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يف  وكنت   ،1992/12/16 �الأربعاء  يوم  ملقابلته  �خلليل  يف  �لع�صكري  �حلاكم  طلبني 

وتهياأت،  بيتي  �إىل  فذهبت  وحنجرة،  و�أذن  �أنف  كاأخ�صائي  عملي  �أمار�ص  �مل�صت�صفى 

لب�صت �لثياب �ل�صميكة حت�صباً للبد وظننت �أنها حيلة لالإبعاد، وكنت �صمعت يف ��صتدعاء 

�صابق من “نور”، وهو �صابط خمابر�ت �صهيوين، �أن ��صمي يف قائمة �ملنوي �إبعادهم، 

قائمة  على  �أنه  عدنان  للدكتور  قولو�  لهم:  ويقول  يقابلهم،  من  مع  هذ�  يل  ير�صل  وكان 

�الإبعاد. وفعالً ركبت يف �صيارة �لدكتور �أنور �أخي، و�أو�صلني �إىل باب “�لعمارة”، وفيها 

�أن هذ� يبدو �عتقاالً،  �إبعاد، فقال يل �أخي  قيادة �حلكم �لع�صكري و�ل�صجن وقلت له هذ� 

وقال: �إن كان �إبعاد�ً ف�صوف نوقف �ملفاو�صات مع و��صنطن، و�أخي هذ� من حركة فتح.

طلبت من �حلار�ص �لدخول فاأمرين باالنتظار. وبعد فرتة وجيزة ح�رش �الأخ كمال 

�أن  �أنا و�أنت. ثم طلب من �حلار�ص  �إ�صالم”، فقال يل: طلبنا �حلاكم  “�أبو  �لتميمي  بهية 

�أعادونا  �حلاكم  جناح  �إىل  ذهبنا  وعندما  بالدخول،  لنا  ف�صمح  �حلاكم،  ملقابلة  ندخل 

نحن  هوياتنا  فاأخذو�  هناك،  موجود�ً  �صنينة  �أبو  وليد  �الأخ  وكان  �ملخابر�ت،  جناح  �إىل 

�خلو�جات  باأن  ويقول  ي�صحك،  وهو  علينا  �لع�صكري  �حلاكم  يدخل  وكان  �لثالثة، 

�أذكر  “�خل�صابية”، فوجدنا فيها عدد�ً كبري�ً من �الأخوة،  �إىل  يريدونك دقائق، ثم ذهبنا 

�لنوم  حاولت  �لع�صاء،  �صالة  وبعد  �صوريف.  من   
1

�لقا�صي �صمري  �لدكتور  منهم 

ه�صتريي،  ب�صكل  جنود  دخل  �لتا�صعة،  �ل�صاعة  حو�يل  ويف  �صمري،  �لدكتور  بجانب 

وكان �أحدهم �صابطاً يحمل بيده ورقة فنادى على �أ�صماء كان ��صمي من بينها.

ثم قادونا �إىل حافلة كانت و�قفًة �أمام �خل�صابية، وو�صعو� على �أعيننا ع�صابة وربطو� 

كر�صي  يف  منا  و�حد  كّل  �أجل�صو�  ثم  �أرجلنا،  وكذلك  �لبال�صتيكية”  “بالَكلَبْ�صات  �أيدينا 

لدرجة  طويلًة،  م�صافة  �حلافلة  بنا  و�صارت  غزير�ً،  مطر�ً  متطر  �ل�صماء  وكانت  لوحده، 

�أنني منت يف �حلافلة، وبعدما �صحوت، قلت يف نف�صي: �صجن �لنقب، هذ� بعيد! 

�الأمر��ص  يف  متخ�ص�ص  �أوكر�نيا،  من  �لطب  يف  �لبكالوريو�ص  �صهادة  على  حا�صل   :)-1956( �لقا�صي  �صمري   
1

لبلدية �صوريف، �صغل  2005 رئي�صاً  �لباطنية، �صغل من�صب مدير �مل�صت�صفى �الأهلي يف �خلليل، �نتخب �صنة 

ع�صوية عدد من �للجان و�ملوؤ�ص�صات، �أبرزها ع�صوية �لهيئة �الإد�رية لنقابة �الأطباء و�لهيئة �الإد�رية جلمعية 

�النتخابات  يف  للخليل  ممثالً  و�الإ�صالح  �لتغيري  قائمة  على  و�نتخب  مر�ت،  عدة  �عتقل  �مل�صلمني.  �ل�صبان 

�لت�رشيعية �صنة 2006. )�ملحرر(
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وطلبت من �جلندي �إعطائي �لدو�ء �لذي كان يف جيبي، فاأعطاين حبة منه، وبعد فرتة 

عيني  عن  �لع�صابة  وفّك  فو�فق  للبول،  مدر  �لدو�ء  الأن  حاجتي  �أق�صي  �أن  منه  طلبت 

يف  كان  �ملكان،  وعرفت  حويل  نظرت  �خلمي�ص.  يوم  �صباح  به  فاإذ�  �حلافلة،  من  ونزلت 

�صمال فل�صطني �ملحتلة، يف منطقة “كريات �صمونا” و�الأ�صح “�خلال�صة”، فقد زرت هذه 

�ملنطقة يف رحلة مع �الأطباء يف �صنة 1971. الحظت وجود حافالت �أمامنا و�أخرى خلفنا، 

�لوطن، فاعرت�ص  بعدنا عن 
ُ
�أ �أننا  بالعبية،  �ملذياع يف �حلافلة، وكان يحكي  وعرفنا من 

جمموعة من �ملحامني، فتوقفت �حلافالت، وبعد �صاعات طويلة عاودو� �مل�صري. 

على تراب لبنان

ويف جوف �لليل دخلنا �إىل جنوب لبنان من معب زمرّيا، نزلنا من �حلافالت وركبنا يف 

�صاحنات حتركت بنا �إىل مرج �لزهور، وهناك �أوقف �جلي�ص �للبناين �ل�صاحنات، وطلب 

و�لدكتور   
2
�لزهار حممود  �الأخ  �أن  بعد  ما  يف  عرفت  وقد  زمرّيا،  معب  �إىل  �لعودة  منها 

�للبنانيني،  �ل�صاحنة و�صلما على �جلنود  �هلل، قد نزال من   رحمه 
3
�لرنتي�صي �لعزيز  عبد 

و�صكروهم على موقفهم ورجعنا جميعنا �إىل معب زمرّيا.

و�أخذو�  �لهو�ء،  يف  �الإ�رش�ئيليني  و�جلنود  حلد  جي�ص  من  �لنار  �إطالق  بد�أ  وهنا 

�ل�صاحنات، وكان ذلك بعد �صالة  باأن ننزل من  ي�صتموننا بكلمات بذيئة، وي�صيحون 

�الأخ  �صاألني  �لطريق  ويف  �لزهور،  مرج  باجتاه  �أقد�منا  على  م�صينا  �جلمعة.  يوم  فجر 

ماهر عبيد: �إىل �أين نذهب وماذ� نفعل؟ فقلت: �آه، هل يوجد �أحد من غزة؟ فذهب و�صاأل، 

حممود �لزهار )1951-(: ولد يف مدينة غزة، حا�صل على �صهادة �لبكالوريو�ص و�ملاج�صتري يف �لطب من م�رش،   
2

عمل يف عدد من م�صت�صفيات قطاع غزة، عمل رئي�صاً وحما�رش�ً لق�صم �لتمري�ص يف �جلامعة �الإ�صالمية بغزة، 

�صغل ع�صوية عدد من �للجان و�ملوؤ�ص�صات، �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل ويف �صجون �ل�صلطة، �نتخب 

2006 �صمن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح. �صغل من�صب وزير �خلارجية يف  يف �نتخابات  �ملجل�ص �لت�رشيعي �صنة 

�حلكومة �لتي �صكلتها حما�ص بعد فوزها يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، وي�صغل حالياً ع�صوية �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة 

حما�ص. جرت عدة حماوالت الغتياله و��صت�صهد �ثنني من �أبنائه. )�ملحرر(

عبد �لعزيز �لرنتي�صي )1947-2004(: ولد يف قرية يبنا بالقرب من ع�صقالن، هاجر و�أ�رشته لقطاع غزة، در�ص   
3

�لطب يف جامعة �ال�صكندرية، �صغل ع�صوية عدد من �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �خلريية، عمل حما�رش�ً يف �جلامعة 

�أبرز  و�أحد  حما�ص  تاأ�صي�ص  حلظة  غزة  قطاع  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لعام  �الإد�ري  �ملكتب  ع�صو  �الإ�صالمية، 

موؤ�ص�صيها، �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل و�صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية، ت�صلم م�صوؤولية حركة �ملقاومة 

�الإ�صالمية )حما�ص( يف قطاع غزة بعد �غتيال �ل�صيخ �أحمد يا�صني. �غتيل بق�صف �صاروخي ��صتهدف �صيارته 

يف مدينة غزة يف 2004/4/17. )�ملحرر(
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�أوقفهم،  له:  فقلت  �لزهار،  حممود  و�لدكتور  دخان  �لفتاح  عبد  �الأ�صتاذ  منهم  وعرف 

عبد  �ل�صيخ  منهم  كان  �إخوة،  ثمانية  حو�يل  وكنا  �الأمر  يف  ت�صاورنا  و�صلتهم  عندما 

�أن نرجع ونحتّج على �الإبعاد،  �خلالق �لنت�صة فرج �هلل كربه، فاقرتح �لدكتور �لزهار: 

فقلت له: عندما جند ماًء ون�صرتيح نعود. 

التخييم يف مرج الزهور

م�صلح  ر�ئد  فيه  وكان  فيه،  مكثنا  �لذي  �ملخيم  نقطة  �إىل  �الأقد�م  على  �مل�صري  و��صلنا 

من �جلي�ص �للبناين، �أوقفو� �ملبعدين هناك، فوجدنا �ملاء �ملنهمر بارد�ً جد�ً الأنه ناجت عن 

�أثناء ��صرت�حتنا قام بع�ص �الأخوة  لباية وتبطانا. ويف  �لثلوج �جلبلية من منطقة  ذوبان 

كاحلالوة  �الأغذية  بع�ص  بتوزيع  �ال�صرت�كي  �لتقدمي  �حلزب  من  و�أظنهم  �للبنانيني، 

خطب  �أن  بعد  جماعة  ف�صلينا  �جلمعة  �صالة  وقت  حان  ثم  و�ملربى،  و�خلبز  و�جلبنة 

فينا �لدكتور عبد �لعزيز �لرنتي�صي رحمه �هلل، وكانت �ل�صحافة حلظتها موجودة، و�أخذ 

�ل�صحفيون �ملوجودون يلتقطون لنا �صور�ً ولت�رشدنا بني �ل�صخور، وقد جاءنا �ل�صليب 

�الأحمر ووزع علينا �أور�قاً فكتبنا عليها �إىل �أهالينا.

ثم جاء بع�ص �الأخوة من �جلماعة �الإ�صالمية، يعر�صون علينا �أن ن�صكن يف بيوتهم، 

�إح�صار �خليام، فاأح�رشو� لنا ثمانية خيام كبرية. قام �ملبعدون  فرف�صنا وطلبنا منهم 

بن�صبها، ثم جاء �ل�صليب �الأحمر ب�صاحنة كبرية فيها خم�صون خيمة جديدة، وفر�صات 

�صغرية،  خ�رش�ء  و�أخرى  كبرية،  �صود�ء  وبر�ميل  ماء  وتنك  وبطانيات،  �إ�صفنج  من 

ومدفاآت على �لكاز، غري �أنا مل ن�صتطع ن�صب �خليام كلها يف تلك �لليلة، ومننا نوماً موؤملاً 

وكان �لبد قار�صاً �صديد�ً.

م�سرية العودة

�ملخيم،  قيادة  �أو جلنة  قيادة  لنكّون جمل�ص  �أخاً،   23 �جتمع حو�يل  �لتايل،  �لنهار  ويف 

وت�صكلت  �الإبعاد؛  قبل  علينا  �أمري�ً  كان  �لذي  دخان،  �لفتاح  عبد  �الأ�صتاذ  �الأمري  فكان 

�لطبية  و�للجنة  �لزهار،  حممود  �لدكتور  برئا�صة  �الإعالمية  �للجنة  منها  متعددة:  جلان 

برئا�صتي، و�للجنة �لثقافية و�لرتبوية و�لهند�صية و�لريا�صية و�الأمنية وغريها. 
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قررت  ثم  الحقاً،  ز�رنا  من  كّل  �إعجاب  مثار  وكان  �لبد�ية،  منذ  منظماً  عملنا  كان 

�لقيادة عمل م�صرية �حتجاجية يوم �الإثنني، كان على ما �أذكر يف 1992/12/21 �أ�صميناها 

�إىل وقت،  فقد �حتاج تبليغ �جلميع  �أّن عددنا كان كبري�ً  �لوطن، ومبا  �إىل  �لعودة  م�صرية 

وبالرغم من �أننا �أبلغنا �أمري كّل خيمة باأّن �مل�صرية �صتكون يوم �الإثنني �إال �أن بع�صهم مل 

�للبناين كلهم  �ل�صباح وجاء حو�يل خم�صني عن�رش�ً من �جلي�ص  �الأفر�د حتى جاء  ُيعلم 

م�صلحون، وذهب كّل عن�رش منهم �إىل خيمة وقالو� �رجعو� �إىل وطنكم.

�للبناين  �جلي�ص  يف  �الأخوة  بني  �رشياً  تن�صيقاً  هذ�  وكان  �ل�صارع  �إىل  �جلميع  فنزل 

وقيادة �ملبعدين، �نتظمنا يف �صفوف كّل �صّف فيه ع�رشة، و�أمرنا بامل�صري باجتاه معب 

زمرّيا، وكانت م�صرية عظيمة �صادقة خال�صة هلل تعاىل ومرعبة لالأعد�ء، عزمنا فيها على 

نيل �ل�صهادة يف �صبيل �هلل �أو �لعودة �إىل �لوطن، وبد�أ �لق�صف �ملدفعي على جو�نب �لطريق، 

على �لرغم من �أن �مل�صافة بعيدة وكانت حو�يل �أربعة كيلومرت�ت، و�أذكر �أنني كنت �أم�صي 

 )�أبو منت�رش(، 
4
بجانب �الأخ حممد جمال �لنت�صة )�أبو همام(، وجاءين �الأخ نز�ر رم�صان

ي�صاألني: يا �أخ عدنان، هل تعرفون �إىل �أين تذهبون؟ وهل در�صتم �ملو�صوع جيد�ً؟ فقلت 

له: نعم. فقال يل: ماذ� نقول الإخو�ننا؟ فقلت له ب�صوت عال: موتو�! فتب�صم �الأخ جمال 

ورجع �الأخ نز�ر ليخبهم.

عدة  �لطريق  و�صط  يف  لال�صرت�حة  جنل�ص  كنا  وعظيمة،  حا�صدة  قوية  م�صرية  كانت 

مر�ت، ويخطب فينا �خلطباء م�صجعني، ويقولون غد�ً نلقى �الأحبة حممد�ً و�صحبه. و�أذكر 

 و�لدكتور 
6
 و�ل�صيخ حامد �لبيتاوي

5
منهم �ل�صيخ ماهر عبيد و�ل�صيخ حممد فوؤ�د �أبو زيد

نز�ر رم�صان )1960-(: ولد يف مدينة �خلليل، هاجر و�لده من �لفالوجة �صنة 1949، حا�صل على درجة �ملاج�صتري   
4

يف �لدر��صات �الإ�صالمية �ملعا�رشة، كـان رئي�صـاً للكتلـة �الإ�صـالمية يف �جلامعة، وعمل يف جمال �ل�صحافة و�لن�رش. 

�نظر:  �لزهور.  مرج  �إبعاد  عن  كتاباً  �ألَّف  مر�ت،  عدة  �عتقل  و�للجان،  �ملنظمات  من  عدد  ع�صوية  �صغل 

نز�ر رم�صان، على م�شارف الوطن )بريوت: د�ر �لر�صاد �الإ�صالمية، 1993(. )�ملحرر(

�لعلوم �ل�رشعية يف  �أبو زيد )1934-2011(: �صاعر ود�عية ولد يف بلدة قباطية ق�صاء جنني، در�ص  حممد فوؤ�د   
5

�إىل  ثم  لالأوقاف  �نتقل  جنني،  منطقة  ويف  �الأردن  يف  مدر�صاً  عمل  بدم�صق،  �ل�رشيعة  كلية  ويف  مب�رش،  �الأزهر 

�الإفتاء حيث �صغل ع�صوية جمل�ص �الإفتاء �الأعلى ومفتياً جلنني حتى �صنة 2000. �أ�صهم يف ن�رش �أفكار �حلركة 

�الإ�صالمية يف مناطق فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948 ب�صكل كبري. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل وفر�صت 

عليه �الإقامة �جلبية، و�أبعد �إىل مرج �لزهور، تويف بعد �رش�ع مع �ملر�ص يف منزله بقباطية. )�ملحرر(

حامد �لبيتاوي )1944-2012(: ولد يف قرية بيتا قرب نابل�ص، در�ص يف كلية �ل�رشيعة باجلامعة �الأردنية، حا�صل   
6

�لق�صاء �ل�رشعي، �صغل ع�صوية  �لنجاح، عمل يف �صلك  �لفقه و�لت�رشيع من جامعة  على �صهادة �ملاج�صتري يف 

عدد من �ملوؤ�ص�صات �الجتماعية و�خلريية، ورئا�صة ر�بطة علماء فل�صطني، وخطيب �مل�صجد �الأق�صى. �نتخب يف 

�النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006 عن مدينة نابل�ص �صمن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح. تويف يف �لقد�ص. )�ملحرر(
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عبد �لعزيز �لرنتي�صي وغريهم، حتى و�صلنا �إىل تلة ت�رشف على ج�رش �أو عبَّارة لل�صيول 

500م،  �لـ  قريبة من جنود �الحتالل ودباباتهم، وكنا نر�هم ويروننا، وبيننا ما يقارب 

�أمامنا على جو�نب �لطريق وقذفو� بيتاً مهجور�ً ودمروه  �لنار  �إطالق  ��صتمرو� يف  وقد 

فعالً، ليبينو� لنا �أنهم ي�صتعملون ذخرية حية، فتوقفنا عن �مل�صري ثّم �أّذن �ملوؤذن ل�صالة 

�لظهر، فتيّمم من مل يكن على و�صوء، وبعد ذلك وقفنا لل�صالة.

�لدبابات،  �أثناء �لركوع بد�أ �لق�صف علينا مبختلف �الأ�صلحة �لر�صا�صة ومدفعية  ويف 

و�أ�رشعت  �ل�صالة  �لطبيب فقطعت  بليغة ونادو� على  �إ�صابة   
7
�أجمد ز�مل �الأخ  و�أ�صيب 

�لدكتور  فاأخبين  فرو�نة،  عمر  و�لدكتور  �لزهار  �لدكتور  �إليه  �صبقني  قد  وكان  �إليه، 

فكان  جرحه  مكان  فنظرت  فمه،  يف  �لقطن  ي�صع  وكان  �لفم،  يف  �الإ�صابة  �أّن  �لزهار 

قطعاً  وكانت  �إخر�جها،  فتم  مدفعية  قذيفة  ب�صظايا  مبا�رشة  �إ�صابة  ب�صبب  بليغاً،  نزيفاً 

له  �أجريت  حيث  �لفخار،  ر��صيا  م�صت�صفى  �إىل  �صحفي  ب�صيارة  نقل  ثم  �لر�صا�ص.  من 

عملية جر�حية لوجود ك�رٍش يف �لفك �ل�صفلي، وبعد ذلك ذهبت الأوؤدي �ل�صالة مع جماعة 

�أخرى، ثم جل�صنا فعّم �لهدوء �أكرث من ن�صف �صاعة، ثم ح�رش �صحفيون جدد، عددهم 

كثري، ومنهم وكالة �الأنباء �لفرن�صية، فقال يل �الأخ عبد �لفتاح دخان )�أبو �أ�صامة(: هوؤالء 

�ل�صحفيون مل ي�صاهدو� �إطالق �لنار علينا، قلت له: وليكن. 

فقال: نريد �أن نقوم ومن�صي 15 �إىل 20م، و�أ�رش علينا، فقلت: ليكن �جتماعاً طارئاً، 

فاأخذ �الأخ عبد �خلالق �لنت�صة يجمع عدد�ً كافياً من �أع�صاء �لقيادة الأخذ قر�ر باالأغلبية. 

وفعالً ح�صل على �أغلبية بالتقدم ثم �أ�صدر �أمر�ً بالوقوف، فوقفنا جميعاً حتى �نتظمت 

�ل�صديد  �لق�صف  فبد�أ  وم�صينا،  زمرّيا،  معب  باجتاه  بالتقدم  �أمر�ً  و�أ�صدر  �ل�صفوف 

علينا، مبدفعية �لدبابات و�إطالق �لر�صا�ص من �لر�صا�صات مبختلف �الأ�صلحة. ثم �أمرنا 

بالوقوف ثم �جللو�ص على �الأر�ص، وقد �أ�صيب �الأخ �صليمان �لقو��صمي ونحن جال�صون 

بر�صا�صة مرتدة يف ر�صغ يده �الأي�رش، وكان يقول: “فاتت بجانبي”، فاأخرجتها من يده 

يلزم،  ما  له  ليجرى  �مل�صت�صفى  �إىل  �الأخوة  نقله  ثم  �جلرح،  مكان  عليها  لفافة  وو�صعت 

�أذ�ن �ملغرب، وكنا �صائمني  �إ�صابته ب�صيطة، وجل�ص معنا وبقينا حتى  �إلينا الأن  ثم عاد 

فاأفطرنا على ما كان معنا من �لتفاح وغريه.

�نظر �صورة �ملبعد �أجمد ز�مل ب�صبحة �لدكتور عدنان م�صودي، وهما �أمام خيمة �لعيادة مبخيم �لعودة يف مرج   
7

�لزهور، �ص 170. )�ملحرر(
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�إىل �لوطن تلك، فقد كان حدثاً كبري�ً جد�ً ومهماً،  �أحببت �حلديث عن م�صرية �لعودة 

باأم  ر�أيت  �صيا�صياً مهماً. قد  و�إ�صالمياً ودولياً، وكانت حتوالً  وتاريخياً، عربياً  �إعالمياً 

 Radio �لدولية  كارلو  مونت  �إذ�عة  مع  يتكلم  وهو  “رمزي”،  �للبناين  �ل�صحفي  عيني 

ينظر ويحكي، وكان على بعد ع�رشة  Monte Carlo، خمتبئاً خلف �صخرة، متمرت�صاً 

�أمتار مني، �صمعته يقول “لك عم يق�صفوهم باملدفعية! وعم باأو�صو� عليهم” )�أي يطلقون 

“ما عم  لها فيقول:  �لكالم  �ملذيعة متعجبة: ماذ� تقول؟! فيكرر  له  �لنار عليهم(. فتقول 

بحكي معك، لكن عم بحكي مع �هلل عم باأو�صو� عليهم!”.

فكان  �لغطاء  �أما  �الأر�ص،  غري  فر��ص  وال  و�صديد�ً  قار�صاً  �لبد  وكان  �لليل،  دخل 

بطانية ال �أدري من �أين �أح�رشوها، فكنا نتغطى بها �أربعة ون�صدها لكي حتتوينا، وبعد 

قليل �أ�صيب �الأخ و�ئل هندية يف ع�صده، بقذيفة �إ�صاءة ليلية �صقطت على �الأر�ص، فارتدت 

عليه و�أ�صابته مبا�رشة، فقمت الإ�صعافه، ولكنني وجدت �لدكتور حممود �لزهار عنده، 

فثبت يده ثم حملناه �إىل �ملخيم �ل�صاعة �لتا�صعة و�لن�صف ليالً عندما �صدر �الأمر بالعودة 

�إىل �ملخيم وقد حملناه على بطانية ولي�ص على نقالة، وكان وزنه ثقيالً و�مل�صافة بعيدة.

�إن م�صرية �لعودة �إىل �لوطن، كانت معلماً خا�صاً، وعندما عدنا كنا منت�رشين فائزين 

بهذ� �حلدث �الإعالمي و�لعملي، و�لرغبة �ل�صادقة يف �لعودة �إىل �لوطن، لقد كانت ق�صًة 

�لو��صعة  �لعاملية  �الأنباء  وكالة  �إن  حتى  و�لف�صائيات،  و�الإعالميني  لل�صحفيني  مثرية 

�لطاقم  �أفر�د  من  �أحد  يكن  مل  ولكن  �ملخيم،  �إىل  ح�رشت   ،CNN �أن  �أن  �صي  �النت�صار 

�أمريكياً، وخيمت عندنا ومعها مولد�ت كهربائية و�صحن �أقمار �صناعية لنقل �ل�صورة 

�ل�صموع  �صوء  على  �عتمادنا  وكان  �خليمة.  د�خل  �ل�صمع  ن�صيء  كنا  بينما  و�ل�صوت 

ولوال  خيمتي،  يف  حتتها  من  �الإ�صفنج  فر�صة  و��صتعلت  �ل�صمعة  ذ�بت  فمرًة  خطر�ً، 

لطف �هلل بنا ال�صتعلت كّل �خليمة و�حلمد هلل رّب �لعاملني. 

 ،
8
وبعد ثالثة �صهور تقريباً من �حلدث، نزلنا �أ�صفل �لو�دي على �صفاف �لنهر �لفاتر

بعقيقة  �خل�صور  فايز  �الأخ  و�صاركه  عقيقة  لذبح  �لتميمي،  بهية  كمال  �الأخ  من  بدعوة 

�ملدعوين،  بني  من  رمزي  �ل�صحفي  وكان  ولد،  مئة  من  �أكرث  للمبعدين  ولد  فقد  �أخرى، 

�صنو�ت،  ع�رش  �صحفياً  “عملت  فقال:  للوطن،  �لعودة  م�صرية  يف  ذكرياته  عن  ف�صاألته 

وتتقدمون  تقفون  مثلكم  �أ�صاهد  مل  ولكن  ومدفعيات،  ودبابات  وقتاالً  حروباً  ور�أيت 

�نظر �صور هذه �لرحلة يف ملحق �ل�صور، �ص 171-172. )�ملحرر(  
8
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باأمر �الأمري، و�لق�صف عليكم، وال تخافون، و�هلل �إنني قد خفت كثري�ً! ثم جتل�صون باأمر 

�الأمري، �صيء عجيب كاأنكم حتبون �ملوت”، وهذ� �لكالم م�صجل يف �رشيط فيديو.

كرامات ظاهرة

بّد  ال  كان  �إذ  كثرية،  وهي  �لظاهرة،  �لكر�مات  بع�ص  عن  �حلديث  من  بّد  ال  وهنا 

�لعزيز  عبد  �لدكتور  قالها  وهكذ�  الأبره.  �هلل  على  �أق�صم  لو  بيننا  �أغب  �أ�صعث  وجود  من 

وخارجية  د�خلية  �صوفية  مالب�ص  جيد�ً  �ألب�ص  كنت  فمثالً،  مرة.  �هلل،  رحمه  �لرنتي�صي 

�ليدين  �أح�رشتها معي، و�ألب�ص معطفاً من �ل�صوف وكفوف  �لتي  و�ألف ر�أ�صي باحلطة 

و�أذهب ل�صالة �ملغرب و�لع�صاء ق�رش�ً وجمعاً يف �ل�صارع، وكان �لبد قار�صاً و�صديد�ً، 

�صلى فينا �الإمام ماهر �خلر�ز، وما �أجمل �ل�صالة خلفه وما �أجمل قر�ءته للقر�آن �لكرمي، 

�لكاز  �ل�صالة الأ�صعل مدفاأة  �نتهاء  بعد  �إىل �خليمة م�رشعاً  �أين �صاأذهب  نويت يف نف�صي 

�ل�صالة دعاًء  �الأخري من  �لركوع  بعد  �أخذ يدعو  �الإمام  لتدفاأ. ولكن  باب �خليمة  و�أغلق 

للوطن، حتى  �لعفو و�لتوبة و�لن�رش و�الإمد�د و�لعودة  �هلل  باإحلاح من  طويالً طلب فيه 

قال: �للهم �جعل جنوب لبنان دفئاً و�صالماً على �ملبعدين، كما جعلت �لنار برد�ً و�صالماً 

وجل�صت  �أجز�ئي،  يالأ  بدفء  �صعرت  وفور�ً  �آمني...  نقول  ونحن  �إبر�هيم،  على 

�أرك�ص  �أن  من  بدالً  دقائق،  ع�رش  ��صتمرت  �لنت�صة  �خلالق  عبد  لالأخ  موعظة  الأ�صمع 

للخيمة م�رشعاً هرباً من �لبد �ل�صديد.

�رشف  على  �أقيم  لغد�ء  دعينا  عندما  نعيم،  بني  يف  مرة  �لكر�مة  هذه  وذكرت 

كان  ما  هذ�  و�هلل  �لعملة،  حّماد  �الأخ  قال  �لق�صة  �نتهاء  وبعد  �لعائدين،  �ملبعدين 

يف  �إمامنا  بعد  فيما  وكان  �هلل،  لكتاب  حافظ  وهو  عليَّ  و�أثنى  �أي�صاً،  �أنا  معي  يحدث 

ليت�صع  �خليام،  من  بال�صادر  وغّطي  �خل�صب،  من  بني  �لذي  �مل�صجد  يف  �لفجر  �صالة 

مقابل  الأنه  يل،  بالن�صبة  �مل�صجد  هذ�  �أحلى  ما  حوله،  ي�صلي  و�لباقي  مبعد�ً   250 لـ 

.
9”25 “رقم  خيمتي 

�الأ�صتاذ  �أبو ح�صان  �الأخ  فاأجد  �لفجر الأ�صلي فيه  �أذ�ن  �الأ�صحار قبل  �أنزل يف  وكنت 

نبيل �لب�صتاوي جال�صاً م�صند�ً ظهره على عمود يف و�صط �مل�صجد، �إنها ذكريات روحانية 

�نظر �صورة �خليمة رقم 25 يف ملحق �ل�صور، �ص 171. )�ملحرر(  
9
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�هلل،  �إىل  كنا مقربني  لنفو�صنا،  �الإبعاد رحلة روحية مهّذبة  كانت رحلة  فقد  جميلة جد�ً، 

�أنتم  مبعدين،  ل�صتم  �أنتم  قال:  �لذي  �لزو�ر  �أحد  من  �صمعته  ما  وهذ�  مبعدين،  ولي�ص 

مقربون �إىل �هلل، و�هلل �إنكم مقربون، وكان كثري�ً ما ير�صل لنا، رجاءه طالباً منا �لدعاء.

اللجنة الطبية

كنا يف �للجنة �لطبية ع�رشة �أطباء، يعملون يف عيادة باأوقات منظمة، على ثالث فرت�ت 

�ملقاومة  حركة  با�صم  �لناطق  �أ�صبح  �لذي  برهوم،  فوزي  وكان  ليلية،  ومناوبات 

�لقا�صي  �لدكتور �صمري  �ملمر�صني معنا، وكان  �أحد  �ليوم،  )حما�ص( يف غزة  �الإ�صالمية 

�الخت�صا�صي يف �الأمر��ص �لباطنية �أكرث �الأطباء حركة وعمالً ون�صاطاً لطبيعة تخ�ص�صه. 

وال �أن�صى �لدكتور عمر فرو�نة و�لدكتور زياد ]�لعي�صة[ و�ل�صيديل ]خليل �أبو ليلى[ وكّل 

�الأطباء. و�أذكر �لدكتور علي تايه �لذي �أخذ يعالج باجلعدة، وكان �أهايل �لقرى �ملجاورة 

ياأتوننا طلباً للعالج، فنعطيهم �لدو�ء جماناً مع �أننا كنا يف حالة ب�صيطة، وقمت مرة بعمل 

�لنهر  يف  قفز  قد  كان  �أظنه  �صعيد(،  )�أبو  غزة  من  �الإخوة  الأحد  �الأذن  طبلة  لغ�صاء  رقعة 

�لفاتر لي�صبح، ف�صقط يف �ملاء على �أذنه فانثقب غ�صاء �لطبل، وكان ذلك يوم �خلمي�ص. 

ويف �ليوم �لتايل وبعد �صالة �جلمعة، قمت باإجر�ء عملية له، وو�صعت رقعة من ورق 

�لكربون �الأزرق، �لذي يكتب عليه، وو�صعت قطناً و�أعطيته م�صاد�ً حيوياً. وبعد �أربعة 

�أن  له  �لدكتور عمر فرو�نه، وقال  �إىل �خليمة، وكنت نائماً فذهب لالأخ  �أيام تقريباً، جاء 

�أذنه توؤمله، فاأخذ يرفع �لقطن منها، ثم فح�صه فوجد �أن طبلة �أذنه زرقاء، فقال له: �ذهب 

للدكتور عدنان، و�نتظره حتى ي�صتيقظ من نومه. وفعالً �صحوت وفح�صته، ف�صاألته: 

من رفع �لقطن؟ قال: �لدكتور عمر، قلت: �صاحمه �هلل، عليك �أن تتحمل ع�رشين يوماً، ثم 

و�صعت قطع قطن بدالً منها، و�أعطيته م�صكناً لالآالم، وم�صاد�ً حيوياً م�صاعفاً، ثم قلت 

 Drum Blue لالأخ �لدكتور عمر: ملاذ� رفعت �لقطن؟ قال: لكي �أفح�ص �أذنه، فوجدت �أن �لـ

لطبلته  رقعة  �لكربون،  ورق  من  قطعة  و�صعت  �أنا  له:  قلت  زرقاء!  �أذنه  طبلة  �أن  يعني 

Tynpanoplasty. وفعالً، بعد ع�رشين يوماً، جنحت متاماً  �ملثقوبة بعملية ترقيع طبلة 

يعلمه  ومل  �الأذن  هذه  طبيب  �أي  ذلك  بعد  فح�ص  لو  وو�هلل  �ملبعدين،  وبركة  �هلل،  بف�صل 

�ملري�ص مبا حدث له يف مرج �لزهور، ما عرف �أن هذه �الأذن ح�صل لها ترقيع، وال عرف 

�أن هناك ثقباً يف غ�صاء �لطبل، وذلك من توفيق �هلل لنا. 
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عدد  وكان  جد�ً،  كبري�ً  عملها  كان  فقد  يطول،  حديث  �لطبية  �للجنة  عن  و�حلديث 

.
10

وم�صتمر حثيث  لعالج  يحتاج  حقيقياً  مري�صاً   120 عن  يزيد  �ملبعدين  �ملر�صى 

القيـادة

ثالثة  كّل  �نتخابات  �أ�صا�صه  على  جتري  مكتوب  د�خلي  نظام  و�صع  مّت 

�ملمثلون  يجتمع  ثم  مبعد�ً،  ع�رشين  كّل  عن  لها  ممثالً  تنتخب  منطقة  وكّل  �أ�صهر، 

عدد�ً  �أكرث  �خلليل  من  �ملبعدون  وكان  �ملخيم،  قيادة  ملجل�ص  ممثالً   17 وينتخبون 

للقيادة،  يذهبون  منا  �أربعة  مبعد�ً،   84 عددهم  كان  حيث  �أخرى،  منطقة  �أّي  من 

عمرو،  فتحي  و�الأخ  �لنت�صة  جمال  حممد  و�الأخ  �لنت�صة،  �خلالق  عبد  و�الأخ  �أنا 

�أحياناً.  معنا  ياأتي   
11

جحي�صة �أبو  مطلق  حممد  �الأخ  وكان 

�لثانية،  �لدورة  يف  ح�صن(  )�أبو   
12

�صمعة ح�صن  حممد  لالأمري  نائباً  و�نتُخبت 

ح�صن  �الأخ  وكان  �جلل�صة،  �إد�رة  يف  وعلّوه  �صوتي  قوة  على  يعتمد  كان  حيث 

، �أمني �ل�رش يكتب حم�رش �جلل�صات، وكان �لزهار رئي�ص �للجنة 
13

�أبو م�صعب يو�صف 

�أثبت �صمن �ملالحق تقرير �أعده �لدكتور عدنان م�صودي بعنو�ن “�لو�صع �ل�صحي و�لعيادة �لطبية يف خميم   
10

�ملبعدين”، جملة فل�شطني امل�شلمة، �لعدد �آذ�ر/ مار�ص 1993. �نظر: �مللحق �لثالث، �ص 152. )�ملحرر(

�لنجاح  جامعة  من  و�لت�رشيع  �لفقه  يف  �ملاج�صتري  �صهادة  على  حا�صل   :)-1955( جحي�صة  �أبو  مطلق  حممد   
11

�لوطنية، عمل يف �صلك �لتعليم مدر�صاً وم�رشفاً تربوياً، وي�صغل ع�صوية عدد من �للجان و�ملوؤ�ص�صات. �عتقل 

عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل، و�نتخب يف �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006 عن �خلليل �صمن كتلة �لتغيري 

و�الإ�صالح. )�ملحرر(

حممد ح�صن �صمعة )1935-2011(: ولد يف �ملجدل بالقرب من قطاع غزة، هاجر و�أ�رشته �إىل قطاع غزة بعد حرب   
12

�الإ�صالمية.  للحركة  �لرتبوية و�الجتماعية  �ملوؤ�ص�صات  تاأ�صي�ص عدد من  و�أ�صهم يف  �لتدري�ص،  1948، عمل يف 
رئي�ص جمل�ص �أمناء مد�ر�ص د�ر �الأرقم �لنموذجية، ع�صو �ملكتب �الإد�ري �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة 

حلظة تاأ�صي�ص حما�ص و�أحد �أبرز موؤ�ص�صيها، �عتقل يف �صجون �الحتالل، تويف يف قطاع غزة وكان ي�صغل رئي�ص 

جمل�ص �صورى حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( يف قطاع غزة. )�ملحرر(

�لبكالوريو�ص  �صهادة  على  حا�صل  �هلل،  ر�م  قرب  �جلانية  قرية  يف  ولد   :)-1954( خليل  د�ر  يو�صف  ح�صن   
13

1971، �صغل ع�صوية  14 مرة يف �صجون �الحتالل منذ �صنة  يف �ل�رشيعة من جامعة �لقد�ص، �عتقل �أكرث من 

�ل�صفة  يف  �حلركة  با�صم  ناطقاً  عمل  حما�ص،  حلركة  ممثالً  �هلل  ر�م  حمافظة  يف  و�الإ�صالمية  �لوطنية  �للجنة 

2006 عن مدينة ر�م �هلل �صمن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح وهو يف  �لغربية. فاز يف �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 

)�ملحرر( �ل�صجن. 
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عليهما،  �هلل  رحمة   
14

من�صور وجمال  �لرنتي�صي،  �لعزيز  عبد  �الأخ  ومعه  �الإعالمية، 

�لرنتي�صي  �لعزيز  عبد  �لدكتور  و�نتُخب  �أخاً،  ع�رَش  و�أربعة   
15

�لدويك عزيز  و�لدكتور 

�لقيادة ويف  �أحمل من ذكريات جميلة يف  �ملبعدين جميعاً، وكم  با�صمهم، وبا�صم  ناطقاً 

�ل�صيوف،  �لكثري من  فيها  ��صتقبلنا  �لتي  �ل�صيافة  �لعالية، وهي خيمة  �لكبى  �خليمة 

وال �أن�صى �صيوف حزب �هلل، وقد ز�رونا جميعاً �أعني مكتبهم �ل�صيا�صي. 

فطور مع احلر�س الثوري الإيراين

ح�صاب  على  لنا  وطبخو�  لبنان،  من  طباخون  به  جاء  رم�صان  يف  فطور�ً  �أن�صى  وال 

�الإخوة  من  ع�رشين  وحو�يل  �لقيادة،  من  بع�ص  معنا  فاأفطر  �الإير�ين،  �لثوري  �حلر�ص 

�ملبعوث بالدين...(  �أمدح مديحاً ب�صوت عاٍل )على مدد  �أخذت  �لفطور  �للبنانيني، وبعد 

وقلت:

يـا �إلهي �أنـا مـايل �صـو�ك                                  ال �أعــــبــــــــــــد �إال �إيــــــــــــــــاك 

فاأنلني عفوك ور�صــاك                                   بـر�صـولك ربـي فاهدينـي 

يا �إلهي �أنـا حملـي ثقيـل                                   فاغفر يل و�رحم يا جليل

و�رّش �جلميع، حتى جاء يف �آخر �لليل قائد �حلر�ص �لثوري وجل�صنا معاً جل�صة حلوة، 

وكان �صكله ي�صبه �الأخ �لدكتور عبد �لعزيز �لرنتي�صي �إال �أنه ي�صع نظار�ت، فقلت له يف 

و�لقائد،  �لدكتور  بني  �صديد  �ل�صبه  �نظرو�  لهم  وقلت  فرفعها،  �لنظارة،  �رفع  �جلل�صة: 

فقالو�: نعم �صحيح.

�أ�صولها لقرية �صلمة، حا�صل على  )1960-2001(: ولد يف خميم بالطة بنابل�ص الأ�رشة تعود  جمال من�صور   
14

�الإ�صالمية  للكتلة  �لوطنية، كان رئي�صاً  �لنجاح  �الأعمال من جامعة  و�إد�رة  �ملحا�صبة  �لبكالوريو�ص يف  �صهادة 

يف جامعة �لنجاح و�أحد موؤ�ص�صيها، �صغل موقع �ملتحدث �لر�صمي با�صم حما�ص يف �ل�صفة �لغربية، �عتقل �أكرث 

من مرة يف �صجون �الحتالل، ويف �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية. �غتيل بق�صف ��صتهدف مكتبه يف 2001/7/31 

و�تهمه �الحتالل بامل�صوؤولية عن �جلهاز �لع�صكري حلما�ص يف �صمال �ل�صفة �لغربية. )�ملحرر(

�لواليات  من  و�حل�رشي  �الإقليمي  �لتخطيط  يف  دكتور�ه  على  حا�صل  �خلليل،  يف  ولد   :)-1948( دويك  عزيز   
15

�الحتالل  قو�ت  قبل  من  مر�ت  عدة  و�عتقل  �لوطنية،  �لنجاح  جامعة  يف  حما�رش�ً  عمل  �الأمريكية،  �ملتحدة 

حمافظة  عن   2006 �صنة  �نتخب  باالإجنليزية.  �لزهور  مرج  مبعدي  با�صم  �الإعالمي  �لناطق  كان  �ل�صهيوين، 

�خلليل لع�صوية �ملجل�ص �لت�رشيعي �صمن قائمة كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، وهو �الآن رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�لفل�صطيني. )�ملحرر(
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الرحالت

ال �أن�صى �لرحالت حول �ملخيم، ومنها رحلة �إىل ما يقال له �لنبي �صعيب، حو�يل 4 كم 

ر�كباً  �صورة  ويل  عليه،  فركبت  بالبغل  يل  فجاءو�  ذلك،  �أ�صتطع  فلم  �الأقد�م،  على  م�صياً 

عليه وذ�هباً �إىل ذلك �ملكان، لذبح عقيقة عملها �الأخ زكريا �جلعبي، وطبخنا و�أكلنا هناك 

يف مكان بعيد عن �ملخيم.

الفل�سطيني املختلف

�لنوع  هذ�  �أن  قالو�  �لذين  �للبنانيني  كّل  الحظها  فل�صطني،  لكل  ح�صنة  قدوة  كنا  لقد 

�لطاعات  على  ويحافظ  �هلل،  يخاف  تقي،  قوي  موؤمن  عجيب،  �لفل�صطينيني  من  و�للون 

و�لفر�ئ�ص، وفعالً هكذ� كنا و�حلمد هلل رب �لعاملني.

الأعياد

كم كان �صعباً علينا ق�صاء �الأعياد، عيد �لفطر وعيد �الأ�صحى بعيد�ً عن �الأهل، ولكن 

على �لرغم من �الإبعاد و�لت�رشيد، كنا نرق�ص ونغني يا عيد، وياأتي �الإخوة من �صورية 

ولبنان ليعيّدو� معنا، ما �أجمل �الأعياد هناك.

دعم من اإ�سالميي لبنان

طبيب  �إلينا  ياأتي  و�صار  ذلك  فطلبنا  �أ�صنان،  �أطباء  �لطبية  �للجنة  �أفر�د  بيننا  يكن  مل 

فجاء  عّمان،  يف  �الأطباء  نقابة  من  �ملزيد  فطلبنا  كافياً،  يكن  مل  ذلك  لكن  يوم،  كّل  لبناين 

تتطلب  كانت  �الأجهزة  ولكن  حقائبهم،  يف  طبية  باأجهزة  مزودين  �أ�صنان،  �أطباء  �أربعة 

120 فولت من �لكهرباء، فطلبو� حموالً يحوِّل �لكهرباء من 220 �إىل 120 فولت، علماً �أن 
27 و�ط �أح�رشه لنا حزب �هلل،  م�صدر �لتيار �لكهربائي يف خيمتنا كان ماتور كهربائي 

بعد �أن كنا نعي�ص على �صوء �ل�صمعة ثم على م�صباح �لكاز ثم على �لغاز و�أ�رشف عليه 

، و�أو�صل لكل خيمة من �لتيار �لكهربائي �صوء وتلفاز.
16

�ملهند�ص عديل يعي�ص

عديل يعي�ص: ولد يف مدينة نابل�ص، رجل �أعمال ونا�صط يف جمال �لعمل �خلريي، حا�صل على درجة �لبكالوريو�ص   
16

يف �لهند�صة �مليكانيكية من بريطانيا، �أبعد �إىل مرج �لزهور �صنة 1993، و�نتخب �صنة 2005 لع�صوية �ملجل�ص 

�الحتالل  �صجون  يف  �عتقل  للبلدية.  رئي�صاً  و�ختري  و�الإ�صالح،  �لتغيري  كتلة  عن  نابل�ص  مدينة  يف  �لبلدي 

�ل�صهيوين �أكرث من مرة. )�ملحرر(
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 جاء لي�صلي 
17

ويف يوم جمعة، وقفت يف �ل�صارع و�إذ� باالأخ �إبر�هيم �مل�رشي )�أبو عمر(

�جلمعة عندنا، دخل �ملخيم ب�صيارته ك�صحفي، وكنا بحاجة �إىل حُمّول، فنظرت �إىل �أعلى 

له: فد�ء نريد حموالً،  فاإذ� بفد�ء وهو �صخ�ص ين�صق معنا عن حزب �هلل، فناديته وقلت 

فتكلم “باملخ�صري” )جهاز �ت�صال ال�صلكي( �لذي يحمله، وقال ل�صخ�ص ��صمه �أبو حممد: 

�أين �أنت؟ قال: يف �لطريق، قال: �رجع و�أح�رش لنا حمولني، وبعد ن�صف �صاعة كان عندي 

�ملحوالن و�حد كبري و�آخر �صغري، و�أعطيتهم لالإخوة �أطباء �الأ�صنان، فبد�أ �أطباء �الأ�صنان 

بت�صغيل �أجهزتهم ومعاجلة �ملر�صى على �لفور.

لي�ص هذ� هو �لطلب �الأول ومل يكن �الأخري، لقد كانو� يح�رشون لنا �أّي �صيء نريده 

�أو نطلبه، ما �صاء �هلل على �إمكانيات حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، وكذلك �جلماعة 

�الإ�صالمية وحزب �هلل. و�أجمل ما �أذكره هو �أن �الأخ نزيه �لبقاعي، وهو من عكا �أ�صالً قد 

�أح�رش لنا يف �الأيام �الأوىل قاطرة )�صاحنة كبرية جد�ً(، حتمل �الأرز و�ل�صكر و�لبطاطا 

خيمتي  يف  وجل�ص  جهاد،  �أخوه  �ل�صاحنة  يقود  وكان  ذلك،  وغري  و�لكاكا  و�لتفاح 

رقم 25، وهو ينظر كيف يفرغ �الأخوة �ملبعدين �لب�صاعة من �ل�صاحنة، �صاألته: ملاذ� هذه 

�لكمية �لكبرية؟، قال: الأننا ر�أيناكم يف �لتلفاز تاأكلون “خبز حاف”، هكذ� نقلت �ل�صحافة 

�ل�صورة عنا، فاأخذنا نبكي عليكم، �أنا و�أخي و�أمي، فمالأ �أخي نزيه هذه �ل�صاحنة، وقال 

ياأتي  �أربعة �صهور، وكان  �لبطاطا ملدة تزيد عن  �إليهم فور�ً، وقد بقيت عندنا  �ذهب  يل: 

�الأخ نزيه بنف�صه وي�صاأل �الأخ طالل �صدر رحمه �هلل، �مل�صوؤول عن �ملطبخ يف �ل�صهر �الأول، 

عن �أّي �صيء حتتاج، مثل �لبهار�ت و�لفلفل و�خلبز و�لدجاج و�للحم و�ملعلبات. وكم كان 

يحب �أن ي�صمع ماذ� نريد ويح�رش لنا، بارك �هلل فيه وجز�ه �هلل خري�ً عنا.

م�سرية العت�سام على م�سارف الوطن...

مكثنا يف �ل�صارع نفرت�ص �الأر�ص ونلتحف �ل�صماء مدة طويلة على م�صافة قريبة من 

�أ�صمعهم  وكنت  كالمنا،  وي�صمعون  كالمهم  ون�صمع  �الأعد�ء،  نرى  وكنا  زمريَّا،  معب 

�أخذت  وقد  �حلركة،  قليل  كنت  م�صموع،  ب�صوت  رنتي�صي...  رنتي�صي...  ينادون  وهم 

�إبر�هيم �مل�رشي )1937-(: ولد يف طر�بل�ص لبنان، �الأمني �لعام �حلايل للجماعة �الإ�صالمية ومن �أبرز موؤ�ص�صيها،   
17

�ل�صهاب  وجملة   ،1965-1964 �ملجتمع  وجملة  �الأمان،  جملة  حترير  ور�أ�ص  فاأ�صدر  �ل�صحافة  جمال  يف  عمل 

1966-1975. )�ملحرر(
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لالأنباء  رويرتز  وكالة  ون�رشتها  �الأر�ص،  على  لوحدي  �ل�صارع  يف  و�أنا  �صورة  يل 

Reuters News Agency، ور�أيتها يف �صحيفة �لقد�ص بعد �لعودة. �الأهم �أن هذه �مل�صرية 

�إىل  �أم نرجع  �لقيادة بعد ذلك، هل نبقى هنا؟  �أهد�فها، ولكّن خالفاً ح�صل يف  قد حققت 

�أن  علماً  مكاننا،  �لبقاء  منهم   %70 ل  ف�صَّ �أن  �لنتيجة  وكانت  �جلميع  فا�صتُفتي  �ملخيم؟، 

بع�ص �الإخوة مل يح�رشو� معنا من �ملخيم وبقو� فيه منذ �لبد�ية. 

�ل�صف، ففي جل�صة طارئة  �لقيادة، وكان يل دوٌر مهٌم يف توحيد  ثم عاد �خلالف يف 

قر�ر  و�أعقبه  �ملرجح،  هو  �صوتي  وكان  �العت�صام،  يف  للبقاء  باالأغلبية  َت  �ُصوِّ تر�أ�صتها 

�آخر بال�صماح خلم�صني مبعد�ً كّل يوم للذهاب للمخيم يف �لنهار للحمام و�لغ�صيل وغريه، 

�إقناعهم  ومّت  �ملخيم،  يف  بقو�  �لذين  �الأخوة  مع  �لو�صع  الإ�صالح  جلنة  لت�صكيل  وثالٌث 

�ملخيم  �إىل  �لعودة  فقررنا  �ملطر،  هطل  يومني  بعد  ولكن  لالعت�صام،  معنا  للح�صور 

د�ئماً  لي�ص  �أقول:  جعلني  ما  وهذ�  وجل  عّز  �هلل  �إر�دة  تلك  كانت  �ختيار�ً،  ال  ��صطر�ر�ً 

�الأغلبية هي �الأف�صل.

م�سرية الأكفان...

كنا يف �ليوم �ل�صابع ع�رش من كّل �صهر نقوم بفعالية و�حدة على �الأقل، �أما �إذ� كانت 

كانت  فقد  �الأكفان  م�صرية  �أما  �أخرى.  بفعالية  فنقوم  �ل�صهر  خالل  مهمة  منا�صبة  هناك 

�لدكتور  �الأخ  مع  يجل�صون  كانو�  �الإير�نيني،  �الإخوة  من  و�لفكرة  جد�ً،  عجيبة  م�صرية 

عادو�  �إن  �أنه  �لقيادة،  يف  علمنا  دون  من  لل�صحافة  �رشح  ومرة  �لرنتي�صي.  �لعزيز  عبد 

معب  قرب  باالألغام  �ملليء  �حلاجز  نقتحم  ف�صوف  للوطن،  عودتنا  دون  للمفاو�صات 

زمرّيا، وقد �صاهدنا باأم �أعيننا عندما و�صعو� �الألغام على �لطريق عند �جل�رش، و�أهالو� 

عليه �لرت�ب من �صاحنات �لقالب، وو�صعو� يافطة مكتوب عليها بالعبية “منطقة خطر 

�ملوت �ألغام”، وقد �أح�رش �الإخوة هذه �ليافطة �مل�صنوعة من حديد، �إىل خيمتي رقم 25 

وكنا ن�صتعملها بدل �صينية للقهوة.

وكانو� قد �أح�رشو� لنا خم�صني كفناً )ثياب بي�صاء �للون مثل �لقمي�ص مكتوب عليها 

�ملوت يف �صبيل �هلل �أ�صمى �أمانينا(، ووزعت �الأكفان على �خليام، ح�صلت كّل خيمة على 

بيننا  من  وكان  �أخذه  يريد  من  على  تناف�صنا   25 للخيمة  �لكفن  جاء  فعندما  و�حد،  كفن 

�أمرينا �ل�صيخ عادل �جلندي، فاأجرينا �لقرعة فكان لو�حد ال �أذكر من هو، ثم هد�أت �خليمة 



124

اإىل املواجهة: ذكريات د. عدنان م�سودي

�أعرف، ثم ح�رشو� و�لدموع يف  �أين؟ ال  �إىل  منهم! ذهبو�  �أحد�ً  �أجد  وتفرقو� جميعاً ومل 

�أعينهم وكاأنهم كانو� يبكون فعرفت وقلت لهم: كنتم عند �لتلفون؟ فاأ�صارو� نعم؛ بحركة 

من روؤو�صهم، وقلت هو �آخر تلفون مع �الأهل، فاأخذو� جميعاً بالبكاء... حيث كان لكل 

و�حد مكاملة يف �ل�صهر، �أما �إذ� �أر�د �أن يتكلم مقابل بع�ص �ملال، يذهب ويتكلم عند تلفون 

�لو�دي.  �أ�صفل  �ملوجود  �لدكان  من  �لنت�صة  نبيل  �الأخ  �أح�رشه  قد  وكان  مثالً،  �خلاليلة 

24 �ملجاورة  �لقا�صي من �خليمة رقم  وبينما �الأخوة يف حالة بكاء، ح�رش �الأخ عبد �هلل 

لي�صاألني عن حقيقة �مل�صرية، وعندما �صاهد �لبكاء رجع ومل ي�صاأل وعرف �جلو�ب من 

�لبكاء، وعرفت ذلك منه الأنني �صاألته عن �صبب ح�صوره فيما بعد!

تاأهب �جلميع لل�صري يف �مل�صرية، من معه كفن لب�صه، ومن مل يح�صل على كفن لب�ص 

على  �لتناف�ص  و�صار  �أمانينا”،  �أ�صمى  �هلل  �صبيل  يف  “�ملوت  عليه  كتب  �الأبي�ص  قمي�صه 

�ل�صف �الأول، قالو� �ل�صف �الأول للكبار، وبعد �لوقوف ياأتي �ل�صباب في�صطفو� �أمامنا 

بالهاتف  زوجه  مع  تكلم  �ملبعدين  �الإخوة  �أحد  �أن  �أذكر  �ملوت!  على  ت�صابقاً  كان  وهكذ� 

يودعها، فقالت له: كلكم تريدون �أن متوتو�؟! قال لها: ال، �صويَّه )قليل(، و�أنا كنت �أح�صب 

�أن خم�صني ي�صت�صهدون على �الألغام ثم متّر �لبقية فوق جثثهم! الأنني مل �أح�رش �جلل�صة 

.!
18

يف �لقيادة ل�صماع �خلطة، فلم �أعرف خطة �للجنة �الإعالمية

ام احلمَّ

�لقار�ص  �ل�صديد  فالبد  �أ�صتحم  مل  �صهر  فاأول  �حلمام،  مع  ق�صتي  ذكر  من  بّد  ال 

منعني، وال يوجد مكان وال مياه �صاخنة، و�إذ� �أردنا �ل�صاي �أو �لقهوة �أو �لطبيخ �أو �لقلي، 

كالبطاطا، فعلى �حلطب، ومن ال يحتطب ال يوقد نار وال يح�صل على ما تقدم، وبعد ذلك 

عملو� لنا مكاناً للحمام بني �ل�صخور و��صتخدمو� �لنايلون، و�صخنو� يل ماًء على �حلطب، 

و�أخذت �ملاء �ل�صاخن، وبني �ل�صخور ومن حويل نايلون قمت باال�صتحمام وكان �إجناز�ً!، 

ولكن بعد فرتة �أح�رشو� لنا “خ�صب �الأبالكا�ص” لكي ن�صعه حتت �لفر�ص �الإ�صفنج كي 

ال تتبلل باملاء كما ح�صل معنا، ولكن تكررت عملية �لبلل، ومل تنفع هذه �الأخ�صاب �أي�صاً 

�رّشة خ�صبية( فعملو� منها غرفة حمام خ�صبية!.
َ
لعمل “بر�ص” )�أ

�نظر �صور م�صاركة �لدكتور عدنان يف �مل�صرية يف ملحق �ل�صور، �ص 175. )�ملحرر(  
18
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وهكذ� كنا ناأخذ بابور )بريو�ص( على �لكاز بعد �أن �أح�رشو� لنا، لكل خيمة بابور�ً 

ن�صخن عليه �ملاء وجنري �حلّمام.

ومرة يف يوم جمعة ذهبت للحّمام، وكان �لطق�ص بارد�ً ماطر�ً فيه هو�ء �صديد، وبعد 

متام �لغ�صل فتحت �لرياح �لباب ووقعت كّل �ملالب�ص �لبي�صاء على �لرت�ب �الأحمر �ملبلل 

�الأر�ص!  على  تقع  ومل  معلقة  كانت  �لتي  �ل�صابقة،  �ملالب�ص  للب�ص  فا�صطررت  )�لطني(، 

�أخ مبعد، قد تختلف وقد تت�صابه، وقد  حكايات وق�ص�ص كثرية ح�صلت معي ومع كّل 

ترد �لق�صة �لو�حدة برو�يات خمتلفة الختالف ز�وية �لنظر.

الربميل الأخ�سر...

كان �أمام كّل خيمة عدد ال يقل عن 6-7 بر�ميل خ�رش�ء �للون مملوءة باملاء ت�صتخدم 

ليملوؤوها  �لو�دي  �أ�صفل  �إىل  �الإخوة  ينزل  �صباحاً،  و�لو�صوء  و�جللي  �لطبخ  الأغر��ص 

�لعمل،  هذ�  من  معذور�ً  وكنت  “لبايه”،  منطقة  قرب  �جلبال  من  �لثلج  من  �ملذ�ب  باملاء 

فلها  و�حلمام  �لغ�صيل  ل�صوؤون  �أما  �صاعة،   24 يف  و�حد  لبميل  يحتاج  مبعد  كّل  وكان 

بر�ميل خا�صة.

�لفجر  بعد �صالة  �أنام  ال  و�أنا   ،25 نائمون يف خيمتي رقم  �الإخوة  بينما  وذ�ت مرة، 

الأنني ال �أ�صهر مثلهم، معروف �أنني �أنام باكر�ً بعد �صالة �لع�صاء بقليل، و�أ�صتيقظ باكر�ً 

�أنزل �إىل �لو�دي الأمالأ برميل، فاأخذت برميالً فارغاً خل�صًة وهم  يف �الأ�صحار، قررت �أن 

نائمون، ونزلت �أ�صفل �لو�دي ومالأته باملاء وبعد نقله �إىل �الأر�ص �جلافة، قلت: يا �هلل، يا 

باحلطة و�لعقال كي  كاأنه فارغ، وكنت ملثماً  ثم رفعته على كتفي ف�صعرت بخفته  �هلل، 

ال يوقفني �الإخوة، وم�صيت حتى �ل�صارع، ثم �أنزلته على �الأر�ص و��صرتحت قليالً، ثم 

رفعته على �لكتف �الآخر، وقلت: يا �هلل، يا �هلل، وو�صعته بالقرب من �لب�ميل، وهم ما ز�لو� 

نائمني. وعندما ��صتيقظو� �صعر �الأخ �أمري �خليمة باأن برميل �ملاء ممتلئ، وهو يعرف كم 

تبّقى من �ملاء بعد �لو�صوء ل�صالة �لفجر، يريد �أن يعمل قهوة وفطور�ً، فتعجب و�صاح 

يا �إخوة، من �أح�رش برميل �ملاء؟ مل يجب �أحد فكرر �ل�صوؤ�ل ومل يح�صل على �إجابة، ثم 

�صاألني: �أنت يا �أبو �لعبد �أح�رشت برميل �ملاء هذ�؟ قلت: نعم. فقال: “لي�ص يا �أبو �لعبد”، 

�أنت معفي من هذ�؟ قلت: “�أنا جربت و�أنا ��صتطيع”! و�حلمد هلل رّب �لعاملني.
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من�صور  جمال  �الأخ  ومعهم  ينتظرين  �ل�صورية  �ل�صحة  وز�رة  من  وفد  كان  ومرة 

)�أبو بكر( رحمه �هلل، �أر�دو� مني تقرير�ً طبياً عن �أحو�ل �ملبعدين �ل�صحية، فكنت �أ�صفل 

قال  ل�صيارتهم،  و�صويل  وعند  �الآخر،  �ملاء  برميل  حامالً  ح�رشت  وعندما  �لو�دي، 

�لبميل على  فاأنزلت  �لكل يعمل كخلية نحل،  �أبو بكر: ما يف عندنا قيادة و�أفر�د،  �الأخ 

تقرير�ً  و�أعطيتهم   ،25 خليمة  �لبميل  و�أخذ  �جلعبي  ح�صام  �الأخ  وح�رش  �الأر�ص، 

�إذ�عياً عن حالة �ملبعدين و�صحتهم.

الوداع

يا مبعدينا �لعائدون تقدمو�، 

هذ� مطلع �أن�صودة جميلة كال�صالم �لوطني، كانت لنا عندما عملو� حفل ود�ع للذين 

ود�عنا،  �أحلى  ما   ،1993/9/9 يف  �الأول  �لفوج  مع  �لعائدين  من  كنت  �لعودة،  يريدون 

�النت�صار  ود�ع  كان  لقد  �ل�صورة،  على  �لبكاء  وطغى  بال�صحكات،  دموعنا  �ختلطت 

تعاىل:  قال  منت�رشين.  فائزين  �لوطن  �إىل  �لعودة  �أجمل  ما  للوطن،  و�لعودة  و�لفوز 

کچ. ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ

و�حلمد هلل رب �لعاملني.






