�رة  يف  و�صعون�  ثم 

مرة ندخل به� “�جلويدة”. هن�ك عندم� تدخل ي�أخذون مالب�صك ويعطونك بدلة �ل�صجن، 

وب�ملن��صبة ف�إن بدلة �ل�صجن زرق�ء غ�مقة، �أم� يف �صجن �ملخ�بر�ت فهي زرق�ء ف�حتة، هذه 

معلوم�ت ملن �صيعتقل الحق�ً حتى يعرف هذه �حلق�ئق �لب�صيطة، و�أخذو� �أجهزة �ملوب�يل 

�جلويدة  يف  �الأم�ن�ت،  ق�صم  يف  وو�صعوه�  �خل��صة  �الأ�صي�ء  وكل  و�لر�ديو،  معن�،  �لتي 

�عتقلن� من 1999/9/22 وحتى 1999/11/21، �أي �أنن� مكثن� 61 يوم�ً. 
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وقبل �أن �أحتدث عن �جلويدة ونظ�م �حلي�ة فيه�، �أذكر �أنه بعد 14 يوم�ً �قتحمو� علين� 

معن�  فتحدث  �آخر،  حتقيق  الإجر�ء  عبيد�ت  حممود  �إىل  و�أخذون�  فيه،  كن�  �لذي  “�لعنب” 

�أنتم متهمون ب�صبع تهم، منه� جمع �الأمو�ل، ومنه� ت�رشيح�ت  حممود عبيد�ت وق�ل: 

كال�صنكوف،  �صالح  �قتنين�  ب�مل�ص�ركة  �أنن�  وهو  جديد  �ته�م  هن�ك  ولكن  ومنه�...�إلخ، 

ب�مل�ص�ركة  ف�إذن  حم��ص،  حركة  من  هو  �عتقل  و�لذي  �ل�صي��صي،  �ملكتب  �أع�ص�ء  ونحن 

يف  ظهرت  فلذلك  �الأردين،  �لنظ�م  ح�صب  �الإعد�م  نتيجته  وهذ�  �مل�صوؤولية.  تتحّملون 

�لكال�صنكوف  هذ�  ق�صية  �أم�  �الإعد�م(،  فيه�  مب�  حم��ص  حركة  �صدّ  )�ته�م�ت  �جلر�ئد 

�لذي وجدوه عند �ملتهم، ف�إنه يوجد �الآالف �ملوؤلفة يف عّم�ن ممن يلكون �لكال�صن�ت غري 

�أم� هذ� �لكال�صنكوف �ل�صدئ،  �ملرخ�صة ويطلقونه� ب�ملن��صب�ت �ملختلفة كم� ي�ص�وؤون، 

عالم�ت  بع�ص  وت�صع  غريبة،  فهي  ق�صته  �أم�  ب�صببه.  ب�الإعد�م  نحكم  �أن  لن�  ير�د  ك�ن 

�ال�صتفه�م، وذلك �أنه قبل �إغالق مك�تبن� ب�صهر ق�م �صخ�ص يعمل يف مكتب �الأخ �أبو �لوليد 

ب�رش�ء كال�صنكوف �صَدِئ من �أحد �ملخيم�ت، و�أعط�ه الأخ �آخر يف �لزرق�ء لينظفه، ف�ألقي 

�لقب�ص عليه، و�صجل ب�أن هذ� �لكال�صنكوف ك�ن عند عن��رش من حركة حم��ص. و�ل�صوؤ�ل 

��صرتي قبل �صهر و�حد من  �ل�صالح قد  �أن هذ�  �لذي يطرح نف�صه! هل هي �صدفة  �الآن 

�إغالق مك�تبن� و�عتق�ل �صب�بن�! �أم هي ق�صية مدّبرة! وهذ� م� �أميل �إليه. 

يف �صجن “�جلويدة”، الأول وهلة، يقول �الإن�ص�ن كيف ��صتطعتم �أن متكثو� 61 يوم�ً؟ 

�لعنب �لذي نزلن� فيه ك�ن بج�نبه �أي�ص�ً عنب�ن �آخر�ن، وقد خ�ص�ص لن� فقط نحن �ل�صتة، 

وهو رمب� يت�صع لـ 20 �صجين�ً، ويوجد فيه �صف�ن من �أ�رِشَّة �حلديد، �صف �أر�صي و�آخر 

�حلديد  �رِشَّة 
َ
�أ ف�إن  وب�ملن��صبة  فيه.  كن�  �لذي  �لعنب  هو  هذ�  للحم�م�ت،  ومك�ن  علوي 

خطرة، الأنه� عب�رة عن �أ�رشطة من �حلديد بني �ل�رشيط و�ل�رشيط م�ص�فة حو�يل ع�رشة 

�صنتيمرت�ت، فعندم� ين�م �الإن�ص�ن ف�إن جزء�ً من �لعمود �لفقري يكون معلق�ً يف �لهو�ء، 

�لتي  �جلر�ئد  ف�إن  وفعالً  جر�ئد،  ن�صع  �أن  �الإخوة  على  ف�قرتحت  �آالم،  �إىل  توؤدي  وهذه 

كن� ن�صرتيه� �أ�صبحن� ن�صعه� لتوزيع �لوزن ب�صورة معقولة حتى ال يت�أثر �لظهر، وقد 

كتبت تقرير�ً ملدير �ل�صجن، وطلبت منه �أن يغرّي ت�صميم �أ�رشطة �حلديد الأنه� توؤّثر على 

�لعمود �لفقري. 
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ك�ن برن�جمن� ي�صتمل على العبادات، ن�صلي جم�عة �صالة �لفجر و�لظهر و�لع�رش 

و�ملغرب و�لع�ص�ء، وك�ن يوؤمن� �الأخ خ�لد م�صعل ب�صوته �جلميل، وبعد كل �صالة طيلة 

�لـ 61 يوم�ً، ك�ن يرفع كفيه للدع�ء، ويدعو على من ظلمن�، وي�صميهم ب�ال�صم، �لبطيخي 

و�لرو�بدة وكل و�حد �أ�صهم يف �إيذ�ئن� و�إدخ�لن� �ل�صجن ظلم�ً وبهت�ن�ً، ك�ن �صب�ط �الأمن 

يف �خل�رج ي�صتمعون، وعندم� يبد�أ �الأخ خ�لد ب�لدع�ء يبت�صمون فيم� بينهم. وقد الحظن� 

ي�صك  �لذي  لكن  مقبولة،  مع�ملة  �الأمن  �صب�ط  مع�ملة  �أن  وهي  �ل�صجن،  يف  مالحظة 

�أد�ء �ل�صلو�ت كن�  �ل�صجن هم �صب�ط �الأمن �لوق�ئي، �لكلمة �الأوىل و�الأخرية لهم، وبعد 

نق�صي وقتن� يف �لعب�د�ت: قر�ءة �لقر�آن و�لتجويد وتف�صري �ملع�ين، وق�صين� وقت�ً جميالً 

حمبب�ً �إىل �لنف�ص، هذ� ك�ن ي�أخذ وقت�ً جيد�ً من فرتة �لـ 24 �ص�عة. �أّم� الطعام، فك�ن �لطع�م 

يقّدم ثالث مر�ت، ولكن مل �أذق وال وجبة طع�م يف �ل�صجن، ك�ن ي�صمح لن� �أن ن�صرتي من 

“�لك�نتني”، وهو �لدك�ن �لذي يتبع �ل�صجن، فكنت �أعي�ص على �لنو��صف، �جلنب و�لتونة 

وغريه�، وط�لبن� ب�أن ي�صمح لن� ب�إدخ�ل بع�ص �خل�ص�ر و�لف�كهة، ف�صمحو� لن� ببع�صه�، 

وهذه �ص�عدتن� ب�صورة معقولة. والن�شاط �ليومي االآخر هو جلي �ل�صحون، وقد �أعف�ن� 

�الإخوة �ملر�فقون، ب�رك �هلل فيهم، من �مل�ص�ركة يف جلي �ل�صحون، حيث ك�ن �ملر�فقون 

هم �لذين يقومون بهذ� �لعمل. ثم �لغ�صيل، كل من� ك�ن يغ�صل مالب�صه بنف�صه، ون�صعه� 

على جد�ر �أم�م �لعنب لتن�صف، وك�ن �الأخ �أبو �لوليد يهتم كثري�ً بتن�صيف مالب�صه، فعندم� 

يكون �أحد �مل�ص�جني م�ر�ً يقول له �قلب �لبنطلون �إذ� �صمحت، فن�صحك، ف�أي �صيء ك�ن 

تغم�ص  �أن  عليك  ولكن  و�لفر��ص،  هي  و�رشب  �لدهر  عليه�  ف�أكل  �الأغطية  �أم�  ي�صحكن�. 

عينيك فال ت�ص�أل عنه�، كن� ن�صعه� يف �ل�صم�ص �أحي�ن�ً لتتعقم.

 �أم� م� ك�ن يوؤذين� كثري�ً فهو �لبعو�ص، ويبدو �أن �لبعو�ص ي�صتهدف نوعي�ت �أكرث من 

نوعي�ت، كنت �أن� و�الأخ �أبو ف�دي و�الأخ �أبو موؤيد على م� �أظن ممن ي�صتهدفن� �لبعو�ص، 

�أم� �الإخوة �الآخرون فلم يكونو� م�صتهدفني، ومن �صمنهم �الأخ خ�لد، وك�ن ي�صحك علين� 

عندم� ن�صحو يف منت�صف �لليل ونقتل �لبعو�ص؛ ف�لبعو�ص مزعج جد�ً. وقد �كت�صفت بعد 

ذلك �أن �صبب �لبعو�ص هو حفرة �مت�ص��صية يف �ل�صجن يخرج منه� �لبعو�ص، و�الأ�صل 

�أن تكون جم�ري �ل�صجن مت�صلة مع �ملج�ري �لع�مة ولي�ص حفرة �مت�ص��صية!. 
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�أ�صبح  �لبد  �صدة  �زد�دت  عندم�  �الأخرية  �الأي�م  ويف  ب�ردة،  مبي�ه  ن�صتحم  كن� 

كن�  �صيء  �أي  مت�أخرة.  فج�ءت  �ص�خنة  مبي�ه  ط�لبن�  م�صكلة،  �لب�ردة  ب�ملي�ه  �ال�صتحم�م 

علين�،  مور�ص  �لذي  �ملعنوي  �ل�صغط  من  نوع  وذلك  ب�صعوبة،  يلبونه  ك�نو�  به  نط�لب 

فعندم� كن� نط�لب مببيد للبعو�ص ك�نو� يقولون �أن هذ� حمظور يف �ل�صجن، وال �أدري مل�ذ�. 

�أي �صيء فيه معدن ينعونه يف �ل�صجن. كن� نحر�ص على قر�ءة �جلريدة، وهي �ملتنف�ص 

لن� مع �لع�مل �خل�رجي لنعرف م�ذ� يجري، وهذه ميزة موجودة يف �صجن �جلويدة، وغري 

موجودة يف �صجن �ملخ�بر�ت، �جلر�ئد �لتي كن� نح�صل عليه� هي جريدة �لر�أي و�لد�صتور، 

�أم� جريدة �لعرب �ليوم فك�نت ممنوعة؛ الأنه� ك�نت تتع�طف معن� كثري�ً، �أم� �لر�أي فهي 

�صبه ر�صمية و�لد�صتور ت�رشب بع�ص �الأخب�ر، وكن� نتخ�طفه� عندم� ت�أتي، وك�ن هن�ك 

ت�أخري يف ت�صليمن� �إي�ه�. �أم� �لتلف�ز فك�ن هن�ك جه�ز تلف�ز يف �لعنب، وال يعر�ص �إال �لقن�ة 

�الأردنية �الأوىل، ويغلق يف �لت��صعة ليالً، على كل كن� نطلع على م� يجري من خالل ن�رشة 

�الأخب�ر �الأخرية، هكذ� تقريب�ً ك�نت حي�تن� يف �ل�صجن.

�لوقت، فهي  �لتي قمن� به�، وك�نت موؤّثرة يف �ال�صتف�دة من  �لن�ص�ط�ت �الأخرى  �أم�   

�لعلوي  �ل�صف  �لو�جب�ت كن� نعتلي  �لع�ص�ء وننهي كل  �أن ن�صلي  بعد  ال�شمر،  �شهرات 

مثل  �ملختلفة،  �ملب�ري�ت  يف  ونبد�أ  ثالثة،  مق�بل  ثالثة  �صتة،  وكن�  وجنل�ص،  �الأ�رشة  من 

�أو  �الإج�بة بنعم  �أو�ص�فه، فتكون  �ل�صوؤ�ل عن  م� و�الآخرون يبد�أون يف  �أن ن�صمر �صيئ�ً 

�لطرف �الآخر يخت�ر  ك�ن  ال، ون�صحك، وعندم� ك�ن طرف من� يخت�ر �صيئ�ً �صعب�ً جد�ً 

�صيئ�ً �صعب�ً وهكذ�. وعندم� كن� ن�صحك ون�صمر ك�ن �ل�صب�ط ين�صتون �إلين�، ومن �ملوؤكد 

يف  ع�لية  معنوي�تهم  هوؤالء  �إن  يقولون  ك�نو�  �أنهم  �ملوؤكد  ومن  تق�رير،  تكتب  ك�نت  �أنه 

�ل�صم�ء. ومن �لن�ص�ط�ت �الأخرى �لتي كن� نقوم به� الن�شاط الريا�شي، ومّت هذ� �لن�ص�ط 

�ملر�فقني معه، ف�أ�صبحن� ت�صعة،  �لر�صق و�ثن�ن من  �الأخ عزت  �أن ح�رش  �لري��صي بعد 

�أربعة، عملن� كرة من �جلو�رب، و�أن� كنت �حلكم الأين �أكبهم �صن�ً. وفعالً  �أربعة مق�بل 

خرجت تق�رير من د�خل �ل�صجن للخ�رج وخ��صة للبطيخي تقول ب�أن معنوي�تهم ع�لية، 

�إىل هذ� كن� نخرج  االإبعاد، ب�الإ�ص�فة  �لت�لية وهي  �أخذ يفكر بعد ذلك يف �خلطوة  ورمب� 

بع�ص �لر�ص�ئل �ل�رشية ون�صتلم بع�ص �لر�ص�ئل �ل�رشية لنعرف م� يجري، نكتب تق�رير 

عن و�صعن� يف �لد�خل، وت�أتين� تق�رير من �إخو�نن� يف �خل�رج. 
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ومن �أول يوم دخلن� �ل�صجن، �أر�صلن� الإخو�نن� �أنن� لن نتف�و�ص ونحن يف �ل�صجن مع 

�ل�صجون  �إخو�نن� يف  ن�صّدد عليه مع  �أحد، ك�ئن�ً من ك�ن، الأنن� ال منلك حريتن�، وهذ� م� 

�ل�صهيونية ب�أنه ال يجوز لهم �أن يف�و�صو�، الأنهم ال يلكون حريتهم، ف�لذي يف�و�ص هو 

�لذي يلك حريته. فلذلك �أر�صلن� الإخو�نن� يف دم�صق، �أنتم �لذين تف�و�صون عن�، وعندم� 

ج�ءن� بع�ص �الإخوة مل�ص�ءلتن� يف عدد من �ملو��صيع كن� نقول لهم �ملف�و�ص�ت موجودة 

يف دم�صق، فنحن ال منلك حريتن�، وال نعرف م� يجري يف �خل�رج فنحن غري م�صتعدين 

للتف�و�ص. 

ك�ن �الأهل يزورونن�، �أن� و�الأخ خ�لد ك�نو� ي�صمحون لن� ب�أن نلتقي ب�أه�لين� يف غرفة 

�ملدير، و�ل�صب�ب �ملر�فقون ك�نو� ي�صمحون لهم بروؤية �أه�ليهم من ور�ء �ل�صي�ج. ولالأ�صف 

�أن  �أو �بنته فلن ي�صتطيع  �أم�م �ل�صجني �بنه  هذ� �ل�صي�ج ي�ّص بكر�مة �الإن�ص�ن، فلو ك�ن 

يح�صنه، وال ي�صتطيع �أن ي�ص�فح �أب�ه �أو �أمه، هذ� �صيء �إجر�مي من �لطر�ز �الأول، ال �أدري 

�أهله، وك�ن �الأهل  �أم ال. وك�نو� ين�دون على كل و�حد ب��صمه عندم� ي�أتي  �إذ� تغرّي  �الآن 

�الآخرون  �مل�ص�جني  �أم�  �لثالث�ء.  يوم  ومرة  �جلمعة  يوم  مرة  �الأ�صبوع  يف  مرتني  ي�أتون 

فقد ك�نت �إد�رة �ل�صجن و�الأمن �لوق�ئي حري�صة على �أن ال نحتك ب�أحد منهم، فقد ك�ن 

�مل�ص�جني  من  ب�أحد  نحتك  �أن  من  خوف�ً  فيه  �ل�صالة  من  ينعونن�  وك�نو�  م�صجد  هن�ك 

�أم�م  �أن ن�صلي يف �خل�رج  �الآخرين، كن� ن�صلي فقط يف �لعنب، ويوم �جلمعة ي�صمح لن� 

�لعنب، وب�صعوبة ك�نو� ي�صمحون لن� �أن ن�صلي �جلمعة فن�أخذ بع�ص �حلرية، عندم� كن� 

نخرج �إىل �ل�ص�حة، ف�إن ب�ب �حلرية �لوحيد �ملفتوح لك هو �لب�ب �إىل �ل�صم�ء، كنت ت�صتطيع 

�لع�لية  �الأم�كن  يف  �حلم�م  �أ�رش�ب  ب�هتم�م  �أر�قب  وكنت  تتحّرك،  وهي  �لغيوم  ترى  �أن 

و�أتذكر حرية �الإن�ص�ن. 

�الإفر�ج عن�، ومل تتقدم  يتّم  �الأمور بعد مرور حو�يل �صهر ومل  ��صتدت علين�  عندم� 

“قفقف�” يف  �إىل �الإخوة يف �صجن  �أن ن�رشب عن �لطع�م، و�أر�صلن� ر�ص�لة  ق�صيتن�، قررن� 

حم�فظة �إربد بهذ� �الأمر، حيث ك�ن هن�ك حو�يل 20 �أخ�ً يف �صجن “قفقف�”، ويف مقدمتهم 

�لر�ص�لة مل ت�صل، نحن  �أن هذه  �ل�صي��صي �الأخ �ص�مي خ�طر، ولكن يبدو  ع�صو �ملكتب 

ف�ئدة من  �إىل �خل�رج، فال  �الإ�رش�ب  �أن نو�صل مو�صوع  �أنه� و�صلت. و��صتطعن�  ظنن� 
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�الإ�رش�ب عن �لطع�م �إذ� مل يعرف �لر�أي �لع�م �أنك �أ�رشبت عن �لطع�م، و�الإ�رش�ب عن 

�لطع�م �صالح ذو حدين، �أنت تق��صي منه و�ل�صّج�نون يق��صون منه خ�صية �أن يح�صل �أي 

تطور�ت �صحية ملن ي�رشبون عن �لطع�م، �أ�رشبن� يوم 1999/10/16، و�أنهين� �الإ�رش�ب 

عن �لطع�م يوم 1999/10/20، خم�صة �أي�م متو��صلة، قلت لالأخ �أبو �لوليد نحن ن�رشب 

عن �لطع�م، ولكن لن�صمح الإخو�نن� ب�أن ي�رشبو� �حلليب، ق�ل ال، حتى �مل�ء ب�صعوبة و�فق 

على �أن ن�رشبه، يف هذه �الأمور ك�ن �أبو �لوليد مت�صددً� �أكرث من �أبي عمر، بد�أن� �الإ�رش�ب 

بّد  �لقرحة، ال  �لوليد، وحتى ال تنفجر  �أبو  لالأخ  �الثني ع�رش، فقلت  و�أن� معي قرحة يف 

�أن �آخذ �صيئ�ً من �حلليب، فق�ل ي�صمح لك بكمية �صغرية يف علبة �صغرية، وكنت �آخذه� 

�إىل �مل�ء. كم� علمت فيم� بعد عندم� ج�ءن� وفد من نق�بة  يومي�ً ب�صبب �لقرحة ب�الإ�ص�فة 

�الأطب�ء، جز�هم �هلل خريً�، و�أظن �أن �لنقيب يف ذلك �لوقت ك�ن �الأخ �لدكتور ط�رق طهبوب، 

ومع �آخرين، ق�لو� �الإ�رش�ب عن �لطع�م معن�ه �أنك ت�صتطيع �أن ت�رشب �حلليب وت�رشب 

�لع�صري، ولكن ال ت�أكل �أي �صيء، الأنه بغري ذلك يت�أثر �لكبد و�لكلى وكل �صيء يف �جل�صم، 

�أي�م ن�صف قوتن� �ل�ص�ربة و�مل�رشبة  هذ� م� عرفن�ه فيم� بعد. وفعالً، بعد مرور ثالثة 

مّت حتويله� �إىل �مل�صت�صفى. ثالث �إخوة �أ�صبح لديهم نزيف يف �ملعدة، وفعالً نقلو� �أبو �أن�ص 

وخ�لد  �إبر�هيم  وبقي  �لطبية،  �ملدينة  �إىل  و�أخذوهم  �ملوؤيد،  �أبو  و�الأخ  ف�دي  �أبو  و�الأخ 

�نتحى بي �ص�بط كبري  �الإ�رش�ب،  ب�ملو�فقة على فك  لن�  �ملر�ود�ت  و�أبو مهدي، وبد�أت 

“ختي�ر” و�أنت ال ت�صتطيع �ال�صتمر�ر، فم� ر�أيك �أن ت�أكل  �إنك  يف �ل�صجن ج�نب�ً، وق�ل يل 

“موزة” معي، قلت له ال �أكل �صيئ�ً �إال عندم� ي�أكل بقية �إخو�ين، و�الأخ خ�لد بد�أ ي�صكو من 

�أن نفّك �الإ�رش�ب الأنن� كن�  �أمل يف كليته، و�أ�صبح و�صعن� �صعب جد�ً جد�ً، وك�ن ينبغي 

ن�رشب عن �لطع�م، ولكن ال يجب �أن ن�صل �إىل درجة �ملوت و�النتح�ر فهذ� �أمر حمرم، 

�أن  �إال  الأن �لغ�ية من �الإ�رش�ب هي �ل�صغط على �ل�صّج�ن، حيث ال توجد طريقة �أخرى 

ت�رشب عن �لطع�م، وقلن� لعل �هلل يجد لن� حالً لفّك هذ� �الإ�رش�ب.

�خلمي�ص  يوم  ويف  �الإ�رش�ب،  هذ�  بفّك  وط�لبون�  �الإخوة  بع�ص  �ل�صجن  يف  ز�رن� 

ومكث  حداد،  حمزة  الدكتور  العدل  وزير  �هلل،  بقدرة  �ل�صجن،  �إىل  ح�رش   1999/10/20

فرتة يف �ل�صجن وحّل ق�ص�ي� كثرية يف �ل�صجن، وج�ء �إلين� وجل�ص معن�، وج�ء معه �ملر�قب 

�لع�م لالإخو�ن �مل�صلمني، ق�ل م�ذ� تريدون؟ قلن� له نريد �أن يفرج عن� الأنن� مظلومون، مل�ذ� 
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�أعطيكم  �أن  �أ�صتطيع  ال  ق�ل  عن�،  تفرج  ب�أن  �حلكومة  من  وعد�ً  ونريد  �عتقلتمون�؟ 

فر�صة،  �أقرب  يف  �لوزر�ء  جمل�ص  على  �ملو�صوع  هذ�  �أعر�ص  �أن  �أعدكم  ولكن  وعد�ً، 

فو�فقن� على ذلك، وهكذ� فكّ �الإ�رش�ب. و�أذكر �أن �لدكتور حمزة ك�ن بيده لنب ومتر 

�ملدينة  م�صت�صفى  يف  ك�نو�  �لذين  �إخو�نن�  وج�ء  ب�لتدريج،  �أفطرن�  وهكذ�  لن�،  قدمه 

�ملدينة  يف  و�أنت  جلدك  يل�صع  و�لبعو�ص  تفعل  كنت  م�ذ�  موؤيد  �أبو  �ص�ألت  �لطبية، 

يف  �جللوكوز  وي�صعون  �مل�صت�صفى،  يف  وهو  �ل�رشير  يف  مقيدة  ك�نت  يده  الأن  �لطبية، 

وهكذ�،  هكذ�  ر�أ�صي  �أهز  كنت  ق�ل  ب�لبعو�ص؟  تفعل  كنت  م�ذ�  له  فقلت  �الأخرى،  �ليد 

ك�فة  من  معه�  �لتع�مل  ينبغي  مهمة  ق�صية  �الإ�رش�ب  ق�صية  �أن  ال�صك  ن�صحك.  وكن� 

وم�صوؤولية.  بحر�ص  �الأطر�ف 

يف هذه �لفرتة �أخذ �أبو �لوليد يقول �ل�صِعر، و�ألّف ق�صيدة يردّ به� على عبد �لروؤوف 

�لرو�بدة �لذي �نتقدن� بقوة، فرّد عليه بق�صيدة من د�خل �ل�صجن، ون�رشت فعالً يف جريدة 

من  ك�ن  �لرو�بدة  وب�ملن��صبة  �لرو�بدة،  �لروؤوف  عبد  تهجم�ت  على  ردً�  �ليوم،  �لعرب 

�الإخو�ن �مل�صلمني، وك�ن رئي�ص�ً للق�صم �ل�صي��صي يف �الإخو�ن �مل�صلمني �صنة 1970، وكنت 

�أعرفه جيد�ً حيث ك�ن يزور عديلي حممد منر وهبة، وكن� نلتقي به يف م�صجد �حل�صني 

تغرّي  و�جل�ه  و�ل�صلط�ن  �ل�صلطة  وحمبة  تغرّيت،  �لدني�  ولكن   ،1970 �صنة  قبل  �لغربي 

كثري�ً من �لن��ص. 

عندم� ز�رن� وفد نق�بة �الأطب�ء، فح�صن� فح�ص�ً جيد�ً، ك�ن �ل�صغط لدي قد و�صل �إىل 

200/100، وهي ن�صبة ع�لية جد�ً مع �أين كنت �آخذ حبوب�ً لل�صغط، وخرجن� من �ل�صجن 

بعد ذلك بعدة �أمر��ص، الأنن� عندم� ذهبن� �إىل قطر بعد �أن �أفرج عن�، حتّركت قرحة �الإثني 

ع�رش معي، وز�د �ل�صغط، وظهر معي مر�ص جديد ��صمه “�لنقر�ص”، الأنني مل �أكن �آكل 

ت�صبب  �لتونة  تن�ول  كرثة  �أن  ويبدو  �لتونة،  وخ��صة  �لنو��صف  على  وع�صت  وجبة  �أي 

�لنقر�ص فورم �أ�صبعي وق�لو� معك �لنقر�ص وع�جلوين، و�الأ�صل �أن هذ� �ملر�ص ملن ي�أكل 

�للحوم �حلمر�ء، و�حلمد هلل كل �صيء ب�صيط يف �صبيل �هلل. 

�أ�صبحو�  الأنهم  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  قي�دة  موقف  من  كثريً�  ت�أثّرن�  �ل�صجن  يف  ونحن 

و�صط�ء بينن� وبني �حلكومة، مع �أنن� جزء �نبثق من �الإخو�ن �مل�صلمني وم�زلن�، فوجدن�ه� 
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�لرو�بدة  وبني  بينن�  ب�لو�ص�طة  يقوم  �ملجيد  عبد  �الأخ  �أخذ  حيث  كثري�ً،  علين�  �صعبة 

و�لبطيخي، مل نرد لالإخو�ن هذ� �ملوقف. وللت�ريخ فقد رف�صن� �أن نتف�و�ص وكن� �صّد �أن 

يقوم �الإخو�ن ب�لو�ص�طة، ولكن �الأخوة يف دم�صق �أخط�أو� يف �ملو�فقة على مبد�أ �لتف�و�ص، 

�الإخو�ن  يقوم  �أن  ي�صتهجن  �صخ�ص  وكل  �حلروف.  فوق  �لنق�ط  ن�صع  حتى  وهذ� 

�مل�صلمون بهذ� �لدور، فهل �مل�ص�فة بني قي�دة حم��ص وقي�دة �الإخو�ن �مل�صلمني هي نف�صه� 

�مل�ص�فة بينه� وبني �حلكومة وبني �لبطيخي، هذ� ال يعقل! 

�أي�ص�ً، يف فرتة �ل�صجن، ك�ن �أكرث �ملت�أثّرين هو �الأخ خ�لد م�صعل، عندم� ر�أى �ملر�قب 

�لتلفزيون، ويقول  ر�أين�ه� على  �لرو�بدة، كم�  �ملق�بالت مع  �إحدى  �لع�م وهو يخرج يف 

نحن و�حلكومة يف موقف و�حد، فغ�صب خ�لد غ�صب�ً �صديد�ً. 

يف هذه �لفرتة �أي�ص�ً وردت �أخب�ر ب�أن �لعالمة �ل�صيخ حممد مهدي �صم�ص �لدين �أحد 

�ملرجعي�ت �ل�صيعية يف لبن�ن تو�صط وج�ء �إىل �الأردن و�لتقى ب�مللك عبد �هلل �لث�ين، ولكن 

بعد ذلك ف�صلت هذه �لو�ص�طة، وهذه نقطة ت�صجل لل�صيخ حممد مهدي �صم�ص �لدين، يف 

�أو�ئل �صهر ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 1999، ح�رش �إىل �ل�صجن �إخوة �أعز�ء، فقد ج�ءن� �أحد 

�ل�صب�ط على م� �أذكر وك�ن معجب�ً بن�، معجب�ً �أوالً ب�أخالقن� �لع�لية وب�حتم�لن� لكل �صيء 

وبعب�د�تن� و�صلو�تن� وعدم �إث�رة �أي م�ص�كل يف �ل�صجن، وك�ن معجب�ً كثري�ً ب�الأخ خ�لد، 

ق�ل لالأخ خ�لد يوجد �صخ�ص قريب منكم معتقل �الآن يف �ل�صجن، قلن� له من؟ عزت؟ الأنن� 

�لنقود  �أدري م� ��صمه، قلن� له ه� هي بع�ص  �أن عزت قد �عتقل، ق�ل ال  قر�أن� يف �جلر�ئد 

يف  موجود�ً  عزت  وك�ن  يحت�جه.  م�  له  ب�رش�ء  �ل�ص�بط  ق�م  وفعالً  يحت�ج،  م�  له  ��صرت 

�ثن�ن من مر�فقيه وهم� طويال  زنز�نة قريبة من زنز�ن�ت �ملحكومني ب�الإعد�م، وج�ءن� 

�أكب وهلل �حلمد، ج�ء  �أخذن� نهتف �هلل  �أطلو� علين�  �أبو ح�مت و�أبو يحيى، وعندم�  �لق�مة، 

�إذ�  كيف  �ملر�فقني  ظهور  لدى  �جللبة  تثريون  �أنتم  ��صمعو�  وق�ل  �لوق�ئي  �الأمن  �ص�بط 

ظهر زميلكم عزت �لر�صق؟ �الأخ خ�لد ق�ل لالإخوة هدِّئو� من روعكم، بعد ذلك ج�ء هوؤالء 

�الأخو�ن وتع�نقن� مع�ً، و�أ�صبح عددن� ثم�نية، ويف �آخر �لنه�ر ج�ءن� �الأخ عزت وتعّمدو� 

ت�أخريه، الأنه ك�ن قد تعر�ص لل�رشب �أ�صفل عينه ووجهه، وهكذ� �أ�صبح هن�ك ثالثة من 

�ملكتب �ل�صي��صي، مع �صتة مر�فقني. 
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�صهر ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 1999 هو �ل�صهر �حل��صم، ففي يوم 20 ت�رشين �لث�ين/ 

و�إبر�هيم  �ل�صجن، ذهبن� خ�لد م�صعل  �أن��ص يف مكتب مدير  ملق�بلة  نوفمب نودي علين� 

�ل�رشيف  �صيف  و�الأخ  �لعرموطي،  �ص�لح  �الأخ  هن�ك  وك�ن  �لر�صق،  وعزت  غو�صة 

عر�ص�ً  لكم  �أحمل  ق�ل  �ص�لح  �الأخ  معهم.  وجل�صن�  �لوقت،  ذلك  يف  �ل�صح�فيني  نقيب 

مبو�فقتكم  �الأردن  من  �خلروج  على  و�فقتم  �أنتم  �إذ�  وهو  �لرو�بدة،  �لروؤوف  عبد  من 

�أيديكم وتغ�درون �الأردن �إىل �خل�رج،  وطو�عية، ف�إن عبد �لروؤوف يعدكم ب�أنه لن تقيّد 

وبعد ثالثة �أ�صهر من �ملمكن �أن تتقدمو� بطلب لزي�رة �أهلكم وينظر هو يف �لطلب بعد ذلك، 

�أن �لرو�بدة ك�ن حري�ص�ً جد�ً  هذ� هو �لعر�ص. ق�ل يل �الأخ �ص�لح �لعرموطي فيم� بعد 

على �أن يعرف م� هو �جلو�ب، فعندم� ت�أخر �لعرموطي يف �الت�ص�ل به، �ت�صل �لرو�بدة 

ب�لعرموطي، وق�ل م�ذ� ك�ن �جلو�ب؟ فنقل �جلو�ب �لذي قلن�ه وهو �أنه ال ي�صرين� بت�ت�ً 

�أن تو�صع �لقيود يف �أيدين�، فقد دخلن� �ل�صجن و�لقيود يف �أيدين�، �أم� �أن يح�ول �لرو�بدة 

�أن يخدعن� ب�ملو�فقة على �الإبع�د �لطوعي من� فهذ� لن يكون، الأنه ح�صب �مل�دة �لت��صعة يف 

�لد�صتور �الأردين ال يجوز �إبع�د �أي �أردين من �الأردن. فنحن لن ننخدع، ولن نتخلى عن 

حقن� �لد�صتوري �لذي يعطين� �حلقّ يف �أن نبقى يف �الأردن، وقلن� �لعر�ص مرفو�ص. نقل 

�لعرموطي هذ� �جلو�ب للرو�بدة، وطبعً� ي�صهد على م� قلن�ه �الأخ �صيف �ل�رشيف. بعد �أن 

حتدث مع �لرو�بدة فهم �ص�لح �لعرموطي ب�أن �لرو�بدة �صيبعدن� ويعطي قر�ر �الإبع�د، 

و�لقر�ر لي�ص للرو�بدة ف�لقر�ر هو للبطيخي، و�لرو�بدة هو من �صيعلنه ر�صمي�ً، فبد�أ يذكر 

�لعرموطي يف �الإعالم، كم� قر�أت بعد ذلك، ب�أن هن�ك توجه�ً الإبع�دن� من �الأردن، وكّذب 

ذلك �لرو�بدة يف �الإعالم. 

االإبعاد اإىل قطر:

يوم 1999/11/21، �صلين� �ملغرب فج�ءن� �صب�ط �الأمن، وق�لو� لن� خذو� مالب�صكم: 

خ�لد م�صعل، �إبر�هيم غو�صة، عزت �لر�صق، وبقي �الإخوة �ل�صتة، فع�نقن�هم وودعن�هم 

معن�،  يتع�طف  ك�ن  �لذي  �ل�ص�بط  ج�ءين  و�لنقود،  �ملالب�ص  �الأم�ن�ت،  ال�صتالم  وذهبن� 

وك�نت �لدموع يف عينيه، وق�ل يل بلِّغ �أب� �لوليد حتي�تي. عندم� �أغلق ب�ب �ل�صجن و�رشن� 

من  وقيّدين  �إيل  �أحدهم  ج�ء  حيث  �خل��صة،  �الأمن  من  قو�ت  هن�ك  ك�نت  �ل�صجن  خ�رج 
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�خللف، وو�صع ُع�ص�بة على عيني، وقلت له كيف ت�صع �لع�ص�بة على عيني؟ ق�ل هذه 

�صي�رة  �إىل  دفعون�  منهم.  و�حد  و�أنت  �صنح�كمكم  �الأي�م  من  يوم  يف  قلت  �الأو�مر،  هي 

�ل�صجن، جل�صت وك�ن عن ييني رجل �أمن وعن ي�ص�ري رجل �أمن �آخر، ومق�بلي �الأخ 

ال  �أين؟  �إىل  �ل�صي�رة،  بن�  و�ص�رت  عزت.  �الأخ  وكذلك  �أمن،  رجال  �أي�صً�  وبج�نبه  خ�لد 

نعرف!! �ص�ألني �أبو �لوليد يف ر�أيك �إىل �أين �صنذهب؟ قلت له �إم� �أن ي�أخذونن� وي�صلّمونن� 

�ل�صي�رة،  بن�  تذهب  �أين  �إىل  ندري  ال  “�جلفر”،  �صجن  �إىل  ي�أخذونن�  �أن  و�إم�  عرف�ت،  �إىل 

�أم� من يحيط بن� فهم ال  ولكن معنوي�تن� ك�نت ع�لية، فكن� ن�صحك مع بع�صن� �لبع�ص، 

يتكلمون وال كلمة و�حدة.

ح��صة  عندي  و�أن�  �صممت،  ت�صعد،  �ل�صي�رة  وك�نت  تقريب�ً،  �ص�عة  م�صرية  بعد   

�إخوة يف منطقة  ي�  �لنب وك�أنن�  �إين الأ�صم ر�ئحة  �صّم �صديدة، �صبح�ن �هلل، قلت لهم و�هلل 

ثم �صمعن� �صوت ط�ئر�ت  قليالً،  فيه� مط�حن بن كثرية، م�صين�  م�رك�، ومنطقة م�رك� 

“هليوكبرت”، فعرفن� �أنن� يف مط�ر م�رك�، فوقفت �صي�رة �ل�صجن، وم�ز�لت عيونن� مغلقة 

ومقيدي �الأيدي. وج�ء من �أخذ �أغر��صن� �لب�صيطة وخرج به�، ثم فكت �لقيود عن �أيدين� 

�لدرج  �أين؟ ونحن ننزل على  �إىل  لن� تف�صلو�، قلن�  �أعينن�، وقيل  �لع�ص�ب�ت عن  ورفعت 

من �ل�صي�رة ك�نت اأمامنا طائرة، وكانت امل�شافة بينا وبني الطائرة ثالثة اأمتار، ق�ل 

اإىل  خروجك  على  امللك  وافق  لقد  �رشك�صي،  �أنه  ويبدو  مدني�ً،  لب��ص�ً  يلب�ص  �صخ�ص  يل 

�إىل  �إ�صعد  ق�ل  قطر؟  اإىل  نذهب  اأن  نريد  �أنن�  لكم  ق�ل  من  نو�فق،  ال  لكنن�  له  قلت  قطر، 

�لط�ئرة، و�صتعرف، �صعدن� �إىل �لط�ئرة ثالثتن�؛ وللمف�ج�أة ج�وؤو� ب�الأخ �ص�مي من �صجن 

مع�ً  تع�نقن�  مالب�صه،  ليغرّي  فر�صة  يعطوه  فلم  �ل�صجن  مالب�ص  يلب�ص  وك�ن  “قفقف�”، 

وجل�صن� نحن �الأربعة، وك�ن على منت �لط�ئرة وزير �لدولة لل�صوؤون �خل�رجية �لقطري 

�أحمد �ملحمود، ق�ل �أهالً و�صهالً يف قطر، فم� ر�أيكم؟ و�تفقن� �أن يتكلم ب��صمن� �الأخ خ�لد، 

�أنكم  �إنهم ق�لو� لن�  �إىل قطر، ق�ل �لوزير �لقطري:  �أن نغ�در  ق�ل �الأخ خ�لد نحن ال نريد 

و�فقتم على �خلروج �إىل قطر. 

ف�ّصل م� ح�صل يف �لط�ئرة، يف هذه 
ُ
�أ �أن  �أو�صح خلفي�ت هذ� قبل  �أن  �أريد  وب�ملن��صبة 

�الأجو�ء �أي نه�ية 1999 �أ�صبح ب�ر�ك رئي�صً� لوزر�ء �لكي�ن �ل�صهيوين، و�عتبه �لعرب 

يف  �ت�صحت  ذلك  وبعد  جديدة،  مف�و�ص�ت  لبدء  حم�والت  هن�ك  وك�نت  �صالم،  رجل  �أنه 
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ُيَعّد  عّم�ن  يف  حلم��ص  �ل�صي��صي  �ملكتب  وك�ن   ،2000 يوليو  متوز/  يف   ،2 ديفيد  ك�مب 

�ل�صجون،  و�أدخلن�  و�عتقلن�  مك�تبن�  �أغلقت  هن�  ومن  �ملف�و�ص�ت،  هذه  �أم�م  عرثة  حجر 

مع  يتف�و�ص  �أن  عرف�ت  برئ��صة  �لفل�صطيني  �ملف�و�ص  ي�صتطيع  حتى  �أبعدن�  هن�  ومن 

و�إبع�دن�  َمْن �صغط على �صجنن�  ف�إن  تقديرن�  ب�ر�ك، ويف  برئ��صة  �الإ�رش�ئيلي  �ملف�و�ص 

له  ك�ن  برينز  عمّ�ن  يف  �الأمريكي  و�ل�صفري  �ملتحدة  �لوالي�ت  �الأوىل  �جلهة  جه�ت:  ثالث 

�أن �حلكومة �ل�صهيونية له� ث�أر  دور يف هذ� �ملو�صوع، ثم �حلكومة �ل�صهيونية، ونعلم 

لدى خ�لد م�صعل �لذي ف�صلت يف ت�صفيته، فك�ن �الإبع�د هو بع�ص �لعقوب�ت، و�لث�لثة هي 

�لتق�رير �لتي ك�ن ير�صله� ي��رش عرف�ت للحكومة �الأردنية ويقول فيه� �إن من يحرِّ�ص 

عّم�ن.  يف  حلم��ص  �ل�صي��صي  �ملكتب  هم  �ال�صت�صه�دية  و�لعملي�ت  �ملق�ومة  عملي�ت  على 

له  ك�ن  عب��ص  وحممود  و�لتحري�ص،  �الجته�د  هذ�  يف  دور  له  �لرحيم  عبد  �لطيب  وك�ن 

دور، وك�ن على عالقة متينة مع �لبطيخي، و�لدليل على ذلك �أن �ملجموعة �لتي �عتقلت 

بعد ذلك مع �لبطيخي ك�ن بينه� )�أحمد ر�ص� عب��ص( �صقيق حممود ر�ص� عب��ص، وهو من 

�لع�ص�بة �لتي نهبت �أمو�ل �ل�صعب �الأردين، فك�نو� على عالقة حميمة معه، هذه �لعالقة 

�أي�ص�ً ك�نت تدفع ب�جت�ه �عتق�لن� و�إبع�دن�. 

نعود �إىل �لط�ئرة، ق�ل �الأخ �أبو �لوليد، �لذي ك�ن يتحدث ب��صمن� كلن�: �إنن� ال نريد �أن 

وزير  ب�أن  �لقطري  �لوزير  ق�ل  �الأردن،  من  �خلروج  على  نو�فق  وال  �الأردن  من  نخرج 

�أي  مع  نلتِق  ومل  ذلك،  يح�صل  مل  خ�لد  ق�ل  و�فقتم،  ب�أنكم  لن�  ق�ل  �الأردين،  �خل�رجية 

�إىل �الأر�ص  �إذن �ص�أنزل و�أن�ديه، فنزل  �ل�صجن، ق�ل  �أردين غري �صب�ط  �صخ�ص ر�صمي 

من �لط�ئرة ون�دى عبد �الإله �خلطيب، ك�ن بيد عبد �الإله �خلطيب جو�ز�ت �صفرن� نحن 

�لذي طلبت من حمد بن ج��صم  �أنت  ق�ئالً لالأخ خ�لد:  �ملحمود  �أحمد  �الأربعة، فردّ على 

�أن يتدخل بق�صيتكم، فق�ل �الأخ خ�لد له: �صحيح لقد طلبت منه عندم� كنت يف  بن جب 

طهر�ن، وعندم� �أغلقت �حلكومة �ملك�تب و�عتقل بع�ص �الإخوة، يف ذلك �لوقت فعالً طلبت 

منه، ولكن بعد ذلك مل �أحتدث معه، وك�نت �لغ�ية من ذلك هي �الإفر�ج عن �ملعتقلني ولي�ص 

�إخر�جن� من �الأردن. ق�ل �خلطيب ��صمع، �إذ� مل تو�فقو� ف�صتعودون �إىل �ل�صجون، وه� هي 

جو�ز�ت �صفركم، و�صلمه� �إىل �أحمد �ملحمود، ق�ل خ�لد ي� �أخ �أحمد �علم م�ذ� ق�ل �خلطيب، 

�ملحكمة،  يف  �خلطيب  �الإله  وعبد  �أنت  و�صنطلبك  ق�رشي�ً،  �إبع�د�ً  �الآن  نبعد  ونحن 
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�الإله �خلطيب و�أقلعت �لط�ئرة وهي ط�ئرة خ��صة، وج�ءت �مل�صيفة وقدمت  فنزل عبد 

لرنى  �ملج�ل  لن�  يرتك  مل  �ص�خن�ً.  طع�م�ً  �أتن�ول  يوم�ً   61 منذ  مرة  والأول  �لطع�م،  لن� 

�أه�لين� �أو �أن نودعهم، كيف يكون هذ� �الإبع�د بر�ص�ن�؟ على �الأقل ك�ن من �ملمكن، لو ك�ن 

بر�ص�ن�، �أن نرى �أهلن�، لقد ك�ن هذ� �الإبع�د رغم�ً عن�. 

 غ�درن� عمّ�ن ب�لط�ئرة �خل��صة �إىل قطر، و�صلن� ب�لليل وك�ن ب��صتقب�لن� �الأخ �ل�صيخ 

�أبن�ئه وبع�ص �الإخوة، وقد ��صتقبلتن� �حلكومة  �أبو �صم�حة -رحمه �هلل- وبع�ص  غ�زي 

�صي�رة،  من�  لكل  خ��صة،  مر�صيد�ص  �صي�ر�ت  لن�  وخ�ص�صو�  الئق�ً  ��صتقب�الً  �لقطرية 

�ل�صجن ونحن  24 �ص�عة، كن� نركب �صي�رة  �أقل من  �لذي حدث يف  �لتغيري  وهكذ� ق�رن 

�صي�رة  �ل�صي��صي  �ملكتب  من  �الإخوة  من  �أخ  لكل  تخ�ص�ص  ثم  �لنه�ر  و�صط  يف  مقيدون 

مر�صيد�ص خ��صة لتنقلن� �إىل فندق �ل�صري�تون!! وقد ك�ن يف ذلك �لوقت، �صنة 1999، من 

�أفخم �لفن�دق يف �لدوحة، وقد مكثن� يف هذ� �لفندق حو�يل �ل�صهر. وقد دخل علين� رم�ص�ن 

�لق�دة  من  �لفندق،  هذ�  يف  كبرية،  �أعد�د  ز�رتن�  زي�ر�ت،  من  م�صتمرة  حركة  يف  كن�  وقد 

�لر�صميني و�ل�صعبيني، وقمن� برد هذه �لزي�ر�ت و��صتمررن� خالل �صهر رم�ص�ن، وبعد 

�صهر رم�ص�ن وقد دعين� �إىل عز�ئم كثرية جد�ً من �لر�صميني ومن �ل�صعب وكب�ر �لتج�ر 

�لقطري،  �أرك�ن �جلي�ص  �لقطري، و�الأوق�ف، ورئي�ص  �لد�خلية  �لذين دعون� وزير  ومن 

�لقطرية عب�رة عن خرف�ن م�صوية،  �إكر�م�ً كبري�ً. و�لوليمة  و�آخرون، وك�نو� يكرمونن� 

وكنت  �ل�صيف،  �أم�م  وي�صعونه�  �خلروف،  “ليَّة”  ي�صيحون  �ل�صيف  يكرمون  وحتى 

معي  �ص�ر  �لتون�  على  يوم   61 ع�صت  والأنني  �لنقر�ص  وب�صبب  �لليَّة،  �أرى  �أن  �أحب  ال 

كثري�ً.  منه�  �أقلل  فكنت  �لنقر�ص،  مر�ص  على  توؤثر  �حلمر�ء  و�للحوم  �لنقر�ص،  مر�ص 

نحن  لن�  جريت 
ُ
و�أ كبري،  م�صت�صفى  وهو  حمد  م�صت�صفى  �إىل  حوّلون�  �لفرتة  هذه  ويف 

�الأربعة فحو�ص�ت �ص�ملة وك�نت معي زي�دة يف �ل�صغط فتّم فح�ص قرحة �الإثني ع�رش 

و�نتهى  منه  تع�جلت  و�لنقر�ص  للبو�صت�ت،  ذلك  بعد  عملية  وعملت  و�لبو�صت�ت 

بحمد �هلل، و�الإخوة �الآخرون تع�جلو� عالج�ً ك�مالً يف م�صت�صفى حمد يف �لدوحة. وثمة 

و�إ�صالمية ج�وؤو�  �ل�صعودية ومن بالد عربية  �إخوة ز�رون� من �خل�رج من �خلليج من 

ليطمئنو� علين�، وكن� نرى حمبة �لن��ص جميعً� لن� حمبةً حلركة حم��ص. ويف �ملرة �الأوىل 

ب�لن��ص  ف�إذ�  لن�  �الأغر��ص  �لتي نزلن� فيه� الإحدى �جلمعي�ت �ال�صتهالكية ل�رش�ء بع�ص 
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قد جتمعو� حولن�، من �الإخوة �لفل�صطينيني و�لقطريني و�الأردنيني و�لعرب و�مل�صلمني، 

جتمعو� حولن� ليطمئنو� علين�، فمحبتهم هذه �أعطتن� ز�د�ً وقوة مع �لقوة �لتي ن�صتمده� 

من �إي�نن� من عقيدتن� �الإ�صالمية، ومن �إر�دة �جله�د لتحرير فل�صطني ب�إذن �هلل. 

 وذ�ت مرة، ق�ل يل �الأخ خ�لد �أريد �أن �أحتدث معك على حدة، فق�ل يل: ج�ء �أحد �لتج�ر 

على  لتق�ّصم  مني  هذه  وق�ل  �أردين،  دين�ر  �ألف   28 حو�يل  قطري  ري�ل  �ألف   140 وقدم 

�الإخوة �الأربعة، فم� ر�أيك ي� �أخ �أب� عمر؟ فكرت قليالً وقلت ي� �أخ �أب� �لوليد تعلم ب�أنن� كل 

م� ي�أتين�، حتى من �لهد�ي�، نقدمه ل�صندوق م�ل �حلركة، ف�أن� �أقرتح �أن نقدمه� ل�صندوق 

م�ل �حلركة، ونقول لالأخ �لت�جر �إذ� ك�ن يريد �أن يقدمه� فليقدمه� على هذ� �الأ�ص��ص، فق�ل 

�الأخ  �إىل �صندوق �حلركة. وك�ن  �ل�صخ�ص وحّولت  �لر�أي، وو�فق ذلك  �أو�فقك على هذ� 

�لعزيز غ�زي �أبو �صم�حة قد �أخذن� �إىل �ل�صوق، حيث جئن� كم� نحن من �صجن �جلويدة 

و�صجن قفقف�، ف��صرتى لن� بدلة وحذ�ًء وقمي�ص�ً من خم�ص�ص�ت �حلركة. 

ويف قطر، �أقيمت عدة لق�ء�ت �صعبية حتدث فيه� �الأخ �أبو �لوليد، وحتّدثت فيه� وحتدث 

�الآخرون �أي�ص�ً، وعقدت لق�ء�ت مع وك�الت �الأنب�ء و�لف�ص�ئي�ت. 

�إىل  ت�أتي  �أن  ع�ئلتي  من  وطلبت  �لفيز�  قدمن�  للعمرة،  للذه�ب  حتّركن�   ،1999 �صنة 

�لعمرة  �إىل  وبن�تي  و�أبن�ئي  زوجتي  فذهبت  ت�أخرت،  �الأربعة  لن�  �لفيز�  ولكن  �لعمرة، 

وق�صو� �لعمرة ومل �أح�رش، �أم� �الإخوة �الآخرون ف�أّخرو� ذه�ب ع�ئالتهم، ف�لتقو� بهم يف 

�لعمرة. ويف هذ� �للق�ء �لتقين� مع �الأحب�ب يف �ل�صعودية ومع �مل�صوؤولني �ل�صعوديني �لذين 

�أكرمون� جيد�ً، �لتقين� مع �لكثري من ق�دة �لعمل �الإ�صالمي يف �لع�مل �لعربي و�الإ�صالمي 

حيث �لتقين� بهم يف �لعمرة يف رم�ص�ن، ويف هذه �لفرتة ك�ن �الأخ �أحمد طبي�ص�ت وهو �أحد 

�ملح�مني �الأربعة �لذين ق�مو� ب�لدف�ع عن ق�صيتن� �أم�م �لق�ص�ء �الأردين، ب�الإ�ص�فة لالأخ 

�لكرمي �ص�لح �لعرموطي، و�الأخ �لكرمي زهري �أبو �لر�غب، و�الأخ �لكرمي ه�ين خ�ص�ونة، 

�أخذ  و�حد�ً.  قر�ص�ً  يتق��صو�  �أن  ورف�صو�  تع�ىل،  هلل  معن�  وقفو�  �لذين  �الإخوة  نعم  وهم 

قر�ر  يف  للطعن  �لعلي�  �لعدل  حمكمة  �أم�م  ق�صية  لرفع  توكيله  على  �أحمد  �الأخ  توقيعن� 

�إبع�دن� ملخ�لفته �لو��صحة و�لف��صحة للد�صتور �الأردين، �لذي ال ي�صمح لك�ئن من ك�ن يف 

�الأردن �أن يبعد �أردني�ً عن �أر�ص �لوطن. 
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 ويف هذ� �لوقت بد�أت �لر�ص�ئل �لتي �متدت منذ نه�ية 1999 حتى �صنة 2000، وجميعه� 

ر�ص�ئل من� �إىل �الأردن وردود ر�صمية من �الأردن علين�. وملخ�ص هذه �لر�ص�ئل �لتي كن� 

نر�صله� ويرد علين� فيه� �لرو�بدة يطلب من� �إذ� �أردن� �أن نعود �إىل �الأردن �أن ن�صتقيل من 

للملك،  �الأخ خ�لد  يكتبه�  �أردنيني. وك�نت هن�ك �صيغة  حركة حم��ص ونعود كمو�طنني 

ف�عرت�ص عبد �لروؤوف �لرو�بدة على و�صع خ�لد م�صعل لتلك �ل�صيغة، حيث ك�ن يريد 

�صخ�صية،  ب�صفة  �لكت�ب  هذ�  يكتب  �أن  يريد  ك�ن  �ل�صي��صي.  �ملكتب  رئي�ص  كلمة  �صطب 

�ل�صلط�ت  وبني  بينن�  �الت�ص�الت  هذه  وتطورت  ب�صلة.  حم��ص  حلركة  يتّ  ال  بحيث 

يريدون  وال  �أبعدن�  ب�أنن�  قر�ر  هن�ك  وك�ن  �لطر�ص�ن،  حو�ر�ت  مثل  وك�نت  �الأردنية، 

�إرج�عن� مرة �أخرى. 



الف�صل الثالث ع�رش

الفرتة 2000–2001
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تطور العالقة مع دم�شق:

يف �صنة 2000 ز�رين �الأهل يف قطر، ور�أيتهم بحرية الأول مرة منذ خم�صة �أ�صهر، بعد 

�أن �عتقلت يف �آب/ �أغ�صط�ص 1999 وقد ك�ن هذ� �للق�ء مهم�ً ملر�جعة هذه �لفرتة �ل�ص�بقة، 

ف�صمعت منهم جو�نب �أخرى من تطور�ت �لق�صية. 

ويف هذ� �لع�م كرث �لرتدد على دم�صق، وك�ن هذ� �لرتدد له �صبب�ن؛ �ل�صبب �الأول: هو 

�ل�صي��صي، وك�ن على  �لعمل  �لدوحة حمدودة  �ل�صي��صي، وك�نت  �لعمل  �أن دم�صق قلب 

لن�  �أنه ك�ن  �ل�صي��صي، وخ��صة  �لعمل  لتب��رش هن�ك  �إىل دم�صق  تنتقل  �أن  قي�دة �حلركة 

�أَخَوَ�ن من �أع�ص�ء �ملكتب �ل�صي��صي موجودين يف �صورية، وهم� �الأخ مو�صى �أبو مرزوق 

و�الأخ عم�د �لعلمي، وهو موجود يف دم�صق منذ �أُبْعِدَ من عّم�ن يف �أو�خر �أي�ر/ م�يو 1995، 

دم�صق،  �إىل  �ملط�ر  من  ر 
ِّ
�ُصف  1999 �صبتمب  �أيلول/  �الأردن  دخلن�  عندم�  مو�صى  و�الأخ 

ك�ن مهم�ً �أن نرتدد على دم�صق، وهي مفتوحة على �لعرب، وهي ميّزة ت�صجل للقي�دة 

ت�أتي من  �لتي  �أن نلتقي مع ع�ئالتن�  �لث�ين لرتددن� على دم�صق هو  �ل�صورية. و�ل�صبب 

نر�ه� يف دم�صق،  �أ�صهر، حيث  �أو ثالثة  �إىل دم�صق فتمكث معن� فرتة كل �صهرين  عمّ�ن 

ت�أتي يف �لب وتعود يف �لب، وهو م� �صهّل وز�د ترددن� وتردد ع�ئالتن� على دم�صق. 

ويف �لع�م نف�صه، تويف �لرئي�ص ح�فظ �الأ�صد حيث ك�ن ذلك يف حزير�ن/ يونيو 2000 

وقد كنت لوحدي يف قطر، وك�ن �الإخوة يف دم�صق، فقررت �أن �أغ�در �إىل دم�صق الأ�ص�رك 

يف �جلن�زة، الأنه يجب تقدير من فَتَحَ لن� دم�صق لعمل �ملكتب �ل�صي��صي، ون�ص�ط �ملكتب 

�ل�صي��صي، وعندم� و�صلت دم�صق توجّهت من �ملط�ر �إىل بلدة “�لقرد�حة”، وهي �أول مرة 

لعلي  “�لقرد�حة”  �إىل  فورً�  بي  �إذهب  فقلت:  �ملر�فقني،  �الإخوة  �أحد  معي  وك�ن  �أدخله�، 

جيدة؛  حتتية  بنية  فيه  �جلبل  �أن  والحظت  �لعلويني،  جبل  منطقة  دخلن�  �جلن�زة،  �أحلق 

�إىل حيث �جلن�زة ولكن ك�ن �جلي�ص يحيط به�، فلم  �صو�رع و�أ�صو�ق ومب�ين، فو�صلن� 

�أ�صتطع �أن �أرى �الإخوة �أع�ص�ء �ملكتب �ل�صي��صي، ومل �أ�صتطع �أن �أدخل مع �مل�صيّعني لهذه 

�أرى �صب�ب  �أعد�د حمدودة فقط، والأول مرة  �إال على  �أنه ك�ن هن�ك حظر  �جلن�زة. يبدو 

�لقرد�حة �ل�صوريني يلب�صون �للون �الأ�صود ويهتفون: �هلل، �صورية، ح�فظ �الأ�صد، وعدت 

�إىل دم�صق، و�مل�ص�فة حو�يل �أربع �ص�ع�ت ف�ت�صلت ب�الإخوة، وعلمت ب�أنهم مل يتمكنو� من 
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�ل�صي��صي،  �ملكتب  �أع�ص�ء  �لقرد�حة، كل  �إىل  �لث�ين عدن�  �ليوم  �مل�ص�ركة يف �جلن�زة. ويف 

وقدمن� �لتع�زي �إىل �لرئي�ص ب�ص�ر �الأ�صد �لرئي�ص �جلديد ل�صورية، �ألقى كلمة �الأخ خ�لد 

�لقرد�حة  �حتف�ل كبري يف  بعد ذلك  �الإ�صالمية حم��ص، وجرى  �ملق�ومة  ني�بة عن حركة 

ممن  �أذكر  و�ل�صعبيون،  و�لر�صميون  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لع�مل  عن  ممثلون  ح�رشه 

و�ألقيت كلم�ت كثرية،  �آخرون،  �أع�ص�ء كني�صت  ب�ص�رة، والحظت بع�ص  ر�أيتهم عزمي 

��صتعمل  الأنه  �لبوطي،  رم�ص�ن  �ل�صيخ  كلمة  تعجبني  مل  ولكن  كلمة،  �ألقى  خ�لد  و�الأخ 

�ألف�ظ�ً تقدي�صية ال يجوز ��صتعم�له� من منطلق �أ�صويل �إ�صالمي. 

زيارة اجلزائر:

�إىل �جلز�ئر، حيث متّ ترتيبه� من قبل �الأخ عبد �لعزيز   ويف �لع�م نف�صه قمن� بزي�رة 

مبعوث�ً  �لوقت  ذلك  يف  ك�ن  وقد   ،)2007 )�صيف  �حل�يل  �جلز�ئر  وزر�ء  رئي�ص  بلخ�دم 

خ�لد  �الإخوة  �أربعة:  ذهبن�  �الإعالم،  يف  تعلن  ومل  �لدعوة  لن�  وّجهت  بوتفليقة،  للرئي�ص 

�إىل  دم�صق  من  و�ص�فرن�  �لعلمي،  وعم�د  غو�صة  و�إبر�هيم  مرزوق  �أبو  ومو�صى  م�صعل 

مدير  فلي�ص  بن  مثل  �ملهمة  �ل�صخ�صي�ت  بع�ص  �لتقين�  �أ�صبوع،  حو�يل  ومكثن�  �جلز�ئر، 

�ل�صعب،  جمل�ص  رئي�ص  و�لتقين�  للوزر�ء،  رئي�ص�ً  ذلك  بعد  و�أ�صبح  بوتفليقة،  مكتب 

ورئي�ص جمل�ص �ل�صورى، و�ص�بط�ً كبري�ً يف �لعالق�ت �خل�رجية من �جلي�ص �جلز�ئري. 

و�حلقيقة �إن هذه �لزي�رة ك�نت مهمة، الأنه� �أول زي�رة لوفد من حركة حم��ص لكي ن�صع 

وجدن�  وفعالً  حم��ص.  �الإ�صالمية  �ملق�ومة  حركة  وحقيقة  �صورة  يف  �جلز�ئرية  �لقي�دة 

كل  على  نرد  كن�  طبع�ً  �حلركة.  لهذه  ت�صويه�ً  تت�صمن  ت�صلهم  ك�نت  كثرية  تق�رير  �أن 

ت�ص�وؤالت هوؤالء �مل�صوؤولني، و�صعرن� �أنهم بد�أو� يفهمون حركة حم��ص، ومث�ل ذلك �أن 

�مل�صوؤولني �الأربعة �لذين ق�بلن�هم �ص�ألون� عن �أبي قت�دة �لفل�صطيني �ملوجود يف لندن، 

وهو  حم��ص،  �الإ�صالمية  �ملق�ومة  حركة  من  قت�دة  �أب�  ب�أن  تق�رير  لدين�  �إن  لن�  وق�لو� 

�ص على بع�ص �الأعم�ل �الإره�بية يف �جلز�ئر، �صحكن�، وقلن� ال يت �أبو قت�دة  �لذي يحرِّ

��صم حركة حم��ص  ت�صويه  �لتق�رير هدفه�  �أن هذه  يدلّ  للحركة ب�صلة، فتعجّبو�. وهذ� 

�ل�صي��صيني، ومعروف  �لتق�رير من خ�صومن�  بـ“�الإره�ب”، ك�نت ت�صل هذه  وو�صمه� 

من هم خ�صومن� �ل�صي��صيون، �إىل �لقي�دة �جلز�ئرية، لقطع �لطريق علين� حتى ال ننجح يف 
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�جلز�ئر. حيث ك�نت من �أو�ئل �لبالد �لتي فتحت �ملك�تب حلركة فتح، يف �لن�صف �الأول من 

�صتيني�ت �لقرن �لع�رشين عندم� ز�ره� خليل �لوزير، �الإخو�ين �ل�ص�بق، قبل �أن ي�صبح 

�أن زي�رتن� ك�نت ن�جحة، ويدل على ذلك �لتطور�ت �لتي ح�صلت بعد  فتح�وي�ً. و�أعتقد 

ذلك و�أدت �إىل حت�صني هذه �لعالقة. )و�آخر زي�رة يل ك�نت للجز�ئر يف هذ� �لع�م 2007 يف 

�صهر �آذ�ر/ م�ر�ص للم�ص�ركة يف موؤمتر موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية(. 

وقد  �صم�حة،  �أبو  غ�زي  �الأخ  وف�ة  نب�أ  �جلز�ئر  يف  ونحن  ج�ءن�  �لفرتة  هذه  ويف   

�أخ م�صلم ملتزم جيد�ً، ومن  �أبو �صم�حة ب�خت�ص�ر  حزنّ� عليه حزن�ً �صديد�ً، �الأخ غ�زي 

�لتبع�ت  يجمع  وك�ن  يحرتمونه،  قطر  �أمر�ء  ك�ن  ب�ل�صج�عة،  ويت�ز  جد�ً،  �لن�صيطني 

�أن يقدمه من  �إىل قطر قّدم لن� كل م� ي�صتطيع  لفل�صطني وحلركة حم��ص، وعندم� ذهبن� 

م�ص�عدة، فرحمة �هلل عليه. 

 متابعة العالقة مع االأردن:

 من �لن�ص�ط�ت �لتي متت يف هذ� �لع�م �ملر��صالت �لتي متت بينن� وبني حكومة �لرو�بدة 

2000 ج�ء �إىل قطر وفد من �الأردن م�صّكل من  �أو��صط �صنة  وقد ذكرت جزءً� منه�، ويف 

�لتلف�ز  وعلى  �لبطيخي،  �صميح  �ملخ�بر�ت،  ومدير  �خلطيب  �الإله  عبد  �خل�رجية  وزير 

علمن� �أنه ك�ن من �ملفرو�ص �أن يقدم ويحمل تقرير�ً، علمن� فيم� بعد �أن هذ� �لتقرير كله 

علين�،  �صدره  الإيغ�ر  قطر  �أمري  �إىل  �لبطيخي  وقدمه  حم��ص،  حركة  �صدّ  ملفقة  �أك�ذيب 

يقدم  �أن  بدل  �أنه  والحظن�  و�أك�ذيب،  و�فرت�ء  د�ص  فيه�  كله�  كثرية  �أ�صي�ء  عن  وحتدث 

�لتقرير وزير �خل�رجية قدمه مدير �ملخ�بر�ت، و�لو�قع �أن من يحكم �حلكومة يف �الأردن 

هو مدير �ملخ�بر�ت، فنفوذه �أقوى من رئي�ص �حلكومة، وهذ� معروف حتى البن �ل�ص�رع 

يف �الأردن. علمن� فيم� بعد �أن �أمري قطر قد ردّ على ر�ص�لة من ملك �الأردن، هذه �لر�ص�لة 

�لبطيخي  ق�م  ب�لنف�ص،  �عتد�د  للملك، وبكل  لت�صليمه�  للوفد  و�أعط�ه�  و�صعه� يف مغلف 

�أو�فق على هذ� �لعر�ص، فغ�صب  �أن� ال  �أمري قطر بفتح هذه �لر�ص�لة وقر�أه� وق�ل:  �أم�م 

�أمري قطر، ق�ل ال ينبغي لك �أن تفتح هذه �لر�ص�لة، وهذه �لر�ص�لة موجّهة �إىل �مللك عبد �هلل 

�الأ�صب�ب  �مللك، ورمب� ك�نت من  �إىل  ُنِقلَت  �لث�ين، ورفع �جلل�صة. ورمب� هذه �حل�دثة قد 

�لتي �أودت ب�صميح �لبطيخي، بعد �أن ك�صف عن ع�ص�بة �لف�ص�د و�الإف�ص�د يف �الأردن، �لتي 
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نهبت �ل�صعب �الأردين، وعنده� حوكم �لبطيخي، وك�ن منظره �صف�ء ل�صدر كل من ظلمه 

�لبطيخي. وعندم� ك�ن و�قفً� مل ي�صمح له رئي�ص �ملحكمة ع�صفورة �أن يجل�ص ل�ص�عة �أو 

ل�ص�عتني، وبعد ذلك حكم بخم�ص �صنو�ت �صجن، �تهم ب�ال�صتيالء على 17 مليون دين�ر 

�الأردن  يف  �صخ�صي�ت  وبني  بينن�  كثرية  �ت�ص�الت  جرت  �الأردين.  �ل�صعب  �أمو�ل  من 

�إىل �الأردن  �إ�صالمية ووطنية، وجميعهم ك�نو� يقولون مل�ذ� ال ت�أتون ك�أمر و�قع، تع�لو� 

ك�أمر و�قع. 

زيارة طهران:

 ويف �لعـ�م نف�صه ج�ءت لـنـ� دعوة لزي�رة طـهـر�ن يف يـوم 2000/9/28. يف يـوم 27 �أيلول/ 

�صبتمب وكع�دتي كنت �أت�بع �الأخب�ر �لرئي�صية و�لفرعية، علمت من تتبعي لالأخب�ر ب�أن 

�ص�رون �صيزور �مل�صجد �الأق�صى يوم �خلمي�ص �ملو�فق 28 �أيلول/ �صبتمب �أي يوم �صفرن�، 

�ملعلوم�ت،  على  و�أطلعته  �لر�صق  عزت  �الأخ  حم��ص  حركة  �إعالم  م�صوؤول  �إىل  ف�ص�رعت 

وهكذ� متّ �إ�صد�ر بي�ن ب��صم حركة حم��ص تدعو �أبن�ء �حلركة و�أبن�ء �ل�صعب �لفل�صطيني 

�لتوجه �إىل �مل�صجد �الأق�صى حلم�يته من تدني�ص �ص�رون لعتب�ته �ملقد�صة، وهذ� ك�ن �صبق�ً 

�إعالمي�ً حلركة حم��ص. 

�مل�صوؤولني  جميع  وق�بلن�  ر�صمية،  زي�رة  يف  طهر�ن  �إىل  توجهن�  �خلمي�ص  يوم  ويف 

ك�لع�دة، وعلى ر�أ�صهم مر�صد �لثورة �الإ�صالمية علي خ�منئي، ومعظم �الأح�ديث ك�نت 

�أن ممثل وك�لة فر�ن�ص بر�ص قد عمل معي مق�بلة  �نتف��صة �الأق�صى، كم�  عن مو�صوع 

ب�للغة �الإجنليزية، ويف �أثن�ء �حلديث، حيث ك�ن ذلك بعد �أربعة �أي�م من �النتف��صة، �ص�ألني 

هذه �النتف��صة هل �صت�صتمر وتنجح وم� ر�أيك بدور عرف�ت؟ ك�ن ذلك يف بد�ية �النتف��صة 

وتوقيعه  حم��ص،  حركة  على  عرف�ت  �صغط  من  �الأمرين  ذقن�  قد  حم��ص  يف  نحن  وكن� 

التف�ق �أو�صلو، و�إجه��ص �أو�صلو لالنتف��صة �الأوىل. فقلت له �أف�صل �صيء �أن يبتعد عرف�ت 

عن هذه �النتف��صة، و�صتنجح هذه �النتف��صة �إذ� �بتعد عرف�ت عنه�. ق�ل معنى ذلك �أنك 

�ل�صعب  م�صلحة  من  ذلك  الأن  �ل�صلطة،  عن  فليتنحَّ  ال،  مل  قلت  عرف�ت؟  تنحي  �إىل  تدعو 

�لفل�صطيني. بُثّ هذ� �خلب فق�مت �لدني� ومل تقعد، وح�صل �صغط �صديد على �ل�صيخ �أحمد 

ي��صني يف قط�ع غزة، كيف يجروؤ �لن�طق �لر�صمي حلم��ص على مط�لبة عرف�ت ب�لتنحي 
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وترك �ملج�ل للمق�ومة لتحقق �أهد�فه�؟ ويبدو �أن �ل�صيخ �أحمد قد �ت�صل ب�الأخ خ�لد وجرى 

�صغط علي ب�صبب هذ� �لت�رشيح وبقيت متم�صك�ً ب�لت�رشيح. وبعد ذلك �صدر ت�رشيح 

�آخر من حركة حم��ص لتخفيف هذه �لو�قعة �لتي وقعت على ر�أ�ص عرف�ت. 

دعوة �شعودية للعمرة:

 ويف هذ� �لع�م دعين� �إىل �لعمرة على ح�ص�ب �حلكومة �ل�صعودية، والأول مرة �أنزلون� 

يف ق�رش �ل�صي�فة �ملطل على �حلرم، ويف هذ� �لق�رش يف �لط�بق �لـ 12، وهو يعّد جزء�ً من 

�حلرم، ف�إذ� كن� م�صغولني �أو م�ص�بني ب�لتعب ن�صلي جم�عة يف هذ� �لط�بق الأنه جزء من 

�حلرم. ويف �أحد �الأي�م، وعندم� كنت �أ�صلي يف هذ� �لط�بق �لتفت حويل ف�إذ� برئي�ص وزر�ء 

ب�ك�صت�ن نو�ز �رشيف �لذي �أق�م عليه برويز م�رشف �النقالب، ف�أن� كنت �أدعو وهو ك�ن 

يدعو، وعندم� فرغن� قلت له �أن� كنت �أدعو على من ظلمن� و�أخرجن� من بالدن� ووطن�، و�أنت 

فمن �ملوؤكد �أنك تدعو على من �أخرجك من �حلكم، ف�صحك، قلت له لقد زرت �إ�صالم �أب�د 

وق�بلت وزير �خل�رجية �صريت�ج، فق�ل لقد كتب يل تقرير�ً يف ذلك �لوقت، وهكذ� تعرف 

نو�ز �رشيف علي وتعّرفت عليه. و�أن� �أ�صلي ر�أيت �صخ�ص�ً يف �جل�نب �لبعيد ال �أحب �أن 

�أر�ه، وك�ن رفعت �الأ�صد، وك�ن �أحد �ل�صيوف �لذين ج�وؤو� �إىل �ل�صعودية، لدوره يف �أحد�ث 

حم�ه �صنة 1982 طبع�ً جتنّبت �أن �أر�ه �أو ير�ين. 

ترتيبات داخلية حلما�س:

بعد مرور خم�ص  حم��ص  �ل�صورى �جلديد حلركة  جمل�ص  2000 عقد  �صنة  نه�ية   يف 

�صنو�ت منذ 1995، و�الأ�صل هو �أن يتم �نتخ�به كل �أربع �صنو�ت، وك�نت قد متت �ملو�فقة 

�إبع�د لقي�د�ت �حلركة، من  1999 من  �لتي حدثت يف نه�ية  �الأحد�ث  على متديده ب�صبب 

�الإ�رش�ر  مّت  �للق�ء، حيث  �لق�نونية. عقد هذ�  لالأ�صول  �صنة وفق�ً  �ملجل�ص  �الأردن، فمدد 

على �إع�دة �نتخ�ب �الأخ خ�لد م�صعل لدورة ث�نية. و�أن� قلت لهم �أريد �أن �أعتذر ب�لن�صبة يل، 

و�أريد �صخ�ص�ً �آخر، ف�أ�رشو� على تكليفي �أي�ص�ً، و�نتخبوين رئي�ص جمل�ص �صورى لدورة 

تف�صيل،  بكل  و�الإد�رية  �ل�صي��صية  �لتق�رير  ونوق�صت  معينة،  قر�ر�ت  و�أخذت  �أخرى، 

وملدة لي�صت ب�لق�صرية. 
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من اأحداث �شنة 2000:

من �الأحد�ث �ملهمة �لتي ح�صلت يف �صنة 2000 �ن�صح�ب جي�ص �الحتالل �ل�صهيوين 

من جنوب لبن�ن يف 2000/5/25، بتعليم�ت من رئي�ص حكومة �لكي�ن �ل�صهيوين ب�ر�ك، 

للجي�ص  و��صحة  هزية  �أول  عن  معّبة  �الن�صح�ب  لهذ�  �لت�ريخية  �للوحة  ك�نت  وقد 

�أو تدخل،  �ل�صهيوين ين�صحب به� من بالد عربية �حتله� بدون �أي �تف�قي�ت �أو �رشوط 

و�إمن� بف�صل �ملق�ومة �مل�رشّفة �لتي ق�مت به� �ملق�ومة �الإ�صالمية يف لبن�ن بقي�دة حزب �هلل، 

�أّثرت على �الأمة �لعربية  �لت�ريخية  وبقي�دة �لبطل �ملج�هد ح�صن ن�رش �هلل، هذه �ملحطة 

�لفل�صطينيون بالدهم  �لفل�صطيني، فتذكر  و�الأمة �الإ�صالمية، و�أثرت كثري�ً على �ل�صعب 

�لتي �حتلت منذ �صنة 1948، وبعد ذلك يف �صنة 1967، وت�ص�ءل �لفل�صطينيون هل يكن 

�صبب�ً  هذ�  وك�ن  �للبن�نية؟  �أر�صهم  �للبن�نيون  حرر  كم�  �لفل�صطينية  �أر�صن�  نحرر  �أن 

در�ص  �أي�ص�ً  هن�ك  وك�ن   .2000/9/28 يف  ذلك  بعد  �الأق�صى  �نتف��صة  النطالقة  رئي�صي�ً 

وقد  �لعالق�ت،  معهم  ويقيمون  و�ل�صه�ينة  �الإ�رش�ئيليني  على  ير�هنون  �لذين  لهوؤالء 

ج�صد هذ� �لدر�ص �نطو�ن حلد وجي�صه يف جنوب لبن�ن، حيث دّب �لرعب يف هوؤالء �لعمالء؛ 

��صت�صلم وبع�صهم غ�در مع جي�ص �الحتالل، وبعد ذلك ب�صنو�ت ندم هوؤالء  فبع�صهم 

على هذه �لفعلة، وجزء منهم ��صتمر يف تع�ونه مع �لعدو �ل�صهيوين. ويق�ل ب�أن حلد ق�ئد 

�جلي�ص له مطعم �الآن يف �إحدى مدن فل�صطني �ملحتلة، هكذ� �نتهى م�صريه. وهكذ� ينبغي 

�أن  �أخري�ً  �أو طبّعو� معه، ال بّد  �أن ينتهي م�صري كل �لذين تع�ونو� مع �لعدو �ل�صهيوين 

يكون م�صريهم �لندم و�خل�رش�ن �ملبني. 

ومنذ ذلك �لوقت مل ترحت �ملق�ومة �الإ�صالمية يف لبن�ن، و�إمن� ��صتمرت يف �إعد�د قو�ته� 

�لذ�تية، وق�مت بعملية يف �أو�خر �صنة 2000 حيث �أ�رشت ثالثة من جنود �ل�صه�ينة، تبني 

فيم� بعد �أنهم ك�نو� قتلى، ب�الإ�ص�فة �إىل �أ�رش �ص�بط �آخر، ومق�بلهم �أفرجو� عن عدد كبري 

من �الأ�رشى �للبن�نيني و�لعرب و�لفل�صطينيني، وعلى ر�أ�صهم �ل�صيخ عبد �لكرمي عبيد. 

يوليو  متوز/  �صهر  يف  جرت  مف�و�ص�ت  �أي�ص�ً،   2000 �صنة  يف  �ملهمة  �الأحد�ث  ومن 

��صتمرت  وقد  كلينتون،  �إ�رش�ف  وحتت  وب�ر�ك،  عرف�ت  بني  ديفيد  ك�مب  يف   2000

وب�ر�ك،  كلينتون  من  ل�صغط  عرف�ت  تعر�ص  عندم�  يوم�ً،   14 حو�يل  �ملف�و�ص�ت  هذه 
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والحظ عرف�ت �أنه لن يحقق �حلّد �الأدنى من �ن�صح�ب �لقو�ت �ل�صهيونية من �الأر��صي 

�ملب��رش  �ل�صبب  هي  �لقد�ص  ك�نت  وفعالً  �لقد�ص.  ومن   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

الإف�ص�ل هذه �ملف�و�ص�ت حيث عر�ص ب�ر�ك بدعم من كلينتون على عرف�ت �أن يقبل ب�أن 

يكون �مل�صجد �الأق�صى �أ�صفله لليهود و�أعاله للفل�صطينيني �لعرب �مل�صلمني. و�فق عرف�ت 

من حيث �ملبد�أ، لالأ�صف، على �لتخلي عن ح�ئط �لب�ق، و�لتخلي عن ح�رة �ل�رشف )ح�رة 

ق�صية  هي  �التف�قية  على  �لتوقيع  يرف�ص  جعله  �لذي  ولكن  �الأرمن،  وح�رة  �ليهود( 

�مل�صجد �الأق�صى. وقد قر�أت كثري�ً عن مف�و�ص�ت ك�مب ديفيد �لث�نية بني عرف�ت وب�ر�ك 

وو�ص�طة كلينتون، ولكن حم��رش �الجتم�ع�ت �حلقيقية مل تخرج حتى �الآن. 

�إىل �صغط وح�ص�ر من  2002 تعر�ص عرف�ت  �ملف�و�ص�ت وبدخول �صنة  وبعد هذه 

وينتهي  و�ل�صه�ينة،  �الأمريكيون  يريده  م�  يحقق  مل  �أنه  ب�عتب�ر  �ل�صهيوين  �الحتالل 

�الأمر بعد ذلك يف نه�ية �صنة 2004، حيث يوت عرف�ت م�صموم�ً، كم� توؤكد على ذلك �أكرث 

�لرو�ي�ت. 

يف هذه �ل�صنة 2000 �أي�ص�ً ق�مت �ل�صلطة �لفل�صطينية بعدة �عتق�الت للمئ�ت من حركة 

حم��ص، �صو�ء يف �ل�صفة �لغربية �أم يف قط�ع غزة، وو�صلت �مل�ص�يق�ت �إىل فر�ص �الإق�مة 

�جلبية على �ل�صيخ �أحمد ي��صني، ونعلم �أن �ل�صيخ �أحمد ي��صني قد مّت حتريره يف �أو�ئل 

تعر�ص  وقد  و�ملق�دمة  �لرنتي�صي  �عتقل  و�أي�ص�ً   ،1997 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  �صهر 

�ملق�دمة �إىل تعذيب �صديد يف �صجون �ل�صلطة، وك�رشت بع�ص �أ�صالعه. و�أي�ص�ً يف �ل�صفة 

�لغربية �عتُقِل عدد من ق�دة حركة حم��ص �لع�صكريني و�ل�صي��صيني، منهم �ل�صهيد جم�ل 

من�صور و�ل�صهيد جم�ل �صليم، و�أي�ص�ً �لبطل �الأ�صري �ل�صلب جم�ل �لنت�صة، �لذي م� ز�ل 

حتى �الآن يف �صجون �الحتالل. 

وك�نت �أعد�د كبرية من �ملعتقلني يف �صجون �ل�صلطة قد هربو� ب�صبب �ل�رشب�ت �لتي 

وجهت لل�صجون يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتحقو� ب�ملق�ومة. ومم� هو جدير ب�لذكر �أن 

�لبطل �ملج�هد �ل�صهيد �أبو هنود �بن ع�صرية �ل�صم�لية يف منطقة ن�بل�ص، وعلى �لرغم من 

مو�جهته �لبطولية للمئ�ت من جنود �الحتالل عندم� ح�ولو� �عتق�له، فقد فّر، بعد �أن �أوقع 

�لفل�صطينية  �إىل منطقة ن�بل�ص حيث �عتقلته �ل�صلطة  خ�ص�ئر يف جي�ص �لعدو �ل�صهيوين، 
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وو�صعته يف �ل�صجن. ومن �الأمور �لقدرية �أن �ل�صه�ينة علمو� ب�أي �صجن يتو�جد، فق�مو� 

بق�صف هذ� �ل�صجن بط�ئرة �إف - 16 بقنبلة تزن حو�يل �لطن، وك�ن مدير �ل�صجن يف هذ� 

�لوقت ونك�ية ب�أبي هنود قد �أنزله يف �أعمق زنز�نة يف ذلك �ل�صجن، فعندم� ج�ءت �لقنبلة 

ودمرت �ل�صجن، قتل �ص�بط �ل�صجن وكل من ك�ن يف �الأعلى، �أم� �أبو هنود فقد جن�، وق�م 

مق�ومته  يف  هنود  �أبو  ��صتمر  ذلك  وبعد  �مل�صحف،  يحمل  وهو  نف�صه  عن  �لغب�ر  ينف�ص 

حتى مّت �غتي�له فيم� بعد. 

تطورات �شنة 2001:

�نتخ�ب�ت �صهيونية تن�ف�ص فيه� ب�ر�ك و�ص�رون، وك�ن  2001 جرت  �أو�ئل �صنة  يف 

�لفوز ل�ص�رون حيث �أ�صبح رئي�ص�ً لوزر�ء �لكي�ن �ل�صهيوين، و�ص�رون يثل �أكب جمرم 

هو  و�ص�رون  دموي،  ت�ريخ  فت�ريخه  ع�صكرية  ن�حية  من  �لفل�صطيني  لل�صعب  ت�صدى 

�أهمه� و�أخطره� جمزرة �صب�  �أبو �ال�صتيط�ن يف �لقط�ع و�ل�صفة، وق�م مبج�زر كثرية 

و�ص�تيال يف لبن�ن �صنة 1982، ثم �أقيل من وز�رة �لدف�ع وقدم للمح�كمة و�نزوى قليالً، 

رئي�ص�ً  �نتخب  �أن  �إىل  �لليكود،  يف  متقدم  موقع  يف  وظلّ  �لتحتية،  للبنية  وزير�ً  ع�د  لكنه 

بد�ية  وبعد  �الأمور،  تطورت  فعندم�   .1999 �صبتمب  �أيلول/  يف  لنتني�هو  خلف�ً  لليكود 

�نتف��صة �الأق�صى �لتي ك�ن هو �أحد �أ�صب�به� �ملب��رشة بدخوله �إىل �مل�صجد �الأق�صى، �خت�ر 

�الإ�رش�ئيليون هذ� �لق�ئد �ملجرم �لذي يتم�صك بكل �الأر�ص �ملحتلة يف فل�صطني. 

�ل�صب�ب  �ص�ر  �لكثرية  جم�زره  وب�صبب  االأق�شى،  انتفا�شة  تطورت  �شارون  بعد 

 ،2004 وحتى   2001 �صنة  من  �متدت  �لعملي�ت  وهذه  جد�ً،  كبرية  بعملي�ت  يقومون 

و�صلت  �لعملي�ت  ذروة  �أن  بحيث  ��صت�صه�دية،  وعملي�ت  فد�ئية  عملي�ت  ت�صمل  وك�نت 

�صنة 2002، وك�ن جمموع �لقتلى من �ل�صه�ينة يف �نتف��صة �الأق�صى �أكرث من �ألف قتيل، 

4(، هي  �إىل  �لن�صبة )1  �آالف �صهيد، وهذه  �أربعة  �أكرث من  �لفل�صطينيون فهم  �ل�صهد�ء  �أم� 

�أكب ن�صبة يف �ملو�جه�ت بني �لعرب وبني �ل�صه�ينة. �ملو�جه�ت �لتي ك�نت تتّم �ص�بق�ً مع 

�لن�صبة ب�صبب  40(، وحتقيق هذه  �إىل   1( �إىل  �لعربية رمب� ك�نت ن�صبته� ت�صل  �جليو�ص 

دور  �لق�ص�م  لكت�ئب  وك�ن  و�ملق�ومون،  �ملج�هدون  به�  ق�م  �لتي  �لبطولية  �لعملي�ت 

ق�دة  جعلت  �لتي  �الأعد�د  تلك  �ل�صه�ينة،  قتلى  من  �لكبرية  �الأعد�د  هذه  �إنز�ل  يف  كبري 
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 ،1948 �أي�م�ً تذكرن� مب� ي�صمى بـ“حرب �ال�صتقالل” �صنة  �إنن� نعي�ص  �ل�صه�ينة يقولون 

�أي�م ف��صلة رمب� تهدد زو�ل �لدولة �لعبية، تقريب�ً ن�صف قتلى �ل�صه�ينة ك�ن على يد 

كت�ئب �لق�ص�م، و�لن�صف �الآخر ك�ن على يد بقية �لف�ص�ئل �ملق�ومة وهي، كت�ئب �صهد�ء 

�الأق�صى و�جله�د و�أبو علي م�صطفى وبقية �لف�ص�ئل. ومن هن� ك�ن �ال�صتهد�ف �لكبري 

لكت�ئب �لق�ص�م وحركة حم��ص وخ��صة يف �ل�صفة �لغربية، وك�ن �لعدد �الأكب من �لقتلى 

�الإ�رش�ئيليني �صقطو� بعملي�ت من �ل�صفة �لغربية، وذلك الأن قط�ع غزة عب�رة عن �صجن 

كبري، ومن �ل�صعوبة لل�صب�ب �أن يدخلو� �إىل د�خل �لكي�ن �ل�صهيوين. وكنتيجة مب��رشة 

خل�ص�ئر �النتف��صة ك�ن بن�ء �جلد�ر �لف��صل �حل�يل، لتخفيف خ�ص�ئر �لعدو �ل�صهيوين. 

�أن نف�رش ثقل �حلملة �لكبرية على حركة حم��ص، وثقل �لت�صفي�ت، فقد  ومن هن� يكن 

ق�م �ص�رون بت�صفي�ت كبرية جدً� ن�لت من ق�دة كت�ئب �لق�ص�م، وق�م ب�عتق�الت كبرية، 

بحيث يوجد �الآن يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين من �صمن حو�يل 11 �ألف معتقل، �أكرث 

من �أربعة �آالف معتقل حلركة حم��ص، و�الأغلبية �ل�ص�حقة منهم هم من �ل�صفة �لغربية: 

ق�دة ع�صكريون وق�دة �صي��صيون حلركة حم��ص. 

يف  موؤمتر  �إىل  حم��ص  حركة  دعوة  متّت  �أبريل  ني�ص�ن/  �صهر  يف  �لع�م  هذ�  بد�ية  يف 

طهر�ن لدعم �النتف��صة، وخرج وفد ك�مل من حركة حم��ص للم�ص�ركة يف هذ� �ملوؤمتر، 

ك�ن يف �لوفد �الأخ خ�لد م�صعل وقد ج�ء من دم�صق ومعه �الأخ مو�صى �أبو مرزوق وبقية 

�إىل  وغ�درن�  �لدوحة  يف  خ�طر  �ص�مي  و�الأخ  �لر�صق  عزت  و�الأخ  �أن�  نحن  وكن�  �الإخوة. 

طهر�ن. لكن �لنظ�م يف �إير�ن حتت حكم �لرئي�ص خ�متي ك�ن نظ�م�ً �إ�صالحي�ً، وك�ن من 

ن�حية �صي��صية، خ�متي وجم�عته، �أقرب �إىل منظمة �لتحرير منه �إىل حركة حم��ص، بينم� 

ك�ن �ملر�صد �الأعلى للثورة �الإ�صالمية يف �إير�ن خ�منئي وق�دة �حلر�ص �لثوري يتع�طفون 

مع حركة حم��ص. و�أذكر عندم� و�صلن� مط�ر طهر�ن مل يتّم ��صتقب�لن� كم� جرت �لع�دة، 

هذه  وحول  ��صتقب�ل.  �أي  دون  �ملوؤمتر  �إىل  ونذهب  ع�دية  �صي�رة  لن�أخذ  ُتركن�  و�إمن� 

�لنقطة ب�لذ�ت ويف �أول لق�ء متّ بينن� وبني ن�ئب وزير �خل�رجية �الإير�ين حممد �ل�صدر، 

�صي��صتكم يف طهر�ن جت�ه حركة حم��ص، بحيث  له هل تغريت  ف�حتته �صخ�صي�ً وقلت 

لهم  وقدمتم  طهر�ن،  �إىل  ج�ء  �لذي  �لتحرير  منظمة  وفد  ب��صتقب�ل  كثريً�  �هتممتم  �أنكم 

�أن يد�فع عن  �لزعنون وفي�صل �حل�صيني؟ ح�ول  ل�صليم  �لر�صمي، وخ��صة  �ال�صتقب�ل 
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�لتقين� ب�لرئي�ص خ�متي، وقبله  �أنن� عندم�  نف�صه، ولكن ك�نت �ل�صورة و��صحة. و�أذكر 

كن� قد �لتقين� مع جميع �مل�صوؤولني �الإير�نيني، مل يكن �للق�ء عميقً� ب�صبب موقف خ�متي 

وحكومته من حركة حم��ص، وتقريبه ملنظمة �لتحرير. وعندم� طرح م� يجري يف �ل�صفة 

و�لقط�ع من �أعم�ل بطولية، علقت ب�أن حركة حم��ص وكت�ئب �لق�ص�م توجه �رشب�ت قوية 

منظمة  �إىل  �رشب�ته  ويوجه  يلتفت  �ل�صهيوين  و�الحتالل  �ل�صهيوين،  لالحتالل  جد�ً 

�لتحرير و�ل�صلطة �لفل�صطينية، و�صحك �حل�صور، ومل ي�صحك �لرئي�ص خ�متي. 

هذ� �ملوؤمتر ح�رشه، ب�الإ�ص�فة �إىل �لف�ص�ئل �لفل�صطينية و�لوفود �لعربية و�الإ�صالمية، 

�ملبني  �ملوؤمتر م�رشوعه  �أن يرر يف هذ�  �صخ�صي�ت وطنية خمتلفة. وك�ن خ�متي يريد 

على عمل ��صتفت�ء للفل�صطينيني �مل�صيحيني و�ليهود و�مل�صلمني، وهم يخت�رون �ل�صيغة 

للحكم �لذي ينبغي �أي يكون يف فل�صطني. 

طبع�ً هذه �ل�صيغة نحن رف�صن�ه�، و�أذكر �أن جلنة �ل�صي�غة، وقد �ص�ركت فيه� ني�بة 

عن حركة حم��ص، وك�ن يرت�أ�صه� وزير �لد�خلية �الإير�ين �الأ�صبق حمت�صمي، كنت ج�ل�ص�ً 

جمل�ص  نو�ب  من  عدد  فيهم  مبن  ع�صوً�،   40 حو�يل  �الجتم�ع  يف  �ص�رك  وقد  بج�نبه، 

�ل�صورى �الإير�ين �ملتحم�صني لفكرة خ�متي من حيث �ال�صتفت�ء، وح�رش �أي�ص�ً مندوبون 

عن حزب �هلل، وك�ن نبيه بري موجود�ً عن حركة �أمل، وك�ن معن� من �الأردن �صخ�صي�ت 

�لف�ص�ئل  �أبو غربية، وكل  وطنية و�إ�صالمية منهم ليث �صبيالت وجو�د يون�ص وبهجت 

�لفل�صطينية، �نتقدن� ب�صدة ق�صية �ال�صتفت�ء وقلن�: فل�صطني هي �أر�ص فتحه� �مل�صلمون يف 

�أي�م عمر بن �خلط�ب، وعمر بن �خلط�ب عقد �لعهدة �لعمرية مع �مل�صيحيني، و�مل�صيحيون 

يقرتح  �لذين  و�ليهود  عندن�،  لهم  مق�م  فال  �لغز�ة  �ليهود  �أم�  فل�صطني،  يف  �إخوتن�  �أي�صً� 

1917، وهوؤالء غز�ة،  �صنة  بلفور  �لذين ج�وؤو� بعد وعد  �ليهود  ��صتفت�ءهم هم  خ�متي 

�أيدن�  �أن ي�ص�ركو� يف �ال�صتفت�ء. وهكذ� وقفن� ب�صدة �صّد هذ� �ال�صتفت�ء، وقد  وال يجوز 

رئي�ص  و�حت�ر  �الأردنية،  و�ل�صخ�صي�ت  �لفل�صطينية  �لف�ص�ئل  وكل  �هلل  حزب  �أذكر  كم� 

�جلل�صة، وكنت بج�نبه وهم�صت يف �أذنه وقلت له، �إذ� ال �صمح �هلل �أقرت هذه �ل�صيغة ف�إن 

�ملوؤمتر �صريف�صه�، و�صيوؤدي ذلك �إىل بلبلة نحن يف غنى عنه�. و�أخري�ً و�فق على �إ�صق�ط 

�أنني  و�أذكر  فيه،  �ليهود  و�إ�رش�ك  �ال�صتفت�ء  بفكرة  خ�متي  �جلمهورية  رئي�ص  م�رشوع 
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ر�أيت رئي�ص �جلل�صة �لذي ك�ن يدير �ملوؤمتر، وهو حممد �رشيعتي، وهو م�صت�ص�ر قريب 

�صّد  كنت  الأنني  طويل  عت�ب  به�  طويلة  نظرة  �إيل  �رشيعتي  نظر  �أبطحي،  مثل  خل�متي 

م�رشوع �ال�صتفت�ء. 

العودة اإىل االأردن:

نعود �إىل مو�صوع العالقة بيننا وبني االأردن، �جتمع �ملكتب �ل�صي��صي يف �لدوحة، 

ون�ق�صن� مو�صوع �لعودة �إىل �الأردن ك�أمر و�قع بعد �أن ��صتح�لت �ملف�و�ص�ت بينن� وبني 

�حلكومة �الأردنية، وقد ذكرت ذلك يف �ل�ص�بق، وتقرر �أن نق�بل وزير خ�رجية قطر حمد 

بن جب، وهو �الآن رئي�ص �لوزر�ء، لن�صعه يف �ل�صورة، ق�بلن�ه يف مقر وز�رة �خل�رجية 

نحن �الأربعة خ�لد و�إبر�هيم وعزت و�ص�مي. ق�ل له �الأخ خ�لد �أنت تالحظ، وقطر تالحظ، 

�إع�دتن� ال ب�ملف�و�ص�ت وال بغريه�، وقد دخلت �حلكومة  ب�أن �حلكومة �الأردنية ال تريد 

�لقطرية يف حم�ولة �لتوفيق، لكنه� �أُف�صلت، ومل يتمّ �أي �صيء، فنحن يف �ملكتب �ل�صي��صي 

قررن� �أن يعود بع�صن� �أوالً ك�أمر و�قع، ف�ص�أل وزير خ�رجية قطر من �لذين �صيعودون 

�أوالً، فق�ل له �الأخ خ�لد: �صيعود �الأخ �إبر�هيم و�الأخ �ص�مي، فعّقب فور�ً وق�ل: لكن �الأخ 

�أن  على  �أ�رشرن�  نحن  خ�لد:  ق�ل  له!!  يرت�حون  �لتحرير  منظمة  وال  �الأردن  ال  �إبر�هيم 

يكون �الأخ �إبر�هيم يف �ملقدمة، الأنه �أكبن� �صنً�، وهو �أحد �الإخوة �لذين عملو� يف �الأردن يف 

م�ص�ريع �لتنمية، وهو معروف يف �الأردن، فنحن ن�رّش عليه وعلى �الأخ �ص�مي. ف�أعطى 

�لوزير مو�فقته �ملبدئية.

 �جتمع �ملكتب �ل�صي��صي مرة ث�نية، وبحثن� �لو�صع، و�أخذن� قر�ر�ً ب�ملو�فقة على �صفر 

�إبر�هيم و�ص�مي �إىل �الأردن ك�أمر و�قع، والحق�ً ك�نت هن�ك بع�ص �لظروف �الجتم�عية 

لالأخ �ص�مي فطلب ت�أجيل �صفره، وهكذ� بقي �إبر�هيم هو �لذي �صي�ص�فر. وفعالً حجزت 

من  �أمل  بخيبة  �أ�صيبو�  �لذين  �لقطريني،  �أن  وال�صك  عّمان،  اإىل  واحد  باجتاه  تذكرة 

وقت  �إىل  حتت�ج  لن  �لق�صية  ب�أن  �لقطريني  وعدت  �أنه�  يبدو  �لتي  �الأردنية،  �حلكومة 

طويل، بينم� ك�ن قد مر عليه� حو�يل ع�مني، ك�نت له� رغبة �أي�ص�ً ب�أن تعيد هوؤالء �لذين 

��صت�ص�فتهم �إىل بلدهم ووطنهم. ومن هن� يبدو �أن هن�ك تعليم�ت �صدرت �إىل ك�بنت �لط�ئرة 

ب�أن ال يعود �إىل قطر ومعه �إبر�هيم، و�أن ي�رش على �أن هذ� مو�طن �أردين وم�صوؤوليته هي 
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على �الأردن ولي�صت قطر. ك�ن �لتخطيط �أن �أ�ص�فر يوم 7 حزير�ن/ يونيو ولكن ح�صلت 

عملية كبرية قبله� بيومني، وهي عملية �لدولفين�ريوم، وهزت �أرك�ن �لدولة �ل�صهيونية، 

فت�ص�ورت مع �الإخوة يف �ملكتب �ل�صي��صي ب�أين لو ذهبت يف ظّل هذه �لعملية فلن يكون 

هن�ك تركيز �إعالمي، فتّم تاأجيل الرحلة اإىل 14 حزيران/ يونيو، اأي بعد اأ�شبوع اآخر، 

وك�ن ذلك يوم خمي�ص. مل �أجد �أي مقعد على �لدرجة �ل�صي�حية، ونحن د�ئم�ً كن� ن�ص�فر 

يف  مقعد  �أي  �لوقت  ذلك  يف  يكن  مل  �الأوىل،  �لدرجة  على  ولي�ص  �ل�صي�حية،  �لدرجة  على 

�لدرجة �ل�صي�حية وهكذ� حجزت يف �لدرجة �الأوىل. ك�ن بج�نبي �لدكتور �إبر�هيم علو�ص، 

وك�ن قد �أجرى مق�بلة مع �جلزيرة وهو ع�ئد �إىل عّم�ن، تعرفت عليه وحتدثت معه و�أن� 

�أعرف و�لده ن�جي علو�ص جيد�ً، وهو �صخ�صية قومية من��صلة، وهو يع�ين من �ملر�ص، 

ون�ص�أل �هلل له �ل�صف�ء، قلت له ي� دكتور عندم� ت�صل �إىل �ملط�ر �صتجد �بني هن�ك، ف�لرج�ء 

م�  تنّفذ  �أن  رج�ء  له  قلت  يجوز؟  ال  كيف؟  فق�ل  �صيحتجزونني،  الأنهم  عني  تطمئنه  �أن 

�لع�ئلة  �أنني و�صلت، وطبع�ً  �بني و�لع�ئلة على  �أقوله لك، وفعالً هذ� م� ح�صل. فطم�أن 

�نتظرت عدة �ص�ع�ت فلم �أخرج، فغ�درت �إىل �لبيت.

�إىل  نظر  للدخول،  �ل�رشطة  �إىل  �صفري  بجو�ز  وتقدمت  �ملط�ر  �إىل  و�صلت  عندم�   

�لكمبيوتر �أم�مه ونظر �إيل وتغرّي وجهه، وغ�در فور�ً وبلّغ �جله�ت �ملعنية، وق�ل يل �أحد 

�ل�صب�ط �نتظر قليالً. ك�ن هن�ك قر�ر قد �تخذ كم� يبدو بق�صيتني، �الأوىل منع دخولن� �إىل 

�إ�صق�ط �جلن�صية �الأردنية عن�، وق�صية �إ�صق�ط �جلن�صية هذه علمت به�  �الأردن، و�أي�ص�ً 

�أنت  �مل�صكلة، عندم� ذهبت لتجديد جو�ز �صفري، قيل يل  �الأردن و�نتهت  �أن دخلت  بعد 

ال متلك �جلن�صية �الأردنية، قلت لل�ص�بط �إنني �أملك �جلن�صية �الأردنية قبل �أن تولد �أنت، 

لقد �أخذت �جلن�صية �الأردنية �صنة 1955 عندم� كنت يف �لقد�ص يف بلدي، وذهبت الأدر�ص 

�جلو�ز�ت،  مدير  ر�جعن�  ذلك  وبعد  �جلن�صية؟  متلك  ال  �إنك  يل  تقول  فكيف  �لق�هرة،  يف 

وتدخلت �جله�ت �ملعنية، و�صمحو� ب�إ�صد�ر جو�ز �صفر جديد يل، وكذلك �إ�صد�ر جو�ز�ت 

�صفر لالإخوة جميع�ً، �الأخ خ�لد و�ص�مي وعزت. 

مكثت يف �ملط�ر حو�يل �ص�عة، ثم ج�ءين �ص�بط �آخر من �الأمن، وق�ل يل ر�فقني، ك�نت 

معي �صنطة �صغرية به� “ب�صكري” وغي�ر و�حد، وو�صعت فيه� جه�ز �خللوي وك�ن مغلق�ً، 
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و�أن� يف �لط�ئرة �ت�صلت مع �لع�ئلة مرتني وقلت لهم �أن� �الآن �أتكلم معكم من �أر�ص مط�ر 

�ملط�ر،  يف  �حلدود  ق�صم  �إىل  �أدخلني  عجل  وعلى  �أخذين،  وهكذ�  وطم�أنتهم،  علي�ء  �مللكة 

وهو يف �جلهة �ليمنى للق�دمني. وبعد فرتة �أفرغو� غرفة �صغرية من كل �صيء، رمب� ك�نت 

ل�صكرتري، ت�صبه �لزنز�نة، وو�صعو� �رشير�ً متنقالً وق�ل يل تف�صل، �أنت هن� حمجوز، �أم� 

�أهلي،  �أطمئن  �أن  حق�ئبي فك�نت حمجوزة يف �الأ�صفل، ك�ن ي�صغل ب�يل �صيء و�حد وهو 

طلبت �أن �أت�صل ه�تفي�ً فُمنِْعت. عندم� مّرت عدة �ص�ع�ت بدون �أن �أت�صل ب�أهلي الأطمئنهم 

ب�أنني يف و�صع �صليم، طلبت �أن �أذهب �إىل �حلم�م ود�ص�صت �خللوي يف جيبي، ور�فقني 

�مل�ء،  ليندفع  �ملرح��ص  مقب�ص  ف�صحبت  �لب�ب،  على  ووقف  �حلم�م  �إىل  �حلر��ص  �أحد 

وفتحت �خللوي وتكلمت ثالثة كلم�ت مع �لبيت، قلت لهم �أنني بخري ف�طمئنو�، و�أغلقت 

�خللوي، وو�صعته يف جيبي وعدت، ب�صكل طبيعي، ومل يخطر بب�لهم �أن يفت�صونني.

 ومرت حو�يل خم�صة �أي�م ��صتطعت خالله� �أن �أت�صل مرتني �أخريني. و�صعو� ح�ر�ص�ً 

على ب�ب �لغرفة. وطيلة 14 يوم�ً مل �أغرّي �لبدلة �لتي كنت �ألب�صه�، وكنت �أن�م فيه�، ك�ن 

مر�ت،  ثالث  �أو  مرتني  يوم  كل  تغيريه  يتّم  ح�ر�ص  وعليه  مفتوح�ً  �صغري�ً  �لغرفة  ب�ب 

فكنت  �لنع��ص،  يغ�لب  �حل�ر�ص  يكون  �لفجر  ل�صالة  �أ�صتيقظ  كنت  عندم�  �أنه  الحظت 

�ت�صلت  و�أت�صل،  �خللوي  و�أفتح  نف�صي  و�أغطي  فوقي  �لبط�نية  �أ�صع  ثم  �لفجر  �أ�صلي 

�جلميع  ف�إن  �طمئن  يل  قيل  �الأخب�ر  هي  م�  و�ص�ألت  بخري،  ب�أنني  �الأهل  وطم�أنت  مرتني 

ي�أتي بع�ص  �أن  بّد  �أول يوم قلت ال  �أعطتني دفعة معنوية ع�لية.  يت�ص�منون معك، هذه 

ظني،  يخب  مل  وفعالً   ،1990 �صنة  منذ  جميع�ً  �أعرفهم  و�أن�  )�ملخ�بر�ت(،  �الأمن  �صب�ط 

مع�ٍن،  له�  �بت�ص�مة  يل  ويبت�صم  يظهر،  ث.(  )�أ.  ب�ل�ص�بط  ف�إذ�  ليالً   12 �لـ  �ل�ص�عة  فبعد 

وق�ل: هل تظن �أن ب�إمك�نك �أن تدخل �الأردن؟ قلت مل ال، ف�أن� مو�طن �أردين، ق�ل لن تدخل 

�الأردن، قلت ب�إذن �هلل �ص�أدخل �الأردن، �إذ� ك�ن علي �أي �صيء ت�صتطيعون �أن حتولونني 

�إىل �ملحكمة �أو تعتقلونني، ولكن ال يكن �أن متنعو� مو�طن�ً �أردني�ً �أن يعود �إىل وطنه، وهذ� 

يخ�لف �لد�صتور خم�لفة و��صحة، وهذ� �ملوقف �لذي ذكرته يف �أول يوم بقيت متم�صك�ً به 

طيلة 14 يوم�ً، مل �أغرّي ومل �أبدل كالمي، على �لرغم من �ل�صغوط �ل�صديدة �لتي تعّر�صت 

له�، ق�ل يل هن�ك قر�ر من �أعلى �مل�صتوي�ت ب�أنك لن تدخل �الأردن، قلت ال ت�صتعمل كلمة 

طلبهم  وك�ن  لن�،  ت�صتجب  مل  �إذ�  وق�ل  هدد  �الأردن،  �ص�أدخل  �هلل  ب�إذن  لك  �أقول  �أن�  لن، 



300

املئذنة احلمراء

�إىل جهة هم يخت�رونه� و�إال ف�صيتم �صحب جو�ز �صفري  �أغ�در �ملط�ر  �أن  �أو�فق على  �أن 

ب�أنه  �ملبعدين من حم��ص. وهدد  وجو�ز�ت �صفر ع�ئلتي جميع�ً، وجو�ز�ت �صفر جميع 

�صري�صلني �إىل �آخر بقعة يف �لكرة �الأر�صية، وتهديد�ت �أخرى من هذ� �لنوع. 

�أحب �أن �أوؤكد �أنني يف هذه �لفرتة كنت �أعي�ص على �لنو��صف، جنب وخبز ولبنة وهكذ�، 

�أم� �لتلف�ز، فك�ن مدير �ملركز، و�أذكره بخري، ك�ن يدعوين  �أم� �جلر�ئد فقد منعت عني، 

�أعرف  �لع�مل وال  �لتلف�ز، يعني كنت بعيد�ً عن  �ل�ص�ي عنده، ولكنه ك�ن يقفل  �إىل �رشب 

م�  �أعرف  �أكن  فلم  بعيد�ً،  بط�ريتيه  رمو�  فقد  معي  �لذي  �لر�ديو  و�أم�  �لع�مل،  عن  �صيئ�ً 

حويل، ولكن يف �أحد �الأي�م �صمح يل ب�أن �أذهب �إىل �حلم�م �خل�رجي ب�صبب �ن�صغ�ل �حلم�م 

�لد�خلي، فنظرت ف�إذ� ب�لط�ئرة �لقطرية م� تز�ل موجودة يف مك�نه�، فقلت يف نف�صي �إن 

�الأزمة م�ز�لت م�صتمرة، ويف هذه �لفرتة ج�ءين �ص�بط من �لق�صم نف�صه وك�ن يف �إج�زة 

وهم�ص يف �أذين وق�ل يل �أ�صمد و��صب ي� مهند�ص، ف�إن كثري�ً من �لن��ص يت�ص�منون معك 

يف �خل�رج. وهذه �أي�ص�ً رفعت من معنوي�تي �أكرث، و�أذكر �أي�ص�ً �أنه بعد مرور �أ�صبوع علي 

طلبت �أن �أ�صتحم، ف�أخذو� يتلك�أون، ولكن �أحد �صب�ط �ملخ�بر�ت وك�ن �رشك�صي�ً كم� �أذكر 

ق�ل يل �ص�أدبر لك �ملو�صوع، وفعالً ُدبِّر يف حّم�م �ملدير وك�ن نظيف�ً ف��صتحممت و�صكرت 

�هلل على ذلك، فعدم �ال�صتحم�م ملدة طويلة ت�ص�يق �الإن�ص�ن. 

يونيو، ويف يوم  14 حزير�ن/  ف�أن� حجزت يوم �خلمي�ص  تقريب�ً،  �أ�صبوع  بعد مرور 

منك  �أريد  يل  وق�ل  �لع�رش،  قبل  ث.(  )�أ.  �ل�ص�بط  ج�ءين  يونيو  حزير�ن/   20 �الأربع�ء 

�صيئً�، قلت م� هو؟ ق�ل �صيت�صل بك �الآن وزير خ�رجية �ليمن، فال تقل ال، ف�صكت هنيهة، 

ومررت �رشيط�ً �رشيع�ً عن هذه �لعملية، وقلت يف نف�صي �إن �لغ�ية من ذلك هي �أن يت�صل 

�أخجل  رمب�  �ليمن،  مع  جيدة  عالقتن�  ونحن  �ليمن،  �إىل  ويدعوين  �ليمن  خ�رجية  وزير 

ف�أو�فق، وهكذ� يتخل�صون مني وتف�صل عملية �لعودة �إىل �الأردن ب�الأمر �لو�قع. قلت له 

�إ�صمع �أن� م�صتعد ي� )�أ. ث.( �أن �أحتدث مع وزير خ�رجية �ليمن، ولكني ال �أدري م� يجري 

يل  وق�ل  فغ�صب،  لذلك،  م�صتعد  و�أن�  �ص�عة   24 حرية  ف�أعطني  �صجن  يف  �الآن  �أن�  حويل، 

مل�ذ� تفكر تفكري�ً متهم�ً لن�؟ قلت له �إ�صمع، وخلعت طقم �أ�صن�ين، �أن� عمري 65 ع�م�ً ومل 

يبَق �صن يف فمي، ولدي جت�رب كثرية جد�ً، و�أن� موظف دولة ملدة 16 ع�م�ً فال حت�ول �أن 



301

�لفرتة 2000–2001

�ليمن، ويف هذ� �الأخذ و�لرد  �أحتدث مع وزير خ�رجية  �أن� لن  تخدعني بهذه �الأ�ص�ليب، 

�لغرفة  من  وخرجت  ال،  قلت  �صيحدثك،  �الآن  �صيدي  له  ق�ل  �ليمن،  من  �الت�ص�ل  ج�ء 

غ��صب�ً و�أ�رشخ ب�صوت ع�ل، وهكذ� �أحبطت هذه �لعملية. يف �ليوم �لث�ين ج�ء )�أ. ث.( ومعه 

)�أ. هـ.(، و�لذي مل �أره منذ ذه�بن� �إىل طهر�ن يف �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 1999، خ�طبني )�أ. هـ.( 

وهو �أعلى درجة من )�أ. ث.(، ق�ل يل: ��صمع معك �ص�عة و�حدة �أن تقرر �إم� �أن تو�فق على 

�لدني� و�صنفعل كذ� وكذ�،  �آخر  �لتي نحدده� نحن، و�إم� �صرنميك يف  ب�لط�ئرة  �أن تغ�در 

�بت�صمت وقلت له مل�ذ� تعطيني �ص�عة؟! �أن� �ص�أجيبك �الآن، �أن� �أتكل على رب �لع�ملني، و�أن� 

�أقول لك لن �أو�فق على �ملغ�درة، فنظر �إيل وق�ل مل�ذ� �أر�صلو� �أعند و�حد يف �ملكتب �ل�صي��صي 

�إىل هن�؟! على كل �صنت�رشف، بعد ذلك مل �أعد �أرى )�أ. ث.(. وج�ء )�أ. هـ.( و�أ�صبحت لهجته 

�ألطف من �ل�ص�بق، يف هذه �الأثن�ء قيل يل �إنن� �صننقلك �إىل غرفة مق�بلة. �صعرت �أنهم رمب� 

قد علمو� بوجود جه�ز �له�تف �خللوي معي، فقلت لهم ال ب�أ�ص، ف�أخذت �حلقيبة، فق�لو� 

يف  �صيذهب  �خللوي  �أن  فعلمت  ذلك،  من  �أكب  قيمتك  ف�إن  ن�أخذه�  نحن  �حلقيبة،  دع  ال، 

وعندم�  �حلدود،  ق�صم  يف  ولي�صت  قليالً،  �أو�صع  مق�بلة  غرفة  يل  �أعدو�  وفعالً  ك�ن،  خب 

ذهبت �إىل هذه �لغرفة فتحت �حلقيبة فلم �أجد �خللوي، ك�ن �خللوي قد �صودر. مّر علي 

)�أ. هـ.( مرة �أخرى ثم مل �أعد �أر�ه لعدة �أي�م، كنت يف هذه �لفرتة �أم�صي ذه�ب�ً و�إي�ب�ً وهن�ك 

�صت�ر من �لقو�طع �لقوية، وكنت من خالله� �أرى �لرك�ب �لذين ي�أتون من �لط�ئر�ت، وكم 

كنت �أت�ص�يق عندم� �أ�صمع، يعلن مط�ر �مللكة علي�ء عن جميء �لط�ئرة من تل �أبيب، ك�ن 

الأن  حم��ص،  حلركة  ح�صل  م�  هو  ذلك  على  دليل  و�أكب  لالأ�صف،  مد�ه  �أخذ  قد  �لتطبيع 

�أن  ب�عتب�ر  �صلطوي  �صهيوين  �أمريكي  ب�صغط  �إال  �الأردن  من  تطرد  مل  حم��ص  حركة 

�ملغرب  بعد  و�أظنه  يونيو،  حزير�ن/   28 يوم  �أي   14 �لـ  �ليوم  يف  �لت�صوية.  تعيق  حم��ص 

قليالً، ج�ءين �أحد �ل�صب�ط وق�ل يل تف�صل �إىل �جلهة �الأخرى �إىل ق�صم �حلدود �لذي كنت 

به �ص�بق�ً، فذهبت، قيل يل �إن �صخ�ص�ً �صري�ك، فت�ص�ءلت عمن �صري�ين؟ ويف هذه �لفرتة مل 

�أر �أحدً� ال من �حلكومة وال من �لنق�ب�ت. قلت هل ممكن �أن يكون نقيب �ملح�مني �ص�لح 

ك�ن  خرجت  بعدم�  قر�أت  كم�  بينم�  حم��ص؟  حركة  حم�مي  �أنه  �أ�ص��ص  على  �لعرموطي 

وزير �الإعالم �ص�لح �لقالب يقول ب�أنني �أعي�ص يف غرفة خم�صة جنوم، و�أن �لطع�م ي�أتيني 

من �أح�صن �ملط�عم وهكذ�، وكله� �أك�ذيب يف �أك�ذيب، و�ص�لح �لقالب هو ممن ��صتف�د من 



302

املئذنة احلمراء

�أزمة حم��ص �الأوىل و�لث�نية ف�أ�صبح وزير�ً لالإعالم. دخلت ق�صم �حلدود يف غرفة مدير 

ع�شو املكتب ال�شيا�شي االأخ حممد نزال،  �إال �صخ�ص و�حد وهو  �لق�صم ومل يكن فيه� 

تع�نقن� مع�ً ومل �أره منذ فرتة، ومكثن� نتحدث �أن� وهو ملدة 20 دقيقة، وبعد ذلك �لتحق بن� 

�ل�ص�بط )�أ. هـ.(، ق�ل يل �الأخ نز�ل: لقد جرى �التف�ق بني حركة حم��ص وبني �ملخ�بر�ت 

�الأردنية وهذ� ن�ص �التف�ق و�أعط�ين �لورقة، قر�أته� و�إذ� به� تن�ص على �لت�يل: 

)ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم.... �أبلغني �الإخوة يف �ملكتب �ل�صي��صي حلركة 

ملدة ثالثة  �إىل �صنع�ء  �إبر�هيم غو�صة  �الأخ  حم��ص مو�فقتهم على مغ�درة 

�أي�م يعود بعده� لالأردن على �أن يلتزم بعدم مم�ر�صة �أية ن�ص�ط�ت �إعالمية 

�أو �صي��صية ب��صم حركة حم��ص يف �الأردن، وعلى هذ� مّت �التف�ق. 

 �لت�ريخ 2002/6/27. توقيع عن �الأردن وتوقيع عن حم��ص(. 

وعلمت بعد ذلك �أن �لتوقيع عن �الأردن ك�ن بتوقيع �ل�ص�بط �لكبري )�أ. هـ.(، و�لتوقيع 

عن حم��ص هو توقيع �الأخ حممد نز�ل. 

عندم� كن� يف �لدوحة، وكن� ندر�ص م� هي �ل�صين�ريوه�ت �لتي ممكن �أن تو�جهني يف 

�ملط�ر، ك�ن �أحد �ل�صين�ريوه�ت �أن �أبقى يف �ملط�ر لفرتة طويلة. وب�ملن��صبة مل يكن معي 

من �أمر��ص �صوى �ل�صغط وك�نت قرحة يف �الإثنى ع�رش، ولذلك �أعددت �أدويتي معي على 

�أ�ص��ص �أن �أبقى يف �ملط�ر ملدة �صهرين ف�أح�رشت معي �أدوية تكفيني ل�صهرين، وكنت �أحمل 

هذه �لنف�صية على �أ�ص��ص �أين �ص�أبقى ل�صهرين، ومن �ل�صين�ريوه�ت �ملتوقعة �أن يعتقلوين 

ويزجو� بي يف �ل�صجن، �أو �أن يعيدونني �إىل �خل�رج، ولكن حيث �إن ك�بنت �لط�ئرة �لقطرية 

رف�ص �لعودة بي وبقيت �لط�ئرة يف �ملط�ر 14 يومً�، وطبعً� خ�رشت قطر �أكرث من مليون 

دوالر ب�صبب هذه �لعملية، ف�لقطريون ك�نو� حري�صني على �أن ينهو� هذه �لق�صية، فال 

يريدون �أن يبقى �ملكتب �ل�صي��صي معلّق�ً عندهم، رمب� بن�ء على �التف�ق �ل�صفوي بني وزير 

خ�رجية قطر وبني مدير �ملخ�بر�ت �صميح �لبطيخي كم� �أعتقد. وقد ك�ن �صميح �لبطيخي 

قد مّت طرده ب�صبب �لف�ص�د �مل�يل وحكم خم�ص �صنو�ت �صجن. �أن� مل �أكن �أتوقع �أن �أق�بل 

و�أنني  �أي كت�بة خطية،  �أال يجري  �ل�صي��صي يف قطر على  �ملكتب  �أي�ص�ً يف  �أحد�ً، و�تفقن� 

�أدخل و�أقول لهم كلمة �رشف ب�أنني �ص�أوقف �لن�ص�ط �ل�صي��صي و�الإعالمي، هذ� م� �تفقن� 
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عليه يف �لدوحة. ولكن عندم� وجدت هذه �لورقة �ملكتوبة و�ملوقعة ت�ص�يقت وفكرت قليالً 

�أرف�ص،  �أن  �الأويل  �لرّد  ك�ن  ورمب�  �أقول،  م�ذ�  ينتظرين  بر�ء  �أبو  �الأخ  ك�ن  �أفعل،  م�ذ� 

ولكن كيف �أرف�ص قر�ر �ملكتب �ل�صي��صي، ونحن يف �حلركة �الإ�صالمية ك�إ�صالميني نربى 

على �أن نلتزم بقر�ر �لقي�دة حتى لو خ�لفت �لر�أي �ل�صخ�صي، وقلت له ال ب�أ�ص، م� �تفقتم 

عليه �أنت وم�صوؤول �ملخ�بر�ت �أن� �ص�ألتزم به، ق�ل يل مطلوب منك �أي�ص�ً، وعندم� تذهب �إىل 

�ليمن �أن ت�صدر ت�رشيح�ً خطي�ً تعلن فيه ب�أنك م�صتعد �أن تلتزم مب� ج�ء يف هذه �التف�قية، 

وبن�ء على هذ� �لت�رشيح �خلطي �صي�صدر �مللك �أمرً� ب�إدخ�لك �إىل �الأردن، قلت له هذ� �لكالم 

غري موجود يف �التف�ق؟ ق�ل هكذ� ق�لو� يل، قلت له ط�مل� �أن �الأمور بهذه �ل�صورة فلم�ذ� 

ال ت�أتي �أنت معي، �أن� ال �أعرف طيلة 14 يوم�ً م� يجري يف �خل�رج، تع�ل معي و�أنت تكتب 

�ل�صيغة �لتي تر�ه� من��صبة �أنت و�ملكتب �ل�صي��صي، وهكذ� تتّم �لعملية، فلم يو�فق على 

�حل�صور معي. ويف هذه �لفرتة ج�ء )�أ. هـ.( وق�ل م� هي �الأخب�ر؟ وك�ن خ�ئف�ً �أن يكون 

�جلو�ب ب�لرف�ص، فق�ل له �أبو بر�ء: لقد و�فق �الأخ �إبر�هيم، فتهللت �أ�ص�ريره، ثم حتدث 

هو �أوالً ثم �الأخ �أبو بر�ء، هو ق�ل �أنه �ت�صل ب�ليمن على �أ�ص��ص �أن �أ�ص�فر بط�ئرة �إىل �ليمن 

ح�صب �التف�ق ولكن �ليمنيني مل ي�صتجيبو� لذلك، ال يوجد رّد على هذ� �الت�ص�ل، )ويبدو 

�أنه عندم� �أحبطت �أن� �ت�ص�ل وزير خ�رجية �ليمن، يبدو �أن �ليمنيني رفعو� �أيديهم عن هذ� 

�ملو�صوع(، وق�ل يل �الأخ �أبو بر�ء �أن �الأخ خ�لد م�صعل ح�ول �أن يت�صل مع �ليمنيني فلم 

يجد جت�وب�ً. فطرح )�أ. هـ.( �أنه ط�مل� قد جرى �التف�ق على �ملغ�درة، فلم�ذ� ال يتّم �التف�ق 

على �أن يغ�در �إبر�هيم على �أقرب ط�ئرة مغ�درة، فو�فقن� �لثالثة على ذلك، �إىل هن� �نتهت 

)�أ. هـ.( و�الأخ  �إىل �لغرفة، وبقي  هذه �ل�صفقة. و�أخذوين من ق�صم �حلدود و�أع�دوين 

�أبو بر�ء، بعد عودتي، علمت �أن �الأخ �أبو بر�ء ترك يف �لغرفة لفرتة وتعّمدو� تركه حتى 

�أ�ص�فر، و�ص�أل عن )�أ. هـ.( فق�لو� له يبدو �أنه قد غ�در، فت�أّثر وتوتر وقد فهمت ذلك فيم� 

بعد، وعندم� �أ�صيع وذكر ب�أنني �ص�فرت ب�لط�ئرة من مط�ر عمّ�ن �إىل ب�نكوك. ت�ص�يق �الأخ 

�أي�ص�ً جد�ً و�أ�صدر ت�رشيح�ت قر�أته� فيم� بعد بتحميل �حلكومة �الأردنية  خ�لد م�صعل 

م�صوؤولية �أي �صيء ي�صني، ك�ن �ملفرو�ص �أن تو�صع �جله�ت �ملعنية ب�ل�صورة، و�أ�صيع 

يف ذلك �لوقت ب�أن ب�نكوك فيه� مو�ص�د كثريون. 
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�لط�ئرة وغ�در معي  به، ركبن�  �أقوم  �أن  بر�ء  �أبو  �الأخ  غ�درت ويف ذهني م� ذكر 

)�أ. هـ.(، �ص�ألته �إىل �أين؟ فلم يجب، طبع�ً جو�ز �صفري ك�ن معهم و�خللوي معهم، وال �أملك 

�أمن،  �ص�بط�  ي�ص�ري  وعن  ييني  وعن  �لط�ئرة  يف  جل�صت  �لنقود،  من  ب�صيط�ً  �صيئ�ً  �إال 

وجل�ص )�أ. هـ.( بعيد�ً خلفي، ومل �أعلم �إىل �أين، ف�أعلن يف �لط�ئرة �أن رحلة �مللكية �الأردنية 

رقم كذ� تغ�در �إىل ب�نكوك، قلت �هلل �أكب، من عمّ�ن �إىل ب�نكوك �أبعد نقطة يف �لع�مل حتى �أعود 

لبيتي؟ وقلت ط�مل� جرى �التف�ق فلم �أع�ر�ص، ولو مل يكن هن�ك �تف�ق الأقمت �لدني� ومل 

�أقعده�. يف �لط�ئرة بعد فرتة ذهبت �إىل �حلم�م الأجدد و�صوئي فر�آين �أحد �لرك�ب �الأردنيني 

وق�ل يل �أل�صت �أنت �إبر�هيم غو�صة؟! قلت له يخلق من �ل�صبه �أربعني!! الأنني ال �أريد �أن �أحبط 

هذه �لعملية، وكنت حري�ص�ً على �أن �أعود �إىل �الأهل و�لوطن، نزلت �لط�ئرة يف دبي، وبعد 

ذلك �ص�فرت �إىل ب�نكوك، فقطعت �لق�رة �لهندية كله�، وهذه �أول مرة يف حي�تي �أذهب يف هذ� 

�الجت�ه. وعندم� و�صلت فوق خليج �لبنغ�ل ف�إذ� بهذه �لط�ئرة تهوي م�ص�فة عدة �أمت�ر مرة 

و�حدة، حيث ك�نت هن�ك مطب�ت هو�ئية ه�ئلة، مل �أَر مثله� طيلة �صفر�تي �ل�ص�بقة، وقيل 

يل فيم� بعد ب�أن خليج �لبنغ�ل فيه مطب�ت هو�ئية كثرية، وخ��صة يف ذلك �لوقت من �ل�صنة 

�أي �صهري حزير�ن/ يونيو ومتوز/ يوليو؛ �أم� َمْن ك�ن� على ييني وي�ص�ري ف�أحدهم� مل 

ينب�ص ببنت �صفة، وك�ن �لرعب قد عقد ل�ص�نه، و�أم� �الآخر فقد ك�ن وجهه م�صفر�ً، �أم� �أن� 

فقد كنت �أقول: ي� لطيف �لطف بن�، الأن �ملوؤمن عندم� يتعر�ص للمخ�طر يجد نف�صه قريب�ً 

من �هلل تع�ىل، فكنت مطمئن�ً ب�إي�ين ب�صكل كبري، مكثن� هكذ� حو�يل ن�صف �ص�عة، و�أحدهم� 

��صتفرغ ب�صبب ذلك، وبعد فرتة نزلن� يف مط�ر ب�نكوك. 

يف ب�نكوك نزلن� جميعً�، و�أخذوين �إىل فندق يف �ملنطقة �حلرة، �أي �أنني مل �أدخل ت�يالند، 

و�إمن� كنت يف �ملنطقة �حلرة، وهن�ك ك�ن يوجد فندق، ف�أعطوين غرفة و�أعطو� )�أ. هـ.( غرفة 

بج�نب غرفتي، و�لغرفة �لث�لثة ل�ص�بطي �الأمن، �أي �أنني منذ مغ�درة عّم�ن حتى عودتي 

مل �أكن �أملك حريتي �أبد�ً. وبد�أت بعد ذلك جل�ص�ت �ملف�و�ص�ت بيني وبينهم على �إ�صد�ر 

�إ�صد�ره،  بّد من  ب�أنه حتى ت�صدر مو�فقة ملكية ال  �أبو بر�ء  �الأخ  �لذي طلبه مني  �لبي�ن 

�إىل مدير �ملخ�بر�ت  لـ)�أ. هـ.(، وك�ن ير�صله� كم� يبدو ب�لف�ك�ص  فكتبت �صيغة و�أعطيته� 

�صعد خري وقد ك�ن يف رفقة �مللك عبد �هلل يف لندن. وعندم� ج�ء �جلو�ب ك�ن مغ�ير�ً لل�صيغة 
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�أقبل  �أن  تذلّل ال يكن  �إذ ك�ن فيه�  به�،  �أقبل  �أن  �لتي كتبته�، وو�صعت �صيغة ال يكن 

)�أ. هـ.( و�هلل �لعظيم لو تركتموين يف �صو�رع ب�نكوك، بدون جو�ز  به. قلت له ��صمع ي� 

�صفر، وبدون م�ل، وبدون �خللوي، و�هلل لن ت�أخذو� مني توقيع�ً على هكذ� �صيغة!! ق�ل 

يل �عمل �صيغة �أخرى، فعملت �صيغة �أخرى، فرّدو� من هن�ك ب�صيغة �أخرى رف�صته�، 

�صيئ�ً. وبعد  �ملط�ر منهكني ومتعبني ومل نذق  مكثنا �شت �شاعات، وقد و�صلن�  وهكذ� 

�صت �ص�ع�ت من �الأخذ و�لعط�ء �تفق على �ل�صيغة �لتي ظهرت بعد ذلك يف �الإعالم، وبه� 

تعديل ب�صيط، وبعد �ملو�فقة على هذه �ل�صيغة قلت لـ)�أ. هـ.( �أريد �أن �أطمئن �أهلي، وفعالً 

ك�ن �أهلي على ن�ر، ف�صمح يل ب�أن �أت�صل، وكم� قلت �ص�بق�ً مل �أكن �أملك حريتي. �ت�صلت 

ه�تفيً� بعّم�ن مع �الأهل وطم�أنتهم عني، ف��صتب�رشو� جد�ً، وق�لو� يل لقد �أعلن �لتلفزيون 

�مللك قد �صمح  �أن جاللة  �أعلن  و�أي�ص�ً  �أ�صدرته،  �لذي  �لت�رشيح  قليل ن�ص  �الأردين قبل 

للمو�طن �الأردين �إبر�هيم غو�صة ب�أن يدخل �الأردن ك�أي مو�طن �أردين. عدت �إىل �لغرفة 

وكن� يف منت�صف �لليل. مل �أمن تلك �لليلة.

وبعد �صالة �لفجر ُطرق ب�ب �لغرفة، وق�لو� يل ح�رش نف�صك �صن�ص�فر، وفعالً غ�درن� 

�أذيع يف ذلك  �ملنطقة �حلرة يف ب�نكوك يف �لط�ئرة �ملتوجهة �إىل كو�الملبور يف م�ليزي�. فقد 

�لوقت �أن ع�صو �ملكتب �ل�صي��صي حلم��ص �إبر�هيم غو�صة موجود �الآن يف ب�نكوك، ويبدو 

برتحيلي  ف��صتعجلو�  بذلك  يل  �ملر�فقون  وعلم  عني،  تفت�ص  بد�أت  ت�يالند  حكومة  �أن 

و�أعطوين  ونظيف،  مرتب  �ملط�ر  وهن�ك  كو�الملبور،  �إىل  غ�درت  وهكذ�  كو�الملبور،  �إىل 

غرفة م�صتقلة، ومدير حمطة �مللكية �الأردنية يف كو�الملبور دع�ن� �أن� و�ل�صيد )�أ. هـ.( على 

�لغد�ء، وتغدين� وجتولن� قليالً يف �ملط�ر. و�ت�صلت مع �الأهل يف عّم�ن وقيل يل ي�أتي �أهلك 

�أحد بو�صولك ك�ئن�ً من ك�ن.  �أحد وال يعلم  ي�أتي  �ملط�ر يف عّم�ن، وال  �إىل  �ملقربون فقط 

�أحدثكم من كو�الملبور، وب�إذن �هلل �ص�أكون عندكم فجر  �إنني  �ت�صلت ب�الأهل وقلت لهم 

30 حزير�ن/ يونيو و�صت�صل �لط�ئرة �ل�ص�عة �لر�بعة فجر�ً. وغ�درت �لط�ئرة بعد ذلك 

�إىل عمّ�ن مرورً� بدبي، و�أذكر �أنني ر�أيت يف �لط�ئرة مدير �لبنك �الإ�صالمي حيث تب�دلن� 

�لط�ئرة  يف  هـ.(  )�أ.  �ملخ�بر�ت  مدير  م�ص�عد  �أي�ص�ً  �لعودة  يف  معي  وك�ن  فقط،  �لتحية 

�أريد  �ل�صي��صية،  ومبو�قفك  بك  معجب  �أبي  �إن  وق�لت  �أردنية  م�صيفة  وج�ءت  نف�صه�، 

�أن �آخذ �صورة يل معك، )�أن� �أريد �أن �أجِنح عملية �لعودة، وهذه �ل�صورة رمب� ت�صبب يل 
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�آخذ �صورة.  �أن  �أ�صتطيع  �أ�صكر و�لدك وبلغيه حتي�تي ولكن ال  �أن�  �مل�ص�كل(، فقلت له� 

و�صلن� �إىل عّم�ن فجر �الأحد 30 حزير�ن/ يونيو.

�صفري  جو�ز  �أخذو�  ج�نب�ً،  �صي�رة  يف  �الأمن  �صب�ط  و�أخذين  �لرك�ب  نزل  �ملط�ر  يف   

ب�ل�صي�رة وبقيت فيه� قليالً، يف هذه  �لدخول و�صلموه يل، و�أخذوين  وختمو� عليه ختم 

�لفرتة ق�ل يل �بني �إنن� ونحن ننتظر ج�ءن� �أحد �صب�ط �الأمن ب�للب��ص �ملدين، كم� يبدو، 

فذهبن�  �تبعوين،  �إذن  ق�ل  غو�صة،  �إبر�هيم  �ملهند�ص  ع�ئلة  نحن  قلن�  �أنتم؟  من  و�ص�ألهم 

ب�صي�رتن� �إىل حيث �ل�صي�رة �لتي كنت به�، وهكذ� �لت�أم �ل�صمل مرة �أخرى. وقد عدت �إىل 

�لبيت يف �صبيحة ذلك �ليوم، وك�ن قد مّر علي بعيد�ً عن �لبيت حو�يل 22 �صهر�ً، منذ �صهر 

�آب/ �أغ�صط�ص 1999 �إىل �أن عدت يف �أو�خر �صهر حزير�ن/ يونيو 2001، ك�ن �ل�صح�فيون 

البني  وقلت  جد�ً  متعب�ً  كنت  ب�لت�رشيح�ت،  يط�لبون  و�أخذو�  �خل�رج  يف  و�لف�ص�ئي�ت 

�عتذر الأنني ملتزم ب�التف�قية، وهكذ� متت �آخر ف�صول عودة �الأمر �لو�قع يل �إىل �الأردن. 

�أبعدو�، و�إن �ص�ء �هلل ت�أتي جهود ويعود  �أحد �الأربعة �لذين  �أنهين� عودة  هكذ� نكون 

�الإ�صالمية  �ملق�ومة  حلركة  �لد�فئ  �حل�صن  �الأردين،  �ل�صعب  و�إىل  �الأردن  �إىل  �الإخوة 

حم��ص، وجميعهم ي�صكن �أهلهم يف عمّ�ن، �الأخ �أبو �لوليد و�لده وو�لدته يف عّم�ن وكذلك 

ع�ئلته، �الأخ عزت �لر�صق و�لده و�لدته وع�ئلته يف عمّ�ن، و�الأخ �ص�مي خ�طر �أي�ص�ً ع�ئلته 

�ل�صي��صية  �أن تتغري �الأمور  �أي�ص�ً، وذلك لي�ص على �هلل ببعيد،  و�أهله و�إخو�نه يف �الأردن 

وتقف ح�لة �الن�صب�ع و�لتطبيع مع �لعدو �ل�صهيوين، وتعود �الأمور �إىل �أ�صوله�. علم�ً 

ب�أن حركة حم��ص وكم� �أكدت �أكرث من مرة لكل من ك�ن يح�ورين �أو يحقق معي ب�أن حركة 

حم��ص تكنّ لالأردن حمبة ومعزة كبرية يف قلوب �أبن�ئه� مت�م�ً مثل �ملحبة و�ملعزة الأر�ص 

فل�صطني. و�إن من حقن� نحن ك�أردنيني من �أ�صل فل�صطيني �أن نبقى نتطلع �إىل حترير �أر�ص 

فل�صطني، ويجب �أن ال يحول �أحد بينن� وبني �لعمل للعودة �إىل �أر�ص فل�صطني. ونحن يف 

حركة حم��ص ومنذ �صدور ميث�قن� نتم�صك بكل فل�صطني من نهره� �إىل بحره�، وال من�نع 

�أوىل،  �ل�صفة و�لقط�ع و�لقد�ص كمرحلة  �أن تعود من�طق  ب�أي حترير مرحلي، مثالً  �أبدً� 

ولكن ال يكن �أن نتن�زل عن �صب من �أر�ص فل�صطني. ونحن مقتنعون ب�أن هذه �الأر�ص 

لن تعود �إال ب�ملق�ومة �لطويلة، تلك �ملق�ومة �لتي حررت �جلز�ئر بعد 132 ع�م�ً، ونحن مل 
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يرّ علين� بعد يف فل�صطني �صوى 60 ع�مً�. وينبغي على �لدول �لعربية، وخ��صة �الأردن 

و�صورية وم�رش ولبن�ن، �ملحيطة بفل�صطني �أن ت�ص�عد هذ� �ل�صعب �لفل�صطيني، وتقدم له 

كل �لدعم للعودة مب� فيه �لت�ص�من معه و�لت�ص�من مع طروح�ته �ل�صي��صية. 

منذ عودتي لالأردن يف 2001/6/30 و�إىل �الآن يف �لثلث �الأخري من �صنة 2007 �لتزمت 

ب�التف�قية، م� عد� من��صبة ��صت�صه�د �ل�صيخ �أحمد ي��صني و��صت�صه�د �لدكتور �لرنتي�صي، 

فقد �ألقيت خطبتني �رشوريتني، ولكني �ص�ركت بكل �مل�صري�ت تقريب�ً لالأحز�ب و�لنق�ب�ت 

وطيلة  و�ملوؤمتر�ت.  و�لندو�ت  ب�العت�ص�م�ت  وكذلك  و�لوطنية،  �الإ�صالمية  �لق�ص�ي�  يف 

دعى الإلق�ء حم��رش�ت د�خلية حول �آخر م�صتجد�ت �لق�صية 
ُ
�أ هذه �لفرتة كنت وم�زلت 

�لفل�صطينية، وذلك يف �صعب �الإخو�ن �ملختلفة. 

وفر�ص علي �إق�مة جبية تقريب�ً م�عد� خروجي �صت مر�ت خالل �صت �صنو�ت، �أربعة 

منه� الأد�ء �لعمرة و�ثنت�ن ملوؤ�ص�صة �لقد�ص يف �صنع�ء و�جلز�ئر مع �أن �تف�قية 2001/6/27 

يغرّي  مل  و�الأردن  معلّقة،  تز�ل  م�  حم��ص  ق�صية  ولكن  �ل�صفر.  من  منعي  على  تن�ص  ال 

موقفه من �حلركة بت�ت�ً، وهو موقف ير�عي �لتز�م�ته وح�ص�ب�ته �ل�صي��صية، وب�لت�يل فهو 

ير�عي ح�صب ر�أيي �ملوقف �الأمريكي و�ل�صهيوين. 

اأحداث 2001/9/11:

�حلدث �الآخر �لكبري يف �صنة 2001 هو م� ح�صل يف 2001/9/11، عندم� مت عملية تدمري 

برجي نيويورك و�إ�ص�بة مبنى �لبنت�غون �أي�صً� يف و��صنطن، هذه �لعملية �لكبرية �لتي مل 

تهز �لوالي�ت �ملتحدة فقط و�إمن� هزت �لع�مل، وك�نت له� نت�ئج وخيمة جد�ً على �لق�صية 

�لفل�صطينية وعلى �الأمة �لعربية وعلى �الأمة �الإ�صالمية، وك�نت �ل�صبب �ملب��رش الحتالل 

�أفغ�ن�صت�ن و�حتالل �لعر�ق، ورمب� �حتالل بالد عربية و�إ�صالمية �أخرى، وم�ز�ل بو�ص 

�أن� كمهند�ص  2008. هذه �لق�صية  يخطط له� يف نه�ية مرحلته �لتي تنتهي يف نه�ية �صنة 

وك�صي��صي �أعتبه� ق�صية مدبرة. �أم� من �لن�حية �ل�صي��صية فقد حتّدث �ملح�فظون �جلدد 

لوزر�ء  رئي�ص�ً  ك�ن  �لذي  نتني�هو،  �إىل  وقدموه�   1996 �صنة  �أعدوه�  �لتي  مذكرتهم  يف 

�لكي�ن �ل�صهيوين يف ذلك �لوقت، حول حم�ية �لكي�ن �ل�صهيوين، و�رشب جميع �ملو�قع 

�لتي يكن �أن توؤثر �صلبً� على هذ� �لكي�ن. وطبع�ً ك�ن �لعر�ق يف �ملقدمة، الأن �لعر�ق هو 
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�لبلد �لعربي �لذي ق�صف �لكي�ن �ل�صهيوين �صنة 1990 بحو�يل 39 �ص�روخ�ً، وك�ن عليه 

�أن يدفع �لثمن، و�لوالي�ت �ملتحدة هي �لتي تنوب عن �لكي�ن �ل�صهيوين يف تدمري �لعر�ق، 

وفعالً فقد دمر �لعر�ق. وك�ن جيم�ص بيكر وزير خ�رجية �لوالي�ت �ملتحدة يف ذلك �لوقت، 

من  تن�صحبو�  مل  �إذ�  ب�أنكم  �لعر�قي،  �لرئي�ص  ن�ئب  عزيز  ط�رق   1991/1/14 يف  هدد  قد 

�لكويت ف�صنحتل �لعر�ق، وجنعله� تعود �إىل �لع�رش �حلجري. وم� يجري يف �لعر�ق �الآن 

فعالً هو عملية تدمري منهجي ك�مل للبنية �القت�ص�دية و�لب�رشية، و�إث�رة �حلرب �الأهلية 

بني �ملذ�هب وبني �لقومي�ت، وهذه كله� ليدفع �لعر�ق ثمن تهديده للكي�ن �ل�صهيوين، هذ� 

من ن�حية �صي��صية. 

�أو نرى ب�أن ط�ئرة  �أو ن�صمع  �أم� من ن�حية فنية وهند�صية، فالأول وهلة عندم� نقر�أ 

�الأر�ص  على  �صت�صقط  �لط�ئرة  هذه  �أن  نظن  �الأوىل  للوهلة  �صخم،  مببنى  ��صطدمت 

وُتدمر مبن فيه�، و�أن هذ� �لبج �ل�صخم �صيهتز قليالً ويبقى مك�نه. ولكن م� ح�صل يف 

19 �صخ�ص�ً ومنهم عدد كبري من  هذه �لعملية، وهي خمططة ومدبرة مت�م�ً، وق�صية �لـ 

وغط�ء،  كتبير  �لعملية  هذه  يف  ��صتعملو�  قد  رمب�  هوؤالء  به�  �تهمو�  �لذين  �ل�صعوديني، 

ولكن �ملخططني �الأ�ص��صيني هم يف تقديري لهم عالقة ب�ملح�فظني �جلدد �لذين و�صعو� 

خمطط�ً الكت�ص�ح �لع�مل �الإ�صالمي، وك�نو� بح�جة �إىل مبر، وك�ن �ملبر يف ر�أيي هو هذه 

�لعملية. مل�ذ�؟ لقد الحظن� �أن �لط�ئرتني �للتني �رشبت� �لبجني، قيل ب�أنهم� ك�نت� تتجه�ن 

�أن  كيف  جميع�ً  ور�أين�  ب�لوقود،  ممتلئتني  وك�نت�  �ملتحدة  للوالي�ت  �لغربي  �ل�ص�حل  �إىل 

�لط�ئرة، وخ��صة �لث�نية ك�نت تتم�يل على �رتف�ع منخف�ص، وهذ� �لطري�ن �صعب جد�ً، 

وت�رشب �لبج ب�صورة م�هرة جد�ً، والأول وهلة هل يعقل �أن هوؤالء �لـ 19 �لذين �أخذو� 

بع�ص �لدور�ت ب�لتعلم على ط�ئر�ت مبروحة ومروحتني �أن يقودو� �لط�ئرة بهذه �مله�رة؟ 

وهل هذ� �لطري�ن �لذي قد يكون �إلكرتوني�ً قد مّت توجيهه بطريقة فنية؟ والحظن� �أي�ص�ً 

 20 �لـ  �لط�بق  �لبجني على م�ص�فتني خمتلفتني، بع�صه� حتت  �لط�ئرتني قد �رشبت�  �أن 

وبع�صه� رمب� حتت �لط�بق �لـ 30. والحظن� �أن �لط�ئرة �لث�نية �لتي �رشبت �لبج حتت 

�لط�بق �لـ 30 �أدت �إىل �نهي�ر �لبج �لث�ين وبينه� وقت قبل �لبج �الأول. و�ل�صبب فني�ً، هو 

ثقل �لطو�بق �لـ 30 حيث �أن له� ثقل ووزن �أكرث من �لطو�بق �لـ 20 فهذه �رّشعت �نهي�ر 

�الأول. وطبع�ً هذه �الأبر�ج مبنية من حديد، ومعلوم لدين�  �لبج  �لث�ين وبعد ذلك  �لبج 
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�أن �لنري�ن هي �أخطر �صيء على �لبن�ء �ملعتمد على �حلديد، عندم� تكون  يف علم �لهند�صة 

�لنري�ن بكمية ه�ئلة من �لوقود تن�صهر يف �لط�بق �ملعني، وعندم� تن�صهر ال ت�صتطيع �أن 

حتمل �لطو�بق �لـ 30 و�لطو�بق �لـ 20 فينزل مرة و�حدة ثقل 30 �أو 20 ط�بق على �لطو�بق 

�لتي تليه، وال ي�صتطيع �أن يتحمل، فين�صحق وينزل على �لط�بق �لذي �أ�صفله وهكذ�. وهذ� م� 

ر�أين�ه ر�أي �لعني، فته�وت �لطو�بق مثل لعبة �لدومينو، فهل يعقل �أن �ل�صيخ بن الدن خطط 

هذه �لعملية، وهو يف مغ�ور �أفغ�ن�صت�ن، بهذه �لدقة وبهذه �لفع�لية؟ �أم �أن هذه �لعملية قد مّت 

تخطيطه�، ورمب� مبختب�ت معينة وب�أبر�ج بن�صب �أقل ورمب� مبقي��ص )1 �إىل 100(، حيث 

مّت تعري�ص �الأبر�ج للتجربة، ومر�قبة �لنت�ئج، ثم مّتّ تطبيق هذه �لعملية. 

�أن نبني مهرب �صّد  �أذكر جيدً� قبل  �ل�صدود،  �إن�ص�ئي وتخ�ص�صت يف  و�أن� كمهند�ص 

�مللك طالل، وك�ن يكلف ماليني �لدن�نري، وهو من �لب�طون )�الإ�صمنت( �مل�صلح، فعندم� 

�ملهرب.  هذ�  من  �ملي�ه  فتنزل  �لبو�ب�ت  تفتح  �لفي�ص�ن�ت  مي�ه  من  كبرية  كمي�ت  ت�أتي 

وعندم� تنزل �ملي�ه بقوة يتعر�ص هذ� �ملهرب �إىل �إجه�د�ت كبرية، وهذه �الإجه�د�ت ك�ن 

من �ملهم جد�ً �أن ندر�صه�. وفعالً دعتن� �رشكة �إنريجو بروجكت يف �صنة 1974 �إىل بلغر�د 

�ملتوقعة  �لقوى  �إىل قوى تتن��صب مع  100(، عَر�صته�  اإىل  مناذج مبقيا�س )1  مل�ص�هدة 

من �لفي�ص�ن�ت، ومتت در��صة �الإجه�د�ت على هذ� �لنموذج قبل تنفيذه على �لو�قع. �أن� 

ال �أ�صتبعد �أن هذه �لعملية قد مّت جتربته� يف خمتب�ت معينة، ولذلك متت ب�صورة دقيقة. 

وهن�ك طبع�ً من تكلم عن ق�ص�ي� كثرية وخم�لف�ت كثرية وت�ص�وؤالت كثرية، و�ألفت كتب 

حول هذ� �ملو�صوع، ولكني �أحببت �أن �أتن�ول هذه �لق�صية من �ملنطلق �الإن�ص�ئي. 

وهذ�  �جلدد،  �ملح�فظني  ومن  �ل�صهيوين  �ملو�ص�د  من  قوة  �لعملية  ور�ء  �أن  و�أعتقد 

�أن��ص  �أن يقوم بذلك  �ل�صنو�ت. ونحن ال ن�صتبعد  �ل�صت�ر عنه بعد ع�رش�ت  رمب� ُيك�صف 

من د�خل �لوالي�ت �ملتحدة، ويكفي �أن نذكر بعملية �أوكالهوم� �لتي ق�م به� جمموعة من 

�ملتع�صبني �مل�صيحيني �الأمريكيني، �لذين يكرهون �حلكم �لفيدر�يل و�حلكومة �الأمريكية، 

هذ�  �أعدم  وقد  �أوكالهوم�،  منطقة  يف  �لعم�رة،  تلك  يف  موظفني   205 من  �أكرث  قتل  حيث 

�الأمريكي بدون �أن ت�صلط �الأ�صو�ء على من حوله. فهذ� م� �صتك�صفه �الأي�م. �أن� �أ�صتبعد 

��صتبع�د�ً كبريً� �أن تكون هذه �لعملية قد ق�مت به� جمموعة بن الدن. 
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ونحن يف حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية حم��ص ال نوؤيد �أي عملية ت�صتهدف �ملدنيني �صو�ء 

يف �أمريك� �أو بريط�ني� �أو �إ�صب�ني�، وقد يقول ق�ئل مل�ذ� تقومون بعملي�ت �أي�ص�ً يف فل�صطني، 

�صّد �ل�صه�ينة؟ نقول لهم �إن �ل�صه�ينة يقتلون من �صعبن� �لفل�صطيني كل يوم ب�لط�ئر�ت 

�لط�ئر�ت  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يلك  ال  ون�ص�ًء،  �أطف�الً  نظ�مية،  وبقو�ت  و�لدب�ب�ت 

و�لدب�ب�ت لريّد عليهم، م� يلكه هو �لقن�بل �لب�رشية، ومن حّق هذ� �ل�صعب �أن يرّد على 

�العتد�ء. و�أحب �أن �أذكِّر �أنه عندم� ق�م �لن�زيون بقي�دة هتلر بق�صف �ملدنيني يف لندن يف 

�حلرب �لع�ملية �لث�نية، وك�ن ي�صقط �ملئ�ت بل �الآالف، رّد �لبيط�نيون و�الأمريكيون على 

�صحيته�  ور�ح  �لوجود  عن  �ختفت  �لتي  در�صدن  مدينة  وخ��صة  �أمل�ن،  مدنيني  ق�صف 

ع�رش�ت �الآالف، ف�إذن من �صف�ت �حلرب �أنه يحق للطرف �لذي يعتدى عليه �أن يرّد. 



الف�صل الرابع ع�رش

الفرتة 2002–2004 





313

�لفرتة 2002–2004 

من اأحداث �شنة 2002:

وع�صكريني  �صي��صيني  لق�دة  و��صعة  ت�صفية  عملي�ت  جرت  و2003   2002 ع�مي  يف 

وجم�ل  �صليم  جم�ل  �ل�صهيدين  ن�بل�ص  يف  حم��ص  ق�دة  منهم  �الأق�صى  �نتف��صة  يف 

�ل�صعبية  �جلبهة  ق�مت  �لذي  م�صطفى،  علي  �أبو  و�ل�صهيد  دروزة،  و�ل�صهيد  من�صور، 

ب�غتي�ل �أحد �لوزر�ء �ل�صه�ينة �ملتع�صبني زئيفي �نتق�م�ً الغتي�له، كذلك متّ �غتي�ل ر�ئد 

ع�صرية  �بن  هنود  �أبو  حممود  �ل�صهيد  �غتي�ل  متّ  وكذلك  �الأق�صى،  �صهد�ء  من  �لكرمي 

�لعملية  وكذلك  �لق�ص�م،  كت�ئب  موؤ�ص�صي  �أحد  عي��ص  يحيى  تالمذة  من  وهو  �ل�صم�لية 

�لكبرية �لتي ��صتهدفت �لق�ئد �لكبري �صالح �صح�دة ق�ئد كت�ئب �لق�ص�م، و�أحد موؤ�ص�صي 

�أحد �لعمالء ر�قبه عندم� دخل  �أن  �إجر�مية حيث  �لعمل �لع�صكري حلم��ص، وهي عملية 

�ل�ص�ب�ك  �إىل  و�صلت  �إ�ص�رة  و�أر�صل  غزة،  يف  �لدرج  حي  يف  �ملن�زل  �أحد  �إىل  وزوجته  هو 

مع  �لوقت  ذلك  يف  �ل�صهيوين  �لدف�ع  وزير  �إليع�زر  بن  بني�مني  و�جتمع  �ل�صهيوين. 

هذ�  بق�صف  �لقر�ر  و�أخذ  د�ن ح�لوت�ص،  �لطري�ن  ق�ئد  ومع  �ل�ص�ب�ك  م�صوؤول  دخرت  �آيف 

�لبيت مهم� يكن عدد �ل�صح�ي� �ملدنيني. وفعالً ق�مت ط�ئرة �إف - 16 بق�صفه و��صت�صهد 

�لن�ص�ء و�الأطف�ل، وهدم عدد كبري من  من  18 �صهيد�ً  �صالح �صح�دة وزوجته وحو�يل 

�لبيوت، وك�نت جرية كبرية جد�ً، ولكن لالأ�صف �لع�مل �الأوروبي و�الأمريكي ُيعتّم على 

�للذ�ن  �لع�م�ن  �لع�مني هم�  �إن هذين  �لقول  �ملدنيني. يكن  ت�صتهدف  �لتي  هذه �جلر�ئم 

مثال ذروة �نتف��صة �الأق�صى، وقد �صقط يف هذه �لفرتة �أعد�د كبرية من �ل�صه�ينة �صو�ء 

ب�لعملي�ت �لفد�ئية �أم �ال�صت�صه�دية، و�أ�صبح �لو�صع عند �لكي�ن �ل�صهيوين مهتز�ً لدرجة 

1948، و�صلت  �أي�م �ال�صتقالل �صنة  �إنن� نعي�ص مثل  �أن بع�ص �ملفكرين �ص�رو� يقولون 

�الأمور ب�أن �ل�صي�حة قد توقفت، وحتى مب�ري�ت كرة �لقدم ك�نو� يرف�صون �أن يجرونه� 

على �أر�ص �لكي�ن �ل�صهيوين، و�خلطوط �لدولية ك�نت تُنْزِل رك�به� يف مط�ر بن جوريون، 

�إن  2002 و2003. و�حلقيقة  �ص�ئد�ً يف ع�مي  �لو�صع ك�ن  لتبيت يف قب�ص، هذ�  وتعود 

�لكي�ن  �أرك�ن دولة  له� دور ح��صم وكبري يف هزّ  �الإ�صالمية حم��ص ك�ن  �ملق�ومة  حركة 

�ل�صهيوين، ف�لقتلى �ل�صه�ينة يف �نتف��صة �الأق�صى، وهم حو�يل �أكرث من �ألف قتيل مق�بل 

�أكرث من �أربعة �آالف من �لفل�صطينيني، �أوقعت حركة حم��ص �أكرث من ن�صفهم ومعظمهم 

�صقط على �أيدي �لق�ص�م يف �ل�صفة �لغربية، حيث �أن �لتجمع�ت �ل�صكنية �ل�صهيونية �أقرب 
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�إىل �ل�صفة �لغربية، بينم� �لق�ص�م يف قط�ع غزة يف �صبه �صجن، ومن �ل�صعوبة �أن يخرج 

�ل�صب�ب يف عملي�ت رئي�صية �إىل خ�رج �لقط�ع. 

�لتي ح�صلت، وهي  �لعملي�ت  �أهم  �لع�مني، ومن  �ملقدمة متثل �الأجو�ء يف هذين  هذه 

جندي�ً   20 �إ�صق�ط  قن��ص  ��صتط�ع  حيث  �صلو�د؛  قرب  �حلر�مية  عيون  عملية  كثرية، 

�صهيوني�ً بني قتيل وجريح ببندقية قدية. وثمة عملية �أخرى متت يف �أو�خر �صهر �آذ�ر/ 

36 �صهيوني�ً وجرح  �ملحتلة، حيث قتل  2002 يف فندق ب�رك يف �صم�ل فل�صطني  م�ر�ص 

نحو 190 �آخرين، وهذه �لعملية جعلت �ص�رون يتحول �إىل وح�ص ه�ئج.

لعرف�ت  ي�صمح  ومل  بريوت،  يف  �لعربي  �لقمة  موؤمتر  عقد  نف�صه�  �لفرتة  هذه  ويف   

بتبني  متيز  �ملوؤمتر  وهذ�  عليه،  �حل�ص�ر  بد�ية  ذلك  وك�ن  بريوت  يف  �ملوؤمتر  بح�صور 

�ن�صح�ب  مق�بل  �أنه  �ملب�درة،  وملخ�ص  �ل�صعودية.  �قرتحته�  �لتي  �لعربية،  �ملب�درة 

�الحتالل �ل�صهيوين من �الأر��صي �لتي �حتلت �صنة 1967، تقوم �لدول �لعربية جميعه� 

�ل�صهيوين.  �لكي�ن  دولة  مع  ك�مل  و�قت�ص�دي  ك�مل  دبلوم��صي  ومتثيل  �صلح  بعمل 

�أي�ص�ً  �تخذت  و�لتي  �الإ�صالمي،  �ملوؤمتر  منظمة  �إىل  �لعربية  �لقمة  من  �لفكرة  نقلت  وقد 

قر�رً� بتبني �ملب�درة. وقد رف�صت حم��ص �ملب�درة الأن �حلركة ترف�ص �العرت�ف ب�لكي�ن 

�ملحتلة  �الأر��صي  �أي جزء من فل�صطني مب� يف ذلك  �لتن�زل عن  �ل�صهيوين، كم� ترف�ص 

�صنة 1948 و�لتي تبلغ نحو 78% من �أر�ص فل�صطني؛ ف�صالً عن رف�ص حم��ص �لتطبيع 

مع �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي.

ورد�ً على عملية فندق ب�رك ق�م �ص�رون بحملة �صميت بال�شور الواقي، وقد ��صتهدفت 

�أو�صلو،  �تف�قية  يف  و“ب”  “�أ”  مبنطقة  �مل�صمولة  �لغربية  �ل�صفة  يف  و�لقرى  �ملدن  جميع 

ف�حتله� جميعه� ب�لدب�ب�ت و�رتكب �ملج�زر، وه�جم �ملق�طعة �لتي يقيم به� عرف�ت وهدم 

جزء�ً منه�، وفر�ص عليه ح�ص�ر�ً حتى �آخر يوم يف حي�ته. وهذه �لعملية �أي�ص�ً ��صتهدفت 

مدينة وخميم جنني، ق�وم �ملج�هدون يف �ملدينة و�ملخيم، �رش�ي� �لقد�ص وكت�ئب �لق�ص�م 

و�صهد�ء �الأق�صى وغريهم عدة �أي�م يف �ملخيم، و��صتط�عو� �أن يوقعو� يف �لعدو �ل�صهيوين 

و�جلر�ف�ت،  �لدب�ب�ت  �ل�صهيوين  �لعدو  ��صتعمل  وقد  �صهيوني�ً.  قتيالً   25 �الأقل  على 

و��صت�صهد من �صك�ن �ملخيم حو�يل 50 �صهيد�ً، وقد �صجلت �ملعركة حمطة ف�رقة يف مق�ومة 

�ل�صعب �لفل�صطيني الآلة �حلرب �ل�صهيوين، وهزت �لع�مل �لعربي و�الإ�صالمي.
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 حتركت �الأمم �ملتحدة و�تفق على �إر�ص�ل وفد للتحقيق يف هذه �ملجزرة �لتي حدثت يف 

جنني، ولكن �ص�رون رف�ص وحتدى هيئة �الأمم وغطته �لوالي�ت �ملتحدة، ومع �أن كويف 

عن�ن و�صل �إىل جنيف يف �صوي�رش� وك�ن يعد نف�صه للمجيء لفل�صطني �إال �أنه �رشف �لنظر 

عن �لزي�رة، ومل ي�صمح لهم ب�لتحقيق يف هذه �ملجزرة. �أم� يف �لع�مل �لعربي و�الإ�صالمي 

مق�ومة  مع  وت�ص�من�ً  �ص�رون،  ملجزرة  ��صتنك�ر�ً  ع��صمة  كل  يف  �ل�صعب  حترك  فقد 

�الأردن، وخ��صة يف مدينة عّم�ن،  �لتي ح�صلت يف  �لتحرك�ت  �لفل�صطيني، ومن  �ل�صعب 

يف  �ل�صهيونية  �ل�صف�رة  ب�جت�ه  ومظ�هرة  حترك  �إىل  و�لنق�ب�ت  �الأردنية  �الأحز�ب  دعوة 

منطقة �لر�بية، ك�ن �ل�صب�ب متحم�ص�ً جد�ً؛ حيث توجهن� لن�صلي �جلمعة يف �مل�صجد �ملق�بل 

للنق�ب�ت، ثم نتوجه مع �لنق�ب�ت ب�جت�ه �لر�بية، فوجدن� �أن عّم�ن �أ�صبحت حتت �صيطرة 

مور�صت  نف�صه  �لوقت  ويف  قريب.  م�صجد  يف  ن�صلي  �أن  على  و�أجبن�  �الأردين،  �جلي�ص 

�صي��صي  تر�جع  ح�صل  ولالأ�صف،  �الأحز�ب،  وق�دة  �لنق�ب�ت  ق�دة  على  كبرية  �صغوط 

وتر�جع يف قر�ر ت�صيري هذه �مل�صرية من ك�فة �لقوى �لقومية و�لي�ص�رية و�الإ�صالمية، وهو 

م� خلف نوع�ً من �الإحب�ط لدى �ل�صب�ب �ملتحم�ص يف �الأردن. بعد ذلك يكن �أن ن�صجل �أن 

قمع هذه �ملح�ولة وتر�جع �لقوى �الإ�صالمية و�لقومية و�لوطنية عن ت�صيري هذه �مل�صرية 

�أثرت يف جميع �لن�ص�ط�ت �لتي مّت �لدعوة �إليه� للت�ص�من مع �لق�صية �لفل�صطينية، وكذلك 

يف م�رش وموريت�ني� وتون�ص و�ملغرب وقطر وُعم�ن، كله� �أثرت عليه�.

�ملدينة  خ��صة  ن�بل�ص،  مدينة  �أي�صً�  و�جتي�حه�  عليه�  �لرتكيز  متّ  �لتي  �ملدن  ومن 

بالًء  و�لوطنية  و�لقومية  �الإ�صالمية  �ملق�ومة  و�أبلت  �صهيد،   100 �صقط  حيث  �لقدية، 

ح�صن�ً. وبعد �ل�صور �لو�قي ركز جي�ص �الحتالل �ل�صهيوين على ف�ص�ئل �ملق�ومة، ويف 

ق�دة  ثّمة  و�الآن  ب�ل�صجون،  ب�الآالف  بهم  وزّج  �لق�ص�م،  وكت�ئب  حم��ص  حركة  مقدمته� 

كثريين م� ز�لو� د�خل �ل�صجون �ل�صهيونية منذ �أحد�ث �ل�صور �لو�قي. 

 وبد�أت مرحلة جديدة يف ح�ص�ر عرف�ت وبد�أو� مبح�ولة فر�ص �إر�دتهم عليه، وبد�أ 

�ص�رون ببن�ء جد�ر �لف�صل �لعن�رشي �لذي �أخرج مئ�ت �الألوف من �ل�صعب �لفل�صطيني 

�جلد�ر  هذه  وطول  �الأخ�رش،  �خلط  بني  وم�  �جلد�ر  بني  م�  وح�رشهم  �جلد�ر،  ور�ء 



316

املئذنة احلمراء

من  �لغربية  ب�ل�صفة  �الآن  �جلد�ر  ويحيط  كيلومرت،   770 حو�يل  �كتم�له  عند  �صيكون 

�صم�له� يف منطقة �ص�مل �إىل جنوبه� يف منطقة �خلليل. ويبد�أ �لعدو �ل�صهيوين بعمل جد�ر 

حل�رش �ل�صعب �لفل�صطيني بني جد�رين غربي و�رشقي؛ بحيث �إن �لغور كله، وهو يثل 

�إليه، ويجعل �ل�صعب �لفل�صطيني كله يف  20% من �أر��صي �ل�صفة �لغربية ي�صمه  حو�يل 

�لث�ين يف منطقة  ن�بل�ص، و�لك�نتون  �الأول يف منطقة  �لك�نتون  ك�نتون�ت د�خل جد�رين؛ 

ويف  و�ص�ق  قدم  على  ت�صري  �الآن  و�خلطة  �خلليل،  منطقة  يف  �لث�لث  و�لك�نتون  �هلل،  ر�م 

مر�حله� �الأخرية. 

يف هذ� �لع�م، يف 2002، قدمت طلب�ً الأد�ء �لعمرة، كم� قدمت طلب�ً يف نه�ية �صنة 2001 

عندم� عدت من قطر، ومل ي�صمح يل �أي�ص�ً ب�ل�صفر. 

من اأحداث �شنة 2003:

ويف �صنة 2003 ح�صلت تطور�ت ع�صكرية و�صي��صية، ب�لن�صبة للتطور�ت �لع�صكرية 

��صتمرت �ملق�ومة يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة على وترية ع�لية؛ حيث متت عدة عملي�ت 

من ك�فة �لف�ص�ئل �لفل�صطينية. لكن يف هذ� �لع�م فر�صت �لوالي�ت �ملتحدة على عرف�ت �أن 

يعدِّل يف �لق�نون �الأ�ص��صي �لفل�صطيني، بحيث ي�صتحدث من�صب رئي�ص �لوزر�ء، ومتت 

�ملر�هنة على تويل حممود عب��ص للمن�صب، ور�صخ عرف�ت فعني حممود عب��ص رئي�ص�ً 

للوزر�ء، وك�ن ممن وقف مع عب��ص حممد دحالن ونبيل عمرو. 

ويف هذه �لفرتة عقد موؤمتر يف العقبة ح�رشه �شارون وحممود عبا�س وامللك عبد 

م� ز�ل ي�صري  �لتي  �صي��صته  مثل  �ألقى حممود عب��ص خط�ب�ً  �ملوؤمتر  الثاين، ويف هذ�  اهلل 

عليه� حتى �الآن، وت�صمل وقف ع�صكرة �النتف��صة، وبق�ء �صالح و�حد لل�صلطة ومت�بعة 

م�ص�ر �لت�صوية. ويف هذه �لفرتة �أي�صً� متّ توقيع وثيقة جنيف من عدد من �ل�صخ�صي�ت 

�لفل�صطينية �ملقربة من قي�دة �ل�صلطة �لفل�صطينية، ومن عدد من �الإ�رش�ئيليني �ملح�صوبني 

�ملوّقعون  تخلّى  �لوثيقة  ويف  �الإ�رش�ئيلي.  و�لي�ص�ر  �لعمل  حزب  على  خ�صو�صً� 

�لفل�صطينيون عن حق �لعودة �إىل فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948، وهو من �أخطر �لتن�زالت، 

�لتي توقع عليه� �صخ�صي�ت �عتب�رية فل�صطينية. 
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�الإ�صالمي،  و�جله�د  حم��ص  على  ة  �ل�صي��صيَّ �ل�صغوط  تز�يد  �أي�ص�ً  مثَّل  �لع�م  هذ� 

بهدف وقف �النتف��صة �أو �إعالن �لتهدئة، حيث �إن ه�تني �حلركتني يف توجه�ته� تري�ن �أن 

�جله�د هو �ملكون �لرئي�صي لبن�جمهم� �ل�صي��صي. ك�نت لق�ء�ت �لق�هرة كثرية، ونتيجة 

لذلك و�فقت كل من حركة �جله�د وحم��ص على �لقي�م بتهدئة من طرف و�حد، على �رشط 

�أقل من  �لتهدئة  ��صتمرت هذه  �ل�صفة و�لقط�ع.  �ل�صهيوين عملي�ته يف  �لكي�ن  �أن يوقف 

�عتد�ء�ته  ��صتمر يف  �ل�صهيوين  �لعدو  لكن   ،)2003/8/22-2003/6/29( تقريب�ً  �صهرين 

من �غتي�الت و�جتي�ح�ت، وعندم� متّ ت�صفية و�غتي�ل �أحد ق�دة �لق�ص�م �لكب�ر، وهو عبد 

�هلل �لقو��صمي يف مدينة �خلليل، ق�مت كت�ئب �لق�ص�م ب�لرّد على هذه �لعملية بتفجري ب��ص 

يف منطقة �لقد�ص، وقتل يف �لعملية 20 �صهيوني�ً وجرح �لع�رش�ت، فجّن جنون �الحتالل 

�ل�صهيد و�لقي�دي يف  �لط�ئر�ت ب�إطالق �ص�روخ على �صي�رة  �إحدى  �ل�صهيوين، وق�مت 

حركة حم��ص �إ�صم�عيل �أبو �صنب. وهكذ� �نتهت �لتهدئة �لتي ��صتمرت �أقل من �صهرين، 

وبعد �نته�ء هذه �لتهدئة قدم حممود عب��ص ��صتق�لته كرئي�ص وزر�ء يف �ل�صلطة. 

ح�صب  �أنني  مع  العمرة،  الأداء  بال�شفر  مرة  والأول  يل  �شمح   2003 �لع�م  هذ�  ويف   

�التف�قية �لتي عقدت مع �ل�صلط�ت �الأردنية، ومل يكن به� �أي بند ينعني من �ل�صفر. وقد 

�ت�صل بي وزير�ن يف ذلك �لوقت هم� �صمري �حلب��صنة وتوفيق كري�ص�ن وق�ال �إن �حلكومة 

ت�صمح لك ب�ل�صفر ب�رشط �أن ال تقوم ب�أي ت�رشيح يف �خل�رج. وهكذ� �ص�فرت و�لتقيت مع 

�الإخوة يف �ل�صعودية يف مكة وجدة. ق�ل يل �ل�صيخ �لغنو�صي “مرحب�ً بك ي� �صيخ �إبر�هيم 

بعد �أن خرجت من �لنفق بعد ثالث �صنو�ت”. طبع�ً ق�بلن� كثريً� من �الإخوة من بينهم خ�لد 

م�صعل و�أع�ص�ء �ملكتب �ل�صي��صي للحركة. 

كم� هو معلوم بد�أ  العدوان االأمريكي على العراق،  �أن نتحدث ب�خت�ص�ر عن  ال بدّ 

هذ� �لعدو�ن على �لعر�ق يف �صهر �آذ�ر/ م�ر�ص 2003، وهو م�صتمر حتى هذه �للحظة، �أي 

�ملعركة  حت�صم  �أن  �الأمريكي  �الحتالل  جيو�ص  ��صتط�عت   .2007 �صنة  منت�صف  بعد  م� 

�لعربي  �ملجتمع  كل  على  �الإحب�ط  من  بظالل  �ألقى  مم�  بغد�د  معركة  وخ��صة  ب�رشعة، 

و�الإ�صالمي عندم� �صقطت بغد�د ب�رشعة. وال�صك فقد �أ�صهم يف ذلك خي�ن�ت بع�ص �صب�ط 

�جلي�ص �لعر�قي �لذين ك�نو� خمرتقني، وثبت ذلك فيم� بعد يف تطور�ت �لق�صية �لعر�قية. 
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�ل�صعب �لعر�قي �أثبت �أ�ص�لته، حيث م� �إن �أعلن بو�ص من على ح�ملة �لط�ئر�ت ب�أن �حلرب 

�أهد�فه�، و�أن �لن�رش ك�ن من ج�نب �الأمريكيني، حتى بد�أت مق�ومة متدرجة  قد حققت 

وف�علة يف �لعر�ق، و��صتهدفت جي�ص �الحتالل �الأمريكي يف كل مك�ن، وتركزت �أكرث م� 

تركزت يف منطقة �الأنب�ر، ومتّ تدمري �إحدى مدن �الأنب�ر �لرئي�صية، وهي �لفلوجة، مرتني 

�الأمريكي ك�ن  �لعدو�ن  �أن  �الأمريكي، وال�صك  �ل�صديدة �صّد �الحتالل  ب�صبب مق�ومته� 

مدعوم�ّ من �لغرب ومن �الأمم �ملتحدة ومن بع�ص �لدول �لعربية لالأ�صف. 

يبد�أون  �ل�صه�ينة  ور�ئهم  ومن  �الأمريكيني  من  جعلت  �لعر�قية  �ملق�ومة  تطور�ت   

بت�آمر د�خلي بت�أليب مقوم�ت �ل�صعب �لعر�قي على بع�صه �لبع�ص، من �لن�حية �لقومية 

ومن �لن�حية �لط�ئفية و�ملذهبية، وقد الحظن� وجود �رش�ع�ت بني �الأكر�د وبني �لعرب، 

و�أخطر من ذلك �رش�ع�ت و�صبه حرب �أهلية بني �ل�صيعة و�ل�صنة. مع �أنه قد مرت قرون 

�ل�صنة  بني  فقهية  تب�ين�ت  هن�ك  ك�ن  و�إمن�  و�ل�صيعة،  �ل�صنة  بني  قت�ل  �أي  هن�ك  يكن  مل 

و�ل�صيعة، ولكن �أ�ص�طني �ل�صه�ينة و�ملح�فظني �جلدد عمقو� هذ� �خلالف تعميق�ً �صديد�ً، 

�إىل و�صع �صديد �حل�ص��صية و�صديد �الأمل، حيث ال يك�د يّر  وو�صلت �الأمور يف �لعر�ق 

وبني  �ل�صنة  بني  �صو�ء  جم�زر  عن  ويعلن  وهن�ك،  هن�  ملق�ة  جثث  عن  ويعلن  �إال  يوم 

�ل�صيعة، يف م�ص�جد �ل�صيعة وم�ص�جد �ل�صنة. ال �صك �أن ور�ء هذه �ملوؤ�مرة �الإ�رش�ئيليون 

و�ل�صه�ينة �لذين يحركون �ملح�فظني �جلدد. ومم� ز�د �لطني بلة، �أن هن�ك من �دعو� ب�أنهم 

من �ل�صلفيني، �لذين جعلو� حم�ربة �ل�صيعة قبل حم�ربة �الأمريكيني، وهن�ك من �ل�صيعة 

�ملت�صددين �لذين جعلو� حم�ربة �ل�صنة قبل حم�ربة �أي �صيء �آخر. و�حلقيقة �أّن هذ� �الأمر 

�الإ�صالمية من  �لقي�د�ت  ينبغي على  لي�صت �صهلة، ولكن  �إىل مع�جلة، ومع�جلته  بح�جة 

�ل�صيعة ومن �ل�صنة �أن يجل�صو� مع�ً ويحلو� هذه �ملع�صلة �لكبرية.

 �أم� ب�لن�صبة لدور �حلرك�ت �الإ�صالمية يف �لعر�ق، فهن�ك بع�ص �حلرك�ت �الإ�صالمية 

�لتي وقفت مع �ملق�ومة خ��صة ف�ص�ئل �ملق�ومة يف �لعر�ق، وهذه متثل �لعمق �الإ�صالمي 

�إذ ترف�ص  �لعر�ق، وله� موقف قوي،  �مل�صلمني يف  �ل�صحيح، وهن�ك جم�عة هيئة علم�ء 

ولكن  �الحتالل.  ظّل  يف  �ل�صي��صي  �لعمل  يف  �النخر�ط  وترف�ص  ب�الحتالل،  �العرت�ف 

حكومة  يف  يكون  �أن  َقبَِل  �أن  منذ  مبكر�ً  �نخرط  �لعر�قي  �الإ�صالمي  �حلزب  ف�إن  لالأ�صف 
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برير، ودخل بعد ذلك يف حكومة �جلعفري وحكومة �مل�لكي. ويف تقديري �أن هذه �خلطوة 

�لتي يثله�  �الإ�صالمية  ت�ريخ �حلركة  �الإ�صالمي، الأن  مل تكن موفقة من ج�نب �حلزب 

�أنهم د�ئم�ً ك�نو�ً �صّد �الحتالل مهم� ك�نت نوعية �لنظ�م يف  �الإخو�ن �مل�صلمون، �أظهرت 

ذلك �لوقت، ف�الإ�صالميون وقفو� مع عبد �لن��رش كم� ذكرن� �ص�بق�ً عند �لعدو�ن �لثالثي 

على م�رش على �لرغم من �ال�صطه�د �لذي تعر�ص له �الإخو�ن �مل�صلمون حتت حكم عبد 

�لن��رش، �أي�ص�ً وقف �الإ�صالميون مع �لرئي�ص �صد�م ح�صني �صّد �لعدو�ن �الأمريكي، مع 

�أن �صد�م ��صتهدف فيمن ��صتهدف �الإ�صالميني وبع�ص �الإخو�ن �مل�صلمني. وهذه �خلطوة 

�لتي �ختطه� �حلزب �الإ�صالمي خطوة من�ق�صة يف ر�أيي لطريق �الإخو�ن �مل�صلمني، ون�أمل 

�أن يخرجو� ب�أ�رشع وقت من هذ� �مل�أزق �ل�صديد. 

�لوالي�ت �ملتحدة �الآن تغو�ص يوم�ً بعد يوم يف �مل�صتنقع �لعر�قي، فلديه� �الآن حو�يل 

�أربعة �آالف قتيل �أمريكي و�أكرث من 30 �ألف جريح، وهن�ك مئ�ت �مللي�ر�ت من �لدوالر�ت 

من  �الن�صح�ب  مع  قوي�ً  موقف�ً  يقف  �الأمريكي  �ملجتمع  و�الآن  �حلرب،  هذه  على  �أنفقت 

�لعر�ق، و�لديوقر�طيون ��صتط�عو� �أن ي�صيطرو� على جمل�ص �لنو�ب وجمل�ص �ل�صيوخ، 

�أن  2008، وال�صك  �أي�م ق�دمة ح��صمة قبل نه�ية فرتة بو�ص �لتي تنتهي يف �صنة  وهن�ك 

�خل�ص�رة �لكبرية للوالي�ت �ملتحدة يف �لعر�ق، �صتنعك�ص على كل خطط �لوالي�ت �ملتحدة 

يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط، مب� فيه� �لق�عدة �لرئي�صية للوالي�ت �ملتحدة وهي دولة �لكي�ن 

�ل�صهيوين.

من اأحداث �شنة 2004:

�ل�صلطة  به�  تقوم  ك�نت  �لتي  �لق�هرة  يف  �حلو�ر  حم�والت  ��صتمرت   2004 �صنة  يف 

عملية  هي  حلم��ص  ب�لن�صبة  �لع�م  هذ�  يف  �الأحد�ث  �أهم  �مل�رشي.  �ال�صتخب�ر�ت  ووزير 

اغتيال ال�شهيد ال�شيخ اأحمد يا�شني يف 2004/3/22، حيث متت هذه �لعملية �الإجر�مية 

�إذ  �ل�صب�ب،  �أحد  يقوده�  �لتي  عربته  على  �أحمد  �ل�صيخ  خرج  عندم�  �لفجر،  �صالة  بعد 

جميع�ً،  �لع�مل  �أم�م  �ل�صيخ  و��صت�صهد  �ص�روخ�ً  �ل�صهيونية  �لط�ئر�ت  �إحدى  �أطلقت 

�أخذ م� تبقى من �لعربة �لتي ك�ن عليه�  �أخذ عب�ءة �ل�صيخ و�أخذ يولول، و�آخر  و�أحدهم 

�مل�صتمرة و�ل�رش�صة، حيث مل يرتدد �الحتالل  �ملق�ومة  �إال  �لعدو ال ينفع معه  �أن  ر�ً  ُمَذكِّ
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ي��صني،  �أحمد  �ل�صيخ  �غتي�ل  �لعملية،  هذه  �أحدً�.  يهدد  ال  �لذي  �ملع�ق  �ل�صيخ  هذ�  قتل  يف 

�مل�صتنكرة  �ملظ�هر�ت  فخرجت  و�الإ�صالمي،  �لعربي  و�لع�مل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  هزت 

�لرب�ط غرب�ً. ويف  �إىل  �ملق�ومة يف كل مك�ن، من ج�كرت� �رشقً�  الغتي�له، و�ملت�ص�منة مع 

مع  ت�ص�من�ً  �ملتظ�هرين  من  �الألوف  مئ�ت  خرج  �أحمد،  �ل�صيخ  �صيع  حيث  غزة  مدينة 

�ملق�ومة وحزنً� على فقد�ن �ل�صيخ �أحمد ي��صني، �لذي ك�ن له �لدور �الأبرز لت�أ�صي�ص حركة 

�مل�صلمني،  �الإ�صالمية حم��ص. ويف عمّ�ن دعت �الأحز�ب، ويف مقدمتهم �الإخو�ن  �ملق�ومة 

و�لنق�ب�ت ومنه� نق�بة �ملهند�صني �إىل م�صرية، وخرج فيه� �أكرث من 20 �ألف �صخ�ص بعد 

�أد�ء �صالة �لع�رش يف �مل�صجد �حل�صيني �لكبري يف و�صط �لع��صمة، خرجو� وهم يحملون 

�لر�ي�ت ويطلقون �لهت�ف�ت حزن�ً على �ل�صيخ �أحمد، وت�ص�من�ً مع خّط �ملق�ومة و�جله�د 

“ال  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لع�م  �ملر�قب  ن�ئب  �صعيد  هم�م  لل�صيخ  قلت  وقته�  فل�صطني.  يف 

�أقول كلمة يف هذه �مل�صرية”، ق�ل على �لرحب و�ل�صعة، ف�عتليت �ل�صي�رة  �أن  �إال  يكنني 

�ألقيت كلمة يف �جلم�هري ب��صم حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية حم��ص  �لرئي�صية، والأول مرة 

يف و�صط عّم�ن، وعلّق �الإعالم على هذه �لكلمة، وك�ن ال بد �أن �أعب يف هذه �ملن��صبة �ملهمة 

جد�ً. و�أقمن� �رش�دق قبول تهنئة ب�ل�صهيد، ح�رشه �الآالف �ملوؤلفة �ل�صعبية من كل مك�ن 

حيث ��صتمرت ثالثة �أي�م، هذ� يدل على مدى حمبة وت�ص�من �ل�صعب �الأردين، �ص�أنه �ص�أن 

�ل�صعوب �لعربية و�الإ�صالمية مع هذه �حلركة �ملب�ركة، �لتي جعلت �ملق�ومة �أهم مقوم�ت 

برن�جمه� �ل�صي��صي. 

ومل تكد متر ثالثة �أ�ص�بيع على ��صت�صه�د �ل�صيخ �أحمد �إال وي�شت�شهد الدكتور عبد 

�ملق�ومة  حركة  عن  م�صوؤوالً  �لرنتي�صي  �لدكتور  �نتخ�ب  مّت  وقد  الرنتي�شي،  العزيز 

�الإ�صالمية حم��ص بعد �ل�صيخ �أحمد ي��صني يف غزة، وقد ق�ل هذ� �لرجل كلمة ق�طعة عندم� 

�أ�صمع له  �إن مرجعيتي هو �الأخ �ملج�هد خ�لد م�صعل و�أن�  �صئل من هو مرجعيتك؟ ق�ل، 

و�أطيع. وبهذ� �ألغى نه�ئي�ً مل� ك�ن يخطط له �لبع�ص من تق�صيم حم��ص بني �خل�رج و�لد�خل، 

لهم حمبة كبرية، وحتدثت معه  �أكن  �لذين  �الإخوة  �لرنتي�صي من  �لعزيز  و�لدكتور عبد 

عدة مر�ت، وتق�بلت معه مرتني يف مرج �لزهور، وقلت يف نف�صي �أن� و�إي�ه على خط و�حد 

من �لن�حية �لفكرية و�ل�صي��صية وقد تعر�ص �لدكتور �لرنتي�صي، وللمرة �لث�نية، ملح�ولة 

�غتي�ل، ك�نت �إ�ص�بته هذه �ملرة بليغة وتويف بعده� يف 2004/4/17، وخرجت مظ�هر�ت 
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يف كل مك�ن ت�ص�من�ً وتكري�ً لهذ� �لبطل �ملج�هد �لذي له دور يف ت�أ�صي�ص حركة �ملق�ومة 

لبن�ن يف  �إىل جنوب   1992 �صت�ء  نه�ية  �أبعد  �أن�صى موقفه عندم�  �الإ�صالمية حم��ص. وال 

مرج �لزهور، و�نتخب ق�ئد�ً للمبعدين و�أعلن يف �ل�ص�ع�ت �الأوىل �أنن� �صنبقى على �حلدود، 

و�صنقيم خميم �لعودة، ومكثو� حو�يل �لع�م يف هذ� �ملخيم، وحّولو� �ملحنة �لتي تعر�صو� 

و�أي�ص�ً  �لع�مل.  �إىل  بقوة  حم��ص  �الإ�صالمية  �ملق�ومة  حركة  ظهرت  حيث  منحة،  �إىل  له� 

�لرنتي�صي حمبوب�ً،  �لدكتور  �لرنتي�صي �صخمة يف غزة، حيث ك�ن  �ل�صهيد  ك�نت جن�زة 

وخ��صة بني �ل�صب�ب، ويف عّم�ن �أي�ص�ً ق�مت م�صرية ز�د عدد �مل�ص�ركني فيه� عن �لع�رشة 

�آالف، وقد �ألقيت كلمة �أي�صً� ب��صم حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية حم��ص ب�لتهنئة ب��صت�صه�ده 

و�لتعزية بفقد�ن هذ� �لق�ئد �لكبري. 

يف هذه �الأثن�ء متت عدة عملي�ت فد�ئية و��صت�صه�دية، ق�مت به� خلية �صلو�ن بقي�دة 

�ملج�هد �الأ�صري و�ئل ق��صم و�إخو�نه، ومن ور�ئهم �ملج�هد �لكبري �الأ�صري عبد �هلل �لبغوثي 

�ملحكوم بـ 67 موؤبدً�، �أبرزه� عملية �جل�معة �لعبية يف �لقد�ص. 

�الأطب�ء من  �إليه  مر�س يا�رش عرفات، ح�رش  �ملهمة  �الأحد�ث  �لع�م ك�ن من  ويف هذ� 

�ملق�طعة،  يف  حم��رش  وهو  ملع�جلته  وتون�ص  وم�رش  �الأردن  من  �لعربية  �لدول  خمتلف 

ومكث  ب�ري�ص  �إىل  نقله  متّ  حيث  للعالج،  �خل�رج  �إىل  ينقل  �أن  على  �الأطب�ء  هوؤالء  و�تفق 

هن�ك فرتة، وبعد ذلك �أعلن عن وف�ته يف 2004/11/11، و�أُحْ�رِش بط�ئرة؛ حيث دفن يف ر�م 

�هلل قريب�ً من �ملق�طعة. ومم� هو جدير ب�لذكر �أن ممن ز�ره يف ب�ري�ص حممود عب��ص رئي�ص 

�لوزر�ء �ل�ص�بق، �لذي �ختري بعد ذلك رئي�ص�ً لل�صلطة �لفل�صطينية، ورئي�ص�ً حلركة فتح، 

ومنظمة  فتح  حركة  من  �لق�دة  وبع�ص  �صهى  زوجته  و�أي�ص�ً  �لتحرير،  ملنظمة  ورئي�ص�ً 

�لتحرير ك�نو� هن�ك. و�لغريب �إنه حتى هذه �للحظة ف�إن وف�ة عرف�ت م� تز�ل غ�م�صة، 

موؤخر�ً  �رشيف  �أبو  ب�ص�م  �مل�صت�ص�رين  �أحد  وذكر  ب�ل�صم.  تويف  ب�أنه  كرثت  و�لرو�ي�ت 

�ل�ص�بق يعلم ب�ل�صبط �صبب �لوف�ة هو و�الأطب�ء �لفرن�صيني.  ب�أن �صري�ك رئي�ص فرن�ص� 

عندم�  عرف�ت  مبر�فقة  له  ي�صمح  مل  �لكردي  �أ�رشف  �خل��ص  طبيبه  �أن  ب�لذكر  و�جلدير 

ذهب �إىل فرن�ص�، �أي �أن هن�ك عالمة ��صتفه�م كبرية عمن ور�ء هذه �لعملية، وكيف متت؟. 

و�جلدير ب�لذكر �أي�ص�ً يف �آخر زي�رة ل�ص�رون �إىل و��صنطن ولق�ئه مع جورج بو�ص حتدث� 
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عن عرف�ت، ق�ل بو�ص ل�ص�رون “ال تقرتب من عرف�ت”، ق�ل �ص�رون “�إن �هلل بح�جة �إىل 

م�ص�عدة �أحي�ن�ً”. وهذه �ملق�بلة ن�رشت يف �جلر�ئد �لعبية قبل وف�ة عرف�ت، وهو م� يوؤكد 

ب�أن �ص�رون ك�ن لديه �الإ�رش�ر على ت�صميم عرف�ت. و�جلدير ب�لذكر ب�أن �أول من �صكك يف 

�غتي�ل عرف�ت هو �الأخ �ملج�هد خ�لد م�صعل، الأنه نف�صه قد مّر بتجربة عندم� مّت ت�صميمه 

ب�صورة كيم�وية، ولوال لطف �هلل �أوالً، و�لتطور�ت �لتي ح�صلت فيم� بعد ب�إلق�ء �لقب�ص 

�لوليد. وهذ� �جل�نب من وف�ة عرف�ت، و�جل�نب  �أبو  �ملو�ص�د �الثنني مل� جن�  على عمالء 

عن  يقل  ال  عرف�ت  لدى  م�  �أن  ذلك  قبل  �الإعالم  حتدث  وقد  لديه،  �لتي  �الأمو�ل  �الآخر 

خم�صة ملي�ر�ت دوالر، وحتى هذه �للحظة ال �أحد يعرف م�صري هذه �الأمو�ل، خ��صة �أن 

م�صت�ص�ره �القت�ص�دي �لكردي �لغ�م�ص حممد ر�صيد )خ�لد �صالم( قد �ختفى بعد ذلك، 

ورمب� يتنقل يف �أكرث من مك�ن، �إذن �أ�رش�ر وف�ة عرف�ت م� ز�لت غ�م�صة، و�أ�رش�ر �أمو�له 

وهي �أمو�ل �ل�صعب �لفل�صطيني م� ز�لت غ�م�صة. 

�أن ال  �للق�ء طلبت  �ل�صورى يف �حلركة، يف هذ�  لق�ء ملجل�ص  2004 جرى  �لع�م  يف هذ� 

�الإق�مة  ب�صبب فر�ص  �الأردن  �أحترك من  �أن  �أ�صتطيع  ال  الأنني  �ملجل�ص،  لرئ��صة  �أتر�صح 

�جلبية علّي، وهكذ� مّت �ختي�ر �أحد �الإخوة. 

�ملق�ومة  ت�صتهدف  �لتي  و�ملوؤ�مر�ت  �ملنطقة،  يف  جد�ً  �خلطرية  �لتطور�ت  ظّل  يف 

�الأ�ص��صي  �لنظ�م  تغيري  �ل�صورى  جمل�ص  �أع�ص�ء  �الإخوة  من  عدد  ط�لب  �لفل�صطينية 

�لد�خلي للحركة، �ص�بقً� ك�ن �لنظ�م ين�ص على �أن رئي�ص �أو ق�ئد حركة حم��ص له دورت�ن 

على �الأكرث، جرى تعديل للق�نون �الأ�ص��صي، وفتحت �لدور�ت وذلك �أ�صوة مبو�قع �أخرى 

�لدور�ت،  من  ُمعنّي  بعدد  �لرئي�ص  �نتخ�ب  ح�رش  ت�صرتط  ال  حيث  �الإ�صالمية  للحرك�ت 

مّت  فقد  وهكذ�  دورتني،  من  �أكرث  �ل�صخ�ص  �ختي�ر  حق  �ل�صورى  ملجل�ص  ترتك  ولكنه� 

�نتخ�ب �الأخ خ�لد ليكون ق�ئد�ً حلركة حم��ص لفرتة ث�لثة. 



الف�صل اخلام�س ع�رش
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من اأحداث �شنة 2005:

 ،2005/2/14 يوم  �حلريري  رفيق  �غتي�ل   2005 �صنة  يف  ح�صلت  �لتي  �الأحد�ث  من 

ورفيق �حلريري له جو�نب �إيج�بية وله جو�نب �صلبية، من �إيج�بي�ته �أنه ك�ن �لرجل �لذي 

بنى لبن�ن وبريوت خ��صة بعد تدمريه� ب�صبب �حلرب �الأهلية، ولقد �ص�هدت بنف�صي يف 

�أثن�ء بع�ص زي�ر�تي �إىل لبن�ن �مل�ص�ريع �ل�صخمة �لتي متّ تنفيذه�، خ��صة يف و�صط بريوت 

ويف �أم�كن كثرية. وهذ� �لرجل �أي�ص�ً �أ�صبح ب�لغ �لرث�ء و�أنفق على قط�ع�ت فقرية من ك�فة 

�ألف ط�لب ج�معي، هذه   35 �أكرث من  ب�أنه علّم  �للبن�ين، وهن�ك معلوم�ت  �ملجتمع  �ألو�ن 

�مل�ص�عد�ت �لكبرية جعلت له �صعبية كبرية يف لبن�ن وخ��صة عند �ل�صنة �للبن�نيني، مع �أن 

خط �حلريري هو خط ليب�يل متحرر، ويف �النتخ�ب�ت �الأخرية ��صتط�ع تي�ر �مل�صتقبل �أن 

�أم� �صلبي�ته فهو  ي�صيطر، و�أن يفرز عدد�ّ كبري�ّ من �لنو�ب �ل�صنة ممن يت�ص�منون معه، 

�نحي�زه للغرب ممثالً ب�لوالي�ت �ملتحدة وفرن�ص�. 

�غتي�ل �حلريري ت�ص�ربت حوله �لتحليالت، و�أن� ممن كتبت مبكر�ً ب�أن من ور�ء �غتي�له 

�أن تكون قوى خ�رجية، وخ��صة قوى �ملو�ص�د �ل�صهيوين، ل�صبب ب�صيط وهو �أن  ال بدّ 

�غتي�ل �حلريري �صيفكك �ملجتمع �للبن�ين وهذ� م� ح�صل بعد ذلك، وهذ� م� يريده �لعدو 

�أي مو�جهة  �إذ� ح�صلت  �للبن�ين حتى  �إ�صع�ف مكون�ت �ملجتمع  �لذي يريد  �ل�صهيوين، 

مع �ملق�ومة �الإ�صالمية يف لبن�ن ي�صتطيع �ل�صه�ينة �أن يوجهو� �رشب�ت قوية لهذ� �خلطر 

�لذي يثله حزب �هلل. وفعالً ح�صل �ن�صق�ق كبري، وهذ� �الن�صق�ق �أفرز م� ي�صمى ب�الأكرثية 

�آذ�ر وتت�صكل من جم�عة �مل�صتقبل ومن جم�عة جنبالط وجم�عة  �أو قوى 14  �أو �ملو�الة 

جعجع، وغريه� يف جهة، ويق�بله� يف �جلهة �الأخرى حزب �هلل و�أمل وجم�عة مي�صيل عون 

�أزمة  هن�ك   )2007 )�صيف  �للحظة  هذه  حتى  وم�ز�لت  وغريه�،  �حلر  �لوطني  �لتي�ر  �أو 

�إىل قي�م حكومة وطنية،  �هلل وكتلته  �لذي يدعو حزب  �لوقت  �ملجتمع. ويف  �صديدة د�خل 

تعطي للمع�ر�صة م� ي�صمى ب�لثلث �ل�ص�من ترف�ص �الأكرثية ذلك وتقف �لوالي�ت �ملتحدة 

�صدّ �إق�مة مثل هكذ� حكومة، بينم� ت�أخذ �لوالي�ت �ملتحدة موقف�ً من�ق�ص�ً يف فل�صطني، بني 

�أفرزت  �لتي  �لديوقر�طية  �نتخ�ب�ت مبكرة، و�صّد  �إجر�ء  وفتح فهي مع  حركة حم��ص 

�ملتب�ينة  �ملو�قف  �أي حكومة وحدة وطنية، هذه  2006/1/25، وترف�ص  حركة حم��ص يف 
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للوالي�ت �ملتحدة تفر�صه� �مل�صلحة �الأمريكية و�ل�صهيونية. وهذ� يقودن� فيم� بعد عندم� 

ي�أتي �حلديث عن حرب متوز �لتي ح�صلت يف لبن�ن يف �صهر متوز/ يوليو 2006. 

يف ع�م 2005 ح�صل لقاء مهم يف القاهرة حيث �لتقت �لف�ص�ئل �لفل�صطينية جميعه� 

�صليم�ن،  عمر  �مل�رشي  �ال�صتخب�ر�ت  وزير  يثله�  وك�ن  م�رش،  حكومة  �إ�رش�ف  حتت 

وك�نت �أهم �لف�ص�ئل �مل�ص�ركة فتح وحم��ص و�جله�د و�ل�صعبية و�لديوقر�طية وغريه�. 

�جتمعت هذه �لف�ص�ئل يف �لق�هرة ملدة طويلة، وخال�صة هذه �للق�ء�ت متت باإعالن قرارات 

القاهرة يف 2005/3/17 فيم� يعرف ب�إعالن �لق�هرة، هذه �لقر�ر�ت فيه� جو�نب �إيج�بية 

وفيه� جو�نب �صلبية. من �الإيج�بي�ت �لرتكيز على عودة �لالجئني �إىل ممتلك�تهم و�أر��صيهم 

يف من�طق 1948، هذ� ن�ّص و��صح ومهم جد�ً، الأنه ال يكن حّل �لق�صية �لفل�صطينية دون 

منظمة  بن�ء  �إع�دة  �الإيج�بية  �جلو�نب  من  و�أي�ص�ً  �لقد�ص.  وق�صية  �لالجئني  ق�صية  حلّ 

�لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص  فيه�  مب�  جديدة،  و�صي��صية  تنظيمية  �أ�ص�ص  على  �لتحرير 

�لتهدئة،  قر�ر  فهو  ر�أيي،  يف  �ل�صلبية  �جلو�نب  من  �أم�  �النتخ�ب�ت.  �آلية  حتت  يتّم  بحيث 

منذ توقيع هذه �التف�قية حتى نه�ية �صنة 2005، وعملي�ً فقد مّر ع�م 2005 بدون عملي�ت 

وخطورة  تتوقف،  مل  �ل�صهيونية  و�الغتي�الت  �الجتي�ح�ت  �أن  من  �لرغم  على  مق�ومة، 

مو�فقة حرك�ت �ملق�ومة، ويف مقدمته� حم��ص و�جله�د على هذه �التف�قية، �أن �آلية �ملق�ومة 

عندم� تتوقف لفرتة طويلة ترت�جع بعد ذلك، وي�صبح من �ل�صعوبة مبك�ن �أن ت�صت�أنفه� 

 1936 ثورة  يف  �لعرب  حك�م  وجه  عندم�  �لفل�صطيني  ب�لت�ريخ  نذكر  ونحن  ث�نية.  مرة 

ر�ص�لة �إىل �ل�صعب �لفل�صطيني بوقف �لثورة و�العتم�د على نو�ي� حليفة �لعرب بريط�ني� 

يف ذلك �لوقت، وجدن� �أن �ملق�ومة توقفت بعد ذلك، وك�ن من �ملمكن له� �أن ت�صتمر وت�أتي 

بنتيجة �أف�صل. 

�لتحرير  منظمة  بن�ء  �إع�دة  مثل  �الإيج�بية  ف�الأمور  ينفذ،  مل  ذلك  بعد  �لق�هرة  �تف�ق 

�أخذ حممود عب��ص ي�طل فيه� حتى هذ� �لت�ريخ، �أي بعد �أو��صط �صنة 2007، وبعد ذلك 

�صيطر حممود عب��ص على كل موؤ�ص�ص�ت منظمة �لتحرير مب� فيه� �جلنة �لتنفيذية، وهي ال 

متلك �ل�رشعية �الآن، و�ملجل�ص �لوطني �لذي مل يجتمع منذ حو�يل ع�رش �صنو�ت، و�ملجل�ص 

�ملركزي �لذي �أخذ ي�صتدعيه من وقت الآخر، وكل �آلي�ت منظمة �لتحرير �أخذ حممود عب��ص 
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يحركه� لل�صغط على حركة حم��ص. ويف �آخر خط�ب له �أم�م �ملجل�ص �ملركزي ق�ل لقد مّت 

�إلغ�ء �تف�قية �لق�هرة، ومتّ �إلغ�ء �تف�قية مكة، وق�ل من يريد �أن ين�صم �إىل منظمة �لتحرير 

فليقدم طلب�ً �إىل منظمة �لتحرير �حل�لية، وللمجل�ص �لوطني �حل�يل. وهكذ� يكون عب��ص قد 

خدع حركة حم��ص وحركة �جله�د ب�حلديث عن �إع�دة بن�ء منظمة �لتحرير كتخدير لهم 

حتى يح�صل على وقف �ملق�ومة طيلة �أكرث من ع�مني. 

يف  �صتجرى  �لتي  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخ�ب�ت  عن  �حلديث  بد�أ   2005 �صنة  يف 

كو�در  لكل  عميقة  در��صة  مدرو�صة  ورقة  حم��ص  حركة  قي�دة  قدمت  وقد   ،2006/1/25

�الإ�صالمية عليه�، مبن  �إطالع �حلرك�ت  مّت  �لد�خل ويف �خل�رج، و�أي�ص�ً  حركة حم��ص يف 

فيهم مثالً �الإخو�ن �مل�صلمون يف �الأردن وجبهة �لعمل �الإ�صالمي، وطلب �أخذ �الآر�ء يف هذه 

�لورقة. وهذه �لورقة من ن�حية مو�صوعية ت�صع �إيج�بي�ت �مل�ص�ركة يف �نتخ�ب�ت �ملجل�ص 

�لت�رشيعي و�صلبي�ته�، وقد ��صتملت على كل �جلو�نب من ن�حية مو�صوعية. ولكن �ملهم 

�أن �لورقة ك�نت تتحدث عن �مل�ص�ركة يف �نتخ�ب�ت �ملجل�ص �لت�رشيعي؛ للح�صول على كتلة 

مم�نعة د�خل �ملجل�ص �لت�رشيعي حتمي �ملق�ومة �لفل�صطينية، �أي ب�أن ال تتج�وز �الأكرثية 

�أي ال تتج�وز ن�صبة �لـ 50% من �أع�ص�ء �ملجل�ص �لت�رشيعي، وهذ� هو ن�ص وروح �لورقة 

�لتي قدمت. 

قدمت �آر�ء كثري من �الإخوة، خ��صة يف حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية حم��ص يف �لد�خل ويف 

�أغلبية للدخول يف  �أقول ب�أنه ك�ن هن�ك  �أن  �أدىل بدلوه، ويكن  �خل�رج ويف �ل�صجون، كل 

�ملجل�ص �لت�رشيعي، �صمن �ل�صقف �لذي ذكرته �أي �أن ال يزيد عن 50%، وبحدود متوقعة 

بني 30% �إىل 40%. وممن دفع بقوة ب�جت�ه �لدخول يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �الإخوة يف قط�ع 

غزة، و�الإخوة يف مدينة ن�بل�ص، بينم� �الإخوة يف �خلليل و�لقد�ص وقلقيلية ك�نو� متحفظني 

�أكون من�صف�ً ف�إن عدد�ً من �الأك�دييني  على مبد�أ �لدخول يف �ملجل�ص �لت�رشيعي. وحتى 

�لقريبني من �حلركة ك�ن لهم دور كبري يف جر و�إقن�ع هذه �حلركة ب�مل�ص�ركة يف �نتخ�ب�ت 

�لت�رشيعي. وكم� هو معلوم ف�إن هوؤالء �الأك�دييني ال يثلون �لقي�د�ت و�لكو�در �ملج�هدة 

و�ملن��صلة، فهم ع�دة ي�صعون �الإيج�بي�ت و�ل�صلبي�ت و�خلي�ر�ت، وهكذ�، هوؤالء دفعو� 

ب�جت�ه �أن تدخل �حلركة يف �النتخ�ب�ت. �أم� يف �ل�صجون فك�ن هن�ك �آر�ء متب�ينة، فهن�ك من 
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و�فق على �مل�ص�ركة وهن�ك من رف�ص ب�صدة �مل�ص�ركة يف �نتخ�ب�ت �لت�رشيعي. �أن� �صخ�صي�ً 

�أر�صلت ر�أيي �إىل قي�دة �حلركة، وو�صعت بع�ص �حليثي�ت بتحفظي على �مل�ص�ركة �أ�صالً 

يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�أهم �لنق�ط �الأ�ص��صية �لتي �عتمدت عليه�، �أنه ال يوجد �نتخ�ب�ت 

ديوقر�طية يف ظّل �الحتالل، و�أن كل �لثور�ت يف �لع�مل مب� فيه� �لثورة �جلز�ئرية و�لثورة 

�أو �صكلت حكومة يف ظّل  �نتخ�ب�ت يف ظّل �الحتالل  �أنه� �ص�ركت يف  �لفيتن�مية مل ن�صمع 

�أن  �لث�نية  و�لنقطة  �أوالً.  ودحره  �الحتالل  مق�ومة  على  �لرتكيز  هو  ف�الأ�صل  �الحتالل، 

م�ص�ركتن� يف هذه �النتخ�ب�ت �صتكون على ح�ص�ب �ملق�ومة، فب�الإ�ص�فة �إىل قر�ر �لتهدئة 

�لذي �أُخذ يف �لق�هرة، ف�إن هذه �النتخ�ب�ت و�مل�ص�ركة فيه� �صتمدد من هذه �لتهدئة ب�صورة 

تلق�ئية، وهكذ� �صنفقد �ملحور �لرئي�صي �لذي ق�مت عليه حركة حم��ص وهو حمور �ملق�ومة. 

�لظروف  عن  تختلف  مل   2006 �صنة  و�ملعطي�ت  �لظروف  �أن  نظري  بوجهة  ك�ن  و�أي�ص�ً 

و�ملعطي�ت يف �صنة 1996 �لتي �أخذن� قر�ر�ً ب�أغلبية �ص�حقة، كم� ذكرت �ص�بق�ً، بعدم �لدخول 

�إذ� دخلن�  �أو�صلو، فنحن  �إفر�ز�ت  �أحد  �لت�رشيعي هو  �لت�رشيعي، الأن �ملجل�ص  يف �ملجل�ص 

�النتخ�ب�ت �صندخله� حتت �صقف �الحتالل، وحتت �صقف �أو�صلو. هذه �حليثي�ت وغريه� 

قدمته� بقوة الأكون من�صجم�ً مع نف�صي، وجت�ه ربي �صبح�نه وتع�ىل، ولكنني ك�صخ�ص 

�أعمل �صمن حركة جم�عية، نحرتم ر�أي �الأغلبية، و�ألتزم مب� تلتزم به �الأغلبية. 

�أم� ب�لن�صبة لر�أي �حلرك�ت �الإ�صالمية ف�أ�رشب مث�لني، �ملث�ل �الأول: �صلمت هذه �لورقة 

�إىل قي�دة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن، و�ملث�ل �لث�ين: تقدمت بهذه �لورقة �إىل قي�دة جبهة 

�لعمل �الإ�صالمي يف �الأردن. قي�دة �الإخو�ن �مل�صلمني لالأ�صف مطمطت �الأمور ومل تعلن 

ر�أيه�، وقد و�فقت بعد ذلك بعد �أن �أُخِذَ قر�ر �حلركة ب�مل�ص�ركة. �أم� جبهة �لعمل �الإ�صالمي 

فقد �صلمتني رده� و�أر�صلته �إىل قي�دة �حلركة، ك�ن �لرد خمت�رش�ً ويعتمد على ن�صيحتني، 

�لن�صيحة �الأوىل �أن �خلي�ر هو بني �ل�صيئ و�الأ�صو�أ، و�لن�صيحة �لث�نية �أنه مهم جد�ً �أن ال 

علَِن قر�ر 
ُ
�أ 40%. بعد ذلك  �لـ  ن�صبة  و�أن تكون �صمن  �أكرثية،  تتجه حركة حم��ص الأخذ 

�مل�ص�ركة يف �نتخ�ب�ت �ملجل�ص �لت�رشيعي، وك�ن ذلك يف �صنة 2005. 

بدخول  �لق�دمة  �لعقب�ت  ��صت�رش�ف  هو  �لورقة،  له  تتطرق  ومل  �أي�ص�ً،  �ملوؤمل  �ل�صيء 

�ملو�صوع  لهذ�  يتطرق  مل  للحكومة،  ت�صكيله�  �أو  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  حم��ص  حركة 
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�لغربية، وقلت له هل كنتم  �ل�صفة  �لوزر�ء من  �أحد  �لتقيت يف عمّ�ن مع  �أنني  �أذكر  �أحد. 

تتوقعون هذه �لعقب�ت �لتي �ن�صبت عليكم، ق�ل ال، ومل يلتفت �أحد �إىل هذه �لعقب�ت، وفعالً 

�لتعقيد�ت ومن  بعد، و�صنتحدث عنه�، ك�نت فوق �خلي�ل من  فيم�  �لتي ج�ءت  �لعقب�ت 

�ل�صغوط�ت. 

من اأحداث �شنة 2006:

�أخذ �لقر�ر، و�أعطى نظ�م �النتخ�ب�ت فر�صة حتى 2006/1/1 لي�صتطيع من خالله� �أي 

حزب �أو ف�صيل �أن يعيد �لنظر يف ت�صكيل قو�ئمه �إذ� �أر�د، وهذ� م� ��صتغلته حركة فتح حيث 

ك�نت لديه� ق�ئمت�ن، ق�ئمة بقي�دة مرو�ن �لبغوثي وق�ئمة بقي�دة جم�عة حممود عب��ص، 

وقد مّت توحيدهم� مع�ً، هذه �لق�ئمة ب�لن�صبة النتخ�ب�ت �لق�ئمة �لو�حدة، الأن �النتخ�ب�ت 

يف �ل�صفة و�لقط�ع ك�نت على نوعني من �النتخ�ب�ت، نوع ن�صفهم ب�لقو�ئم �لن�صبية على 

م�صتوى �ل�صفة و�لقط�ع، و�لن�صف �الآخر مبر�صحني ح�صب �ملن�طق. 

من  لالنتخ�ب�ت  �صينزلون  �لذين  لالإخوة  ق�ئمة  �ملقد�صية  �لقد�ص  جريدة  يف  قر�أت 

حم��ص، �صو�ء يف �لق�ئمة �ملوحدة �أو �لفردية ف�إذ� بهم حو�يل 132 �أخ�ً، �أي يف جميع �ملق�عد، 

وقر�أت �الأ�صم�ء ف�إذ� به� قي�د�ت �صي��صية، وقي�د�ت �إعالمية، وقي�د�ت ع�صكرية، وقي�د�ت 

تنظيمية، �أي �أنن� �أخرجن� كل تنظيم حركة حم��ص وو�صعن�ه على �ل�صطح. وهذ� ك�ن له م� 

بعده، دفعن� ثمن�ً كبري�ً ب�صبب هذ� �لقر�ر �ملت�رشع وغري �لعميق، �أر�صلت ر�ص�لة م�صتعجلة 

 ،%50 132 مر�صح�ً و�أن يكون �لعدد فقط  �أن ال ينزلو�  �إىل قي�دة �حلركة، وطلبت منهم 

وقلت لهم يف كت�بي �إنن� �إذ� �أنزلن� هوؤالء، ويف ظلّ �أن �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ل�صفة و�لقط�ع 

�صنكون  �أنن�  �أ�ص��ص  على  علين�  بثقله  �صيلقي  �ل�صعب  ف�إن  �ل�صلطة،  على  ن�قم  و�لقد�ص 

�ملخل�صني، و�صنجب على ت�صكيل �حلكومة، وط�مل� �أن �لو�صع كذلك ف�إن قر�رن� �صي�صبح 

يف  �الإخوة  ونزل  �لر�أي،  بهذ�  يوؤخذ  مل  �الأ�صف  مع  �ل�ص�رع.  ب�أيدي  و�إمن�  ب�أيدين�  لي�ص 

�النتخ�ب�ت يف كل �ملو�قع. 

م�ذ� جرى يوم �النتخ�ب�ت، ك�نت مر�كز �ال�صتطالع و�الأبح�ث ت�صدر بي�ن�ت تقول 

�أمريك� ك�نت  35–40%، وفتح �صت�أخذ �الأغلبية، وهكذ�  ب�أن حركة حم��ص �صتن�ل حو�يل 

مطمئنة، و�لكي�ن �ل�صهيوين ك�ن مطمئن�ً، وحممود عب��ص ك�ن مطمئن�ً، ولذلك ف�إن �أمريك� 
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و�لكي�ن �ل�صهيوين وعب��ص مررو� �النتخ�ب�ت، وو�فق �لكي�ن �ل�صهيوين على �أن جترى 

حركة  جلّر  يخططون  ك�نو�  �لقد�ص.  منطقة  يف  �ص�بق�ً  به  متت  �لذي  ب�ل�صكل  �النتخ�ب�ت 

�لت�رشيعي.  �ملجل�ص  دخوله�  خالل  من  ف�صيئ�ً  �صيئ�ً  �لت�صوية  �إط�ر  يف  لالنغم��ص  حم��ص 

عندم� ك�ن �الإعالم ي�ص�أل �ملنتخبني �لع�ديني، من �نتخبت؟ ك�ن �ملو�طن ينظر حوله فيجد 

جعل  مم�  وهذه  فتح،  �نتخبت  فيقول  د�خله  يف  فيخ�ف  فتح  ورج�ل  �لفل�صطيني  �الأمن 

�ال�صتبي�ن�ت ت�صبّ على �أن فتح �صت�أخذ �الأغلبية، وقد ُقدِّر �أن حو�يل 20% ممن �نتخبو� 

ق�لو� �نتخبن� فتح ولي�ص حم��ص، وهم يف �حلقيقة �نتخبو� حم��ص. وعندم� �أعلنت �لنتيجة، 

ك�نت حركة حم��ص قد �كت�صحت �النتخ�ب�ت، فقد ن�لت حركة حم��ص 74 مقعد�ً من �أ�صل 

132 ودعمت �أربعة من �مل�صتقلني، �أي �أنه� �أخذت 60% من �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�كت�صحت 

�لق�ئمة  يف  �لق�ئمة.  يف  �كت�صحت  مم�  بكثري  �أكرث  �لفردية  �النتخ�ب�ت  يف  حم��ص  حركة 

�أم�  28 مقعد�ً لفتح(،  41.4% )29 مقعد�ً حلم��ص مق�بل  44.4% بينم� �أخذت فتح  �أخذت 

يف �نتخ�ب�ت �ملن�طق فثمة من�طق �كت�صحته� حم��ص ك�ملة، �خلليل ك�ملة، و�لقد�ص تقريب�ً 

مقعد�ً   66 �أ�صل  فمن  وغريه�.  وغزة  ن�بل�ص  يف  �كت�صحت  كم�  �مل�صيحيني.  عد�  م�  ك�ملة 

ق�مت  م�صتقلني  �أربعة  ج�نبه�  �إىل  وف�ز  مقعد�ً   45 بـ  حم��ص  ف�زت  �النتخ�بية  �لدو�ئر  يف 

بدعمهم، بينم� ف�زت فتح بـ 17 مقعد�ً.

يل  وق�ل  �الأردنية،  �ملخ�بر�ت  من  �ص�بط  بي  �ت�صل  �النتخ�ب�ت  يوم  �أي  �ليوم  هذ�  يف 

�إن �مل�صوؤول يريد �أن ير�ك غد�ً، �أي يوم �خلمي�ص 2006/1/26، توجهت �إىل هن�ك، وق�بلت 

حتدثو�  مع�ً.  وحتدثن�  �ملخ�بر�ت،  مدير  م�ص�عد  فيهم  مبن  �ملخ�بر�ت،  �صب�ط  من  عدد�ً 

�الأردنية قد الحظت عيونهم  �أن �ملخ�بر�ت  معي يوم �النتخ�ب�ت ع�رش�ً، وهذ� يدل على 

�الإقب�ل �ل�صديد من �ليوم �الأول، وقبل �أن تفرز �لنت�ئج حلركة حم��ص، ومن هن� ج�ء �لطلب 

�ملبكر. حتدث معي �مل�صوؤول وك�ن منفتح�ً مت�م�ً، ق�ل يل ه� قد �كت�صحتم �النتخ�ب�ت، كيف 

�صتتع�ملون يف �ملرحة �لق�دمة، حتدثن� يف ذلك، ثم ملح �إىل �لعالقة بني حم��ص وبني �الأردن، 

وت�ص�ءل هل يكن حّل هذه �لعالقة، قلت له يكن بدعوة �رشيعة يح�رشه� �لب��ص� 

مدير �ملخ�بر�ت و�أنت، ويح�رشه� �أن� وبع�ص �الإخوة من حم��ص، فو�فق. وهكذ� مّت 

�لرتتيب للق�ء يف �الأ�صبوع �لت�يل، ومّت هذ� �للق�ء يوم 2006/2/1، و�لوفد ت�صكل مني 

ومن �الأخ حممد نز�ل و�الأخ حممد ن�رش، جل�صن� مع مدير �ملخ�بر�ت ومع م�ص�عده، 
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وك�نت �جلل�صة ت�ص�حلية، بد�أت �حلديث، وقدمت �الأخوين للمدير وقلت �إن حركة حم��ص 

ترحب بفتح �صفحة جديدة بني �الأردن وحركة حم��ص، ق�ل نعم ولكن �أنتم �أحرجتمون� يف 

�ل�ص�بق، قلت ال نريد �أن نفتح هذ� �مللف فهو طويل، وله م� له وعليه م� عليه. فعالً تكلمن� 

كثري�ً حول فتح ملف جديد، وك�ن مدير �ملخ�بر�ت متحم�ص�ً جد�ً، لفتح هذ� �مللف، وق�ل لن� 

�إنه �صيغ�در �إىل �لوالي�ت �ملتحدة الأن �مللك ك�ن هن�ك، و�أنه �صيدفع ح�صبم� ذكر لت�رشيع 

�إز�لة �لعو�ئق بني حركة حم��ص وبني �الأردن، وب��صتقب�ل وفد بقي�دة �الأخ خ�لد م�صعل. 

قلن� له جيد، وودعن�ه و�نتظرن� �أ�صبوع�ً، وغ�در �الإخوة �إىل دم�صق. بعد �أ�صبوع �ت�صلت بهم 

حتى ن�أخذ �جلو�ب، ق�لو� غد�ً، ويف �ليوم �لث�ين �لتقيت مع م�ص�عد �ملدير، وحتدثن� عن �آلية 

�للق�ء، وك�ن وفد حركة حم��ص قد بد�أ زي�ر�ته يف �لع�مل �لعربي و�الإ�صالمي و�لدويل، وك�ن 

�الأخ خ�لد م�صعل يف ذلك �لوقت قد بد�أ ب�لق�هرة. ويف لق�ءن� مع مدير �ملخ�بر�ت، كن� نحن 

وهم حري�صون على �أن تكون �لزي�رة �لث�نية لوفد حركة حم��ص بقي�دة �الأخ خ�لد م�صعل 

�إىل �الأردن بعد �لق�هرة، الأن �الأردن مهم جد�ً ب�لن�صبة للق�صية �لفل�صطينية، ولكن الحظت 

�أن �جلو قد تغري، وعر�ص م�ص�عد مدير �ملخ�بر�ت �أن يكون �لوفد من قط�ع غزة ليلتقو� به، 

الأنه ال يكن لق�ء وفد يحمل جو�ز�ت �صفر �أردنية، قلت له وهل ترون �أن فل�صطني فقط 

قط�ع غزة، وت�صقطون �ل�صفة �لغربية وت�صقطون �خل�رج؟، وب�لن�صبة لكم ف�إنكم تق�بلون 

حملة �جلو�ز�ت �الأردنية يف م. ت. ف.، ق�ل من �ملمكن �أن نق�بل �أن��ص�ً �آخرين. �ملهم �إن �جلو 

�ختلف، وو��صح �أن �لقر�ر�ت �لعلي� يف �الأردن قد تن�غمت مع توجه�ت �لوالي�ت �ملتحدة 

بعدم فتح �أي ن�فذة مع حركة حم��ص، �ت�صلت ب�الأخ خ�لد م�صعل وو�صعته يف �ل�صورة، 

ق�ل ال ب�أ�ص وكل و�حد عند �أهله، وفعالً �نتهت هذه �ملح�ولة �لتي بد�أت �رشيع�ً وتوقفت �رشيع�ً، 

وع�دت �الأمور بني حم��ص وبني �الأردن كم� ك�نت �ص�بق�ً، �إن مل تتوتر �أكرث فيم� بعد. 

يف �لد�خل ويف مو�ز�ة �لوفد �لذي بد�أه �الأخ خ�لد م�صعل وز�ر به عدد�ً من �لدول �لعربية 

و�الإ�صالمية ��صتقبل يف تركي� ويف رو�صي� وغريه�. وبد�أت حم�والت يف �لد�خل لت�صكيل حكومة، 

الأنه ح�صب �لق�نون �الأ�ص��صي �لفل�صطيني من يح�صل على �أعلى �الأ�صو�ت هو �لذي يكلف 

بت�صكيل �حلكومة، وهذ� م� متّ ب�ل�صبط مع حممود عب��ص وتكليفه الإ�صم�عيل هنية. ��صتمرت 

�لفل�صطينية،  و�لف�ص�ئل  فتح  وبني  حم��ص  حركة  من  وفد  بني  �صهرين  حو�يل  �حلو�ر�ت 

و�أطلق دحالن �ل�صخ�صية �لفتح�وية �لقوية يف قط�ع غزة مقولته “�إنه من �لع�ر �أن ندخل 



332

املئذنة احلمراء

يف حكومة مع حركة حم��ص”، وهذ� �حلو�ر ملدة �صهرين مل ي�أِت بنتيجة، ورف�صت حركة 

�أنه� ك�نت تريد  �أهمه�  �أن ت�ص�رك يف حكومة �لوحدة �لوطنية، طبع�ً الأ�صب�ب كثرية،  فتح 

�أن ت�صقط جتربة حركة حم��ص. وقد �رشّح ك�رتر �لرئي�ص �الأمريكي �ل�ص�بق، و�أحد �أبرز 

�مل�رشفني �لدوليني على �النتخ�ب�ت يف �ل�صفة و�لقط�ع. وك�ن يعرف م� هي توجه�ت حركة 

فتح، ق�ل رمب� جتري �نتخ�ب�ت بعد ثالثة �أ�صهر، �أي �أن �لتجربة لن تكون الأكرث من ثالثة 

�أ�صهر. �أم� �لف�ص�ئل �لفل�صطينية �الأخرى �أي�ص�ً ف�صلت معه� �ملف�و�ص�ت ب�صبب ظ�هري، 

وهو �أن �أمريك� هددت كل من ي�صرتك يف حكومة حم��ص ب�أنه �صيحظر عليه دخول �لوالي�ت 

�ملتحدة، و�صينظر �إليه على �أنه قريب من “�الإره�بيني”. و�ل�صبب �الأهم �أن هذه �لف�ص�ئل 

�لفل�صطينية منذ  �لتحرير  �لفل�صطينية جميعه� تتق��صى خم�ص�ص�ت �صهرية من منظمة 

عقود، ومن يلك مفت�ح هذه �ملخ�ص�ص�ت، هو عب��ص وحركة فتح، فرف�صو� �أن ي�ص�ركو� يف 

هذه �حلكومة، و�حلقيقة �إن حركة حم��ص ك�نت حري�صة �أن ت�ص�رك معه� ف�ص�ئل �أخرى. 

يف هذه �الآونة �أعلن �أوملرت وبو�ص نو�ي�هم� بو�صوح ب�أنهم� �صيح�رب�ن حركة حم��ص 

حرب�ً �صعو�ء، و�صي�صد�ن عليه� جميع �ملن�فذ، ذكر� ذلك مبكر�ً وهذ� م� ح�صل بعد ذلك. 

ت�صكلت حكومة هنية وم�ر�صت عمله�، وق�م حممود عب��ص مبكر�ً �أي�ص�ً بعد جن�ح حركة 

رج�الته  �إىل  و�حل�ص��صة  �ملهمة  �ملو�قع  جميع  �أ�صندت  رئ��صية  قر�ر�ت  ب�إ�صد�ر  حم��ص 

�أبو �صب�ك مدير�ً لالأمن �لوطني يف قط�ع  وربطهم ب�لرئ��صة. مث�ل على ذلك، عني ر�صيد 

به،  وربطه  �ملدين،  �لدف�ع  وعن  �ل�رشطة  وعن  �لوق�ئي  �الأمن  عن  م�صوؤوالً  ليكون  غزة، 

وربط �ملع�بر جميعه� ب�لرئ��صة مب� فيه� معب رفح ومعب �ملنط�ر )ك�رين(، وربط �الإذ�عة 

و�لتلفزيون ب�لرئ��صة بحيث �أ�صبح وزير �الإعالم �لدكتور يو�صف رزقة ال يلك من �أمره 

�صيئ�ً... وهكذ�. وبد�أ حممود عب��ص يف كل لق�ء�ته مع �لوفود �لغربية ويف �صفري�ته �إىل �لدول 

�لغربية ي�صنّ حملة مركزة على حركة حم��ص، ذكر يل �صديق ب�أن له قريب�ً يعمل مرتجم�ً 

يف ر�م �هلل، و�أنه خالل �ص�عة ون�صف مع وزير خ�رجية الإحدى �لدول �الأوروبية، ك�ن هذ� 

�لقريب يرتجم م� يقوله حممود عب��ص، وجميعه ي�صبّ على عزل حكومة حم��ص. وفعالً 

�أي  �ل�صلطة حممود عب��ص مل ي�صطحب معه وال وزير و�حد من حكومة هنية يف  رئي�ص 

�لقمة يف  �نته�ء موؤمتر  �إىل حني  �أخر ت�صكيل �حلكومة  قد  �إنه  له يف �خل�رج، وحتى  جولة 

�آخر من فتح ليقوم مق�م وزير �خل�رجية.  �أو�خر �صهر �آذ�ر/ م�ر�ص، و�أخذ معه �صخ�ص�ً 
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وهذه �ملعلوم�ت ك�صف �لنق�ب عنه� يف خط�ب �الأخ خ�لد م�صعل يف خميم �لريموك يف دم�صق، 

ف�نتقد حممود عب��ص وق�ل ب�أنه يعرقل عمل �حلكومة ويحر�ص على هذه �حلكومة، هذه 

�لكلم�ت �لتي ق�له� �الأخ خ�لد، ��صتخدمت من فتح ك�إ�ص�رة للبدء مبظ�هر�ت �ص�خبة نزلت 

حركة  ولالأ�صف  �صديد�ً.  هجوم�ً  وه�جموه  م�صعل،  خ�لد  �صدّ  و�لقط�ع  �ل�صفة  مدن  يف 

حم��ص مل حت�صن �ختي�ر �لوزر�ء، ومن هوؤالء ن�ئب رئي�ص �لوزر�ء. وق�ل �إن من يثلن� هو 

�لن�طق ب��صم �حلكومة ولي�ص خ�لد م�صعل، وهذ� يدّل على �أن هن�ك ت�رشع�ً يف �ختي�ر هذه 

�لنوعي�ت، ومل تخرت نوعية �صلبه قوية ملتزمة �لتز�م�ً قوي�ً. 

�جلولة �لتي ق�م به� �الأخ خ�لد ك�نت مهمة جد�ً جلمع بع�ص �الأمو�ل لدعم هذه �حلكومة، 

هذه  جت�وزت  وعندم�  رجليه�،  على  �حلكومة  هذه  الإيق�ف  �الأمو�ل  بع�ص  ج�ءت  وفعالً 

�حلكومة عدد�ً من �لعقب�ت، ح�ول حممود عب��ص �أن ي�صتثمر م� ي�صمى بوثيقة �الأ�رشى، 

حيث �أعلن يف 2006/5/11 وكم� قر�أت يف جريدة �لقد�ص �ملقد�صية ب�أن عدد�ً من �الأ�رشى، 

منهم مرو�ن �لبغوثي من فتح، ومنهم عبد �خل�لق �لنت�صة من حم��ص، ومنهم �ل�صعدي 

من �جله�د، وملوح من �ل�صعبية، و�آخر من �لديوقر�طية...�إلخ، قد �أعدو� وثيقة للوحدة 

“قر�ءة  �لوطنية. هذه �لوثيقة، وكنت �أول من نقده� يف مق�ل كتبته يف جريدة �ملجد مبكر�ً 

يف وثيقة �الأ�رشى”، فعندم� قر�أته� وجدت �أنه� ال حتمل برن�مج حركة حم��ص وال �جله�د 

ك�نت  له كل �حرت�م(،  نكن  �لنت�صة )ونحن  �الأخ عبد �خل�لق  �أن م�ص�ركة  �الإ�صالمي، كم� 

خط�أ، علم�ً ب�أن �أعد�د�ً كبرية من �الأ�رشى يف �ل�صجون �ل�صهيونية، ومنهم قي�د�ت كبرية من 

حم��ص مل تطلع عليه�. وعندم� �طلعت على هذه �لوثيقة �نتقدته� ب�صدة ورف�صته�، ونحن 

�أنه عندم� يكون �الأخ من حم��ص معتقالً يف  �أنن� ن�صري على تقليد، وهو  كم� ذكرت �ص�بق�ً 

�ل�صجن ال يجوز له �أن يوقع �تف�قي�ت وال �أن يف�و�ص، الأنه ال يلك حريته وال يعلم �الأجو�ء 

�خل�رجية، �أم� عب��ص فقد مت�صك بهذه �لوثيقة. 

وقد كتبت �جلر�ئد �لعبية ق�صة هذه �لوثيقة وب�خت�ص�ر: هذه �لوثيقة �أعده� رج�ل 

مقربون لعب��ص، حيث �إن من كتبه� هو �أكرم هنية، وهو �أول رئي�ص وفد لفتح ح�ورين يف 

�صنع�ء �صنة 1990، وهو رئي�ص جريدة �الأي�م، كتب هذه �لوثيقة ومتّ �إدخ�له� �إىل مرو�ن 

�الأ�رشى.  من  وك�أنه�  و�صدرت  �الأ�رشى،  بني  روجه�  �لبغوثي  ومرو�ن  �لبغوثي، 



334

املئذنة احلمراء

حممود عب��ص بد�أ يلوح ب�أنه �إذ� مل تو�فق حركة حم��ص على �لوثيقة ف�صيدعو �إىل ��صتفت�ء، 

وح�صل �صغط كبري على حركة حم��ص للتوقيع على هذه �التف�قية، وبد�أت فكرة �حلو�ر 

حوله� من ر�م �هلل ثم �نتقلت �إىل غزة، وبد�أ �الإخوة يف �لد�خل يجرون بع�ص �لتعديالت، 

ومن قر�ءتي لهذه �لتعديالت ر�أيت �أنه� تعديالت ه�م�صية، �أبقت �الأمور كم� هي، الأن فيه� 

ح�صب ر�أيي بنودً� تن�ق�ص برن�مج حركة حم��ص. 

يف  �ملتبدد  �لوهم  عملية  هي  نوعية،  بعملية  �لق�ص�م  كت�ئب  ق�مت  �الأجو�ء  هذه  ظلّ  يف 

عدد  وقتل  �حلدود،  خّط  ور�ء  �صهيوين  ع�صكري  جتمع  �قتح�م  مّت  حيث   ،2006/6/25

�صيء  كل  �لط�ولة،  قلبت  �لعملية  هذه  �ص�ليط.  جلع�د  وهو  �أحدهم  و�أ�رش  �جلنود،  من 

لقط�ع  �جتي�ح�ت  جرت  حيث  �لعملية،  لهذه  ب�هظ�ً  ثمن�ً  حم��ص  حركة  ودفعت  توقف. 

�ملنطقة  يف  �لعملية  هذه  متت  كيف  �أوملرت،  جنون  وجنّ  �ملئ�ت،  فيه�  و��صت�صهد  غزة 

�ملحتلة �صنة 1948؟ لقد ك�نت عملية ع�صكرية �صّد جنود ع�صكريني، وك�ن �الأ�صري جندي�ً 

ع�صكري�ً. و�صمدت �حلركة وق�ومت قدر م� ت�صتطيع، ويف ظّل هذه �الأجو�ء �ملت�ص�عدة 

�الإخوة يف قط�ع غزة يف خط�أ،  �الأ�صف وقع  �لعملية، مع  ب�صبب هذه  على حركة حم��ص 

�أنهم يف 2006/6/27 �أي بعد يومني من �لوهم �ملتبدد، وقّع رئي�ص كتلة حم��ص يف �ملجل�ص 

�لت�رشيعي على هذه �لوثيقة، بحجة �أنه قد جرت بع�ص �لتعديالت، و�أن� �أقول �إنه� تعديالت 

ه�م�صية، الأن �لنق�ط �الأ�ص��صية يف هذه �لوثيقة تتن�ق�ص مع برن�جمن� ومع ميث�قن�، مثالً 

�أن تقت�رش �ملق�ومة على من�طق 1967، و�أن نفو�ص حممود عب��ص ب�إجر�ء �ملف�و�ص�ت مع 

�لعدو �ل�صهيوين وبعد ذلك تعر�ص هذه �ملف�و�ص�ت على �ملجل�ص �لوطني �لذي �صينتخب، 

وهو مل ينتخب حتى هذه �للحظة، �أو تعر�ص على ��صتفت�ء �صعبي يف �لد�خل ويف �خل�رج، 

يف  �أي  �لد�خل  يف  ويبقى  �ال�صتفت�ء  هذ�  �صرتف�ص  دول  ثمة  �خل�رج  يف  �أنه  �ملعلوم  ومن 

كم�  موجه�ً  ��صتفت�ء  يجرو�  �أن  ومع�ونوه  عب��ص  حممود  وي�صتطيع  و�لقط�ع،  �ل�صفة 

يريدون �إذ� و�صلو� �إىل نت�ئج معينة يف هذه �ملف�و�ص�ت. كيف نعطي نحن حممود عب��ص 

هذه �ل�صالحي�ت يف �ملف�و�ص�ت، وحممود عب��ص هو �لذي �أجرى ووقع �تف�قية �أو�صلو. 

قط�ع  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  �ل�رش�صة  �لهجمة  ظّل  ويف  �ملتبدد،  �لوهم  عملية  بعد 

�ملق�ومة  �ل�صم�ل، حيث ق�مت قو�ت  �لت�أييد من  �ل�صهد�ء ج�ء  �ملئ�ت من  غزة خ��صة و�صقوط 
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 ،2006/7/12 يف  ال�شادق  الوعد  ��صمه�  نوعية  بعملية  �هلل  حلزب  �لت�بعة  لبن�ن  يف  �الإ�صالمية 

وج�ءت يف وقته� لتخفف �صغط �ل�رشب�ت �ل�صديدة على قط�ع غزة، حيث قتل عدد من �جلنود 

�أ�رشى، فجّن جنون  �أ�صبح عدد �الأ�رشى �ل�صه�ينة ثالثة  �ل�صه�ينة و�أ�رش جندي�ن، وب�لت�يل 

عدد�ً  ف�إن  ولالأ�صف  لبن�ن،  على  ك��صح�ً  هجوم�ً  و�صنّ  �لكلمة،  مبعنى  جنون  و�أقول  �أوملرت، 

�أ�صهر  �أربعة  �أنه بعد  �أخذت تلوم حزب �هلل وحتمله نت�ئج هذه �حلرب، مع  من �لدول �لعربية 

�أعلن �أوملرت للجنة فينوغر�د ب�أنه ك�ن يوجد خمطط معدّ لتوجيه �رشبة �إىل حزب �هلل مبكر�ً، 

وك�ن و��صح�ً يف هذه �حلرب �لدعم �الأمريكي �لقوي لهذ� �لهجوم، لدرجة �أن كوندوليز� ر�ي�ص 

و�ل�صو�ريخ  و�لط�ئر�ت  �ملدفعية  به�  ق�مت  جم�زر  ظّل  ويف  �لهجوم،  هذ�  من  �أي�م  عدة  وبعد 

�الإ�رش�ئيلية على �ملن�طق �ملدنية، وبينم� تتن�ثر �أ�صالء �الأطف�ل و�لن�ص�ء، ق�لت �إن م� يجري م� 

هو �إال �إره��ص�ت ل�رشق �أو�صط جديد. 

�إذن �خلطة �صهيونية مدعومة من �لوالي�ت �ملتحدة، لك�رش �صوكة حزب �هلل يف لبن�ن، 

و�النطالق من هذ� �ملوقع لت�صكيل �رشق �أو�صط جديد يف �ملنطقة، وتخفيف �الأزمة �لتي 

�ملدن  حتى  جب�ر�ً،  قت�الً  وق�تلت  �ملق�ومة  �صمدت  �لعر�ق.  يف  �الأمريكي  �جلي�ص  به�  يرّ 

�ل�صغرية على �حلدود مثل م�رون �لر��ص وغريه� مل ي�صتطع �ل�صه�ينة �أن يقتحموه� ال 

ب�لدب�ب�ت وال ب�لط�ئر�ت، ب�صعة �آالف من �ملج�هدين وقفو� �أم�م �أكرث من 20 �ألف جندي، 

جميع  من  ط�ئرة   200 هن�ك  ك�ن  �ص�عة،   24 مدى  على  د�ئمة  ك�نت  �لط�ئر�ت  غ�ر�ت 

�الأ�صك�ل، وك�نت طو�ل �لوقت موجودة فوق كل لبن�ن، وق�صفت �جل�صور و�ملو�نئ وكل 

�ملن�طق �ل�صكنية، ومتّ �لرتكيز على �ل�ص�حية �جلنوبية من بريوت، ومن َيَر �ملب�ين �ملهدمة 

 12 من  �حلرب  هذه  ��صتمرت  �لث�نية.  �لع�ملية  �حلرب  يف  تدمريه�  مّت  �لتي  �ملب�ين  يتذكر 

متوز/ يوليو حتى 14 �آب/ �أغ�صط�ص، و�أعلن بعد ذلك �نت�ص�ر �ملق�ومة �الإ�صالمية يف لبن�ن 

على �أكب جي�ص يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط. لقد عجز هذ� �جلي�ص �أن يك�رش هذه �ملق�ومة، 

ب�صو�ريخ  �لدب�ب�ت،  �أحدث  �ملريك�ف�،  دب�ب�ت  من  �أعد�د  �صقوط  ك�ن  ذلك  من  و�الأكرث 

��صتط�ع حزب �هلل �أن يح�صل عليه� وهي بعيدة �ملدى، وهو م� حتت�جه �ملق�ومة �لفل�صطينية 

يف �ل�صفة و�لقط�ع، ولديه �صو�ريخ بعيدة �ملدى و�صلت �إىل م� بعد حيف�، و�أ�صبحت �ملدن 

�ل�صهيونية حتت رحمة هذه �ل�صو�ريخ. والأول مرة ع��صت �جلبهة �لد�خلية �ل�صهيونية 

ووقف  �للبن�ين،  �ل�صعب  �صب  وطبع�ً  �ل�صو�ريخ.  ب�آالف  ق�صفت  حيث  �حلرب،  مر�رة 
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جميعه وقفة رجل و�حد حتى مّت �لن�رش على هذ� �لعدو�ن �لغ��صم، ونحن �الآن يف �لن�صف 

�لث�ين من �صنة 2007 هن�ك موؤ�رش�ت رمب� ت�صري �إىل حرب �صدّ لبن�ن مرة �أخرى و�صّد 

�ملق�ومة �الإ�صالمية و�صدّ �صورية، و�أي�صً� هن�ك ح�صد كبري يف �خلليج �صدّ �إير�ن. 

�ملتحدة و�الحت�د  �ملتحدة و�الأمم  �لوالي�ت  �لتي تت�صكل من  �لرب�عية  �للجنة  و�صعت 

�لكي�ن  بدولة  �العرت�ف  �أوالً  وهي  هنية،  حلكومة  �رشوط  ثالثة  ورو�صي�  �الأوروبي 

بجميع  و�اللتز�م  �العرت�ف  وث�لث�ً  �ملق�ومة،  نبذ  �أي  �لعنف  نبذ  وث�ني�ً  �ل�صهيوين، 

حركة  رف�صت  �ل�صهيوين.  �لكي�ن  وبني  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني  �ملعقودة  �التف�قي�ت 

حم��ص هذه �ل�رشوط، ف�زد�دت �لنقمة على حكومة �إ�صم�عيل هنية. 

عملية  ب�أكب  �ل�صهيوين  �لعدو  ق�م  حتى  �ملتبدد  �لوهم  عملية  على  �صهر  مر  �إن  وم� 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  من  ن�ئبً�   40 �عتق�ل  وهي  �لد�خلية،  حم��ص  حركة  هيكلية  لتخريب 

�لدكتور  �ملجل�ص  �رّش  و�أمني  �ملجل�ص،  �لدويك، رئي�ص  �لعزيز  �لدكتور عبد  ر�أ�صهم  وعلى 

�لقد�ص  �صوؤون  ووزير  �الأوق�ف  ووزير  �مل�لية  وزير  مثل  ووزر�ء  �لرحمي،  حممود 

ومل  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �صلت  جد�ً،  كبرية  �رشبة  وجهت  بلدي�ت.  وروؤ�ص�ء  وغريهم 

من  ع�صو�ً   45 فيه  �ملجل�ص  و�أ�صبح  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  يف  �أغلبية  �أي  متلك  حم��ص  تعد 

ت�أخذ  �أن  فتح  ت�صتطيع  35، فال  �الأخرى ومن حم��ص حو�يل  �لف�ص�ئل  فتح وع�رشة من 

�الأغلبية �ملطلقة وهي 67 ن�ئب�ً وال ت�صتطيع حركة حم��ص �أن ت�أخذ �الأغلبية، وال ي�صتطيع 

هذ� �ملجل�ص �أن ينعقد �إال �إذ� �تفق �لطرف�ن. هذه من �الأمور �لتي ذكرته� �ص�بق�ً ب�أن �الإخوة 

�لذين خططو� للدخول يف �النتخ�ب�ت، ومن ثم ت�صكيل �حلكومة، مل ي�أخذو� ب�العتب�ر م� 

�صيفعله �الحتالل، وهذ� يوؤكد على �أنه ال م�صتقبل الأي عمل ديوقر�طي يف ظّل �الحتالل. 

�لن�حية  من  وال  �الإعالمية،  �لن�حية  �صيء ال من  بيده�  يكن  مل  �لفل�صطينية  �حلكومة 

�جلمركية، وال من �لن�حية �الأمنية، فخطرت له� فكرة ت�صكيل �لقوة �لتنفيذية. و�حلقيقة 

�أن �الأخ �صعيد �صي�م وزير �لد�خلية ال بّد �أن يقدم له �ل�صكر على ت�صكيل هذه �لقوة، وهي 

م�صكّلة �أ�ص��صً� من حركة حم��ص ومعه� بع�ص �لف�ص�ئل �الأخرى، وهذه �لقوة �لتنفيذية 

هي �ل�صالح �لوحيد �لذي ك�ن بيد رئي�ص �لوزر�ء �إ�صم�عيل هنية، �إذ مل يكن ر�صيد �أبو �صب�ك 

�لرئ��صي  و�الأمن  �لوق�ئي  و�الأمن  قو�ت  من  �أيديهم  حتت  وم�  �أمنية  قي�د�ت  من  معه  ومن 
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وغريه �لذين ي�صكلون حو�يل 50 �ألف ع�صكري، مل يكونو� ي�صتجيبون الأو�مر �حلكومة. ومنذ 

ت�صكيل �لقوة �لتنفيذية وحتى هذه �للحظة تو��صلت �حلملة عليه�. وقد جرى موؤخر�ً جعله�، 

“فحمة �صود�ء”، �لكل يتحدث عنه� وينتقده� ويه�جمه�، لي�ص  كم� يقول �ملثل �ل�صعبي لدين� 

�إال لكونه� �لذر�ع �لذي ��صتع�نت به �حلكومة �لتي تقوده� حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية حم��ص. 

ق�م حممود عب��ص بتحريك �أور�ق �أخرى، فكلم� ف�صلت ورقة ��صتعمل ورقة �أخرى، 

و�لقط�ع  �ل�صفة  يف  �لع�م  �لقط�ع  موظفي  عدد  وك�ن  لالإ�رش�ب،  �ملوظفني  بتحريك  ق�م 

�أغلبيتهم �ل�ص�حقة من حركة فتح و�أن�ص�ره� مل� كن�  �أن  165 �ألف موظف، لو قلن�  حو�يل 

مثل  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  خطرية  �إ�رش�ب�ت  وبع�صه�  �الإ�رش�ب�ت  بد�أو�  مغ�لني، 

موظفي  و�إ�رش�ب�ت  �ل�صو�رع،  يف  �لتالميذ  �أ�صبح  حيث  و�ملعلم�ت،  �ملعلمني  �إ�رش�ب 

�ل�صحة و�مل�صت�صفي�ت. ولكن هذ� مل يكن مهمً� لدى حممود عب��ص، ف�ملهم ك�رش �صوكة 

حركة حم��ص، و�أن تعود فتح كم� ك�نت. وهذ� يدل على خ��صية متجذرة يف حركة فتح 

منذ ن�ص�أته� “�أن� �بن فتح م� هتفت لغريه�”... و“�إذ� مت ظم�آن�ً فال نزل �لقطر”، وهذ� يعب 

ب�صبب هذه  تف�صل  �أن كل حو�ر�تن� ك�نت  �آنف�ً  �لق�تلة، وقد ذكرت  �مل�صلحة �حلزبية  عن 

�لفوقية حيث يرون �أنف�صهم �أنهم رو�د �ملق�ومة وق�دته� وق�دة �ل�صعب �لفل�صطيني، علم�ً 

ب�أن �ملق�ومة بد�أت مبكرة منذ �صنة 1920. 

وبد�أ �لت�صييق �أي�ص�ً على �ملع�بر مب� فيه� معب رفح. وز�د �لطني بلة نزول �لع�صكريني 

ب�إ�رش�ب�ت م�صلحة �إىل �ل�صو�رع، حتى �إنهم �أطلقو� �لر�ص��ص على دو�ئر �حلكومة، مب� 

فيه� �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�أحرقو� بع�صه� وخ��صة يف �ل�صفة �لغربية. 

يف هذه �لفرتة، وت�صبب هذ� �ل�صغط �ل�صديد يف جعل �الإخوة يف قط�ع غزة ير�صخون 

يف  ت�صب  بنود  ثم�نية  من  حمدد�ت  ورقة  تقدمي  مّت  فقد  �ملحدد�ت،  بورقة  ُي�صمى  مل� 

م�صلحة حممود عب��ص. وم� �إن علمت �لقي�دة �ل�صي��صية بذلك حتى �أوقفته�، وطلبت من 

اإ�شماعيل هنية اأن يرد عليها با�شتدراكات، وهذ� م� متّ، فرف�صه� حممود عب��ص. وهن� 

نقطة مهمة، ال يجوز الأي منطقة من حركة حم��ص �صو�ء يف �لقط�ع �أو �ل�صفة �أو �ل�صجون 

�لذي يح�صل  �لتقيد ب�ل�صورى و�لر�أي  �أن تقوم مبوقف منفرد، يجب د�ئم�ً  �أو �خل�رج 

على �الأغلبية هو �لر�أي �مللزم. 
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بد�أت �ال�صتب�ك�ت حت�صل يف قط�ع غزة يف �أو�خر �صنة 2006، و�أ�صبحت �ال�صتب�ك�ت 

مرة  وذ�ت  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الإخوة  على  فتح  حركة  غ�صب  ج�م  ونزل  يومية،  �صبه 

�لرج�ل و�لن�ص�ء بعد  2006/12/20، من  �لبرية يوم  ك�ن هن�ك م�صرية �صلمية، ق�مت يف 

�الأمن  قو�ت  نزلت  حم��ص،  حركة  �نطالقة  بذكرى  �الحتف�ل  �أجل  من  �جلمعة  �صالة 

وفعالً  �لهر�و�ت.  و��صتعملت  �ملظ�هرة،  هذه  على  �لن�ر  و�أطلقت  ب�أ�صلحته�،  �لفل�صطيني 

جرح �لع�رش�ت، و�أحدهم ك�نت جر�حه ب�لغة، و�عتدي على �لن�ص�ء. وهذه من �ملر�ت �لتي 

�أن ت�صوره�، وبعد ذلك منعت �لف�ص�ئي�ت من ت�صوير �أي �صيء  ��صتط�عت �لف�ص�ئي�ت 

يف �ل�صفة �لغربية، ويف غمرة هذه �حلملة �ل�صديدة و�ملوجهة، لوحظت بع�ص �لطروح�ت 

�الإعالمية و�ل�صي��صية �لرت�جعية من بع�ص �لقريبني من حركة حم��ص، ومنهم �مل�صت�ص�ر 

�ل�صي��صي لرئي�ص �حلكومة، ون�ئب رئي�ص �حلكومة، و�لن�طق ب��صم �حلكومة، حيث �أدلو� 

حركة  برن�مج  ومع  حم��ص،  حركة  مو�قف  مع  تن�صجم  ال  و�صي��صية  �إعالمية  مبو�قف 

حم��ص، ومع ميث�ق حركة حم��ص. وهذه من �الأمور �لتي يجب �أن تنتبه له� �حلركة جيد�ً، 

و�أن ت�صع د�ئم�ً �ل�صخ�ص �لقوي �لذي ي�صتطيع �أن يعب عن �حلركة، و�أن يفهم م�ذ� تريد 

�حلركة. 

�الأ�صحى  �لرئي�ص �صد�م ح�صني: يف يوم عيد  �إعد�م  2006 مت  ويف نه�ية �صنة 

وبتخطيط  ح�صني،  �صد�م  �لعر�ق  يف  �الأمريكيون  �ل�صب�ط  �صلم  �لنحر(  )عيد 

�صهيوين، �إىل رئي�ص �لوزر�ء �مل�لكي �لذي �صلمه �إىل زب�نيته، ومّت بث فيلم لو�صع 

للحفرة، و�صط هت�ف�ت مذهبية ال متت لالإ�صالم ب�صلة.  �مل�صنقة يف عنقه ودفعه 

وقد �أث�ر هذ� �مل�صهد �مل�صلمني �ل�صنة، وخرجت �ملظ�هر�ت �مل�صتنكرة يف كل مك�ن. 

�أن تقع على بو�ص وعلى �مل�لكي وعلى �ل�صه�ينة، �لذين قيل ب�أن  و�لنقمة ينبغي 

حبل �مل�صنقة ك�ن طوله 39 قدمً� بنف�ص عدد �ل�صو�ريخ �لتي �صقطت على تل �أبيب 

يف �أو�ئل �صنة 1991. 
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من اأحداث �شنة 2007:

�أق�مته حركة فتح، و�ألقى فيه  2007 �ص�خن�ً مبوؤمتر ح��صد يف قط�ع غزة  �بتد�أ ع�م 

�الأمن  �أجهزة  على  ب�الإ�رش�ف  ليقوم  عب��ص  حممود  �نتدبه  �لذي  �لرجل  دحالن  حممد 

بعد. خطب دحالن خطبة  فيم�  له  �أمني�ً  م�صت�ص�ر�ً  جميعه� يف قط�ع غزة، وعينه طبع�ً 

ن�رية هدد فيه� حركة حم��ص ب�إطالق �لر�ص��ص على ق�دته�، وك�نت جموع فتح يهتفون 

“�صيعة... �صيعة”، �أي �أن حركة حم��ص هي بيد �ل�صيعة. وال�صك �أن هذ� �ملهرج�ن دفع 

بقوة  وتو��صلت  تو�لت  �لتي  �ال�صتب�ك�ت  ظّل  ويف  �الأو�ص�ع.  توتري  ب�جت�ه  كثري�ً 

بني م�صلحي حم��ص وم�صلحي فتح تدخل �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز خ�دم �حلرمني 

مكة  �إىل  حم��ص  وفد  و�ص�فر  �ملكرمة.  مكة  �إىل  وفتح  حم��ص  من  كالً  ودع�  �ل�رشيفني، 

برئ��صة �الأخ خ�لد م�صعل وفتح برئ��صة حممود عب��ص، ��صتمرت �ملف�و�ص�ت و�حلو�ر�ت 

2007/2/8. هذ� �التف�ق ك�تف�ق ال غب�ر عليه،  يف  اتفاق مكة  �أعلن  �أي�م حتى  مدة ثالثة 

الأنه ين�ص على وقف �إطالق �لن�ر، وت�صكيل حكومة وحدة وطنية، و�إع�دة بن�ء منظمة 

لكن  ينتقده�.  �أن  �أحد  ي�صتطيع  ال  بنود  �أربعة  �ل�صي��صية،  �ل�رش�كة  وتفعيل  �لتحرير، 

خطاب التكليف الإ�صم�عيل هنية ك�ن فيه ثغر�ت خم�لفة مت�م�ً لبن�مج حركة حم��ص، 

وكذلك برنامج احلكومة �لذي �أعلن يف �جلر�ئد، �أهم �لنق�ط �لتي تخ�لف برن�مج وميث�ق 

حركة حم��ص: م� ن�ّص على �اللتز�م بقر�ر�ت �ملج�ل�ص �لوطنية، وقر�ر�ت �لقمم �لعربية، 

و�حرت�م قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية و�التف�ق�ت �لتي وقعته� منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، 

�لزمن.  من  عقدين  حو�يل  طيلة  حم��ص  ول�صي��صة  حم��ص  لبن�مج  مت�م�ً  من�ق�ص  هذ� 

الأن  �ص�ذج،  كالم  هذ�  ولكن  حم��ص،  موقف  ولي�ص  �حلكومة  موقف  هذ�  ق�ئل  �صيقول 

�حلكومة.  لهذه  �لرئي�صي  �مل�صكل  هي  وحم��ص  حم��ص،  من  هو  �حلكومة  رئي�ص 

حتدثن�  وقد  �لعربية،  ب�ملب�درة  �اللتز�م  يعني  �لعربية  �لقمم  بقر�ر�ت  مثالً  �اللتز�م 

�لوطني  �ملجل�ص  مثالً  �لوطنية  �ملج�ل�ص  على  �ملو�فقة  فيه�.  �لكبرية  و�لثغر�ت  عنه�، 

78% من �أر�ص  242، وهذ� �لقر�ر يعني �لتن�زل عن  1988/11/15 و�فق على قر�ر  يف 

�حرت�م  �ل�صهيوين.  ب�لكي�ن  �ل�صمني  و�العرت�ف  �ل�صهيوين،  �لكي�ن  لدولة  فل�صطني 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  مت�ّص  �لدولية  لل�رشعية  قر�ر�ت  هن�ك  �لدولية،  �ل�رشعية  قر�ر�ت 

�تف�قي�ت منظمة  �حرت�م  �أي�ص�ً  �لقبول.  نقبله�؟ �حرت�مه� يعني  كيف نحرتمه�؟ وكيف 
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�لتحرير �لتي عقدته� مع �لكي�ن �ل�صهيوين منه� مثالً �لر�ص�لة �لتي وقعه� ر�بني وعرف�ت 

حترتم  حم��ص  حركة  هل  �لوجود،  يف  “�إ�رش�ئيل”  حقّ  على  تن�ص  و�لتي   1993/9/9 يف 

�ملق�ومة  ح�رش  ثم  ب�ملف�و�ص�ت،  عب��ص  حممود  تكليف  مو�صوع  ثم  �تف�قي�ت؟  هكذ� 

فقط يف �أر��صي 1967، و�أمور كثرية ال يت�صع �ملج�ل للرتكيز عليه� جميعه�. �إذن خط�ب 

�لوطنية ك�ن خم�لف�ً، و�أقول  �لوحدة  �إ�صم�عيل هنية حلكومة  �لتكليف وبرن�مج وز�رة 

ذلك بو�صوح، ك�ن خم�لف�ً لبن�مج حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية حم��ص. 

حركة  وزر�ء  عزل  عب��ص،  حممود  فعل  م�ذ�  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  ت�صكيل  بعد 

و�أخذ  �الأحمد،  عز�م  �لوزر�ء  رئي�ص  ن�ئب  فتحرك  غزة،  قط�ع  يف  وح�رشو�  حم��ص، 

ني�بة  �لع�مل  يف  وغريهم  و�الأمريكيني  �الأوروبيني  �مل�صوؤولني  ويق�بل  ويجول  ي�صول 

�خل�رجية  ووزير  يتحرك،  �أن  ي�صتطيع  ال  غزة  يف  ق�بع  و�الأخري  هنية،  �إ�صم�عيل  عن 

�أخذ ي�صول  �أي�ص�ً  �أمريكي�ً،  �أبو عمرو وهو قريب من حركة فتح، ومر�صي عنه  زي�د 

ويجول يف �لع�مل، و�أم� �صالم في��ص وزير �مل�لية �ملر�صي عنه �أمريكي�ً �أي�ص�ً، فتحت له 

�لعو��صم، و�لذي �أ�صبح فيم� بعد رئي�صً� للوزر�ء، ووزير �الإعالم م�صطفى �لبغوثي 

�أي�ص�ً ي�صول ويجول مع �أنه رمب� يف تقديري �صخ�صي�ً هو �أقربهم �صي��صي�ً �إلين�. هكذ� 

�أ�صبحت حكومة �لوحدة �لوطنية م�صلولة، وتع�ظمت �الأمور، وك�نت جمموعة دحالن 

�ملدعومة من حممود عب��ص، وال يظنن �أحد �أن دحالن هو على خالف مع عب��ص، فكل 

�أبو  وتوفيق  و�مل�صهر�وي  �صب�ك  �أبو  ر�صيد  ومع�صكره  دحالن  به�  يقوم  ك�ن  خطوة 

خو�صة وهم �الأ�صخ��ص �الأ�ص��صيون، ك�ن حممود عب��ص يف ر�أيي هو �لذي يوجههم. 

�الأبر�ج، و�صنت  ��صتب�ك�ت كبرية يف منطقة  2007/6/10، وحدثت  �لو�صع يف  �نفجر 

جد�ً،  حم�صن�ً  وك�ن  �لوق�ئي  �الأمن  مقرّ  على  هجومً�  �لتنفيذية  و�لقوة  �لق�ص�م  كت�ئب 

وك�نت تتمّ فيه كل �العتق�الت و�لتعذيب، و�صجن فيه كثري من قي�د�ت �حلركة مثل �ل�صهيد 

�لرنتي�صي و�ل�صهيد �ملق�دمة وغريهم. �صقطت هذه �لقلعة �حل�صينة، ونتيجة ل�صقوطه� 

�صقط مبنى �ملخ�بر�ت، ثم �صقطت �ل�رش�ي�، ثم �صقط �ملنتدى مقّر �لرئي�ص. ك�نت قي�د�ت 

حركة فتح �لتي ذكرته� جميعه� يف �لق�هرة، وبقية �لقي�د�ت �لو�صطى هربت �إم� عن طريق 

ثالثة  خالل  وهكذ�  م�رش،  طريق  عن  و�إم�  �الإ�رش�ئيلي،  �لعدو  من  بت�صهيل  �إيريز  معب 
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�أي�م �أ�صبحت حركة حم��ص م�صيطرة على قط�ع غزة. �أن� يف هذه �للحظة ال �أدري ب�ل�صبط 

�أم قر�ر�ً �صي��صي�ً من �حلركة.  هل قر�ر �حل�صم هذ� ك�ن قر�ر�ً حمليً� �أي من قط�ع غزة، 

على �أي ح�ل، كتقومي لهذه �لعملية �أن� �أرى �أن حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية حم��ص �صبت 

كثري�ً على ��صتفز�ز�ت جمموعة دحالن ومنذ �صنة 1996، وم� ق�مت به هو رد فعل على 

هذه �ال�صطه�د�ت و�ال�صتفز�ز�ت و�لتعذيب �ل�ص�بق و�لالحق، ولكن �لهيمنة على �لقط�ع 

من �لن�حية �ل�صي��صية لي�ص ب�ل�صهل، ففي قط�ع غزة يتو�جد مليون ون�صف من �ل�صعب 

�لفل�صطيني، وهوؤالء يريدون �أن ي�أكلو� و�أن يعي�صو�، وقط�ع غزة حم��رش، وهو �صجن 

�أغلق معب رفح حتى هذه �للحظة، �أكرث من �صهرين، وقط�ع غزة من ن�حية  كبري، وقد 

��صرت�تيجية ال قيمة له، وقد تذكرن� �إ�صحق ر�بني عندم� ق�ل �إنه يودُّ �أن يَغرَق قط�ع غزة 

يف �لبحر، ور�أين� �ص�رون �أخريً� ينفذ �الن�صح�ب �الأح�دي �جل�نب من قط�ع غزة، ويفكك 

�مل�صتوطن�ت. ف�حلقيقة �لو�صع �الآن لي�ص �صهالً، �ل�صن�ع�ت �الآن متوقفة، ومعظم �لن��ص 

حتت خط �لفقر، ويعي�صون على �مل�ص�عد�ت �الإن�ص�نية. 

يف  ح�صل  م�  �أن  و�أعلن  دم�صق،  من  خط�بً�  م�صعل  خ�لد  �الأخ  �ألقى   2007/6/14 يوم 

�الأمريكي  و�جلرن�ل  دحالن  جمموعة  ت�آمر  ب�صبب  ��صطر�رية  خطوة  ك�ن  غزة  قط�ع 

د�يتون، و�أن حركة حم��ص مل تزل تعرتف ب�أن حممود عب��ص �لذي �نتخب يف �أو�ئل �صنة 

2005 م�ز�ل رئي�ص�ً لل�صلطة �لفل�صطينية، و�أن هن�ك بع�ص �الأخط�ء �لتي ح�صلت. فعالً 

ح�صلت بع�ص �الأخط�ء من �ل�صب�ب، مثل تنزيل علم فل�صطني، الأن علم فل�صطني هو لي�ص 

علم فتح هو علم �ل�صعب �لفل�صطيني فثورة 1929 و1936 و1948 كله� متت يف ظالله، فيبدو 

�أن �أحد �ل�صب�ب ت�رشف ت�رشف�ً خ�طئً� وتوجد �أمثلة �أخرى، وقد �أكد �الأخ خ�لد �أن هن�ك 

ينفخ  عب��ص  حممود  �أخذ  �ل�صغرية  �الأخط�ء  هذه  �أن  ح�صل،  م�  ولكن  �الأخط�ء،  بع�ص 

�أن حركة حم��ص �أخذت  �أن م� جرى هو �نقالب. و�ل�صوؤ�ل ط�مل�  فيه� نفخً�، و�أخذ يعتب 

�الأغلبية �ل�رشعية يف �لت�رشيعي يف 2006/1/25 وبعد �نتخ�ب حممود عب��ص بع�م، فكيف 

تنقلب هي على �ل�رشعية وهي �لتي متثل �ل�رشعية؟ ولكن �إعالم فتح م�ز�ل ي�صخ �صخ�ً: 

حركة �نقالبية، حركة ظالمية، وهذ� م� ج�ء على ل�ص�ن حممود عب��ص يف خط�به �ل�صديد 

جد�ً، و�لذي ��صتعمل فيه �ألف�ظ�ً غري من��صبة �أبد�ً، وال تليق به ك�صي��صي وكم�صوؤول، علم�ً 

غري  يظن  ومن  عب��ص،  من  �أخ�رش  ب�صوء  ك�ن  وجم�عته  دحالن  يعمله  ك�ن  م�  كل  ب�أن 
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ذلك فهو �ص�ذج. بعد ذلك دع� حممود عب��ص �إىل �جتم�ع �ملجل�ص �ملركزي، بعد �أن �أ�صدر 

عدّة قر�ر�ت منه� �إق�لة حكومة �إ�صم�عيل هنية، وهي تعتب حكومة �رشعية، و�الأ�صل �أن 

تبقى حكومة ت�صيري �أعم�ل، ال �أن ي�أتي بحكومة ث�نية وهي حكومة �صالم في��ص، فهذه 

غزة.  قط�ع  يف  �حلكومة  �صد  �الإجر�ء�ت  من  بعدد  ق�م  كم�  �الأ�ص��صي.  للق�نون  خم�لفة 

وع�نى �لقط�ع من �حل�ص�ر؛ وقد �أجب �لع�لقون عند معب رفح على �لدخول من �ملع�بر 

دولة  م�رش  الأن  كبرية  م�صوؤولية  عليهم  تقع  �أي�صً�  �مل�رشيني  �أن  وال�صك  �ل�صهيونية. 

�الأمور، وهي ق�درة  �ملعب، وت�رشب عر�ص �حل�ئط بكل  �أن تفتح هذ�  كبرية، و�الأ�صل 

على ذلك، ولكن مل تفعله و�ل�صبب معروف وهو نفوذ و�صغط �لوالي�ت �ملتحدة. �ملجل�ص 

بديالً  �ملركزي  �ملجل�ص  يعتب  عب��ص  حممود  و�أخذ  �أي�ص�ً،  قر�ر�ت  عدة  �أ�صدر  �ملركزي 

عن �ملجل�ص �لت�رشيعي، فدع�ه يف منت�صف �صهر حزير�ن/ يونيو 2007، ودع�ه يف �أو�خر 

�ل�صهر نف�صه، وبعد ذلك ��صت�صدر قر�ر�ً ب�إجر�ء �النتخ�ب�ت �لق�دمة بعد �صتة �أ�صهر، وال 

�أدري كيف ي�صتطيع �أن يجريه� يف قط�ع غزة؟ �أم هل �صيجريه� فقط يف �ل�صفة �لغربية؟ 

هذ� م� �صتك�صف عنه �الأي�م، ويريد �أن تكون �النتخ�ب�ت على �أ�ص��ص �لق�ئمة �لن�صبية. كم� 

ذكرت �ص�بقً� يف �لدو�ئر فتح تر�جعت فيه� كثري�ً، ويريدون �أن يقومو� ب�نتخ�ب ن�صبي. 

من ن�حية تنظيمية �إد�رية ال م�نع من طرح هذ� �ملو�صوع على �ملجل�ص �لت�رشيعي، لكن 

�لقر�ر لي�ص بيد حممود عب��ص بل بيد �ملجل�ص �لت�رشيعي. 

ويقوم حممود عب��ص ح�لي�ً )�صيف 2007( بحملة �صي��صية �إعالمية �رش�صة، ويح�رّش 

�إىل م� ي�صمى ب�لع�صي�ن �ملدين يف قط�ع غزة، و�أي ق�صية �صغرية يركز عليه� �الأ�صو�ء، 

بينم� يف �ل�صفة �لغربية يقوم يف ظّل �لتعتيم �الإعالمي بحملة �صديدة جد�ً منذ �صهرين وحتى 

�جتي�ح�ت  وت�صمل  معتقل،   500 حو�يل  �صملت  و�أن�ص�ره�  حم��ص  �صد  ب�عتق�الت  �ليوم 

يف كل مك�ن و�غتي�الت حيث متّ �غتي�ل �أربعة يف منطقة ن�بل�ص، وت�صمل �إحر�ق موؤ�ص�ص�ت 

وجمعي�ت خريية و�إحر�ق غريه� مب� فيه� بيت رئي�ص �ل�رشعية �لفل�صطينية �لدكتور عبد 

�لعزيز �لدويك، كل هذ� يقوم به حممود عب��ص يف �ل�صفة �لغربية حتت تعتيم �إعالمي. 

�أمريكي، ورفع  �للق�ء�ت بني حممود عب��ص و�أوملرت بدعم  �زد�دت  �آخر  ومن ج�نب 

�مل�ل  �أبو�ب  �لذي فر�ص على حكومة حم��ص طيلة ع�م ون�صف، وفتحت  �لك�مل  �حلظر 
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حلكومة في��ص من �أمريك� ومن �لغرب ومن بع�ص �لدول �لعربية. ويرف�ص عب��ص �الآن 

وقطر  �ليمن  مثل  �لعربية  �جله�ت  بع�ص  وطرحته�  حم��ص  طرحته�  �لتي  �حلو�ر  فكرة 

و�صورية وم�رش و�ل�صعودية، وي�صتقوي بعالق�ته مع �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي ومع �أمريك�.

�أم� ب�لن�صبة مل� ي�صمى مبوؤمتر اخلريف �لذي �صيعقد يف �صهر ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 

�الأوىل،  �لدرجة  يف  عب��ص  حممود  لدعم  موؤمتر  هو  �إمن�  دولي�ً  موؤمتر�ً  يعدّ  ال  فهو   ،2007

يح�رشه عب��ص و�أوملرت وبو�ص وبع�ص �لدول �ملعتدلة، مع حم�ولة جّر بع�ص �لدول مثل 

�ل�صعودية �إىل هذ� �ملوؤمتر. غري �أنه ال يوجد �أي �أفق �صي��صي الأي �ن�صح�ب من �ل�صفة �لغربية 

�أو من �لقد�ص. 

ن�صتطيع �أن نقول �إن �ل�صعب �لفل�صطيني �الآن هو يف م�أزق، وهذ� �مل�أزق يف تقديري ال 

يكن �خلروج منه �إال ب�لعودة �إىل �لطريق �لتي بد�أت منذ �صنة 1987 يف �النتف��صة �الأوىل، 

وللجه�د  و�جله�د،  �ملق�ومة  تفعيل  طريق  وهو  �لث�نية،  �النتف��صة  يف   2000/9/28 ومنذ 

برك�ت كثرية. �أرى �أن حركة حم��ص يجب �أن تركز على تفعيل هذ� �جل�نب، و�أن تبني جبهة 

مع �لقوى �الإ�صالمية و�لوطنية �لنظيفة و�ل�رشيفة، �بتد�ء من �جله�د �الإ�صالمي و�أي قوميني 

�أو وطنيني �آخرين، و�أن ت�صت�أنف �ملق�ومة �لتي �فتقدن�ه� طيلة ع�مني ون�صف تقريب�ً، الأن 

�لكثرية،  �ل�صهيونية و�ال�صتيط�نية  �لتجمع�ت  �لغربية حيث  �ل�صفة  �ملق�ومة، وخ��صة يف 

�صتهز �رشب�ته� �لكي�ن �ل�صهيوين ولو ك�نت �لبد�ية حمدودة. يجب �أن تبد�أ هذه �ملق�ومة 

يف �لقد�ص ويف منطقة جنني ون�بل�ص و�خلليل ور�م �هلل. ويجب �أن تتجه �أي�ص�ً هذه مل� ور�ء 

�لغربية  �ل�صفة  ل�صم  �ل�صهيونية،  �ملخطط�ت  جميع  الإحب�ط  ت�صعى  و�أن  �لع�زل،  �جلد�ر 

وم�ص�درة �أر��صيه� ل�ص�لح �لدولة �ل�صهيونية. 

�الأزمة  من  للخروج  �لوحيد  �لطريق  هو  �ملق�ومة،  ��صتئن�ف  طريق  �لطريق  هو  هذ� 

ع�مني  ملدة  �لبو�صلة  ت�هت  �أن  بعد  �ل�صحيحة  �ل�صكة  �إىل  حم��ص  عربة  وعودة  و�مل�أزق، 

ون�صف، وت�أكد �أن �الأولوية هو للجه�د و�ملق�ومة ولي�ص لالنتخ�ب�ت و�ل�صلطة �لوهمية يف 

ظّل �الحتالل. 

ويتنف�ص  �حلرية،  �صم�ء  تنك�صف  �ملخل�صني،  �أيدي  على  �الحتالل  �إز�لة  بعد 

�لفل�صطينيون �ل�صعد�ء چڤڤڦڦڦڄڄڄچ. 





مـلـحـق وثـائـق
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وثيقة تنظيم العالقة بني فتح وحما�س ال�شادرة يف 1990/9/21
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وثيقة تفاهم بني بني فتح وحما�س برعاية املوؤمتر ال�شعبي العربي

واالإ�شالمي يف 1993/1/4-2 
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ترجمة ر�شالة من حما�شري بن حممد رئي�س وزراء 

الر�شمي  الناطق  غو�شة  اإبراهيم  اإىل  ماليزيا 

با�شم حما�س، يف 1996/7/30

رئي�ص �لوزر�ء

م�ليزي�

30 متوز/ يوليو 1996

�ل�صيد �إبر�هيم غو�صة

�لن�طق ب��صم حم��ص

عّم�ن

�الأردن

�أود �أن �أتوجه �إليك ب�ل�صكر على �لتو�صيح�ت، �لتي قدمته� حول حركة حم��ص ون�ص�له�. 

ونحن ندعم ن�ص�لكم من �أجل حترير فل�صطني، ولكنني بقدر م� تتمنون �أن نتفهم �أدو�ت 

�ل�رش�ع �لتي تعتمدونه� من �أجل ��صتع�دة فل�صطني، نتمنى عليكم �أن ت�صمحو� لن� ب�أن يكون 

لدين� وجهة نظرن� �خل��صة، حول كيفية خو�ص �لن�ص�ل من �أجل هذ� �لهدف. 

�إن �أهد�فن� هي �أهد�فكم نف�صه�، ولكن هن�ك عدة طرق للقي�م ب�الأمر. ف�لن�ص�ل �مل�صلح 

له مك�نته، ولكنن� يجب �أن نقيّم ب�صدق �لنت�ئج �لتي مّت �لتو�صل �إليه�، وم� �إذ� ك�نت هن�ك 

�إمك�نية حتقيق ن�رش ع�صكري يف �مل�صتقبل. �إن حقيقة �لو�قع �لق�ئم ت�صمح يل ب�لقول، ب�أنه 

لي�ص هن�ك م� يوؤ�رش على �إمك�نية حتقيق ن�رش ع�صكري ل�صعبكم. ف�إذ� م� �أر�د �الإ�رش�ئيليون 

وحم�تهم �الأمريكيون ف�إن ب�إمك�نهم �لقي�م مب� يقوم به �لرو�ص يف �ل�صي�ص�ن. وكونهم مل 

يقومو� مبثل هذه �خلطوة حتى �الآن، �أمر يجب �أن نعرتف به ون�أخذه بعني �العتب�ر، على 

�لرغم من �أنن� ال ن�صتطيع �أن نرى فيه نقطة ت�صجل ل�ص�حلهم. 

و�إذ� م� مّت �العرت�ف بهذه �حلقيقة، ف�إنه يجب ��صتخد�م �أدو�ت �أخرى يف �ل�رش�ع. ففي 

�الإ�صالم �إذ� مل تتمكن من ��صتخد�م يدك، فعليك �أن ت�صتخدم ل�ص�نك �أو حتى قلبك؛ حيث �إنه 

ال يكنن� ��صتخد�م �لقوة �إذ� ك�نت �لنت�ئج غري متن��صبة. وحتى �لر�صول دخل يف مع�هدة 
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مع قري�ص، ر�آه� بع�ص �أ�صح�به حينه� �أنه� مذلة، ولكنه� �أك�صبته �لوقت، �لذي ��صتط�ع من 

خالله �أن يبني قوته ويحقق �لن�رش يف �لنه�ية. 

ال يكن �أن يكون �لتو�صل �إىل �تف�ق �صالم من خالل �ملف�و�ص�ت ن�رش�ً فوري�ً ح��صم�ً، 

�نته�ج  �رشط  �ملف�و�ص�ت،  ت�صتمر  �أن  يجب  �ل�رش�ع.  مر�حل  من  مرحلة  جمرد  هو  بل 

��صرت�تيجية مف�و�ص�ت ت�صمن لكم �أق�صى درج�ت �لدعم لي�ص فقط من ج�نب �مل�صلمني، 

�لذين يع�نون جميع�ً من �ل�صعف، بل �أي�ص�ً من �لدول غري �الإ�صالمية. وهن�ك فر�ص جيدة، 

�صتوؤدي يف �لنه�ية �إىل حتقيق �حلرية �لك�ملة لكل �لفل�صطينيني �إن �ص�ء �هلل.

�أن� �أعرف �ل�صيد م�نديال جيد�ً، و�أظن �أن ��صرت�تيجية �ملف�و�ص�ت �لتي �نتهجه�، ت�صمنت 

قبول �لعمل مع �لبي�ص �أنف�صهم، �لذين تع�ملو� بوح�صية مع �صعبه. �إذ �أدرك �أنه لو ط�لب 

والأخذ  �لبي�ص،  مو�فقة  على  يح�صل  لن  ف�إنه  �ل�صود،  بحكم  �أي  لالأغلبية،  مب��رش  بحكم 

ن�ص�له وقت�ً �أطول، وك�نت كلفته �أكرث. ولذلك، ف�إنه َقبِل ب�مل�ص�ركة يف حكومة موؤقتة. وقد 

جنحت ��صرت�تيجيته، وه� هو �الآن يف �حلكم. �صوف جترى �نتخ�ب�ت �الآن، وهو ق�در على 

��صرت�تيجيته  من  كجزء  �لبي�ص،  مع  ب�لعمل  ي�صتمر  �صوف  �أنه  �أظن  ولكن  به�،  يفوز  �أن 

�ملتبعة. لقد ه�جم �لر�صول �لع�صبي�ت �لقبلية �لعمي�ء �لتي �ص�دت يف فرتة �جل�هلية، و�لتي 

�أدت �إىل �رش�ع د�ئم، ووحد �لقب�ئل من خالل ر�ص�لة �الإ�صالم، ومن خالل �إحالل �ل�صالم 

بني �لقب�ئل، لي�صبحو� فيم� بعد قوة ع�ملية. 

�أن� �صعيد بت�أييد غ�لبية �لفل�صطينيني لكم، ولكن هذ� �لت�أييد �صوف يكون �أف�صل فيم� لو 

�ص�ركتم يف �النتخ�ب�ت، ونحن نرغب ب�صدة ب�مل�ص�عدة يف ت�أمني �نتخ�ب�ت نزيهة، ولكن �أهم 

م� يف هذه �النتخ�ب�ت هو قبول �لنت�ئج مهم� ك�نت. ف�إذ� م� قبلت �لغ�لبية ب��صرت�تيجيتكم، 

�ملح�صور  �مل�صلح  ن�ص�لكم  ندعم  و�صوف  �مل�صلح،  �ل�رش�ع  ي�صتمر  �أن  يجب  فحينه� 

ب��صتهد�ف �لع�صكريني. 

مل ي�صبق لن� �أن �نتقدن� حم��ص، ولكن خالل �النتخ�ب�ت �الإ�رش�ئيلية، وعلى �لرغم من 

يف  جن�حه  يف  �أ�صهمت  �أفع�لكم  �أن  �إال  �لليكود،  حزب  مع  �الأي�م  من  يوم  يف  تعملو�  مل  �أنكم 

�النتخ�ب�ت. و�صو�ء ك�ن ذلك عن ق�صد �أم من غري ق�صد منكم، ف�إن �لق�صية لي�صت هن�. لقد 

ف�ز �لليكود، و�الآن يدعم �لكثري من �الأمريكيني مو�قفه �ملت�صددة. قد ترون �أن ذلك ال ي�صكل 

ف�رق�ً، ولكنن� نرى �أن �لتو�صل �إىل �صالم ع�دل �أ�صبح �أ�صعب �الآن. 
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يف  كم�  �حلرب،  يف  ولكن  �صهيوني�ن،  ونتني�هو  بيـريز  من  كالً  �أن  معكم  نتفق  نحن 

�النتخ�ب�ت، ف�إن �ال�صرت�تيجية �جليدة تكمن يف تفريق �لعدو من �أجل �رشب �أكرث �ملتطرفني 

�لدينية  �جلم�ع�ت  وخ��صة  تطرف�ً،  �الأكرث  �ل�صه�ينة  ت�أثري  لك�ن  بيـريز،  ف�ز  فلو  تطرف�ً. 

�ملت�صددة، يف م�صتقبل �إ�رش�ئيل، �أقل �ص�أن�ً. 

�أمتنى �أن ت�ص�عد هذه �لنتيجة �لفل�صطينيني يف حتقيق �لن�رش، وب�صكل �أ�رشع، ولكن يف 

�حلقيقة ال �أظن �أن ذلك �صيحدث. 

�أعرف �أنك لن تتفق معي، ولكن �أمتنى �أن تقدر وجه�ت نظري �خل��صة. نحن مل نتوقف 

يوم�ً عن م�ص�عدة �لفل�صطينيني يف ن�ص�لهم �لع�دل. وقد ال يكون لن� �حلّق يف �لتدخل كونن� 

ل�صن� فل�صطينيني، ولكنني كم�صلم ملتزم، �أجد �لتبير �لك�يف، �لذي يدفعني �إىل �أخذ موقف 

حني يتعلق �الأمر مب�صري �مل�صلمني يف �أي مك�ن. 

�ملخل�ص لكم،

�لدكتور حم��صري بن حممد



فهر�س الأ�سماء

والأماكن
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ع�صرية �ل�صم�لية، 293، 313

�لعط�ر، ع�ص�م، 71، 89

�لعظم، يو�صف، 47، 82، 177، 178، 181

عف�ن، عثم�ن بن، 152

عفلق، مي�صيل، 88

�لعقبة، 75، 129، 316

عقبة جب، 36، 70، 74، 142

�لعقيل، عبد �هلل، 90

عك�، 103

�لعك�يلة، عبد �هلل، 153، 158، 178، 180

�لعكور، عبد �لرحيم، 222

 ،203  ،202  ،200  ،199  ،186  ،184 عم�د،  �لعلمي، 

 ،288 ،287 ،268 ،262 ،224 ،222 ،221 ،204
348

علو�ص، �إبر�هيم، 298

علو�ص، ن�جي، 298

علي، عبد �لعزيز، 108

علي، حممد، 16

علي�ء )ملكة(، 299، 301

 ،64  ،61  ،60  ،55  ،51  ،50  ،47  ،38  ،22  ،21 عّم�ن، 

 ،107  ،106  ،103  ،88  ،87  ،85  ،75  ،73  ،71
 ،129 ،126 ،122 ،115 ،114 ،112 ،111 ،110
 ،166 ،165 ،160 ،159 ،158 ،157 ،154 ،134
 ،180 ،179 ،177 ،172 ،171 ،170 ،169 ،167
 ،202 ،201 ،199 ،197 ،196 ،189 ،186 ،183
 ،220 ،215 ،214 ،213 ،208 ،206 ،205 ،204
 ،245 ،242 ،241 ،235 ،229 ،225 ،223 ،222
 ،287 ،282 ،281 ،272 ،270 ،269 ،253 ،248
 ،321 ،320 ،315 ،306 ،305 ،304 ،303 ،298

350 ،329

ُعم�ن، 315

عمرو، نبيل، 225، 316

عمرو، ي��رش، 190

�لعمو�ص، ب�ص�م، 217، 218

عن�ن، كويف، 315

�لعن�ين، �أ�ص�مة، 129

�لعن�ين، عز�م، 128، 129

عودة، عبد �لق�در، 46، 58

عو�ص، خليل عي�صى، 92

عو�ص �هلل، ع�دل، 259

عو�ص �هلل، عم�د، 259

عون، مي�صيل، 325

عي��ص، يحيى، 217، 226، 227، 258، 313

عي�صى )عليه �ل�صالم(، 15

عني ديوك، 36

عني �ل�صلط�ن، 36، 37، 39

عيون �حلر�مية )عملية(، 314

> غ <
غر�يبة، �ْرحيّل، 153

غرن�طة، 149، 150

�لغنو�صي، ر��صد، 170، 171، 173، 176، 183، 317
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غنيم�ت، عبد �لرحمن، 259، 260، 261

)غو�صة(، �آالء، 14

 ،77  ،66  ،36  ،26  ،14  ،10 عمر(،  )�أبو  �إبر�هيم  غو�صة، 

 ،123  ،120  ،112  ،106  ،103  ،92  ،87  ،86
 ،172 ،166 ،143 ،142 ،141 ،139 ،137 ،126
 ،196 ،189 ،188 ،187 ،186 ،176 ،174 ،173
 ،229 ،222 ،218 ،217 ،215 ،208 ،204 ،201
 ،279 ،276 ،271 ،256 ،254 ،245 ،242 ،236
 ،306 ،305 ،304 ،303 ،302 ،297 ،288 ،283

350 ،348 ،317

)غو�صة(، �أن�ص، 14

)غو�صة(، بدور، 14

)غو�صة(، به�ئي، 14

)غو�صة(، جو�د، 14

)غو�صة(، ح�صن، 14

غو�صة، د�ود، 14، 88

)غو�صة(، ذو �لكفل، 14، 18، 19

)غو�صة(، ربحي، 14

)غو�صة(، رج�ئي، 14

)غو�صة(، �صع�د، 14

غو�صة، �صمري، 222

غو�صة، �صح�دة، 14، 20

غو�صة، �صبحي، 33، 88

)غو�صة(، ع�دل، 14

)غو�صة(، ع��صم، 14

غو�صة، عبد �لرحمن، 14، 38

غو�صة، عبد �هلل، 14، 37، 38، 44، 103، 166، 256

)غو�صة(، عرف�ت، 14، 102، 103

)غو�صة(، ع�صمت، 14

)غو�صة(، علي )�أبو ح�صن(، 14

)غو�صة(، عمر ، 14، 114، 149

)غو�صة(، غدير، 14

)غو�صة(، لبيبة، 14

)غو�صة(، ملعة، 14

)غو�صة(، ليلى، 14

)غو�صة(، م�صب�ح، 14

غو�صة، يعقوب، 14

)غو�صة(، يو�صف، 14

> ف <
�لف�حت، حممد، 151

ف�روق )ملك م�رش(، 23، 155، 173

�لف��صي، عالل، 45، 48

ف��صل، 16، 24، 34

ف�طمي، ح�صني، 56

ف�ك�صم�ن، نح�صون، 217، 218، 219

�لف�لوجي، عم�د، 182، 226

ف�ليت�، 215

فتح �الإ�صالم، 114

فتح �النتف��صة، 187، 208، 215

�لفتي�ين، �إبر�هيم، 187

فد�ئي�ن �إ�صالم، 55

�لفرح�ن، �إ�صحق، 103، 108، 220

فردين�ند )ملك �إ�صب�ني�(، 150

فر�صخ، ه��صم، 106

فرغلي، حممد، 46، 59

فرن �أبو فرحة، 16

فرن �لبزمليط، 16

فرن�ص�، 133، 206، 321، 325

ف�صل �هلل، حممد، 152

 ،35  ،34  ،28  ،25  ،23  ،22  ،18  ،15  ،10  ،9 فل�صطني، 

 ،91 ،79 ،70 ،58 ،57 ،49 ،48 ،46 ،45 ،39 ،37
 ،130 ،125 ،112 ،110 ،109 ،108 ،101 ،100
 ،156 ،155 ،154 ،153 ،149 ،148 ،135 ،131
 ،180 ،177 ،173 ،172 ،171 ،165 ،160 ،158
 ،255 ،241 ،223 ،214 ،208 ،205 ،188 ،183
 ،306 ،296 ،294 ،292 ،289 ،283 ،268 ،256
 ،331 ،325 ،320 ،316 ،315 ،314 ،310 ،307

350 ،347 ،341 ،339
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فلن�صي�، 150

�لفلوجة، 318

فندق �الأردن، 241

فندق ب�رك )عملية(، 314

فندق بالز�، 217

فندق حدَه، 167

فندق �لر�صيد، 170

فندق �صمري�مي�ص، 176

فندق �ل�صري�تون، 262، 282

فندق �لقد�ص، 165، 169

فندق كرف�ن، 112

فندق �مللك د�ود، 218

فندق �مله�ري، 172

فندق ونرت ب�ال�ص، 36

فوزي، �أحمد، 126، 127

في��ص، �صالم، 221، 340، 342، 343

في��ص، عدن�ن، 127، 128

�لفيت كوجن، 108

فيتن�م، 108

�لفي�صل، تركي، 170

فينوغر�د، 335

> ق <

�لق�رة �لهندية، 304

ق��صم، عبد �لكرمي، 91، 92

ق��صم، و�ئل، 321

�لق��صي، ع�ص�م، 249، 262، 263

�لق�نوين، �صليم�ن، 13، 148

 ،68  ،66  ،65  ،62  ،61  ،59  ،58  ،55  ،22  ،9 �لق�هرة، 

 ،102  ،93  ،90  ،85  ،81  ،76  ،73  ،72  ،71  ،70
 ،206 ،176 ،138 ،137 ،132 ،131 ،125 ،114
 ،328 ،327 ،326 ،319 ،317 ،298 ،225 ،224

340 ،331

ق�وم )�لقي�دة �ملوحدة لالنتف��صة(، 157، 347

قب�ئل �لزولو، 214

قبة �ل�صخرة، 16، 17، 40، 45، 106

قب�ص، 148، 151، 179، 230، 263، 313

�لقد�ص )بيت �ملقد�ص(، 9، 13، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 

 ،37 ،35 ،34 ،33 ،29 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22
 ،49 ،48 ،47 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38
 ،73 ،72 ،64 ،63 ،61 ،60 ،59 ،57 ،56 ،55 ،50
 ،111 ،106 ،105 ،103 ،102 ،88 ،87 ،85 ،74
 ،197 ،187 ،181 ،166 ،156 ،150 ،136 ،132
 ،229 ،228 ،224 ،221 ،218 ،207 ،201 ،198
 ،321 ،317 ،306 ،298 ،293 ،261 ،235 ،231

343 ،336 ،330 ،329 ،327 ،326
 ،20  ،18  ،17  ،16  ،15  ،14  ،13 �لقدية،  �لبلدة   -

 ،102  ،43  ،37  ،35  ،34  ،29  ،25  ،24  ،21
150

- عملية �لقد�ص، 217

�لقدومي، ف�روق، 66

قذ�ف �لدم، 176

�لقذ�يف، معمر، 172، 173، 174، 176، 215، 216

�لقرد�حة، 287، 288

�لقر�ص�وي، يو�صف، 262

قرطبة، 149، 150

قرية �لعيون، 105، 106

قري�ص، 351

قريع، �أحمد، 200، 207، 213

�لق�ص�م، عز �لدين، 15، 263

�لق�صطل، 33

ق�رش �حلمر�ء، 150

قط�ع غزة، 17، 48، 61، 62، 64، 65، 67، 68، 69، 70، 

 ،157 ،156 ،154 ،147 ،131 ،93 ،91 ،82 ،72
 ،201 ،197 ،196 ،189 ،184 ،182 ،167 ،161
 ،225 ،224 ،222 ،221 ،220 ،218 ،216 ،213
 ،259 ،258 ،242 ،230 ،229 ،228 ،227 ،226
 ،313 ،306 ،296 ،295 ،294 ،293 ،290 ،260
 ،330 ،329 ،327 ،321 ،320 ،317 ،316 ،314
 ،339 ،338 ،337 ،335 ،334 ،333 ،332 ،331
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342 ،341 ،340

قطب، �صيد، 41، 48، 49، 77، 79، 80، 93، 94، 108، 

155 ،152 ،126

 ،283  ،282  ،280  ،279  ،277  ،262  ،261  ،70 قطر، 

343 ،316 ،315 ،302 ،298 ،297 ،289 ،287

قطي�ص، �أحمد )�أبو بالل(، 153، 172، 179، 180، 181

قطينة، �صكري، 24، 45

قفقف�، 275، 280، 283

�لقالب، �ص�لح، 223، 301

قلقيلية، 42، 219، 327

قلندي�، 55، 61

قليبو، ي��رش، 19

�لقليبي، حمي �لدين، 48

 ،104  ،78  ،73  ،72  ،71  ،62  ،50  ،49 �ل�صوي�ص،  قن�ة 

124 ،106

قنيبي، زكري�، 41، 57

�لقنيطرة، 105

قوى 14 �آذ�ر، 325

�لقو��صمي، عبد �هلل، 317

قو�عد �ل�صيوخ، 108، 109، 110، 112

�لقوتلي، �صكري، 75

�لقوق�، خليل، 186

�لقي�صي، م�صطفى )�أبو م�زن(، 180، 181، 204، 220

�لقيق، ح�صن، 155

> ك <
ك�رتر، 132، 332

�لك��ص�ين، �آية �هلل، 48، 56

ك�مب ديفيد، 132، 281، 292، 293

ك�مل، ر�يق، 128

�لكب�ريتي، )عبد �لكرمي(، 228

كت�ص�ف، مو�صيه، 133

�لكر�مة، 105، 106، 109، 110، 111

�لكرد، عب��ص، 40، 56، 57

�لكردي، �أ�رشف، 240، 321

�لكرك، 159

�لكرمي، ر�ئد، 313

�لكرنك، 137، 138

كروبي، )مهدي(، 186، 187

كري�صتوفر، و�رن، 218، 228، 263

كري�ص�ن، توفيق، 317

�لكزبري، حيدر، 88

�لكزبري، م�أمون، 88

كف�ر ع�صيون، 37

كلبونه، فتحي، 19

كلينتون، 228، 230، 241، 292، 293

�لكني�صت، 132، 240، 288

كني�صة �لقي�مة، 13، 25

كو�الملبور، 305

كوبلند، م�يلز، 59

 ،70  ،69  ،68  ،66  ،65  ،48  ،47  ،19  ،14  ،10 �لكويت، 

 ،99  ،94  ،93  ،92  ،91  ،90  ،89  ،87  ،73  ،71
 ،140 ،139 ،125 ،119 ،115 ،109 ،108 ،100
 ،169 ،168 ،167 ،160 ،158 ،157 ،155 ،143
 ،202 ،178 ،176 ،175 ،174 ،172 ،171 ،170

308 ،257 ،255
- بلدية �لكويت، 90، 92، 99، 100، 140

كي�صنجر، 125، 132

�لكيالين، �إبر�هيم زيد، 153، 177، 181، 240

�لكيالين، حممد خري، 130

> ل <

الرنك�، 151، 179

الريج�ين، علي، 267

 ،278  ،198  ،188  ،132  ،131  ،114  ،89  ،55 لبن�ن، 

 ،336 ،335 ،326 ،325 ،321 ،307 ،294 ،292
349
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�للجنة �لرب�عية، 336

جلنة �صوؤون �ملبعدين، 348

�للجنة �لعربية لدعم �جله�د يف فل�صطني، 33

حلد، �نطو�ن، 292

�للد، 37، 197

لطوف، �أحمد، 120

لندن، 177، 202، 288، 304، 310

لوبني، �أر�صني، 26

ليبي�، 68، 115، 172، 173، 174، 202، 215، 223

لي�صرت، 202

ليم��صول، 151

ليم�ن طرة، 81، 82

> م <

م�ئري، جولد�، 124

موؤمتر �أريح� �ل�صعبي، 37

�ملوؤمتر �الإ�صالمي، 16، 27، 48، 49، 50، 51، 56

موؤمتر �لدف�ع عن �لقد�ص، 248

�ملوؤمتر �ل�صعبي �الإ�صالمي، 48

�ملوؤمتر �ل�صعبي �لعربي �الإ�صالمي، 348، 349

�ملوؤمتر �لقومي �الإ�صالمي، 183، 246

م�دب�، 180، 181

�ملئذنة �حلمر�ء، 9، 13، 15

م�رك�، 270، 271، 280

م�رون �لر��ص، 335

موؤ�ص�صة �لرو�فد �الأردنية، 99، 104، 119، 142

موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، 289، 307

م��صي، خليل، 105

�ملوؤقت، �صعيد، 142

م�لط�، 148، 215، 216، 223

�مل�لكي، 319، 338

م�ليزي�، 305، 350

م�نديال، 214، 351

مب�رك، حممد ح�صني، 176

مبي�صني، يو�صف، 195

متال، 106

�ملتنبي، 60، 61

�ملج�يل، عبد �ل�صالم، 219

جم�هدي خلق، 133، 134

جمزرة �حلرم �الإبر�هيمي، 214، 216

جمزرة دير ي��صني، 28، 33، 34

جمزرة �صب� و�ص�تيال، 294

جمزرة �مل�صجد �الأق�صى، 172

�ملجل�ص �الإ�صالمي، 16

جمل�ص قي�دة �لثورة )م�رش(، 47

حمت�صمي، 296

حمطة �خلربة �ل�صمر�ء، 122

حممد )�صلى �هلل عليه و�صلم(، 17، 18، 39، 152، 350، 

351

حممد، حم��صري بن، 350، 352

�ملحمود، �أحمد، 280، 281

�ملخيبة، 102، 103، 105

خميم بالطة، 157

خميم جنني، 314

خميم �حل�صني، 112

خميم �لنويعمة، 36، 37، 39

خميم �لريموك، 333

مد�ر�ص �الأرقم، 147، 245

مد�ر�ص �لثق�فة، 28

مدر�صة �لب ب�أبن�ء �ل�صهد�ء، 142

مدر�صة �لر�صيدية، 39، 46، 56، 57، 72، 136

مدر�صة �ل�صويخ، 91

مدر�صة �ل�صيخ جر�ح، 24، 28، 38، 39، 45

مدر�صة �لعمرية )�لبكرية �البتد�ئية(، 27، 38، 57



374

املئذنة احلمراء

مدر�صة �مل�أمونية للبن�ت، 14، 38، 45

مدر�صة �ملحمدية، 24

مدر�صة �ملطر�ن، 19، 27

مدر�صة �لنج�ة، 92

مدر�صة �لنه�رية، 62، 63

مدر�صة �له��صمية، 42

 ،190  ،189  ،188  ،186  ،185  ،182  ،149 مدريد، 

205 ،203 ،202 ،191

�ملدهون، ح�صن، 92، 99، 139

 ،208  ،205  ،204  ،199  ،198  ،197 �لزهور،  مرج 

321 ،320 ،225

مرو�ن، عبد �مللك بن، 16

مري�ص، عبد �لرحيم، 42

�مل�صت�صفى �الإ�صالمي، 238، 239

م�صت�صفى حمد، 282

م�صت�صفى لوزميال، 114

م�صت�صفى مدينة �حل�صني �لطبية، 238، 239، 240، 241، 

277 ،276

م�صت�صفى هد��ص�، 24

�مل�صجد �الأزرق، 151

 ،55  ،44  ،43  ،20  ،18  ،17  ،16  ،13 �الأق�صى،  �مل�صجد 

 ،290  ،231  ،173  ،172  ،106  ،103  ،102  ،57
347 ،313 ،294 ،293 ،292

�مل�صجد �الأموي، 16، 263

م�صجد �حل�صني �لغربي، 277

�مل�صجد �حل�صيني �لكبري، 134، 214، 320

م�صجد عمر بن �خلط�ب، 13، 103

م�صجد فل�صطني، 220

م�صجد �لفيح�ء، 108

�مل�صجد �ملرو�ين، 17

م�صجد �مللك في�صل، 255

م�صعود، �إبر�هيم، 170، 179

�مل�صلمي، �أبو ن�ص�ل، 182

م�صم�ر، خ�لد، 197

م�صن�ت، مي�صيل، 129

م�رشف، برويز، 291

م�صعل، خ�لد )�أبو �لوليد(، 155، 158، 169، 178، 196، 

 ،223 ،222 ،221 ،220 ،217 ،216 ،215 ،214
 ،242 ،241 ،240 ،239 ،238 ،229 ،225 ،224
 ،262 ،261 ،258 ،257 ،256 ،255 ،251 ،249
 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268 ،267 ،263
 ،283 ،281 ،280 ،279 ،278 ،277 ،276 ،275
 ،306 ،303 ،298 ،297 ،295 ،291 ،288 ،284

341 ،339 ،333 ،331 ،322 ،320 ،317

�مل�صهر�وي، )�صمري(، 340

 ،49  ،48  ،47  ،46  ،45  ،44  ،42  ،41  ،33  ،16 م�رش، 

 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،56 ،55 ،51
 ،79 ،78 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،66
 ،106 ،104 ،94 ،93 ،92 ،90 ،89 ،88 ،85 ،80
 ،169 ،166 ،160 ،155 ،138 ،137 ،133 ،132
 ،315 ،307 ،255 ،213 ،185 ،176 ،174 ،170

343 ،342 ،340 ،326 ،321 ،319

�مل�رشي، عوين، 127، 128

م�صطفى، �أبو علي، 190، 191، 216، 313

م�صطفى، �أبو حممد، 249، 262، 269

م�ص�ئق تري�ن، 102

م�صيق �لبو�صفور، 151

مط�وع، �صمري، 241

�ملطوع، عبد �لعزيز �لعلي، 48

�ملطوع، عبد �هلل، 48، 90، 94، 109، 170

مع�ن، 159

�ملع�يطة، �صميح، 348

�ملغرب، 43، 45، 48، 315

�ملق�دمة، )�إبر�هيم(، 293، 340

مقبة �الأرق�م، 259

مقبة ر�أ�ص �لعمود، 23، 26

مك�ريو�ص، 263

مكة، 170، 317، 327، 339

- �تف�ق مكة، 339
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مكية، �إ�صم�عيل، 44

�مللكية �الأردنية )خطوط طري�ن(، 304، 305

ملوح، )عبد �لرحيم(، 333

مم�لك �لطو�ئف، 149

�ملن�صية، 55، 57، 58، 59، 85

من�صور، �أحمد، 262

من�صور، جم�ل، 293، 313

�ملنط�ر/ ك�رين )معب(، 332

 ،92  ،91  ،66 )م.ت.ف(،  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

 ،167 ،166 ،165 ،158 ،157 ،154 ،133 ،131
 ،200 ،199 ،191 ،190 ،185 ،184 ،183 ،168
 ،268 ،226 ،216 ،213 ،209 ،208 ،203 ،201
 ،332 ،331 ،327 ،326 ،321 ،297 ،296 ،295

348 ،339
 ،200  ،166 �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة   -

326 ،263
 ،166  ،165  ،92 �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص   -

 ،209  ،191  ،190  ،186  ،185  ،182  ،167
339 ،334 ،326 ،214 ،213

منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي، 314

منق�رة، �أحمد، 82

�ملودودي، �أبو �الأعلى، 48

موريت�ني�، 315

مو�صى )عليه �ل�صالم(، 18

 ،269  ،241  ،240  ،239  ،223  ،197  ،179 �ملو�ص�د، 

325 ،322 ،309 ،303

مو�صوي، عب��ص، 188

موف�ز، �ص�وؤول، 133

> ن <

 ،157  ،105  ،73  ،64  ،50  ،48  ،45  ،42  ،18 ن�بل�ص، 

 ،327 ،316 ،315 ،313 ،293 ،261 ،258 ،201
343 ،342 ،330

�لن�بل�صي، �صليم�ن، 74

ن�جي، �إبر�هيم، 80

ن�جي، يو�صف، 92، 142

ن��رش، كم�ل، 131

ن��رش، حممد، 48

ن�عور، 147

�لنبه�ين، تقي �لدين، 39، 40، 41، 43، 56

نت�ني� )عملية(، 217

�لنت�صة، جم�ل، 293

�لنت�صة، رفيق، 70

�لنت�صة، عبد �خل�لق، 224، 333

نتني�هو، بني�مني، 241،  294، 307، 352

�لنج�ر، حممد يو�صف، 70، 71، 131

جنم، ر�ئف، 195

جنم، كم�ل، 39

جنم، ه��صم )�أبو حممود(، 14

جنيب، حممد، 47، 58

�لنحن�ح، حمفوظ، 170، 173

نحوي، عدن�ن، 65

�لرنويج، 206، 207

نز�ل، �ص�لح �صوي، 219

 ،202  ،201  ،199  ،196  ،186 بر�ء(،  )�أبو  حممد  نز�ل، 

 ،267 ،262 ،261 ،242 ،238 ،224 ،205 ،204
330 ،304 ،303 ،302

ن�صيبة، �أنور، 40

ن�صيبة، �رشي، 40

ن�ص�ر، مو�صى )�أبو يو�صف(، 92

ن�رش، حممد، 330

ن�رش �هلل، ح�صن، 250، 292

 ،128  ،127  ،126  ،125  ،10 نق�بة �ملهند�صني )�الأردن(، 

320 ،248 ،246 ،226 ،181 ،160 ،131 ،130

�لنمري، رج�ئي، 142

�لنمري، م�هر، 127

نه�ري� )عملية(، 217

نهر �الأردن، 99، 100، 106، 122
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نهر �لت�جو، 150

نهر �لو�دي �لكبري، 149

 ،105  ،101  ،100  ،99  ،85  ،79  ،10 �لريموك،  نهر 

142 ،139 ،122

�لنو�ي�صة، طلعت، 217

نوترد�م، 34

نوفل، �أحمد، 108

نيجريي�، 50

نيويورك، 214، 307

> هـ <
ه�ليفي، �أفر�هيم، 241

هتلر، 205، 206، 310

�لهر�صك، 230

�له�صيبي، ح�صن، 55، 59، 76، 79

�لهالل �الأحمر، 154

�لهلي�ص، �صعيد، 73، 255

هليِّل، �أحمد، 175

�لهند�وي، ذوق�ن، 203

 ،340  ،339  ،337  ،336  ،332  ،331 �إ�صم�عيل،  هنية، 

342

هنية، �أكرم، 167، 333

�لهنيدي، عز�م، 130

هيئة علم�ء �مل�صلمني، 318

هيكل، حممد ح�صنني، 40، 94، 148

هيكل، حممد ح�صني، 40

> و <
و�دي �جلوز، 21، 24، 27، 45، 56، 75، 102

و�دي �ل�صري، 220، 237، 239

و�دي �صقرة، 166، 190

و�دي عربة، 219، 220، 235، 241

و��صنطن، 196، 200، 307، 321

و�ي ريفر، 255، 256

و�يزمن، عزر�، 267

�لورتالين، �لف�صيل، 48

�لوزير، خليل، 68، 69، 70، 289

وعد بلفور، 15، 296

�لوعد �ل�ص�دق )عملية(، 335

وك�لة �لغوث، 60، 61، 62، 77

�لوك�لة �ليهودية، 23

 ،132  ،124  ،119  ،41  ،19 )�أمريك�(،  �ملتحدة  �لوالي�ت 

 ،185 ،175 ،171 ،167 ،158 ،153 ،134 ،133
 ،238 ،235 ،228 ،225 ،223 ،207 ،206 ،204
 ،315 ،10 3 ،309 ،308 ،307 ،281 ،263 ،255
 ،335 ،332 ،331 ،329 ،326 ،325 ،319 ،316

343 ،342 ،336

واليتي، علي �أكب، 186

وهبة، علي، 25

وهبة، حممد منر، 42، 45، 277

�لوهم �ملتبدد )عملية(، 334، 336

> ي <
 ،235  ،219  ،197  ،160  ،156  ،154 �أحمد،  ي��صني، 

 ،259 ،255 ،251 ،250 ،249 ،242 ،241 ،240
 ،319 ،307 ،293 ،291 ،290 ،263 ،262 ،261

320

ي��صني، عبد �لعزيز، 170

ي��صني، علي ن��رش، 66

ي�ف�، 18، 28، 91

يعبد، 15

�ليمن، 48، 102، 155، 167، 170، 174، 215، 246، 

343 ،303 ،301 ،300 ،262

يوحن� )�لقدي�ص(، 148، 215

يو�صف، ح�صن، 224

يو�صف، ن�رش، 199، 202، 203، 209، 348، 349

�ليون�ن، 148

يون�ص، جو�د، 296




