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يف طلب الطب )1970-1962(

يف طلب الطب )1970-1962(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف جامعة دم�صق.

اإىل �سورية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�الإخو�ن يف �جلامعة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

النتظام يف �سفوف الإخوان ال�سوريني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ي�صري �صمن �لبنامج.

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

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

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

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

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

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

�جلامعة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ووجد �لباب مغلقاً، قال: ذهبت �إىل �لبيت �أبكي.

يف ظالل الظالل

ومنهاج �الأ�رشة �جلديد جاء به �أحد �الإخوة �ل�صوريني من درعا كان يدر�ص �لهند�صة 

�إىل  �النتماء  بتهمة  �عتقل  من  مع  �عتقل  قد  وكان  �لقاهرة،  يف  �لزر�عة  كلية  يف  �لزر�عية 

�ملنهاج  خِرج 
ُ
و�أ �ل�صجن،  �ملنهاج يف  �هلل، فتعلم   رحمه 

6
“تنظيم �رشي” يقوده �صيد قطب

يهيئ  كان  حيث  ود�خله،  �ل�صجن  خارج  لالأ�رش  ليدّر�ص  �لزو�ر  مع  �ل�صجن  خارج  �إىل 

�مل�صلمني  علماء  �أ�صهر  من  مب�رش،  �لغربية  حمافظة  قرى  �أحد  مو�ليد  من   :)-1926( �لقر�صاوي  يو�صف   
5

�مل�صلمني،  لالإخو�ن  �نت�صب مبكر�ً  باالأزهر.  �لدين  �أ�صول  �لدكتور�ه من كلية  �ملعا�رشين، حا�صل على درجة 

�أكرث من مرة، غادر م�رش للعمل يف قطر و��صتقر فيها. رئي�ص �الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني، يكتب  و�عتقل 

�أبرزها كتاب �حلالل و�حلر�م  �الإ�صالمية،  �أبناء �حلركة  ت�صكيل وعي  �ملوؤثرة يف  �ملوؤلفات  �ل�صعر وله ع�رش�ت 

يف �الإ�صالم، و�صل�صلة ر�صائل تر�صيد �ل�صحوة، وله دور كبري يف ح�صد �لدعم �الإ�صالمي للق�صية �لفل�صطينية. 

�ل�رشوق،  د�ر  )�لقاهرة:  وم�شرية  �شرية  مالمح  والكتاب،  القرية  ابن  �لقر�صاوي،  يو�صف  �نظر: 

]2002-2012[(، �أربع جملد�ت. )�ملحرر(
�صيد قطب )1906-1966(: من مو�ليد �أحد قرى حمافظة �أ�صيوط مب�رش، �أبرز مفكري جماعة �الإخو�ن وكتابها   

6

ون�رش  �ملعارف،  وز�رة  يف  منا�صب  عدة  �صغل  بالقاهرة،  �لعلوم  د�ر  كلية  من  تخرج  �لبنا.  ح�صن  �إمامها  بعد 

�لع�رش�ت من �ملقاالت يف عدد من �ل�صحف و�ملجالت �مل�رشية، و�أ�صدر عدد�ً منها. �نت�صب للجماعة �صنة 1953، 

تعر�ص  �صنة،   15 ملدة  بال�صجن  عليه  وحكم  �ملن�صية  حادثة  بعد  �عتقل  �لدعوة.  ن�رش  ق�صم  م�صوؤولية  و��صلتم 

خاللها لتعذيب �صديد وكتب �أبرز موؤلفاته، يف ظالل �لقر�آن ومعامل يف �لطريق، و�مل�صتقبل لهذ� �لدين، وغريها، 

�إخو�ين يهدف لالنقالب على �حلكم،  �تهامه بقيادة تنظيم  ليقب�ص عنه من جديد بعد   1964 و�أفرج عنه �صنة 

و�أعدم وعدد من �إخو�نه يف 1966/8/29. )�ملحرر(
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كما  �جلاهلي،  �لنظام  ي�صقط  �أن  بعد  عملياً  تنفيذ�ً  �ملنهاج  يف  ما  وتنفيذ  لاللتز�م  �الإخوة 

�الإ�صالمي،  �لنظام  فيقيمو�  �ملختلفة،  �لعربية  و�الأنظمة  �مل�رشي  �لنظام  على  يطلق  كان 

و�ملجتمع �الإ�صالمي و�حلكومة �الإ�صالمية جزء منه، ويطبقو� �الإ�صالم. وكان هذ� �لكالم 

ين�صئ عند �الأخ �صعور�ً بالعزلة �أو �صعور�ً باالبتعاد عن ما حوله من �مل�صلمني، و�إن كانو� 

ي�صلّون وي�صومون ويزكون، و�إذ� مل يكونو� منتظمني فهم لي�صو� معنا. ومن لي�ص معنا 

�الإ�صالمي  �لبعث  طالئع  علينا  �ل�صطور  بني  يطلق  وكان  معنا.  يلتزم  �أن  �إىل  �صدنا  فهو 

وكان �صيد قطب رحمه �هلل يكررها، ويكرر كلمة �لقاعدة �ل�صلبة يف حديثه عن �رشورة 

قيام قاعدة �صلبة.

وهذ� �ملنهاج يعتمد على ما هو مكتوب يف ظالل �لقر�آن �لكرمي يف طبعته �لثانية، وعلى 

قطب،  ملحمد  �لع�رشين”  �لقرن  “جاهلية  وكتاب  قطب،  ل�صيد  �لطريق”  يف  “معامل  كتاب 

لهذ�  �ملودودي، وكانت در��صتنا  �الأعلى  الأبو  �لكرمي”  �لقر�آن  �الأربعة يف  و“�مل�صطلحات 

�لدكتور م�صطفى  نعتمد على كتب  �أو نحو ذلك، وكنا قبل ذلك  �لثالثة  �ل�صنة  �ملنهاج يف 

 باالإ�صافة حلفظ �لقر�آن وتف�صريه، وحفظ �الأحاديث �لنبوية، ور�صائل �ل�صهيد 
7
�ل�صباعي

ح�صن �لبنا. ومل يكن �ملنهاج حمدد�ً، بل ُيتفق عليه مع نقيب �الأ�رشة. لكن �ملنهاج �جلديد 

�الإ�صالم،  نريد  ملاذ�  و�لثاين  �لتوحيد،  باب  �الأول  �أبو�ب؛  �صبعة  �إىل  مق�صماً  منظماً  كان 

�هلل، و�خلام�ص  �صبيل  باب �جلهاد يف  �لر�بع  و�لباب  �أعد�ئه،  �الإ�صالم مع  و�لثالث معركة 

�لدعوة يف �صبيل �هلل، و�ل�صاد�ص �لتخطيط وهكذ�. 

�أحمل  �أين عندما تخرجت من جامعة دم�صق كنت  وقد كان منهاجاً قوياً جد�ً، حتى 

يطلق  �أن  و�َصلَُح  نفو�صنا،  وغرّي  �أفكارنا  �ملنهاج  قلب  �إذ  للنظر،  الفتٍة  بطريقة  �أفكاره 

�أحتدث عن  �هلل، وحينما جل�صت مرًة  �إىل �صيد قطب رحمه  ن�صبة  “�لقطبيني”  ��صم  علينا 

�حلاكمية �أخ�ص خ�صائ�ص �الألوهية وعن معنى �صهادة �أن ال �إله �إال �هلل و�أن حممد�ً ر�صول 

�هلل وفقاً للمفهوم �ملوجود يف ظالل �لقر�آن، وباالعتماد على �مل�صطلحات �الأربعة: �الإله، 

م�صطفى �ل�صباعي )1915-1964(: ولد يف حم�ص ب�صورية، حا�صل على �صهادة �لدكتور�ه من �الأزهر مب�رش،   
7

تعرف على جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني ور�فق مر�صدها ح�صن �لبنا. �أ�صهم يف توحيد عدد من �جلمعيات �الإ�صالمية 

يف �صـوريـة حتت م�صـمى جمـاعـة �الإخو�ن �مل�صلمني، و�ختري �صنة 1945 كاأول مر�قب للجماعة. عمل يف �لتدري�ص 

 ،1949 �صنة  �لتاأ�صي�صية  �جلمعية  يف  دم�صق  عن  نائباً  و�نتخب  �ملجالت،  من  عدد�ً  و�أ�ص�ص  و�خلطابة  �جلامعي 

كما �صارك متطوعاً يف حرب فل�صطني �صنة 1948. له عدد من �لكتب �أبرزها �ل�صنة ومكانتها يف �لت�رشيع. �نظر: 

حممد م�صطفى �ل�صباعي، م�شطفى ال�شباعي باأقالم حمبيه وعارفيه )بريوت: د�ر �لور�ق للن�رش و�لتوزيع، 

2000(. )�ملحرر(
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�لرب، �لعبادة، �لدين، للمودودي، كان ذلك ي�صبب لنا �حلرج �أحياناً عندما كنا نتعامل مع 

“دعاة ال ق�صاة” �لذي �صدر  �إخو�ننا �ل�صابقني. وبقيت كذلك �إىل �أن عدلت بف�صل كتاب 

با�صم �ملر�صد ح�صن �له�صيبي رحمه �هلل.

خلف ع�سام العطار

يف يوم من �الأيام، و�صلني �أن م�صكلة ح�صلت يف كلية �لطب وكنت يف �ل�صنة �لدر��صية 

�الأوىل، �إذ ت�صاجر طالب مع بع�ص �لطالب �لعلويني لقيام �أحدهم ب�صبِّ �لدين، فتكاثرو� 

عليه فهرب منهم �إىل م�صجد �جلامعة، فذهبت �إىل �مل�صجد وكان يف �إحدى �أركانه ثالثة �أو 

�أحدهم، وقال:  �أخوة، ف�صلمت عليهم و�صاألتهم مع من �صارت �مل�صاجرة، فوقف  �أربعة 

معي �أنا، ف�صاألته عن ��صمه، فقال: بدر �لدين �ل�صفدي، و�أخبين �أّن ثالثة من طلبة كلية 

�لدين، فاعرت�صهم و�رشب معظمهم وهرب للم�صجد فلحقو� به  �لعلويني �صبو�  �لعلوم 

�إىل درج �مل�صجد. وكان �لطالب �لعلويون يتزعمون �حتاد �لطلبة يف �جلامعة، وت�صاعدهم 

�ل�رشطة �لع�صكرية، فقلت له �أن ال يخاف، و�صاألته �إن كان من �الإخو�ن، فقال: نعم. وملا 

�إّنه ي�صلي �جلمعة يف هذ� �مل�صجد، وكاأّن من ي�صلي �جلمعة يف م�صجد  �صاألته كيف، قال 

جامعة دم�صق يكون من �الإخو�ن �مل�صلمني. فقلت له: �نتظر حتى ن�صلي �لظهر ونخرج 

و�رشنا  معاً  �مل�صجد  من  خرجنا  �ل�صالة  و�أّدينا  �لظهر  �أذ�ن  رفعت  �أن  بعد  وفعالً،  معاً. 

�أنه  عرفت  �لبا�صات  وعند موقف  �لد�خلية وباب �جلامعة،  و�صلنا �حلديقة  حتى  �صوّياً 

ي�صكن يف حي �ملجتهد مقابل م�صت�صفى �ملجتهد �لكبري، �إذن، فقد كان جار�ً يل!

كان  �صهيد�ً،  �أخاً  له  �أن  خبت 
ُ
و�أ �مليد�ن،  من  �أنه  فعرفت  �الأخ  ذلك  عن  �أ�صاأل  �رشت 

طيار�ً، و�أن له �أخاً من �الإخو�ن، وو�صينا به فنظمناه د�خل �الأ�رشة. وكان ِنعم �الأخ، وقد 

�أحببته كثري�ً، وال بّد �أن �أذكر �أّنه ��صت�صافني وعائلتي �صنة 1976 يف بيته �جلديد �ملال�صق 

لعيادته ثمانية �صهور دون مقابل. و�صجعته على �لقيام بفري�صة �حلج وحللت حمله يف 

�لعيادة، ولكنه �عتقل �صنة 1979، وما ز�ل كذلك، فرَّج �هلل عنه وعن كل �ملعتقلني. ولديه 

�أخ �آخر �أحببته وميَّزته عن غريه ��صمه حممد �ل�صفدي وهو طبيٌب متخ�ص�ص يف جر�حة 

 لكي �أ�صاأل عن �أخيه 
8
�الأنف و�الأذن و�حلنجرة. و�أذكر �أنني �ت�صلت به من مرج �لزهور

مرج  “ذكريات  �لن�ص  هذ�  من  �الأخري  �لف�صل  �نظر  م�صودي.  عدنان  �لدكتور  مع  وق�صته  �لزهور  مرج  حول   
8

�لزهور )1993-1992(.
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�ل�صوؤ�ل عني ويطلب مني  �أ�صري�ً وهو د�ئم  �أنه ما يز�ل  “�أبو نز�ر” فاأخبين  �لدين  بدر 

�أز�ل �أن يفرج �هلل عنه وعن كل �ملعتقلني يف �صورية  �أن �أدعو له. وفعالً كنت �أدعو له وال 

وغريها. 

�لعام لالإخو�ن يف �صورية، خطيب م�صجد  �ملر�قب  �لعطار  باالأخ ع�صام  هذ� يذكرين 

�جلامعة، كان خطيباً بارعاً وم�صحياً موؤثر�ً، وكنت �أنا �ملوؤذن بعد �لدكتور �صمري �لعظم، 

من  �الآالف  بع�رش�ت  متتلئ  و�خلارجية  �لد�خلية  �حلد�ئق  من  حوله  وما  �مل�صجد  وكان 

�لذي   
9
�لعظمة ب�صري  �ل�صيوعي  �لدكتور  حكومة  منبه  على  من  �أ�صقط  وقد  �حل�صور. 

ح�صبه �لنا�ص نا�رشياً الأنه كان وزير�ً يف عهد عبد �لنا�رش �أيام �لوحدة بني م�رش و�صورية. 

لكن �الأ�صتاذ �لعطار قال يف خطبة �جلمعة: “حكومة ب�صري �لعظمة ال متثل �ل�صعب! نريد 

�إىل  نذرها 
ُ
�أ �الأبو�ب،  من  تاأت  ومل  �لنو�فذ  من  �حلكم  �إىل  �أتت  لقد  �ل�صعب،  متثل  حكومة 

يوم �الأحد”، وقال: “قدمي هنا �أ�صعها على هذ� �ملنب و�إذ� �أردت �الآن �أن �أدخلها رئا�صة 

و�جلر�ئد  �ل�صحف  كتبت  للخطبة،  �لتايل  �ليوم  �ل�صبت  يوم  ويف  الأدخلتها”،  �جلمهورية 

فقد  �أر�د،  ما  للعطار  وكان  �الأحد”.  يوم  �إىل  �لعظمة  ينذر  “�لعطار  �لعري�ص:  باملان�صيت 

علمني  فقد  �أعرفه  وكنت  �لعطار،  تهديد  من  يومني  بعد  �لعظمة  ب�صري  �لدكتور  ��صتقال 

�لعطار  ع�صام  فيه  يعلن  مكاناً  �جلامعة  م�صجد  منب  كان  وهكذ�  �ل�صدرية.  �الأمر��ص 

مو�قفه، وكانت هذه �ملو�قف و��صحة بعد �النف�صال. لقد كان �لعطار و��صحاً يف تاأييده 

�ل�صعب،  �لوحدة من  �أر�د  ��صتقطاب من  للوحدة ومعار�صته لالنف�صال، وقد عمل على 

ولكن �مل�صيطر على �لنظام من �لع�صكريني كانو� �صّد �لوحدة، كان �حلل �لوحيد للخروج 

�لوحدة،  �أيام  �لنا�رش  عبد  نائب   
10

حور�ين �أكرم  لكن  �النتخابات،  �إجر�ء  �ملاأزق  هذ�  من 

�لنا�رشيني  �جتثاث  �رشورة  وحجته  �النتخابات،  بتاأجيل  ر�غباً  للوحدة  معار�صاً  كان 

ب�صري �لعظمة )1910-1992(: ولد يف دم�صق ب�صورية، در�ص �لطب يف �صورية وباري�ص، �ختري بعد �لوحدة بني   
9

�صورية وم�رش ليكون وزير�ً مركزياً لل�صحة. �ختلف مع جمال عبد �لنا�رش، وبعد �النقالب على �لوحدة ُكلِّف 

من �الإنقالبيني برئا�صة �لوزر�ء. ذو ميول ي�صارية و��صحة. �نظر: ب�صري �لعظمة، جيل الهزمية بني الوحدة 

واالنف�شال - مذكرات )بريوت: ريا�ص �لري�ص للكتب و�لن�رش، 1991(. )�ملحرر(

�أكرم �حلور�ين )1911-1996(: ولد يف مدينة حماة ب�صورية، در�ص �حلقوق، �نت�صب للحزب �ل�صوري �لقومي   
10

من  عدد�ً  و��صتلم  �ل�صوري،  �لبملان  يف  حماة  لتمثيل   1943 �صنة  من  بدء�ً  مرة  من  �كرث  �نتخب  �الجتماعي، 

حزب  ليكّونا  �لعربي  �لبعث  وحزب  �حتد  �ال�صرت�كي،  �لعربي  �حلزب   1950 �صنة  �أ�ص�ص  �لوز�رية.  �ملنا�صب 

�لبعث �لعربي �ال�صرت�كي. �صمي نائباً لرئي�ص �جلمهورية �لعربية �ملتحدة جمال عبد �لنا�رش. كان من �أركان 

يف  وتاأثريه  ل�صطوته  �لع�صكرية  �النقالبات  من  عدد  يف  و�أ�صهم  �لوحدة،  على  �النقالب  بعد  �النف�صايل  �لعهد 

�صفوف �جلي�ص. غادر �صورية بعد �نقالب �صالح جديد على رفاقه يف �لقيادة �لتقليدية للبعث. تويف يف منفاه 

بعّمان. �نظر: �أكرم حور�ين، مذكرات اكرم حوراين )�لقاهرة: مكتبة مدبويل، 2000(، �أربع جملد�ت. )�ملحرر(
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�النتخابات  �إجر�ء  وجوب  �الإخو�ن  ر�أى  بينما  �النتخابات،  �إجر�ء  قبل  عليهم  و�لق�صاء 

�ملوؤ�مرة  لكن  باالأغلبية  �صيحظون  �أنهم  �عتقدو�  وقد  �صيء،  �أّي  قبل  �حلكومة  وت�صكيل 

��صتمرت حتى قام �نقالب 1963/3/8.

�إال يف �صالة �جلمعة، و�أذكر مرة �أنني ركبت معه يف  ومل �أكن �أَر ع�صام �لعطار كثري�ً 

�صيارته، وذهبنا يف عز�ء مل �أدِر من تويف فيه، كلّفني باأخذ �أغر��صه فدخلت بيته ور�أيت 

كتبه. وذ�ت مرة طلب منا �الأخ حمدي �أبو حمدية م�صوؤول �الإخو�ن �الأردنيني يف جامعة 

دم�صق، �أنا و�الأخ فتحي ملكاوي، �لذي يعمل �الآن مدير�ً للمعهد �لعاملي للفكر �الإ�صالمي 

هو  من  فاأح�صينا  �لبيوت،  �أحد  يف  �لعطار  ع�صام  يح�رشه  الجتماع  نهيئ  �أن  عّمان،  يف 

�إىل  ي�صل  �لعدد  فكان  و�مللتحقني،  �ملنت�صبني  من  �المتحان  ليوؤدي  �جلامعة  يف  موجود 

ثمانني، فبلغناهم باأن يتهيئو� للح�صور يف مكان كذ�، وكان يوم جمعة يف �جلامعة، وهم ال 

يعلمون �أين �صيذهبون وكّل ما قيل لهم �أنهم �صيح�رشون �جتماعاً رمبا يح�رشه ع�صام 

�لعطار. و�خرتنا بيت قريب من �جلامعة الإخوة من حماة طلبنا منهم �أن يخرجو� فاأعطونا 

�لبيت، وهو قريب من �جلامعة ال يبعد �أكرث من 150م، فكنت �أجتول يف �جلامعة، و�لذي 

�أكلمه و�أخبه باأن يذهب مع �أحد �الإخوة، فيتعرفا على بع�صهما، ويو�صله مل�صافة  �أر�ه 

�لطابق كذ�  �لبناية ويف  باأن يدخل  �لبناء ثم ير�صده من بعيد للمبنى، ويخبه  قريبة من 

ال تقرع �جلر�ص، و�إمنا �دفع �لباب، و�دخل بدون �صوت عاٍل. وح�رش �للقاء ما يقارب 

�أملانيا، وهو  �الآن يف  �لهو�ري، وهو يعمل  �الأخ حممد  �ل�صكل، وح�رش  بهذ�  55 �صخ�صاً 

حتى  �الجتماع  ومّت  �لعطار  بدل  طبية،  خمتب�ت  وله  �ل�صيدلة  كلية  يف  و�أ�صتاذ  �صيديل 

ميعاد �صالة �جلمعة. 

و�أذكر �أننا عقدنا مرة ما ي�صبه هذ� �الجتماع، يف عهد �النف�صال، �إذ دعيت �إىل �جتماع 

�ملحا�رش�ت، وفيه  تعقد  فيه مكتبة وفيه  �لثقايف،  �ملنتدى  �ُصمي  لالإخو�ن  تابع  يف مكان 

�أخذ يجيب  �لذي  �لعطار،  �إليه ع�صام  �إىل غري ذلك. وح�رش  �لطاولة  �لتن�ص وكرة  نلعب 

�صتقوم  “متى  عجيب:  �رشيح  ل�صوؤ�ل  �أحدهم  ��صتوقفنا  حتى  �حلا�رشين،  �أ�صئلة  عن 

�ثنان  �ملنتدى:  عن  �مل�صوؤول  �ملوظف  وقال  �لباب،  قرع  �ل�صوؤ�ل  هذ�  عند  بانقالب؟” 

من  كانا  �ثنان  فدخل  تف�صال،  قال:  ثم  بالدخول  لهما  ف�صمح  �حل�صور،  يريد�ن  منهم 

�أنه �أخذ  �إال  �أغلقو� �لباب، ثم تابع قائالً: لنكمل �ملحا�رشة،  “�ملكتب”؛ �ملخابر�ت، فقال: 

“نلتقي  قال:  ثم  �لعلم،  وطالب  و�لعامل  �ملتعلم  وثو�ب  �لعلم  وفو�ئد  �لعلم  عن  يتحدث 
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لذلك  جو�باً  ن�صمع  ومل  للنظر.  الفتة  بطريقة  وخرج  عليكم”،  و�ل�صالم  �أخرى  مرة 

�ل�رشوري  من  فكان  �ملخابر�ت،  من  كانو�  دخلو�  �لذين  �أن  بعد  فيما  ففهمنا  �ل�صوؤ�ل، 

�نتقل  �أنه  �أ�صعرهم من خاللها  �لعلم بطريقة  �لنقا�ص. وكان كالمه عن  تغيري مو�صوع 

من مو�صوع �إىل مو�صوع �آخر �إذ مل يكن يتكلم عن ذلك.

يف بيت ال�سباعي

�ل�صباعي رحمه  �لدكتور م�صطفى  �ل�صيخ  لبيت  ُتن�صى زيارتي  �لتي ال  �الأمور  ومن 

�هلل، وكان �ملر�قب �لعام لالإخو�ن يف �صورية قبل ع�صام �لعطار، وهو عميد كلية �ل�رشيعة 

�أبو رمانة، وكان فيه �صالون  وموؤ�ص�صها و�الأ�صتاذ يف كلية �حلقوق. وكان بيته يف حي 

كبري ي�صم مكتبًة كبرية ت�صل �الأر�صية بال�صقف، وكان لديه موظف خا�ص ي�صعد عن 

طريق �صلم ليناوله �لكتاب �لذي يريده، فقد كان �ل�صيخ م�صاباً بال�صلل �لن�صفي �الأي�رش، 

يف  درو�صه  �أح�رش  وكنت  ويدّر�ص.  �ملحا�رش�ت  ويعطي  �ليمنى  بيده  يكتب  كان  ولكنه 

ندوة �أ�صبوعية كلَّ خمي�ص يف كلية �ل�رشيعة، يقال عنها قاعة بحث، كان يجيب فيها عن �أّي 

�صوؤ�ل، ويح�رشها من يرغب بذلك من طالب �جلامعة، وتعقد يف قاعة �صنة ر�بعة يف كلية 

�ل�رشيعة، وعندما �زد�د �لعدد �صارت تعقد يف �لقاعة �ل�صفلية للمكتبة �لعامة للجامعة، �إىل 

�أن �صارت تعقد يف مدرج �جلامعة �لكبري.

وقد �صارك �ل�صباعي يف �جلهاد يف فل�صطني �صنة 1948، قائد�ً ع�صكرياً جماهد�ً، وكان 

يقود �الإخو�ن �ل�صوريني �ملتطوعني، و�صارك يف معارك قرب �لقد�ص، وكان خطيباً موؤثر�ً، 

يحم�ص �جلماهري وي�صّد من عز�ئمهم فتنطلق �ملظاهر�ت بعد خطبه. وحني زرته �أنا و�الأخ 

حممد عبد �لعزيز عمرو و�آخرون �صاألناه عن مر�صه فاأن�صد يقول:

طالبـاً للعـالج ال �أ�صـرتيــح  ً وذرعــت �لبالد �صــرقــاً وغربــا

ملـحـــو� لــي و�أنـــا �صـريـــح  ً يـئ�ص �لطـب من �صفـائي �أخيـر�

ذ�ك يف �لدين �صلة وقبيح  �أتـــر�نــي يــا نــفــ�ص �أيــاأ�ص منـــه 

هو �أن�صي ويف حماه �أريح ح�صـــــبـــي �هلل ال �أريــــد �صــــــو�ه 

و�طرحوين ببابه �أ�صرتيح �حملوين �إىل �حلبيب وروحو� 
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وعندما   .
�حلياة”11 علمتني  “هكذ�  كتابه  يف  مكتوبة  كبرية  ق�صيدة  من  جزء  وهذ� 

تعرف عليَّ �صاألني عن �ل�صيخ �صكري �أبي رجب رحمه �هلل، وعن غريه، وقال لنا: “لقد 

من  عدد�ً  و�أنهيت  �لكرمي،  �لقر�آن  بحفظي  فيه  �نتفعت  �أين  �إال  �ملر�ص،  بهذ�  �هلل  �بتالين 

�لكتب �لتي كانت م�صودة، ومتكنت من �حلمية لد�ء �ل�صكري ف�صفيت منه، و�أخذت �أهتم 

باأبنائي”. وقال: �إن رجالً من �ل�صاحلني، ذكر ��صمه )و�أنا ال �أذكره(، ر�أى ر�صول �هلل ] 

يف �ملنام، فاأدخله عليه وقال: ماذ� بعد يا م�صطفى، ثم ربَّت ر�صول �هلل على ظهره، وقال: 

وقد  ذلك،  على  فعزم  �ملنورة،  �ملدينة  �إىل  �أذهب  �أن  �لروؤية  هذه  يف  متو�صل  و�أنا  خال�ص. 

حت�صنت  حتى  �صهرين  ومكث  �الإ�صالمية  �جلامعة  يف  �ص  ليدرِّ للمدينة  ذهب  �إنه  �إذ  فعل. 

�صحته، و�صار ي�صتطيع حمل �إبريق يف يده �مل�صلولة ويتو�صاأ، ثم عاد كي يحزم �أمتعته 

و�أور�قه لريحل �إىل �ملدينة لكنه تويف وهو جال�ص على �لطاولة مع �ل�صابوين، ير�جع �أحد 

كتبه �جلاهزة للطبع.

ومما رو�ه لنا �ل�صيخ �ل�صباعي يف هذه �لزيارة ق�صة له يف �أثناء وجوده يف �لقد�ص خالل 

حرب 1948، فتحدث عن �أنه بينما كان ي�صري يف درب �لز�هرة لفت نظره وجود مي�صيل 

�ل�صيارة ونزل، وقال: ماذ� تفعلون؟!  ، فاأوقف 
14

 على مقهى
13

�لبيطار  و�صالح 
12

عفلق

يظهر �أن �لدكتور م�صودي كان ي�صتح�رش �لن�ص عند كتابته له ومل يكن يقتب�ص من �لكتاب، فاأخطاأ يف “ملحو�   
11

يل و�أنا �رشيح” و�ل�صو�ب كما يظهر يف ن�ّص �لق�صيدة �الأ�صلي “ملحو� تارة و�أنا �رشيح”، و�أخطاأ يف “ببابه 

هكذا علمتني احلياة،  “ببابه و��صرتيحو�”. �نظر ن�ّص �لق�صيدة: م�صطفى �ل�صباعي،  �أ�صرتيح” و�ل�صو�ب 

ط 4 )بريوت: �ملكتب �الإ�صالمي، 1997(، �ص 322-325. )�ملحرر(

مي�صيل عفلق )1910-1989(: ولد يف دم�صق ب�صورية، وهو �أحد موؤ�ص�صي حزب �لبعث �لعربي و�أبرز منظريه.   
12

قيادة  يف  و�صارك  م�رش،  مع  للوحدة  دعا  �لوز�رية.  �ملنا�صب  من  عدد  و��صتلم  �ل�صوربون،  يف  �لتاريخ  در�ص 

�أقطاب �لبعث تكللت بانت�صار تيار  1963/3/8. غادر �صورية بعد �رش�ع بني  �صورية بعد �نقالب �لبعثيني يف 

�صالح جديد. ��صتقر يف �لعر�ق بعد و�صول �لبعثيني للحكم، تويف ودفن يف �لعر�ق. له عدد من �لكتب �ملن�صورة 

�أبرزها يف �شبيل البعث. �نظر: مي�صيل عفلق، يف �شبيل البعث )بريوت: د�ر �لطليعة للطباعة و�لن�رش، 1959(. 

)�ملحرر(

�لتدري�ص.  يف  وعمل  �ل�صوربون،  يف  �لفيزياء  در�ص  ب�صورية،  دم�صق  يف  ولد   :)1980-1912( �لبيطار  �صالح   
13

�أ�صهم ورفيقه مي�صيل عفلق يف تاأ�صي�ص حزب �لبعث �لعربي، و��صتلم عدد�ً من �ملنا�صب �لوز�رية. توىل رئا�صة 

�لوز�رة �أكرث من مرة بعد �نقالب �لبعث يف 1963/3/8. هرب من �صورية بعد �نقالب �صالح جديد على �لقيادة 

يف  �غتيل  �أن  �إىل  �ل�صوري  �لنظام  معار�صة  يف  الحقاً  ن�صط  غيابياً.  باالإعد�م  عليه  فحكم  �لبعث،  حلزب  �الأوىل 

باري�ص يف 1980/7/21. )�ملحرر(

لعفلق  باالإ�صافة  �لتي �صملت  �لزيارة  �إىل هذه  �لذ�تية  �أبو غربية يف �صريته  �لفل�صطيني بهجت  �لقائد  ي�صري   
14

�لبعث  حزب  قادة  من  عدد�ً  �إن   ]...[“ للحزب:  �لدعاية  ��صتهدفت  �أنها  ويظهر  �لبعث،  قياد�ت  من  عدد 

 = بع�ص  مع  و�لتقو�  فل�صطني  يف  �لقتال  �أثناء   1948 عام  �صوريا  من  فل�صطني  �إىل  جاوؤو�  قد  كانو�  �لعربي 
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�ملقهى.  على  وجتل�صون  وللقتال  للعمل  متطوعون  �أنكم  تدَّعون  �صورية  من  جئتم  �أنتم 

فاأخذهم يف �ل�صيارة ورجع للمدر�صة �لعمرية حيث قيادة جي�ص �الإنقاذ وقال لالأخ �أعِط 

�لبيطار  �صالح  و�أخذ  ��صتخدمها،  �أعرف  ال  �أنا  عفلق:  مي�صيل  فقال  بندقية،  منهما  كالً 

بندقية، وقال لالأخ لنذهب ملكان �صاخن، فاأخذهم للم�رش�رة، و�أ�صار �إىل بناية هي بناية 

�لنوترد�م، وهي �الآن فندق، وكانت �أحد حماور �لقتال يف �لقد�ص بني �ل�صهاينة من جهة 

�لبناية مرة معنا ومرة  �إن هذه  �أخرى، وقال  و�لفل�صطينيني من جهة  �الأردين  و�جلي�ص 

معهم، فقال له �ل�صباعي: �الآن مع من، قال ال �أدري، فقال �ل�صباعي: “يال” ]هيا لننطلق[، 

فقال مي�صيل عفلق: �أنا لن �أحترك من هنا وبقي يف �مل�رش�رة، فذهب �ل�صباعي و�لبيطار 

و�صار� حتى و�صال �لبناية، فقال �لبيطار: “ال يوجد �أحد، دعنا نرجع”، فقال �ل�صباعي: ال 

�صنتفقد �ملبنى، فرف�ص �لبيطار، فدخل �ل�صباعي و�صعد �إىل �لطو�بق، فلم يجد فيها �صيئاً 

فاأطلقو� ر�صا�ص  �لغربية،  فاأطلق عدة ر�صا�صات على �جلهة  �ل�صطح،  �إىل  حتى و�صل 

�لوزر�ء  �لبيطار رئي�ص  �لبيطار يرجف، و�صار  �لر�صا�صات ب�صكل جنوين ونزل، فكان 

عندما كان �ل�صباعي يروي �لق�صة. 

�ل�صفار�ت  �صارع  وهو  دم�صق  �صو�رع  من  �صارع  �أحلى  يف  جميلة،  زيارة  كانت  لقد 

�لذي كان يخطب من على  �ل�صيافة،  �لرئا�صية، مبا فيها ق�رش  �لق�صور  �الأجنبية، وفيه 

حمدي  و�الأخ  ذهبت  �ملنية  �ل�صباعي  و�فت  وعندما  �لوحدة.  �أيام  �لنا�رش  عبد  �رشفاته 

�أنه  �إال  �إىل �مل�صجد �الأموي، �لذي مل يكن يتلئ يوم �جلمعة لعظمه و�ت�صاعه  �أبو حمدية 

ظهر ذلك �ليوم كان ممتلئاً و�ل�صاحات من حوله باالآالف من �مل�صيعني. وقد حمل جثمان 

�أبو رمانة حتى  بيته يف  �الأقد�م من  على  له م�صياً  �ملحبني  �ل�صباب  �أكتاف  �ل�صباعي على 

�مل�صجد، علماً باأن �جلنائز كانت ممنوعة من �لتقدم �إال بال�صيار�ت، وعندما دخل �مل�صجد 

بكته �لرجال ب�صوت مرتفع، و�أخذو� ينقلونه من حمر�ب �إىل حمر�ب؛ فمحر�ب للحنفية 

��صتقر يف �ملحر�ب �الأو�صط. وبعد �صالة �جلنازة خرجنا  و�آخر لل�صافعية، وهكذ� حتى 

هتافات  وكانت  مثلها،  �أ�صاهد  مل  مبظاهرة  �ملقبة  �إىل  �حلميدية  �صوق  عب  �مل�صجد  من 

]...[]مي�صيل عفلق[ ز�رين يف مقر قيادتي  �لفل�صطينية ووزعو� ن�صخاً من د�صتور �حلزب،  �ل�صخ�صيات   =

�لع�صكري يف حّي �مل�رش�رة بالقد�ص ب�صحبة �لرئي�ص فا�صل عبد �هلل �لر�صيد ]...[ و�ل�صيخ م�صطفى �ل�صباعي 

املنا�شل  مذكرات  من  غربية،  �أبو  بهجت  �نظر:  �صوريا”.  يف  �الإخو�ن  جمعية  من  �ملتطوعني  جمموعة  رئي�ص 

بهجت اأبو غربية من النكبة اإىل االنتفا�شة )1949-2000( )بريوت: �ملوؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات و�لن�رش، 

غربية  اأبو  بهجت  مذكرات  الفل�شطيني،  العربي  الن�شال  خ�شم  يف  غربية،  �أبو  وبهجت  18؛  �ص   ،)2004
1916-1949 )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1993(، �ص 241. )�ملحرر(
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لقيت كلمات �لتاأبني 
ُ
�أ �الإخو�ن تدوي عالياً، وقد هتفت هتاف �الإخو�ن، ب�صوت عاٍل، ثم 

 كلمة �الإخو�ن يف �الأردن، وقد ح�رش �جلنازة يومها �الأخ 
15

و�ألقى �الأخ م�صهور ح�صن

�أبو ماجد )حممد عبد �لرحمن خليفة(، مر�قب �الإخو�ن يف �الأردن �أما �الأخ ع�صام �لعطار 

فلم ي�صتطع �مل�صاركة ملنع �ل�صوريني له من �لدخول وكان يف لبنان، فقال:

�إذ� ما دعوت �ل�صب و�لبكى بعدك يا م�صطفى                    �أجاب �لبكى طوعاً ومل يجب �ل�صب 

وقال:

عــجـــــــــز �لــــزمــــــــــان �أن يـــــاأتـــــــــــي بـــمـــثـــلــــــه               �إن �لـــزمــــان بـــمـــثـــلـــــــه لـــبــخـــيـــــــــل

رحمة �هلل عليه.

حياتي الروحية يف �سورية

�لدين ويف  �إذ كانت در��صتي يف  �لكلية يطغى على در��صتي،  �لتنظيم يف  كان عملي يف 

�لقر�آن �لكرمي، وعبادتي من �صوم للنافلة وقيام لليل و�صالة �جلماعة يف �مل�صجد وتالوة 

بن  خالد  م�صجد  يف  �ملوؤذن  �أناف�ص  وكنت  �لطب.  در��صة  من  عندي  �أهم  �لكرمي،  �لقر�آن 

�لوليد، فاأ�صبقه �إىل �مل�صجد الأرفع �آذ�ن �لفجر، وكنت �أنا �ملوؤذن الأربعة فرو�ص يف م�صجد 

جامعة دم�صق.

�لتز�مي  من  �لرغم  فعلى  �خلا�صة،  �لروحية  حلياتي  بد�ية  �جلامعية  حياتي  وكانت 

مع  �جلامعة  يف  بد�أت  �أين  �إال  �ل�صوفية،  جدي  بحياة  وتاأثري  �خللوتية  �لطريقة  باأور�د 

 �لذي يعتمد على �لرتهيب و�لرتغيب، وهو 
16

كتاب “مكا�صفة �لقلوب” الأبي حامد �لغز�يل

�لدين ويطبق  �إحياء علوم  �لدين”، ومن يدر�ص  “�إحياء علوم  �صورة م�صغرة عن كتاب 

 م�صهور �ل�صامن )1918-1998(: ولد بنابل�ص، در�ص يف �الأزهر و�نتمى لالإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش، تعرف على 
15

�الإمام ح�صن �لبنا و�لدكتور م�صطفى �ل�صباعي. �أ�صهم يف تاأ�صي�ص عدد من �صعب �الإخو�ن �مل�صلمني يف �ل�صفة 

�لغربية يف فرتة مبكرة. ��صتلم من�صب �ملر�قب �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن بالنيابة �صنة 1957. �نتخب 

1962. غادر للعمل يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية  نائباً يف �لبملان �الأردين عن �الإخو�ن �مل�صلمني بنابل�ص �صنة 

كخبري خطوط عربية. تويف يف عّمان. )�ملحرر(

�ل�صنة،  �أهل  �أبرز علماء  �أحد  �إير�ن حالياً(،  �لغز�يل )1058-1111م(: ولد بقرية قريبة من طو�ص )يف  �أبو حامد   
16

لقب بحجة �الإ�صالم ومبجدد �لقرن �لهجري �خلام�ص، له عدد من �ملوؤلفات �لبارزة يف عدد من �ملجاالت �لفقهية 

و�لعقدية و�لفل�صفية، وما ز�ل �لكثري منها ي�صهم يف ت�صكيل وعي �لكثري من �مل�صلمني و�أبناء �حلركة �الإ�صالمية 

خ�صو�صاً، �أبرزها كتابه اإحياء علوم الدين. تعد �أطروحاته و�أفكاره جماالً للدر��صة لدى �لكثري من �لباحثني 

�ملعا�رشين. )�ملحرر(
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ي�صي  كان  فقد  معه.  �لتعامل  وي�صعب  وينحرف،  و�قعه  يتجاوز  بحرفيته  ن�صو�صه 

علي �أحياناً �أربعة �أيام ال �أكلم فيها �أحد�ً. ومرة طبقت منه ما يتعلق ب�صوم �خل�صو�ص، 

ثم خ�صو�ص �خل�صو�ص، ويف هذ� �لعمل ت�صوم عن كل �صيء �صوى �هلل، فال تكلم �أحد�ً 

وال تفكر ب�رشب �أو غريه، و�إن فكرت بوجبة �الإفطار �أو بد�أت تعدها جرحت �صيامك. 

وقد �صمت يوماً ومل يكن لدي طعام منا�صب �أفطر عليه، حتى �إذ� بقي ن�صف �صاعة 

الأذ�ن �ملغرب، ُقرع �جلر�ص، فاإذ� بجاري يحمل �صينية، فقلت يف نف�صي: “و�هلل، لن �أفتح 

�لبيت  مفتاح  عن  ن�صخة  لديه  كان  هذ�  فجاري  �ملكان،  �ل�صينية  تغادر  مل  وجل�صت.  له” 

�ل�صينية  وو�صع  �لباب  ففتح  هنا”،  لي�ص  �لدكتور  “كاأن  وقال:  عمته،  بيت  �أ�صكن  فاأنا 

وغادر. فنه�صت الأرى ما على �ملائدة، فتعجبت، كّل �صيء كان مغطى بالقرطو�ص، وهذ� 

�حلديث لي�ص حديث كر�مة �إمنا حديث بنعمة �هلل. �إذ �إنه مل يخطر على بايل ماذ� �أريد �أن 

�أفطر، فاأتاين �لفطور و�حلمد هلل، هذ� ما حدث. وقد رويت هذه �حلكاية يف �ل�صجن مرة 

خالل حديثي عن �أ�رش�ر �ل�صوم، وحتدثت عن ما تعلمت من �إحياء علوم �لدين يف �صوم 

�الإن�صان عن �لفرج وعن �لبطن، �أما �صوم �خل�صو�ص ف�صوم كّل �جلو�رح ومتنع عن كّل 

�ملعا�صي، و�أما �صوم خ�صو�ص �خل�صو�ص فال �أحد ي�صتطيعه.

�أيام، و�أذكر مرة كنت يف بيت  وكنت �أحر�ص على �نتهاز فر�ص الإحياء ليايل و�صوم 

يعار�ص  َمن  �لرغم من وجود  �لن�صف من �صعبان، على  ليلة  فاأحيينا  �أخينا اليف قطاعة 

�إحياءها، والأين كنت �أحب كتاب “مكا�صفة �لقلوب” للغز�يل وفيه يبني �أهمية �لن�صف من 

�صعبان دعوت عدد�ً من �الإخوة الإحيائها وكنا حو�يل 12 �صخ�صاً، كنا ن�صلي وندعو ثم 

جنل�ص لن�صرتيح، وقد �صليت بهم وقر�أت �صورة �لو�قعة، وعندما و�صلنا لالآيات �الأخرية 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  حني يقول �هلل تعاىل: چڈ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

بد�أ   
ۆچ17 ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

�جلميع بالبكاء �ل�صديد تاأثر�ً بتلك �الآيات. و�أتبعنا تلك �لليلة ب�صيام نهار ذلك �ليوم وهذ� 

ما قد تكرر معنا يف كثري من �لليايل. ف�صورية وم�صاجدها لها ذلك �جلو �لروحاين �لهادئ 

ملن �أحب و�أر�د. 

�صورة �لو�قعة، �الآية 96-88.  
17
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وال �أن�صى ق�صة �أوي�ص �رشكجي وهو طالب طّب يف دفعتي، وكان يتو�صاأ لكل �صالة 

منري�ً  وجهه  كان  �هتمامي.  هذ�  فعله  جذب  وقد  �ل�صديد  و�لبد  �ل�صتاء  �أيام  يف  حتى 

المعاً وكنت �أحبه و�أحب مر�قبته و�لنظر �إليه. وقد حاولت �أن �أ�صمه �إلينا فلم �أ�صتطع، 

�أتباع كرث،  وله  �الأخري �صوفياً  ، وكان 
18

�أحمد كفتارو �ل�صيخ  وكان ملتزماً مع جماعة 

يف  مقاالً  �صّده  �ل�صباعي  كتب  وقد  كالمية،  وم�صاد�ت  �صجال  �ل�صباعي  وبني  وبينه 

كفتارو  �ل�صيخ  وفهم   ،
يتظلم”19 “�صيطان  عنو�ن  حتت  �حلياة”  علمتني  “هكذ�  كتابه 

�إليه �الأخ علي  �إلينا �أر�صلت  �أنه مق�صده. وعندما ف�صلت يف �إقناع �ل�رشكجي باالن�صمام 

�لبيعة وكانت يف بيتي، وقد  �إقناعه، ثم طلب منه  �أجنح مني، وُوفِّق يف  �لبو�صي، وكان 

�أنني م�صوؤول �لتنظيم يف  �أحد �لكبار، ولكن �أخبه  �أمام  �أنها �صتكون  ده�ص لذلك، لظنه 

�لكلية، لكنه ��صرتط علينا �أن ي�صتمر بح�صور درو�ص �ل�صيخ كفتارو، و�أن ياأتي �أحدنا 

حل�صور �لدر�ص مرة. فذهبت معه الأح�رش �لدر�ص، وكان �أول در�ص �أح�رشه يف م�صجد 

. وكان در�صاً 
20

�أعلى �الأكر�د، ويف هذ� �مل�صجد قب حمي �لدين بن عربي ركن �لدين يف 

حتى  وف�رشها  هود،  �صورة  �آيات  �آخر  تف�صري  �ل�صيخ  قر�أ  فقد  �أن�صاه،  ولن  جد�ً  موفقاً 

، فتاأثرت 
چ21 ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  و�صل لقوله تعاىل: 

فهذ�  بال�صوء،  عني  يتحدث  من  “ليتعظ  وقال:  �لدر�ص  من  �نتهى  ثم  بالكلمات،  جد�ً 

�مل�صايخ  من  عدد  على  �ل�رشعية  �لعلوم  در�ص  �صويف  ب�صورية،  دم�صق  يف  ولد   :)2004-1915( كفتارو  �أحمد   
18

و�لعلماء، ��صتلم �لتدري�ص بعد وفاة و�لده، �صارك يف ع�صوية وتاأ�صي�ص �لع�رش�ت من �ملوؤ�ص�صات، عني بقر�ر 

يف  �أ�صهم  وفاته.  حتى  �ملن�صب  هذه  يف  و��صتمر  ل�صورية  مفتياً   1964 �صنة  �ل�صورية  �جلمهورية  رئي�ص  من 

�ل�صهيوين.  لالحتالل  و�ملقاومة  �لتحرري  �لكفاح  ودعم  و�ل�صيعة،  �ل�صنة  بني  تقريب  جمل�ص  �أول  تاأ�صي�ص 

�ختلف مع �الإخو�ن �مل�صلمني يف �صورية خ�صو�صاً مع �لدكتور م�صطفى �ل�صباعي بعد دعمه النتخاب ريا�ص 

�ملالكي مناف�ص �ل�صباعي يف �نتخابات �أجريت �صنة 1957. تويف يف دم�صق. )�ملحرر(

�نظر: م�صطفى �ل�صباعي، مرجع �شابق، �ص 67-73؛ ويظهر �أن مبتد�أ هذ� �ل�صجال كان ب�صبب دعم كفتارو   
19

للمر�صح ريا�ص �ملالكي مر�صح �لتجمع �لقومي و�لذي ناف�ص �لدكتور م�صطفى �ل�صباعي يف �نتخابات تكميلية 

�لوقت: عدنان  �أحد كو�در �الإخو�ن �مل�صلمني يف ذلك  1957/5/17. �نظر وجهة نظر  �لنيابي جرت يف  للمجل�ص 

االنف�شال  اإىل  ال�شي�شكلي  رحيل  من  وذكريات،  مذكرات  �شورية،  يف  امل�شلمون  االإخوان  �لدين،  �صعد 

1954-1963 )�لقاهرة: مكتبة مدبويل، 2010(، �ص 123-125؛ ويتحدث عن هذ� �ملوقف كذلك �أكرم �حلور�ين، 
�نظر: �أكرم حور�ين، مذكرات اأكرم حوراين )�لقاهرة: مكتبة مدبويل، 2000(، ج 3، �ص 2371. )�ملحرر(

حمي �لدين �بن عربي )1164-1240م(: ولد يف مر�صية باالأندل�ص )�إ�صبانيا حالياً(، �أحد �أ�صهر �ملت�صوفني، لقب   
20

�لبلد�ن �الإ�صالمية و��صتقر وتويف يف دم�صق. له �لكثري من  �لعارفني. ز�ر �لكثري من  بال�صيخ �الأكب و�صلطان 

�ملوؤلفات و�الآثار �ل�صعرية، من �أ�صهر كتبه �لفتوحات �ملكية، �ختلف يف �صاأنه فهاجمه �لكثري ورفع من مكانته 

ود�فع عنه �لكثري. ت�صكل �أفكاره ون�صو�صه جماالً لع�رش�ت �الأبحاث و�لدر��صات �ملعا�رشة. )�ملحرر(

�صورة هود، �الآية 118.  
21
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�الأ�صتاذ �صالح عثمان رئي�ص ق�صم �الأذن و�حلنجرة هنا، وقد ر�أى يف �ملنام حبالً يحيط 

برقبته ليخنقه، وكان هذ� �الأ�صتاذ تكلم علي، و�أنا �أنقذته، هل فهمتم؟”، �صلى �هلل على 

�صيدنا حممد، وبد�أو� ين�صدون:

تــــح�صــــــر كـــــالـــغــيــث

فــالــدنيــا فـي  دع طرق �لغي  

و�لباقي حي �لـــكــل يــفـــنــى  

فخرجت، وكنت �أ�صع نظار�ت على عيني، ف�صاألني �الأخ �أوي�ص: كيف �لدر�ص؟ فقلت: 

ممتاز، فقال ملاذ� كنت عاب�ص �لوجه؟، قلت: وكيف عرفت، قال: ر�أيتك ملا قمت، قلت: كنت 

�لنظار�ت جبينك يظهر عبو�صك، قلت: مل يعجبني كالمه  �أ�صع نظار�ت، قال: من فوق 

�الأخري، وكان �أتباعه يحبونه حباً جماً، قال: “طيب، �أنت تاأثرت و�أحببته؟ تعال �إىل در�ص 

�الإثنني يف جامع تنكز”. فذهبت وح�رشت �لدر�ص بعد �صالة �ملغرب وما �أكرث �حلا�رشين 

و�ملحبني لل�صيخ.

جولت يف �سورية

ال يكن �أن �أخت�رش ذكرياتي �جلميلة يف �صورية يف مدينة دم�صق �لفيحاء، فلي ذكريات 

جميلة �أخرى يف مدينة حلب �ل�صهباء وكذلك يف دير �لزور ونهر �خلابور، �لذي ذهبت �إليه 

�صيفاً عند �الأخ �حلبيب �لدكتور �أحمد �صبلي )�أبو �صمية(، فقدم لنا طعاماً لذيذ�ً؛ �إذ و�صع 

�خلرفان  من  كبري�ً  قطيعاً  يلك  و�لده  وكان  �لرز.  �صينية  فوق  �صغري�ً  رومياً  خاروفاً 

و�لغنم و�الأر��صي �لو��صعة �ملزروعة بالقطن، وت�صقى من نهر �خلابور.

ويل ذكريات يف �مليادين قرب �حلدود �لعر�قية وعلى نهر �لفر�ت. ولن �أن�صى ذكرياتي 

�لرفاعي  حامد  �لدكتور  �لعزيز  �الأخ  د�ر  يف  منت  حيث  م�صكني  و�ل�صيخ  درعا  يف  �أي�صاً 

يف  دويل  موؤمتر  �إىل  حامد  �لدكتور  دعاين  وقد  حمدية،  �أبو  حمدي  �حلبيب  �الأخ  ومعي 

مكة �ملكرمة حتت �إ�رش�ف و�إد�رة ر�بطة �لعامل �الإ�صالمي، وكانت معي زوجتي �أم �لعبد 

منهم  �أذكر  �الإخوة،  من  بالكثري  فيه  و�لتقيت  كثري�ً  منه  ��صتفدت  وقد  و�صهيب،  ومعاذ 

�لدكتور حممد �لهو�ري، و�الأ�صتاذ عادل �ل�رشيف، و�لدكتور عمر نا�صيف رئي�ص ر�بطة 

�لعامل �الإ�صالمي، ونائبه �لدكتور حامد �لرفاعي، وهو من �ل�صيخ م�صكني �أ�صالً. 
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وقد تعّرفت يف �صورية باالإ�صافة �إىل �الإخوة �لذين ذكرتهم �أعاله �إىل �لدكتور م�صطفى 

دعبول �لذي �عتقل يف �الأحد�ث �لتي �صهدتها �صورية الحقاً، وكان من م�صوؤويل �لتنظيم 

�أثناء وجودي يف مكة �ملكرمة فقد �لتقيت  �أما يف  �أ�صتاذ�ً يف كلية �لعلوم.  يف دم�صق، وكان 

 يف م�صجد 
23

 يف م�صجد �لعفيفي يف دم�صق وكذلك باأبي �حل�صن �لندوي
22

حممد �ل�صو�ف

�لقر�صاوي  يو�صف  بالدكتور  و�لتقيت  حما�رشة،  له  وح�رشت  �جلامعة  يف  �ملهاجرين 

�صنة 1964 يف حما�رشة باإربد يف �أثناء زيارة يل لالأردن، �ألقى علينا فيها ق�صيدته �لنونية، 

�ل�صديد  �لظلم  فيها  يبني  �العتقال،  �أثناء  يف  م�رش  زنازين  يف  كتبها  موؤثرة  ق�صيدة  وهي 

�لذي تعر�ص له �الإخو�ن على يد عبد �لنا�رش.

حرب 1967

خالل هذه �ل�صنو�ت �جلميلة �لتي ع�صتها يف �صورية، ح�صلت حرب حزير�ن/ يونيو 

بالهجوم  باالعتد�ء  �بتدوؤوه  �لذي  و�الأردن،  و�صورية  م�رش  على  �لهجوم  فكان   ،1967

لقد  �أيام.  �صتة  يف  هزمت  �لتي  �لثالثة  �لعربية  �جليو�ص  على  �عتد�ٌء  تاله  �ملطار�ت،  على 

“�لنقطة  مع  �ل�صهاينة  ن�صاط  �الإعد�د  هذ�  ومن  عدَّتها،  �حلرب  لهذه  “�إ�رش�ئيل”  �أعدت 

�الأردنية.  للحكومة  �مل�صاعد�ت  تقدمي  تدعي  كانت  �أمريكية  موؤ�ص�صة  وهي   ،
�لر�بعة”24

ومن �لن�صاطات �لتي قامت بها �إعادة تنظيم �لبناء حول منطقة �حلرم �الإبر�هيمي، وظهر 

�أحدهم تعرف عليه عمي  �مل�رشوع كانو� �صهاينة،  �لعاملني يف هذ�  �الأفر�د  من  �أن كثري�ً 

1967 وكان �صابطاً يف �جلي�ص �ل�صهيوين. لقد قام هوؤالء بهدم �لبيوت  بعد حرب �صنة 

حممد �ل�صو�ف )1915-1992(: ولد يف �ملو�صل بالعر�ق، �أحد �أبرز وجوه �حلركة �الإ�صالمية يف �لعر�ق، رئي�ص   
22

جمعية �الإخوة �الإ�صالمية، عمل �أ�صتاذ�ً يف كلية �ل�رشيعة ببغد�د، و�صارك متطوعاً يف حرب 1948. �عتقل يف عهد 

عبد �لكرمي قا�صم ملعار�صته �ملد �ل�صيوعي. دفن يف مكة �ملكرمة. �نظر: حممد حممود �ل�صو�ف، �شفحات من 

تاريخ الدعوة االإ�شالمية يف العراق )�لقاهرة: د�ر �العت�صام، 1980(. )�ملحرر(

�أبو �حل�صن �لندوي )1914-1999(: ولد يف �لهند، در�ص �لعربية وعمل يف �ل�صحافة، �أمني عام ندوة �لعلماء يف   
23

�لدول  من  �لكثري  ز�ر  �لهند،  يف  �الإ�صالمي  �ملجمع  موؤ�ص�ص  مبكة،  �الإ�صالمي  �الأدب  لر�بطة  رئي�ص  �أول  �لهند، 

�لندوي،  �حل�صن  �أبو  �نظر:  �الإ�صالمية.  �حلركة  �أبناء  ت�صكيل  يف  �ملوؤثرة  �لكتب  من  كبري  عدد  وله  �الإ�صالمية، 

مذكرات �شائح يف ال�رصق العربي )بريوت: موؤ�ص�صة �لر�صالة للن�رش، 1978(. )�ملحرر(

�أ�صلوب �ملعونات و�مل�صاعد�ت �القت�صادية و�لفنية، وقد �عتمدته �لواليات �ملتحدة  �لنقطة �لر�بعة: وهو �تباع   
24

علناً �صو�ء من خالل مذهب هاري ترومان Harry Troman “�لنقطة �لر�بعة” �أو مبد�أ �أيزنهاور “ملء �لفر�غ” 

Eisenhower Doctrine �لتي �أعلنها دو�يت �أيزنهاور Dwight Eisenhower يف كانون �لثاين/ يناير 1957 �أو 
ما قبل هذ� وتلك، دون �إعالن، يف �إطار ما عرف ب�صيا�صة �الحتو�ء.
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�ملجاورة للحرم �الإبر�هيمي بحجة �أنها “خر�ب” و�أن�صاأو� “�ال�صرت�حة” �ملوجودة �الآن، 

�لتي كانت تغطي �حلرم  “�لبيز�ر” و�حلار�ت  و�أز�لو� عدد�ً من �حلار�ت و�لدكاكني مثل 

�الإبر�هيمي، وكاأنهم كانو� يعّدون لقدومهم. 

و�لن�رشة  للم�صاعدة  عّمان،  �إىل  با�صات  يف  �الآخرين  مع  ذهبت  �حلرب  �ندالع  بعد 

�أنه قد ُغّرر بنا وكانت مهزلة. لقد كنت متحم�صاً ثائر�ً، ودعوت  كما قيل لنا!؟ و�حلقيقة 

�أمت  م�صتعد�ً  كنت  �الأقارب،  �أو  �أهلي  من  �أحد  يح�رش  ال  و�أن  و�لدي  يح�رش  ال  �أن  �هلل 

بنا على “�لكال�صينات”  �ال�صتعد�د للقتال، وكنت يف حالة من �لثورية غري �لو�قعية. لقد ُدرِّ

باأنهم  �عتقدنا  ونحن  وباأ�صنانكم”،  باأظافركم  “قاتلوهم  يقول:  �مللك  وكان  �صورية،  يف 

بنا على ��صتخد�م  يريدون “فزعة”، فجمع كلَّ �لطالب �الأردنيني يف جامعة دم�صق، ودرَّ

“�لكال�صني”، ثم ركبنا �لبا�صات متوجهني نحو عّمان، ويف طريقنا ��صتوقفنا مر�ت عدة، 
�لبا�ص من دون �صوء حتى  �الأر�ص” وي�صري  “طيارة غارة”، فننزل و“ناأخذ  يقولون: 

و�صلنا تقريباً مع بزوغ �لفجر.

�أبو حمدية، كان زميالً  �إىل �أخي وحبيبي حمدي  �أن و�صلُت �لعبديل حتى ذهبت  وما 

�لباب،  �لعلوم، وملا قرعت �جلر�ص وفتحو�  يل يف �جلامعة وقد �صبقني وتخرج من كلية 

وجدت �أهل �لبيت جال�صني كعادتهم وكاأن �صيئاً مل يحدث، وكان يتناول فطوره! فقال يل: 

“تعال �فطر معي”، ومل �أكن قادر�ً على حتمل ما �أرى وما �أ�صمع، فقلت له: “هيا، نريد �أن 
نذهب”، قال: “�أين تريد �لذهاب؟” فقلت له: “�أريد �لذهاب للقتال”، قال: “تقاتل ماذ�؟”، 

فاأجبته  �لثاين؟”،  �لدفاع  خّط  �أين  تعرف  “هل  قال:  �لثاين”،  �لدفاع  خّط  “على  قلت: 

�جلي�ص  تر�جع  بعد  عو�”،  “بيت  منطقة  بعد  �لثاين  �لدفاع  خّط  �أن  �أعتقد  وكنت  بالنفي، 

للخلف حو�يل 20 كم، فقال يل �أن خّط �لدفاع �لثاين على نهر �الأردن، قلت له: “ماذ�؟!”، 

فقال: “نعم، �نتهى �الأمر، �ل�صفة �لغربية كلها �صقطت، �ذهب و�نظر �أباك �إن كان قد جاء 

�أم ال، �ذهب �إىل د�ر عمك”، فقلت له: “�أين �أذهب �إىل د�ر عمي؟”

�أقاتل،  �أن  �أريد  �أحد،  عن  �أ�صاأل  كي  �آِت  مل  �ل�صديد،  و�الإحباط  بالذهول  �أ�صبت  لقد 

�إىل  �أذهب  فقلت:  �لقتال،  على  لنا  �مل�صتمر  و�ل�صحن  �لد�ئم  �لت�صجيع  كان  �لليل  فطو�ل 

�الإخو�ن الأقاتل معهم، فذهبت �إىل �ملركز �لعام فوجدتهم يتناولون “�لّدقة وزيت وزيتون 

و�ل�صاي، ال يفكرون ب�صيء �آخر”، ثم ذهبت �إىل بيت عمي، فوجدت �أخي �ل�صغري �أكرم 

عندهم فا�صتغربت وجوده، فقيل يل �إنه �أتى مع و�لدك قبل �حلرب بع�رشة �أو خم�صة ع�رش 

يوماً، و�أر�د �أن يبقى هنا، لكن �ندالع �حلرب جعله يرتاح لقدومي. وملا ر�آين عمي دمعت 
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عيناه و�أخذ يبكي وكاأن يده قد قطعت، فقلت منده�صاً، “ماذ� بك؟ ماذ� يف �الأمر؟ �أ�صاأل �هلل 

�أال ياأتو�!” �أق�صد �أهلي، فقال: “وماذ� يكن �أن يفعلو� �إن مل يخرجو�؟!” قلت: “يهربون!؟ 

ال �أريدهم �أن يهربو�، لن �أحتمل �أن ي�صبحو� الجئني! وال �أريد �صماع هذ� �لكالم”.

بعدها، �رشت �أنظر �إىل �الأمور بو�قعية و�رشت �أنزل مع �الأ�صتاذ عرفات �لتكروري، 

�لذي كان يعمل يف ق�صم �ملناهج يف عّمان، ب�صيارته �إىل �لنهر، فكنا نقف عند �جل�رش �ملك�صور 

�ليهود يف ذلك حتى يخرجو� من  �أغر��صهم ي�صاعدهم  �لنا�ص حاملني  ياأتي  ونرى كيف 

�لبلد، وكثرٌي منهم كان من خميم عقبة جب وكانو� الجئني من �ملناطق �لتي �حتلت �صنة 

1948، فلما حدث �لهجوم حملو� �أغر��صهم وهاجرو�، وكاأنه �صار لديهم خبة بالهجرة! 
وقد �أن�صاأو� لهم خميماً يف �ل�صفة �ل�رشقية يف منطقة �لبقعة و�صموها خميمات �لنازحني، 

وكنت �أنظر �إىل �لنا�ص ي�صريون م�صطربني و�أمتنى �أن ال �أرى �أحد�ً من �أهلي، وكنا ننزل 

�إىل �لنهر �صباحاً وال نعود �إال يف �مل�صاء. 

ومرًة ر�أيت جمموعة من �خلليل ف�صلمت عليهم فلم يرد �أحد، و�إذ �أنا باأ�صعد ع�صيلة، 

عّم رئي�ص �لبلدية، وهو من �الإخو�ن وكان خياطاً وله دكان يف �صارع �ل�صاللة، ف�صلمت 

�ل�رشيف  ه�صام م�صودي و�رشف  �أي�صاً  ر�أيتهم  �إذ مل يكن منتبهاً. وممن  يرد  فلم  عليه 

رحمهما �هلل، وقد دخال فندق ق�رش �ل�رشق ومع كل منهما بندقية، و�صمعت ه�صام يقول: 

“و�هلل �رشنا الجئني” وعليهما غبار من �مل�صي يف �لطرق �جلبلية. وقابلت �أي�صاً �صخ�صاً 
�آخر ��صمه �أحمد ح�صني �أبو عمر �أمام د�ر �الإخو�ن ف�صاألته: “�إىل �أين؟” فقال: “و�هلل لو كان 

معي �صكني ملا هربت”، فقلت له م�صتاًء: “يخرب بيتكم، من �أين �أتيتم، �إىل �أين ذ�هبون؟”. 

�ل�صوؤ�ل  ف�صاألته  �الإجنليز  �صّد  �لثو�ر  كبار  من  وكان  دندي�ص  حممد  ��صمه  باآخر  �لتقيت 

وقد  �هلل،  رحمه  �لدين  زين  �حلاج  عمي  ور�أيت  لالإجنليز”،  مطلوب  “الأنه  فقال:  نف�صه 

ح�رش، فعاتبته على هروبه، فقال يل: “�أنا مطلوب لهم”، ثم ق�ّص عليَّ ق�ص�ص جهاده مع 

.
25

�ملجاهدين يف �لثورة بقيادة “�ل�صلف” عبد �حلميد �جلوالين

عبد �حلميد �جلوالين )1905-2002(: ولد يف مدينة �خلليل، لقب بلقب “�ل�صلف”. ن�صط يف ثورة 1939-1936،   
25

فبد�أ ن�صاطه يف منطقة �خلليل و�لقد�ص وبيت جبين، طارده �الحتالل �لبيطاين بعد قتله جلنديني يف منطقة 

برك �صليمان بالقرب من بيت حلم، فرتك عمله ب�رشكة �لبا�صات �لوطنية يف �خلليل. �صكل ف�صيالً حتت �إمرة 

�إثر  عبد �لقادر �حل�صيني قائد منطقة �لقد�ص �لعام، �صارك يف معركة بني نعيم ويف حترير بئر �ل�صبع. هاجر 

لل�صيخ  �لقيادة  و�صلم   1948 �صنة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  متطوعي  قو�ت  مع  قائد�ً  لفل�صطني  قدم  مل�رش،  �لثورة 

حممد �لفرغلي، �صارك يف �لقتال قائد�ً ملئات �ملتطوعني و��صرتك يف عدد من �ملعارك �لرئي�صية. هدم �الحتالل 

�ل�رشية  زيارته  بعد  عرفات  يا�رش  الإيو�ئه  ولده  و�عتقل  و�أريحا  �خلليل  يف  بيته   1967 �صنة  بعد  �ل�صهيوين 

لل�صفة �لغربية �إثر �حلرب. تويف يف �خلليل. )�ملحرر(
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م�صتتي  تائهني  م�صطربني  �لطرقات  يف  ي�صريون  كانو�  �لنا�ص  �أن  �مل�صحك  ومن 

. ومن �نفعايل �ل�صديد  �الأذهان كاأنهم �صكارى، وقد �ألقيت �لتحية على �أحدهم فلم يرد عليَّ

باالأحد�ث كتبت مقالة ل�صحيفة �لد�صتور بعنو�ن “كيف نغلبهم”، فلم ين�رشوها. فقررت 

تفرقت  �لنا�ص  لكن  �ملغرب  �صالة  بعد  فجل�صت  �لكبري،  �مل�صجد  يف  �لنا�ص  بها  حدِّث 
ُ
�أ �أن 

ب�رشعة بعد �ل�صالة، فمكثت حتى �صالة �لع�صاء، وعندما �أذن �ملوؤذن و�صلينا ركعتني، 

�أقمت �ل�صالة وتقدمت لالإمامة، و�أذكر �أن و�حد�ً من �مل�صلني و�صع طاقية على ر�أ�صي، 

وبعد �ل�صالة وقفت و�ألقيت كلمة حما�صية.

وكان مما قلت:

ب�صم �هلل و�حلمد هلل؛ كنت �أود �أن �أكلمكم بعد �صالة �ملغرب، ولكنكم هربتم 

من �مل�صجد كما هربتم من بيوتكم، كيف نغلبهم؟ لن ن�صتطيع �أن نغلبهم �إال �إذ� 

�أمريكا،  من  وال  �ل�صني،  من  ال  عليه،  �حل�صول  ي�صتطيعون  ال  ب�صالح  متيزنا 

وال من بريطانيا، هم يتميزون �الآن ب�صالح �جلو، �لذي �رشب �ملطار�ت، ودّمر 

فكيف  �جلوية،  بقوته  �لعربية  �جليو�ص  على  وق�صى  �الأر�ص،  على  �لطائر�ت 

�صنغلبهم �إذ� بقينا على هذه �حلال �إذن؟ نحن نريد �أن منلك �صالحاً ال ي�صتطيعون 

و�خلوف  �لتقوى  فنتقن  يرجون،  ال  ما  �هلل  من  نرجو  �أن  وهو  عليه،  �حل�صول 

�لع�صكري  �لتدريب  �إىل  باالإ�صافة  �هلل،  مبعية  و�لت�صلح  �لليل  وقيام  و�لرهبانية 

باهلل،  �إياننا  نقّوي  �أن  �الأهم  وهو  هذ�  كل  وقبل  و�لدبابات،  �لطائر�ت  وقيادة 

فنتميز عليهم فنغلبهم.

ويف هذه �الأثناء جاءين ثالثة من حزب �لتحرير كانو� قد قالو� لرئي�صهم “و�حد �صامي 

هاجمت  بالفعل  و�أنا  �لنا�رش”،  عبد  وهاجم  كالمه،  �أحلى  ما  �أخي  يا  م�صودي[  ]عدنان 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ �أقول:  فكنت  �لنا�رش،  عبد 

 هذ� ما ح�صل، فقد ��صتمع عبد �لنا�رش 
پ پ ڀ ڀ ڀچ26

�إىل �ل�صفري �ل�صوفييتي حني قال له ال تبد�أ �ملعركة، فاأطاع �لذين كفرو� فردوهم �إىل خلف 

�لقناة مندحرين. وكانو� يف �صورية ي�صاألون �أي طريق �إىل دم�صق �أقرب، فينزلون يف �إربد. 

ويف هذ� تهكم و��صتهز�ء بهم وبحكامهم غري �أين مل �أذكر �مللك ح�صني ب�صوء، ف�صاألوين 

�صورة �آل عمر�ن، �الآية 149.  
26
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يف طلب الطب )1970-1962(

و�أن  تتكلم  وكيف  متى  تعرف  �أن  هو  �لفن  �أن  فاأجبتهم  ح�صني؟  للملك  �أتعر�ص  مَل  مِلَ 

قائماً  �حلو�ر  وظّل  �ملخابر�ت،  رجال  من  ظننتهم  �أنني  و�حلقيقة  �أفكارك،  بني  تو�زن 

من  مرت�ً  ع�رشين  وبعد  فقبلت.  �صيخنا،  لزيارة  تاأتي  �أن  ر�أيك  ما  قالو�:  حتى  بيننا 

�مل�صجد كان �صيخهم يف “بيت درج” يباع فيه مالب�ص، وكانت �ملفاجاأة �أن �صيخهم كان 

وليد �صاهني �بن حمادة �صاهني، فلما ر�آين قال لهم: “هذ� �صامي! هذ� خليلي عدنان �أنا 

و�إياه �أوالد �صف و�حد”. وبعد �أن جتاذبنا �أطر�ف �حلديث وعرف �أنني يف دم�صق، قال 

يل: “ممتاز نحن يف حزب �لتحرير بحاجة �إىل �صخ�ص يف دم�صق، �صو ر�أيك؟”، فقلت له: 

لي�ص مهماً،  �لتحرير؟” قال:  �لتحرير؟ وهل تعرف كيف ن�صاأ حزب  “تريدين يف حزب 

فقلت له: “حزب �لتحرير ن�صاأ يف دور �الإخو�ن، و�أنا �أعرف عبد �لقادر زلوم كان نقيب 

�صفي  يف  كان  و�بنه  �ل�رشيف،  ر�صاد  حممد  مكانه  فاأ�صبح  قطر  �إىل  وذهب  �أبي،  �أ�رشة 

 وغريهم كانو� كلهم يف دور �الإخو�ن”، و�فرتقنا 
28

 وعبد �لقدمي زلوم
27

و�أ�صعد بيو�ص

بعد ذلك.

قواعد ال�سيوخ

بعد �حلرب وبد�ية ن�صاط �لعمل �لفد�ئي، تكونت عدد من �لقو�عد ل�صباب �الإخو�ن 

�مل�صلمني حتت ��صم فتح، وكانت تقاتل قتاالً بطولياً، وكنت �أزور هذه �لقو�عد يف �أيام 

�جُلَمع ب�صكل دوري �صنة 1968-1969 من �أجل �ملتابعة �لطبية. و�أذكر �ل�صهيد عبد �هلل 

وح�صل  �الأزهر  يف  �لعالية  �ل�صهادة  نال  �خلليل،  مدينة  يف  ولد   :)1998-1925( �لتميمي  بيو�ص  �أ�صعد   
27

تاأ�صي�ص  يف  �أ�صهم  مدر�صاً.  ُعنيِّ   1950 �صنة  لفل�صطني  عودته  بعد  �ل�رشعي،  �لق�صاء  يف  �الإجازة  على 

لن�صاطه  �عتقل  دور�ت.  لثالث  �حلزب  عن  �لبملانية  لالنتخابات  وتر�صح  �الإ�صالمي  �لتحرير  حزب 

بعد  �الأردنية،  �الأوقاف  وز�رة  يف  وعمل  �لتحرير  حزب  عن  �نف�صل  �الأردنية.  �ل�صجون  يف  �حلزب  يف 

تويف  �ملقد�ص.  بيت   - �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �أ�ص�ص   ،1980 �صنة  �الأردن  يف  ��صتقر   1967 يوينو  حرب 

)�ملحرر( عّمان.  يف 

عبد �لقدمي زلوم )1924-2003(: ولد مبدينة �خلليل، ح�صل على �ل�صهادة �لعاملية من �الأزهر، عمل مدر�صاً، من   
28

موؤ�ص�صي حزب �لتحرير و�أ�صبح ع�صو�ً يف قيادته منذ �صنة 1956 بعد خروج د�ود حمد�ن ومنر �مل�رشي. بعد 

وفاة �أمري حزب �لتحرير تقي �لدين �لنبهاين �صنة 1977، �ختري �أمري�ً حلزب �لتحرير �الإ�صالمي �إىل �أن تنحى 

�أدبيات حزب �لتحرير،  �إمارة �حلزب قبل وفاته باأربعني يوماً. له عدد من �ملوؤلفات ت�صكل جزء�ً مهماً يف  عن 

�لنبهاين.  �لدين  لل�صيخ تقي  االإ�شالم  نظام احلكم يف  االأموال يف دولة اخلالفة، تنقيح وتو�صيع كتاب  منها: 

)�ملحرر(
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اإىل املواجهة: ذكريات د. عدنان م�سودي

 وهو يحمل �صالحه �لكال�صنكوف )ك Kalashnikov )k14( )14 ذ� �الأخم�ص 
29

عز�م

�أحمد  �لدكتور  �الأخ  وكذلك  �جلمعة،  يوم  خطبته  �أثناء  يف  عليه  يتكئ  وكان  �خل�صبي، 

�أخاً  �لكهوف  �إحدى  يف  مرة  �صاألت  �أنني  و�أذكر  معهم؛  ر�ئعة  �أوقاتاً  ق�صينا 
 
.
30

نوفل

“هو هنا...! ولكن ال يوجد عيال وال  �أين هو، فقال:  �الإ�صالمي  �ملجتمع  �صود�نياً عن 

�الأعد�ء. �ملغارة جماهد�ً �صّد  �إ�صالمية و�قعية ومثالية يف  ن�صو�ن”، الأنه يعي�ص حياة 

عبد �هلل عز�م )1941-1989(: ولد يف قرية �صيلة �حلارثية ق�صاء جنني، ح�صل على �صهادة �لدكتور�ه يف �أ�صول   
29

“قو�عد  �أبرز موؤ�ص�صي  �أحد  �الأردنية.  �ل�رشيعة يف �جلامعة  �لفقه من �الأزهر يف م�رش، عمل حما�رش�ً يف كلية 

�ل�صيوخ” و�لتي �صاركت يف �لعمل �لفد�ئي �صّد �الحتالل �ل�صهيوين لل�صفة �لغربية. غادر �الأردن �إىل �ل�صعودية 

لدعم  �خلدمات  مكتب  �أ�ص�ص  كما  �لرو�صي،  �الحتالل  �صّد  �الأفغاين  �جلهاد  دعم  يف  و�أ�صهم  باك�صتان،  �إىل  ثم 

�جلهاد �الأفغاين وتفرغ لهذ� �لعمل. �هتم يف دعم �جلهاد و�ملقاومة يف فل�صطني. له �لع�رش�ت من �ملوؤلفات منها ما 

هو متعلق بالتحري�ص على �جلهاد يف فل�صطني ودعم حركة حما�ص. �غتيل يف 1989/11/24 بتفجري �صيارته يف 

بي�صاور �لباك�صتانية. �نظر: عبد �هلل عز�م، “حما�ص �جلذور �الأ�صا�صية و�مليثاق” يف مو�شوعة الذخائر العظام 

 ،1 1997(، ج  �الإعالمي،  �ل�صهيد عز�م  )بي�صاور: مركز  ال�شهيد عبد اهلل عزام  الهمام  االإمام  اأثر عن  يف ما 

قادة  �صل�صلة  عرفت،  الذي  �شيخي  عزام  يو�شف  اهلل  عبد  ال�شهيد  الدكتور  عز�م،  وحممود  824-874؛  �ص 

معا�رشون 3 )غزة: �إبد�ع لالأبحاث و�لدر��صات و�لتدريب، 2011(، �ص 170-193. )�ملحرر(

�أحمد نوفل )1946-(: ولد يف يافا وهجرت �أ�رشته بعد حرب 1948 لت�صتقر يف نابل�ص. غادر فل�صطني للدر��صة   
30

يف �جلامعة �الأردنية و��صتقر هناك بعد حرب 1967. حا�صل على درجة �لدكتور�ه يف �لتف�صري و�أ�صول �لدين 

�ل�صيوخ”،  “قو�عد  �أبرز موؤ�ص�صي  �أحد  من جامعة �الأزهر مب�رش، يعمل حما�رش�ً يف �جلامعة �الأردنية، وهو 

و�صاحب قر�ر حلها لرف�صه م�صاركة �أبناء �لقو�عد يف مو�جهات �أيلول/ �صبتمب 1970 �لتي �ندلعت بني �جلي�ص 

�الأردين و�لف�صائل �لفل�صطينية. له �لع�رش�ت من �ملوؤلفات و�لب�مج �لتلفزيونية �لتي �أ�صهمت يف ت�صكيل وعي 

�لكثري من �أبناء �حلركة �الإ�صالمية يف فل�صطني و�لعامل. )�ملحرر(






