ذكريات فمسطين
لإلمام الشهيد الدكتور عبد اهلل عزام
كممة قصيرة :
كثير مف االخكة الذيف ليس ليـ معرفة جيدة باالماـ الشييد ،كلـ يدرسكا كلـ يق أركا ما كتبو كما
قالو يظف ػ بغفمو ػ أف الشيخ قد ذىب قمبو في ىكل أفغانستاف كنسي فمسطيف كالعمؿ ليا  ،حتى
إف بعض إخكاننا مف الفمسطنيف قد قالكا ىذه الكممة كبكؿ صراحة .
كليت شعرم لك أف ىؤالء اإلخكة كمفكا أنفسيـ كاطمعكا عمى اشرطتو كمقاالتو ،ألدرككا مف خبلليا
أف الشيخ كاف جسده في أفغانستاف كركحو معمقو فكؽ جباؿ نابمس كالقدس .
بؿ استطيع أف أقكؿ ػ كبكؿ ثقة كتأكيد ػ أف ماقدمو االماـ الشييد عزاـ لفمسطيف لـ يقدمو كثير
ممف يتغنى بيا كيتصدل لمكبلـ عنيا في المحافؿ كالخطابات الكبلمية!!
كيؼ ال كىك الذم أعد المئات مف شباب فمسطيف عسكريا كركحيا  ..كيؼ ال كىك الذم طالما
شغمتو قضية نقؿ التجربة األفغانية مف جباؿ اليندككش إلى جباؿ نابمس كالخميؿ كالقدس .
كأنت ػ أخي القارمءػ سترل ذلؾ مف خبلؿ ما تراه في كتاباتو ككمماتو كستخرج بيذه النتيجة ال
محالة .
تنويـه:
كنحف اآلف بصدد ىذا الكتاب الذم بيف يديؾ كىك جزء قميؿ مما قالو في قضية فمسطيف مف
خبلؿ اشرطتو  ،عمى أف أكثر ما قالو كما كتبو حكؿ القضية الفمسطينية قد خرج في الكتب
كالسبلسؿ السابقة  ،كلؤلسؼ تذكرنا متأخريف أف نجمع ما قالو في القضية الفمسطينية بعد أف
صدر أكثرىا في ثنايا الكتب السابقة،فقررنا جمع ما تبقى مف ىذه الكممات
كالتي لـ تصدر حتى اآلنػ في كتاب ،عمى أمؿ  -في المستقبؿ  -أف نجمع كؿ ما قالو حكؿىذه القضية في مجمد أك مجمديف بإذف اهلل .
ادارة
مركز عزام اإلعالمي
 بعض ما قالو اإلماـ الشييد حكؿ القضية المظمكمو قضية فمسطيف . ذكريات مف أياـ الشيخ مع فمسطيف كجياده فييا ،كأياـ الرباط عمى حدكد فمسطيف . قصص كركايات فييا العبرة كالتجربة ينقميا لؤلجياؿ لمف اراد أف يتذكر. كيؼ اشتركت الدكؿ كميا عربية كغربية في المؤامرات ضد الشعب الفمسطيني ،كاتفقكا عمىبيع فمسطيف .

 نصائح لمشباب الفمسطيني كلمف أراد  -بجد  -إرجاع األقصى ككيؼ يككف ذلؾ . كننكه مرة ثانية لمقراء أف ىذا الكتاب ىك ما تبقى مف كممات الشيخ حكؿ القضية الفمسطينية،كالتي لـ تنشر في كتاب سابؽ .
لجنة التحقيق
ألـ يأف ألبناء األرض المباركة أف يستبدلكا السبلح بالعصا كالقنبمة بالحجر؟؟
كاني ألدرؾ األىكاؿ التي تنتظر الصفكة إف غػيرت أسمكبيا كأعمنت عف استعدادىا لممكت في
مكاجية أعدائيا ،كلكف
إذا لـ يكف إال األسنة مركبا
فما حيمة المضطر إال رككبيا فطكبى لمبادئيف بالخير
كممات مضيئة لالمام الشهيد
إف أكؿ ما يتبادر إلى اذىاننا  -كنحف نمتطي ذرل اليندككش  -كيؼ السبيؿ إلى نقؿ ىذه
الصكرة المشرقة مف أفغانستاف إلى فمسطيف .
أنا فمسطيني كلك كجدت طريقا إلى فمسطيف كالى رحاب األقصى كاف أحب إلي أف أقاتؿ فيو
.
يجب أف يككف معمكما عمى أف حب األقصى إنما ىك جزء مف عقيدتنا ،إنما ىك ركف ركيف مف
ديننا ،كيجرم في دمائنا ما تنفسنا نفسا كما بقي في حنايانا ركح أك حركة
يجب أف م عمـ عمى أننا خرجنا في سبيؿ اهلل كننتظر الفرصة التػي ف عيد فييا راية ال إلو إال
اهلل فكؽ األقصى  ،فكؽ مسرل النبي صمى اهلل عميو كسػمـ.
طإف منياجػنا ىػك تحريػر أفغانسػتاف ألنو جػزء مف ديننا كفرض الزـ في أعنقانا كأف نحرر بيت
المقػدس كأف نعػيد األقصى تحت ظؿ التكحيد كتحت راية ال إلو إال اهلل .
إف الذيف يظنكف أف الجياد في أفغانستاف ىك إغفاؿ لمقضية اإلسبلمية في فمسطيف  ،ىؤالء
كاىمكف غافمكف ال يدرككف كيؼ تعد القيادات  ،ككيؼ ت بنى الحركات  ،ككيؼ تؤسس النكاة ،
ليجتمع حكليا الجيش اإلسبلمي الكبير الذم يطير بو األرض مف الفساد الكبير .
قصة كابؿ الدامية..ىي ممحمة فمسطيف الجريحة  ،كجراحات اليندككش تنزؼ دماء ىا فكؽ غزة،
كأنات الثكالى كاأليامى في ىممند كبمخ كىرات تردد آىاتيا كزفراتيا نابمس كأـ النكر كالخميؿ
كالقدس .
فيي قصة كاحدة،قصة اإلسبلـ الجريح ،الذم تكالب عميو العالـ كمو،قصة ىذا الديف الذم
أطبقت عميو الدنيا قاطبة،قصة األكمة التي تكاثرت عمى قصعة المسمميف .

عندما يكقؼ الجياد كتسقط الييبة مف قمكب األعداء كيسكف الكىف القمكب  ،تضيع األمة
كتتحكؿ إلى غثاء،كتصبح جمكعيا زبدا كعندما يمتشؽ السبلح كينتضى الحساـ كيخترط السيؼ
عندىا تأكم الثعالب إلى جحكرىا .
كاآلف:نحف نصارح الييكد كأذنابيـ كاألمريكاف كأشياعيـ عمى أنو:
لف ييدأ لنا باؿ كلف يقر لنا قرار حتى نعكد لمجياد في فمسطيف .
كلئف حيؿ بيننا كبيف الجيػاد في فمسػطيف بسػبب القيكد كحراس الحدكد،كلئف منعنا مف مزاكلة
عبادة القتاؿ فػي أرض المسجد األقصى إلى أمة ؛ مػدة « معدكدة فيذا ال يعني أف أذىاننا قد
انصرفت عف التفكير في فمسطيف .
إف إرجػاع األقصى جزء ال يتج أز مف منياجنا،كىدؼ أصيػؿ مف أىدافنا
إف إرجاع األقصػى ىػك جزء أصيؿ كركػف ركيف مف عممػنا،كنحف نعد أنفسنا كنقاتؿ أعدائنا في
كابؿ،كلكف الحنايا تكطي قمبا ال يناـ كال يقر حنينػا كشكقا إلى األرض المباركػة كالى األقصى
الحزيف .
كالييكدم حيثمػا كػاف يعتبر محاربػا البد مف اغتيالو.
ليست الثكمى كالمسػتأجره،فأنػا ابػف فمسػطيف كعائمتػي في فمسػطيف،أرضػي ذىبت،كبمدم
ذىبت،فقمبي يتأجج حزنا كأسى كغيرة عمى فمسطػيف .
كفمسطيف أكلى مف أفغانستاف ،فعندما كضعت في ايدينا القيػكد ،كاغمقت الحدكد كصرنا نجر
ثيابناػكما قاؿ الشاعرػكعمى الغانيات جر الذيكؿ ،كقعدنا كالقكاعد مف النساء كاالطفاؿ ،رفضنا
ىذا العيش فانطمقنا إلى أرض النزاؿ في أفغانستاف،الف الشجى يبعث الشجى .
نشر واعداد
مركز عزام اإلعالمي
هاتف408048:
ص.ب  440بيشاورـ باكستان
حقوق النشر محفوظه

من القدس إلى كابل
كبعد فيا أييا اإلخكة:
كنا قد تحدثنا في حمقة سابقة عف الجياد في فمسطيف ،الحقيقة أكثر بمد عربي ظممت كظمـ أىميا
عمى االطبلؽ ىي فمسطيف ،كما مف عربي كال مسمـ  -كاهلل أعمـ  -في األرض ينجك مف السؤاؿ
أماـ اهلل عز كجؿ ،ألف المسمميف جميعا قد قصركا في حقيا -تشميت العاطس إذا أحببتـ أف
ترجعكا إلى فتح البارم شرح صحيح البخارم كالى شرح النككم عمى مسمـ؛ إما فرض كفاية أك
سنة كفاية يعني :كاحد يسد كأنا أسد إف شاء اهلل ،كىذا كمو شرح تحت حؽ عمى كؿ مسمـ أف
يشمتو كؿ الشرح حتى ال تقكلكا لي الحديث فصارت ىزيمة <=<> كىزيمة <=<> نكبة ما أظف
أنيا مرت في حياة البشر ،عمى ثبلث دكؿ ،ثبلث دكؿ تسقط خبلؿ ثبلث ساعات ،أماـ دكيمة
صغيرة ال تساكم عشر ،ال بؿ كاحد عمى خمسة عشر مف سكاف الدكؿ التي حكليا كجيشيا ال
يساكم نصؼ الجيكش التي حكليا ىذه ما مرت أبدا ،نكبة بؿ كصمة عار ستبقى في جبيف
العرب إلى يكـ القيامة.
الجكالف ال يمكف أف تسقط أبدا إال بالتسميـ ،إال إذا سممت يدا بيد ،جباؿ شاىقة كفييا خنادؽ لك
بقيت الطائرات تضرب فكقيا ستة أشير ال تيدـ كاحدا منيا ،ما قتؿ أظف مف الييكد في إحتبلؿ
ىذه الدكؿ خمسمائة ،معركة جاجي التي حضرناىا في رمضاف قتؿ مف الركس أضعاؼ
أضعاؼ،ما قتؿ مف الييكد عمى الحدكد عمى الجبيات الثبلثة ،صدقكا ،لماذا؟ ألنو لـ يحدث
مقاكمة.
تحرؾ الجيش المصرم أعمنكا؛ أننا سنحارب إسرائيؿ كمف كراء إسرائيؿ  -في مؤتمر صحفي -
كتجكع يا سمؾ ،في البحر حنقذفيـ ،أـ كمثكـ ستغني لؾ في تؿ أبيب ،الجيش تحرؾ ،مكث في
سيناء شير كامؿ كاألغاني تكجو لمجيش ،أـ كمثكـ معؾ في المعركة ،عبد الحميـ معؾ في
المعركة إلى آخره ،لؤلسؼ ما سمعنا مرة كاحدة اهلل معؾ في المعركة ،قدمت التقارير لمرئيس
عبدالناصر أف اليجكـ يكـ اإلثنيف لـ يحرؾ ساكنا كلـ يغير شيئا ،الجيش في الصحراء ما اتخذ
خنادؽ دفاعية حتى خنادؽ ،الجندم المفركض أف يحفر خندقا  ،ما حفركا خنادؽ ،كاحد سأؿ
الرئيس قاؿ لو :أنتـ ستحاربكف إسرائيؿ؟ قاؿ لو :انت فاكر أنا سنحارب دم كميا مظاىرة
سياسية ،في الجكالف أمرت الدبابات باإلنسحاب ،يقكؿ تشرشؿ في الكقت الذم كانت آالؼ
األطناف تقذؼ مف المدفعية السكرية عمى القش اليابس كاألعشاش الفارغة في المنطقة المحتمة
في إسرائيؿ ،كانت جرافات البمدكزر اإلسرائيمية تشؽ طريقيا صاعدة لمجكالف أماـ الدبابات
اإلسرائيمية  ،قاؿ :كحصؿ أثناء انسحاب الدبابات أف تعطؿ جنزير إحدل الدبابات فكجو قائد
الدبابة فكىة المدفع نحك الدبابات الصاعدة لمجكالف كأصابت ستة منيا كأعاؽ تقدـ إسرائيؿ في

ذلؾ المحكر ثماف ساعات ،دبابة خربو أك قفت تحرؾ الدبابات اإلسرائيمية ثماف ساعات ،يقكؿ
رئيس كزراء األردف سعد جمعة الذم كاف رئيس الكزراء أثناء المصيبة الكبرل التي سميت فيما
بعد نكسة يعني شكية رشح ،يقكؿ :إتفقنا نحف كسكريا عمى أف تغطينا جكا -ىذا رئيس كزراء
األردف ،ىذا رجؿ تاب كتكفي ار عف سيئاتو التي تحمميا تاب إلى اهلل بفضح كؿ الذيف كانكا معو،
العمالة الخيانة عمى كؿ الجبيات ،فكتب عدة كتب أب أر إلى اهلل ذمتو قبؿ أف يمكت ،كتب (اهلل أك
الدمار) ككتب (أبناء األفاعي) ككتب (المؤامرة كمعركة المصير) ككتب ...كميا تنفيسا عف
اآلالـ التي رأىا في المعركة كلذلؾ الرجؿ مات ،أصابو تصمب في الشراييف ،ما صدؽ الذم يراه
ما صدؽ ،فكفر عف سيئاتو بأف أعمف ما رأل -يقكؿ :كاف المفركض سكريا أف تغطينا جكا،
فاتصمنا بيـ الساعة الحادية عشر صباحا ،قاؿ :اتصمنا بالرئيس عبد الناصر :إيش الكضع؟ أكال
الرئيس عبدالناصر قاؿ :أسقطنا ثمثي طائرات العدك ،طائراتنا فكؽ تؿ أبيب شد حيمؾ يا جبللة
الممؾ ،التكقيع سممى ،حتى كاف إسـ عبد الناصر في الشيفرة سممى ليس سمماف ،كىذه البرقية
لؤلسؼ قد التقطتيا إسرائيؿ كأنا كنت أثناء المعركة في الضفة الغربية كالطائرات تضربنا ككؿ
ساعة تعيدىا المحطة اإلسرائيمية ،أسقطنا ثمثي طائرات العدك ،طائراتنا فكؽ تؿ أبيب ،شد حيمؾ
يا جبللة الممؾ التكقيع سممى ،الساعة إحدل عشر كاف الطيراف المصرم قد دمر ،كال طائرة
كصمت الحدكد اإلسرائيمية ،كلذلؾ األردف دخمت المعركة الساعة الحادية عشر عمى أساس أف
طائراتيـ فكؽ تؿ أبيب يقكؿ :إتصمنا بالقيادة السكرية قاؿ :إميمكنا ساعة ،الساعة إحدل عشر،
الساعة الثانية عشر ،قاؿ :إميمكنا ساعة ،قاؿ :كال زلنا ننتظر الجكاب حتى اآلف ،قاؿ :كاذا
بالقضية أف إسرائيؿ أرسمت برقية لمسفير األمريكي في دمشؽ قالت لو :قؿ لمقيادة القطرية -ألف
البعث عنده القيادة القطرية (ف ؽ ط )8كنصؼ قطريو كما إلى ذلؾ ،فاتصؿ بقيادة النصؼ
قطرية حتى يطمع محيط الدائرة ،-قؿ ليـ :أف في سكريا تجربة عمكية اشتراكية نحف نعطؼ
عمييا كال نريد ضربيا فإذا كقفت سكريا مكقؼ الحياد ،لف نمس حدكدىا ،قالكا لمسفير األمريكي
نحف مستعدكف ،قؿ إلسرائيؿ ال يضربكنا كال نضربيـ كلذلؾ أعمف مندكب سكريا سقكط القنيطرة
في األمـ المتحدة ،كالمندكب اإلسرائيمي قاؿ :ال لـ نصؿ القنيطرة بعد ،قالكا :ما كصمتكىا؟ قاؿ:
ال ما كصمناىا بعد ،كالقنيطرة كاف محافظيا عبدالحميـ خداـ كزير الخارجية السكرم اآلف كس
حب منيا أمر باإلنسحاب كبالخركج ثـ ككفيء أف يككف كزي ار لمخارجية بعدىا ،ألنو اشترؾ في
المؤامرة ،األردف أرسمت كـ دبابة عمى أعيف الناس كجنكدىـ انسحبكا مف المسجد األقصى كما
إلى ذلؾ ،دخمكا يكـ اإلثنيف الساعة إحدل عشر في المعركة ثاني يكـ العصر أعمنكا عمى :أنا
نحف اظطررنا أف ننسحب إلى خط الدفاع الثاني ،أنا ظننت خط الدفاع الثاني إنسحاب مف
القدس إلى شعفاط ،بيت حنينا أك حي الشيخ جراح ،كاذا بخط الدفاع الثاني جباؿ السمط ،سقط

المسجد األقصى سنة  =<?7ـ كدخؿ الييكد فيو ككنت أنا ىناؾ ،يعني حصؿ اإلحتبلؿ كأنا في
الضفة الغربية كدخمكا كصاركا يصيحكف فيو كأنا أسمع :محمد مات ،مات كخمؼ بنات ،كأعمف
دياف (مف أكرشميـ إلى يثرب).
نرجع إلى الجيش المصرم ،الدبابات اإلسرائيمية مشت حتى احتمت القناة بقي الجيش المصرم
كمو في الصحراء كمات قسـ كبير جكعا كعطشا كسمحت لمصميب األحمر أف ينقذ الجيش
المصرم كسمح الييكد لمجنكد الذيف يريدكف أف يرجعكا إلى القاىرة يرجعكا ،كأخذت آالؼ األسرل
كعندما أرسمكىـ إلى تؿ أبيب سألكىـ أيف أنتـ؟ طبعا كانت أعينيـ ممفكفة ،قالكا  :ال ندرم ،قالكا
ليـ :أنتـ في تؿ أبيب اآلف كأـ كمثكـ ستغني لكـ في تؿ أبيب ،كغنت أـ كمثكـ في تؿ أبيب!!!
إنتيت معركة =<? 7ـ بيذه اليزيمة الشنيعة التي لـ يشيد التاريخ ليا نظي ار  ،ككانت ىنالؾ
حفنة مف الفدائييف اسميا فتح ،كأماـ ىزيمة الدكؿ العربية جميعا أعمنت فتح أنيا تريد أف تقاتؿ
الييكد ،فمف أراد أف يتقدـ فميتقدـ ،يا مسمميف تقدمكا يا عرب ،تقدمكا ،مف أراد أف ينقذ فمسطيف
فميتقدـ ،ما تقدـ أحد إال الشباب الصغار الساقطيف في الثالث اإلعدادم معظميـ ىاربكف مف
التجنيد اإلجبارم ،جاءكا كالحقيقة تكسعت ىي أماـ ىذا الظرؼ كأماـ الحاجة كسعت ككادرىا يا
مسمميف تقدمكا ،ما تقدـ المسممكف ،يا عقبلء تقدمكا ،ما تقدـ العقبلء ،بعد سنة مف =<?7ـ
حاكؿ المسممكف ،طبعا المسممكف نائمكف ،الحركة اإلسبلمية مضركبة في مصر كاف سيد قطب
قد أعدـ قبميا  ،قبؿ النكبة بتسعة أشير أعدـ7= ،ألؼ في السجف أشغاؿ شاقة مؤبدة كصدر
القرار ممنكع خركج أم كاحد مف الحركة اإلسبلمية مف السجف ،مف أنيى مدتو يجب أف ينقؿ
إلى اإلعتقاؿ اإلحتياطي.
في سكريا ،قمنا حزب البعث مستكلي فييا كيذيع:
آمنت بالبعث ربا ال شريؾ لو

كبالعركبة دينا ما لو ثاني

في األردف حاكلت الحركة اإلسبلمية أف تمـ شعثيا كتمؼ جراحيا كطاؼ المسؤكلكف فييا كفي
العالـ اإلسبلمي ،في العالـ العربي :يا أييا المسممكف استيقظكا ،فمسطيف ،..كلكف المسمميف
يغطكف في نكـ عميؽ كسبات لو غطيط ،راحت تقدمت مجمكعات قميمة ،ىذه المجمكعات كانت
قد س بقت بككادر فتح بككادر الجبية الشعبية الديمقراطية “نايؼ حكاتمة” أك بككادر الجبية
القكمية لتحرير فمسطيف لجكرج حبش ككؿ كاحد يمد مف جية مف الجيات عبدالناصر يتبنى
جكرج حبش ككؿ بمد قدمت مجمكعات منيا مجمكعات ال دينية تبنت سكريا الصاعقة السكرية
كتبنى العراؽ كذلؾ الصاعقة العراقية ،ككؿ جاءكا إلى الساحة األردنية الفمسطينية حتى ينشركا
مبادئيـ ،المسممكف في ىذا الجك ما استطاعكا أف يرفعكا الفتة معمنة باسـ اإلسبلـ ،نظركا في
الساحة ،أم البلفتات أقرب لديف اهلل أك أقؿ كفر أك إجراما أك أقؿ سكء كجدكىا فتح ،فقالكا

لفتح :نحف نعمؿ تحت شعاركـ بشرط أف تككف قكاعدنا ،كسبلحنا ككؿ شيء منفصبل عنكـ،
قالكا :طيب ذىبنا لممعسكر مثؿ معسكرات التدريب ،كمكث التدريب أربعة أشير طبعا اإلنساف
مف

اهلل عز كجؿ عميو بنعمة تذكؽ الجياد ،أربعة أشير أنا ما أذكر في األربعة أشير أني

شبعت إال مرة كاحدة أبدا ،طيمة األربعة أشير نصؼ رغيؼ في الصبح ،الظير ،المغرب  ،مف
ىذا الذم تنفخ عميو يطير عمؿ األسكاؽ الخبز الشامي ،كتقؼ أماـ تنكة الزيتكف يعدلؾ عشر
حبات زيتكف كتمشي بدكف شام ،فكركـ مثمكـ يبقى يشرب شام حتى يطمع مف أنفو !!نعـ فعبل
كنا نعاني كثي ار مف الجكع كلكنيا كانت متعة بؿ مف أمتع أياـ الحياة ،كاف الكاحد منا يحس أنو
ممؾ أنو فكؽ الناس أجمعيف ،أنو قد تحرر مف كؿ شيء ليس ألحد سمطة عميو ،باإلضافة إلى
ىذا شعكره برضا رب العالميف عميو ،أضفى عمى الجك سكينة كطمأنينة كمحبة ال نظير ليا،
كبأنو ال يكجد في الساحة غيرنا ال يكجد أحد ينكد عميؾ مف المسمميف ،يقكؿ لؾ أنؾ كذا
كاتجاىؾ كذا كعقيدتؾ كذا كبدعؾ كذا ،الحمد هلل ال يكجد غيرنا مف المسمميف فكنا نشعر بالراحة
،كالشيء الكحيد الذم كاف يعكر عمينا ىك كجكد قكاعد العممانييف الذيف حكلنا ،الديمقراطية
كالجبية الشعبية ،شعب الضفة الشرقة أىؿ الضفة الشرقية مثؿ ىذه المنطقة ،مناطؽ قبائؿ كمثؿ
أىؿ أفغانستاف عندىـ نخكة كرجكلة ،بداكة ،إحتضنكنا فتحكا لنا بساتينيـ ألف قكاعدنا ما كانت
بيذا كنا نبحث عف مغاكر نعيش في المغاكر كؿ مجمكعة تعيش في مغارة ،لكف ىذه المغارة
عندما دخمناىا أذكر قمت ليـ:
فأككا إلى الكيؼ ينشر لكـ ربكـ مف رحمتو كيييء لكـ مف أمركـ مرفقا.
(الكيؼ)7< :
الجيش األردني عمى الحدكد مثؿ الجيش الباكستاني كانكا يعرفكننا ككانكا يسمكننا الشيكخ ككانت
قكاعدنا تسمى قكاعد الشيكخ ،كال زالت أذكر آمر المكاء ،ىنالؾ ثبلث كتائب تحمي األغكار آمرىا
رجؿ بدكم اسمو خمؼ رافع ،رجؿ عنده بداكة كرجكلة البداكة كنخكة البدكم ،فكاف إذا لقي كاحدا
منا يكقؼ سيارتو ،سيارتو معو يقكؿ :في خدمة يا مشايخ ،أم شاب صغير منا ،يقكؿ جزاؾ اهلل
خيرا ،كيمشي ،كاف الجيش يحترمنا عمى خبلؼ الناس اآلخريف ،حقيقة الناس اآلخريف أساءكا
جدا إلى الجيش ،كاف الجيش عمى الحدكد في الضفة الشرقية فيأتي كاحد منيـ ،يسأليـ القائد،
قائد الكتيبة ،كاهلل مساعد القائد يعني ىك الذم يتألـ كىك فمسطيني ،فمسطيني يحب الجياد في
فمسطيف ،يسأليـ :أيف يا شباب؟ كؿ كاحد البس المبرقع الصاعقة لباس الصاعقة بكتفو
كبلشنككؼ كحامميف الدكشكة في السيارة كزيككيؾ نفس األسمحة الركسية ،أيف يا شباب؟ يقكلكف
عممية ،يقكؿ :إف شاء اهلل في دخكؿ عبر النير ،يقكلكا ما دخمؾ ،قاؿ :اسمعكا تريدكف أف تدخمكا
عبر النير أنا أحميكـ كأطمؽ لكـ المدفعية قنابؿ الغاز حتى تنسحبكا تحتو أما أف تعممكا العممية

مف شرؽ النير كتطمقكا عمى اليكاء كتحرقكا اليكاء ،كالصبح تخرج الطائرات اإلسرائيمية تحرقنا
كتدفنا في األرض ،فيذا ال نقبمو ،يأتي كاحد منيـ ،شباب صغار ال في أدب كال في إسبلـ يقكؿ
لو :أصبل أنت عميؿ مثؿ ممكؾ ،طبعا ما في أم سمطة عمييـ أبدا مثمؾ ىنا ىؿ يكجد سمطة
عميؾ؟ أبدا  ،لكف نحف ىنا نعمؿ لئلسبلـ ،يمنعنا أف نتمفظ باأللفاظ البذيئة أك نتطاكؿ عمى
الناس ،فإذا زاد القائد الكبلـ يبصؽ في كجيو ،الشاب الصغير ىذا في كجو القائد ،فإذا زاد
ينبطح عمى األرض كيسحب األقساـ عمى القائد كيطمؽ عميو النار كيقتمو ،كال شيء ،كاحد
مستيتر ال التزاـ كال شيء ،الحقيقة كانت نظرتيـ لنا غير نظرتيـ ألكلئؾ الشباب ،لما نمر يقكلكا
المشايخ أيف؟ نقكؿ عممية ،يقكلكف :شرؽ النير أـ غرب النير؟ نذكر لو أيف خطتنا فيقكؿ أنتـ
صادقكف تفضمكا ،كانكا يحترمكننا إحتراما كبي ار أذكر مرة عممنا عممية ككانت مف شرؽ النير
كانت دكرية تمر عمى النير مف الغرب نحف نصبنا ليا كميف شرؽ النير كضربناىا الحمد هلل
يعني أصابت منيـ كخرجت الطائرات كضربتنا كالمدفعية بقيت تضرب عمينا نحف ال نستطيع أف
ننسحب نحف عمى حافة النير ال نستطيع أف نتحرؾ أبدا ،طائرات تضرب ،مدفعية تضرب،
فبقينا حتى المغرب تحت عبارة جسر صغير ،في أثناء المعركة جرح إثناف مف إخكاننا كاإلثناف
مف سكريا نرجك اهلل أف يجزييـ خير الجزاء ،قائد الكتيبة جاء في كسط القنابؿ كأخذ أخانا الجريح
ككضعو في سيارتو كجرح القائد قائد الكتيبة ،كتيبة الجيش ،جرح كلكنو التقط أخانا ككضعو في
سيارتو كنقمو إلى المستشفى في المدينة ،أذكر يكميا إنتظر الجيش حتى أغربت الشمس كاذا بيـ
فكؽ رؤكسنا نحف جرحى مع أسمحتنا ،ال نستطيع أف نحمميا ال نستطيع أف نحمؿ أخانا الجريح،
فحممكه ،كحممكا أسمحتنا ككانكا قد أعدكا لنا عشاء فاخ ار ما ذقت مثمو أبدا طكؿ حياتي في
القكاعد ،كأركبكنا بسياراتيـ كمشكا.
بدأ ال جيش يغمي طبعا ،الدكؿ العربية ال تريد عمؿ فدائي كمخابراتيـ تشتغؿ كصارت تسجؿ كؿ
ىذه األخطاء ،يصير إحتكاؾ ،يؤخذ جندم ،يعتقؿ جندم ،فتكتب قيادة الجيش إختطؼ الجندم
فبلف كرقمو كذا كتكزع عمى الجيش كمو حتى يغمي مف الداخؿ عمى الفدائييف إزداد اإلحتكاؾ،
صار الجيش يأخذ بعض الفدائييف كصار الفدائيكف يأخذكف بعض الجيش .لكف الفدائييف ليس
عندىـ سمطة منظمة كمحكمة كغير ذلؾ ،فكانكا يأخذكف الجندم يقطعكف أذنو ،يقطعكف أنفو
فيرجع إلى زكجتو مقطكع األذف مقطكع األنؼ ،أك إلى القيادة ،فتكتب القيادة قطعت أذف فبلف
كجندم في الكتيبة الفبلنية ،كبدأ الجيش كمو يغمي ،كأخي ار التقى الضباط بالممؾ كقالكا لو :نحف
ال نصبر أكثر مف ذلؾ ككضعكا النجـ كقالكا نحف نرجع إلى قبائمنا كنحمي شرفنا ،فقاؿ ليـ- :
الغيظ كاف كاصؿ لمحمقكـ أك إلى تحت الحمقكـ بقميؿ ،كىـ يريدكا أف يعمكا عمى الحمقكـ -قاؿ :ال
نحف كمنا فدائيكف كىؤالء إخكاننا كما إلي ذلؾ ،يكميا كقؼ المكاء (خمؼ رافع) أماـ ضباط

الجيش جميعا كأماـ الممؾ كقاؿ لو :إسمع يا جبللة الممؾ إذا أردتـ أف تضربكا الفدائييف ال
تضربكا اإلخكاف المسمميف ،ىؤالء أناس طيبيف ،كأخي ار كصؿ السيؿ الزبا ،طبع المصاحؼ
ككزعيا عمى الجيش كقال كا ليـ :ىؤالء الفدائيكف كفار كشيكعييف كما إلى ذلؾ ،كيريدكف أف ينقمكا
الشيكعية لمبمد كىؤالء ال فرؽ عندىـ بيف األـ كاألخت كما إلى ذلؾ يتزكج األخت يتزكج األـ إلى
آخره مف مبادمء الشيكعية ،كىؤالء عندىـ كما قمت نخكة ،فقط أعطكىـ إشارة كانطمقكا ال
يمككف عمى شيء ،إذا كجدكا أم فدائي ذبحكه ،انطمقكا إلى القكاعد بالدبابات عندما دخمكا إلى
القاعدة الرئيسية ،عندنا خرج أىؿ القرية أماـ الدبابات قالكا :ىؤالء عممكنا ديننا حمكا أعراضنا
ضربيـ ضرب لنا ،فقاؿ ليـ قائد الدبابات لف أمسيـ بسكء فعبل اعتقؿ اثنيف مف إخكاننا
كأرجعكىـ بعد يكميف معززيف مكرميف ،ألف الجيش لـ ير كاحد يصمي ما يصدؽ ىذا فدائي يقكؿ
لو :أنت فدائي تصمي مش معقكؿ ،نعـ مش معقكؿ أنت فدائي؟ يقكؿ لو أيكه أنا فدائي ،يقكؿ
لو :ال ...الفدائيكف شيكعيكف يتزكجكا أمياتيـ كأخكاتيـ ،أمييف طبعا ىكذا عممكىـ ،فضربت
الحركة ضربت المدف بالقذائؼ ،بالقنابؿ بالصكاريخ ما إلى ذلؾ ،ماذا؟ رعب.
أذكر كنت يكميا في إربد ألف قاعدتنا كانت قرب إربد ،كأىمي ساكنيف في مدينة إربد ،ككنت في
إجازة كجالس في البيت يكـ أف بدأ الضرب ،فأجمسنا النساء في داخؿ الممجأ تحت الدار يعني
نساء الحي أجمسناىف في داخؿ الخندؽ أك داخؿ الممجأ ،كنحف الرجاؿ قعدنا في الغرؼ،
الصكاريخ تنزؿ عمى ىذه الدار تيدميا كعمى ىذه ..كسبحاف اهلل
كلتجدنيـ أحرص الناس عمى حياة
(البقرة)?< :
أذكر كاف لنا جار سكير يشرب الخمر فعندما بدأت الصكاريخ رمى نفسو بيف النساء ،ىذه المرأة
تقكؿ لو:أخرج

كىذه المرأة تبصؽ بكجيو،كممزؽ ميت كلتجدنيـ أحرص الناس عمى حياة

أىمي خرجكا مف الخندؽ قالكا ،نحف نخرج كأنت خميؾ خرجت كجاءت عندم عمى الدار عمى
الغرفة كىك مات ،مات خكفا كصمينا عميو الجنازة ،تقطع نياط قمبو مف الخكؼ كمات.
عماف دمرت ،إربد ،المدف ،اجتمع مؤتمر القمة ،دائما يجتمع مؤتمر القمة أنقذكا الشعب
الفمسطيني ،جاءكا ألباىي األدغـ كالنميرم كسعد الصباح (رئيس كزراء اآلف ،كاف كزير خارجية)
جاءكا إلى األردف أثناء الضرب حاكلكا اإلتصاؿ بالممؾ ،برئيس الكزراء،بالحاكـ العسكرم (كاف
كاحد مف دار المجالي ما فيو فائدة) ،سياراتيـ ضربت بالرشاش كادكا يمكتكف مركا في الطريؽ
كجدكا الجيش األردني يخرج الجرحى ،جرحى الفدائييف مف المستشفيات كيدكسكنيـ بالدبابات
رجع النميرم كعقد مؤتمر صحفي كىاجـ فيو األردف كالممؾ كالدنيا كميا ،ثـ أثناء إجتماع مؤتمر
القمة ؼ ضح عبد الناصر أنو مشترؾ في المؤامرة كأف التخطيط كاف مع عبد الناصر كشؿ

عبدالناصر في نفس جمسة مؤتمر القمة ،كمات في نفس اليكـ ،عبدالناصر كاف رئيس مؤتمر
القمة يقكؿ :كيؼ يعمؿ كذا؟ الزام يعمؿ كذا ،كما إلى ذلؾ ،ثـ عندما كشفت الحقائؽ إذا بو
الرجؿ ىك الذم خطط لضرب الفدائييف فشؿ في نفس الجمسة ،كبعد ثبلث ساعات مات ،في
نفس اليكـ مات مخزيا في الدنيا كاآلخرة ،لما مات عبدالناصر رجع كؿ الرؤساء لحضكر جنازتو
إال الممؾ فيصؿ ،رفض أف يرجع يشترؾ في جنازتو ،لما كجد أنو ضالع في المؤامرة ما رجع أبدا
كال زار قبره.
الميـ مات عبدالناصر ،الفدائيكف خبلص ضربكا ،صارت مؤتمرات ،يا ناس يا جماعة كقفكا عف
الفدائيي ف الضرب قاؿ رئيس الكزراء كصفي التؿ :لف نكقؼ الضرب عمييـ حتى ينسحبكا مف
المدف نحف نسمح ليـ أف يعيشكا في األحراش في الغابات أما بقاءىـ في المدف سيبقى
االضطراب مستمرا ،إذف لف نسمح ليـ بإبقاء حبؿ األمف مقطكعا يا فدائييف ما رأيكـ تخرجكا
كتعيشكف أحرار في الغابات؟ قالكا نخرج خرجكا إلى الغابات ،فيجمت الدبابات كالطائرات
كأحرقتيـ في الغابات ألنو في عماف كفي إربد ال يستطيعكف القضاء عمييـ جمعكىـ في مكاف
في الغابات كنزلت المدفعية كالطائرات فييـ قسـ منيـ دخمكا إلى إسرائيؿ كانضمكا إلسرائيؿ ،قالكا
ليـ نحف نريد أف نككف معكـ أفضؿ مف العرب.
ضرب العمؿ الفدائي في األردف ،كنا نحمؿ مثؿ اآلف الكاحد منا سايؽ السيارة كالرشاش معو
كالمسدس عمى جنبو كالكبلشنككؼ في كتفو كالدنيا( يا أرض اىتزم ليس عميؾ إال أنا)([ )7مثؿ
فمسطيني يقاؿ لبلنساف الذم يمشي بكبرياء].
ثـ أصبحت الرصاصة جريمة يقدـ صحابيا إلى محكمة عسكرية ،ىذه األلغاـ كالقنابؿ كما إلى
ذلؾ كانت مثؿ الحمكل مثؿ ىنا اآلف ،اآلف ركح عمى سكؽ ترمنجؿ المغـ ضد الدبابات يبيعؾ
إياه بعشريف ركبية ،عشريف ركبية ،كزنو خمسة عشر كيمك يبيعكه بعشريف ركبية ،بأربع رياالت،
رغي ؼ سندكيش كانت ىكذا األسمحة ككنا نعيش ىذه النعمة مجمكعة صغيرة مف المسمميف ككؿ
المسمميف محرمكف كعندما حرمنا منيا زادت آالمنا كلكعتنا أننا ما استغممنا ىذه الفرصة في بناء
أنفسنا كفي أخذ أكبر قسط مف المعمكمات منيا ،صرنا نعض أصابع الندـ ،آه لك عممنا كذا ،آه
لك ع ممنا كذا ،آه لك عممنا كذا ،انتيى كؿ شيء كعاد الرجؿ كالنساء كعمى الغانيات جر الذيكؿ،
نعـ..ما الفرؽ بينؾ كبيف المرأة في البيت ،كال شيء ال سبلح ،ممنكع تتحرؾ ثـ بعدىا منعكا
الخطبة ثـ بعدىا منعكا الدركس ثـ بعدىا صاركا يبحثكا عف المعمميف في ك ازرة التربية المسمميف
ير مجكىـ([)7يعني يسرحكنيـ مف الجيش] .ثـ بعدىا خمصكا الجيش مف المسمميف ثـ بعدىا
ماخمك ا مسمـ في مكاف مف األمكنة كأنت ماذا تصنع ليس معؾ رصاصة ،كالشياة كحاؿ ،العالـ
العربي كمو إال مف رحـ ،تندمنا كثي ار كبقينا مف السبعيف حتى التسعة كسبعيف رجعنا إلى األكراؽ

كن تعامؿ مع األكراؽ كالكتب كنتكمـ عف الجياد في الكتب كنكتب عنو إذا كاف يكجد جياد نكتب
عمى الطاكالت بيف المناسؼ كالقطائؼ كالكنائؼ ،لكف الذم يتذكؽ حبلكة الجياد تبقى ح اررة
الشكؽ تضرـ النار في أعماقو شكقا إلى الجياد.
فأنا مف نعـ اهلل عمي كنت أستاذا في الجامعة األردنية كفصمت مف الجامعة األردنية -كالحمد
هلل رب العالميف  -بقرار مف الحاكـ العسكرم العاـ رئيس الكزراء استنادا لممادة أربعة أك سبعة
كعشريف نسيت ،لقناعاتي الخاصة!! أقرر فصؿ الدكتكر عبداهلل عزاـ مف الجامعة اإلردنية ،ىذا
رئيس الكزراء ،لقناعاتي الخاصة ،ثـ الحمد هلل قاؿ لو أضربؾ كؼ ،تصؿ إلى مكة ،قاؿ لو:
تأتي الحجة عمى يديؾ ،فيؤالء ضربكنا كفا أخرجكنا مف الجامعة األردنية جئت إلى أفغانستاف
كالحمد هلل رب العالميف ،بحثت في الساحة ،اليمف كاف فييا جياد ككاف جياد في أفغانستاف،
فقمت :نذىب إلى إحدل الجبيتيف نعيد ممارسة ىكايتنا ألنو ىكاية صار الجياد ،يعني الكاحد كىك
في صدا يشعر كاهلل بالراحة العجيبة كالطمأنينة العميقة ىدكء النفس السكينة كاستقرار األعصاب
كأكثر ما يحزنني أف يأتيني كرقة مف بيشاكر تعاؿ نحف بحاجة إليؾ لؤلعماؿ التي في بيشاكر
لممكتب كغيره.
كلذلؾ أنتـ في نعمة ستبككف عمييا دما في أياـ مقبمة نرجكا اهلل أال نحرـ ىذه النعمة ،نرجكا اهلل
أف ال نحرـ ىذه النعمة ،كاهلل ما محركـ إال الذم حرـ نعمة الجياد ،ما محركـ مثؿ الذم حرـ
نعمة اإليماف ثـ نعمة الجياد ،كأكثر منو حرمانا مف يصؿ أرض الجياد كيعكد عمى أعقابو
خاسرا ،كاهلل كـ أحزف عمييـ كأرثي لحاليـ كأبكي ليؤالء المساكيف الذيف يأتكف يتكبدكف المشقات
كاألىكاؿ كيحاكلكف عدة سنكات أف يصمكا إلى ىذه األرض ثـ يأتي كاحد يشكش في أذنو أف
ىؤالء مشركيف أك عندىـ شرؾ أك بدع فيرجع إلى بمده باعتبار أنو ال يجكز القتاؿ معيـ ،ىؤالء
محركمكف.
فرض الجهاد مقدم عمى حج الفريضة:
يا إخكة :الحج ،العمماء يقكلكف مف ممؾ الزاد كالراحمة كأخر الحج إلى عاـ قادـ كمات في نفس
السنة يمكت آثما عاصيا ،الذم يممؾ ثمف التذكرة يستطيع أف يحج بيا كآخر سنة يمكت آثما
فكيؼ كعشر سنكات مف الجياد مفتكحة ،كالفرض عمى الفكر ليس مثؿ الحج ،الحج قاؿ العمماء
منيـ مف قاؿ الفرض عمى التراخي يعني ال تستعجؿ ،كمنيـ مف قاؿ :عمى الفكر ،أما فرض
الجياد فيك عمى الفكر ،عشر سنكات ،ىذه السنة العاشرة الجياد مستمر كلـ يكفقو اهلل عز كجؿ
لزيارة بيشاكر ،أم حرماف كأم مصيبة أكبر مف ىذه ،أم عصياف أكبر مف ىذا ،ميما كانت
التعمبلت كميما كانت األسباب فكيؼ إذا كانكا يعتبركف الذم يأتي إلى الجياد مسكينا متيك ار
عاطفيا متسرعا ،كىـ العقبلء كالحكماء ،كلكف معنى العقؿ اليكـ كما قاؿ المتنبي:

يرى الجبناء أن الجبن عقل

وتمك خديعة الطبع المئيم

ىذا جحا ،يركض طالع مف بيتو مسرع يركض في الشارع ،لحقو األكالد يا جحا ماذا يكجد؟ ىك
ال يكجد شيء ،ما في شيء ،فكر ،فكر ،قاؿ ليـ :يكجد عرس صاركا خمسيف ،صاركا ستيف
صاركا مائة ،صاركا خمسمائة قاؿ إيو ممكف في عرس صحيح :كىؤالء خدعكا أنفسيـ أكال ،كلما
كثر المخدكعكف بيـ قالكا :إيو بمكو صحيح.
الذم ن قكلو كاف ميزاف التفضيؿ كالتعديؿ كالتجريح بالنسبة لمصحابة كالتابعيف عدد الغزكات التي
حضرىا ،يكتب الصحابي فبلف شيد الغزكات كميا شيد المشاىد كميا ،ىذا أكؿ ما يكتبكه في
تاريخو.
كلذلؾ الكاحد منيـ كاف يفخر أني ما غبت عف معركة أك مشيد أك غزكة مع رسكؿ اهلل صمى ،
ا ليكـ أصبح الجياد عيبا في نظر الذيف يفيمكف ،كال يأتي إلى الجياد إال المساكيف!! نفس
الشيء نفس القضية ،سنة <=<?7ـ> قعد المسممكف ،الحركة اإلسبلمسة سنتيف كىي تطكؼ في
العالـ العربي؛ يا مسممكف إستيقظكا يا مسممكف تعالكا إلى فمسطيف ،يا مسممكف األرض المباركة،
يا مسممكف المسجد األقصى ،يا مسممكف الضفة الشرقية نفسيا ميددة الطريؽ اآلف إلى المدينة
المنكرة مفتكحة كلكف...
لقد أسمعت لك ناديت حيا

كلكف ال حياة لمف تنادم

(فإنؾ ال تسمع المكتى كال تسمع الصـ الدعاء إذا كلك مدبريف)
(الركـ);8 :
ليس مف مات فاستراح بميت

إنما الميت ميت األحياء

عرض القضية عمى العالم:
عندما جئت ىنا بدأت ثبلث سنكات أطكؼ في العالـ أعرؼ بالقضية األفغانية ،أنا ما صدقت
أف شعبا مسمما بيذه العزة كبيذا المكقؼ كأف معركة بيذه الضخامة كالمسممكف في العالـ العربي
نائمكف كيظنكف أنيـ يخدمكف ديف اهلل ،فذىبت لمعالـ ،لمسعكدية ،لؤلردف ،ألمريكا ،لبريطانيا ،يا
مسمميف ىنالؾ شعب بكاممو يحمؿ السبلح تقكده حركة إسبلمية ،قادة الحركة اإلسبلمية أك أبناء
الدعكة اإلسبلمية الذيف تربكا منذ نعكمة أظفارىـ عمى اإلسبلـ ،يقكدكف شعبا بكاممو كيخكضكف
معركة أماـ أشرس قكم األرض كمنتصركف عمييـ ،أتصدقكف؟ قالكا :مسكيف ىذا الشيخ عبد اهلل
معركؼ أنو متحمس ،أما ىك فيماف!!! ،كلذلؾ أبدا ال يحمر كجيو ال يتعمر كجيو غضبا هلل
عز كجؿ.
أتسبى المسممات بكؿ ثغر
أما هلل كاإلسبلـ حؽ

كعيش المسمميف إذا يطيب
يدافع عنو شباف كشيب

فقؿ لذكم البصائر حيث كانكا

أجيبكا اهلل كيحكمك أجيبكا

عر فنا بالقضية ككاف ىمي في السنكات الثبلث األكلى؛ أف أحاكؿ تكحيد ىؤالء القادة الذيف في
بيشاكر ،ككاف ىنالؾ إتحاد إسمو اإلتحاد اإلسبلمي لمجاىدم أفغانستاف ،فصحنا في العالـ ،في
المسمميف في المسئكليف عف المنظمات اإلسبلمية ،الدعكات اإلسبلمية إلحقكا يا جماعة إحفظكا
ىذا اإلتحاد ،كجاءكا كاجتمعكا مرة كاثنتيف كثبلث كأربع كما إلى ذلؾ.
تغيير استراتيجيتنا :
ثـ أخي ار قمت :نحف لماذا نبقى في بيشاكر؟ كاف العرب يأتكف ،يأتي الكاحد منيـ ،ىك كنصيبو
كىـ اإلخكة فييـ أحزاب طبعا الجياد األفغاني كلؤلسؼ؛ أف األحزاب ىذه تتكمـ عمى بعضيا،
فإذا مسكو ىذا الحزب يتكمـ عف الحزب اآلخر كاذا مسكو ىذا التنظيـ يتكمـ عمى التنظيـ اآلخر،
فالعربي أكثر شيء يمكث أسبكع ثبلث أياـ ،كأكثرىـ يستمر شيرا ،ثـ يرجع إلى بمده يائسا ،قمنا
نريد أف نعمؿ محضنا لمعرب بعيدا عف أجكاء إخكاننا األفغانييف عمى األخص في الفترة األكلى
ندربيـ نربييـ ،نعمميـ أف ىذا الجياد ىك الجياد اإلسبلمي الكحيد في األرض كندخميـ في داخؿ
أفغانستاف ،حتى يقكمكا بدكرىـ في داخؿ أفغانستاف ،فأنشأنا مكتبا سميناه مكتب الخدمات
يعني :نحف خدـ المجاىدي ف كلمف جاء لممجاىديف :كأخذنا عمى عاتقنا أف نسيؿ ىذه العبادة لكؿ
عربي قادـ نمسكو مف المطار ىذا بعد أف نذىب إلييـ في المؤتمرات ما إلى ذلؾ نشجعيـ الذم
يأتي نمسكو بالسيارة إلى بيشاكر ،مف بيشاكر نرسمو إلى التدريب مف التدريب نرسمو نكزعيـ،
مجمكعات إلى داخؿ أفغانس تاف ،ما كنا نظف أف دكر العرب بيذا الشكؿ ميـ جدا ،أكؿ ما خطر
ببالي عندما دخمنا كاقع أفغانستاف:
أكال :أف نعرؼ حقيقة الجياد األفغاني عمى الطبيعة ،عمى كاقعو ىؿ صحيح ما يقاؿ في
بيشاكر؟ أك غير صحيح؟
ثانيا :ما حجـ الجبيات كاألحزاب في داخؿ أفغانستاف؟
ثالثا :الم تعطش لمشيادة مف الشباب العرب يشبع نيمو كيتخذ اهلل منيـ مف يختار كيشاء لو
الشيادة.
رابعا  :ثـ نكصؿ بعض المساعدات التي في أيدينا إلى داخؿ الجبيات.
مفاجأة :
دخمكا في داخؿ أفغانستاف ،كىذه األىداؼ في ذىني فعادكا إلينا كاذا ليـ كظائؼ كبيرة جدا في
داخؿ أفغانستاف؛ أف العربي يحيي الجبية بكامميا ،أف ىذا العربي األفغاف متعطشكف لرؤيتو
عندما سمعكا أف العرب قدمكا جاءكا ليـ مف مناطؽ بعيدة الذم عمره قد نيؼ عمى المائة أك
التسعيف أك الثمانيف يحمؿ عكازه في يده ككلده الصغير أك إبف ابنو الصغير بيد يمشي عمى

الثمكج ثبلث أربع أي اـ حتى يق أر لو العربي عمى قمب إبنو أك عمى رأس إبنو آيات مف القرآف
الكريـ ،كيحدث أنو رأل عربي كعندما يرل العربي يحتضنو كيعانقو يا حفيد رسكؿ اهلل جئت
تدافع عف ببلدنا ،كجدنا أف العربي لو دكر آخر غير إيصاؿ بعض المساعدات التي تصؿ إلى
أيدينا ،دكر التعميـ ،دكره رفع المعنكيات ،دكره تحريؾ الجبية ،ألف بعض الجبيات بعد طكؿ
المدة سكنت سيأتي العربي ،العربي متعطش يطمؽ نار ،أيف العمميات؟ متى المعركة؟ نريد
الشيادة؟ أيف الحكر العيف؟ كىكذا ...كيبقى يمح عمى القائد مرة كاثنتيف كعشر كعشريف لك القائد
يخترع لو مف الحائط عممية يعمؿ عممية كنحف ييمنا أف تبقى العمميات مستمرة حتى ال يمتقط
الركس أنفاسيـ ،حتى نقض مضاجعيـ حتى ال ييدأكا لحظة مف المحظات.
ككجدنا؛ أف العرب ليـ دكر في التعميـ ،يعني :بعض الجبيات معظـ أبناء الدعكة اإلسبلمية
كالعمماء استشيدكا كانتقؿ الجيؿ الثاني الجاىؿ إلى القيادة ،تدخؿ الجبية ال يحفظكف “ قؿ أعكذ
برب الفمؽ” “قؿ أعكذ برب الناس “ !!...فبدأكا يشعركف أف عمييـ كاجبا كبي ار ىك التعميـ،
تعميميـ القرآف كمفتاح قمكب األفغاف ىك القرآف الكريـ كلذلؾ ..أم شاب دخؿ معيـ عف طريؽ
القرآف نجح نجاحا عجيبا كأحبكه حبا غريبا  ،كقد كتبت عف األخ سعيد الجزائرم كعف أبي
عاصـ؛ أبك عاصـ ذىب إلى أحمد شاه مسعكد فسممو ثبلثيف قائدا مف قادتو الذيف ىزكا ركسيا،
الكاحد منيـ مع فئتو حطـ خمسمائة دبابة ،أربع مائة دبابة خبلؿ ىذا السنكات سمميـ إياه ثبلثيف
كاحد ليعمميـ القرآف الكريـ ،مكث معيـ سنة سألت أحدىـ :كيؼ أبك عاصـ؟ قاؿ :نحف نحب
أحمد شاه حبا عجيبا كلكنو ال يداني حب أبي عاصـ ،قاؿ :كاهلل ما رأيت أىيب منو!! ال يستطيع
أحدنا أف يمد رجمو في حضرتو كال أف يعبث بمحيتو كال أف يبتسـ كال أف ييزؿ  -يا سبلـ  -شاب
عمره ثبلث كعشريف سنة أربع كعشريف سنة فقط!! صكتو ندم بالقرآف الكريـ صكتو مثؿ صكت
أبي ىاجر جميؿ ،أك صكت أبي يحيى جميؿ ،كيحفظ القرآف الكريـ ،ىك تكجييي.
ثبلثيف قائد مف الذيف تعرفيـ ،ركسيا تطمؽ عمى بعضيـ جنراؿ بانا ،جنراؿ !!..لكثرة ما أزعجيـ
كأقمقيـ ،تتممذكا عمى يد ىذا الشاب ،استشيد أبك عاصـ ما استطاعكا الحياة بعده ،ككانت شيادة
عجيبة مف اهلل عز كجؿ كاحد منيـ قبؿ أف يتحرؾ أبك عاصـ الصباح إلى المعركة كتب بجانبو
شييد،ىـ مائة كسبعة عشر نف ار  ،كانا الصائماف الكحيداف في المعركة؛ أبك عاصـ كشاه قمندر
الشييداف ىما أبك عاصـ كشاه قمندر ،الصائماف فقط ،قبؿ أف يتحرؾ صفي اهلل كتب بجانبو
شييد ،قاؿ لو عبد اهلل أنس :اآلف مستشار ألحمد شاه مسعكد ،قاؿ لو :نحف إثناف مف العرب
أنت مستعجؿ عمى كاحد تريد أف تأخذه قاؿ :كاهلل سيقتؿ اليكـ قاؿ تقسـ باهلل ،تتألى عمى اهلل؟
قاؿ :كاهلل أنا ال أتألى عمى اهلل ،لكف أقسـ باهلل لف يرجع أقسـ باهلل سيمكت اليكـ ،أقسـ باهلل
سيقتؿ اليكـ!!.

قاؿ :أنا ال أعمـ الغيب ،لكف أنت أعمى أال ترل نكر الشيادة في جبينو؟ رجع أبك عاصـ شييدا،
فيجمسكف لجمسة القرآف يركف مكاف أبي عاصـ خاليا يبككف .
من كابل إلى القدس()1
إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره ،كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا ،كمف سيئات أعمالنا ،مف
ييده اهلل فبل مضؿ لو ،كمف يضمؿ فبل ىادم لو.
كأشيد أف ال إلو إال اهلل ،كحده ال شريؾ لو ،كأشيد أف محمدا عبده كرسكلو ،بمغ الرسالة ،كأدل
األمانة ،كنصح األمة ،فصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ.
أعكذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ ،بسـ اهلل الرحمف الرحيـ :أليس اهلل بكاؼ عبده كيخكفكنؾ بالذيف
مف دكنو كمف يضمؿ اهلل فما لو مف ىاد ،كمف ييد اهلل فمالو مف مضؿ أليس اهلل بعزيز ذم
انتقاـ كلئف سألتيـ مف خمؽ السمكات كاألرض ليقكلف اهلل ،قؿ أفرأيتـ ما تدعكف مف دكف اهلل إف
أرادني اهلل بضر ىؿ ىف كاشفات ضره أك أرادني برحمة ىؿ ىف ممسكات رحمتو قؿ حسبي اهلل
عميو يتككؿ المتككمكف .
الزمر9>-9< :
وحدة العقيدة والدم:
قصة كابؿ الدامية ..ىي ممحمة فمسطيف الجريحة ،كجراحات اليندكككش تنزؼ دماءىا فكؽ
غزة ،كأنات الثكالى كاأليامى في ىممند كبمخ كىرات تردد آىاتيا كزفراتيا نابمس كأـ النكر كالخميؿ
كالقدس.
فيي قصة كاحدة ؛ قصة اإلسبلـ الجريح ،الذم تكالب عميو العالـ كمو ،قصة ىذا الديف الذم
أطبقت عميو الدنيا قاطبة ،قصة األكمة التي تكاثرت عمى قصعة المسمميف ،عندما يكقؼ الجياد،
كتسقط الييبة مف قمكب األعداء ،كيسكف الكىف القمكب ،تضيع األمة كتتحكؿ إلى غثاء ،كتصبح
جمكعيا زبدا  ،كعندما يـ تشؽ السبلح كم نتضؿ الحساـ ،كم خترط السيؼ ،عندىا تأكم
الثعالب إلى جحكرىا.
ىذا الديف خير ديف نزؿ مف رب العالميف ،أرسؿ لنا ربنا رسكلنا صمى

خير

رسكؿ ،كقاؿ ص( :بعثت بيف يدم الساعة بالسيؼ حتى يعبد اهلل كحده ال شريؾ لو ،كجعؿ
رزقي تحت ظؿ رمحي).
التوحيد ال يحمى إال بالسيف:
فيذا الديف جاء بالسيؼ ،كقاـ بالسيؼ ،كيبقى بالسيؼ ،كيضيع إذا ضاع السيؼ ،كىذا الديف
ديف ىيبة ..ديف رىبة ،ديف قكة ،ديف صكلة ،ديف عزة ،كالضعؼ فيو جريمة يستحؽ صاحبيا
جينـ..

إف الذيف تكفاىـ المبلئكة ظالمي أنفسيـ قالكا فيـ كنتـ قالكا كنا مستضعفيف في األرض قالكا ألـ
تكف أرض اهلل كاسعة فتياجركا فييا ،فأكلئؾ مأكاىـ جينـ كساءت مصي ار
( النساء)?= :
فاإلستضعاؼ ليس عذ ار عند رب العالميف ،إنما ىك جريمة يستحؽ صاحبيا جينـ بيقيف ،إال
الذيف أعذرىـ رب العالميف :األعمى ،كاألعرج ،كالمريض..
(المستضعفيف مف الرجاؿ كالنساء كالكلداف ال يستطيعكف حيمة كال ييتدكف سبيبل ،فأكلئؾ عسى
اهلل أف يعفك عنيـ ككاف اهلل عفكا غفك ار .
(النساء)?> :
لف نتمعثـ ،كلف نجمجـ ،كلف نستحي كنحف نقدـ ديننا إلى البشرية ؛ أف ىذا الديف جاء إلنقاذ
الناس كافة ..في األرض قاطبة ،جاء ىذا الديف إلنقاذ اإلنساف ..جنس اإلنساف في األرض كؿ
األرض.
لف نستحي أف نقكؿ :إف ديننا أمرنا بإرىاب العدك ،كارىاب العدك فرض مف فكؽ السبع الطباؽ
كأعدكا ليـ ما استطعتـ مف قكة كمف رباط الخيؿ ترىبكف بو عدك اهلل كعدككـ .
(األنفاؿ)<6 :
لف يؤثر في مكقفنا ،كال في طبيعة ديننا ذرارم المسمميف الميزكمة أماـ ضغط الكاقع الحاضر،
كأماـ اليجكـ اإلستشراقي الماكر الذم ش -ف

ثبلثة قركف متكاصمة عمى عبادة الجياد

كعقيدتيا.
يقكلكف لنا :دينكـ قاـ بالسيؼ ،فنقكؿ ليـ :ديننا ديف محبة كسبلـ ،كرحمة لمعالميف ،كلكنو قاـ
بالسيؼ ،كبعث نبينا بالسيؼ ،كما حمى ديننا إال السيؼ ،كما حمى التكحيد إال السيؼ.
يقكلكف لنا :أنتـ إرىابيكف ..نحف رحمة لمعالميف ،كلكننا رىبة ألعداء ىذا الديف ،نحف إرىابيكف
لمذيف يريدكف أف ينتيككا أعراضنا ،كأف يسمبكا حقكقنا ،أك يمنعكنا أف نبمغ ديننا إلى البشرية.
اإلسالم ليس دين دفاعي:
كلذا فالذيف كتبكا عف ىذا الديف ،كعف طبيعة الجياد مف ىذه الذرارم المستضعفة ،كاف كانكا
يحممكف الشيادات الجامعية ،فإنيـ يقكلكف :إف ىذا الديف ديف دفاعي!! ،ليت شعرم دفاع عف
أم شيء؟! ىؿ ىذا الديف دفاع عف جزيرة العرب؟!  ..دفاع عف ماذا؟! إف كاف ىذا الديف دفاعا
عف اإلنساف نفسو ،دفاعا عف الحؽ ،دفاعا عف المبادمء ،فنحف نقبؿ ،أما أف يككف دفاعا عف
بقعة أرض فمف ذا الذم عمميـ ىذا؟ ت -رل ،لك أف رسكؿ اهلل ص اعتبر ىذا الديف دفاعيا أك
أف أبا بكر كعمر إعتب ار ىذا الديف دفاعيا فما باؿ جيكشيـ تنطمؽ في األرض لتحطـ عرش
كسرل ،كتثؿ عرش قيصر؟! كما باؿ عثماف كعمي رضي اهلل عنيما كاألمكيكف كالعباسيكف

يدفعكف بالجحفؿ تمك الجحفؿ ،كبالجيش تمك الجيش؟ يصمكف في أياـ عثماف إلى أرمينيا
كأذربيجاف كالى القكقاز كقفقاسيا ،ما الذم دفع أكلئؾ؟! عف أم شيء يدافع ىؤالء؟! ىؿ يدافعكف
كىـ يفتحكف ركسيا مف سنة خمس كعشركف ىجرية ..يدافعكف عف جزيرة العرب؟!.
ليت شعرم لك أف الذيف يعؿ -مكف الجياد ،يفقيكف فقو الجياد ،كيعرفكف طبيعة الجياد ،البد
كنحف ندرس الجياد أف ال نستحي مف طبيعة ديننا ،نحف كعدنا اهلل ،ككعدنا رسكؿ اهلل ص أف
نككف شيداء عمى البشرية ،كعدنا ربنا قاؿ:
ىك الذم أرسؿ رسكلو باليدل كديف الحؽ ليظيره عمى الديف كمو كلك كره الكافركف
(الصؼ) ? :
وقال لنا ربنا آمرا:
فإذا انسمخ األشير الحرـ فاقتمكا المشركيف حيث كجدتمكىـ كخذكىـ كاحصركىـ كاقعدك ليـ كؿ
مرصد فإف تابكا كأقامكا الصبلة كآتكا الزكاة فخمكا سبيميـ إف اهلل غفكر رحيـ .
(التكبة) ; :
إنطمؽ ىذا الديف ليحرر البشرية جميعا ،فكيؼ يككف ىذا الديف دفاعيا؟! دفاع عف أرض مكة؟!
أـ دفاع عف أرض المدينة؟! أـ دفاع عف جزيرة العرب؟! األكلى بالذيف يرددكف ىذه المقالة أف
يفقيكا طبيعة ىذا الديف ،كيعرفكا ىدم سيد المرسميف.
(كالذم نفسي بيده لكال أف أشؽ عمى المسمميف ما قعدت خبلؼ سرية تغزك في سبيؿ اهلل أبدا) ،
(كاف اهلل زكل لي األرض شرقيا كغربيا ،كاف ممؾ أمتي سيبمغ إلى ما زكل لي منيا) ..كلقد
كعدنا كذلؾ (ليبمغف ىذا األمر ما بمغ الميؿ كالنيار ،كال يبقى بيت مف مدر كال كبر إال كيدخمو
اهلل ىذا الديف بعز عزيز ،أك بذؿ ذليؿ ،ع از يعز بو ديف اإلسبلـ ،كذال يذؿ بو الكفر).
ككعدنا صمى أننا سنحكـ ركما ،كقد سئؿ ص :أم المدينتيف تفتح أكال ؛ أقسطنطينية أـ ركمية؟
قاؿ :بؿ مدينة ىرقؿ تفتح أكال ،كقد فتحت سنة (=;>) ىجرية ،كستفتتح ركما بإذف اهلل عز
كجؿ.
ديننا ديف ىجكمي عمى أكلئؾ الطكاغيت الذيف يعب دكف البشر ألنفسيـ مف دكف اهلل ،لقد جاء
ىذا الديف لتحطيـ العقبات السياسية كاإلقتصادية كاإلجتماعية أماـ الدعكة اإلسبلمية ،التي يجب
أف تعـ البشرية كميا ،كال يمكف لم طكاغيت أبدا أف يدعك ؾ تبمغ ديف اهلل ،فالجياد إنما يككف
لئلطاحة بالعقبات السياسية التي تحكؿ دكف تكصيؿ ديف اهلل إلى البشر ،كبعد ذلؾ م عرض
ديف اهلل عمى الناس ؛فمف شاء فميؤمف ،كمف شاء فميكفر« ،أما أننا نريد مف الناس أف يعتنقكا
ىذا الديف دكف أف نحمؿ الحساـ ،كدكف أف يتحكؿ كؿ منا إلى ضرغاـ ،فيذا كىـ مف األكىاـ،
يعيشو الذيف يعيشكف في أبراجيـ العاجية ،أك الذيف م غ -ط كف في مناميـ كسباتيـ.

لف يقكـ لنا قائمة بدكف جياد ،كلف يككف لنا كجكد تحت الشمس بدكف جياد ،كلف يككف لنا أم
كزف في قمكب البشرية بدكف قتاؿ..
فقاتؿ في سبيؿ اهلل ال تكمؼ إال نفسؾ كحرض المؤمنيف عسى اهلل أف يكؼ بأس الذيف كفركا
كاهلل أشد بأسا كأشد تنكيبل
( النساء) >: :
فقد طمب رب العزة مف رسكلو ص القتاؿ كلك كاف كحيدا ،كطمب منو طمبا آخر كىك تحريض
المؤمنيف مف أجؿ أف يكؼ بأس الذيف كفركا ،فالقتاؿ لكؼ بأس الكفار ،كلتخضيض شككتيـ،
كلتحطيـ نفسيتيـ ،كإلزالة عقباتيـ حتى نكصؿ الرحمة الميداة إلى الناس أجمعيف في األرض
كميا ،كفكؽ ىذه المعمكرة.
فرضية العين:
كالقضية األخرل أف الجياد فرض ،كالجياد في حالة ككف المسمميف في ديارىـ مطمئنيف ،آمنيف،
يككف فرض كفاية ،كقاؿ الفقياء :أقؿ فرض الكفاية ،أف يرسؿ اإلماـ في السنة جيشا أك جيشيف
إلى ببلد العدك ،يغزكىـ كيرجعكف ،كقاسكا ذلؾ عمى الجزية ،قالكا :أقميا مرة في السنة ،كاذا لـ
يغز جيش مف ببلد المسمميف أرض الكفار فإف فرض الكفاية لـ يؤد ،كلكف يتحكؿ الجياد إلى
فرض عيف في حاالت:
أكال :إذا كط -ئت أراضي المسمميف.
ثانيا :إذا تجمع الكفار عمى الثغكر ليغزك المسمميف.
ثالثا :إذا استنفر اإلماـ مجمكعة مف الناس ،يصبح الجياد فرض عيف في حقيـ.
رابعا :إذا حصؿ النفير العاـ.
خامسا :إذا س بيت امرأة أك مسمـ في شرؽ األرض أك غربيا ،يتحكؿ الجياد إلى فرض عيف.
فأيف ال يككف الجياد فرض عيف اآلف؟ في أم مكاف في األرض؟ كالجياد اآلف ليس فرض عيف
في فمسطيف فحسب ،كال في أفغانستاف ،بؿ فرض عيف في أفغانستاف كفمسطيف ،كفي كؿ بقعة
كانت تحكـ ببل إلو إال اهلل في يكـ مف األياـ ،كتستمر فرضية العيف في أعناؽ المسمميف حتى
تستعاد آخر بقعة كانت تحكـ ببل إلو إال اهلل في يكـ مف األياـ ،فرضية العيف مستمرة حتى ف-
رجع بخارل ،كطشقند ،كسمرقند ،كاألندلس ،كالقكقاز ،كسيبيريا ،كفرنسا ،كالنمسا ،كبمغاريا،
كالصرب ،كالمجر ،كألبانيا ،كركمانيا ،كىكذا ،حتى نستعيد كؿ بقعة كانت في يكـ مف األياـ تظؿ
ؿ بظبلؿ ىذا الديف ،كتحكـ بشريعة سيد المرسميف.
فميست فرضية العيف مختصة اآلف بأرض ،كليست مقصكرة عمى زمف ،كليست محدكدة بشعب،
ليست مقصكرة عمى أفغانستاف ،كال عمى فمسطيف ،كاف كانت ىاتاف القضيتاف مف أىـ ما يشغؿ

المسمميف في األرض ،لكف فرضية العيف فرض الزـ في عنؽ كؿ مسمـ ،منذ أف يجرم عميو
القمـ حتى يمقى اهلل عز كجؿ.
فأقكؿ :فرضية العيف اآلف مستمرة حتى نرجع ببلد اإلسبلـ كميا ،كفرضية العيف ىذه ال تحؿ
باألكراؽ ،كال بطمب الحقكؽ ،ألف الحقكؽ إنما تؤخذ أخذا ،كال تعطى عطاء :
لنطمبف بحد السيؼ مطمبنا

فمف يخيب لنا في جنبو إرب

مف اقتضى بسكل اليندم([ )7اليندم :السيؼ] .حاجتو
أجاب كؿ سؤاؿ عف ىؿ بمـ
السيؼ ىك الذم يخمص الحقكؽ.
يقكؿ سعد جمعة في كتابو (المؤامرة كمعركة المصير) قاؿ :قمت لكزير خارجية بريطانيا بعد سنة
سبع كستيف :نحف أصحاب حؽ في فمسطيف ،قاؿ :السياسة ليس فييا حؽ ،السياسة فييا
مصالح ،ما في حؽ ،إنما ىي شريعة القكة ،خبلص ...ما داـ يقكؿ لؾ السياسة ليس فييا حؽ،
فأنت كيؼ تطمب الحقكؽ؟ كأم حؽ أرجعتو األمـ المتحدة في يكـ مف األياـ؟ كمتى نظر إلينا
أعداؤنا بدكف قكة؟ انظركا ...انظركا اآلف ...قارنكا بيف أفغانستاف اليكـ كبيف أم بقعة إسبلمية
أخرل! حمؿ القكـ سيكفيـ ،كشر عكا ىاماتيـ لمنار ،كعر ضكا نحكرىـ لمذبؿ (لمرماح) كدفعكا..
كسارت المسيرة ،أشرعت سفينة الجياد عمى بحكر الدماء ،كحداء القكـ:
كما كاف قكليـ إال أف قالكا ربنا اغفر لنا ذنكبنا كاسرافنا في أمرنا كثبت أقدامنا كانصرنا عمى
القكـ الكافريف .
(آؿ عمراف)7:= :
آالم وآمال:
كالناس يظنكف أف أفغانستاف كصمت إلى ىذا بالسيكلة ،لـ يبؽ بيت في أفغانستاف إال كتحكؿ
إلى ميتـ أك مأتـ.
أرسمت زكجتي تخطب بنتا أفغانية-ألحد إخكاننا،-قالت ليا أختيا الكبيرة:أكتظنيف يا أـ محمد أنو
بقي في أنفسنا ميؿ لجنس أك لشيكة؟كاهلل ما تزكجت إال ليبقى معي محرـ في الذىاب كاإلياب،
كلقد تزكجنا كشيراف ما رأيت منو كما رأل مني أناس يمشكف عمى المسامير ،عمى الشكؾ،
يتقمبكف عمى المظى ،يعيشكف عمى الجمر،آلة..طاحكنة دائرة تسحقالبشر ،األعصاب ،النفكس،
تجد القائد األفغاني ييز األرض مف تحت أقداـ ركسيا ،يرتجفكف لمجرد ذكر اسمو ،كفجأة
تصيبو شظية في دماغو،أك شظية في عمكده الفقرم،ال يجد ثمف الدكاء ،ال يجد ثمف الطعاـ ،ال
يجد..نعـ..ثمف الدكاء أك الطعاـ!!كيتمفت كؿ كاحد منيـ اآلف حكلو،كيتفقد أباه ؛ لقد كاراه التراب،
كيتفقد أمو ؛ لقد ىدـ عمييا البيت ،كيتفقد أخاه الكبير؛لقد أسر مف أياـ تراقي،كال يدركف ما

المصير؟كيتفقد أبناءه؛ىذه مشكىة بالنابالـ ،كىذه مشمكلة بشظية في النخاع الشككي ،كىذا قد
أصابو الجنكف ؛ ألنو كىك صغير ما مر عميو يكـ إال كالقذائؼ تتصبب فكؽ بيتو ،فأصيب
بالخبؿ أك الجنكف ،أك بمرض األعصاب ...ماذا تقكلكف؟ ..اآلف في بيشاكر  -في باكستاف -
ثبلثة مبلييف كنصؼ مميكف مياجر ،كفي إيراف مميكف كنصؼ مميكف مياجر ،كفي داخؿ
أفغانستاف  -مف أفغانستاف إلى أفغانستاف سبعة مبلييف مياجر اثنا عشر مميكف مياجر مف
عشريف مميكف،كمع ذلؾ المسيرة مستمرة ،نعـ الحمد هلل.
يقكؿ لي أحد القادة اسمو  -آغا كليد  -قائد كبير في تخار ،في الشماؿ في اشكمش :الطائرات
أغارت عمى بيتو ،اثناف كعشركف مف أىؿ بيتو ،زكجتو ،أقاربو كميـ أبيدكا في لحظة كاحدة،
كىذه األخبار شيء طبيعي ،كليس لو إال مكاصمة المسيرة المريرة.
حدثني أحدىـ  -كىك يحدثني  -قاؿ جاءنا اليكـ خبر استشياد عشريف أك اثنيف كعشريف
شخصا مف أقاربي ،ثـ انتقؿ إلى قصة أخرل مكاصبل عف الجياد ،ككأف القصة ال تعنيو ..ال
تعنيو !! ،كأنيا قصة حصمت في أياـ سيدنا معاكية أك ىاركف الرشيد ،أك غير ذلؾ.
يمشي ،لـ يعد لممكت أم رىبة في نفكسيـ ،تمشي في أرض أفغانستاف كميا مفركشة بالحديد،
فرشت أرض أفغانستاف أكثر مف خمس مرات بحديد القذائؼ ،القذيفة طف كامؿ ،أنا رأيت النبع
خارجا مف أكثر مف مكاف مف آثار القذيفة ،صارت ركسيا ترل أف القذيفة تنزؿ في األرض
كثيرا ،فتذىب قكتيا في داخؿ األرض ،فصارت تنزليا في براشكت (مظمة) حتى ال تنزؿ في
داخؿ األرض([ )7حتى يككف مفعكؿ القذيفة أكثر كلتدميى كتقتؿ أكثر عمى كجو األرض].
نناـ ،في الميؿ تأتي الطائرات ،تنثر األلغاـ الفردية ،المغـ مثؿ الجرادة أخضر عمى لكف العشب،
كينفجر عمى الصكت ،ال حاجة أف تطأ عميو،إذا مررت بجانبو ينفجر بؾ.
لماذا لم تسقط جالل آباد:
جبلؿ آباد ىذه ،الناس اآلف يقكلكف :كلك! ما سقطت جبلؿ آباد؟
جبلؿ آباد أكال :منبت الشيكعييف.
ثانيا :جبلؿ آباد مدينة فييا مائة ألؼ.
ثالثا :جبلؿ آباد فييا مطار.
رابعا :ىـ يدافعكف دفاع المستميت ؛ ألنيـ كذلؾ أفغاف ،كاألفغاف أشداء ،كخاصة الشيكعيكف،
ليسكا قميميف.
حدثني أحدىـ قاؿ :مسكنا شيكعي ،حكمنا عميو باإلعداـ ،قؿ :ال إلو إال اهلل ،قاؿ :ال يمكف،
عشركف سنة كأنا أحارب ال إلو إال اهلل ،فكيؼ أقكؿ ال إلو إال اهلل؟ كضعنا الحبؿ في عنقو ،كقمنا

لو :تقكؿ ال إلو إال اهلل،قاؿ:ال ،شددنا،جحظت عيناه ،كنزؿ الدـ مف أنفو ،ثـ أرخينا الحبؿ ،قمنا
لو:تقكؿ ال إلو إال اهلل؟قاؿ :ال يمكف ،قاؿ :فشددناىا كالى جينـ كبئس المصير
اآلف الحككمة تمقي صكاريخ عمى المجاىديف ،الصاركخ خمسة أطناف كنصؼ ،يدمر دائرة قطرىا
كيمك مترا ،فبل تظنكا أمر الحرب كالجياد في أفغانستاف أمر سيؿ..أناس طحنكا طحنا!.
كلذلؾ كاف مجيء العرب ،رحمة ليـ ،رفعكا معنكياتيـ ،ككجدكا أف إخكانيـ بجانبيـ ،فنشطت
نفكسيـ مف جديد ،كارتفعت ىمميـ ،كىـ رجاؿ ،عندىـ حياء ،كعندىـ شجاعة ،عندما يركف
العربي يتقدـ أماميـ  -كلك كاف المكت ينتظرىـ  -يسبقكف العربي ،كاف كانكا قد تعبكا ،لكثرة
التضحيات ،اإلنساف أعصاب ،لحـ كعظـ كعصب ،في يكـ كاحد في ىرات قتؿ أربعة كعشركف
ألفا ..أربعة كعشركف ألفا ،في كابؿ المجاىدكف يدخمكف المعارؾ مع الركس أك مع الشيكعييف،
فييزمكف الشيكعييف ،فينتقـ الشيكعيكف مف أىالييـ ،كمف أكالدىـ ،جـ عكا الناس في المسجد،
النساء كاألطفاؿ في المسجد ،عندما ق زـ الشيكعيكف في الميداف أغارت الطائرات عمى المسجد
كطحنتيـ طحنا ،لـ يبؽ في المسجد كاحد حي إال طفمة في حضف أميا ألنيا ميتة ،كقد قسـ
رأسيا قسماف ؛ قسـ مف دماغيا نزؿ عمى حضف ابنتيا فجنت ،قاؿ عادؿ  -أحد الشباب العرب
مف السعكدية  -قاؿ :فجئت إلى المسجد أنا كالقائد أظف أنو (أكغيكر يدار) فبكىت ،قاؿ لو :ما
الذم يبكيؾ؟  -األفغاني يقكؿ لمعربي  -ما الذم يبكيؾ؟ قاؿ لو :أليس ىؤالء أىمؾ كذكيؾ؟ قاؿ:
بمى ،كلكف المعركة تحتاج كقكدا طكيبل ككثيرا ،كغدا سنمضي عمى ىذا الطريؽ ،كأنا كاياؾ
سنقضي ،كىنالؾ شيء يطعننا أكثر مف ىذا ،أتدرل ما ىك؟ قاؿ :ال ،قاؿ :إف بعض قكمؾ مع
ىذه التضحيات يتيمكننا بالشرؾ ،قاؿ :ىذا أشد عمى قمكبنا مف رؤية ىذه المناظر!!!
حكم نقل صدقة الفطر إلى الجهاد:
يا إخكة :أفتى الشيخ ابف باز :أنو يجكز تحكيؿ صدقة الفطر إلى أفغانستاف ،جمعت رابطة العالـ
اإلسبل مي في الرياض ثبلثة مبلييف لاير ،اتصمكا بي قالكا :تصرؼ لـ يبؽ إال يكـ كاحد ،إشتر
أرز ككزع بثبلثة مبلييف لاير ،أشد الناس حاجة ىـ المياجركف في إيراف ،ألنو ال يكجد مؤسسة
خيرية ال عربية كال أجنبية ،ال إسبلمية كال صميبية دخمت إيراف كقدمت حبة طحيف ليؤالء،
كمنعكا . .طبعا الحككمة اإليرانية ال تقدـ شيئا ،فالميـ ،إخكاننا ليمة عيد الفطر اشتركا كمية مف
الرز ككزعكىا ..كيمك ،كيمك كنصؼ ،كيمكيف ،يقسـ لي أحد اإلخكة :كنا ندخؿ عمى األسرة
بكيمكيف مف األرز ،فيبككف فرحا ليمة عيد الفطر ،ما أركا الرز منذ فترة طكيمة ،نأتي باألطفاؿ
إل ى دكر األيتاـ ،يبقكف شي ار كشيراف ال يعرفكف كيؼ يؤكؿ الرز ،ما أركا الرز في حياتيـ ،في
ىيرات عمى حدكد إيراف/أفغانستاف ،ىنالؾ أناس عاشكا فترة طكيمة عمى العشب حتى شفاىيـ
تحكلت كشفاه الغنـ سكداء صمبة مف كثرة أكؿ الحشيش ،بدأ المكف األخضر يظير عمى

كجكىيـ ،في عركقيـ لكف الحشيش ،فجاء قائدىـ ،قاؿ ليـ :لك انتقمتـ ،ىنا ال يكجد مياه ،لك
انتقمتـ بجانب العيف ،كسكنتـ ،قالكا :لكف بجانب العيف ال يكجد الحشيش الذم نأكمو ،صاركا
يأكمكف المضيض ،األرقط (المبف الجامد) ،ال يكجد خبز ،ال يكجد رز ،ال يكجد شيء ،فأصيبكا
بالقرح المعدية ،م ا عندىـ ،صاركا يبحثكف عما بقي في السنكات السابقة ،إيش بقي في البيت ؟
المبف الجامد !! يأكمكنو يعيشكف عمى المبف الجامد ،فأصيبكا بالقرحة المعدية ،ال يكجد خبز
تحتو ،كال يكجد رز ،فجاءكا يتعالجكف مف القرح المعدية..
أـ حسبتـ أف تدخمكا الجنة كلما يعمـ اهلل الذيف جاىدكا منكـ كيعمـ الصابريف .
(آؿ عمراف )7:8
فهم اإلسالم من خالل الميدان:
النفس البشرية ال تفيـ اإلسبلـ تماما إال إذا جاىدت بالنفس ،ليس بالماؿ! بالنفس ،تصكر معي
جببل ارتفاعو أربعة آالؼ متر ،كمطمكب مف األفغاني أف يسكؽ حماره  ،كحماره محمؿ بسبلحو
كذخيرتو كطعامو ،كأف يصعد قمة الجبؿ كينزؿ ىك كحماره ،الحمير تمكت عمى الطريؽ ،يصعد
البغؿ إلى قمة الجبؿ ،يصؿ بو اإلعياء مبمغو ،يقؼ عمى حافة الجبؿ ،يمقي بنفسو في الكادم
فينتحر البغؿ.
زاكية الميؿ حكالي ;= درجة ،الثمج تجمد ،مطمكب منؾ أف تصعد ،كأنا أرل األفغاف بجانبي،
حماره أمامو ،كيدفعو مف الخمؼ في الصعكد ،كيمقاه في النزكؿ ،كاذا زلؽ الحمار ىكل إلى
الكادم إلى غير رجعة ،كأنت تصكر كأنت صاعد ،كفكقؾ الخيكؿ النازلة بالمئات ،كاذا زلؽ أم
حصاف أك حمار أخذؾ في كجيو كمضيت إلى مصيرؾ المحتكـ ،فبل تظف األمر سيبل ،كال
تظنكا أف ىذا النصر كصمكا إليو بالسيكلة ..
أـ حسبتـ أف تدخمكا الجنة كلما يأتكـ مثؿ الذيف خمكا مف قبمكـ مستيـ البأساء كالضراء كزلزلكا
حتى يقكؿ الرسكؿ كالذيف آمنكا معو متى نصر اهلل
(البقرة )87:
حتى الرسول يستطول النصر ...متى نصر اهلل .
مف أذاف الفجر ،صمينا الفجر ،ركبنا خيكلنا ،كطبعا في مثؿ ىذا الظرؼ ال تستطيع أف تركب
الحصاف ،مضينا قميبل عمى الحصاف ،ثـ نزلنا كال بد أف تصعد ،الثمج تجمد ،حيثما تضع رجمؾ
تنزلؽ الرجؿ ،كنا نتمنى أف نجد كمية مف الطيف ،أك حج ار مف الحجارة ،أك حما ار ميتا حتى
نتشبث بو أك نتكيء عميو ،كنا نمشي عمى أربع! عمى أيدينا كأرجمنا ،ال يستطيع اإلنساف أف
يمشي كاقفا ،قرب قمة الجبؿ دكنو بمائة متر كأنا ال أكاد ألتقط أنفاسي مف اإلعياء ،كأتعجب
كيؼ يمكنني أف أصؿ إلى قمة الجبؿ؟! كاذا بحمار ييكم كصاحبو يمحؽ بو ليمنعو مف المكت،

كيجرم معو ىكذا ،كأخي ار أدركو اليأس ،ثـ أفمت حماره إلى مصيره ،كما تمالكت نفسي فقيقيت،
كشر المصائب ما يضحؾ ،فتصكر معي ...إذا كانت طريقؾ فييا سبعة جباؿ ،أنت معمؽ بيف
السماء كاألرض فييا ،بعد صبلة الفجر نريد أف نصمي،ككذلؾ الظير كالعصر ،أيف؟ ما كصمت
أسفؿ الجبؿ  -يعني طمعنا كنزلنا  -إال عند أذاف المغرب ،مف بعد الفجر إلى أذاف المغرب،
الشباب كاهلل يتمنكف المكت كىـ في رؤكس الجباؿ لشدة التعب ،كأحيانا يدرؾ اإلنساف اإلعياء،
كالثمكج متراكمة ،جاكيت خفيؼ ،صدرية  -ليس (جاكيت) كامبل  -صدرية ال أستطيع حمميا،
قد خمعتيا ككضعتيا عمى البغؿ بجانبي ،قبؿ أف أصؿ قمة الجبؿ جاء األفغاني ،قاؿ :يا شيخ،
قمت لو :نعـ ،قاؿ( :آسب مرد ...ختـ) يعني مات الحصاف ،كحمؿ األمتعة عمى كتفو كمضى
في طريقو.
عمى الطريؽ شاب عراقي اسمو عمي ،قاؿ :اترككني أنا أمكت ىنا ،كأنت ال تستطيع أف تأخذ
عنو غطرة ،كال تستطيع أف تحمؿ قمما عنو ،كترؾ ليمكت بيف الثمكج ،معو ( Sleeping bag
كضعو تحتو كناـ ،ينتظر المكت ،كفي الميؿ كحده ،في قمـ الجباؿ ترؾ ليمكت ،ال يستطيع أحد
أف يقدـ لو شيء ،كاذا بياتؼ :اصبر إف اهلل معؾ ،كيبقى ثبلثة أياـ ،كتمر قافمة ،كيحممكه،
كيرجعكه إلى (جتراؿ) ،كلكف رجميو كانتا قد تجمدتا ،كقطعت أصابع رجميو.
كـ مف الناس ماتكا فقط مف البرد ،الشباب العرب ىؤالء  -نرجكا اهلل أف يجزييـ خير الجزاء -
الذم يعيش في مثؿ (الدكحة) تحت ظؿ ظميؿ ،كماء كفير ،كالفاكية كالحمكيات ،كالرز كالمحـ،
كما إلى ذلؾ ،كعندما يخطر ببالو أف يخدـ اإلسبلـ كثي ار يذىب ليحضر درسا مف الدركس ،ثـ
ينتقؿ فجأة إلى مثؿ ىذا الجك ،يخرجكف مف (بنجشير) كقت الضحى متكجييف إلى (تخار) ،بعد
المغرب بدأت اليبات ..ىبات رياح باردة تيب عمييـ ،نزؿ بعض الثمج في أحذيتيـ ،كىـ ال
يحسكف ،يمشكف كالعرؽ نازؿ ،كصمكا (انجمف)  ،أرادكا أف يخمعكا جكاربيـ ..خبلص ،لصقت
بأرجميـ ،كبدأ األلـ ،كبدأكا يصيحكف ،كاجتمع أىؿ القرية عمييـ ،فكجدكا أصابعيـ مثؿ قالب
الثمج ،تكسرت كحدىا.
فأمر الجياد أمر ثقيؿ ألنو بإمكانؾ أنت أف تؤدم كؿ العبادات كأنت في بيتؾ بيف أكالدؾ إال
الجياد ،تصمي كأنت تحت المكيؼ ،كتصكـ كأنت بيف أكالدؾ كزكجتؾ كتحت المكيؼ ،كتحج في
ثبلثة أياـ ،كتزكي عمى التمفكف ،لكف الجياد ..كيؼ تأخذ زكجتؾ ،كالمكيؼ ،كالسيارة
ك(المرسيدس)؟ ال تمشي سيارة (المرسيدس) فكؽ جباؿ نكرستاف أك جباؿ اليندكككش،
(المرسيدس) رجميؾ( ،مرسيدس) نمرة ( ، )77كلذلؾ الجياد انسبلخ مف الحياة الدنيا كميا،
تستطيع أف تصكـ كأنت في شركتؾ ،كأف تصمي كأنت في كظيفتؾ ،كأف تزكي كأنت في

جامعتؾ ،لكف ال تستطيع أف تجاىد كأنت تجمع أم كاحدة مف ىذه مع الجياد ،كلذلؾ قاؿ اهلل
عز كجؿ ،أعكذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ:
قؿ إف كاف آباؤكـ كأبناؤكـ كاخكانكـ كأزكاجكـ كعشيرتكـ كأمكاؿ اقترفتمكىا كتجارة تخشكف
كسادىا كمساكف ترضكنيا أحب إليكـ مف اهلل كرسكلو كجياد في سبيمو فتربصكا حتى يأتي اهلل
بأمره كاهلل ال ييدم القكـ الفاسقيف...
(التكبة)8: :
كؿ الدنيا في كفة كالجياد في كفة أخرل ،ألنو ال يمكف الجمع بينيما.
الهدنة في بنجشير:
أحمد شاه مسعكد ،تسمعكف بو ىذا القائد ،ماذا أحدثكـ؟ تصكر قريتو أماميا مدـ ر حكالي
ثبلثمائة دبابة كآلية ،مثؿ محرقة الدكحة لمسيارات ،فركسيا قالت :كيؼ نخمص مف ىذا ،أتعبنا،
أرسمكا إليو :نريد أف نعقد معؾ ىدنة ،فاستشار العمماء ،قالكا :ال بأس ،قالكا لو :تأتينا؟ قاؿ :ال
آتيكـ ،قالكا :نمتقي في نصؼ الطريؽ ،قاؿ :ال ،أنتـ تأتكننا ،قالكا :تضع عندنا رىائف ،قاؿ :ال
أضع عندكـ رىائف ،أنتـ تأتكننا ،فجاءكا إليو أذلة صاغريف ،شاب اآلف عمره سبع كثبلثكف سنة،
ابتدأ الجياد قبؿ خمس عشرة سنة ،كاف عمره اثنيف كعشريف سنة ،جمس ىك كالجنراالت الركس،
أك الضباط الركس الكبار ،أكؿ ليمة ،ثاني ليمة ،ثالث ليمة ،قاؿ لو القائد الركسي :أنت ال تعمـ
الحالة النفسية التي نعيش فييا ،ىذا المجنكف (بريجنيؼ) األحمؽ رمانا في ىذه المحرقة كتركنا،
نحف نشعر أننا مقيدكف بأرجمنا ،كنريد أف نفؾ أنفسنا ،قاؿ :فيممت في الميمة التي بعدىا أف
أسجؿ ما يقكؿ ،لكني رأيتيا خسة ترتفع عنيا أمانة المجالس.
عقدكا ىدنة :إيقاؼ الحرب في بنجشير ستة أشير ،صار يرسؿ المجاىديف خارج بنجشير يقتمكف
العدك كيرجعكف إلى بنجشير ،في بنجشير ممنكع القتاؿ ،كاف الجبؿ بينو كبيف ممر (ساالنج) ،
ي رسؿ السرية أك الكتيبة إلى ساالنج تضرب كترجع إلى بنجشير ،في بنجشير ممنكع أف تتحرؾ
طائرات ،ممنكع أف تتحرؾ دبابات ،كجدكا أف القضية ليست مربحة ،مات ىذا (أندربكؼ) ،كجاء
(تشيرنيكك) ،لكف انظركا صنيع رب العالميف ...سبحانؾ يا رب!! ىؿ سمعتـ أنو في أربع سنكات
يمكت ثبل ثة مف رؤساء اإلتحاد السكفياتي؟ دعكات المظمكميف األفغاف ،ثبلثة مف رؤساء اإلتحاد
السكفياتي ،ستاليف حكـ ثبلثيف سنة( ،خريتشكؼ) عشر سنكات ،بريجنيؼ خمس عشرة سنة،
بريجنيؼ عاش سنة ،جاء (أندركبكؼ) سنة كنصؼ ،تشيرنينكك سنة ،دعكات تسمط عميو مف
األفغانيات كاألفغانييف تصعد إلى السماء ،ييمكيـ اهلل عز كجؿ ،جاء تشيرنينكك ،قالكا :ىذا
ضحؾ عمينا ،اسجنكا المجنة التي عقدت معو الصمح ،سجنكىا ،شكمكا لجنة جديدة ،كتبت المجنة
الجديدة شركطا لمصمح ،أرسمتيا لو :لقد خدعت المجنة السابقة ،كىذه شركطنا الجديدة ،غدا نمتقي

لنناقش شركط الصمح ،ق اؿ :أنا ال أستطيع أف أناقشكـ غدا ،بعد أسبكعيف نمتقي إف شاء اهلل.
أمر الفبلحيف أف يجمعكا زركعيـ كقمحيـ ،قاؿ ليـ :أنا داخؿ عمى معركة ،اجمعكا القمح كخبئكه
في البيكت ،بعد أسبكعيف حمؿ الكبلككؼ  -الكبلككؼ غنيمة مف الركس لبس المباس العسكرم،
ىك كجماعتو يمبسكف المباس العسكرم ،مفركض عمى كؿ كاحد منيـ أف يمبس المباس العسكرم
مف صبلة الفجر إلى بعد صبلة العصر  -لبس المباس العسكرم ،حمؿ الكبلككؼ كذىب إلى
المجنة ،أم لجنة ىذه؟ كبار الضباط الذيف يخططكف ضد حمؼ األطمسي لمكاجية العالـ كمو،
قاؿ :مسكت كرقتيـ ككضعت عمييا باألحمر ،ثـ كتبت شركطا جديدة شديدة ،أضعاؼ أضعاؼ
شدة األكلى ،كصمت ،ناكلتيـ الكرقتيف ،أركا الشطب األحمر ىذا ،ك أركا كرقتيـ ،كنظركا في
الشركط الجديدة ،بدأكا ينفخكف ،كيربدكف ،كيحمركف ،كيزبدكف ،قالكا :ىؿ تسمح لنا أف نخرج
لندخف سيجارة؟ قاؿ ليـ :أخرجكا إذىبكا ،أصبحكا مثؿ (الحية السارطة)([)7مثؿ فمسطيني كيعني
كؤلفعي التي ابتمعت شيئا أعاقيا عف الحركة] .خرجكا ،دخنكا ،إيش نعمؿ مع ىذا ،إرجعكا،
رجعكا ،مسؾ كاحد مف كبار الضباط ( -جنراؿ) أك غيره  -األكراؽ ما تحممت نفسو ،رماىا ىكذا
أمامو ،جـ عيا بيده كضربيا في كجو الضابط الركسي ،قاؿ لو :أخرج يا قميؿ األدب ،قاؿ لو
الضباط الركس :إسمح لو ،ىك قد تسرع ،قاؿ :ال يمكف أف نكاصؿ النقاش إال إذا خرج ىذا ،اهلل
أكبر!! ...جندم مف جنكد رسكؿ اهلل ص يفرض عمى جنراؿ ركسي أف يخرج مف الجمسة!! أم
عزة ىذه التي رفع بيا اإلسبلـ بالجياد جنده؟! أخرجكه ،كقعكا ،في اليكـ التالي أرسمكا لو رسالة:
نحف كقعنا تحت رىبة الكبلككؼ ،ىذه الشركط مجحفة ،ال نكافؽ عمييا ،جاء قائد المجنة ،كبدأ
يرجكه :أنت شد دت عمينا ،لي ف عمينا ،ما إلى ذلؾ ...يا سبلـ!! فمي ف ليـ ،حذؼ ليـ شرطا
أك شرطيف ،كقعكه ،كجدكا أف ىذا تحد لكرامة ركسيا ،مجاىد صغير في كاد مف األكدية ،ما
دخمتو السيارات حتى اآلف ،ما عبدت أرضو حتى اآلف ،ىكذا يفرض عمينا ما يريد ،جاء
سكبكلكؼ بنفسو (ككيؿ الدفاع الركسي) ،ككيؿ الدفاع السكفياتي ،ليشرؼ عمى تخطيط معركة
ضد أحمد شاه مسعكد ،كجاء بجنراليف أك (مارشاليف) كبيريف ليخططا لممعركة ،جاءه تقرير -
ىك لو عيكنو في المخابرات ،في الدكلة ،في رئاسة الجميكرية ،يعني الشباب يحبكنو كالحمد هلل،
تجد صكرتو في الجيكب ،يقكلكف( :مردم ممة) رجؿ الشعب ،الصدؽ! ..الصدؽ! ...الحقيقة -
خططكا أف م دخمكا كاحدا كخمسيف ألؼ جندم ،مع أف الذيف في بنجشير أربعة آالؼ ،كاألياـ
الثبلثة األكلى أف تغير الطائرات ستمائمة غارة في اليكـ ،كؿ غارة فييا ثبلثكف طائرة تقريبا،
يعني تصكر ...ستمائمة غارة ،يعني ينزؿ أربعة كعشركف ألؼ طف مف المتفجرات في يكـ كاحد
عمى الكادم ،أربع كعشريف ألؼ طف ،الكيمك مف المتفجرات تساكم عشريف قنبمة ...فالطف كـ؟!!
عشركف ألؼ قنبمة ،األربعة كعشركف ألؼ طف ..أضرب ( ،:>6.6666 = )86666×8:ماذا

يصنع؟ الثمكج تغطي المنطقة ،كالقصة طكيمة ،الميـ ،زرع الكادم ألغاما ضد الدبابات ،كضع
ألغاما شراكية عمى األبكاب التي سيفتحيما الركس في ظنو ،كزع أصحابو خارج الكادم ،أبقى
أناسا في داخؿ الكادم ينتظركف الدبابات ليضربكىا ،ضربت الطائرات ،كدخمت الدبابات ،أكؿ
يكـ ،كسكككلكؼ قاعد عمى البلسمكي ينتظر رسالة إنياء المجاىديف في بنجشير ،جاءتو
الرسالة :دخمنا بنجشير فمـ نجد أحدا إال األلغاـ ،كتحطـ كثير مف دباباتنا ،القمـ بيده سقط ،قالكا:
ما بالؾ ،قاؿ :خسرنا المعركة ،ليمتيا كاف السفير الركسي في حفؿ استقباؿ مدعك إليو السفراء،
في حفمة ،قاؿ السفير الفرنسي لمسفير الركسي :أنتـ ذبحتـ الذيف في بنجشير ،ىك يعرؼ
الجكاب ،فأطرؽ رأسو ،كخرج مف الجمسة قبؿ أف يشرب الشام ،ستة أشير بعد بداية المعركة
كالطيراف يخرج يكميا مف (خكجو ركاش) في كابؿ ،مف (بجراـ)  ،مف كبلديو ،مف ركسيا يمر
يكميا في الصباح يضرب بنجشير كيرجع إلى ركسيا أك إلى مكانو ،عندما تمر الطائرات في
الصباح ،أىؿ بركاف ككابيسا يبككف لرؤية الطائرات ،ىـ عمى رؤكس الجباؿ ،رؤكس الجباؿ
مزركعة باأللغاـ ،زرعتيا الطائرات باأللغاـ ،م نزلكف عمييـ ككماندكز ركسي ،يخكضكف معيـ
معركة عمى رأس الجبؿ ،ينزلكف إلى الكادم ،تنزؿ الطائرات عمييـ في الكادم ،الدبابات تمحقيـ
في الكادم ،كىكذا دكاليؾ.
اعتراف روسيا بالهزيمة:
الجياد! ..الجياد كره لكـ..
كتب عميكـ القتاؿ كىك كره لكـ ،
(البقرة)87< :
اهلل عز كجؿ نصرىـ ...نصرىـ بصبرىـ ،كبعض الناس يقكلكف :ركسيا انسحبت ،مف الذم قاؿ
لؾ أنيا انسحبت؟! لقد تمزقت ركسيا في داخؿ أفغانستاف ،غكرباتشكؼ قاؿ :لقد كاف دخكلنا إلى
أفغانستاف خطيئة ،لقد ق ز اقتصادنا بدخكلنا أفغانستاف.
قائد الجيش الركسي كىك منسحب يقكؿ :ىذا اليكـ الذم كنا ننتظره قبؿ سنكات.
جندم عمى التمفاز الركسي يسألكنو :كيؼ حالكـ في المعركة؟ قاؿ :عندما نسمع (اهلل أكبر)
نبكؿ عمى ثيابنا.
أتظنكف األمر سيبل؟ مزقت ركسيا ،بمبكؼ يقكؿ عف حربو مع شامؿ (اإلماـ شامؿ) :لقد فقدنا
في قفقاسيا مف الجنكد ما يكفي لفتح بمداف مف مصر إلى الياباف ،كلك استمر الجيش الركسي في
داخؿ أفغانستاف النتيت ركسيا ،كقاؿ ليـ ميتراف :إف أفغانستاف سرطاف في جسد اإلمبراطكرية
الركسية يأكميا يكما بعد يكـ.

كاألمريكاف ...األمريكاف صاركا يخافكف مف األفغاف ،كىـ في داخؿ أفغانستاف ،ككتبت كتب
كزعت في األسكاؽ األمريكية :إف األفغاف سيقتحمكف ركسيا ،كسيسقطكف اإلمبراطكرية الركسية
بكاسطة المسمميف الذيف في الجنكب ،ثـ يدخمكف مرة أخرل إلى أكركبا ،كعندىا يا أمريكا
ستضطريف إلى دخكؿ معركة مع المسمميف في أكاسط أكركبا.
يقكؿ األكركبيكف :لقد عاد األتراؾ مرة أخرل ،عاد األفغاف لتدفعكا ليـ الجزية خمسة قركف مرة
أخرل.
كلذلؾ ،كؿ الدنيا اجتمعت لتحاكؿ أف تكقؼ ىذا المد ،كقمت :ييكدم قدـ لمحككمة األمريكية -
ىك أمريكي معركؼ اسمو شاختر ماف  -قاؿ:
What We have done؟؟!، We have awaken the Againt
ماذا عممنا؟ لقد أيقظنا العمبلؽ.
الجياد في أفغانستاف ،كاف مثاال حيا رائعا لمصبر ،لمتضحية ،لمبذؿ كاإلباء ،لمشمـ كالكفاء ليذا
الديف ،لقد كاف درسا ألعداء ىذا الديف.
كلذلؾ بعد أف انسحب الجيش الركسي ،اجتمع مجمس السكفيات األعمى  -تابكا تكبة نصكحا-
قرركا أننا :لف نرسؿ الجيش األحمر إلى أم دكلة في العالـ  -عدا الدكؿ الشيكعية طبعا  -اآلف
المقاطعات اإلسبلمية في جنكب ركسيا بدأت تتمممؿ ،في األشير الخمسة األخيرة بدأت محطة
طاجكستاف التي لـ تسمع القرآف منذ سبعيف عاما ،بدأت تبث القرآف بالمغة العربية ،كتؤذف بالمغة
العربية.
عزة واباء:
فالجياد ...نعـ صعب ،الجياد فيو الم اررة كالحرماف ،لكنو عذب ،كنتيجتو السعادة في الدنيا
أكالشيادة لآلخرة ،فكؿ مسمـ في األرض اآلف يرفع ىامتو اعت از از بعمامة األفغاف ،كأصبحت ىذه
العمامة رم از لمعزة في األرض كميا ،كنت ماشيا في أمريكا البسا ىذه الطاقية األفغانية،
كاألمريكاف ينظركف إلي بإعجاب ،يبدك أنو أفغاني.
(أرماككست) كزير الخارجية األمريكية ،رباني جالس ،فجاء (أرماككست) ليسمـ عميو ،فقاـ رباني
يسمـ عميو ،قاؿ :يا سيدم ال تقـ ،أنت يقاـ لؾ كال تقكـ ،ككيؿ الخارجية األمريكية يقكؿ لرباني:
يا سيدم ال تقـ ،لما التقى في الطائؼ بعد أف استماتت ركسيا حتى تمتقي بيـ ،قاؿ ليـ:
بشركط ،قالكا :نمتقي في المنفى في فينا ،قاؿ لو :ال ،في أرض إسبلمية ،إما في السعكدية ،أك
في باكستاف ،كتركو كمشى ،ركسيا قالت :مكافقكف في السعكدية ،في باكستاف ،قالكا ليـ :رباني
ذىب إلى السعكدية يعتمر ،اتصمكا بو في السعكدية :مستعدكف أف نأتيؾ إلى السعكدية ،قاؿ ليـ:

إسألكا الحككمة السعكدية ىؿ تأذف لكـ؟ ألنو ليس لكـ سفارة ،اتصمكا بالسعكدية :أتسمحكف لنا أف
ندخؿ؟ نريد أف نرل (رباني) ،مستميتكف ،قالكا ليـ :ادخمكا ،عندما التقكا ،قاؿ ليـ :بشركط ثبلثة:
أكال :أف تدخمكا قبمنا لتقكمكا لنا عندما ندخؿ.
ثانيا :أف ال نسمـ عميكـ.
ثالثا :أف ال تبحثكا قضية الحكـ في المستقبؿ (قضية حككمة نجيب) ،ىذا ال تبحثكا فيو،
مكافقكف ،مكافقكف ...مستميتكف! يريدكف أف يمتقكا بالمجاىديف ،كالتقكا أخي ار كصرحكا :لف نمتقي
بركسيا بعد اليكـ ،خرجت ركسيا كليس معيا قطعة كرؽ مف المجاىديف ،قطعة كرؽ كاحدة ،أم
عزة ىذه؟! أم رفعة؟! أم ثناء؟! أل إشراؽ؟! كلذلؾ كؿ العالـ  -الحقيقة  -اآلف غير راض عف
ىذه النتيجة ،ككانكا يظنكف أف الجياد األفغاني سينتيي إلى ىذه النياية.
عودة المصطمحات الشرعية:
كاف الغرب كأمريكا يظناف أف القضية قضية استنزاؼ كاشغاؿ لركسيا ،استنزاؼ بسيط لركسيا،
كاشغاؿ لقكاتيا ،كاستنزاؼ القتصادىا ،كاهلل عز كجؿ قاؿ :خذكا نصرا ،خذكا رفعة ،خذكا صبرا،
كأنا ال أعرؼ كيؼ صبركا.
عندما كنت أق أر في السيرة أف الجيكش اإلسبلمية كانت تجاىد بدكف ركاتب ،ما كنت أصدؽ!!
كيؼ تجاىد بدكف ركاتب؟! ال نجمة ،كال نجمتيف ،كال كساـ ،كال كساميف ،كال شريطة ،كال
شريطتيف ،كيؼ يجاىد ىؤالء؟ حتى رأيت نصؼ مميكف أفغاني يجاىدكف ،كأقصى ما يطمبكنو
مف قائدىـ :الذخيرة كالطعاـ ،كال يستطيعكف أف يكفركا الطعاـ ،أعادكا كثي ار مف القيـ في الحياة،
كممة (المجاىدكف) فرضكىا عمى العالـ ،إال بعض الصحؼ العربية رافضة أف تقر كتعترؼ أنيـ
مجاىدكف (ثكار) قكلكا (مجاىدكف) مثؿ الغرب ،عمى األقؿ مثؿ الغرب ،ال ...ثكار!! ،العرب
يفيمكف ...ما شاء اهلل ،الحمد هلل!! قالكا :أنتـ الجئكف ،قالكا :ال ،نحف مياجركف ،نحف لسنا
الجئيف ىاربيف مف أجؿ الطعاـ ،أكؿ مرة خمسة مبلييف مسمـ يخرجكف مف ديارىـ ىربا
بعقيدتيـ ،كاف بإمكانيـ أف يبقكا في داخؿ أفغانستاف يعيشكف أحسف عيش ،لـ يخرجيـ أحد ،لكف
خرجكا ىربا بدينيـ ليكاصمكا المعركة مف خارج أفغانستاف ،الغنائـ ،الفيء ،اإلمارة ،ىذه
المصطمحات اإلسبلمية نسيناىا.
قرأت كتابا ألحد أساتذتنا في الجياد ،استحىا األستاذ أف يكتب :أف مف نتائج الجياد السمب ،
قاؿ :كيؼ السمب يكتب ،كاذا الغرب ق أر السمب؟ (مف قتؿ قتيبل فمو سمبو) ،أف نأخذ منو فمكسو
كسيفو كسبلحو كفرسو ،أعكذ باهلل! نستحي مف الغرب ،ىـ يخجمكف مساكيف ،كنحف نخجؿ منيـ،
نخجؿ مف مكاقفيـ ألنيـ يستحيكف مف دينيـ ،يستحيكف مف أكامر ربيـ مف أجؿ الغرب ،أحيكا
مرة أخرل اإلسبلـ مف جديد ،نص كا في الدستكر عمى أف ىذه الدكلة إسبلمية جيادية ىدفيا

تحرير المسجد األقصى بعد تحرير كابؿ ...في الدستكر!! يا جماعة العالـ يحاربكـ ،يا جماعة،
الغرب يغضبكف ،يا جماعة الييكد يؤلبكف الدنيا عميكـ ،قالكا :ال ..ال بد أف ينص عمى ىذا في
الدستكر ،أصحاب عقائد ،أصحاب ديف ،كيؼ كصمكا إلى ىذا؟.
الطريق إلى المجتمع المسمم :
أنا خرجت بقانكف :أف الطريؽ إلى مجتمع مسمـ ،ال يمكف أف يقاـ مجتمع مسمـ إال بدعكة
إسبلمية تربي الشباب أكال عمى ديف اهلل ،تعمميـ الخكؼ كالخشية مف اهلل ،كالصياـ ،كالقياـ،
كغض البصر ،كحفظ المساف ،كحفظ الجكارح مف اآلثاـ ،كيربكنيـ عمى العزة ،كالتحرر مف
الخكؼ ،خاصة التحرر مف الخكؼ عمى الرزؽ ،ألف الذم قطع األعناؽ ،كأصاب الظيكر
بالقاصمة ىك الخكؼ عمى الكظيفة ،كأصبحت عقدة المخابرات عقدة ال تحؿ ،شبحا يطارد
المسمميف في كؿ مكاف ،فبل بد مف التحرر مف الخكؼ ،الخكؼ عمى الرزؽ ،الخكؼ عمى
األجؿ ،الخكؼ عمى الكظيفة ،ىذا الشباب الذم سي كك ف بعد فترة مف التربية تيا ار إسبلميا ،أك
دعكة إسبلمية ،أك جماعة إسبلمية ،ىذه ال بد أف تفجر الجياد ضد أعداء اهلل ،كم كك ف التيار
اإلسبلمي الصاعؽ الذم يفجر طاقات األمة ،كتتصدر الدعكة اإلسبلمية لقيادة الجماىير التي
تمتؼ حكؿ الدعكة لصدقيا كإلخبلصيا كبذليا كجيادىا ،كتسير المسيرة فكؽ النار ،كفي األتكف
المضطرـ ،كم -فقد معظـ أبناء الدعكة عمى الطريؽ ،ألنيـ يشكمكف رأس الحربة في المعركة،
اآلف في أفغانستاف  %?6مف أبناء الحركة اإلسبلمية قتمكا في المعركة ،تسعكف في المائة.
يقكؿ حكمتيار :في بداية الجياد أرسمت سبعة كتسعيف قائدا  -قبؿ سنة يقكليا لي  -بقي ثمانية،
كقتؿ تسعة كثمانيف ،عشرة في المائة بقي مف أبناء الحركة ،لكنيـ مف عيكف الناس ،كمحؿ
احتراميـ ،الكؿ يكد لك يفتدييـ ،كأصبحت كممة الحركة اإلسبلمية رم از ـ شر فا في داخؿ
أفغانستاف ،ألنيـ ىـ الذيف تصدكا في البداية لممعركة ،كىـ الذيف فجركا طاقة األمة ،كىـ الذيف
قادكا المسيرة ،كاهلل أبقاىـ أحياء ليحافظكا عمى ثمار الجياد ،كبدكف دعكة إسبلمية ،يتربى
أصحابيا عمى الخكؼ مف اهلل عز كجؿ ،كيتربكف عمى التحرر مف الخكؼ عمى ىذه الدنيا
كحطاميا ،فإف حمؿ السبلح قبؿ التربية انتحار كجريمة ،ككذلؾ دعكة إسبلمية يمر عمييا فترة
طكيمة بدكف جياد ،كذلؾ قتؿ لمحركة اإلسبلمية ،كنياية ليا ،فبل بد مف دعكة إسبلمية ،كال بد
مف تربية طكيمة ،كال بد مف جياد ،كخ رج ت بنتيجة أف أم دعكة إسبلمية في األرض ال يمكنيا
أبدا أف تقيـ حكـ اإلسبلـ في أم بقعة ما لـ يتعاكف معيا الناس،ألف المعركة طكيمة ،كالكقكد
كثير ،كأبناء الدعكة اإلسبلمية قميمكف ،ال يستطيعكف أف يككنكا كقكد معركة طكيمة ممتدة األجؿ،
ىذا ىك القانكف ،قانكف ال بد أف تربي الشباب عمى الكتاب كالسنة ،عمى التكحيد ،عمى حب اهلل
كرسكلو ،عمى حب البذؿ ،عمى حب الجياد ،تربيو عمى التحرر مف شيكاتو ،عمى اإلنتصار

عمى أىكائو ،عمى عدـ التعصب لشخصو أك لحزبو ،كيأخذ الحؽ مف أم مكاف جاء ،كتربيو عمى
أف ينتصر عمى شيكات الفـ كالفرج ...خاصة ،شيكة الفـ ،شيكة الكبلـ الذم يخرج ،كشيكة
الطعاـ الذم يدخؿ( ...كمف يكفؿ لي ما بيف لحييو كما بيف رجميو أكفؿ لو الجنة).
فإذا ربينا ىذه النماذج ستصبح أمينة عمى أعراض الناس كأمكاليا كدمائيا ،ألف الجياد حمؿ
السبلح ،كاذا حممت السبلح ،إف لـ تكف مربى عمى اإلسبلـ ،ستصبح محؿ إرىاب ،بدؿ الكفار
أنت ترىب الناس ،كقد رأينا الفرؽ الكبير بيف أبناء الدعكة اإلسبلمية في داخؿ أفغانستاف ،كبيف
الناس العادييف ،أك الفسقة الذيف حممكا السبلح ،لقد كاف الفسقة الذم يحممكف السبلح مصدر
شركر كآالـ كقمؽ كىـ عمى الناس ،ككاف أبناء الدعكة اإلسبلمية ىـ صماـ األماف لممنطقة،
بحيث يحفظكف أعراض النساء ،كأمكاليـ ،كدينيـ ،ألنو عندما تحمؿ السبلح كحكلؾ ألؼ رجؿ
مسمح ،ليس في المنطقة غيرؾ،في أم كقت يقكؿ:إحضركا لي البنت ىذه،طمقكا ىذه المرأة مف
زكجيا كأتكني بيا ،ىاتكا فبلنا ،إدفع ضريبة،فما لـ يكف ىنالؾ كازع داخمي يمنعؾ أك يحجزؾ
عف محارـ اهلل فأنت تصبح أشد مف الركس
فأقكؿ :ىذه القاعدة التي خرجت بيا ،انتصر المجاىدكف في أفغانستاف بيذا القانكف ،دعكة
إسبلمية ،قاـ انقبلب ليصفييا (داكد)  ،ثـ قاـ تراقي ،ثـ قاـ حفيظ اهلل أميف ،ثـ دخمت ركسيا
لتصفية اإلسبلـ ما استطاعت ،كىزمت ركسيا ،كانتصر اإلسبلـ ،كاآلف ىـ عمى أبكاب قياـ
دكلة ،أغمى دكلة..
أغمى الممالؾ ما يبنى عمى األسؿ
كالطعف عند ـ حبييف كالعسؿ
إذا أردنا أف نسير مف كابؿ إلى القدس ،فيذا ىك الطريؽ :دعكة إسبلمية ،تربي الشباب عمى
اإلسبلـ ،يحممكف السبلح ،يدخمكف المعركة بعقيدة ،كعندئذ ينتصركف ،بدكف ىذا سنبقى نحرث
في الماء ،كنزرع البذكر في اليكاء ،كسيبقى ضياع في ضياع ،كتبقى القضية إعبلنات
كشعارات ،كجمؿ كعبارات ،كلكؾ كممات ،كال ننتيي إلى نياية.
بني قومي ما تركوني وال الموا أنفسهم:
ننتقؿ إلى القدس ...نحف اآلف ،ليس اآلف ،بؿ منذ أف د خمت أفغانستاف كأنا أفكر بالقدس،
ككاف بكدم أف آخذ كؿ الشباب الفمسطيني الذم يعمؿ في الخميج ،في السعكدية ،في الككيت،
كىناؾ يركف القتاؿ ،كيتربكف عمى النزاؿ ،كيمزقكف حاجز الخكؼ ،كيأخذكف دربة المعركة ،ثـ
بعد ذلؾ يككنكف ذخ ار ليكـ كريية كسداد ثغر في فمسطيف ،لكف كلؤلسؼ! بني قكمي ما ترككني
كال المكا أنفسيـ ،بؿ المكني ألني ذىبت إلى الجياد ،كىـ م مف كف أنفسيـ أنيـ يعممكف
لفمسطيف ،ككؿ شاب فمسطيني جاء ىناؾ (أفغانستاف) ،إنما أنا أعتبره ذخ ار لفمسطيف ،ىك الذخر

الحقيقي الذم يمكف أف تككف بداية التحرير عمى يديو ،فرصة لكنيا مضت ،سكؽ عقد ككاد
ينفض ،ربح فيو مف ربح ،كخسر فيو مف خسر ،كالييكد عندما أرادكا أف يقيمكا دكلتيـ ما أقامكىا
في فراغ ،كال تحرككا في تيو ،إنما تحرككا عمميا عمى كاقع ،كأعدكا ،كصبركا ،كتعبكا ،إف الذم
يظف أف الييكد إنما مكنت ليـ الدكؿ الغربية فحسب ،ىؤالء كاىمكف ،الييكد أعدكا أنفسيـ،
كساعدتيـ الدكؿ الغربية كأمريكا كركسيا عمى أف يستقركا في فمسطيف ،لكنيـ كانكا يربكف
عصابات مسمحة ،ككانكا يدخمكف الحرب ،كيقتؿ منيـ ،كدخؿ فيمؽ في الحرب العالمية الثانية مع
الجيش البريطاني مف أجؿ أف يأخذكا اؿ-د ر ب -ة ،كالخبرة ،كاإلستعداد ،خمصكا مف الحرب
العالمية  ،7?::خرجكا بعزـ كىمة كنشاط كخبرة ،استعممكا ىذه الخبرة ضد الشعب الفمسطيني
بعد سنتيف أك ثبلث ،الجياد ال يككف عمى الكرؽ كما أف السباحة ال تككف عمى السرير ،كالذم
تعمـ السباحة عمى السرير ،ثـ أخذ أصدقاءه حتى يرييـ كيؼ تعمـ السباحة ،كأف يأخذ الكتاب،
كيطبؽ كيؼ يحرؾ يديو كرجميو ،ذىب إلى البحر كلـ يخرج مف البحر ،كاف عند الييكد عند
بداية حربيـ مع الشعب الفمسطيني سنة = 7?:خمسة كسبعكف ألفا مف العصابات المدربة
المسمحة ،كلـ يكف لدل كؿ الجيكش العربية التي دخمت ،كال الشعب الفمسطيني ،بمثؿ ىذا العدد،
خمسة كسبعكف ألؼ مسمح مدرب ،كاستمر تسميحيـ كتدريبيـ ،كبناؤىـ أكثر مف ثبلثيف سنة ،فبل
تقكلكا :الييكد زرعيـ اإلستعمار ،صحيح أعاف بالرم  ،لكف ىـ زرعكا أنفسيـ ،خمسكف سنة
كىـ يخططكف ،كيبذلكف األمكاؿ كالدماء حتى نجحكا ،كالباطؿ إف كجد أنصا ار ينتصر ،كالحؽ إف
فقد رجالو ينيزـ ،نعـ ،ىنالؾ ظركؼ صحيح حصمت كثيره ساعدت الييكد في إقامة دكلتيـ،
منيا المؤامرة العالمية ،صحيح أنا معؾ ،كمنيا خديعة لمشعب الفمسطيني ،أنا معؾ ،كمنيا
خذالف الدكؿ العربية كخد يعتيـ لشعب الفمسطيني أنا معؾ ،لكف كاف مقابؿ ذلؾ كمو جيش منظـ
مدرب ،صاحب عقيدة ،يخكض معركة العكدة إلى أرض اآلباء كاألجداد ،اآلف بعض المساكيف
الضائعيف يقكلكف لؾ :نحف ال نقاتؿ الييكد الشرفاء ،نحف نقاتؿ الصياينة ،يعني قبؿ أف أطمؽ
طمقة عمى الييكدم آخذ فصيمة دمو حتى أرل نسبة الصييكنية ;; %فأقتمو أك ; %:معناىا
ييكدم شريؼ ،فأتركو ،كما الفرؽ بيف الييكدم كالصييكني ...ليت شعرم لك دلمتمكني أييا
المتفمسفكف كيؼ نفرؽ بيف الييكدم كالصييكني؟! قاؿ :كالصييكنية ىي :العكدة إلى الييكدية
األكلى ،كما يقكؿ كايزماف ،ككما يقكؿ صاحب مؤتمر باؿ ،الرجؿ الذم أسس الصييكنية سنة
=?>( 7ثيكدكر ىرتزؿ) كيؼ؟ األمريكي ترؾ بيتو في برككميف ،في نيكيكرؾ ،في شيكاغك ،في
نيكمكسيكك ،في تكساس ،الفيبل ،التجارة ،تركيا ألنو صييكني؟! كجاء يعيش تحت النار كالدمار
في فمسطيف ،جاء ألنو صييكني؟! ذبحكا ...قتؿ منيـ مف قتؿ ،كخاضكا معارؾ طكيمة في
فمسطيف مف أجؿ أنو صييكني؟! أـ ألجؿ أف يعكد لبناء الييكؿ الذم يتربع عميو كلد مف أكالد

داككد عميو السبلـ ليحكـ العالـ؟ عندما دخؿ داياف (المسجد األقصى) سنة =<? ،7ماذا قاؿ
داياف؟ مف أكرشميـ إلى يثرب ،غكلدامائير التي كانت تحكـ ،كقفت في العقبة كاستنشقت ىكاء
كقالت :إني ألشـ ريح آبائي مف خيبر ،ابف غكريكف ،عندما دخؿ عاـ =<?7أنا سمعتيـ ،كنت
في الضفة الغربية عندما احتمت ،دخؿ الجنكد اإلسرائيميكف في المسجد األقصى ...مات..
مات ..محمد مات كخمؼ بنات ،أنا سامعيـ في اإلذاعة اإلسرائيمية ،ابف غكريكف قاؿ :ىذا أعز
يكـ عمي منذ أف دخمت فمسطيف ،ألنو تكحدت فيو شط ار العاصمة المقدسة ،ال معنى إلسرائيؿ
بدكف القدس ،كال معنى لمقدس بدكف الييكؿ  -ىذا كبلـ ابف غكريكف  -بيغف ،مرة عمى التمفزيكف
يقكؿ لمسادات كىك يتكمـ عف الضفة الغربية كاإلنسحاب كما إلى ذلؾ ،قاؿ :أنا متديف ،عندكـ
حسف البنا رب ل سيد قطب ،كأنا رباني األب الركحي (جابينسكي)  ،نحف نعتبر اإلنسحاب مف
الضفة الغربية كفر بالتكراة ،فالقضية قضية عقيدة ،كلذلؾ الدبابات التي دخمت مف مصر كدخمت
مف إسرائيؿ ،الدبابات األكلى التي دخمت مف إسرائيؿ في معركة سيناء مكتكب عمييا نصكص
مف التكراة ،كالدبابات التي دخمت مف الجبية المصرية مكتكب عمييا :ناصرنا عبدالناصر ،قضية
دينية ،بنت داياف تقكؿ في كتابيا (جندم مف إسرائيؿ) :عندما جاءتنا أنباء العدك في الجبية
الجنكبية  -الجبية المصرية  -كانت فرائسنا ترتعد مف أعداد العدك في الجبية الجنكبية ،كما ىي
إال ساعة حتى جاءنا الحاخاـ كق أر عمينا نصكصا مف التكراة ،فانقمب الفزع أمنا ،كانقمب الخكؼ
سكينة ،عندما دخمكا القدس سنة سبع كستيف الحاخاـ يمشي أماـ ابف غكريكف كأماـ داياف.
مواقف جريئة لمسمطان عبد الحميد:
كيؼ ذىبت فمسطيف ،القصة طكيمة ،لكف ىنا ال يسعنا إال أف نقؼ أماـ صكرة السمطاف عبد
الحميد التي تمر في مخيمتنا باحتراـ كاكبار ،يكـ أف عرضت عميو الدنيا ،عرضكا عميو مائة
كخمسيف مميكف جنيو ذىب لجيبو الخاص ،كعرضكا عميو بناء األسطكؿ لمدكلة العثمانية ،كبناء
جامعة عثمانية في القدس ،كعرضكا عميو الدفاع عف سياستو في الغرب ،ىذه العركض التي
عرضكىا عميو :بناء أسطكؿ ،سد ديكف الدكلة العثمانية ،كبعد أف رفض مقابمة ىيرتزؿ في المرة
األخيرة ،قاؿ :قكلكا لمدكتكر ىرتزؿ أف ال يتخذ خطكة أخرل في ىذا السبيؿ ،إف أرض فمسطيف قد
رك اىا شعبي بالدماء ،كلف تؤخذ منيـ مرة أخرل إال بالدـ ،إف إعماؿ المبضع (السكيف) في
جسدم أىكف عمي مف أف تقتطع فمسطيف مف إمبراطكريتي ،إننا نرفض أف تقطع أجسادنا كنحف
أحياء ،ثـ قاؿ :كفر نقكدؾ يا ىيرتزؿ ،إذا ذىب عبد الحميد فستأخذكف فمسطيف مجانا ،عبد
الحميد الذم عممكنا كنحف صغار أنو (دكتاتكر) كنا نضرب بو المثؿ بالدكتاتكرية ،إذا أراد أف
يسب أحدنا اآلخر يقكؿ لو :أنت حميدم( ،يعني ال تفيـ) كانت ترسمو صحافتنا العربية غارقا
بالدـ ،كتكتب تحتيا الدكتاتكر األحمر ،كلـ ينصؼ السمطاف.

اجتمع المسممكف كغيرىـ مف أبناء المحافؿ الماسكنية ،بعد ىذه المقابمة ذىب (قرصك)
ك(ىيرتزؿ) إلى إ يطاليا ،أرسمكا برقية إلى عبد الحميد ،ستدفع ثمف ىذه المقابمة مف عرشؾ
كنفسؾ ،كاف يعمـ السمطاف عبد الحميد أنو يقابؿ الييكدية العالمية ،بأمكاليا كسمطانيا كاغراءاتيا،
كبدأكا بالمحافؿ الماسكنية في سالكنيؾ كغيرىا ،كاشتركا كبار الضباط كربكىـ في ىذه المحافؿ،
كفي سنة ? 7?6كجيكا محمكد شككت قائد الحامية في سالكنيؾ ،كطكؽ القسطنطينية ،حتى
كقع السمطاف عبد الحميد كثيقة التنازؿ ،كدخؿ عميو بكثيقة التنازؿ عف الحكـ ،أرستدم باشا
(كلد ركمي كاف اإلتحاد كالترقي ؛تركيا الفتاة« قد سممكه ك ازرة النافعة أك اإلنشاء) كقرصك
الييكدم المحامي ،كالثالث عارؼ حكمت (كلد خادـ ابف خادمة ،رؼ عو السمطاف حتى جعميا
ياكرا)([ )7ياكر :كممة تركية تعني ضابط مختص بشؤكف السمطاف].
مف كابؿ إلى القدس ()8
حدثان ضخمان:
في (= )8نيساف سنة (?7?6ـ) كفي ىذه الميمة نستطيع أف نسجؿ حدثيف ضخميف ؛ إف نزكؿ
السمطاف عبد الحميد عف سدة الحكـ ،معناه سقكط فمسطيف بيد الييكد ،كغياب اإلسبلـ عف
الكجكد كالشيكد ،ثـ دخمنا الحرب العالمية األكلى ،ككقفنا بجانب بريطانيا كفرنسا ضد تركيا
كىزمناىا ،ثـ مزقت اإلمبراطكرية العثمانية كقسمت عمى دكؿ الحمفاء ،كنحف ماذا جنينا؟ أنو أخذ
الشريؼ حسيف كسج ف بعد أف كعدكه أف يسممكه ممؾ العرب كمو ،يقكؿ لكرانس قائد الثكرة العربية
الكبرل ،كرجؿ المخابرات اإلنجميزم في كتابو ( أعمدة الحكـ السبعة) ؛إنني جد فخكر أنني في
المعارؾ الثبلثيف التي خضتيا لـ يرؽ الدـ اإلنجميزم ،ألف دـ انجميزم كاحد أحب إلي مف دـ
الشعكب التي نحكميا جميعا ،كلـ تكمفنا الثكرة العربية إال عشرة مبلييف دينار « فتح الباب عمى
مصراعيو ليج-رة الييكد ،صدر كعد بمفكر في / 8اكتكبر7?7= /ـ ،قبؿ كعد بمفكر باسبكعيف
صدر كعد لينيف لمييكد بإعطائيـ كطنا قكميا في فمسطيف ،الثكرة الشيكعية قامت في </=-
أكتكبر7?7=/ـ ك بعدىا بإسبكع أصدر لينيف ق ار ار بحؽ الييكد مف شقين:
األكؿ :يعتبر الكبلـ كاالعتداء عمى الييكد جريمة يعاقب عمييا القانكف،
ثانيا :نحف نعترؼ بكطف قكمي لمييكد في فمسطيف ،بعد كعد لينيف بثبلثة أسابيع صدر كعد
بمفكر اإلنجميزم كأمريكا اعترفت بيذا الكعد سنو 7?88ـ كبدأكا حتى جاءت سنة =7?:ـ.
بيع أراضي فمسطين باألرقام:
صدر قرار التقسيـ في ?/8نكفمبر7?:=/ـ ،كانت بريطانيا منتدبة عمى فمسطيف ،شجعت
اليجرة ،أعطتيـ أراضي ما إلى ذلؾ قررت إنياء ،اإلنتداب في ; /7أيار7?:>/ـ كبدأت تسمـ
األراضي إما لمعرب كاما لمييكد حسب اإلتفاؽ الذم قالت عنو ،كخرجت بريطانيا في

;/7أيار7?:>/ـ كليس لدل الييكد إال ثبلثة مبلييف دكنـ مف 8ك= 8مميكف دكنـ مساحة
فمسطيف ،كيؼ أخذت ىذا؟ طبعا الشعب الفمسطيني م تيـ أنو باع أرضو ،أنا أقكؿ لكـ باألرقاـ
كيؼ كصمت ىذه األراضي لمييكد )<;6( ،الؼ دنـ أختمست بالرشكة مف الكالة االتراؾ في
أكاخر عيد الخبلفة مف جماعة اإلتحاد كالترقي الذيف أسقطكا السمطاف )966( ،الؼ منحة مف
المندكب السامي البريطاني لمككالة الييكدية بالمجاف )866( ،الؼ بيعت لمككالة الييكدية بثمف
رمزم مف حككمة اإلنتداب البريطاني ):66( ،الؼ (مرج إبف عامر) باعتيا أسرة سرسؾ
كالمطراف النصرانيتاف )<;( ،الؼ أرض امتياز الحكلة كبيساف مسجمة باسـ السمطاف عبد الحميد
أىدتيا بريطانيا لمييكد )98( ،الؼ كادم الحكارث باعتيا عائمة تياف البيركتية لمييكد )8>( ،ألؼ
جممة أراضي متطرفة في طكؿ كرـ كجنيف كبيساف باعتيا أسر سرسؾ كالمطراف كالجزائرم
كالقباني ك التياف كغير ذلؾ مف سكريا كلبناف )966( ،الؼ باعيا فمسطينيكف خكنة القكا جزاءىـ
قتبل كتذبيحا عمى أيدم المجاىديف كالثائريف ،مميكف كأربعمائة كخمس كعشريف الؼ أعطتيا
بريطانيا في آخر أياـ قبؿ (; )7أيار بعدة أياـ أعطتيا لمككالة الييكدية ،فكؿ الذم كاف يممكو
الييكد ( )9مبلييف كنصؼ دنـ ،دخمت جيكش الدكؿ العربية السبعة بقيادة الجنراؿ كمكب باشا
االنجميزم ،ماذا أخذكا؟ قعدكا (? أشير) يا ليتيـ لـ يدخمكا ،ماذا أخذكا في ىذه (? أشير)
الييكد )?;6( ،ألؼ دنـ المد كالرممة ،مميكنيف دنـ الجميؿ الشرقي كالغربي ،مميكف كستمائة
كخمس كسبعكف الؼ دنـ الشكنو كركدس كمناطؽ الخميؿ )=;6،78( ،ألؼ دنـ صحراء النقب
كالممرات اإلستراتيجية فييا ،فأخذ الييكد في تسعة أشير بعد دخكؿ الجيكش العربية (= )7مميكف
كنصؼ دنـ ،فصار بيد الييكد ( )9مبلييف كنصؼ ك (= );،7مميكف فاصبح مجمكع ما معيـ
( )87مميكف دنـ ،بقي بيد العرب (<) مميكف دنـ،
خيانة الجيوش العربية:
ماذا فعؿ أىؿ فمسطيف؟ أىؿ فمسطيف قاكمكا ،لكف عندما دخمت الجيكش العربية قالت :اترككىا
لنا ،فخدعكا مساكيف ،أذكر أف كالدم بقي يبحث عف بندقية مف جنيف حتى كصؿ شماؿ حمب
في الجزيرة كاشترل بندقية بمائة دينار ذىب ،الناس مف (7?86ـ) حتى (>7?:ـ7?:?-ـ)
كىـ يقاتمكف حتى دخمت الجيكش ،المد كالرممة ،أنظركا خذكا مثاؿ المد كالرممة ستة أشير كالشعب
الفمسطيني مرابط ،النساء ترابط مف طمكع الشمس إلى غركب الشمس كالرجاؿ يرابطكف مف
غركب الشمس إلى طمكع الفجر ؛ لـ يستطع ييكدم كاحد أف يقترب مف المد كالرممة ،طكؿ جبية
المد كالرممة (> ):كيمك متر ،جاء الجيش األردني الذم يقكده مستر الش القائد األنجميزم التابع
طبعا لمجنراؿ كمكب بمائة كخمسيف جندم كزعيـ عمى (> ):كيمك متر ،كؿ كيمك متر ثبلث
كمعيـ ضابطاف ،آخر يكـ فرضت اليدنة ،اليدنة فرضت بضغط مف الدكؿ الغربية عمى الدكؿ

العربية ،فرضت عمى الشعب الفمسطيني في حزيراف 7?:>/بعد خركج اإلنتداب بشير كاحد،
ماذا حصؿ؟ جاءت بأسحمة مف تشيككسمكفاكيا كالمياجريف مف ركسيا كغيرىا ،استعادت الييكد
تكازنيا ،آخر يكـ مف الشير -شير اليدنة -ىجـ الييكد عمى المد كالرممة ،بساعتيف احتمكا المد
كالرممة ،بساعتيف!! كفي فترة دخكؿ الجيكش العربية خرج القرار :مف كجد مف الفمسطينييف يحمؿ
السبلح أك الذخيرة فإنو يقدـ لممحكمة العسكرية ،قد يعدـ بيا ،فسقطت الشعكب العربية ممتيبة،
سبعكف شابا مف أبناء الحركة إالسبلمية مف مصر ركبكا في طائرة كجاءكا إلى عماف ليدخمكا
فمسطيف ،فكمكب باشا أمر الطائرة أف تغادر مباشرة إلى القاىرة مرة أخرل ،الجكازات كانت تمزؽ،
فاركؽ يمزؽ الجكازات،
دور الحركة اإلسالمية:
دخمكا سيناء مشيا ككصمكا إلى النقب ،البنا كجد أف فمسطيف تضيع ،ال تكجد حركة إسبلمية في
الساحة غير اإلخكاف ،ذىب إلى عزاـ باشا رئيس الجامعة العربية قاؿ لو :يا عزاـ فمسطيف
راحت ،الجيكش العربية ما دخمت لتقاتؿ ،نحف مستعدكف لمقتاؿ ،ماذا نصنع؟ شكمكا ىيئة كادم
النيؿ إلنقاذ فمسطيف ،عزاـ باشا ،حسف البنا يرأسيا كاحد مف الباشكات اسمو عمكبة باشا ،تحت
اسـ الجامعة العربية ،بدأ عزاـ باشا يطمب معسكرات لمتدريب مقطف في سكريا كمعسكرات
لمتدريب في مصر ،بدأ شباب الحركة اإلسبلمية يتدربكف في ىذه المعسكرات ،كدخمت الكتيبة
األكلى بقيادة كامؿ الشريؼ كمحمد فرغمي مندكب مكتب اإلرشاد ،كاستمـ في النقب كرفح كخاف
يكنس كغزة ،الكتيبة الثانية يقكدىا كاحد ليس مف اإلخكاف أحمد عبد العزيز ضابط متحمس لكف
يساعده ليكد باشي عبد المنعـ عبد الرؤكؼ كمعركؼ الحضرم مف شباب الحركة اإلسبلمية،
كصمكا كاستممكىا مف القدس إلى الخميؿ ،ىذه الكتيبة أذاقت الييكد في القدس مف الكيبلت
كالمذابح ما لـ يركه أبدا ،لكف الييكد مستعجميف ،ىناؾ كاحد اسمو حسيف حجازم ضابط مف
ضباط ىذه الكتيبة مف شباب الحركة اإلسبلمية نسؼ مستعمرة تؿ بيكت كحده ،نسفيا كحده،
فماذا يصنعكف؟ الييكد مستعجميف يريدكف أف يأخذكا القدس ألنيـ خائفيف أف تسقط بيد أحمد عبد
العزيز ،كخاصة المستعمرات ،أكال مستعمرة كفار دكدـ كمعركتو فييا ،المستعمرات التي حكؿ
صكر باىر كحكؿ القدس ،تؿ بيكت مستعمرة الدجاج ،كانكا يسمكنيا مستعمرة الدجاج كالبقر
لكثرة المزارع فييا ،كفار عصيكف ،التي حكؿ القدس كلـ يكف ييكدم ،ثبلث مستعمرات في يكـ
كاحد احتمكىا ،ثبلث مستعمرات ىذه التي في القدس في يكـ كاحد احتمكىا ،دخؿ الجيش المصرم
بقيادة المكاكم ،كقاؿ :أنا معي أمر أف تتبع يا أحمد عبد العزيز لي ،قاؿ :نتبع لؾ ،حتى يمقي
األكامر التي تأتيو مف صاحب األسمحة الفاسدة -فاركؽ -أحمد عبد العزيز نزؿ القاىرة كالتقى
باألستاذ البنا ،قاؿ لو :يا أحمد إنتبو لممؤامرة العالمية ،الدكؿ العربية كافقت عمى اليدنة ،فمسطيف

قد تنتيي ،دير بالؾ عمى إخكانؾ الذيف معؾ كاعرفكا كيؼ تكاجيكف الييكد ،رجع أحمد عبد
العزيز مف مصر ،أرسؿ لو فاركؽ صبلح سالـ حتى يقتمو في داخؿ الكتيبة ،ألنيـ ظنكا أنو
صار مف تبلميذ البنا كظنكا أف أحمد عبد العزيز سيصفي الييكد مف منطقة القدس كبيت لحـ
كمار إلياس كغيرىا ،إذا ال بد أف يقتؿ ىذا الشاب البطؿ ،قتمو صبلح سالـ ثـ جاءكا ليستممكا
الجيش ،الجيش الذم يقكده كمكب باشا ،األحداث تتكالي ،الشعب الفمسطيني حرـ مف استعماؿ
السبلح ،الشباب الذيف دخمكا ،دخمت أربعة كتائب ،أرسؿ البنا كراء مصطفى السباعي مف سكريا
كأرسؿ كراء الصكاؼ مف العراؽ ،كقاؿ لعبد المطيؼ أبك قكرة أدخمكا بكتائب مف األردف كالعراؽ
كسكريا ،فكزم القاكقجي دخؿ بجيش اإلنقاذ -فكزم القاكقجي رجؿ تدكرحكلو الشبيات -دخؿ
بإذف كمكب باشا ،ثـ انسحب فجأة ،اجتمعت الدكؿ العربية في عاليو7?:>( ،ـ) في أيار أك
حزيراف أرسؿ ليـ البنا برقية أنا مستعد كدفعة أكلى أف أدخؿ فمسطيف بعشرة آالؼ مسمح ،إف
كنتـ جاديف في تحرير فمسطيف مف الييكد فاسمحكا لي أف أدخؿ فمسطيف ،كقامت الدنيا كما
قعدت ،كصمت البرقية ،كبدأكا يفكركف كيؼ يضربكف الحركة إالسبلمية التي يقكدىا البنا ،اجتمع
السفراء الثبلثة البريطاني كالفرنسي كاألمريكي كقرركا حؿ الجماعة ،في (<) ديسمبر 7?:>/ـ،
كأعطكا القرار لرئيس الكزراء النقراشي ،فصادر الجماعة كحميا ،صادر ممتمكاتيا ،سجف الشباب
كبقي البنا خارج السجف ،الشباب الذيف في أرض المعركة مف أبناء الحركة بدأكا ينتفضكف غيظا،
أرسؿ ليـ البنا رسالة :أييا اإلخكاف ال ييمنكـ األحداث التي تجرم فكؽ أرض مصر ،إف ميمتكـ
تحرير فمسطيف مف الييكد كال تنتيي ميمتكـ ما داـ في فمسطيف ييكدم كاحدا  ،بعدىا بشيريف
مدير مخابرات القصر الممكي محمكد عبد المجيد قتؿ البنا في أكبر الشكارع ،نقؿ البنا لمستشفى
جامعة القاىرة -مستشفى القصر العيني  -أرسؿ الممؾ الضابط محمد كصفي ليقتؿ البنا في
داخؿ غرفة العمميات عندما عمـ أف جركحو خفيفة كأجيز عمى البنا في داخؿ غرفة العمميات،
كنقؿ إلى مقبرة اإلماـ الشافعي بيف صفكؼ الدبابات ،كبدأت مصر في اليكـ التالي بمعاىدة
ركدس ،قتؿ البنا في / 87فبراير 7?:?/ـ في ( )79فبراير بدأت معاىدة ركدس ،ككقعت مصر
معاىدة ركدس اإلعتراؼ بدكلة إسرائيؿ بحدكد آمنة ،ثـ دخمت األردف كصارت معاىدة ركدس،
كطمبكا مف أحمد صدقي الجندم فقط تصحيح الحدكد ،يعني نصؼ سانتي ،ىؤالء البنات
البكلنديات كاألمريكيات ذكات الشعكر الشقر كالعيكف الزرؽ كاالسناف الفرؽ تناكلو الكاحدة منيف
فنجاف القكة كفنجاف القيكة يعني عصممي تقكؿ لو :يعني نصؼ سانتي عمى الخارطة ،نصؼ
سانتي خذم نصؼ سانتي ،فذىب بنصؼ السانتي ىذا المثمث األخضر قريتنا قرية ذىبت ليا
(> )9ألؼ دنـ في تصحيح الحدكد ،قرية كاحدة مف مرج إبف عامر ،ضاعت فمسطيف!!!
اعتقال الحركة:

الميـ ماذا يريدكف أف يعممكا بالشباب الذيف في فمسطيف -المجاىدكف -ماذا يجرم ليـ؟ جاءت
األكامر مف فاركؽ :اعتقمكا ىؤالء الشباب ،كقالكا ليـ :إما أف تدخمكا معنا في معركة ،كاما أف
تدخمكا الدبابات ،نقمكىـ مف أرض المعسكرات أرض الجياد كالفخار إلى داخؿ السجف كالحصار،
كظمكا سنة في داخؿ السجف ،كبعد أف انتيت قضية فمسطيف أخرجكىـ مف السجف كجاءت بعد
ذلؾ المحاكمات ليـ المنتظرة سنة (7?;:ـ) ،كانت محكمة الشعب تسأؿ الشاب ،ىؿ حضرت
فمسطيف؟ فإف قاؿ نعـ ،الجكاب إعداـ أك أشغاؿ شاقة مؤبدة -محكمة جماؿ سالـ ،محكمة
الشعب في أياـ الرئيس  -ككؿ القادة محمد فرغمي الذم كاف قائد الكتائب أعدـ ،يكسؼ طمعت
أعدـ ،ىنداكم دكير ،محمكد عبد المطيؼ إبراىيـ الطيب كككيؿ الجماعة عبد القادر عكدة
المشرع القانكني إإلسبلمي ،تقدمت إسرائيؿ ففي نياية سنة 7?;:ـ أعدمكا ،سنة ;<? 7تقدمت
إسرائيؿ ،سنة <<? 7أعدـ سيد قطب ككضع ( )7=666في السجف ،تقدمت إسرائيؿ كاحتمت
حتى القناة ،ألف الذم يقاتؿ ىك الشعب المسمـ الذم يبحث عف المكت ،يبحث عف الشيادة،
منظمة فتح :
كاف نكاة العمؿ الفدائي بدأت بو فتح سنة (;<?7ـ) ،كفتح كانت بدايتيا رائعة ،مجمكعة شباب
متحمس أخذ عمى نفسو عيدا أف يقاتؿ في فمسطيف حتى المكت أك يحدث اهلل أمرا ،فبدأكا
بالتدريب في الياـ في دمشؽ سنة (;<?7ـ) كالحقيقة كانت نماذج رجاؿ ،كنقؼ أماميـ بإكبار
كاحتراـ ،كاف الكاحد منيـ  -ىؤالء بداية فتح  -يحمؿ أحدىـ المغـ تحت ثيابة مف الياـ في
دمشؽ يصؿ إلى الضفة الشرقية ،يناـ طيمة النيار كيمشي طيمة الميؿ ،يخترؽ الضفة الشرقية ،ثـ
يخترؽ الضفة الغربية ،ثـ يدخؿ المنطقة المحتمة سنة (>7?:ـ) لعمو يظفر بإسرائيمي أك بسيارة
يضع المغـ أماميا فينفجر تحتيا ،بقي األمر سائ ار كذلؾ كعيكف المخابرات كالدكؿ العربية
تترصدىـ ،تريد أف تأكؿ الكاحد منيـ ،
الميمة الحمراء:
(=<?7ـ) صارت اليزيمة المعركفة ):66( ،ضابط ليمة (;) حزيراف يحضركف اإلحتفاؿ حتى
الصباح ،كيدير اإلحتفاؿ باركخ نادؿ المستشار الييكدم ،قاؿ :الساعة الثانية انتيت الحفمة ،كأنا
أخشى أف يستيقظكا الساعة الخامسة ألف الضربة األكلى الساعة الخامسة ،قاؿ :ففكرت،
فقسمتيـ إلى قسميف :الضباط في جية كالبنات الضابطات في جية ،فقمت ليف أنتف الميراج
اإلسرائيمي كأنتـ الميج المصرم ،كسنرل كيؼ ينقض الميج عمى الميراج ،كبقكا مع الراح غارقيف
في المستنقع حتى بعد الرابعة ،عادكا ثمالى سكارل ،كرمكا رؤكسيـ عمى الكسائد ،كبدأ الساعة
الخامسة ،قصؼ مطارات القاىرة ،يقكؿ :باركخ نادؿ الييكدم في كتابو( :تحطمت الطائرات عند
الفجر) ما غادرت سماء القاىرة إال كأرل الدخاف يتصاعد مف مطاراتيا المحترقة كمف طائراتيا

المتحطمة ،كبعد ذلؾ كقفكا كقالكا :الحؽ عمينا ،نحف نعرؼ مائة في المائة أف اليجكـ يكـ
اإلثنيف ،كمائة في المائة نعمـ أف الضربة األكلى لمطيراف ،كقد إتصؿ بي السفير األمريكي
الساعة (=) مساءا كاتصؿ بي السفير الركسي الثالثة صباحا -قبؿ الضربة بساعتيف -أقعدكه
حتى يصمي قياـ الميؿ قبؿ ما يطمع الفجر!!
فضحت الخيانة:
كبعد ذلؾ ،الجيش كمو يضيع ،كيأتي األمر ،سبلح الطيراف تحطـ ،إلؽ سبلحؾ كانسحب ،ال
تأتي بسبلحؾ ،القي سبلحؾ كأنسحب ،كتتصؿ األردف بالقاىرة الساعة ( )77بعد تحطيـ الطيراف
كما يقكؿ سعد جمعة في كتابو ( المؤامرة كمعركة المصير) -كيؼ حالكـ؟ كيؼ المعركة؟فأجابتو القاىرة ثمثي طائرات العدك سقطت،طائراتنا فكؽ تؿ أبيب ،شد حيمؾ يا جبللة الممؾ،
التكقيع سممى ،كاف إسـ الرئيس سممى في الشيفرة ،طبعا الدبابات اإلسرائيمية دخمت كلـ يطمؽ
عمييا طمقة كاحدة ،كنت أنظر إلييا كأستمع إلى محطة إسرائيؿ التي التقطت البرقية ،ككؿ ساعة
تعيدىا ،طائراتنا فكؽ تؿ أبيب ،أسقطنا ثمثي طائرات العدك ،شد حيمؾ يا جبللة الممؾ ،التكقيع
سممى ،كدخمت األردف ،كبعد أقؿ مف ( )8:ساعة كاذا بيـ يعمنكف عمى أنا اضطررنا عمى أف
ننسحب إلى خط الدفاع الثاني ،أنا كاهلل ظنت كأنا أسمع الراديك كالطيارات تقصؼ فكقنا كالدبابات
تمر ،أنا ظننت أنو خط الدفاع الثاني ينسحبكا مف القدس إلى بيت حنينا ،أك إلى شعفاط أك إلى
حي الشيخ جراح بعد (;) كيمك أك ( )9كيمك ،كاذا بخط الدفاع الثاني جباؿ السمط ،ما عمى جبية
الجكالف فحدث كال حرج ،لـ تطمؽ طمقة كاحدة عمى الدبابات الصاعدة عمى الجكالف ،يقكؿ
تشرتشؿ في كتابو (حرب االياـ الستة) بينما كانت الدبابات اإلسرائيمية تشؽ طريقيا صاعدة إلى
الجكالف -جرافات البمدكزر -تشؽ طريقيا أماـ الدبابات اإلسرائيمية الصاعدة إلى جباؿ الجكالف
كانت المدفعية السكرية مشغكلة بإطبلؽ آالؼ األطناف مف المتفجرات عمى األعشاش الفارغة
كعمى القش اليابس ،كحصؿ أف تعطؿ جنزير أحد الدبابات أثناء اإلنسحاب فأدار قائدىا فكىة
مدفعو نحك الدبابات اإلسرائيمية فحطمت (<) دبابات كأعاؽ المحكر اإلسرائيمي في ذلؾ المكاف
(>) ساعات ،يقكؿ سعد جمعة في كتابو - :سعد جمعة كاف رئيس الكزراء في المعركة ،رئيس
كزراء األردف ،عف كثائؽ يتكمـ كالرجؿ ما صد ؽ أف األمر يصؿ بيـ إلى ىذا الحد ما صدؽ
أبدا ،كلذلؾ كؼ ر عف سيئاتو فأخرج كؿ ما في صدره ،أصابو تصمب في الشراييف بعدما رأل
حكؿ المؤامرة كبعد ذلؾ مات ،لكف كفر عف سيئاتو ،كتب عدة كتب ككميا نفث آالـ صدر كبث
أشجاف كأحزاف حبيسة في صدره ،كتب (أبناء األفاعي) كعمى ظير الكتاب مجمكعة مف
األفاعي ،ككتب (المؤامرة كمعركة المصير) ككتب (اهلل أك الدمار) كقاؿ ما في حؿ إال أف نرجع
إلى اهلل أك ننتيي ،يقكؿ :إتصمنا بسكريا قمنا ليـ الخطاء الجكم ،الذم أتفقنا عميو الساعة ()77

ندخؿ المعركة ،قالكا :بعد ساعة تراجعكننا ،بعد ساعة راجعناىـ ،قالكا :بعد ساعة تراجعكننا ،كال
زلنا ننتظر الجكاب إلى اآلف ،قاؿ :كعرفنا السبب كاذا ببرقية جاءت مف إسرائيؿ إلى سفير دكلة
كبرل في دمشؽ تقكؿ لو إف التزمت سكريا الحياد فمف نمسيا ،ألف بيا تجربة عمكية إشتراكية
كنحف نعطؼ عمييا كال نريد ىدميا ،قاؿ فالتزمت الصمت ،حكلكا الدبابات إلى الجناح األردني
أنيكا الجناح األردني ،ثـ رجعكا إلى الجبية السكرية كدخمكىا،
خميط فتح:
فتح رأت ىذه اليزيمة ،فتحت ككادرىا ،نادت عمى المسمميف ،كانكا عدد قميؿ مف الطيبيف ،رجاؿ
متحمسكف ،فتحت ككادرىا يا مسممكف :تعالكا نقؼ أماـ إسرائيؿ ،الدكؿ العربية التي حكؿ إسرائيؿ
ميزكمة ،ما استطاعت أف تقكؿ ال ،فعندما فتحت ككادرىا ،أييا المسممكف ،أييا العمماء ،يا أبناء
فمسطيف ما تقدـ أحد ،مف الذم تقدـ؟ الذيف تقدمكا الساقطكف في الثالث اإلعدادم كالياربكف مف
التجنيد اإلجبارم األردني ،الذيف لـ يجدكا عمبل ،ىذا معظـ الناس الذيف دخمكا في ذلؾ الكقت،
كلذلؾ كثر الغثاء كأصبحت القيادة فكؽ قمة مف الغثاء كجاء المتاجركف بفمسطيف ،دخؿ اليسار
كدخؿ الشيكعيكف كدخؿ البعثيكف كدخؿ القكميكف ككؿ كاحد يعمؿ جبيو ،كال يطمؽ رصاصة
عمى إسرائيؿ ،نعـ أنا عشت معيـ ،كانت تجرم عمميات ،مف الذم يجرييا؟ أبناء فمسطيف الذيف
خامتيـ طيبة ،جاءكا بغيرة كطنية ،مف الطيبيف كبعد العممية الذيف يمسككف بأجيزة التكجية في
الثكرة ،لقد خاضكا المعركة ضد اإلمبريالية كضد البرجكازية ،كانتصرت البركلتاريا -الطبقة
الكادحة -الشعارات الشيكعية سبحاف اهلل ،كاهلل ىذا الشاب الذم قتؿ في داخؿ فمسطيف لك سألتو
أم شيء البركلتاريا؟ يفكر أنيا أكمة ركسية أك اإلمبريالية،يفكرىا أكمة أمريكانية ،دخمت
الشعارات ،حتى النشيد الذم يفتتحكف يكميا إذاعتيـ بو أنا يا أخي ،أنا يا أخي ،آمنت بالشعب
المضيع كالمكبؿ ،كحممت رشاشي ،لتحمؿ بعدنا األجياؿ -أم شي تحمؿ ،مصحؼ؟!! -لتحمؿ
بعدنا األجياؿ منجؿ!!! ،كؿ القتاؿ مف أجؿ أف نحمؿ منجؿ كشاككش ،قاؿ :شعارات الشيكعية،
الشيكعييف تسممكا إلى إالعبلـ كمسككه كبدأكا يكجيكا ،كسرقكا أكالد فمسطيف كربكىـ عمى اليسارية،
كاهلل مرة دخمت ،جاءكا بي ،أنا كاف معي ماجستير في الشريعة ،استشيد مجمكعة مف الشباب
فأخذكني أأبنيـ ،ذىبت إلى القاعدة ،قاؿ :يا أبا محمد تعاؿ يكجد عندنا شيداء ،ذىبت كاهلل
دخمت القاعدة ،مجمكعة شباب مساكيف ضائعيف ،إسمؾ ايش؟ قاؿ لي :جيفارا ،إسمؾ إيش؟
كاسترك ،كاهلل كاسترك ىذا عمره (; )7سنة ،إسمؾ إيش؟ قاؿ لي :ىكشمينا ،اسمؾ ايش؟ ماك،
فحزنت ،ما سمعت إسما عربيا أك إسبلميا  ،قمت ليـ :مف جيفا ار كمف كاسترك كمف كذا ،ما
عندكـ أبك عبيدة كال عمر كال حمزة كال مصعب كال خالد كال القعقاع؟! راح يشكي عمي  -المثقؼ
الثكرم كاف قاعد -راح يشكي عمي القائد ،كاف قائد القطاع كاآلف يشتغؿ ىنا في قطر ،أرسؿ

كرائي قائد القطاع حتى يحاكمني محاكمة عسكرية ،التيمة أني تكممت عمى جيفارا ،كلذلؾ
كجدت نفسيا الثكرة بعد فترة أنيا تعيش ببل عقيدة ،كتتحرؾ ببل استراتيجية كأنيا تخكض في ماء،
الحككمة األردنية أردات أف تطرد الثكرة ،ماذا عممت؟ الناس عقبلء قالكا ليـ :أنتـ مالكـ عندكـ
امتحاف الثالث أالعدادم ،الغكا امتحاف الثالث اإلعدادم يرجع نصفيـ كالغكا التجنيد اإلجبارم
يرجع نصفيـ ،كفي يكـ كاحد قرر مجمس الكزراء إلغاء إمتحاف الثالث أإلعدادم كالغاء التجنيد
اإلجبارم ،كفي يكـ كاحد خمت أكثر مف نصؼ القكاعد ،ما في عقيدة ،كفي المقابؿ المسممكف
جاءكا طبعا ،قد يسألني سائؿ أيف أنتـ؟ أيف الحركة اإلسبلمية؟ نعـ أنا أقكؿ الحركة اإلسبلمية
تأخرت سنة (=<?7ـ) كقصرت =< سنة كقدمت اعداد قميمة سنة =<،
ضرب العمل الفدائي:
قدمت قكاعد الشيكخ ،لكف ليس عمى المستكل المطمكب ،صحيح أنا معيـ ،أعذرىـ في ىذه
القضية ،لكف أعتذر لمحركة اإلسبلمية أف كؿ أبناءىا مصادركف كراء القضباف في السجكف
عندما أعمف الرئيس أننا اعتقمنا سبعة عشر الفا في يكـ كاحد ،كطبعا تكالت النكبات ،ضرب
العمؿ الفدائي في األردف ،ثـ ضرب في سكريا ثـ راحكا عمى لبناف كعندما اصطدمكا بالمكارنة،
دخمكا عمييـ في داخؿ لبناف بإشارات مف الدكؿ الغربية حتى يذبحكا الفمسطينييف مف أجؿ عيكف
المكارنة ،ثـ أخي ار قاـ الييكد ،قالكا :خبلص لقد ضربنا الفدائييف في األردف ما بدكـ تصمحكا؟
قالكا :ال راحكا إلى سكريا ،أخرجكىـ مف سكريا ،أخرجناىـ إلى لبناف ،قاؿ :اضربكىـ في لبناف،
قاؿ :دخمنا كدمرنا تؿ الزعتر ،قالكا :ال نريد أم فمسطيني يحمؿ السبلح في لبناف ،طيب ىذا
الذم نستطيعو ،أنتـ تفضمكا ،دخمكا لبناف كحاصركىا كبعدئذ تكسطكا ،كقالكا :نحف نتكسط لكـ
رحمة باألكالد كالنساء اخرجكا كالقكا السبلح ،كنكزعكـ كسبايا الحرب عمى اليمف كعمى الجزائر
كعمى تكنس ،كؿ بمد كـ كاحد ،كبعد أف خرجكا ترككا األطفاؿ كالنساء ،ىجـ أعداء اهلل عز كجؿ
مف المكارنة كالييكد كغير ذلؾ كذبحكا األطفاؿ كالنساء في صب ار كشاتيبل ،كمع ذلؾ ماذا؟ ما
حصؿ شيء كلف يحصؿ شيء ،لف يحصؿ ،اهلل عز كجؿ ساؽ في العاـ الماضي ىذا الجياد
المبارؾ في داخؿ األرض المحتمة كقد قاـ بو شباب مسممكف في البداية ،قامكا بعمميات ،كالثكرة
ال تدرم عنيا ،قامكا بعدة عمميات ،عممية البراؽ كعممية غزة كجبالية كما إلى ذلؾ ،ثـ ثار الناس
مؤمنيـ كفاسقيـ كطيبيـ كخبيثيـ -كميـ قامكا ،كبدأ جياد اإلنتفاضة المبارؾ ،اإل أنو لكحظ أفالجميع اشترؾ ،كاشتركت بعدئذ الثكرة ،قدمت المنظمة أمكاال لمداخؿ كثيرة ،لكف الحمد هلل رب
العالميف أف المسمميف بدأكا يعيدكف الشارع الفمسطيني إلى اإلسبلـ ،كبدأكا يعيدكف أبناء فمسطيف
الذيف اجتالتيـ اليسارية كالمنجؿ كما إلى ذلؾ ،كمحمكد دركيش كسميح القاسـ كتكفيؽ زياد اليكـ
اسمو ،يكـ األرض يكـ األرض تكفيؽ زياد ،ىك الذم أعمف فكرة يكـ األرض يكـ ( )96مارس،

كتكفيؽ زياد يسارم شيكعي كاف يجمع الفمكس مف أمريكا بالعمـ اإلسرائيمي ىك كسميح القاسـ في
الكنيست اإلسرائيمي ،الميـ -حسبنا اهلل كنعـ الككيؿ -بدأ الشارع الفسطيني يرجع إلى اهلل،
كظيرت حماس عمى قدر مف اهلل ،كنرجك اهلل أف يبارؾ في مسيرتيا ألنو ال حؿ أبدا لقضية
فمسطيف إال باإلسبلـ ،اإل بالشباب المسمـ ،سكاء رضيت الثكرة أك لـ ترض ،ىي مقتنعة في
داخميا :أف فكر العممانية كاإلنطبلؽ عف الديف كغير ذلؾ لف يرجع فمسطيف ،كأنيا ستبقى تمشي
في التيو ،كتعيش في دكامة قاتمة كال تنتيي إلى نياية ،كسيطمب منيـ الييكدية يكما بعد يكـ،
تنازال بعد تنازؿ ،كاعترافا بعد اعتراؼ ،كلـ يصمكا معيـ إلى حؿ ،الذيف قتمكا األنبياء ،قتمكا
سبعيف نبيا في يكـ كاحد ،كقتمكا زكريا ،الذيف خانكا العيد مع اهلل ،الذيف دينيـ عندىـ :يجبمكف
فطيرة العيد الييكدم بدـ نصراني أك مسمـ ك قضية األب تكمة معركفة في دمشؽ عندما جاء
ليمة العيد -عيد الييكد -كليس عندىـ مسمـ أك نصراني حتى يأخذكا دمو يجبمكا بو طحيف فطيرة
العيد ،أرسؿ صديؽ لتكما -االب تكما ككاف دكتكر -أرسؿ صديؽ ييكدم لو ،الحاخامات
اجتمعكا قالكا :نريد كاحدا ،قاؿ كاحد مف الجالسيف :أنا أعرؼ صديؽ دكتكر إسمو االب تكما،
نأتي بو عمى أساس أف عندنا مريض ،كاستدعي االب تكما ،كعندما دخؿ أألب تكما ذبح كصفي
دمو لتجبؿ بو فطيرة العيد ،الذيف يقكلكف :أىدـ كؿ بناء ،لكث كؿ طاىر ،أقتؿ كؿ حي مف أجؿ
أف تفيد ييكديا بفمس ،سب األدياف الثبلثة كؿ يكـ ( )9مرات كرؤساءىا ،ىؤالء يريدكف أف يكفكا
لمثكرة كالمنظمة بعيكد ،قالكا ليـ- :ضحككا عمييـ ال حكؿ كال قكة إال باهلل -اعترفكا فينا كنحف
نقعد معكـ في مؤتمر دكلي اإلنفراج الدكلي ،قالكا :طيب اعترفنا قالكا :ال ،أنتـ ما قمتـ بالنص
الزـ تخرجكا اإلدغاـ بالغنة كاإلخفاء كغير ذلؾ ،قالكا :ماذا تريدكف؟ اكتبكا الحركؼ التي
تريدكنيا ،كتبكا ليـ بالكممة كأعادكىا ،الحكؿ كال قكة إال باهلل ،تعالكا اقعدكا معنا ،ال ال ،ال نقعد
معكـ رأت الدكؿ الغربية أنيا أخطأت بالتسرع باإلعتراؼ ،ففعبل بسرعة حاكلت أف تنقذ المكقؼ
كافتعمت قضية الفي از كدخكؿ أمريكا كما إلى ذلؾ -ال حكؿ كال قكة إال باهلل -يخادعكف الناس
كأنيـ يخادعكف أطفاال صغار ،اآلف ال حؿ ،الطريؽ مف كابؿ إلى القدس كما كصمت كابؿ إلى
اإلنتصار تصؿ القدس إلى اإلنتصار بتربية جيؿ عمى اإلسبلـ ،يخكض المعركة حبا بالجناف
كطمعا بالحكر العيف ؛ الذيف يبذلكف دمائيـ مف أجؿ الجنة ،ىؤالء الذيف يدفعكف ميكر الحكر
العيف ،كالذيف يسترخصكف أركاحيـ في سبيؿ اهلل،
أقكؿ قكلي ىذا كأستغفر اهلل لي كلكـ،

