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التقدمي

التقدمي

بقلم: د. عزام التميمي

�رشفني �لدكتور عدنان م�صودي قبيل وفاته بطلب ما كان ليخطر يل ببال، و�إنه و�هلل 

ل�رشف عظيم. فقد �أبلغني �إخوة له ويل �أعز�ء �أ�رشفو� على �إ�صد�ر هذه �ملذكر�ت باأنه كان 

يرغب �أن �أكتب تقدياً لكتابه هذ� ملا بلغه من �هتمامي بتاريخ حركة حما�ص �لتي �صدر 

 
“حما�ص ف�صول مل تكتب”1 2006 ترجمة عنو�نه  يل عنها كتاب باللغة �الإجنليزية �صنة 

�إن  �أدري  �الأمريكية. وال   يف طبعته 
�لد�خل”2 �لبيطانية، و“حما�ص تاريخ من  يف طبعته 

�أم بلغه �خلب عنه فقط. فاأنا و�لدكتور عدنان  كان �لدكتور عدنان قد �طلع على �لكتاب 

�هلل،  رحمه  منه  �ت�صال  على  ومق�صور�ً  حمدود�ً  تو��صلنا  وكان  قط،  نلتِق  مل  م�صودي 

ُبعيد عر�ص �صل�صلة مر�جعات على قناة �حلو�ر �لف�صائية مع �الأ�صتاذ �لكبري و�لقيادي 

مع  �صاأجري  �أنني  عن  وقتها  �أعلنت  �أنني  وذلك  �لعطار،  ع�صام  �ل�صوري  �الإ�صالمي 

تعليقات  لي�صتقبل  �حللقات  عر�ص  �نتهاء  بعد  �لهو�ء  على  مفتوحاً  لقاء  ع�صام  �الأ�صتاذ 

و�أ�صئلة و��صتف�صار�ت �مل�صاهدين. 

باأنه  �الأ�صتاذ ع�صام  ر  َذكِّ
ُ
�أ �أن  �لدكتور عدنان، رحمه �هلل رحمة و��صعة،  وَرِغب منِّي 

حينما كان يخطب �جلمعة يف م�صجد جامعة دم�صق كان �لدكتور عدنان، �لطالب حينها يف 

كلية �لطب، يوؤذن لل�صالة  بني يديه. وفعالً، ذكرت ذلك يف �حللقة �لتي بثت على �لهو�ء، 

ولعل �لدكتور عدنان �صاهدها �أو بلغه ما ذكر فيها ب�صاأنه، �أو لعل ظروفه مل ت�صمح ال بهذ� 

وال بذ�ك؛ فقد ق�صى رحمه �هلل جزء�ً غري ي�صري من �الأيام �الأخرية من حياته يف قب�صة 

�ل�صلطة ر�م �هلل مغيباً ور�ء ق�صبان �صجون جهازها �لوقائي، وكانت حالته �ل�صحية يف 

�أم يف  �أعباء حياة ق�صاها، �صو�ء يف �الأ�رش  تر�جع م�صتمر ب�صبب ذلك، وب�صبب تر�كمات 

�لنا�ص.  وخدمة  و�جلهاد  �لدعوة  يف  جمتهد�ً  �لوطن،  د�خل  و�الأحبة  �الأهل  بني  �أم  �الإبعاد 

فجز�ه �هلل عن �أمته خري �جلز�ء، وجمعنا و�إياه يف عليني. 

Azzam Tamimi, Hamas: Unwritten Chapters (London: Hurst & Co., 2009).  1

Azzam Tamimi, Hamas: A History From Within (New York: Olive Branch Press, 2007).  2
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اإىل املواجهة: ذكريات د. عدنان م�سودي

ما من �صّك لدي بعد �أن �طلعت على م�صودة كتاب �لدكتور عدنان م�صودي �أن كتابي 

عن حركة حما�ص كان يكن �أن ترثيه �إثر�ًء كبري�ً هذه �ملذكر�ت لو كانت متاحة يل يف �أثناء 

�لبحث. كنت حينها �أ�صكو من �صّح �ملعلومات �ملتوفرة حول تنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني يف 

�لعربية  باللغتني  ما ن�رش من كتب  َفُجّل  ن�صاأة حركة حما�ص.  �لغربية ودوره يف  �ل�صفة 

قطاع  يف  �الإ�صالمي  باحلر�ك  �الأوىل  بالدرجة  مهتماً  كان  �لوقت  ذلك  حتى  و�الإجنليزية 

غزة، وما توفر لدي من معلومات حول دور قطاع غزة و�خلارج �لفل�صطيني كان �أكب 

بكثري مما توفر حول �ل�صفة �لغربية، على �لرغم من �أنني �أجريت مقابالت مع عدد ممن 

كان لهم دور فاعل يف ن�صاط حركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية �أيام �النتفا�صة �الأوىل، وقبل 

ذلك يف �أثناء �ل�رش�ع �ل�صيا�صي بني �لقو�ئم �لطالبية �ملختلفة يف جامعات �ل�صفة �لغربية. 

�أنه مل يكن من  �أ�صحابها قدرو� حينها  �أن  ب�صبب  كافية  �ملقابالت مل تكن  لكن مثل هذه 

�ملنا�صب �أن ينقل عنهم ب�صفاتهم و�أ�صمائهم، ملا يكن �أن ي�صببه ذلك من تد�عيات �أمنية 

و�صيا�صية، والأنهم مل يكونو� يرون م�صلحة حينذ�ك يف فتح بع�ص �مللفات، �أو �لتحدث عن 

بع�ص �الأحد�ث ب�صيء من �لتفا�صيل.  

ممن  قليل  غري  عدد  للو�قع  ومطابقتها  �صدقيتها  �أكد  �لتي  �ملذكر�ت،  هذه  تثبت 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  باأن  �أحد�ثها،  يف  �رشكاء  وكانو�  عا�رشوها 

�لفل�صطينية  ت�صكيالتها  يف  �جلماعة  بها  مرت  �لتي  نف�صها  باملر�حل  كبري  حدٍّ  �إىل  مرت 

�لغربي. كما ت�صلط  �لعامل  �أقطار  �أم يف  �أم يف دول �خلليج،  �الأخرى، �صو�ء يف قطاع غزة 

�لعمل  قادة  بني  �الجتهاد  يف  �الختالف  �أوجه  بع�ص  على  م�صبوق  غري  ب�صكل  �ل�صوء 

�أبعاد  ذ�ت  جزئية  ق�صايا  يف  �أم  ��صرت�تيجية  �أبعاد  ذ�ت  كلية  ق�صايا  يف  �صو�ء  �الإخو�ين، 

�لدعوي  �لرغم من طابعها  �مل�صلمني، على  �أن حركة �الإخو�ن  �لذي يوؤكد  �الأمر  تكتيكية؛ 

�لديني و�الإ�صالحي �الجتماعي، هي يف �لدرجة �الأوىل تنظيم �صيا�صي ت�رشي عليه قو�عد 

حتتمل  �جتهاد�ت  عن  ناجمة  �ختيار�ته  من  �الأعظم  �لن�صبة  �أن  بدليل  �ل�صيا�صي؛  �لعمل 

�خلطاأ و�ل�صو�ب، وجتري عليها، ما جتري على �أّي ن�صاط ب�رشي، �أحكام �لنقد و�ملر�جعة 

و��صتلهام �لدرو�ص. 

�الإ�صالمية  �حلركات  من  غريها  عن  �مل�صلمني  �الإخو�ن  حركة  بها  متيزت  �صفة  تلك 

�ملعا�رشة، فعلى �لرغم مما ي�صوبها �أحياناً من �صعف �أو ق�صور، وما يكن �أن يقع فيه 

جديد،  كّل  على  �النفتاح  باملجمل  عليها  يغلب  �أنها  �إال  غرور،  �أو  غلو  من  �أفر�دها  بع�ص 
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التقدمي

فهم  يف  �لو�صطي  خطها  عن  �النحر�ف  من  ويع�صمها  و�لتجديد.  للمر�جعة  و�ال�صتعد�د 

�الإ�صالم، و�ملرونة يف �لو�صائل �ملُقِعدة له على �أر�ص �لو�قع، و�لتز�مها بال�صورى قدر ما 

ت�صعفها �لظروف، �صو�ء فيما يتعلق باختيار �لقيادة �أم باتخاذ �لقر�ر�ت. و�أقول قدر ما 

ت�صعفها �لظروف، الأن �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني، وكذ� حالهم يف كثري من �أقطار �لعامل 

�لعربي، ��صطرو� رغماً عنهم �إىل �لعمل �ل�رشي ب�صبب �ملالحقة و�ال�صطهاد، �صو�ء على 

�لطغاة  �مل�صتبدين  �أيدي  �أم على  �أم عمالئهم كما هو �حلال يف فل�صطني،  �ل�صهاينة  �أيدي 

�لثور�ت  تفجرت  �أن  �إىل  �لعربي  �لوطن  �أرجاء  معظم  يف  �حلال  عليه  كان  كما  �لفا�صدين، 

�ل�صعبية �لتي بات يطلق عليها جماز�ً “�لربيع �لعربي”. 

و�لعمل �ل�رشي له �آفاته �لكثرية، ولذلك ال يلجاأ �إليه عاقل �إال م�صطر�ً، ومن �آفاته �أنه 

يحول دون حتقيق م�صتويات معقولة ومقبولة من �ل�صفافية و�ملر�قبة و�ملحا�صبة، وهنا 

ال تعوي�ص لهذ� �لنق�ص �إال باعتماد مناهج �لرتبية �ل�صارمة �لتي ت�صقل �صخ�صية �لفرد، 

وت�صعره برقابة �هلل عليه يف كّل حني؛ وهنا �أي�صاً متيز �الإخو�ن �مل�صلمون عن غريهم، مبا 

يلزمون به منت�صبيهم من �أ�رش وكتائب وقر�ء�ت و�أور�د ون�صاطات، ُتعني �ملرء على نف�صه 

وعلى �صياطني �الإن�ص و�جلن. 

�إنار�ت على ذلك كله، بل وعلى �أكرث منه، وهي  يف مذكر�ت �لدكتور عدنان م�صودي 

�إنار�ت ملهمة للنا�صطني �لعاملني من �أبناء �حلركة وحمبيها ومنا�رشيها؛ ومرثية لرو�د 

�لبحث و�ال�صتك�صاف �صو�ء كانو� �أكادييني �أم �إعالميني. وما يزيد يف قيمة هذه �الإنار�ت 

بدء�ً مبرحلة  فل�صطني،  تاريخ �جلماعة يف  �أخرى من  �إىل  بالقارئ من مرحلة  تنتقل  �أنها 

�أهم  بع�ص  م�صودي  ويذكر  فيها،  مهم  دور  لهم  ممن  �هلل  رحمه  و�لده  كان  �لتي  �لن�صاأة 

معاملها كما �صهدها طفالً �أو �صاباً يافعاً، �أو رمبا �صمعها، مرور�ً مبر�حل �لن�صج و�النتقال 

من م�صتوى �لعمل �لثقايف و�الجتماعي �إىل م�صتويات غري م�صبوقة من �ملقارعة و�لنز�ل يف 

�صاح �ل�صيا�صة و�جلهاد، كان له فيها �أبرز �الأدو�ر، موجهاً، وقائد�ً، ومربياً.





التمهيد
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التمهيد

التمهيد

نحن موتاكم، وللموتى كالم...
اأق�صموا اأن تذكروه،

وا�صاألوا اأبناءكم اأن يذكروه،
وانق�صوه يف �صمري الدهر من جيلٍ جليل...

واحذروا الن�صيان... فالن�صيان موٌت...
كل ما ُيذكر يحيا...

.
كلما ُين�صى ميوت1

خز�ن  فهي  وطالبه،  �لتاريخ  لد�ر�صي  ومهماً  �أ�صا�صياً  م�صدر�ً  �ملذكر�ت  ت�صكل 

�ملجهول  يك�صف  ما  منها  ينهل  فاعليه،  �صرية  يف  متج�صدة  �لتاريخ  مل�صرية  �أ�صا�صي 

يف  يوجد  �أن  �الأحيان،  من  كثري  يف  يكن،  ال  وتقدمه  ت�صفه  وما  �ملجمل.  ويف�صل 

و�الجتماعية  �لفكرية  �خللفيات  تقدم  حو�دث،  من  تقدمه  ملا  فباالإ�صافة  �آخر.  مكان 

�صخ�صية،  وخو�طر  �نطباعات  يحوي  �خلز�ن  هذ�  �أن  كما  �صنعتها.  �لتي  و�ل�صيا�صية 

�أ�صا�صية للتحليل و�لفهم و�ال�صتيعاب. ت�صكل باالإ�صافة ملا �صبق، ركيزة 

فاحلرب  �مل�صادر.  من  �لنوع  هذ�  �أهمية  تزد�د  �ملعا�رشة  لفل�صطني  �لتاأريخ  حالة  يف 

�لذي  �لوثائقي،  فل�صطني  تر�ث  من  �لكثري  على  �أتت  �ل�صهيوين  �الحتالل  مع  �ملفتوحة 

. ور�فق هذ� ف�صل 
2
�أ�صا�صياً لد�ر�صي �لتاريخ �ملعا�رش كان من �ملمكن �أن ي�صكل م�صدر�ً 

. فلم يبق للموؤرخني، يف كثري من �الأحيان، 
3
�أر�صيف وطني جامع فل�صطيني يف تاأ�صي�ص 

من ق�صيدة لل�صاعر جنيب �رشور.  
1

وحاجتنا  للب�رش،  �لعرقي  �لتطهري  ر�فق  و�لذي  �لفل�صطيني،  �لوثائقي  لالأر�صيف  �ل�صهيوين  �لتطهري  حول   
2

للم�صادر �لبديلة كالرو�ية �ل�صفوية و�ملذكر�ت يف كتابة تاريخ فل�صطني �ملعا�رش. �نظر: �صالح عبد �جلو�د، “ملاذ� 

1948 كحالة در��صية،” جملة  ال ن�صتطيع كتابة تاريخنا �ملعا�رش من دون ��صتخد�م �لتاريخ �ل�صفوي؟ حرب 

الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 64، 2005، �ص 63-42.

للباحثني،  وتهيئتها  فل�صطني  يف  �ملتعلقة  و�مل�صادر  �لوثائق  جمع  يف  �لتحرير  منظمة  �أبحاث  مركز  جتربة   
3

�أبرز �جلهود �لتي بذلت على هذ� �ل�صعيد، لكن عمل ب�صكل مبكر على تخريب هذه �لتجربة فل�صطينياً،  كانت 

اأني�س �شايغ عن  �أني�ص �صايغ،  �أر�صيف �ملركز ومكتبته. �نظر:  و�صهيونياً، وكان �لتفجري و�ل�صياع م�صري 

اأني�س �شايغ )بريوت: ريا�ص �لري�ص للكتب و�لن�رش، 2006(. وعلى �لرغم من �جلهود �لتي تبذلها �لكثري من 

�إال  للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،  �لزيتونة  �لفل�صطينية ومركز  �لدر��صات  �لتوثيقي ملوؤ�ص�صة  �ملوؤ�ص�صات، كالدور 

�أنها مل ت�صتطع ملء �لفر�غ �لذي تركه تغييب مركز �الأبحاث.
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و�ل�صهيونية  )�لبيطانية  �ال�صتعمارية  و�لوثائق  �لفل�صطينية،  �لوثائق  من  �صتات  �إال 

خ�صو�صاً(، هذه �لوثائق �لتي ال يكن �العتماد عليها كم�صدر وحيد للتاأريخ الأنها كتبت 

لتلبي حاجة �مل�صتعمر وتدعم �أطروحاته. 

فاحلركة  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمية  للحركة  �لتاأريخ  حالة  يف  �الأهمية  هذه  تت�صاعف 

1967 و�صقوط �ل�صفة �لغربية حتت نري  �أطيافها، حتولت بعد هزية  �الإ�صالمية، بكل 

�الحتالل �ل�صهيوين، �إىل �لن�صاط �ل�رشي، و�إن بقيت �لكثري من مظاهر ن�صاطها بادية، 

بن�صاطهم من  يتعلق  ما  �إتالف كل  تعمد  �إىل  �حلركة وقياد�تها  كو�در  �لتحول دفع  هذ� 

ظّل  يف  �لباحث  على  ي�صعب  لذ�  �أمني،  خطر  من  وجودها  ي�صكله  �أن  يكن  ملا  وثائق، 

�أن تغني در��صته، و�إذ� وجد فلي�صت باالأهمية  �لتي يكن  �أياً من �مل�صادر  �أن يجد  ذلك 

.
4

�ملرجتاة

عدد�ً  يو�جه  فل�صطني  يف  �ملعا�رشة  �الإ�صالمية  للحركة  فاملوؤرخ  هذ�  مع  لكن 

لالإ�صكاليات  فباالإ�صافة  كم�صدر،  للمذكر�ت  �للجوء  قر�ره  عند  �الإ�صكاالت  من 

�أبرزها �إ�صافية،  م�صكالت  تظهر   
5

للتاأريخ كم�صدر  �ملذكر�ت  تعانيها  �لتي  �لتقليدية 

�ل�صفوية على �صدور قر�ر لكو�در �الإخو�ن �مل�صلمني، تر�فق مع �ندالع �النتفا�صة  �ل�صهاد�ت  جتمع عدد من   
4

�الأوىل يف كانون �الأول/ دي�صمب 1987، بحرق كل ما لديهم من جمالت ووثائق خا�صة بالعمل �الإ�صالمي، لذ� 

من �ل�صعب �لعثور على جّل من�صور�ت �حلركة �الإ�صالمية )�الإخو�ن �مل�صلمون، �لكتل �الإ�صالمية، حركة �جلهاد 

�الإ�صالمي( �ملبكرة. لكن ي�صاعد يف تعوي�ص هذ� �جلهد �لذي بذلته �حلركة �الإ�صالمية يف خارج فل�صطني جلمع 

�لوثائق ون�رشها، وتاأريخ م�صرية هذه �حلركة، فاأ�صدرت فل�صطني �مل�صلمة عدد�ً من �لن�صو�ص �ملبكرة �أبرزها 

وثائق حركة �ملقاومة �الإ�صالمية - حما�ص. �نظر: �ملكتب �الإعالمي حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص، وثائق 

حركة املقاومة االإ�شالمية )لندن: من�صور�ت فل�صطني �مل�صلمة، ]1990-1991[(، خم�صة �أجز�ء. وبعد ��صت�صهاد 

�لدكتور فتحي �ل�صقاقي �أمني عام حركة �جلهاد �الإ�صالمي عمل على جمع تر�ثه ليكون م�صدر�ً مهماً يف �لتاأريخ 

رحلة  �ل�صقاقي،  فتحي  �نظر:  �الإ�صالمي(.  �جلهاد  )حركة  فل�صطني  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  �أطياف  من  لطيف 

الدم الذي هزم ال�شيف االأعمال الكاملة لل�شهيد الدكتور فتحي ال�شقاقي، �إعد�د وتوثيق: رفعت �صيد �أحمد 

)�لقاهرة: مركز يافا للدر��صات و�الأبحاث، 1997(، جملدين.

وتدفعه  �العتبار،  عني  يف  �أخذها  �لد�ر�ص  على  يجب  و�لتي  كم�صدر،  �ملذكر�ت  تعانيها  �لتي  �الإ�صكاليات  �أبرز   
5

فيكون  �الأحد�ث  تعك�ص  ل�صاحبها  مر�آة  وهي  وجتربته،  كاتبها  �صخ�صية  تعك�ص  فهي  ذ�تيتها،  �أوالً:  للحذر؛ 

�لقطب �لذي تلتقي عنده �ل�صخ�صيات �الأخرى. ثانياً: �إ�صكاليات �لذ�كرة وعدم قدرتها على ��صرتجاع �ملا�صي 

كما كان، وال منا�ص من تغيريه يف �ملذكر�ت بالن�صيان �ملتعمد �أو بحكم عملية �الختيار يف �لتذكر، كما �أن �لذ�كرة 

خريية  �نظر:  �حلا�رش.  بروؤية  �ملا�صي  ورو�ية  وتبيجه،  �ملا�صي  لتجميل  متيل  بل  �لن�صيان  على  تقت�رش  ال 

و�صليم  نا�رش  ع�صام  يف  �لع�رشين،”  �لقرن  يف  فل�صطني  لتاريخ  م�صدر�ً  �لذ�تية  و�ل�صري  “�ملذكر�ت  قا�صمية، 

متاري )حمرر�ن(، درا�شات يف التاريخ االجتماعي لبالد ال�شام قراءات يف ال�شري وال�شري الذاتية،  )بريوت: 

موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 2007(، �ص66-44.
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تدوين جتربة  يتمحور حول  �ملن�صورة  �لن�صو�ص  ُجلَّ  فاإنَّ  لهذ�  . وباالإ�صافة 
6

�لندرة

�صرية  رو�ية  حول  فتتمحور  �لعامة  �لكتابات  �أما   .
7

�لع�صكرية �الإ�صالمية  �حلركة 

وكو�در  قياد�ت  يعي�صها  �لتي  �الأمنية  فاحلالة  �لندرة،  لهذه  علة  تكون  �أن  �ملمكن  من  �لتي  �الأ�صباب  تتعدد   
6

�حلركة �الإ�صالمية و�لتي كانت �صبباً يف منع وجود �أر�صيف وثائقي يف �لد�خل �صبب �أ�صا�صي يف جتنب ت�صجيل 

�ملذكر�ت، ويظهر �أن هذه �حلالة هي حالة م�صرتكة متنع �لكثري من �أبناء �حلركات �الإ�صالمية يف �لعامل من كتابة 

�صريهم وتوثيق م�صريتهم. وي�صري �لباحث ح�صام متام رحمه �هلل يف در��صة له بعنو�ن “ملاذ� ال يكتب �الإخو�ن 

تاريخهم؟” �إىل �أ�صباب �أخرى متنع �لتدوين و�لتوثيق من �ملمكن �لقول �أنها تنطبق على حالة �حلركة �الإ�صالمية 

يف فل�صطني، �أبرزها:

�أو  �الأيديولوجي  �لهجوم  ل�صالح  و�ملذكر�ت  �ل�صري  يف  يرد  ما  بع�ص  وتوظيف  ��صتغالل  من  �خل�صية  �أوالً: 

�ل�صيا�صي على �حلركة.

ثانياً: طبيعة �لتكوين �لثقايف لكو�در �حلركة �الإ�صالمية �لقائم غالباً على �لتلقي �ل�صفهي، وهذ� يوؤدي �إىل ندرة 

�الأخرى  �ل�صيا�صية  �حلركات  مع  باملقارنة  وتاريخهم  ل�صريتهم  �الحرت�فية  �لكتابة  على  �لقادرين  �لكتّاب  يف 

كالي�صارية.

ثالثاً: �لفهم �خلاطئ لبع�ص �ملعاين �الإ�صالمية كاخلوف من �لرياء و�عتبار �لكتمان ف�صيلة، وغياب �العتقاد باأن 

يف �لت�صجيل و�لتدوين �صهادة هلل على �لتاريخ. ومن �ملثري هنا �أن �الإخو�ن �مل�صلمني مل يقتدو� بفعل مر�صدهم 

ن ذكرياته على �لرغم من �صغر �صنه، و�متثلو�  �الإمام ح�صن �لبنا �لذي جتاوز �عتبار تدوين �صريته رياء، ودوَّ

لقوله يف مقدمتها “�أو�صي �لذين يعر�صون �أنف�صهم للعمل �لعام ويرون �أنف�صهم عر�صة لالحتكاك باحلكومات 

�أال يحر�صو� على �لكتابة، فذلك �أروح الأنف�صهم وللنا�ص، و�أبعد عن ف�صاد �لتعليل و�صوء �لتاأويل”. �نظر: ح�صن 

�لبنا، مذكرات الدعوة والداعية )بريوت: �ملكتب �الإ�صالمي، 1974(.

ر�بـعـاً: �إن م�رشوع �حلركة �الإ�صالمية مل يكتمل بعد وغالباً ما يكتب �لتاريخ الأحد�ث �نتهت �أو مّت جتاوزها.

خام�صاً: خ�صية بع�ص �لقياد�ت من �أن تدوين �صري �أو مذكر�ت يكن �أن تنتق�ص من دورها. �نظر: ح�صام متام، 

 2 حتوالت االإخوان امل�شلمني تفكك االأيديولوجيا ونهاية التنظيم، ط  “ملاذ� ال يكتب �الإخو�ن تاريخهم؟،” 
)�لقاهرة: مكتبة مدبويل، 2010(، �ص 118-109.

مبكرة،  بفرتة  �لع�صكرية  �إجناز�تها  تاريخ  ت�صجيل  يف  �أطيافها،  بكافة  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  �هتمت   
7

�أبرز  27 �صفحة ت�صجل  �أحلق به  1992/12/14، و�لذي  �الإ�صالمية )حما�ص(  �ملقاومة  �نظر بيان حركة  ن�صبياً. 

“جماهدو فل�صطني” �جلناح �لع�صكري حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(؛ و�نظر: �ملكتب �الإعالمي  عمليات 

حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، “ملف يف �صجل �لق�صام بع�ص �لعمليات �جلهادية �لتي نفذها �أبطال حركة 

كانون  ملحق،  امل�شلمة،  فل�شطني  �لق�صام،”  �لدين  عز  �ل�صهيد  كتائب  وجماهدو  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة 

حلركة  الع�شكري  الن�شاط  يف  درا�شة  ال�شاباك:  مع  موعد  دوعر،  وغ�صان  1-16؛  �ص   ،1994 يناير  �لثاين/ 

حما�س وكتائب عز الدين الق�شام خالل عام 1993 )لندن: من�صور�ت فل�صطني �مل�صلمة، 1995(.

تبع ذلك ن�رش عدد من �ملذكر�ت �أبرزها مذكر�ت �الأ�صري ح�صن �صالمة حول عمليات �النتقام الغتيال �ملهند�ص 

]2000[(؛  )غزة: كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام،  عمليات الثاأر املقد�س  يحيى عيا�ص. �نظر: ح�صن �صالمة، 

ومذكر�ت �ل�صهيد عو�ص �صلمي، �نظر: عو�ص �صلمي، مذكرات ال�شهيد عو�س �شلمي )ر�م �هلل: مركز �لنور، 

2001(؛ ومذكر�ت �الأ�صري حممد عرمان، �نظر: حممد عرمان، مهند�شو املوت )�خلليل: مركز �لنور، ]2006[(. 
ولعل �لد�فع �الأ�صا�صي لتاأريخ �لعمل �لع�صكري رغبة �لقائمني عليه يف تعريف �إخو�نهم على جتربتهم لتجاوز 

�أخطائها، باالإ�صافة لدور هذ� �لتاأريخ يف عملية �حل�صد و�لتعبئة ل�صفوف هذ� �لعمل، وبيان دور �لعاملني فيه من 

�ل�صهد�ء و�الأ�رشى. يقول ح�صن �صالمة يف تقديه: “�ل�صبب �لرئي�صي باقتناعي لفكرة �لكتابة ]...[ �أن هذ� �لعمل 

ملك للحركة وملك لفل�صطني ومن حّق �جلميع �الطالع على ما حدث وخا�صة بعد �أن �أ�صبح ما حدث مك�صوفاً 

متاماً و�أي�صاً هو �صيء ب�صيط �أقدمه الإخو�ين �لذين ع�صت معهم فرتة �لعمل”.
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�ل�صفة  يف  جتربتها  وتبقى   ،
8

فل�صطني خارج  �أو  غزة  قطاع  يف  �الإ�صالمية  �حلركة 

، من هنا تبز �أهمية هذ� �لن�ص، �لذي �صجل فيه �لدكتور 
9

�لغربية على هام�ص �لرو�ية

�خلليل  ومنطقة  عموماً،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  �صرية  م�صودي  عدنان 

.ً خ�صو�صا

بيت  يف   ،1944/7/30 يف  �خلليل  مدينة  يف  م�صودي  �حلافظ  عبد  عدنان  �لدكتور  ولد 

من بيوت �الإخو�ن �مل�صلمني، فو�لده عبد �حلافظ م�صودي كان ع�صو�ً الأول هيئة �إد�رية 

لالإخو�ن �مل�صلمني يف �خلليل �صنة 1949، وترعرع يف ظاللهم، �إىل �أن �نتمى يف �صباه �إىل 

�رَشها، و�صارك يف ن�صاطاتها. تو��صلت هذه �لعالقة، فامتدت من �أيام 
ُ
�جلماعة، فعا�ص يف �أ

�أيام �جلامعة، حيث ن�صط م�صودي يف �صفوف �الإخو�ن �مل�صلمني يف �صورية،  �إىل  �ل�صبا 

حيث �إنه عندما �أنهى در��صته �لثانوية توجه لدر��صة �لهند�صة يف �لقاهرة، لكنه �رشعان 

ما غادرها لدر��صة �لطب يف جامعة دم�صق، �لتي و�صلها و�صورية تعي�ص حلظات ما بعد 

�النف�صال عن م�رش.

فل�صطني،  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  مل�صرية  �ل�صخ�صية  رو�يتهم  �أ�صحابها  يدون  �لتي  �لن�صو�ص  من  عدد  ن�رش   
8

ف�صجل �لدكتور عبد �هلل �أبو عزة �صهادته يف ن�ّص مبكر. �نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة االإ�شالمية يف الدول 

العربية )�لكويت: د�ر �لقلم للن�رش و�لتوزيع، 1986(؛ ون�رش مركز �لزيتونة مذكر�ت للمهند�ص �إبر�هيم غو�صة، 

و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت:  ذاتية  �شرية  احلمراء:  املئذنة  غو�صة،  �إبر�هيم  �نظر: 

�ملتعلقة  �ل�صو�  �إ�صد�ر كتاب يجمع وثائق ظافر  �لفل�صطيني يف غزة على  �لتوثيق  2008(؛ وعمل موؤخر�ً مركز 
بن�صاط �الإخو�ن �مل�صلمني يف غزة قبل �صنة 1967، �نظر: مركز �لتوثيق �لفل�صطيني، احلاج ظافر خليل ال�شوا: 

مقابالت  غزة:  قطاع  يف  امل�شلمني  االإخوان  جماعة  موؤ�ش�شي  اأبرز  اأحد  1908-2003م(  )1325-1424هـ/ 

ووثائق )غزة: مركز �لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني، 2011(؛ و�أ�صدر كذلك مذكر�ت �إ�صماعيل �خلالدي رئي�ص 

60 عاماً يف جماعة االإخوان امل�شلمني  �إ�صماعيل �خلالدي،  1967، �نظر:  �الإخو�ن �مل�صلمني يف غزة حتى �صنة 

�أن هناك بر�مج تلفزيونية �صجلت �صهاد�ت عدد من  2010(. كما  �لفل�صطيني،  �لتاأريخ و�لتوثيق  )غزة: مركز 

�صهادة  ف�صجل  “مر�جعات”،  برناجمه  يف  �لتميمي  عز�م  �لدكتور  �صجله  ما  �أبرزها  �الإ�صالمي  �لعمل  رموز 

�لدكتور عبد �هلل �أبو عزة يف خم�ص حلقات بثت بدء�ً من 2010/5/17، و�صهادة �ملهند�ص �إبر�هيم غو�صة يف خم�ص 

حلقات بثت بدء�ً من 2009/3/16، و�صهادة �الأ�صتاذ �صليمان �حلمد يف ثالث حلقات بثت بدء�ً من 2010/2/22، 

�أحمد  �نظر:  الحقاً،  وطبع  �لع�رش”،  على  “�صاهد  برناجمه  يف  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  من�صور  �أحمد  قابل  كما 

من�صور، ال�شيخ اأحمد يا�شني �شاهد على ع�رص االنتفا�شة )بريوت: �لد�ر �لعربية للعلوم نا�رشون، 2003(. 

وباالإ�صافة لهذ� فاإن هناك عدد�ً من �ملقابالت �ل�صحفية �لتي �صجلت �صهاد�ت عن تاريخ هذه �حلركة، بع�صها 

كان مطوالً ون�رش الحقاً، �نظر: خالد م�صعل، حركة حما�س وحترير فل�شطني، حو�ر غ�صان �رشبل )بريوت: 

حو�ر غ�صان �رشبل )بريوت: بي�صان  العا�شفة،  يف عني  2006(؛ ورم�صان عبد �هلل �صلح،  للن�رش،  �لنهار  د�ر 

للن�رش و�لتوزيع، 2003(. وبع�صها كان مقت�صباً وق�صري�ً ال ي�صفي �لغليل لكنه يعد باملزيد.

لعل مبر هذ� �أن �ملذكر�ت تعبري عن جتربة �صاحبها، و�أ�صحاب �لرو�يات �ملن�صورة حمور ن�صاطهم قطاع غزة   
9

�أو خارج فل�صطني، ومل يكن الأي منهم �رتباط حموري يف �ل�صفة �لغربية.
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وبعد رحلة لطلب �لطب تخللها عي�ص يف ظالل �الأ�رش �الإخو�نية �لتي تاأثرت بروؤية �صيد 

قطب، وجتربة روحية �صوفية، وهزية 1967، وجتربة قو�عد �ل�صيوخ، عاد م�صودي 

1970 ليطالب قيادة �الإخو�ن �مل�صلمني بالبدء بالعمل �لع�صكري �ملقاوم  �إىل �خلليل �صنة 

لالحتالل �ل�صهيوين، وهو �الأمر �لذي رف�صته قيادة �الإخو�ن �مل�صلمني، ليبد�أ م�صودي 

يف  �الإخو�ن  �صفوف  يف  مو�زياً  تنظيماً  الحقاً  �صكلت  �لتي  �الأوىل  �أ�رشته  بتكوين  بعدها 

�خلليل، �رتبط بعد خما�ص طويل بالقيادة �ملركزية لالإخو�ن �مل�صلمني.

هدفت  و�لتي   1976 �صنة  م�صودي  بد�أها  �لتي  �لثانية  �لطب  رحلة  ��صتكمال  بعد 

على  دم�صق  مبغادرته  و�ختتمت  و�حلنجرة،  و�الأنف  �الأذن  جر�حة  يف  �لتخ�ص�ص 

�لقا�صي   ،1980 ل�صنة   49 �لقانون  �إثر �صدور  �لتخ�ص�ص، على  عجل، حامالً �صهادة 

م�صودي  عاد  �صورية.  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  �أع�صاء  على  باالإعد�م  باحلكم 

لالأ�رش  ممثالً  فل�صطني،  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لعامل  �الإد�ري  باملكتب  ع�صو�ً  ليكون 

�ملقاومة  حركة  الحقاً  �صكلت  و�لتي  �الأوىل  �أ�رشته  عن  �ملنبثقة  �خلليل  يف  �الإخو�نية 

�ملجتمع  �مل�صلمني،  لالإخو�ن  �لعام  �الإد�ري  �ملكتب  قر�ر  بعد  )حما�ص(،  �الإ�صالمية 

��صرت�تيجية  بتغيري  دخان،  �لفتاح  عبد  برئا�صة   ،1987/10/23 يف  �خلليل  دور�  يف 

و�لرتبية  �لتنظيم  على  �ملقت�رش  �ل�صلبي  �لعمل  من  وحتويلهم  �مل�صلمني،  �الإخو�ن 

�ل�صهيوين.  �الحتالل  �إىل مو�جهة  و�الإعد�د 

�الحتالل  �صجون  ق�صبان  بنري  م�صودي  فاكتوى  �أذى،  دون  �لتجربة  هذه  متر  مل 

حما�ص  حركة  ��صتهدفت  �لتي  �لكبى  �حلملة  �صمن  مرة  �أول  �عتقل  حني  �ل�صهيوين، 

هذه  وتخلل   ،2005 �صنة  �آخرها  كان  �لتي  �العتقاالت  وتتابعت   ،1989 �صنة  وقيادتها 

�العتقاالت �إبعاده �إىل مرج �لزهور �صنة 1993 برفقة �ملئات من قياد�ت وكو�در حركتي 

م�صودي  ودور  م�صرية  ��صتمرت  هذ�  كّل  من  �لرغم  على  �الإ�صالمي.  و�جلهاد  حما�ص 

�لقيادي يف حركة حما�ص �إىل �أن �نتخب يف �ل�صنو�ت �ملا�صية لرئا�صة جمل�ص �صورى �حلركة 

يف مدينة �خلليل، وتويف وهو على ر�أ�ص هذ� �ملن�صب، وكان دوره هذ� �صبباً العتقاله عند 

�أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية �الأمنية يف 2010/12/6.

ر�فق هذه �لتجربة �حلركية جتربة مو�زية يف �لعمل �خلريي و�الجتماعي و�لنقابي 

و�ملهني، �فتتحها م�صودي بع�صويته للهيئة �الإد�رية للجمعية �خلريية �الإ�صالمية �صنة 

1971، وتخللتها ع�صوية عدد من �جلمعيات و�لنقابات، فكان ع�صو�ً يف �للجنة �لفرعية 
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1972-1975، ولثالث دور�ت �أخرى، ويف مكتب  لنقابة �الأطباء يف �خلليل خالل �لفرتة 

نقابة �الأطباء يف �لقد�ص 1981-1983، ويف جمعية �جلر�حني، ويف جمعية �الأذن و�الأنف 

م�صت�صفى  يف  و�حلنجرة  و�الأنف  �الأذن  لق�صم  رئي�صاً  م�صودي  عمل  كما  و�حلنجرة، 

باأعمال  وقائماً  فيه،  �لتخ�ص�صية  �جلر�حات  لق�صم  ورئي�صاً  باخلليل،  �حلكومي  عالية 

للبيت �خلريي لالأيتام، ونائباً لرئي�ص �جلمعية �خلريية �الإ�صالمية، ثم  مديره، ومدير�ً 

.2011/3/26 �لدكتور عدنان م�صودي يف  �مل�صرية بوفاة  وختمت هذه  لها.  رئي�صاً 

وب�صكل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  جتربة  حمورها  و�لتي  �مل�صرية  هذه 

من  لعدد  مغلقة،  �صبه  �أبو�باً،  يفتح  نادر�ً  ن�صاً  ت�صكل  �خلليل،  يف  �حلركة  جتربة  �أعمق 

�ملحاور �لتي تهم د�ر�صي جتربة �حلركة �الإ�صالمية يف فل�صطني:

�خلليل  منطقة  ويف  عموماً  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  دور  فهم  اأولها: 

خ�صو�صاً يف �لعهد �الأردين )1949 - حزير�ن/ يونيو 1967(، ففي �لن�ص ت�صجيل الآليات 

�ال�صتقطاب وحماور �لتفكري، وبر�مج �الأ�رش وطبيعة �لن�صاط، ودور �الإخو�ن �الجتماعي 

�لعمل  �لدعوي بعيد�ً عن  للن�صاط  �الإخو�ن  و�ل�صيا�صي يف �خلليل. مع حديث عن حتول 

�مل�صلح الإعادة �الأر�ص �ملحتلة �صنة 1948.

�ملتاأثرة  “�لو�فدة”  �خلبة  �صاحبة  �جلديدة،  �الإخو�نية  �لنخب  �أثر  فهم  ثانيها: 

جتاه  �مل�صلمني  �الإخو�ن  ��صرت�تيجية  تغيري  يف  �لعربية،  �لبلد�ن  يف  �الإخو�نية  بالتجارب 

�ل�رش�ع مع �الحتالل �ل�صهيوين.

�الأفكار  تاأثري  �لتحول، خ�صو�صاً  �أ�صهمت يف هذ�  �لتي  �لفكرية  �لعو�مل  فهم  ثالثها: 

“�لقطبية” �لتي طرحها �صيد قطب يف “يف ظالل �لقر�آن �لكرمي” ويف “معامل يف �لطريق”؛ 

و�لدكتور م�صودي مثال حّي على هذ� �جليل وعلى هذ� �لتاأثري.

�الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  تاأ�صي�ص  يف  �لغربية  �ل�صفة  دور  ��صتك�صاف  رابعها: 

)حما�ص(. فعند �حلديث عن تاأ�صي�ص �حلركة تتجه �الأنظار عادة �إىل �لرو�يات �لتي تتحدث 

هذه  وُتخت�رش  �لتاأ�صي�ص.  هذ�  يف  غزة  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  وقيادة  غزة  قطاع  دور  عن 

�لرو�ية �أكرث يف �حلديث عن دور �ل�صيخ �أحمد يا�صني فقط، مهملة �لدور �لتكاملي لالإخو�ن 

ما جتد  �لقر�ر، ونادر�ً  �لغربية وقطاع غزة وخارج فل�صطني يف هذ�  �ل�صفة  �مل�صلمني يف 
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. لكنها تبقى �إ�صار�ت جمملة مبهمة بحاجة لتف�صيل، 
10

�إ�صار�ت توؤكد دور �ل�صفة �لغربية

فياأتي ن�ّص م�صودي للحديث عن جهد كبري بذل يف �ل�صفة �لغربية مو�زٍ للجهد �ملبذول 

قررها  �لتي  �النطالقة  حلظة  �إىل  �لو�صول  �أجل  من  فل�صطني  خارج  ويف  غزة  قطاع  يف 

�ل�صفة وغزة. وفيه حديث عن �صخ�صيات كان  �لذي يثل  �لعام  �الإد�ري  بد�ية �ملكتب 

“كلما  �لتاريخية،  �لرو�يات  �أ�صقطت من  �لكبري يف م�صرية �حلركة �الإ�صالمية،  لها �الأثر 

�لقيق  ح�صن  و�ملهند�ص  �ل�صالية  ر��صي  كاحلاج  يوت”،  ُين�صى  كلما  يحيا...  ُيذكر 

و�الأ�صتاذ ناجي �صبحة و�ل�صيخ �صعيد بالل وغريهم.

عن  حديث  �لن�ص  ففي  حما�ص،  حركة  يف  �لقر�ر  �تخاذ  �آليات  تفا�صيل  خام�شها: 

 ،
11

ومركزيتها �النتفا�صة  بيانات  �صياغة  وكيفية  �الأوىل،  حما�ص  قيادة  �جتماعات 

�إد�رة  حول  �ملوحدة  �لقيادة  مع  �لتن�صيق  يف  �لف�صل  وعن  حما�ص،  ميثاق  �صياغة  وعن 

�النتفا�صة.

ال تقت�رش �أهمية �لن�ص على هذه �جلو�نب �ملفيدة لد�ر�صي تاريخ �حلركة �الإ�صالمية 

يف فل�صطني، لكن هنا كمظاهر �أخرى تتجلى فيها �أهميته، فهو من �لن�صو�ص �لقليلة �لتي 

في�رشد   ،1948 �صنة  بعد  و�صكانها،  �خلليل  ملدينة  �الجتماعي  �لو�قع  من  ملحات  ت�صف 

�لن�ص ملحات من �حلياة �ليومية، و�أثر �لطرق �ل�صوفية ووجود �مل�صجد �الإبر�هيمي على 

و�لوطنية  �لدينية  و�لتيار�ت  �ل�صخ�صيات  بع�ص  �أثر  عن  حديث  مع  �ملدينة،  �أهل  تدين 

�خلليل،  يف  �لعاملة  �خلريية  �جلمعيات  �أبرز  لتجربة  تاأريخ  وفيها  �ملدينة،  على  وغريها 

�جلمعية �خلريية �الإ�صالمية.

“]...[ �أما �أبرز �ملوؤ�ص�صني يف �ل�صفة فهم �لدكتور عدنان م�صودة و�الأ�صتاذ ناجي �صبحة و�ل�صيخ حممد فوؤ�د   10

�أبو زيد و�ل�صيخ جميل حمامي و�آخرين”، هذ� �لن�ص �ملقتب�ص من حو�ر خالد م�صعل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي 

حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية (حما�ص( مع غ�صان �رشبل و�ملن�صور يف �صحيفة احلياة يف 2003/12/6، مثال على 

�أحد �الإ�صار�ت �لتي تطرق فيها لدور �ل�صفة �لغربية يف تاأ�صي�ص حركة �ملقاومة �الإ�صالمية (حما�ص( وقيادتها، 

�الإ�صالمية يف فل�صطني  لل�صيخ حماد �حل�صنات حول جتربة �حلركة  �أخرى يف حديث �صحفي  �إ�صار�ت  وترد 

ن�رشته �صحيفة الر�شالة يف 2011/8/25، حني يتحدث عن قيادة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية “]...[ كان م�صوؤول 

�لقد�ص ح�صن �لقيق، و�خلليل عدنان م�صودة، ونابل�ص �صعيد بالل و�آخرين...”.

لكن  )حما�ص(،  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  بيان  مركزية  عن  تتحدث  �لتي  �ملبكرة  �لدر��صات  بع�ص  هناك   
11

باالعتماد على حتليل هذه �لبيانات، ياأتي هذ� �لن�ص ليوؤكد هذه �ال�صتنتاجات، وبهذ� من �ملمكن �أن ي�صكل هذ� 

�لن�ص مرجعاً لتقييم �لكثري من �ملو�د �ملن�صورة �لتي توؤرخ للحركة �الإ�صالمية يف فل�صطني. �نظر: �صالح عبد 

الدرا�شات  جملة  �جلدر�ن،”  و�صعار�ت  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �لفل�صطينية  �لوطنية  �حلركة  “ف�صائل  �جلو�د، 

الفل�شطينية، �لعدد 7، 1991، �ص 101-87.
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�ملتعلقة  �الأخرى  �لن�صو�ص  و�جهتها  م�صكلة  من  �لن�ص  يعاين  هذ�  كّل  مع  لكن 

�أ�صا�صاً. وكان من �ملمكن  باحلركة �الإ�صالمية، فمحور �لن�ص جتربة �حلركة يف �خلليل 

من  ب�صيء  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  جتربة  عن  للحديث  �لن�ص  يتجه  �أن 

�لتف�صيل، خ�صو�صاً �أن موقع م�صودي يف �ملكتب �الإد�ري �لعام كان ي�صمح له باالطالع 

�صرية  ليكون  �الأحيان،  من  كثري  يف  يتجه،  �لن�ص  �أن  كما  قرب.  عن  �لتجربة  هذه  على 

�حلركة �الإ�صالمية ال �صرية م�صودي، فال حديث يف �لن�ص، غالباً، عن �صريته �لعائلية، 

�لعتمة عن  للد�ر�ص  �أن ت�صيء  �ملمكن  �أو �الجتماعية، وهي جو�نب كان من  �لعملية  �أو 

�صخ�ص م�صودي وبيئته.

�لن�ص، فقد متت �صياغته يف فرت�ت زمنية خمتلفة، كتب  لعل هذ� عائد الآلية �صياغة 

�خلليل،  يف  �الإ�صالمية  للحركة  تاأريخ  نو�ة  ليكون   2006 مار�ص  �آذ�ر/  �صهر  يف  �أولها 

و�أتبع بعدد من �لكتابات �الأخرى ذ�ت �ملو��صيع �ملختلفة. وبعد �طالع �ملحرر على هذه 

�لن�صو�ص عمل على ��صتكمالها بعدد من �حلو�ر�ت متت يف �صهر ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

يحفظ  �أن  خاللها  �ملحرر  حاول  وقد  �ملوجز.  وتف�صيل  �ملبهم  لتو�صيح  هدفت   ،2010

على  �ملحرر  حر�ص  �أحياناً،  يخرقه،  كان  �حلر�ص  هذ�  لكن  �لذ�تي،  ��صتقالله  مل�صودي 

�إر�صاء ف�صوله، كاحلديث عن بع�ص �للمحات �الجتماعية عن �خلليل، كما ر�آها م�صودي 

يف طفولته و�صباه.

يف  تخ�ص�صه  بعد  دم�صق  من  عودته  حتى  م�صودي  ذكريات  �حلو�ر�ت  هذه  غطت 

جر�حة �الأذن و�الأنف و�حلنجرة، ومل ي�صتطع �ملحرر ��صتكمالها لتغطية �لفرتة �ملتبقية، 

�ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  لدى  �عتقاله  �آخرها  كان  و�لتي  �ل�صعبة  م�صودي  لظروف  وذلك 

�هلل.  رحمه  وفاته  �إىل  �أدت  و�لتي  �ل�صحية،  حلالته  تر�جع  من  تبعه  وما  �لفل�صطينية، 

هذ� يكن �أن يوؤدي �إىل وجود غمو�ص �أو �قت�صاب يف بع�ص �لق�صايا، لكن هذ� ال ينق�ص 

من �أهمية حديث م�صودي عن هذه �لفرتة، لكنه يزيد �لتحدي �أمام �ملهمتني، فما �أوجزه 

من  ملزيد  وبحاجة  �خلفايا  �لكثريمن  يك�صف  معهودة،  غري  بجر�أة  و�رشده  م�صودي 

�جلهد لك�صف تفا�صيله. 

ومل تكن وفاة م�صودي مانعاً الإمتام هذه �حلو�ر�ت فقط، فالرغبة كانت �أن يتم �إعد�د 

�لن�صخة �ملحررة يف حياته لري�جعها ب�صورة نهائية، فعمل �ملحرر جهده ليتم ذلك لكن 

�لثغر�ت. ورمبا كان من �صاأنها  ق�صاء �هلل كان غالباً، وكان من �صاأن هذه �ملر�جعة ملء 
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حتوله  الأ�صباب  بتحليل  للن�ص  وللتقدمي  �لذكر،  �ل�صابقة  �الإ�صكاليات  لتجاوز  تدفعه  �أن 

ومل�صرية  لذكرياته  وتقييمه  وروؤيته  �له�صيبي”.  “دعاة  �إىل  قطب”  “معامل  من  �لفكري 

�حلركة �الإ�صالمية.

يف �لنهاية ال بّد من �الإ�صارة �إىل �أن جهد �ملحرر �قت�رش على �صياغة �لن�ص يف �صياغته 

�لنهائية، دون �مل�صا�ص باملعنى �لذي �أر�ده �صاحب �لن�ص، و�البتعاد عن حذف �أي جزء 

منه، مع و�صع �لعناوين �لرئي�صية و�لفرعية، و�لتي حتمل قر�ءة �ملحرر وفهمه للن�ص وال 

تعب بال�رشورة عن قر�ءة وفهم �صاحبه. وقام �ملحرر برتتيب �لرو�يات يف �صياق زمني 

�ل�صخ�صيات  جلميع  و�لرتجمة  �لتو�صيحية،  �حلو��صي  وو�صع  و�حد،  ومو�صوعي 

�لو�ردة يف �لن�ص، بقدر �ال�صتطاعة، لتكون عوناً للقارئ. وو�صع �ملحرر عدد�ً من �ملالحق 

�الأحد�ث  يفهر�ص  “تو�ريخ”  باإعد�د ملحق  قام  بالن�ص و�صاحبه، كما  �ملتعلقة  �لوثائقية 

�لو�ردة يف �لن�ص �أو ذ�ت �لعالقة، وملحق لل�صور.

ختاماً، ال بّد من �لتاأكيد على �صكر �أ�صماء عدنان م�صودي، �لتي كان لعونها ول�صبها 

�إمد�د  يف  �أ�صهم  من  لكل  �ل�صكر  توجيه  من  بّد  ال  كما  �لن�ص،  هذ�  �صدور  يف  �لكبري  �الأثر 

الإ�صد�ر�ت  مقدمًة  �الإ�صد�ر  هذ�  يكون  �أن  �آملني  ذويهم.  و�صور  و�صري  برت�جم  �ملحرر 

يف  �الإ�صالمية  �حلركة  حول  �أولية  مادة  توفري  يف  ت�صهم  جمهولة  ن�صو�صاً  تن�رش  قادمة 

�ل�صفة �لغربية قبل �صنة 1987، ت�صاعد �ملوؤرخني و�ملحللني يف قر�ءة �صليمة لهذه �لتجربة.

             و�هلل ويل �لتوفيق.

                     املحرر
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