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�أقول ،واهلل �أعلم� ،إن لكل بداية اهتماماتها ،ولكل مقدمة نتائجها .فمذ كنا �صغاراً ،ومن
الأيام الأوىل لن�ش�أتنا ،وقبل �أن يط�أ االحتالل �أر�ضنا ،كانت اهتماماتنا فيها �أحالم و�آمال
لتحرير فل�سطني .ويوم �أن �سقطت القد�س ،بعدما ا�شتد فينا العود وال�ساق� ،سقطت مثخنة
باجلراح ،جراح الت�آمر واخلذالن ...جراح الإهمال وعدم االهتمام ،جراح الغفلة وعدم
الإعداد واال�ستعداد ...ازدادت فينا االهتمامات ،وتفجرت الطاقات ،وظهر منا الرف�ض
بالفعل لهذا الدخيل ...نعم ،كان هام�ش احلركة لل�شعوب �أمام تلك التحديات حمجورا ً
عليه ،ومل يكن من خيارات �أمام القهر ،والتجويع ،واحلرب النف�سية ،التي جنحت يف
تخدير الر�أي العام ،و�إ�ضعاف ال�شعور الوطني والقومي ،وعزل الدين عن دوره يف تعبئة
اجلماهري ،وا�ستنها�ض الوعي ب�شحنة من حرية التعبري ،و�أن متلك ال�شعوب خياراتها
التي حو�رصت ،بل غيبت .لكن مع الزمن ومع حركة الوعي الوطني ،ا�ستب�سل النا�س يف
الت�صدي لالحتالل.
لدي ولدى
�إن خ�صو�صية احلديث هنا عن القد�س ،لي�س لأنها ذات مكانة وقدا�سة ّ
لدي يف �أين قد حفيت قدماي قبل االحتالل وبعده و�أنا
غريي ،بل تكمن خ�صو�صيتها ّ
�أروح و�أغدو �إليها ،وم�شيت حافيا ً من �أم طوبا لل�صالة يف امل�سجد الأق�صى ،واال�سرتواح
يف ظالله .فالقد�س احت�ضنتني منذ ال�صغر وطوال العمرَ ،و ُحقَّ لقلبي �أن يتوجع ،و�أن
يتجرع مرارة الأمل ...ملا وط�أتها �أقدام ال�صهاينة .و�إن عزل القد�س عن �ش ّد الرحال �إىل
م�سجدها ،بالتفريط والإهمال ،قبل �أن يتجر�أ ال�صهاينة على احتاللها ،هو خيانة هلل
وللر�سول وللأمة ،و�إنها الالمباالة بحقها ،وعدم االهتمام مب�صريها ،وهي التي ت�ستحق
�أن حتاط بكل �أ�سباب القوة؛ حتى ال تكون لقمة �سائغة للمجرمني ،وهي التي ت�ستحق
�أن تبقى �شاهدا ً على هيبة الأمة وعلى عافيتها� .إنها التي ت�ستحق ُكتالً ب�رشية تفتديها
بالأرواح والدماء ،مبا ال يقل عن مكة واملدينة —على �ساكنها ال�صالة وال�سالم— �إنها
م�رسى الر�سول ومعراجه �إىل ال�سماوات العال� ،إىل �سدرة املنتهى ...عندها جنة امل�أوى،
وهي مهد الر�ساالت ،فمن هذا الذي غابت عنه
و�إنها موطن عي�سى و�أمه البتول
هذه املعاين؟ ومن هذا الذي ما عرف قدرها؟ ومن هذا التائه ال�ضائع الذي مل يحتط ملا
تعنيه هذه املدينة من اعتبارات؟ َم ْن هذا الذي مل ُيحطها بجهد وجهاد يليقان برمزيتها؟
وبجحافل ب�رشية همها �أن تبقى القد�س ع�صية على امل�ؤامرة واالحتالل ،بدالً من خطوط
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نار وهمية باهتة ،يغدو ال�صهاينة ويروحون من خاللها �إىل حيث �شا�ؤوا ،و�سقطت
القد�س ،وباء ب�إثمها من ف ّرط فيها.
على كل حال ،ومنذ الأيام الأوىل من العمر ،كانت اهتماماتنا �أرقى يف ِح ِّ�سنا من م�ستوى
�أعمارنا ،وكنت �أعي�ش الهموم مع النا�س يف لقاءاتهم اليومية بعد احلرب ،وعندما متيل
ال�شم�س للغروب ،ويطول احلديث ع ّما ح ّل بنا ،وكيف بهذه ال�رسعة متكنت “�إ�رسائيل”
من احتالل الأر�ض العربية؟ وكيف بدا املوقف العربي عاجزا ً ومنهاراً ،وح�ساباته باهتة.
ولقد كان لنا �أحاديث خا�صة مع بع�ض ال�شبّان الذين متردت نفو�سهم على هذا العدوان،
بل ومنهم من حلق بركب املقاومة والثورة من �أيام معركة الكرامة .كنت �أدرك متاما ً �أنها
خماطر ،و�أن فل�سطني لها جتاربها مع الغزاة واملحتلني ،وكانت عندي ثقافة عن احلروب
ال�صليبية ،وخلفية عن حربنا مع ال�صهاينة ،ما دفع بي �إىل �أن �أم�ضي على ما �آمنت به.
وقريبا ً منا خميمات الالجئني ،التي �ألهبت م�شاعري ب�أمل نف�سي على �أحوالهم وحياتهم
البائ�سة ،وكنت �أنتظر عودتهم �إىل ديارهم .وزاد من توجعي حال الأمة بعد الهزمية،
وكيف �ضيَّع ا ُ
حلكام هيبتها .ووقفت مع النف�س طويالً �أياما ً و�أ�سابيع بل �شهوراً ،ومل
تنته ِمع ال�سنني كي ال �أكون يف احلياة عالة يف �صناعة احلدث على غريي ،فمن النا�س من
مي�ضي به القطار ...قطار العمر ،وال يدري من �أين ابتد�أ؟ وال �أين انتهى؟ لكن احلياة
مليئة بالأحداث ،وحافلة باملخاطر ،وعلى درب من �صن َع الأحداث ،نرتك للقلم �أن ي�سطر
حروف املعاناة و�رضيبة العمر ،وقد ابتد�أتها دون الع�رشين ،و�أنا اليوم على م�شارف
ال�ستني .وعلى هذا ن�سري ،على درب ال�صاحلني ،لعلنا ننال حظا ً من بركاتهم� ،أو نحظى
بو�ص ٍل من جهدهم وجهادهم؛ فهم واهلل الرجال الذين تنتع�ش بهم احلياة حتى وهم يف
القبور ،وهم الرجال الذين �أعطوا للحياة وللب�رشية� ،أكرث مما �أخذوا منها ،وعملوا لدنياهم
ك�أمنا الدهر حياتهم ومعا�شهم ،وتعلموا من نبيهم [ حديثه�“ :إن قامت ال�ساعة ويف يد
�أحدكم ف�سيلة ،ف�إن ا�ستطاع �أن ال تقوم حتى يغر�سها فليغر�سها” .1وعملوا لآخرتهم
ك�أمنا ُتلِّق �أرواحهم حول العر�ش ،وك�أن حظهم يف الدنيا هو اال�ستغناء عنها ،ولي�س لهم
منها �إال املاء والهواء �أكرث من الغذاء؛ لأن َم ْن غلب عليه الزهد فيها تعب ج�سده لرت�ضى
روحه ،بل ما �أهون اجل�سد عندما حتلِّق الروح.
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لتخريج احلديث ون�صه انظر يف :حممد نا�رص الدين الألباين� ،سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة و�شيء من فقهها
وفوائدها (الريا�ض :مكتبة املعارف للن�رش والتوزيع ،)1995 ،احلديث رقم [ .9املحرر]
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االنضمام إلى حركة فتح:
ملا ا�شتد عود املقاومة ،وفر�ضت واقعا ً جديداً ،مل يكن بح�سبان دولة االحتالل ،وال
حتى العرب� ،أن املفاج�أة �ست�أتي من هذا ال�شتات ،و�أن يف الأمة بقايا ال تعرف الهزمية،
وخا�صة بعد معركة الكرامة يف غور الأردن �سنة  ،1968والتي �شكلت تالحما ً ما بني
املقاومة واجلي�ش الأردين ،الذي ّ
�سطر �أروع املواقف من خالل هذه املعركة ،والفدائيون
الذين �أبلوا بال ًء ح�سناً ،ما �أجرب العدو ال�صهيوين على االن�سحاب والتقهقر بعد خ�سائر
فادحة يف الأرواح واملعدات .ولقد ث�أر اجلي�ش لكرامته التي �ضاعت يف حرب  ،1967فكان
�أدا�ؤ ُه بطولياً.
بقيت معركة الكرامة ر�صيدا ً للذكريات التي ُجبلت بالدماء ،وكان لقريتنا ،وجمموعتنا
ح�ضور على �أر�ض هذه املعركة ،كما كان لبقية القرى والبلدات ح�ضورها ،ولقد امتزجت
دماء ال�شهداء من كل �صوب ،وعرج فوزي �أبو طري 2ورفاقه ب�أرواحهم �إىل علياء اخللود،
ووقع يف الأ�رس ،كما ذكرت من قبل ،الأخ منري �أبو طري ،الذي �شكلنا و�إياه جمموعتنا من
جديد ،وبقيت على الوفاء حتى يومنا هذا.
�أما ال�شهيد فوزي ،ف�إنه كان من رواد امل�ساجد قبل �أن يلتحق بركب الثورة و�أيام غربة
وحب الت�ضحية رحمه اهلل ،و�إن
ال�صالة ،وهنيئا ً له ال�شهادة ،بل له نف�سية رجال احلروب
ّ
ال َع ْبة لت�ستح�رضين من خالل هذه الكلمات ،عندما �أ�ستح�رض �شخ�صيته الوثابة.
ولقد �أخذتنا احلمية ،بعد الزلزال الذي ماج بالأمة ،نتيجة حرب  ،1967وزاد على ذلك
حريق امل�سجد الأق�صى املبارك ،وجاءت معركة الكرامة ،لتجدد يف الأمة روحا ً جديدة من
التحدي والإ�رصار على حترير فل�سطني ،و�أن من ظ ّن وحكم على الق�ضية بالغياب فهو
يف غيبوبة من التاريخ.
كنا �أكرث من جمموعة على �صعيد قريتنا ،الأخ منري و�أنا ،ث ّم حلق بنا �أخ ثالث ا�سمه
حممود �أبو طري و�شكلنا نوا ًة ملجموعة خا�صة بنا .وكنت مع جمموعة �أخرى فيها الإخوة
(�أبو العز) ،رحمه اهلل ،خالد عبد اهلل �أبو طري ،والأخ (�أبو زهري) حممد حممود �أبو طري،
والأخ خليل حممود �أبو طري ،وحلق باملجموعة الثانية ال�شهيد علي العقابنة من قرية
2

فوزي مو�سى �أبو طري ( :)1968–...ولد يف قرية �أم طوبا ق�ضاء القد�س ،التحق ب�صفوف الثورة الفل�سطينية
مـبـكــرا ً ،وا�ست�شهد يف معركة الكرامة يف .1968/3/21
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خارا�س .ث ّم كانت لنا جمموعة �أخرى ،فيها الأخ لطفي �أبو طري و�إخوة �آخرون� ...آثروا
االنقطاع وهذا �ش�أنهم .كل هذا احلراك ما بني �سنة � 1967إىل �سنة  ،1974حيث ا ْعتُ ِقل
الأَ َخوان منري وحممود �أبو طري مرة �أخرى �سنة  ،1973وبقيا يف ال�سجن خلم�س �سنوات،
وحلقت بهم بعد �سنة ،وذلك �سنة  ،1974لكن قمنا بن�شاطات ،منها جمع ما تبقى من
العتاد الذي خلفه اجلي�ش الأردين �سنة  .1967ومن خالل اجلمع والتح�ضري انفجرت
فذهب
قنبلة� ،أو �صاعق قذيفة ال �أدري بال�ضبط ...انفجر ذلك بني يدي الأخ حممود،
َ
بيده الي�رسى ،و�أخذ �أربعا ً من �أ�صابع يده اليمنى ،ودخل ال�سجن .وبالرغم من الإعاقة
تعلم الكتابة بن�صفني من الأ�صابع وبرع يف ذلك ،وكان ن�شيطا ً على �صعيد العلم والتعلم،
وقد ع�شنا معا ً وعاي�شته داخل ال�سجن ويف غرفة واحدة ،وقبل �سنتني (من كتابة هذه
الذكريات) توفاه اهلل ،رحمه اهلل.
تناولت من قبل رحلتي �إىل الأردن ،ولقائي بالأخ منري و�إخوة �آخرين من املعارف
والأقارب ،كان ذلك �سنتي  1971–1970طلبا ً للعلم ،وبنية االلتحاق باجلامعة .ولكن
مل يحالفني التوفيق ،فرجعت �إىل القد�س ،وعملت موظفا ً يف وزارة الأوقاف الأردنية،
وكان ذلك �سنة  .1972ولكن نف�سي الثائرة ،وممار�سات االحتالل و�أعماله اال�ستفزازية،
�أججت ال�صدام يف نف�سي ودفعت بي ثانية وثالثة �إىل �أن �أ�سافر �إىل �سورية ولبنان ،متذرعا ً
بالدرا�سة انت�سابا ً يف جامعة بريوت العربية .وفعالً عزمت على ذلك ،وما �إن تقا�ضيت
راتبي ال�شهري من الأوقاف حتى انطلقت �إىل الأردن بت�رصيح خروج ،وودعني الوالد
رحمه اهلل ،وهو يقول :يا ولدي ،واهلل لو �أن ه�ؤالء الثوار يرفعون راية ال �إله �إال اهلل ...ملا
�سبقتني �إليهم ،لكن طم�أنته على ذلك وكنا واقفني بباب العامود� ،أو ما ي�سمى باب ال�شام.
وما كنت �أدري �أن الوالد رحمه اهلل ،قد �سبقني �إىل معرفة ه�ؤالء القوم ،فقد كان على دراية
و�صح بعد التجربة ما حذرين منه الوالد .وملا وقع ال�صدام بني الثورة والنظام
ب�أحوالهم،
ّ
الأردين ،وتو�صل الطرفان �إىل اخلروج بقوات الثورة من العا�صمة ع ّمان ،وبر�ضى
رئي�س املنظمة عرفات ،قال الأخ ال�شهيد �أبو علي �إياد ،وا�سمه احلقيقي وليد عقاب من
قلقيلية ،مدينة الرجال ،ورجالها �أهل النخوة كما عرفتهم ،ويكفينا من قلقيلية ال�شهداء
�سعيد احلوتري ،وعبد الرحمن حماد “الكرز” وحممد ال�سمان ،قال الأخ �أبو علي �إياد
للرئي�س عرفات� :إذا خرجت بالثورة من ع ّمان ،فهذه البداية خلروجك من الأردن .وما
هي �إال ع�رشة �أيام حتى كانت احلرب على الثورة يف جبال دبني والأقرع ،و�أحرا�ش جر�ش
�إىل �إربد ،و�أحرا�ش عجلون وكل ال�ساحة الأردنية ،و�صدق �أبو علي �إياد ،رحمه اهلل.
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و�أذكر من خالل الأيام الأخرية للثورة يف ع ّمان� ،أنه ملا تقرر االن�سحاب ،وخرج
املقاتلون ب�أ�سلحتهم ،وكان منها الثقيل ،قال و�صفي التل ،رئي�س الوزراء الأردين،
ووزير الدفاع وقت ال�صدام :ال �أدري من �أين ،وكيف دخلت هذه الأ�سلحة �إىل ع ّمان؟
ملا ودعني الوالد رحمه اهلل ،وحطت بي احلافلة يف مدينة ع ّمان ،ويف العادة كنت �أجنح
�إىل زيارة الأقارب ،لكن هذه املرة مل �أفعل ،فمن �سيارة �إىل �أخرى ،والوجهة دم�شق.
وجمعتني ال�سيارة برفيق درب �أدرى مني بال�شام ...ومن ث ّم تبني يل �أنه رفيق يف
حزب البعث املح�سوب على العراق ،كان يف رحلة للقاء بع�ض الرفاق من الذين يعي�شون
يف �سورية ،وهذا الرجل يكنى �أبا حممود ،و�صحبته �إىل الفندق ...ومننا ليلتنا وقد
العذاب” .3وروي عن ال�سيدة
�أعيانا ال�سفر ،و�صدق ر�سول اهلل [“ :ال�سف ُر ِقطع ٌة من
ِ
 :لوال �أن ر�سول اهلل [ قال� :إن ال�سفر قطعة من العذاب لقلت �إن العذاب
عائ�شة
قطعة من ال�سفر.
وبعد �أن ا�ستيقظت من النوم ل�صالة ال�صبح ،نزلت من الفندق ،وجتولت يف عا�صمة
الأمويني ،وم�ضت بي الأقدام �إىل �سوق احلميدية ،وتعجبت من رائحة التاريخ تنبعث
من �أروقة هذه ال�سوق ،ف�إذا �أنا على بوابة امل�سجد الأموي ،وما �إن دخلته ...وك�أين واهلل
يف غري زماين� ،آه ٍ يا �شام ،حتى يف طعامها ومطاعمها تتميز عن غريها ،فمنذ ذلك احلني
�سنة  ،1972و�إىل يومنا هذا مل يفارقني مذاق طعامها؟! وحتى على �صعيد املالب�س وكل
ما يف ال�شام ،هيهات �أن جتد له مثيالً يف العامل ،وهي بالد العلم والعلماء.
قبّل تراب ال�شام يا عمرو

يا �شام حتت رمادك اجلمر

ويف دم�شق التقيت ،من خالل �صاحبي �أبي حممود ،ب�إخوة كرام من الأردن وفل�سطني،
وبعد �سياحة يف دم�شق ركبنا حافلة ،و�سارت بنا �إىل بلدة ا�سمها التل� ،إىل ال�شمال من
دم�شق .وبها نزلنا عند بيت لأخ من فل�سطني ،عرفته بالكنية (�أبو ح�سن الفل�سطيني)،
وا�ستقبلنا رجال كرام هم على دين حزب البعث ،ومنهم من توطدت عالقتي به ،وهو
الأخ حممد الهباهبة ،من ال�شوبك ،وكنيته (�أبو �سلطان) ،وتعرفنا من خالل هذا اللقاء
على �أبناء ال�شتات ،و َم ْن دفع بهم الظلم �إىل هجر الأوطان .ث ّم رجعت �إىل دم�شق ومنها �إىل
و�صل ْ ُت بريوت ،وحبي للتاريخ واجلغرافيا ُيخ ِّزن معامل الطريق ،و�أ�سماء
بريوت .وملا َ
3
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املدن والقرى التي طواها ال�سفر ،من خروجي من ع ّمان و�إىل احلدود الأردنية فال�سورية،
الرمثا ودرعا وال�شيخ م�سكني و�سهل حوران ،الذي طاملا قر�أت عنه ،ث ّم �إىل الغرب منه
القنيطرة واجلوالن ،ث ّم دم�شق .وال �أبالغ �إن قلت �إن ذاكرتي يف التاريخ واجلغرافيا
حديدية واحلمد هلل.
ملتقى للثوار،
والآن هذه بريوت بعد خروج الثورة الفل�سطينية من الأردن �أ�صبحت
ً
ويل فيها عنوانٌ ِم ْن قدمي ،فبعد حرب  ،1967قام بزيارتنا �أبناء عمومة وقرابة من
�آل �أبي طري ،يف عب�سان الكبرية �رشقي خانيون�س ،وتبادلنا الزيارات وتعرف بع�ضنا
على بع�ض بعد هذا االنقطاع ،وكنت �أعرف عن بعد من خالل �أبناء عمومتنا يف عب�سان،
�أن الأخ �أحمد �أبو طري ،وكنيته (�أبو �أنور) ،له و�ضعه املحرتم يف العمل الفدائي ،وخا�صة
على �صعيد حركة فتح ،وعنوانه جامعة بريوت العربية .و�أنا قادم من القد�س ،وغطائي
�إىل العمل الفدائي هو االنت�ساب �إىل جامعة بريوت العربية ،ومل يكن �أمر الو�صول �إىل
الأخ (�أبي �أنور) �سهالً؛ لأنهم جميعا ً يف الثورة على حقّ يف احلذر ،وتخوفهم له ما ُي َ�س ِّوغه؛
لأن دولة االحتالل ما كان لها �أن ترتكهم دون اخرتاق ،لكن الذي �سهل الأمور ،و�ساعد
على الثقة� ،أنني والأ�ستاذ �سعيد �أبو طري مدير مدر�سة �أم طوبا اليوم ،كنا نعرف الأخت
(�أم �أنور) ،زوج �أحمد �أبو طري ،وكذلك �شقيقته زكية ،وهي عنده يف البيت ،وقد �أنهت
درا�ستها يف جامعة بريوت ،وكلتاهما على معرفة بنا لأنهما نزلتا يف بيت جدي ،وهو
خمتار القرية يومذاك ،فللمعرفة جذور ،وبقيت هذه العاطفة وفي ًة ملا�ضيها .بل ازدادت
ملا تالقينا ،وعادت بنا الذكريات للوراء �إىل �أخبار العائلة ،و�إىل بيت جدي الذي هو املحطة
الأخرية قبل �سفرهما �إىل الأردن.
ا�ستقبلني من هو قريب يف العمل عند الأخ �أبي �أنور ،وا�صطحبني �إىل البيت يف خميم
برج الرباجنة ،الواقع �إىل اجلنوب من بريوت .وتعرفت على الأخ �أبي �أنور وعلى �أفراد
العائلة ،وعلى �إخوة �آخرين من �آل �أبي طري ،منهم الأخوان رجب �أبو طري و�إبراهيم
�أبو طري امل�شهور بر�أفت .ومنذ اللقاء الأول مع الأخ �أبي �أنور قلت له :ما جئت للدرا�سة،
�إمنا جئت للعمل الفدائي ،واملطلوب هو تدريبي وت�سليحي ،وما الدرا�سة يف اجلامعة �إال
�ستار ،وال �أريد لأيامي �أن تطول هنا ،ما هو مهم عندي �أن �أعود �إىل �أر�ض الوطن بو�ضع
جديد َيقوى على مقاومة االحتالل .لكن �شعرت من خالل الإقامة عندهم ،والرتدد عليهم
�أين يف اختبار ،ف�أنا على عجلة من �أمري ،وهم على �أقل من راحتهم .وكذلك ال �أريد لرفاقي
يف ال�سكن واجلامعة من �أبناء قريتنا� ،أن يلحظوا علي حراكي هذا من خالل الذهاب
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والإياب .فالأ�ستاذ �سعيد والأ�ستاذ حممود فواقة من �صور باهر �إىل جانب �أنهم �أ�ساتذة
يف مدار�س القد�س ،لكنهم وا�صلوا تعليمهم اجلامعي باالنت�ساب ،وكنا معاً ،وجمعتنا
بريوت والأيام ،ولك ٍل منا �ش�أنه وطريقه.
جاءين الأخ �أبو �أنور ،وع َّرفني على رجل فا�ضل هو الأ�ستاذ حمد العايدي ،وكنيته
(�أبو رمزي) ،وتناولنا �أطراف احلديث عن الوطن وممار�سات االحتالل ،وطلبت منهم
وب�إحلاح �أال يطول بي املقام هنا .وكان القرار �أن �أذهب �إىل خميم الر�شيدية لالجئني
الفل�سطينيني ،و�أن �أتدرب على ال�سالح هناك ،ومنها �صناعة املتفجرات ،ولأ�سبوع مكثت
هناك ،و�أنا �أتدرب على ما تي�رس واملوجود من الأ�سلحة .حتى قذائف املورتر التي هي من
بقايا اجلي�ش الأردين ،تدربت على كيفية �إطالقها بدون قاذف �أو مدفع.
انتهيت من هناك ورجعت �إىل بريوت ،وخ�ضعت لدورة �أمنية قبل العودة �إىل القد�س،
ودورة لقيادة ال�سيارة يف �شوارع بريوت ال�صاخبة.
كانت منطقة الفاكهاين من بريوت ت�شكل دولة للفدائيني ،وهي الأكرث ح�ضورا ً
على �صعيد قادة الثورة .وكان ال ب ّد من اخلوف واحلذر؛ لأن ا�ست�شهاد القادة الثالثة
�أبو يو�سف النجار وكمال عدوان وكمال نا�رص� ،شكل �رضبة قا�سية للأمن املركزي
امل�س�ؤول عن �سالمة ه�ؤالء القادة وغريهم.
وقبل العودة ،التقاين الأخ �أبو �أنور ،ووجه �إيل بع�ض الن�صائح ،وغطاين با�سم حركي
هو “طارق بن زياد” ،وزودين ب�شيفرة ،وقد �أ�صبح لديه انطباعٌ عن �أو�ضاعنا يف القد�س
وال�ضفة ،و�إمكانيات العمل والتنظيم ،وكان معنيا ً �أن يطمئن �إىل هذا القادم اجلديد ،وحقّ
له ذلك.
رجعت �إىل القد�س ،وال �أحد يعلم برحلتي هذه من الأقارب �إال �أمي و�أبي ،رحمهما اهلل،
ومن �سواهم يعلم �أنني �إمام يف قرية اجليب ،ومن الطبيعي �أن �أغيب عن البيت ولو
لأ�سابيع ،فكنت على قدر من النجاح يف تغطية حتركاتي.
وذات مرة كنت يف بريوت ،ملرة ثانية �أو ثالثة ،وماتت جدتي لأبي يف هذه الزيارة،
فقال جدي لأمي ،رحمهم اهلل جميعاً� :أين ال�شيخ يا هاجر؟ قالت �أمي رحمها اهلل :ال�شيخ
يف بريزيت ،قال لها :بريزيت لي�ست بعيدة .وكان جدي يريدين �أن �أح�رض جنازة جدتي،
لكنني مل �أح�رض اجلنازة؛ وقد كان ذلك �سنة .1974
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رجعت �إىل القد�س ،والتقيت مبن �أثق بهم ميدانياً ،وغلب عليهم �إقدا ُم الذين �آمنوا
بالعمل الفدائي ،وهمهم مقارعة االحتالل ،وعر�ضت عليهم املطلوب منا ،و�أن عليهم
الذهاب �إىل هناك� ...إىل بريوت ،من �أجل التد ّرب على ال�سالح ملن ا�ستطاع .واتفقنا على
�أولويات يف العمل ،و�أول ذلك الكفاح امل�سلح ،ث ّم تعبئة الر�أي العام من خالل املن�شورات،
و�إيقاظ احل�س الوطني جتاه �سما�رسة الأر�ض واجلوا�سي�س ،وكان لنا ذلك ،وعملنا على
هذه الأولويات دون ا�ستثناء.

ثوار بيروت:
من خالل الأيام القليلة التي ق�ضيتها يف بريوت ،خرجت بانطباع �سيء عن �أحوال
املدينة ،وحتى عن العاملني يف �سلك العمل الفدائي ،فاملدينة متربجة �إال من رحم اهلل،
وي�سمونها باري�س ال�رشق ،وهناك �سلوكيات على �صعيد َم ْن يعنيني �أمرهم ،وهم
الفدائيون �أو العاملون يف الأمن .قال يل �إبراهيم �أبو طري ،وهو �ضابط يف الأمن :انظر �إىل
هذا الفتى الذي يرتنح ،وال يعيب لونه؛ لأنه �أ�سود الب�رشة ،ولكنه يعمل يف الأمن ويعاقر
اخلمر .بل حتى على �صعيد قيادات ،قال يل َحم َد العايدي (�أبو رمزي) ،رحمه اهلل،
�أبو الزعيم تزوج من مارونية ،دون ر�ضى �أهلها ،فما كان من �أبي عمار �إال �أن جعله من�سقا ً
بني الثورة والكتائب اللبنانية ،وقد �أ�صبحوا �أ�صهاره .وقال �أبو رمزي� :أبو الزعيم هذا
�شاعر ،ويكتب ال�شعر وي�رشب اخلمر ،والذي عرفته عن �أبي الزعيم �أنه كان �ضابطا ً يف
اجلي�ش الأردين ،وخرج مع الثورة بعد �أحداث �أيلول� /سبتمرب  .1970وكان على العمل
الفدائي �أن يرت ّفع ،و�أن يحافظ على �سمعته التي ملأت الآفاق .وذات مرة ،و�أنا يف �شقة
من عمارة يف دورة تدريبية ،و�إذا بفتيات فرن�سيات نائمات يف ال�شقة ،و�شاهدت امل�س�ؤول
عن التدريب دون ذكر ا�سمه ،ما عليه �إال ما ي�سرت العورة ،وقيل يل� :إنهن مت�ضامنات مع
الثورة الفل�سطينية ...وه ّن يف مهمة!!.
فهذه الأمور� ،أزعجتني وجعلتني �أراجع ح�ساباتي ،و�أنا ابن القرية ،وما تلوثت
فطرتي �أبداً ،واحلمد هلل ،وتذكرت ما قاله يل �أبي ،رحمه اهلل.
بعد ترتيب الأوراق على �صعيد العمل يف القد�س ،وحتى يف ال�ضفة الغربية ،ففي مكان
عملي يف قرية اجليب كان من حويل فتية ،وا�ستعدادهم للعمل الوطني جيد ،حتى �إن منهم
َم ْن م�شى معي �إىل الأودية ،منها وادي �سلمان ،غربي اجليب ،بحثا ً عن ال�سالح من بقايا

58

لكل مقدمة نتائجها :االحتالل ،الكفاح امل�سلح
اجلي�ش الأردين ،وكان ذلك وقمت بنقله من ذلك الوادي �إىل بيتي يف قرية اجليب ،هذه
املحطة الأوىل ،ث ّم نقلته �إىل بيتي يف �أم طوبا .وكان من ذلك قذائف الدبابات التي بالإمكان
ا�ستخدامها �ض ّد قوات االحتالل ،وقنابل يدوية ،وكمية من الأعرية النارية.
ووادي �سلمان هذا بيع لل�صهاينة فيما بعد ،وما حوله من التالل ،و�أقيمت عليه
م�ستوطنة جفعات زئيف .وقد تغولت هذه امل�ستوطنة �رشقا ً وغربا ً و�شماالً وجنوباً،
على ح�ساب �أرا�ضي القرى العربية املحيطة .و�شكلت �إزعاجا ً لل�سيارة وللمزارعني من
العرب.

ثورة خراب فلسطين:
بعد ذلك رجعت �إىل بريوت ،وال �أذكر التواريخ لكن كل ذلك ،وكل ما �أحتدث عنه جرى
ما بني  ،1974–1972رجعت �إىل بريوت ،والتقيت َم ْن تولوا �أمرنا يف تلك املرحلة ،وال �أ�شك
يف �إخال�صهم ووطنيتهم ،حتى �إن �أبا رمزي العايدي قال يل :يا �شيخ ،كل َم ْن حتدثه نف�سه
بال�صلح مع “�إ�رسائيل” ،ر�أ�س ماله ر�صا�صة بني عينيه ،وقال� :أقول هذا لأنه توجد الآن
رائحة ملثل هذا الطرح.
وذات يوم ،ونحن جمتمعون على وجبة غداء ،و“ ِمنْ�سف” فل�سطيني ،يف بيت
�أبي �أنور �أحمد �أبو طري ،اجتمعنا مع الأخ هايل عبد احلميد (�أبو الهول) ،وجتاذبنا �أطراف
احلديث من هنا وهناك عن الثورة ،ومدى ح�ضورها يف الأر�ض املحتلة ،بل طلب مني
�أ�سماء للمجموعات التي انتظمت للعمل الفدائي يف القد�س وال�ضفة ،لكن �آثرت �أال �أذكر
الأ�سماء؛ لأن ذلك ال يعنيهم يف اخلارج؛ ولأن خويف من االخرتاق تعزز عندما اقتحم
الإ�رسائيليون بيوت القادة الثالثة ،و�أخذوا حمتويات البيوت .و�شاهدت حذر الأخ
�أبي رمزي من حمل الأوراق ،املهم �أنه من خالل تر ّددي على بريوت ،وعلى مكاتب
الثورة كنت �ألح على الت�سليح؛ لأننا يف �أم�س احلاجة �إليه ،ولكن ال �أدري ما املعوقات التي
حالت دون ذلك ،و�إن كنت �ألتم�س الأعذار.
على كل حال� ،ضاقت نف�سي من هذا الإمهال ،وعزمت على الرحيل ،والعودة �إىل
القد�س بال رجعة .وح�رضين يف هذا املوقف ال�شهيد عبد القادر احل�سيني ،رحمه اهلل ،ملا
طلب الدعم من جلنة �إنقاذ فل�سطني ،لكنهم خذلوه ،ورجع غا�ضبا ً وهو يقول :هذه جلنة
دمار فل�سطني ،ولي�ست بلجنة �إنقاذ .وقلت وال �أدري �أ�سمعها �أحد هناك �أم ال ،هذه “ثورة
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خراب فل�سطني” ،ولي�ست بثورة حترير فل�سطني ،و�أتت الأيام مبا قلت و�إذا بها ثورة
الدوالرات وثوار املقاهي .وكانت خامتتها �أ�سو�أ مما كان مت�صوراً ،حيث عاد الثوار من
املنايف “خدما ً” للم�رشوع ال�صهيوين ...يعملون يف �أجهزة الأمن الفل�سطينية ،وميار�سون
التحقيق مع املجاهدين ،بل بلغت بهم الوقاحة �أن ُيقتل ال�شيخ املجاهد جمد الربغوثي،
و�آخرون �سواه يف التحقيق على �أيدي �أجهزة ال�سلطة ،التي �آثرت التن�سيق الأمني على
ح�ساب ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته.

قائدي سعد صايل:
بعد �أن غادرت بريوت يف طريق عودتي �إىل القد�س نزلت يف دم�شق ،ويف نيتي �أن �أُع ّرج
على بلدة التل التي �سبق �أن زرتها من قبل؛ ومن �أجل وداع من تعرفت عليهم ،وعلى
اخل�صو�ص �أبو �سلطان الهباهبة .وملا و�صلت بلدة التل �س�ألت عن العنوان الذي �أعرفه،
وهو بيت �أبو احل�سن الفل�سطيني ،فقالوا يل� :إن الرجل قد رحل .وبينما �أنا يف حرية من
�أمري �س�ألت �شابا ً مكتنزا ً يرتدي لبا�س الع�ساكر ،بعد التحية وال�سالم� ،س�ألته �إن كان
يعرف بيت �أبي �سلطان الهباهبة ،فقال الرجل� :سمعت به ،ولكن ال �أعرف �أين بيته؟
و�إذا بع�سكري �آخر على مقربة منا ،ف�س�أله هذا ال�شاب� :أتعرف �أين ي�سكن �أبو �سلطان
الهباهبة� ،أو �أنك �سمعت عنه؟ فقال الرجل� :أظنه ي�سكن حتت امل�ست�شفى �إىل ال�شمال من
هنا .وت�أملني ال�شاب مليا ً و�س�ألني :من �أين �أنت؟ لهجتك قريبة ومعروفة يل؟ قلت له :من
فل�سطني ،قال :كلنا من فل�سطني ،فا�سرتعى اهتمامي ،وبد�أت �أدقق يف الرجل و�أمتاله،
وقلت� :أنا من القد�س .قال :من �صور باهر �أم من �أم طوبا ،فعرفت الرجل ،وقلت له� :أنا
من �أم طوبا ،و�أنت �سليمان داود عي�سى من �صور باهر ،قال :نعم ،قلت� :أذكرك ،و�أنت
كابنت يف كرة الطائرة يف مدر�سة �صور باهر ،فقال الرجل� :أنت �ضيفي �إذن قبل �أن تكون
�ضيفا ً على �أبي �سلطان ،فقلت :الوفاء �أن نزور الرجل ون�ست�أذن منه ،فوافق على ذلك
معاً ،وا�ستقبلنا و�ألح على �ضيافتنا ،لكن الأخ �أبا داود �أ�رص على ا�ست�ضافتي ،وودعنا
الرجل بعد �أن قام بواجب ال�ضيافة على �أمل اللقاء.
�أما �سليمان الذي نزلت يف �ضيافته ،فقال :الليلة تتعرف على �أهل بلدتنا الذين خرجوا
مع الثورة ،وهم يف احلال كحال �سليمان؛ خرج من الأردن بعد �أحداث �أيلول� /سبتمرب،
وكان �ضابطا ً يف �سالح الهند�سة الأردين .وكذلك البقية ممن زرتهم ،فايز حممد عو�ض
عطون ،ورم�ضان عطون ،وعمر علي خليل الدويات ،ه�ؤالء خرجوا من الأردن ،وقد
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كانوا جنودا ً يف اجلي�ش الأردين ،وكانوا فرحني بي ملا نزلت بهم .وكما يقولون :رائحة
البالد ،واحلديث ذو �شجون ...وحتدثنا عن القد�س ،وعن �صور باهر و�أم طوبا ،وعن
النا�س و�أحوالهم ،وكان منهم من هو قادم من الكويت لزيارة �أ�صهاره ،وبعد �سهرة عند
�أهلنا ه�ؤالء ا�صطحبني الأخ �سليمان �إىل بيته ل�سهرة �أخرى ،و�ألقيت بنف�سي على الفرا�ش
من التعب ،ومنت بعد حديث طويل عن الثورة ،وكنت �أ�ستمع �إليه ب�صعوبة ،من �شدة
التعب ،وقد بلغ النعا�س مني مبلغه.
حديث تلك الليلة :بعد الرتحيب وقد �أويت �إىل الفرا�ش� ،س�ألني الأخ �سليمان عن القد�س
و�أو�ضاعها ،وعن تفاعل النا�س مع الثورة الفل�سطينية وكيف هي م�شاعرهم؟ وا�ستعداد
النا�س للعمل الفدائي .قلت له من حيث �إنه ال يدري بالذي ح�صل معي يف بريوت� ،أنتم
يف الثورة الفل�سطينية بعيدون عن الواقع ،لي�س هذا فح�سب ،بل �أنتم �أقرب �إىل اجلعجعة
حب الأوطان ،والنا�س ال يقبلون باالحتالل،
من كونكم عمليني ،النا�س مفطورون على ّ
لكن بينكم وبني النا�س حواجز كثرية ،امل�صداقية �أ�سا�س كل �شيء ،والنا�س �إن مل يجدوا
هذه امل�صداقية يف الثورة الفل�سطينية ،ف�ستبقى الثورة يف واد ٍ والنا�س يف واد ٍ �آخر� ،أمل
يقل �أبو عمار ،رحمه اهلل� ،إن �أخطاء الأردن لن تتكرر؟ وما �شاهدته يف بريوت من �أخطاء
وممار�سات �أكرث من �أخطاء الأردن .و�س�ألني :مل هذا التحامل على الثورة؟ �أنت ال�شخ�ص
الثاين الذي يحمل على الثورة ،فقد زارين قريب يل من �صور باهر يبحث عن ولده الذي
اختطفه الأمن املركزي بتهمة العمالة ،ومدح تعامل الدولة العربية.
قلت له :ا�سمع يا �أبا داود ،ما يقرب من �سنتني و�أنا �أعمل مع الأمن املركزي يف بريوت،
وق�صدتهم للتدريب و�إمدادنا بال�سالح ،لكن دون ما �أمتنى و�أريد ،وتركت بريوت
راجعا ً �إىل القد�س ،والنية �أالّ �أعود ،وذكرت له كالم ال�شهيد عبد القادر احل�سيني يف جلنة
الإنقاذ.
هنا ارتاح الأخ �سليمان قليالً ،وقال يف الغد �إن �شاء اهلل ننزل دم�شق ،ونلتقي الأخ
�أبا جهاد الوزير ،و�سنجد حالً لهذه امل�شكلة ،والرجل قادر على ذلك .وقبلت بالأمر
الواقع ،ويف ال�صباح نزلنا �إىل دم�شق ،ويف منطقة يقال لها “ال�سبع بحريات” مكتب
للثورة يقال له  .23دخلنا املكتب ووجدنا الأخ �أبا الوليد �سعد �صايل ،وا�ستقبلنا الرجل،
بتوا�ضع ،وا�ستمع �إىل جتربتي يف بريوت ،وا�ستعد الرجل مبا لديه من �إمكانيات،
لتزويدنا بال�سالح ،وطلب مني تقريرا ً عن الأر�ض املحتلة ،وذكرت للجميع جتربتنا
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ال�سابقة يف بريوت ويف دم�شق منذ �أيام الكرامة ...وق�صة الأخوين ال�شهيد فوزي �أبو طري
والأخ منري �أبو طري .والتزمت مع الرجل ،وهو معروف �أنه مار�شال الثورة الفل�سطينية،
وهو رئي�س هيئة الأركان �أيام العدوان الإ�رسائيلي على اجلنوب اللبناين �سنة ،1982
وحدثني رحمه اهلل� ،أن للجنوب اللبناين ا�سرتاتيجية نحو حترير فل�سطني من ال�شمال،
مبا ال يقل عن دور ال�ساحة الأردنية ،و�أن الإعداد لذلك مي�ضي على قدم و�ساق .وحقيقة
�أن اجلنوب اللبناين ،بت�ضاري�سه وموقعه اجلغرايف واحل�ضور الدميوغرايف ،ي�شكل خطرا ً
ا�سرتاتيجيا ً على دولة االحتالل ،وهذا ما حتقق يف ظ ّل املقاومة اللبنانية ،ودحر قوات
الغزو ال�صهيوين .و�أبو الوليد �سعد كان قائد �سالح الهند�سة ،وقائد لواء احل�سني يف
اجلي�ش الأردين ،حتى �أن امللك ح�سني طلب منه العودة �إىل ع ّمان و�إىل اجلي�ش الأردين،
لكنه رف�ض ذلك .وحدثني رحمه اهلل ،عن املطران كابوت�شي ،وعن دوره يف نقل ال�سالح
ب�سيارته من لبنان �إىل فل�سطني املحتلة ،عن طريق ر�أ�س الناقورة ،واعتقل ال�صهاينة
املطران كابوت�شي ،وحكمت عليه املحاكم الإ�رسائيلية � 12سنة ،و�أم�ضى منها � 4سنوات،
وب�ضغط من الباباوية �أفرج عنه على �أن يبقى خارج البالد.
بعدها طلب مني �أبو الوليد �أن �أذهب يف جولة تدريبية يف مع�سكرات دوما وحمورية،
التابعة للثورة الفل�سطينية يف الأرا�ضي ال�سورية ،و ّ
مت يل ذلك ،حيث �أ�رشف على تدريبي
وقتذاك عز الدين ال�رشيف ،حمافظ طولكرم ال�سابق رحمه اهلل ،والتقيت الأخ الفا�ضل
املتوا�ضع �أبا منري ناه�ض الري�س ،وكان مدعيا ًعاما ًللثورة الفل�سطينية ،و�أحاطني رحمه اهلل،
بن�صائحه و�شكرت له .وبعد �أن انتهيت من رحلة التدريب ،ودعني �أبو الوليد يوم عودتي
�إىل القد�س .ويكفيني من هذا الرجل توا�ضعه ،وهو من �أعرتف به قائدا ً يل يف الثورة
الفل�سطينية.
بعد العودة �إىل القد�س ،وقد �شعرنا باجلدية وامل�صداقية ،ومن خالل جمموعتنا
الأوىل مع الأخوين منري وحممود �أبو طري ،كانت لنا �أعمال دفعنا �رضيبتها باالعتقال
والتعذيب� .أما جمموعتنا الثانية فكان تنظيمها جيداً ،كانت على امل�ستوى التنظيمي
قمة يف العمل ال�رسي؛ فبعد اعتقايل واحلكم علي ب�ستة ع�رش عاما ً بقي �أفراد املجموعة
خارج الأ�سوار ،ومنهم من غادر البالد خوفا ً من ال�سجن واالعتقال �إىل الأردن ،ورجعوا
بعد حني ملا اطمئنوا �أن �أ�سماءهم مل تذكر يف التحقيق ،ولقد كانت لنا �صولة ،و�شعرنا
باالرتياح ملا �أقدمنا عليه.
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علي �أ�سبوعان حتى رجعت �إىل دم�شق ثانية ،وا�ستقبلني الأخ �أبو الوليد يف
مل
ِ
مي�ض ّ
بيته ،ويف جعبتي تقرير عن ن�شاطاتنا يف الأر�ض املحتلة ،وعن �إمكانيات النجاح للعمل
الفدائي عندما يتوفر لنا ال�سالح ،والتي يف النتيجة تق�ض م�ضاجع االحتالل .ولكن مل
فرجعت �إىل �أر�ض الوطن .وعلى طريق العودة حجزت املخابرات الأردنية
يطل بي املقام،
ُ
جواز �سفري الأردين ،عند نقطة احلدود يف الرمثا ،وطلبت مني مراجعة املخابرات العامة
يف العبديل .ويف اليوم الثاين ذهبت �إىل هناك ،ودخلت على جمموعة من ال�ضباط يف جمل�س
ع�سكري ،وت�أملوين و�س�ألوين عن �أ�سباب ترددي على دم�شق وبريوت ،فقلت لهم:
�إنني �أدر�س يف جامعة بريوت العربية عن طريق االنت�ساب ،و�س�ألوين عن الثورة ...و�إن
كانت يل عالقة معها ،فنفيت ذلك بثقة ،وقلت لهم �أنا موظف يف وزارة الأوقاف الأردنية،
وعندي ما ي�شغلني عن ذلك ،و�أ�سئلة ال �أذكرها .وانف�ض املجل�س ،وا�صطحبني �ضابط
برتبة مقدم واهلل �أعلم� ،إىل غرفة رئي�س املخابرات العامة نذير ر�شيد ،وقال يل ال�ضابط يف
الطريق :ال تغري من كالمك� ،إياك ث ّم �إياك ،وارحتت لت�رصف هذا ال�ضابط ،و�شكرته يف
نف�سي بعد �أن وافقته ب�إمياءة من ر�أ�سي.
دخلت على نذير ر�شيد ،ورحب بي قائالً� :أهالً �أيها ال�شيخ ،وكنت معمماً ،فرددت
عليه التحية بثقة و�أجل�سني و�س�ألني عن الثورة ،و�إن كانت يل عالقة معها ،فنفيت �أن
تكون يل �أي عالقة ،و�أن جتربة الثورة يف الأردن كانت فا�شلة ،و�أعطاين جواز �سفري،
وغادرت مبنى املخابرات العامة ،ث ّم ذهبت لزيارة بع�ض �أقاربي ،و�إذا بهم يعزونني يف
جدتي ،التي ذكرت ق�صة غيابي عن جنازتها ،بدعوى �أمي رحمها اهلل� ،أنني يف بريزيت،
حيث كانت فرتة �إقامتي يف ع ّمان ق�صرية ،ال �أدري �أهي يومان �أم ثالثة ث ّم رجعت �إىل
القد�س.

حرب  /1973حرب رمضان:
ما بني حرب  1967وحرب  1973ما يقارب �سبع �سنوات ،وقد جترعت �أمة العرب
ك�أ�س املرارة بعد الذي �أ�صابها يف حرب  .1967وقد رف�ضت ال�شعوب العربية الهزمية،
حتى �إنه ملا �أقدم جمال عبد النا�رص على اال�ستقالة بعد هزمية �سنة  ،1967والتخلي عن
رئا�سة اجلمهورية وجميع �صالحياته ،وحتمل م�س�ؤولية الهزمية ،خرجت اجلماهري يف
مظاهرات حا�شدة ترف�ض الهزمية ،ولي�س كما يقال �إنها م�ؤمنة بقيادة الزعيم ،فالزعيم
ما جلب لها �إال العار.
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لقد رف�ضت اجلماهري العربية نتائج الهزمية ،وجاءت الثورة الفل�سطينية رافع ًة
ن�صيب يف االنتماء لهذه الثورة ،والتحق يف
حل�س اجلماهري ،وكان ل�شعوب العرب
ٌ
�صفوفها �أحرا ُر العامل ،من اليابان �إىل �أوروبا ف�أمريكا اجلنوبية ،ممن تفاعلوا مع الثورة
الفل�سطينية ،وانت�رصوا لها.
وعلى ال�ساحة الأردنية ،كانت هناك قواعد للإخوان امل�سلمني حتت ا�سم قواعد
ال�شيوخ ،وكانت لهم مع�سكراتهم وعملياتهم ،ومن �أ�شهرها عملية احلزام الأخ�رض ،التي
طاملا تغنت بها الثورة الفل�سطينية من خالل �إعالمها ،و�سمعتها ب�أذين واملذيع يخاطب
ال�صهاينة�“ :أعيدوها ثانية لعملية احلزام الأخ�رض”.
كان من �رشوط جمال عبد النا�رص على الرئي�س عرفات �أال يكون للإخوان امل�سلمني
ن�صيب يف هذه الثورة حتى يدعمها .وكان عرفات وقادة الف�صائل الأخرى ،وهم على
الأغلب من الي�سار ،ويحملون الفكر املارك�سي ،ويرف�ضون احل�ضور الإ�سالمي يف الثورة
ب�شدة ،و�أن الثورة والعامل يف طريقه حتما ً �إىل ال�شيوعية .ولوال �أن احل�ضور الإ�سالمي
ُفر�ض بالقوة فيما بعد ،لبقيت ال�ساحة حكرا ً على العلمانيني والي�ساريني فقط ،ومل تكن
�سجون االحتالل يف من�أى عن ذلك ،بل كان االحتالل �أقرب �إليهم من الإخوان امل�سلمني،
ومن كل احلركات الإ�سالمية ،بل التهم جاهزة وعلى املقا�س� ،أنهم عمالء للغرب .وكانوا
ينعتوننا يف ال�سجون باملنفل�شني ،وهي من م�صطلحات الثورة البل�شفية ،فاخلارج على
البل�شفية ،منفل�ش.
على كل حال رف�ضت اجلماهري قبول الهزمية ،وجاء الإعداد حلرب جديدة ،لتحرير
�أر�ض العرب وا�ستعادة هيبتهم يف املحافل الدولية .ولن تكون لهم هيب ٌة �إال يف ظ ّل
الإ�سالم ،كما قال �سيدنا عمر بن اخلطاب“ :] ،نحن قوم �أعزنا اهلل بالإ�سالم فمهما
ابتغينا العزة بغريه �أذلنا اهلل” ،فالعرب يف �أثناء حرب  1973ت�سلحوا بالتكبري ،و�أ�سموها
حرب رم�ضان ،وجعلوا كلمة ال�رس “بدرا ً” ،تيمنا ً مبعارك الإ�سالم ،وملا انتهت احلرب
�أ�سموها حرب �أكتوبر ،وت�رشين ،وما �إىل ذلك.
بد�أت دول ما ي�سمى “الطوق” بالإعداد من �أجل التحرير ،والدول العربية الأخرى
كان دورها الإ�سناد .وت�شكلت �صياغة جديدة جليو�ش التحرير ،وبروح جديدة وبقيادة
جديدة وب�سالح جديد ،و�إن مل َي ْرقَ �إىل م�ستوى ما تت�سلح به دولة االحتالل .وبد�أت
حرب اال�ستنزاف مبا�رشة بعد حرب  ،1967وا�شتد �رضامها �سنتي  .1970–1969حرب
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�ساخنة ،و�رضبات موجعة من اجلي�ش امل�رصي ،على جبهة قناة ال�سوي�س وعمليات داخل
�سيناء .عمليات م�شهود لها ،وكانت ردة فعل دولة االحتالل �رضب املدار�س وامل�صانع،
ف�رضبت مدر�سة بحر البقر ،ودمرت مدينة ال�سوي�س ،حتى �أ�صبحت مدينة �أ�شباح ،لكن
عمرتها �سواع ُد الأبطال بعد حرب  ،1973و�رضبت امل�صانع يف �أبي زعبل ،وحدِّثْ عن
�إجرام ال�صهاينة وال حرج.
وجاءت �ساعة ال�صفر حلرب  ،1973وب�رسية تامة واتفاق بني م�رص و�سورية،
ودخل اجلي�ش امل�رصي �سيناء ،ودمر “خط بارليف” ،احلاجز الناري الذي ال �شبيه له
يف العامل .وخ�رست “�إ�رسائيل” يف هذه احلرب جيالً كامالً ،وكانت �أكرب حرب دبابات يف
العامل تدور رحاها على �أر�ض املعركة ،حتى نفد عتاد العدو ال�صهيوين ،الذي عو�ضته
�أمريكا بج�رس جوي مبا�رش �إىل مطار العري�ش .وجنح ال�سادات من قبل يف تعمية احلرب،
وقال عن �سنوات ما قبل احلرب� :سنة �ضباب ،ال ت�صلح للمعارك .ويف �سنة  1971هناك
جبهة �ساخنة ،وحرب تدور رحاها بني الهند وباك�ستان ،والعامل قلق من الذي يجري.
وجنح الرجل يف فر�ض واقع جديد من خالل احلرب ،لكنه ف�شل ف�شالً ذريعا ً عندما ذهب
�إىل ال�صلح مع دولة االحتالل وتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد  ،Camp Davidحتى قال
هرني كي�سنجر  ،Henry Kissingerوزير اخلارجية الأمريكية يف حينها“ :جنحنا يف
�إخراج احلوت من البحر”� .أما اليوم ،فقد رجع احلوت الأزرق �إىل املحيط.
�أما اجلي�ش ال�سوري فقد ا�سرتد معظم اجلوالن ،وو�صلت طالئعه بحرية طربيا من
ال�رشق ،لكنه تراجع بعد ذلك؛ لأن اجلوالن م�س�ألة حياة �أو موت عند دولة االحتالل؛
ولأن ال�سادات َقبِل بوقف �إطالق النار على اجلبهة امل�رصية ،فتحول ال�ضغط على اجلبهة
ال�سورية.
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