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  حجاررةة  منن  سجيیلل
  

  شعرر..  ووفكرر..  ووسيیاسة
  إإلى  أأبططالل  ااالنتفاضة  االجهھادديیة

  في  فلسططيینن
  
  

  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي
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  بسمم  هللا  االررحمنن  االررحيیمم
  

سبحانن  االذذيي  أأسررىى  بعبددهه  ليیال  ً  منن  االمسجدد  االحرراامم  إإلى  «
االمسجدد  ااألقصى  االذذيي  بارركنا  حوولهھ  لنرريیهھ  منن  آآيیاتنا  إإنهھ  

  »هھھھوو  االسميیع  االبصيیرر
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  االررحمنن  االررحيیممبسمم  هللا  
  بيینن  يیدديي  االمجمووعة

  
   رروواابطط»  فلسططيینن«تررتبطط ددسس  اال لمم  بأق دداانن  االمس هھ  في  ووج تحمم  بكيیان ا  لتل لل  إإنهھ ٬،  ب

ذذ  ااستكملل  االتحاًما  ال  فكاكك  منهھ٬،  ألنهھا  رركنن  في  عقيیددتهھ  ووعباددتهھ٬،    ووإإيیمانهھ هھ٬،  من دد  حيیات م
  ووعي  ذذااتهھ...

مى   ائجهھ٬،  ووأأس قق  ووأأصددقق  ووش ي  أأعم هھ  هھھھ ووقق  بخالق لة  االمخل ي  أأنن  ص ددلل  ف ال  ج
  ى  صلة  لهھ  في  االووجوودد...ووأأنم

ارركك٬،  وومسجددهھھھا    –منذذ  االبددء    –ووقدد  اانبثقتت   تت  مقددسهھا  االمب صلتنا  بفلسططيینن  ووببيی
ررحيیمم   ررؤؤووفف  اال   االعلي  االعظظيیمم  جلل  ووعال؛  ووبررسوولهھ  اال ااألقصى  ااألغرر٬،  منن  صلتنا  با
الل...   هھ  االررح صلى  هللا  عليیهھ  ووسلمم...  ففيیهھا  االقلبة  ااألوولى٬،  وواالحررمم  االثالثث  االذذيي  تـُـشدد  إإليی

ا  مس يیهھمم  ووفيیهھ ليینن  عل يیدد  االمررس يینن  س ررجج  االصاددقق  ااألم دد  االمسيیح٬،  وومع لل٬،  وومهھ جدد  االخليی
  جميیًعا  صالةة  هللا  ووسالمهھ...

لمم  بفلسططيینن   لل  مس تمم  ك نن  االططبيیعي  أأنن  يیهھ لل  م ررووضض٬،  ب فال  غرروو  إإذذاا  كانن  منن  االمف
بهھا٬،  مصائبب  ددهھھھيیاء    نززلتت  ووقضيیتهھا٬،  أأبلغ  ااالهھھھتمامم٬،  ووأأنن  يیعتبرر  وويیستشعرر  االنكباتت  االتي

  تبع  وويیتابع  بالتالي  معالجتهھا  بكلل  عنايیة  ووجدديیة  وولهھفة...أألّمتت  بهھ  شخصيًیا٬،  ووأأنن  يیت
   امم ي  ع ـ  (١۱٣۳٨۸٤ف ة  ١۱٩۹٦٤هھھھ دد«مم)  ررأأتت  مجل قق  االجدديی ة٬،  إإصدداارر  »  ااألف ااألررددنيی

ة!«عدددد  خاصص  عنن:   هھ٬،  »  أأددبب  االنكب ا  أأنن  أأسهھمم  فيی ي  صاحبهھا  االفاضلل  ررااغًب بب  إإل ووكت
ة:   ررةة  االتاليی هھ  إإذذ  ذذااكك  االفق هھ  ب ة«...  ووكانن  مما  أأجبت مم٬،  أأنن  ااألم دد  ااألل ؤؤلمني  أأش ة    يی االعرربيی

كك  أأنن  »!!  ال  أأددبب  االنكبة«بشكلل  عامم٬،  تعيیشش  بـ   ة!!  ووال  أأكتم ا  االناززل تت  بهھ ا  نززل ا  م فكأنهھ
نن   مع  م ا  أأس مم  م ا٬،  ررغ ائرًراا  حالًم ال  ً  ح ررحح  أأم ا  ب بب  لفلسططيینن٬،  م رر  قرريی ي  تحرريی ي  ف أأمل
وو   ززلل  هھھھ مم  يی ة  ل قق  االنكب ررااررااتت  ووتشكيیالتت!  ألنن  منززل خـطُطبب  ووبيیاناتت...  ووما  يُیتخذذ  منن  ق

ي  عنن  مستووىى  هھھھوو!!  إإنهھ  تفررقق  حكامم  االعرر بب٬،  ووتبعثرر  قيیاددااتهھمم٬،  ووتخلفف  االمووااططنن  االعررب
ي   رر  ف االمجاهھھھدد  االصاددقق  االمؤؤمنن٬،  االمستعدد  بأخالقهھ  ووعلمهھ  ووعملهھ٬،  ااستعدداادًداا  يیؤؤهھھھلهھ  للظظف
ي   انن  االحكوومي  االعررب ع  االكيی ي  ألجدد  ووااق لل  إإنن اةة!  ب االمعارركك٬،  ووال  سيیما  أأمامم  خصوومم  عت

ى  إإنن امم!  حت دد  ع ا  بع ـًا  عاًم ة    ووأأخالق لل  ثقاف ددرر  بالجيی هھ  يینح ة    كل ي  ااألخالقيی ددااررةة  ف االج
ووشش   تت  االجيی ة٬،  ووإإنن  كان امم  االنكب ا  أأيی لل  منهھ وومم٬،  أأق ة  االيی ة  االعرربيی بانن  ااألم ة  لش وواالمعنوويی
ي   االعرربيیة  قدد  ااررتقتت  عدددًداا  ووعددةة!  ووال  أأددرريي٬،  فقدد  تكوونن  االمررحلة  االررجررااجة  االمرريیررةة  االت

 »نحيیاهھھھا٬،  أأززمة  تشتدد  لتنفررجج!  نسألل  هللا  ذذلكك...
   :وواانن ي  دديی ططيینن«ف ي  فلس نن  ووح ددرر    -»  م ذذيي  ص امم  اال ـ  (١۱٣۳٩۹١۱ع مم)  ١۱٩۹٧۷١۱هھھھ

دد  حرربب  ررمضانن   نن  شعرريي  االفلسططيیني...  ووبع ة  م ـ  أأصددررتت  ١۱٣۳٩۹٣۳نصووصص  وواافيی هھھھ
 تحيیة  لهھا  ووألبططالهھا...  »  ملحمة  االنصرر«

لل   نن  قب ة٬،  م إإنن  فلسططيینن  ووقضيیتهھا  لتثبتت  ووجووددهھھھا  تلقائيًیا  في  جلل  قصائدديي  االجهھادديی
ا  االحدد»  أأذذاانن  االقررآآنن«وومنن  بعدد:  ففي  دديیووااني:   رردددد  فيیهھ يیثث  ووحددهه  أأرربع  عشررةة  قصيیددةة  ت

ددوونغ«عنن  فلسططيینن  ووهھھھي:   ي  بان ؤؤتمرريینن  ف ى  االم ة»  «إإل ة  ووااحددةة»  «عببء  ااألمان »  أأم
ال« ووىى  االع ا  تهھ لل»  «كم ي  االليی اء  ف رر»  «ددع ى  االفج عي  إإل يیاعع»  «س رربب  »  «ض ح
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ررآآنن»  «حمدد..  ووشكووىى«»  ددعووةة  للهھددىى«»  االمسيیررةة  االخضررااء»  «ررمضانن »  أأذذاانن  االق
  ».    في  يیدد  هللا»  «إإلى  هللا«

تت  »  نجاووىى  محمدديیة:  «وودديیوواانن»  االززحفف  االمقددسس«ووفي  دديیوواانن:   ددةة  أألّم قصائدد  ع
ي:   ا  ف ا  وورردد  عنهھ ى  م افة  إإل ذذاا  باإلض ططيینن٬،  ووهھھھ اتت...«بفلس فحاتت..  وونفح ي  »  ص ووف

ة« ي  ططنج اءاانن  ف دد»  لق ى  ع ارريیة٬،  ووإإل ووثث  حض ررااتت  ووبح ي  محاض نن    ددووف رر  م ووفيی
  ااألحادديیثث  وواالمقابالتت  االتلفاززيیة  ووااإلذذااعيیة  وواالصحفيیة...

ددةة: ة  االعتيی ة  االجهھادديی تأثررتت  االووثب بب  إإذذاا  ااس ال  عج ة«  ف امي  »  ااالنتفاض باهھھھتم
ة   ددةة٬،  كررررتت  نشررهھھھا  صحفف  عرربيی ي  قصائدد  جدديی االجيیاشش٬،  ووأألهھبتت  مشاعرريي  ووأألهھمتن
ى   ي  إإل عرريیة  ددعتن يیاتت  ش ي  أأمس اددهھھھا  ف ي  إإنش ـلبب  من ُ ة٬،  ططـ ة  وومحليی الميیة٬،  عالميی ووإإس

ي«إإحيیائهھا  جامعاتت  وونوواادٍد  ثقافيیة  ووأأددبيیة  وومؤؤسساتت  إإسالميیة؛  وومنن  ذذلكك   »  االنادديي  ااألددب
ووررةة  وو ة  االمن ي  االمدديین وونناا«ف ة  وواالفن عوودديیة  للثقاف ة  االس ة  االعرربيی ددةة٬،  »  لجمعيی ي  ج ف

ي  االبحرريینن٬،  وو»  جامعة  االخليیج«في  االمنامة٬،  وو»  جمعيیة  ااإلصالحح«وو ادد  ططالبب  «ف ااتح
ة يینن«وو»  االجامع ة  االمعلم تت٬،  وو»  جمعيی ي  االكوويی ادد  االططالبب«ف ررأأةة  «وو»  ااتح ة  االم جمعيی
ة نعاء٬،  وو»  االيیمنيی ي  ص الحح«ف ة  ااإلص ووااتت  «  وو»  جمعيی وويي  للق هھ  االمعن إإددااررةة  االتووجيی

لحة ي٬،  وو»  االمس ي  ددب افي«ف زز  االثق وودد«وو»  االمررك دد  هللا  االمحم يیخ  عب ة  االش ي  »  مكتب ف
اررقة٬،  وو اتت«االش ة  للططالب ة  االثقافيی يینن  »االلجن ي  االع البب«وو  ف ادد  االطط ة  »  ااتح ي  جامع ف
اررااتت٬،  وو ي«ااإلم افي  ااألددب ة  االثق ادديي  مك ي  »  ن ة  ف ة٬،  وومك يیفي  «االمكررم زز  االص االمررك

نن  سعوودد  ااإلسالميیة دد  ب امم  محم ة  ااإلم ددةة»  لجامع ي  ج دد  ٬،ف ا  يیززيی ى  م ى    باإلضافة  إإل عل
ا  خاللل  االشهھوورر   ي  ززررتهھ ة  االت بالدد  االعرربيی نن  اال دددد  م ي  ع ة  ف ة  فكرريی عشرريینن  سهھررةة  أأددبيی

امم   ذذاا  االع نن  هھھھ رر  ١۱٤٠۰٨۸االماضيیة  م ا...  ااألم اتت  لهھ ا٬،  ووططلب اددااتت  بهھ ي  إإش دد  ووررددتن ...  ووق
امم  ووااألووساطط   ررأأيي  ااإلسالمي  االع يینن  مووضووعهھا  وواال رر  ب ى  االتجاووبب  االكبيی ددلل  عل االذذيي  يی

ررةة  بخ ة  االنيی ذذاا  ااألددبيی ي  هھھھ ددااررهھھھا  ف اددررتي  إلص وواافزز  مب نن  ح كك  م لل  ذذل انن  ك ة...  ووك اص
  ».حجاررةة  منن  سجيیلل«االدديیوواانن  االصغيیرر:  

   الدد  مستعمررةة  أأوو  مغتصبة  أأوو ة  ب ي  أأيی وومم  ف تثنائيیة  أأنن  تق نن  ااألحددااثث  ااالس ليیسس  م
محكوومة  بالظظلمم  وواالعددوواانن  ثووررااتت  تحرررريیة٬،  أأوو  حرركاتت  تمرردد  تصحيیحيیة  أأوو  اانتفاضاتت  

ة...  ووأأ اتت  جهھادديی اتت  وواانقضاض تى  وواانتقاض ووضض  ش ا  لخ لوونن  فيیهھ تعدد  االمناض نن  يیس
 االمووااجهھاتت٬،  بكلل  ااألسلحة  االمتاحة...

بالل   الل  ووااألش نن  ااألططف ددااًء  م ادد  اابت قق  االجهھ وو  أأنن  يینططل وولكنن  االحددثث  االفذذ  االفرريیدد٬،  هھھھ
نن   ابع  م اسس٬،  ن الغ  االحم ائي  ب االعزّزلل  منن  االسالحح٬،  غيیرر  االمددرربيینن  على  االكفاحح٬،  بشكلل  تلق

ددهه  ووتسدديیددهه٬،  نصاعة  االفططررةة  في  إإباء  االظظلمم  وواالذذلل٬،  وومنن  عزّزةة   ٬،  وواالثقة  بتأيیيی ااإليیمانن  با
بب   وواالقناعة  االررااسخة  بعدداالة  االقضيیة  ووجددااررتهھا  بأنن  يُیْسـترْرخصص  في  سبيیلهھا  االمووتت٬،  لتكت

اتهھمم٬،    –لهھا  االحيیاةة..!   بب  أأمهھ ع  حليی ووإإنن  يیكنن  في  يیقيینن  االمؤؤمنيینن٬،االذذيي  ررضعهھ  ااألططفالل  م
نووهه  مع   ي  سبيیلل  »  تددليیالتت«وولقــِّ يیسس  آآبائهھمم  ووقبالتهھمم٬،  يیقرررر  أأنن  االمووتت  ف اً  «هللا  ل »  مووت

هھ  يُی»  احيّیً«إإحددىى  االحسنيیيْینن٬،  االتي  جعلل  هللا  منن  نالهھا  »  االشهھاددةة«بلل  هھھھوو:   دد  ررب ررززقق  عن
ـ   نعمم  ب ى«وويی اةة  ااألعل اء..  »  االحيی لل..  ووااألنبيی ع  االررس وودد٬،  م عوودد  وواالخل اةة  االس حيی

  –»...  ووحسنن  أأوولئكك  ررفيیقاً  «وواالصدّديیقيینن..  
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تظظمهھمم  م مم  يین وواا  فأنن  يینططلقق  االتمرردد  االجهھادديي  منن  أأططفالل  أأنقيیاء٬،  ل عسكرر٬،  ووال  ملك
ي   مم  ف قق  أأددااتهھ سالحا٬ً،  ووالددرربوواا  على  كفاحح..!  ووأأنن  يیتـّخذذوواا  االحجاررةة  االمبذذوولة  في  االططرريی
لل   ررفضض  االمحت رر  ب ي  االجهھ االتعبيیرر  عنن  مررااددهھھھمم٬،  ووووسيیلتهھمم  لبلووغغ  أأهھھھدداافهھمم٬،  ووططرريیقتهھمم  ف
ددمم  جددووىى   اددهھھھمم  بع رر  عنن  ااعتق ي  االتعبيی لووبهھمم  ف مم...  ووأأس المم  االغاش ددخيیلل  االظظ االغاصبب  اال

ا اليیبب  وواالووس ة  ااألس ة  االددووليی لل  االسيیاس ي  محاف مم  ف يیة  بالددهھھھ ا  قض الج  بهھ ي  تع ئلل  االت
ددااء٬،   ي  ااألع اددىى  بغ قق  وويیتم بالء٬،  وويیتعم اقمم  اال اء٬،  وويیتف تفحلل  ااإلفن ثث  يیس ة٬،  حيی وواالعرربيی
ززدداادد   ذذيي  يی وويیحملل  سوواادد  ااألمة  على  تقبلل  االخضووعع  وواالخنووعع٬،  وواالسكووتت  عنن  االضيیاعع  اال

  إإززمانا ً يیووما ً بعدد  يیوومم...!!
ي  أأنن  يینططلقق  كلل  هھھھذذاا  منن  ااألططفالل  ااأل ددةة٬،  االت ددةة  االجدديی ة  االفرريی شبالل...  هھھھي  االبططوول

ة   لل  ااألم ة٬،  ك ااستططاعتت  بنقائهھا  ووببقائهھا  ووبنمائهھا  أأنن  تستنفرر  االناسس٬،  ووأأنن  تستقططبب  ااألم
نهھمم  ااالنحرراافف  ووااالنجرراافف  أأوو    – غ  م نن  بل هھإإال  م ا ً ال  يیررجى  مع لل  مبلغ   االتررهھھھلل  وواالتحل

  –شفاء  منن  دداائهھمم  االعيیاء  إإال  بعمليیة  جررااحيیة  كبررىى!  
ي  هھھھذذهه  هھھھي  االبططوولة   وويي  االسوويي٬،  ف ا  ررووحح  االمضي  االق خ  هللا  بهھ ي  نف اددررةة٬،  االت االن

تمرر   تمرر..  ووستس تمررتت..  ووتس اووسس٬،  فاس بالل  ااألش ررددةة  ااألش ططيینن  االم الل  فلس أأططف
مم٬،    –بعوونن  هللا  وومددددهه    -»  اانتفاضتهھمم« ى  تستووفي  ااستنهھاضض  االهھم االشهھوورر  االططوواالل٬،  حت

ى  نجات باتهھا  إإل نن  س ة  م وْوقق  ااألم اتت٬،  ووَس كك  االجماع اتت٬،  ووتحرريی تقططابب  االططاق ا٬،  ووااس هھ
  باستررجاعع  هھھھوويیتهھا٬،  وومماررسة  ذذااتهھا...

تْت   دد  حرّرك اررةة«لق ة  االحج اررةة»  «معررك ووبب  االحج ي  »  االقل ا٬،  ووف ي  أأمتن ف
ا٬،  ووال    –حتى  ااآلنن    -لميینن...  وولكنن  ليیسس  ااالع رر  فيیهھ ة  وواالظظف ددعمم  االمعررك بالقددرر  االكافي  ل

  »!!االمنتفضة«خططرر  االقضيیة٬،  ووجسامة  االتضحيیاتت  االمبذذوولة  في  االساحة    مع  االمتكافئ
ذذهه  اال قق  هھھھ انهھا٬،  فح ا  ووإإنس ا  ووززمانهھ بة  لمكانهھ ذذااتهھا٬،  بالنس ططيینيیة  ل يیة  االفلس قض

انيیة   ا  ااإلنس الميیة٬،  ووألبعاددهھھھ ا  ااإلس ة  ووأأمتن ا  االعرربيی ي  أأووططانن ددااددااتهھا  االحضارريیة  ف ووالمت
  بالنسبة  لكلل  ااإلنسانيیة...  
ذذهه  االقضيیة   قق  هھھھ مة٬،  لتصحيیح    –ح رربب  حاس ي  ح ة  ف ة  عاررم ي  معررك ي  هھھھ االت

  ة  االيیهھوودديیة٬،  إإلى  االرربانيیة  ااإلسالميیة...  مسارر  االخطط  االحضارريي  للبشرريیة  منن  االسامرريی
فف   ي  مختل ا  ف نن  أأجلهھ دد  م اتت٬،  وويُیجاهھھھ لل  االططاق ا  ك حقق  هھھھذذهه  االقضيیة  أأنن  تستنفرر  لهھ
يیمم٬،  ووعززمم   يینن  حك ذذ  مستووعبب٬،  ووحززمم  مت ووعي  ناف االساحاتت٬،  ووتجندد  لهھا  سائرر  االقووىى٬،  ب

  ماضض  صابرر...  
  نززاالل  في  بدداايیة  ططرريیقق  غيیرر  مشقووقة  ووال  معبددةة..!!  وونحنن  منن  كلل  ذذااكك٬،  ال

مم   ة  ووأأهھھھ ذذهه  االبدداايی وونن  هھھھ هھ:  أأنن  تك ززاامم  ب هھ  وواااللت ررصص  عليی هھ  وواالح تمم  تحرريّی ا  يیتح م
وونن   ددااررهه٬،  ووأأنن  تك سليیمة  االمناطط٬،  مستقيیمة  االصررااطط٬،  مستبيینة  سننن  هللا٬،  ووااثقة  بإيیجابيیة  أأق

ي    –وولوو  جاءتت  بعيیددةة  أأوو  ووئيیددةة    –كلل  خططووةة  منن  خططانا  بعدد  ذذااكك   امم  ف ى  ااألم ماضيیة  إإل
ى ي  االمووصلل  إإل ارر  االمنهھج قق  االصحيیح  وواالمس ددفف    االمنططل وونن    –االهھ رريیططة  أأنن  ال  يیك ش

ة٬،   اتت  االجووهھھھرريی سببب  االبططء  خيیانة  أأوو  خنووًعا٬،  أأوو  اانشغاال  ً  بالتوواافهھ  االهھامشيیة  عنن  االمهھم
ررىى٬،   ووددةة  االقهھق اززهه٬،  وواالع بقق  إإنج ا  س ى  م ة  عل غ  االتعفيی غ  مبل التي  نقضتت  «ووأأنن  ال  يیبل ك

  »...غززلهھا  منن  بعدد  قووةة  أأنكاثـًا
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دديینن   اةة  متأك وونن  ررع ا  أأنن  نك بب  عليین ووحح  –وويیج ززمم  ووووض لل  ج ٬،  أأنن  ددووالبب  ووبك
دد٬،  أأوو   ا  االبليی نن  تثاؤؤبن ي  م ى  ننتهھ ا٬،  حت فف  لن نن  أأنن  يیتووق ددوورر..  ووال  يیمك ددوورر..  وويی ززمنن  يی اال

  جددلنا  االعقيیمم٬،  وونبددأأ  االحررااكك  االددررااكك..!!
   ى وواالى  عل ددًما  »  ااالنتفاضة«هھھھا  هھھھي  ذذيي  االشهھوورر  تت امم  ق ى  ااألم ا  إإل ووتتططوورر  بهھ

 ُصُعدًداا...
كك  اا ا٬،  وواالفت ي  قمعهھ دددد  ف ا٬،  وواالل ي  مقاوومتهھ ررااووةة  ف ا  أأنن  االض نن    ششألووحكم م

ي  ااستعمالل   أسلحة  شتىىاالووحشي  بأشبالهھا  ووأأبططالهھا  يیتماددىى  وويیستبدد...  ووتتفننن  إإسرراائيیلل  ف
نن   ا..  وولك االبططشش  ووااإلززهھھھاقق٬،  ووضررووبب  االكيیدد  وواالتآمرر٬،  لتططوويیقهھا٬،  ووخنقهھا  ووااالنتهھاء  منهھ

هھ..!   رر  من لل  شهھيیددووددوونن  جددووىى..!  فكلل  ااضططهھادد  يُیحددثث  ررددوودد  فعلل  أأكب ي  ك بجسمهھ    يیبن
  يینفح  بررووحهھ  االجهھادد  االعنيیدد٬،  بددمم  ٍ  سخي  جدديیدد...جسرًراا  لشهھيیدد  الحقق  سعيیدد٬،  وو

ة...   ة  ووبيیل نة  ثقيیل وونن  س ذذ  قامتت  أأرربع رر  إإسرراائيیلل  من بصررفف  االنظظرر  عنن    –عم
ا٬،  ووعنن   رًراا  ددؤؤووًب دداادًداا  وومك دًداا  ووإإع ررنيینن٬،  تمهھيی االمررااحلل  االططوويیلة  االتي  سبقتت  قيیامهھا  منذذ  ق

خم اتت  االض ا٬،  وواالميیززاانيی ي  جمعتهھ وواالل  االت ا٬،  ووااألم ي  ددعمتهھ ددوولل  االت ددتتاال ي  أأع   ة  االت
      –لهھا..!

لل  صررووفف  »  ااالنتفاضة«ووعمرر   بب  ظظررووفف  ب ي  قل شهھوورر  قليیلة٬،  ووقدد  اانددلعتت  ف
رراابب ي  ااإلضرراابب  ووااالحت ة  ف ة  االحررجج٬،  مووغل أةة٬،  بالغ يیة  االووطط !  فلسططيینيیة  ووعرربيیة٬،  قاس

تت   ى  أأقضَّ دد٬،  حت تدد...  ووتمت تت  ووتش كك  تثب لل  ذذل مم  ك ي  ذذيي  ررغ ا  هھھھ ضُض    –ووهھھھ دد  تق   –ووتززيی
ا ا  وويیررعاهھھھ نن  يیتبناهھھھ دد  مضاجع  ددوولة  االعددوواانن  االيیهھوودديي  ووم ا!  ووق ا  وويیعاططفهھ نن  يیحالفهھ ٬،  ووم

ي   ة٬،  ووتحوولل  ف ددىى  االشعووبب  ااألجنبيی نن  يیقظظة  االضميیرر٬،  ل دد  شيء  م ا  توول كانن  منن  آآثاررهھھھ
االررأأيي  االعامم  عنن  إإسرراائيیلل  ستتسع  دداائررتهھ  مع  االززمنن  حتى  يیؤؤدديي  إإلى  تحوولل  في  االمووااقفف  

  ال  بمجرردد  االعووااططفف..!  
ررتت   دد  غيی ة«لق يیة  »  ااالنتفاض ة٬،  وواالقض ة  االعرربيی ى  ااألم المم  إإل رر  االع نظظ

  ططيینيیة...االفلس
رريیح   ا  لتص ذذيیًبا  عمليًی ا٬،  ووتك اءتت  رردًداا  ووااقعيًی دد  ج اميیرر«لق حقق  ش ازز  »  إإس للتلف

االعرربب  «بالعيیدد  ااألرربعيیني  لقيیامم  إإسرراائيیلل٬،  فقدد  كانن  مما  قالل:  االفررنسي  بمناسبة  ااالحتفالل  
ا   وودد  فشيء  آآخرر:  إإنن ا  نحنن  االيیهھ ددرر..!  أأم نناضلل..  متووكلوونن  يیرركنوونن  إإلى  االقضاء  وواالق

  !    »..!وونعملل..  وونووااصلل  االكفاحح
ذذيینن  يیتحددثث  عنهھمم   اميیرر«إإنن  االعرربب  اال ة  ااألصيیلة٬،  »  ش ة  االعرربيی وونن  ااألم ال  يیمثل

  ووشعووبهھا  االحررةة!!
وونن   ذذيینن  يیمثل ا  اال ة«أأم ة  االعرربيی رر  »  االحقيیق ووخة«غيی الل  »  االممس مم  أأططف فهھ

ـًا٬،  »  ااالنتفاضة« ددرر  حق ى  االقضاء  وواالق وونن  إإل ووأأبططالهھا٬،  االذذيینن  يیتووكلوونن  على  هللا  وويیرركن
نن   مموولك لل  ووهھھھ امم٬،  ب وودد  أأوو  نيی مم  قع عابب٬،    ال  ووهھھھ وونن  االص بابب...  وويیقتحم اططوونن  ااألس يیتع

  وويیأخذذوونن  االحقق  غالًبا٬،  ال  ااستالًبا...  
ى   رراائيیلل  إإل ددتت  إإس دد  عم غطط  «لق رردد  وواالض االتت  وواالطط نن  ااالعتق دد  م االمززيی

ددوواانن...    ١۱»  ااالقتصادديي ي  «ووكلل  ما  في  ااإلمكانن  منن  ووسائلل  االقمع  وواالفتكك  وواالع نن  ف وولك

                                                 
 ١۱٤/٦/١۱٩۹٨۸٨۸)  بتارريیخ  ٣۳٤٨۸٦االشرقق  ااألووسط  في  االعددد  («وونقلتهھ  »  ووااشنطن  بوست«فقرااتت  من  مقالل  نشرتهھ  جريیدةة    ١۱
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ي  اانتفاضتهھ تمرراارر  ف نن  االفلسططيینيیيینن  ااالس ع  م عنا  أأنن  نتووق ى  ووس كك٬،  ووعل لل  ذذل مم  ك مم٬،  ررغ
  ١۱»منن  مظظاهھھھررااتت  ووااضططررااباتت  ووقنابلل  موولووتووفف...مستووىى  حرربب  ااستنززاافف  

ي    ٢۲  ..!سع  أأحدد  أأنن  يینكرر  نجاحح  ااالستررااتيیجيیة  االجدديیددةة  لالنتفاضة  ووليیسس  في  وو« ف
  االووططنن  االعرربي..  ووفي  ااألمة  ااإلسالميیة..  ووفي  االعالمم  أأجمع...  

»  اانتفاضة«عرربيیة  ووأأحددثتت  في  االسيیاسة  اال»  االقمة«لقدد  أأججتت  االهھمة٬،  ووجمعتت  
  منن  نووعع  آآخرر..!  

  ووززااددتت  ررووحح  االتضامنن  ااإلسالمي  بيینن  أأقططارر  أأمتنا  االووااحددةة  إإلى  مددىى  بعيیدد...
قق  إلحددىى   نن  تعليی ررااتت  م ا  فق ووأأما  عنن  ااالهھھھتمامم  االعالمي  بهھا٬،  فحسبنا  أأنن  ننقلل  هھھھن

اتت    –االصحفف  ااألجنبيیة  االكبررىى   نن  آآالفف  االتعليیق ارر    –ووهھھھوو  ووااحدد  م نن  آآث يیئا  م ددرركك  ش لن
  ذذهه  االساحة  ااإلنسانيیة  االمهھمة...في  هھھھ»  ااالنتفاضة«

  في  معررضض  نقلهھا  أأنباء  االقمة  االعرربيیة  في  االجززاائرر:  »  االتايیمزز«قالتت  صحيیفة  
ة«إإنن  «...   ة٬،  »  ااالنتفاض هھرر  كامل تة  أأش لل  س ددأأتت  قب احنة  ب تت  ش ددما  ددااهھھھم عن

ي   ابب  ف ة  بالررك ة  االفلسططيینيیة  االمحمل نن  االسيیاررااتت  االمددنيی عسكرريیة  إإسرراائيیليیة  مجمووعة  م
لل ى  مقت ا  أأددىى  إإل ززةة٬،  مم ررةة٬،    غ ررووحح  خططيی رريینن  بج انيینن  آآخ ابة  ثم نهھمم  ووإإص ة  م أأرربع

لل   لل  قت نن  أأج دًداا  م كك  عم وواا  ذذل رراائيیليیيینن  فعل أنن  ااإلس ائعاتت  ب ررتت  االش ا  اانتش ررعانن  م ووس
نن   ي  االتاسع  عشرر  م انوونن    -دديیسمبرر«االفلسططيینيیيینن...  ووبعدد  يیووميینن  منن  االحاددثث٬،  أأيي  ف ك

لل  بقططاعع  غززةة٬،  وو»  جباليیا«منن  االعامم  االماضي٬،  بددأأتت  االمظظاهھھھررااتت  في  مخيیمم:  »  ااألوولل قت
اهھھھيیرر..جنوودد  ااالحتاللل   ى  االجم رراانهھمم  عل ددما  فتحوواا  نيی ذذاا  سقطط  أأوولل    االيیوومم  ثالثة٬،  عن ووهھھھك

  ».ااالنتفاضة«شهھددااء  
وواالقتلى  االفلسططيینيیوونن  يیسقططوونن  بمعددلل  ووااحدد  على  ااألقلل  »  ااالنتفاضة«وومنذذ  بددء  

وومم... لل  يی ة    ك ددمووعع  أأوو  نتيیج يیلل  لل ازز  االمس اقهھمم  بالغ ة  ااختن وواا  نتيیج اسس  تووف اكك  أأن ووهھھھن
ددماتت  االكهھرربائ ة٬،  االص ى  ررؤؤووسس  يی ططيینيیة  عل المم  االفلس قق  ااألع اوولوونن  تعليی مم  يیح ووهھھھ

ى   هھ  عل ااألعمددةة..  ووهھھھناكك  قتلى  آآخرروونن  سقططوواا  نتيیجة  االضرربب  االمبررحح  االذذيي  تعررضوواا  ل
تاللل وودد  ااالح دديي  جن وودد    ٬،أأيی رربهھ  االجن ا  ض نن  جباليی ابب  م كك  ش ى  ذذل الل  عل رر  مث ووأأخ

  ليیوونن  حتى  االمووتت!يیااإلسرراائ
ة:   ائع  ررهھھھيیب ي:  فظظ وواانن  فررع تت  عن ددةة  تح افتت  االجرريی بب  ووق«ووأأض دد  ااررتك

اللل   ة  خ ائع  ررهھھھيیب رراائيیليیوونن  فظظ ي  »...  ااالنتفاضة«ااإلس اسس  ف اهھھھددهه  االن ا  ش كك  م نن  ذذل م
رراائيیليیوونن   وودد  ااإلس انن  االجن ددما  ك وونن  عن اتت  االتلفززيی ى  شاش المم  عل اء  االع فف  أأنح مختل

  وويیكسرروونن  عظظامهھمم  بالحجاررةة  ووأأعقابب  االبناددقق!.يیضرربوونن  أأرربعة  شبانن  فلسططيینيیيینن  
وودد  ااال نهھمم  جن ذذيینن  ددف ة  اال بانن  ااألرربع اكك  االش دد  أأنن  ووهھھھن رراابب٬،  بع تت  االت تاللل  تح ح
ددفنهھمم   اتت  ل تخددموواا  االجررااف مم  ااس يیهھمم  ضررًبا  ث الوواا  عل ددفة  اانهھ ذذوواا  ص دد  أأنِق اء)..!  ووق (أأحيی

  عنددما  شاهھھھددهھھھمم  بعضض  أأهھھھالي  االقرريیة..!  
اررةة   رراائيیليیوونن  بالحج نهھمم  ااإلس ذذيینن  ددف بانن  اال نن  االش ة  م ة  ثالث اكك  قص ووهھھھن

  وواالحصى..!!  

                                                 
 ١۱٤/٦/١۱٩۹٨۸٨۸  )  بتارريیخ٣۳٤٨۸٦االشرقق  ااألووسط  في  االعددد  («وونقلتهھ  »  ووااشنطن  بوست«فقرااتت  من  مقالل  نشرتهھ  جريیدةة    ١۱
 ١۱٤/٦/١۱٩۹٨۸٨۸)  بتارريیخ  ٣۳٤٨۸٦االشرقق  ااألووسط  في  االعددد  («وونقلتهھ  »  ووااشنطن  بوست«فقرااتت  من  مقالل  نشرتهھ  جريیدةة    ٢۲
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ى   ائع  إإل فف  أأنحإإووقدد  أأددتت  هھھھذذهه  االفظظ ي  مختل اسس  ف المم  بالصددمة  حساسس  االن اء  االع
لل  كما  أأنهھا  لططختت  سمعة  إإسرراائيیلل  ال  سيیما  في  االوواليیا ي  تهھبب  إإسرراائيیلل  ك تت  االمتحددةة  االت

  ة  ثالثة  آآالفف  مليیوونن  ددووالرر..!  سن
ى   ـًا  عل ى  ااآلنن  أألف الج  حت نهھمم  ع دد  م لل  ووااح فيیاتت  أأنن  ك امم  االمستش ددرر  أأررق ...  ووتق

مم  اا ة  لألم اددااتت  االتابع ا  عالجتت  االعيی لمتحددةة  حوواالي  ااألقلل  منن  االجررحى  االفلسططيینيیيینن  بيینم
نن  االفلسططيینيیيینن رريینن  م ا  أأنن  االكثيی ي  ااعتباررن ذذنا  ف ا  أأخ ذذيینن    ستة  آآالفف  شخصص..!  ووإإذذاا  م اال

دد  أأنن  مجمووعع  االجررحى   نن  االمؤؤك إنن  م فيیاتت٬،  ف ى  االمستش يیصابوونن  بجررووحح  ال  يیذذهھھھبوونن  إإل
الل نن  ااألططف رر  م اكك  االكثيی ى  عشررةة  آآالفف!  ووهھھھن رًراا  عل دد  كثيی اررهھھھمم  عنن    يیززيی لل  أأعم ذذيینن  تق اال

اكك  ثالثث  سنووااتت  ممنن  فقددوواا  عيینا  أأ ذذلكك  هھھھن ة...  ك ررةة  دداائم وو  يیدداا ً أأوو  أأصيیبوواا  بجررووحح  خططيی
  مئاتت  منن  االصبيیة  وواالشبيیبة  االذذيینن  أأصبحوواا  عاجززيینن  وومشلووليینن  مددىى  االحيیاةة..!!

ذذاا  ...   إنن  ااالووهھھھك ي  ف يینن  ف دددد  االمعتقل ا  أأنن  ع ووةة٬،  كم تمررةة  بق حرربب  «نتفاضة  مس
تقالتت  وواالسجوونن»  االحجاررةة   هھھھذذهه٬،  أأصبح  كبيیررااً  إإلى  االددررجة  االتي  اامتألتت  معهھا  كلل  االمع

الل   كررااتت  ااعتق ا  معس تاللل  معهھ لططاتت  ااالح تت  س ي  فتح ة  االت ى  االددررج رراائيیليیة٬،  ووإإل ااإلس
  ..!!  ١۱جدديیددةة

ا٬،  ؤؤاالقدد  عانتت  االبشرريیة  منن  االيیهھوودد  ووجرراائمهھمم  وواالم ي  حبكهھ وواا  ف ي  تفنن مررااتت  االت
ذذيي  صنعووهه   ى  أأنن  اال امم  االضيّیقق...  عل ذذاا  االمق ي  هھھھ يیما  ف ما  يیعجزز  االقلمم  عنن  إإحصائهھ  ال  س

امم  إإسرراائيیلل   وونن    –منذذ  قيی ابرريیننووال  يیززاال دد    مك ي  االمززيی هھ    –مستمرريینن  ف وولٌل  تقشعرر  من هھھھ
ة  ً فف  أأنف دداانن٬،  وويیررتج مم  ااألب انن..!!  وول انن٬،  أأيي  إإنس ميیرر  ااإلنس ززررةة    ض نن  مج رر  «تك دديی

افررةة  »  يیاسيینن االضررووسس٬،  هھھھي  ااألوولى  ووال  ااألخيیررةة  في  سجلل  فظظائع  االمووتت  االووحشيیة  االك
ذذهه   الة  هھھھ امم  ررس نن  تم يیكوونن  م ادد..!  ووس يیطط  ووتصميیمم  ووعن وونهھا  بتخطط ي  يیماررس اقررةة  االت االف

ة٬،  اا ذذهه  االكلم ي  هھھھ ا  يیل لل  فيیم ة  أأنن  أأنق ة  لمجمووع الغ  ااألهھھھميی دد٬،  ب ابب  جدديی ا ً لكت تلخيیص
حفيیة   ة  االص رراا ً االكاتب ددررتهُھ  أأخيی ة٬،  أأص انن  وو«وواالووثائقيی ننمارريی ددةة    »لفس ررتهھ  جرريی وونش

  .٢۲مشكووررةة  ووهھھھوو  جدديیرر  بالتددبرر  وواالتذذكرر»  االشررقق  ااألووسطط«
   ـ ة  ب ذذ  االبدداايی ي    هھھھي»ااالنتفاضة«هھھھذذهه  االووثبة  االجهھادديیة  االتي  ددررجتت  تسميیتهھا  من ف

امم    اكم  –ألنهھا  االووااقع  أأكبرر  منن  حرربب  عابررةة  عادديیة٬،   سبقق  أأنن  أأووضحتهھ  في  أأكثرر  منن  مق
يینن  االحقق  وواالباططلل  – مة  مصيیرريیة  ب ة  حاس انن  مووااجهھ يینن  ااإليیم رر..  ب رر  وواالش يینن  االخيی ..  ب

ي   ابررةة  ف ة..  صابررةة..  مث وواالكفرراانن..  بيینن  االررحمووتت  وواالططاغووتت...  إإنهھا  خططووااتت  متقددم
اني  االططرريیقق  االشائكك  االططوويیلل٬،  وواالكفاحح  االكا ددحح  االمقدّدسس٬،  لتحوويیلل  االخطط  االحضارريي  ااإلنس

ررووحح..  لمم  االغرربب  االمادديیة٬،  ااآلخذذةة  بخناقق  االعنن  االسامرريّیة  االيیهھوودديیة٬،  االمسيیططررةة  على  عوواا
انن...   ا  ااإلنس ي  حملهھ ة  االت ة  لألمان ة٬،  وواالمكبل ة  االمقدّدس الة  االخالف ة  لررس ي  االمعططل وواالت

المم٬، رر  ااإلس ذذ  فج اسس٬،  من ى  االن هھيیدد  عل طط  االش ا  االووس ا  أأمتن ا٬،    نهھضتْت  بعبئهھ ا  حقهھ فووفتهھ
فف   تلبتْت  ددوولل  االغرربب  بمختل دّدنا  االحضارريي٬،  ووااس فف  م ى  أأنن  تووق ووااززددهھھھررتت  بهھا  وولهھا٬،  إإل
امم   ا  القتس ا  بيینهھ تت  فيیم ي  ااألررضض٬،  ووتططاحن ة  ف زز  االقيیادديی كررااتهھا٬،  االمررااك ا  وومعس أأجنحتهھ

رر  ووتمززقق  ووضيیاعع ٬،  ووال  مناططقق  االنفووذذ٬،  ووآآلل  ااألمرر  إإلى  ما  آآلل  إإليیهھ  االيیوومم  منن  تخبطط  ووتعث
ة  ووالشكك  نززاالل  منن  ذذلكك  كلهھ  في  بدد ة٬،  ووستكوونن  االنهھايی اددررةة  مخيیف هھ    –اايیة  س دّد  االتيی إإذذاا  اامت

                                                 
 ١۱٠۰/٦/١۱٩۹٨۸٨۸االجمعة  في    –)  ٣۳٤٨۸٢۲االعددد:  (»:  االشرقق  ااألووسط«جريیدةة    ١۱
 ).١۱٢۲االصفحة  (  ١۱/٧۷/١۱٩۹٨۸٨۸)  في  ٣۳٥٠۰٧۷االعددد  (»:  االشرقق  ااألووسط«  ٢۲
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اء    –االسفيیهھ   هھ    –االشقاء  االمحققق٬،  وواالبالء  وواالفن تنقاذذهه٬،  بدديین دددد  هللا  ووااس دداارركهھا  م إإال  إإذذاا  ت
دديینن   ى  اال ذذيي  سيیظظهھررهه  عل افرروونن٬،  وواال ررهه  االك وو  ك ووررهه  وول تمّم  ن أبى  إإال  أأنن  يی ذذيي  يی االحقق٬،  اال

 –كلهھ٬،  وولوو  كررهه  االمشرركوونن...  
خططووةة  جرريیئة  شجاعة  في  سبيیلل  تحوويیلل  االخطط  االحضارريي  »  اضةااالنتف«نن  إإقلتت:  

  ااإلنساني  منن  االسامرريیة  االيیهھوودديیة٬،  إإلى  االرربانيیة  ااإلسالميیة  في  أأجووااء  االصحووةة  االمررجووةة
ؤؤمنيینن   ى  االم ة٬،  ووعل المم  كاف الء  االع ى  عق ا  عل نن  حقهھ ألمتنا  االعرريیقة  االمسؤؤوولة...  ووإإنن  م

نهھمم  بخاصة٬،  حقق  عظظيیمم  جسيیمم٬،   لل  وواالمسلميینن  عامة٬،  ووعلى  االعرربب  م بب  حشدد  ك يیتططل
دد  االططاقاتت  وواالقووىى ة٬،  ووعق ة  ووااعيی ة  هھھھادديی ائلل  االمشررووعة  بمنهھجيی ٬،  ووااستخدداامم  جميیع  االووس

ززاائمم  ووااإلررااددااتت هھ    االع ووء  فق ي  ض ا٬،  ف ى  غايیتهھ ا  إإل وويي  بهھ وويي  االق ي  االس ى  االمض عل
  مبيینن...   حضاررييٍّ

ي  ال   ـّى٬،  االت هھ  االجل قق  نووااميیس دداارر  هللا٬،  ووف ي  أأق وودد  ف انن  االمررص ي  ااإلب ووسنصلل  ف
  »...وولتعلمنن  نبأهه  بعدد  حيینن»..  «ووإإنهھ  لحقق  االيیقيینن«أأقددااررهه  فقطط...    تتخلفف  عنن  ُمتـَّبعهھا

  
 »حجاررةة  منن  سجيیلل« 

  ...»مقددسيیة«ذذررةة  ررملل  منن  حصاةة  
  في  مقالعع  فتًى  عرربي  مسلمم...

  »حماسس«في  »  منتفضض«
  يیررمي  بهھا  االكفرر..  وواالفسووقق..  وواالعصيیانن...

  بإيیمانن  ووإإحسانن...
  ووإإنهھ  لجهھادد  حتى  االنصرر...

  ووال  حوولل  ووال  قووةة  إإال  با
  االعظظيیمم   االعليِّ

  
  ننعنن  مكة  االمكررمة  في  االغررةة  م

  للهھجررةة  ١۱٤٠۰٨۸ذذيي  االحجة  عامم  
  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي



١۱٠۰ 
 

  »دديیرر  يیاسيینن...  «
  ليیستت  االمذذبحة  االصهھيیوونيیة  االووحيیددةة  ضدد  االفلسططيینيیيینن!

  
أأنن  االمجززررةة  ٬،  ١۱٩۹٤٨۸ال  يیززاالل  االصهھايینة  يیدّدعوونن٬،  منذذ  ووقعتت  مجززررةة  دديیرر  يیاسيینن  عامم  [

أأنن  االحكوومة  ااإلسرراائيیليیة  نشررتت  كررااسة  ررسميیة  عامم    كانتت  حاددثة  منعززلة..  وواالووااقع
كانتت  االمذذبحة  االووحيیددةة  االتي  ووقعتت  فيیهھا  عمليیة  «إإنن  مذذبحة  دديیرر  يیاسيینن    :تقوولل  ١۱٩۹٥٨۸

بغضض  االنظظرر  عنن  هھھھذذاا  ااألسلووبب  االغرريیبب  في  ؛  وو»١۱٩۹٤٨۸يیهھوودديیة  متططررفة  في  حرربب  
)  ررجال  ً  وواامررأأةة  ووططفال  منن  ااألبرريیاء٬،  عليینا  أأنن  ٢۲٥٠۰ووصفف  االقتلل  االشنيیع  ألكثرر  منن  (

هھھھذذاا  ما    –منن  االحكوومة  ااإلسرراائيیليیة!.  أأهھھھناكك  أأيي  صوواابب  في  هھھھذذاا  ااالددعاء  «نتساءلل:  
في  بحثث  جدديیدد  لهھا؛  ووهھھھي  مؤؤلفة  ووصحفيیة  »  مارريیانن  وولفسنن«تتناوولهھ  االصحفيیة  

برريیططانيیة  (يیهھوودديیة)٬،  معررووفة  بمعاددااتهھا  للصهھيیوونيیة؛  ووبمناصررتهھا  لحقووقق  االشعبب  
بسامم  «عنن  حيیاةة  »  لسططيیني ّ صووررةة  ف«وو»  أأنبيیاء  منن  بابلل«االفلسططيیني.  وومنن  مؤؤلفاتهھا  

  ]:»االشكعة
  
٬،  قدد  ١۱٩۹٤٨۸االحقيیقة  هھھھي  أأنن  مذذبحة  دديیرر  يیاسيینن  االتي  جررتت  في  أأبرريیلل  (نيیسانن)    –..  

تبعتهھا  سلسلة  منن  االمذذاابح  االعدديیددةة  ااألخررىى  في  االسنة  نفسهھا.  وولكنن  مووجة  ااالمتعاضض  
االعالمي  االتي  تررتبتت  عليیهھا٬،  ددفعتت  االصهھايینة  *إإلى  بذذلل  كلل  مجهھوودد  لمنع  االحقائقق  منن  

وولل  إإلى  االخاررجج٬،  ووبقيیتت  ووقائع  تلكك  االمذذاابح  مططوويیة  ططيیلة  االثالثيینن  سنة  االتاليیة؛  أأوو  االووص
فررغمم  االططبيیعة  االمثيیررةة  حتى  بددأأتت  بالتسرربب  إإلى  االصحافة  ااإلسرراائيیليیة٬،  ووعلى  كلل٬،  

لهھذذهه  االتقارريیرر  االتي  اانكشفتت٬،  فإنن  االمررااسليینن  االصحفيیيینن  االغرربيیيینن  في  إإسرراائيیلل  (وويیكادد  
وواا  قطط  أأيي  شيء  عنن  تفاصيیلل  االمذذاابح٬،  وويیعوودد  يیكوونوونن  جميیًعا  منن  االيیهھوودد)  لمم  يینشرر

االكشفف  عنن  أأوولل  تلميیح  عما  جررىى  إإلى  االكاتبب  ااإلسرراائيیلي  (برركانن)  االذذيي  كتبب  في  
شمووئيیلل  «عنن  عمليیاتت    ١۱٩۹٧۷٨۸ماررسس  (آآذذاارر)    ٣۳ااإلسرراائيیليیة  في  »مشماررعلهھ«جرريیددةة  
لصهھيیوونيیة  ااااألميینن  االعامم  للووكالة  االيیهھوودديیة  (ووهھھھي  االهھيیئة  االمنفذذةة  للمنظظمة  »  الحيیسس
يیة  االمسؤؤوولة  عنن  هھھھجررةة  االيیهھوودد  في  كلل  مكانن  ووتووظظيیفهھمم  في  إإسرراائيیلل)؛  االعالم

  يیدديیعووتت«ووتعررضتت  للمووضووعع  نفسهھ  االصحيیفة  ااإلسرراائيیليیة  االووااسعة  ااالنتشارر  
  ٬،  وومعلقوو  االتلفززيیوونن.  ووقدد  أأوورردد  شيیئـًا  منن  تفاصيیلل  االقصة  (ددووفف  يیررميیا)»أأحرروونووتت

ة  (االحوولة)  قرربب  االذذيي  عملل  كضابطط  في  كتيیبة  االكررملل  االتي  قامتت  باالستيیالء  على  قرريی
أأكتووبرر    ٢۲٩۹  –  ٢۲٤االحددوودد  االلبنانيیة  االسوورريیة  في  االعمليیة  االعسكرريیة  االتي  تمتت  في  

  .١۱٩۹٤٨۸(تشرريینن  ااألوولل)  
  



١۱١۱ 
 

  تجميیع  ثمم  قتلل
ووقصة  هھھھذذهه  االقرريیة  االحددوودديیة  هھھھي  أأنن  معظظمم  سكانهھا  قدد  هھھھرربوواا  ذذعرًراا  وولكنن  بقي  منهھمم  

االصهھيیوونيیة  نحوو  مئة  شخصص٬،  ووااستسلمم  هھھھؤؤالء  للقووااتت  االصهھيیوونيیة.  ووتساءلل  قائدد  االقووةة  
عما  إإذذاا  كانن  عليیهھ  أأنن  يیبعثث  بهھؤؤالء  االمئة  شخصص  االباقيینن  ليیلتحقوواا  منن  (ددووفف  يیررميیا)  

بإخوواانهھمم  االذذيینن  هھھھرربوواا؟  ووأأجابب  ددووفف  يیررميیا  بأنن  منن  ااألفضلل  أأنن  يیذذهھھھبب  بنفسهھ  
وويیستفسرر  منن  قائدد  االكتيیبة  عما  يیجبب  أأنن  يیفعلووهه  بهھؤؤالء  االفلسططيینيیيینن  االقرروويیيینن.  ووعنددما  

  ننرًراا  بإخررااجج  هھھھؤؤالء  االقرروويیيینن  ليیلتحقوواا  بإخوواانهھمم  االذذيیعادد  في  االصباحح  االتالي  يیحملل  أأم
سبقووهھھھمم٬،  ااكتشفف  أأنن  ضابططيینن  ااثنيینن  قاما  خاللل  غيیابهھ  بتجميیع  االقرروويیيینن  في  بيیتت  ووااحدد  

ثمم  أأططلقا  عليیهھمم  االررصاصص  منن  بنددقيیة  ررشاشة..  ووقتالهھھھمم  عنن  بكررةة  أأبيیهھمم  ثمم  ووضعا  
لمذذبحة  االمتفجررااتت  في  االبيیتت  ووهھھھددمووهه  فووقهھمم..  ووكانن  االضابطط  االمسؤؤوولل  عنن  هھھھذذهه  اا

  نفسهھ..»  شموويیلل  الحيیسس«
  

أأفررااهھھھامم  «باآلمرريینن  االمسؤؤووليینن  عنهھ    ووعنددما  قددمم  ددووفف  يیررميیا  تقرريیرًراا  للحاددثث
إإقناعهھ  بضررووررةة  تجاهھھھلل    نناالقائددااحاوولل  هھھھذذاانن  »  ووماكسي  كووهھھھيینن  –إإيیززنبررغغ  

قائدد  االجبهھة  »  مووشى  كاررملل«قامم  بإخبارر  االبرريیجادديیرر  االمووضووعع!  وولكنهھ  ررفضض  ذذلكك  وو
ة  قرررر  كتمم  تفاصيیلل  االحاددثث.  ووقدد  بذذلتت  جهھوودد  كبيیررةة  للتسترر  االشماليیة  عنن  أأنن  آآمرر  االكتيیب

  لمووضووعع  ووأأصرر  على  إإحالةووعع٬،  وولكنن  االضابطط  ددووفف  يیررميیا  ووااصلل  ااعلى  االمووض
إإلى  االمحكمة  االعسكرريیة.  ووبالفعلل  نجح  بووضعهھ  في  قفصص  ااالتهھامم  »  شموويیلل  الحيیسس«

..  وولكنن  ُحكمم  عليیهھ  بالسجنن  لمددةة  سبع  سنووااتت  أأغسططسس  منن  االعامم  االتالي  حيیثث  ١۱٧۷في  
لل  فيیما  بعدد  إإلى  سنة  ووااحددةة  بعدد  ااستئنافهھ٬،  ثمم  صددرر  قرراارر  بالعفوو  عنن  هھھھ ذذاا  االحكمم  ُعددِّ

  ..(الحيیسس)  ووإإططالقق  سررااحهھ  فوورًراا!
  

لسانن  حالل    »دداافارر«شهھرًراا  منن  نشرر  قصة  ددووفف  يیررميیا٬،  قامتت  صحيیفة    ١۱٨۸ووبعدد  
سبتمبرر  (أأيیلوولل)  سنة    ٤اددررووتت٬،  أأيي  ااتحادد  االعمالل  ااإلسرراائيیلي  بنشرر  مقالة  في  االهھست

يیالل  كفكافي)  أأحدد  ااألعضاء  االصهھايینة  االنشططيینن  في  حززبب  االعمالل٬،  ووقالل  بقلمم  (إإ  ١۱٩۹٧۷٩۹
  ١۱٩۹٤٨۸نووفمبرر  (تشرريینن  االثاني)    ٨۸إإنن  أأبحاثهھ  قاددتهھ  إإلى  ررسالة  كتبتت  بتارريیخ    :فيیهھا

تهھا  ااتقاليیدد  قووااتنا  بالسيیططررةة  على  كلل  شيء  ما  عدداا  شهھوو«تقوولل  بالنصص  ووتشيیرر  إإلى  
  ».االخاصة..

  
نن  شاهھھھدد  عيیانن  لألحددااثث  االتي  جررتت  ووااحتووتت  االررسالة  على  ددليیلل  قاططع  منن  جندديي  كا

في  االقرريیة  (ددوويیمة)  في  االيیوومم  االتالي  الحتاللهھا  منن  قبلل  االصهھايینة؛  ووقدد  كتبب  تفاصيیلل  
االحقائقق  بخططهھ  ألنهھ  لمم  يیستططع  أأنن  يیجدد  أأيي  أأحدد  يیصغي  لما  يیرريیدد  أأنن  يیقوولهھ٬،  فقدد  ووصلل  

  لقدد  قتلل«ووكتبب  عنددئذذ  قائال:    ٨۸٩۹إإلى  هھھھذذهه  االقرريیة  مباشررةة  بعدد  ااحتاللهھا  منن  قبلل  االلووااء  
عرربّي٬،  ررجاال  ً  وونساًء  ووأأططفاال؛  ووقدد  قتلوواا  ااألططفالل  جنووددنا  ما  بيینن  االثمانيینن  وواالمئة  

بتهھشيیمم  جماجمهھمم  بهھررااووااتت  ثقيیلة..  وولمم  أأجدد  بيیتـًا  ووااحدًداا  خاليًیا  منن  االجثثث..  فقدد  ووضعوواا  
االنساء  وواالررجالل  االعرربب  في  بيیووتت  بددوونن  ماء  أأوو  ططعامم..  ثمم  جاء  االجنوودد  االمشاةة  وونسفوواا  

ووأأمرر  االقائدد  أأحدد  االجنوودد  بووضع  االنساء  االعجائزز  في  بيیتت    االبيیووتت  على  ررؤؤووسهھمم..



١۱٢۲ 
 

إإنهھ  ال  يینفذذ  إإال    :ااستعدداادًداا  لنسفهھ  عليیهھنن..  ووقدد  ررفضض  االجندديي  إإططاعة  ااألمرر  قائال  ً
ااألوواامرر  االصاددررةة  منن  قائددهه  هھھھوو؛  ووعنددئذذ  أأمرر  االضابطط  جنووددهه  بووضع  االنساء  في  ذذلكك  

  ».االبيیتت  وونفذذوواا  أأمررهه!..
  

ووقدد  «االمشيینة  للقووااتت  االصهھيیوونيیة  فتقوولل:  ووتتحددثث  االووثيیقة  نفسهھا  عنن  االتصررفاتت  
تباهھھھى  أأحدد  االجنوودد  عنن  كيیفيیة  قيیامهھ  باغتصابب  فتاةة  عرربيیة  ثمم  قتلهھا.  ووأأجبرروواا  اامررأأةة  

٬،  أأًما  لططفلل٬،  على  تنظظيیفف  االمقرر٬،  فقامتت  بذذلكك  ليیووميینن  أأوو  ثالثة  ثمم  قتلووهھھھا  مع  أأخررىى
ة  إإلى  قتلررجاال  ذذوويي  ثقافة  ووحضاررةة    ممططفلهھا..  لقدد  تحوولل  االضباطط  االذذيینن  ااعتبررناهھھھ

ووحشيیيینن؛  وولمم  يیكنن  ذذلكك  قاصرًراا  على  أأووقاتت  حمأةة  االمعرركة  ووإإنما  جررىى  تططبيیقهھ  كنظظامم  
مقصوودد  لططرردد  االسكانن  وواالتخلصص  منهھمم٬،  فبقددرر  ما  يیقلل  عدددد  االعرربب  يیكوونن  ذذلكك  أأصلح  

  ».ووأأحسنن
  

  خططأ  االفلسططيینيیيینن
االرراائدد  االصهھيیووني  االمعادديي  للصهھيیوونيیة  »  إإسرراائيیلل  شاهھھھاكك«ووقدد  علقق  االبررووفيیسوورر  

يینن  نيیإإنن  منن  أأسووأأ  أأخططاء  االفلسططيی«عنن  حقووقق  ااإلنسانن٬،  فقالل:  ووززعيیمم  حرركة  االددفاعع  
  ».ترركيیززهھھھمم  فقطط  على  قصة  دديیرر  يیاسيینن٬،  على  ووجهھ  االحصرر  تقرريیًبا

  
االضابطط  ااألقددمم  للتعليیمم  في  االجيیشش  »  آآفي  ززووهھھھارر«وومع  ذذلكك  فقدد  تجررأأ  االعقيیدد  

  ٩۹بتارريیخ  »  باحمانيیة«  ااإلسرراائيیلي٬،  فكتبب  في  مجلة  عسكرريیة  للجيیشش  ااإلسرراائيیلي
لمم  يیحددثث  قطط  ططوواالل  جميیع  حررووبب  إإسرراائيیلل  «قائال:    ١۱٩۹٧۷٩۹يینن  االثاني)  نووفمبرر  (تشرر

؛  ووعلقق  على  هھھھذذاا  االكذذبب  االووااضح  »أأنن  قامم  جندديي  إإسرراائيیلي  باغتصابب  اامررأأةة  عرربيیة
أأعمالل  اانتهھاكك  االعررضض  أأصبحتت  مألووفة٬،  وولكنن  االجنوودد  «(شاهھھھاكك)  ووقالل:  االبررووفيیسوورر  

  ».يیقتلوونن  االمررأأةة  دداائًما  بعدد  ااغتصابهھا!.
مقالة  »  ذذوو  هھھھاددررخخ«يیددةة  إإسرراائيیليیة  أأخررىى  ووهھھھي  ررتت  جررسنتيینن  منن  ذذلكك  نشووبعدد  

االذذيي  علـقّق  على  بررنامج  منن  »  يیووسفف  جاليیلي«بقلمم    ١۱٩۹٨۸١۱يیووليیوو  (تمووزز)    ٢۲٩۹في  
٬،  »أأبحاثث  في  تارريیخ  حرربب  ااالستقاللل«إإذذااعة  صووتت  إإسرراائيیلل  (كوولل  إإسرراائيیلل)  بعنوواانن  

في  ؛  ووعالجتت  االمقالة  ما  دداارر  ١۱٩۹٨۸١۱يیووليیوو    ٢۲٠۰يیووليیوو  ووأأعيیدد  في    ١۱٨۸االذذيي  أأذذيیع  في  يیوومم  
ميیيینن  لآلدداابب  وواالعلوومم  يینددووةة  عقددتت  ضمنن  ددووررةة  ددررااسيیة  نظظمهھا  ااتحادد  ااألكادد

االبررووفيیسوورر  «ااالجتماعيیة؛  ووااشترركك  في  هھھھذذهه  االنددووةة  ثالثة  مؤؤررخيینن  عسكرريیيینن  هھھھمم  
ووتحددثث  ملشتايینن  ».  يیهھوودداا  ووالخخ٬،  وواالددكتوورر  يیوورريي  ملشتايینن٬،  وواالددكتوورر  هھھھنانن  أأوورريینن

أأتقبلل  ذذلكك  كليًیا٬،  ووأأررفضض  هھھھناكك  بعضض  ااألموورر  االتي  ال  يیمكنن  نشررهھھھا٬،  ووأأنا  «فقالل:  
إإعططاء  أأيیة  تفاصيیلل  عنن  االمووضووعع٬،  وولكني  سأحاوولل  أأنن  أألمح  لشيء  منن  ذذلكك  إإذذاا  

٬،  وومنن  ذذلكك  مووضووعع  ااألخالقق  االعسكرريیة.  إإنن  مما  ال  شكك  فيیهھ  لقدد  ووقعتت  أأحددااثث  سمحتمم
خاللل  مجررىى  حرربب  ااالستقاللل  تناقضتت  مع  ااالددعاء  االقائلل  بأنن  قصة  دديیرر  يیاسيینن  كانتت  

  سيینن  لمم  تكنن  ااستثناًء٬،  فقدد  ووقعتت  عددةة  حووااددثث  مشابهھة  لهھا.حاددثة  ااستثنائيیة..  دديیرر  يیا
ووتحددثث  يیووسفف  جاليیلي  في  مقالتهھ  ااآلنفة  االذذكرر  فأشارر  إإلى  االتحرريیاتت  االتي  قامم  بهھا  

ااالستيیالء  على  قرريیة  (عيینن  ززيیتوونن)  االعرربيیة٬،  تي  صاحبتت  لشخصيًیا  عنن  سيیرر  ااألحددااثث  اا



١۱٣۳ 
 

رر  إإليیهھ  بالنظظرر  ألنني  ووكتبب  قائال:  لقدد  أأددتت  بي  أأبحاثي  إإلى  ااكتشافف  عملل  ال  أأوودد  أأنن  أأشيی
ووااثقق  منن  أأنن  االررقيیبب  سيیستغلهھ  لمنع  االمقالل..  وولكنن  ما  حددثث  في  عيینن  ززيیتوونن  يیجعلل  

االبلماخخ    حتى  مذذبحة  دديیرر  يیاسيینن  تبددوو  عمليیة  شرريیفة؛  لقدد  قامم  باحتاللل  عيینن  ززيیتوونن  جيیشش
(االيیدد  االضارربة  للهھاجانا٬،  االجيیشش  االيیهھوودديي  االسرريي  في  فلسططيینن  أأثناء  ااالنتدداابب  

(نائبب  ررئيیسس  االووززررااء  ااإلسرراائيیلي  فيیما  »  يیيیجالل  أألوونن«يیقووددهه  االبرريیططاني)٬،  االذذيي  كانن  
إإنهھ  لوو  كشفف  عنن  كلل  ما  جررىى  وونشررهه  علنـًا٬،  فإنن    :بعدد)؛  ووأأضافف  االكاتبب  فقالل

إإسرراائيیلل  ذذااتهھا  ستووااجهھ  صعووباتت  جمة!  ووعليیهھ  فقدد  ااعتذذرر  عنن  إإعططاء  أأيیة  معلووماتت  
عمليیة  أأال  لقدد  أأقسمم  االيیميینن  كلل  منن  ااشترركك  في  اال«عنن  االمووضووعع٬،  وولكنهھ  ااعتررفف  قائال:  
  ».يیتفووهه  بحررفف  ووااحدد  عنهھا  ططيیلة  حيیاتهھ

  
  االقتلل  بأوواامرر  شفهھيیة

إإسرراائيیلل  «يیقوولل  االبررووفيیسوورر    -ووااآلنن٬،  ما  االذذيي  حددثث  في  قرريیة  عيینن  ززيیتوونن؟  *
فاال٬،  ووحتى  منن  كانن  يیررضع  في  إإنن  جميیع  سكانن  االقرريیة  ررجاال  وونساء  ووأأطط»  شاهھھھاكك

ووتمم  تفيیذذهھھھا    ا٬،يی ً االمهھدد٬،  قدد  قتلوواا  بكلل  برروودد  ووهھھھددووء  بناء  على  أأوواامرر  صددررتت  شفهھ
بحذذاافيیررهھھھا٬،  ووكانتت  مذذبحة  عيینن  ززيیتوونن  قصة  شائعة  في  االمجتمع  ااإلسرراائيیلي  خاللل  

ئيیلل  شاهھھھاكك  نفسهھ  عددةة  مررااتت  منن  عددةة  أأشخاصص  كانن  بيینهھمم  اااالخمسيیناتت؛  سمعهھا  إإسرر
أأحدد  منن  شارركوواا  في  عمليیة  االقتلل  االجماعي٬،  ووأأيیدد  بأنهھ  أأعططى  قسًما  بتكذذيیبب  االخبرر٬،  

  ووضووعع  للسؤؤاالل  وواالنقاشش.ووحلفف  االيیميینن  في  تكذذيیبهھ  إإذذاا  ططررحح  االم
  

لقدد  ااددعى  االصهھايینة  ووأأصددقاؤؤهھھھمم  في  ااأليیامم  ااألخيیررةة  أأنن  ااالنتفاضة  االفلسططيینيیة  في  
قسيیمم  تقبوولل  قرراارر  ااألممم  االمتحددةة  للااألررااضي  االمحتلة  هھھھي  نتيیجة  لررفضض  االفلسططيینيیيینن  

٬،  ررغمم  قبوولل  االجانبب  االصهھيیووني  بالقرراارر٬،  بيیدد  أأنن  االبحووثث  االتي  جررتت  أأخيیرًراا  ١۱٩۹٤٧۷عامم  
ا  صووررةة  مغايیررةة  كليًیا؛  ووبمووجبب  هھھھذذهه  االووثائقق  لووثائقق  االصهھيیوونيیة  تعططيینعاتت  ااددفي  مستوو

يیتضح  أأنن  االصهھايینة  ووجددوواا  في  صالحهھمم  االتظظاهھھھرر  مررحليًیا  بقبوولل  قرراارر  تقسيیمم  فلسططيینن  
ااستعدداادًداا  لالنتقالل  إإلى  االمررحلة  االتاليیة:  ووهھھھي  ااالستيیالء  على  جميیع  االترراابب  االفلسططيیني٬،  

  إإذذ  كانن  ذذلكك  دداائًما  االهھددفف  االصهھيیووني  االبعيیدد.
  

ووقدد  بددأأتت  ااآلنن  تظظهھرر  للعيیانن  االحقائقق  االمشيینة  عنن  االحرركة  االصهھيیوونيیة..  ووهھھھذذهه  
فررصة  االفلسططيیني  الستخدداامهھا  ااستخددااًما  ذذكيًیا  في  صالح  نضالهھمم  االعاددلل٬،  ووفي  مقددمة  
ذذلكك  عليیهھمم  أأال  يینسوواا  تفاصيیلل  االمذذاابح  ااألخررىى  االتي  نفذذهھھھا  االصهھايینة  إإضافة  لمذذبحة  

  .خهھادديیرر  يیاسيینن  االتي  لمم  تكنن  ووحيیددةة  في  تارريی
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  بسمم  هللا  االررحمنن  االررحيیمم

  ووليینصررنن  هللا  منن  يینصررهه
  إإنن  هللا  لقوويي  عززيیزز
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١۱  
  نصرر  منن  هللا

  ١۱٣۳٩۹٣۳منن  ررمضانن    ٢۲٦في    االررباطط:
  »:أأذذاانن  االقررآآنن«جاء  في  دديیووااني:  

كانتت  حرربب  ررمضانن...  تحفهھا  منن  االشهھرر  االفضيیلل  برركاتت٬،  ووكانن  فيیهھا  أأيیامم  غرر  
في  تارريیخ  ااإلسالمم  االمجيیدد  خاللل  تذذكرر  بالمووااقع  االمحّجالتت  االتي  أأجررتهھا  أأقدداارر  هللا  

  أأمثالل  هھھھذذاا  االشهھرر.
  

تالحمتت  صفووفف  ااألمة  ووتددااعمتت٬،  فجاءتت  االثمررااتت  فووقق  تخططيیطط  االمخططططيینن  
ووتصوورر  االمتصوورريینن  االذذيینن  كانوواا  يیررسموونن  لهھذذهه  االحرربب  خططاهھھھا  وومررماهھھھا...  فتساررعوواا  

يیعملوونن  على  إإقامة  سددووددهھھھا  ووإإيیقافهھا  عندد  حددووددهھھھا٬،  ظظانيینن  أأنن  بووسعهھمم  خنقق  أأنفاسس  
االذذيي  شققتت  االحرربب  قمقمهھ٬،  فتناددوواا  ووباددرروواا  إإلى  إإحكامم  عقالهھ  وورردّدهه  إإلى    االمارردد

  أأغاللهھ...
  

لقدد  كانن  في  حرربب  ررمضانن  على  كلل  حالل  قددرر  منن  االنصرر٬،  ووحسبهھا  أأنهھا  وونتائجهھا  
َمتت  بهھ٬،  أأثررتت  على  االووضع  االعالمي  فغيیررتت  بعضض  مووااززيینهھ...     ررغمم  ما  كمِّ

ى  االمسيیططررةة  بغدد  تشررقق  حتت  للحضاررةة  االمادديیة  االمعاصررةة  ووددوولهھا  االعظظموو ّ للقدد  وو
«  ووشقاء  »  االسامرريیة  «  فيیهھ  على  ااإلنسانيیة  بشائرر  سعاددةة  إإسالميیة٬،  تنقذذهھھھا  منن  تحكمم  

  االغوويیة...»  االمادديیة  
  

شررقيیة  ووغرربيیة  لحجزز  هھھھذذاا  االمدد    ووااالشتررااكيیةوولهھذذاا  تددااعتت  االمعسكررااتت  االررأأسماليیة  
  قبلل  أأنن  يیشتدد٬،  ووَحققق  لهھا  مكرُرهھھھا  االسيیئ  االمتالحقق  كثيیرراا ً مما  ترريیدد...

  
تززاالل  أأووططانن  االعررووبة  ووااإلسالمم  تكابدد  ووططأةة  هھھھذذاا  االمكرر  االلعيینن٬،  وولكنن  إإلى    ووما
  (  ووليینصررنّن  هللا  منن  يینصررهه٬،  إإنن  هللا  لقوويٌي  عززيیزز  ):  حيینن...
  

نشهھدد  ططالئع    –ووقدد  تززاايیدد  تأجج  ااإليیمانن  في  أأعماقق  االبرركانن    –ووهھھھا  نحنن  االيیوومم  
  فيیهھا:  »  بانقضاضة«ووسيینتهھي  »  اانتفاضة«االززحفف٬،  يیبددأأ  

  فتح  قرريیبب):(نصرر  منن  هللا..  وو
  

  نصرر  منن  هللا
  منن  هللا...

  منن  أأقددااررهه...
  جلل  قددررهه٬،
  »  االفتح«تنززلل  هھھھذذاا  

  فالنصرر..  نصررهه...
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  وومنن  حوولهھ...  
  منن  ططـَـوولهھ...

  ووبأمررهه..  ووحكمتهھ  في  حكمهھ
  تمم  أأمررهه...

  ووإإنن  لهھ  عمقـًا..  ووأأفقـًا٬،
  على  مددىًى  منن  االددهھھھرر...

...   لنن  يیررتددَّ
  قدد  ذذرر  فجررههُ...

  
  ووإإنن  لهھ  إإشررااقهھ..  وواانططالقهھ

  منن  قالل:  أأووقفناهه...وو
  فالجهھلل  ووززررهه

  
  وولكنهھا  ااآلجالل...

  لليیوومم  حقهھ
  ووللغدد

    –مللء  االسعي  وواالووعي    -
  أأززررهه

  يُیِعدد  االحصيیفف..
  االثاقبُب  االررأأيي..

  عززمهھ
  لمووعددهه  االمررصوودد  في  االغيیبب  سررههُ  

  
  على  ثقة٬،

  كالررااسخ  االططوودد٬،
  أأنهھ  سيیأتي
  ووفي  ااإلبانن

  يیززحفف  كررهه...
  بسمم  هللا  االررحمنن  االررحيیمم

االمؤؤمنيینَن  أأنفسهھمم  ووأأموواالهھمم  بأنن  لهھمم  االجنة  (إإنن  هللا  ااشتررىى  منن  
يیقاتلوونن  في  سبيیلل  هللا  فيَیقتلوونن  وويُیقتلوونَن  ووعدًداا  عليیهھ  حقـًا  في  االتووررااةة  
ووااإلنجيیلل  وواالقررآآنن  وومنن  أأووفى  بعهھددهه  منن  هللا  فاستبشرروواا  ببيیعكمم  االذذيي  

  بايیعتمم  بهھ  ووذذلكك  هھھھوو  االفووزز  االعظظيیمم)
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٢۲  
  عررووسس  االسماء
  ١۱٤٠۰٥االددووحة:  في  شعبانن  

  
فتاةة  مسلمة  عرربيیة  لبنانيیة٬،  كانتت  تبلغ  منن  االعمرر  سبعة  عشرر  »  حيیددليم  ءسنا«

عاًما٬،  يیوومم  ااختررقتت  بسيیاررتهھا  االمشحوونة  بالمتفجررااتت٬،  قافلة  سيیاررااتت  إإسرراائيیليیة  حرربيیة  
  عددووةة٬،  ففجررتهھا..  فقتلتت  االعشررااتت..  وولقيیتت  ووجهھ  رربهھا  شهھيیددةة  سعيیددةة.

  
ا  حسنن  ووكانتت  قدد  كتبتت  قبيیلل  عمليیتهھا  االفدداائيیة  االجرريیئة  ررسالة  ألمهھا  تحيیي  فيیهھ

ترربيیتهھا٬،  ووتبارركك  لهھا  بما  قامتت  بهھ  في  سبيیلل  هللا٬،  مهھيیبة  بشبانن  ااألمة  االعرربيیة  االمؤؤمنيینن٬،  
  أأنن  يیقتددوواا  بهھا..!!  

  
  لقدد  كانتت  للمررأأةة  االمسلمة  االمؤؤمنة  مووااقفهھا  االخالددااتت  منذذ  فجرر  االبعثة  االمحمدديیة..  

  ووتارريیخ  االجهھادد  ااإلسالمي  عامرر  ٌ  بالُمثلل  االمشررقة  االمتألقة  في  هھھھذذاا  االمجالل..  
  

ووحسبنا  أأنن  نستعررضض  بعضض  ااألسماء  االالمعة  االساططعة٬،  االتي  تأتي  في  ططليیعتهھا:  
ررضي  هللا  عنهھا٬،  »  صفيیة  بنتت  عبدد  االمططلبب«عمة  االررسوولل  عليیهھ  االصالةة  وواالسالمم٬،  

  ووهھھھي  االتي  قتلتت  االجاسووسس  االيیهھوودديي  في  غززووةة  االخنددقق..  
  
ابب  االتي  لفتتت  نظظرر  االنبي  عليیهھ  االصالةة  وواالسالمم  ببالئهھا  االووث»  نسيیبة  بنتت  كعبب«وو
  »..  أأحدد«يیوومم  

  
غززاالة  «وو»..  أأميیمة  بنتت  قيیسس  االغفارريیة«وو»..  أأمم  حكيیمم  بنتت  االحاررثث  بنن  هھھھشامم«وو

فاططمة  «ثمم  »..  خوولة  بنتت  ااألززوورر«االتي  تصددتت  للَحجاجج..  ووال  ننسى  »  االحرروورريیة
»  بررقيیة  مستعجلة«االتي  تتحددثث  عنهھا  قصيیددةة:  »  فدداائيیة  االقددسس«ووأأخيیرًراا:  »..  بررناوويي

  في  آآخرر  هھھھذذاا  االدديیوواانن...
  

مقامهھا  االمررمووقق  في  هھھھذذهه  االقافلة  »  عررووسس  االسماء  –سناء  االمحيیددلي  «ووتأخذذ  
  االقعساء..  قافلة  االمجاهھھھددااتت  وواالشهھيیددااتت..

  
  »:  معررووفف  ررفيیقق«للشاعرر  ااألستاذذ  »  بذذوورر  االكرراامة«جاء  في  كتابب:  

يیستعدد  للذذهھھھابب  إلحيیاء  أأمسيیة  »  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي«كانن  االشاعرر  ااألستاذذ  
اتت  في  جامعة  قططرر..  ووززااررهه  خاللل  ذذلكك  صدديیقق  شعرريیة٬،  ددعاهه  إإليیهھا  مكتبب  االخرريیج

كتابب  االشهھيیددةة  سناء  إإلى  أأمهھا؟  ووهھھھلل  »  االرراايیة«عززيیزز  عليیهھ٬،  ووسألهھ:  (هھھھلل  قررأأتت  في  
  أأووحى  إإليیكك  بشيء؟.).
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أأسفهھ  ألنهھ  لمم  يیجدد  ووقتـًا  لالططالعع  عليیهھ  بعدد.!  فأخذذ  صدديیقهھ  »  ااألميیرريي«فأبددىى  
االجرريیددةة  ووأأططلعهھ  على  االكتابب٬،  ووأألح  أأنن  يیعلقق  عليیهھ  في  أأمسيیتهھ  هھھھذذهه٬،  ووأأنن  يیسجلل  ما  

  لمسهھ  في  نفسهھ  منن  تأثرر  عميیقق  لما  كتبتهھ  سناء..
  

ررةة  يیررتدديي  ثيیابهھ  سجلل  ااألبيیاتت  ااألوولى  ثمم  أأكملهھا  في  االسيیا»  ااألميیرريي«ووبيینما  كانن  
بيینن  االفنددقق  وواالجامعة..  فجاءتت  مررتجلة  على  االسجيیة..  وولكنهھا  تعبرر  عنن  أأحاسيیسس  

  االشاعرر٬،  بلل  ووكثيیرريینن  سووااهه  منن  أأبناء  االعررووبة  ووااإلسالمم...
  

  عررووسس  االسماء
  قررأأتت  كتابب  االسنا٬،  

  »...سناء«منن  
  إإلى  أأمهھا...

  ووااحتبستُت  االبكاء
  

  تشيیدد  بهھا...
  بجنى  غررسهھا...

  هھا...تهھنئ
  في  مقامم  االعززااء

  ذذوويیهھا..  ووإإخوواانهھا...ووتددعوو  
  ووكلل  االررجالل..  ووكلل  االنساء...

  
  إإلى  االمجدد٬،  

  في  حرربب  أأعدداائنا...
  إإلى  تضحيیاتت  هھھھددىًى..  ووااقتددااء..

  
  ؛  »سناء«

  وولستُت  أأسمي  اانتماًء...
  وولكنن  أأقوولل:  

  عررووسس  االسماء...
  

  فال  للجنووبب..!
  ووال  للشمالل..!
  ووال  للترراابب..!
  ووال  للفددااء..!

  تبيینتُت  ررووحكِك...
  فيیما  كتبتِت؛
  قلبكِك٬،    منن  ووحي
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  ووحي  االصفاء...
  

  تبيینتُت  أأنكِك  نبتت  االهھددىى...
  هھھھددىى  هللا...

  نبتت  االسنا  وواالسناء...
  

  ووبذذلكك  للنفسس٬،
    كانن...
  فبشررااكك...

  إإنن  صح  مني  االررجاء...
  

  بمقعدد  صددقق
  ووفي  ظظلل  عررشش  ٍ...

  مع  ااألصفيیاء...
  مع  ااألنبيیاء...

  
٣۳  
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  في  جدددد  االحقق

  ١۱٤٠۰٨۸منن  جماددىى  ااآلخررةة    ٢۲٩۹جددةة:  في  
  

  ليیلة  ذذكررىى  ميیالدديي  على  ططرريیقتي:    منن  عاددتي  إإحيیاء
  أأخلوو  بنفسي..

  أأتلوو  آآيیاتت  بيیناتت..
  أأستعررضض  شرريیطط  سنة  منن  االحيیاةة..

  أأتأملل  ما  غاصص  في  االددهھھھرر..  ووما  بقي  منن  االعمرر...
ووأأنظظمم  قصيیددةة  أأضمهھا  إإلى  أأخووااتهھا  في  دديیووااني  االنائمم  على  ررفووفف  خززاانة  آآثارريي  

  االمخططووططة٬،  االكثيیررةة  ااألسيیررةة..
  

  بي  في  عوواالمم  االهھموومم  االمتناميیة  االحجوومم:    ووتتفاعلل  االقصيیددةة  مع  ما  يیحفف
  نفسي..  ووأأسررتي... -
 ددعووتي..  ووأأمتي... -
 ووإإنسانيیتي  االمسؤؤوولة:  خالفة..  ووأأمانة.. -
  

  يیقوولل  مططلع  قصيیددةة  هھھھذذاا  االعامم:
  

ي دداارريي..  ووأأحالم ي..  ووأأق   قلب
ذذرراا ررىى  وواال يینن  االث ي  ب قق  ب   تخف

  

امم  ِ   ى  ع امم  إإل نن  ع رر٬،  م   وواالعم
دداامي حذذ  إإق ة  تش ي  غررب   ف

  
  وومنن  أأبيیاتهھا:  

  
  جدددد  االحققفي  

  ...  في  جدددد  االحقق...
  ووال  أأنثني..
  ررغمم  االررددىى!

  أأشررعع  أأعالمي...
  

  أأجاهھھھدد  االظظلمم..
  ووفي  أأمتي...

  –وواانكبتا    -
  مليیوونن  ظظالمم..!

  
  ووأأشيیاعهھمم»  االططووااغيیتت«هھھھمم  

  عبادد  أأصنامم  ووأأووثانن
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  أأغيیارر  ُعددااةة..   منن  لددِّ
  وومنن  ططغمة  أأحززاابب  ووحكامم...

  
  »تعملقوواا«

  ززووررااً...  سفاهھھھاً...
  ووهھھھمم  ضآلة:
  اامم  ِ  أأذذنابب  أأقزز

  
  وواا  حرّر  قلبي...
  وواالررحى  لمم  تززلل

  يیجرريي  بهھا  سيیلل  ووغًى  ططامم  ِ
  

  تططحنن  هھھھددررااً..
  –ددوونما  ررحمٍة  

  غرراا ً كأنسامم  ِ  ماً  س ِ أأنا
  وولوو  تباررىى  االقوومم

  في  ددفعهھمم  للقددسس...
  ططارروواا  ددوونن  إإقحامم...

  
  ووأأنجددوواا  ااألشبالل

  في  ززحفهھمم...
  ووززعززعوواا  أأرركانن  غشـّـامم  ِ...

  
  أأوو  للجبالل  االشمم٬ِّ،

  أأبناؤؤهھھھا...
  ررغامم  ِضأألفف    يیفووقق  كلل

  
  ددررباً  »  ااألفغانن«قدد  تخذذوواا  

  إإلى  االجنة...
  ١۱»عززاامم  ِ«شدّدوواا  شدّد  

  وونصرروواا..  وواانتصرروواا
  للذذيي..  ووبالذذيي...
  يیررمي  بال  رراامم  ِ..!

  
  لكننا  في  فتنن  ناررهھھھا...

  تززدداادد  إإضررااما ً بإضرراامم..!
                                                 

 ».عبدهللا  عزاامم«ط  بأررضض  ااألفغانن  االدكتورر  إإشاررةة  إإلى  االعالم  االمجاهھھھد  االمرااب  ١۱
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  ُنساقق  سووقاً...

  ووشعاررااتنا  خاوويیة٬،
  مألىى  بأووهھھھامم  ِ..!

  
  في  حوومة  االفتكِك...
  ة..لنا  صوولة..  ووددوول

  ووباترٌر  دداامم  ِ...
  

  نووغلل  في  قتلل  بني  دديیننا
  وونتحدّدااهھھھمم  بإعدداامم  ِ

  ووندّدعي  ذذلكك  نصرراا ً لنا..!
  وواالنصرر  ال  يُیؤؤتى  بإجرراامم ِ ..!!

  
  –جلل  االناسس    –وواالناسس  

  في  خنعة...
  ما  بيینن  تجوويیع  ٍ  ووإإررغامم  ِ..!

  
  كأننا  لمم  يیبقق  َ  في  قلبنا...
  ذذررةة  إإيیمانن  ٍ  ووإإسالمم  ِ..!!

  
٤  
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  ااألططفالل  االززلززاالل

  ١۱٤٠۰٨۸ي  ررجبب  االمنامة:  ف
  

  ددعتني  جامعة  االخليیج  في  االمنامة  أأستاذذاا ً ززاائررااً...
  سابقق  وومتالحقق...  ووعنهھ  أأقوولل:  –مدديیرراا ً ووززمالء  ووططالبا ً   –وواالوودد  بيیني  ووبيینهھا  

  
ي يیقق  بمحَبس دد  أأض   وولق
يیخووختي نن  ش أططيیرُر  م   ف
الل دّد  أأجيی اتت٬،  تع   للجامع
ي ا...  ووتبثن   ووأأبثهھ
تجيیبب بُب  ووتس ا  أأهھھھيی   ووبهھ
ددهھھھيیاء ة  اال ا  للغص نن...  وويی   لك

نن  اال اءأأيی اةة  ااألكفيی   ررع
  

ة  ْ   ي  االوورريّی ت ي  ووهھھھمَّ   هھھھّم
ة  ْ لل  االفتيی امع  ااألم   لمج

تقبليیة  ْ  → دد  االمس   االغ
جيّیة  ْ جيّیة  للس نن  االس   ووم
ة  ْ امح  أأرريیحيّی ي  االمطط   ووف

ي  االح ُ   → دديّیة  ْـف ـقق  االص   لـُ
ة  ْ؟!! نن  ررعيّی ي  م نن  نررّب   لم

  
٬،  ووفي  هھھھذذاا  االعامم  كانتت  لي  مع  االططالبب  وواالططالباتت٬،  حووااررااتت  في  لقاءااتت  شعرر  ووفكرر

  ددةة  ررؤؤوومم  عنوواانهھا:أأووحتت  بقصيی
  في  هللا..«   »ززيیتوونة  االحببِّ

قدد  أألّمتت  بالووثبة  االجهھادديیة  االشمووخخ  لألشبالل  ااألبططالل  في  فلسططيینن..  يیززلززلوونن  
  هھوورر٬،  أأرركانن  االعددوّو  االغاشمم  االمسعوورر:ـَـبالحجاررةة  االطط

  
  ااألططفالل  االززلززاالل

  هللا  أأكبرر...  ددوّوتت٬،
  تززلززلل  االكفارراا...

  
  هھھھي  للغيیووبب  تنادديي:

  أأنن  االززمانن  ااستدداارراا...
  

  حووةة  تتنامى...فص
  قدد  عّمتت  ااألمصارراا

  
  ووهللا  يیهھدديي  وويیررعى
  ررجالهھا  ااألبرراارراا...

  
  ووفي  فلسططيینن  ززحفٌف٬،
  يیشتدّد..  ليیلل  نهھارراا...
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  تالحمٌم..  وواامتدداادٌد...
  فالكلّل  ُ  جدّد  ووثارراا...

  
  بأسٌس  عنيیدد..  ووططيیدٌد...
  قدد  ووّحدد  ااألعمارراا..!

  
  فرربّب  ططفلل  غرريیضض٬،
  للحقّق  رردّد  ااعتبارراا..!

  
  صارر  االنساء  ررجاال  ً...

  االصغارر  االكبارراا..!  قادد
  

  منن  كلل  فج  ٍ  عميیقق٬،
  أأفووااجهھمم  تتباررىى..!

  
  »..!اانتفاضاً  «ووليیسس  ذذلكك  

  بلل  االجهھادد  ااستططارراا...
  

  االعززمم  فلّل  حدديیدداا٬ً،
  وواالكفف  تررمي  حجارراا..!

  
  فكلل  قذذفة  ززندٍد٬،

  تصدّد  ُ  ثـمَم  عيیارراا..!
  
  

  يیا  قوومم!
  للقددسس  شددوواا  االررحالَل...

  ووااررموواا  االجمارراا...
  

  على  ططغامم  يیهھوودٍد٬،
  االجوواارراا...  بغوواا..  ووخانوواا

  
  هھھھمم  االشيیاططيینن..  مكررااً  
  عمّم  االدّدنى..  كـُّبارراا..!

  
  
٥  
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  ططفلل  فلسططيینن  االمارردد
  ١۱٤٠۰٨۸االشاررقة:  في  ررمضانن    –صنعاء  

  
قددحتت  أأحددااثث  غززةة  ااألبيیة٬،  شررااررةة  االووثابب  االغالبب..  ووقدد  حاوولل  االبغي  االيیهھوودديي  

  ٬،  كما  هھھھوو  شأنهھ  في  قمع  كلل  إإشررااقة  وواانططالقة؛  يیسعىووضررااووةة  االغـرَروورر٬،  إإططفاءهھھھا  بتحددٍّ  
فلسططيینن  إإلى  االتعبيیرر  عنن  ررفضهھمم  االمبررمم  للكيیانن  ااإلسرراائيیلي  االذذيي  فررضهھ    مجاهھھھددووبهھا  

ااالستعمارر  االعالمي  بشتى  أأجنحتهھ  ووأأسلحتهھ٬،  ليیكوونن  جسما ً غرريیبا٬،  ووفاصال  ً  ررهھھھيیبا ً بيینن  
مشررقق  بالدد  االعررووبة  ووااإلسالمم  وومغرربهھا٬،  ووليیبقى  قذذىى  ووأأذذىى٬،  بلل  ددااًء  عيیاء  ووططاعوونا ً 

  نن  اانبعاثهھا  االحضارريي  االمنشوودد...ووباًء  في  جسمم  أأمتنا٬،  يیشغلهھا  ع
االتي  بعثررووهھھھا  ِمزَزقا ً ووشتتووهھھھا  فررقا ً بتآمررهھھھمم  االكؤؤوودد  االلددوودد  على  إإنن  هھھھذذهه  ااألمة  

وويیقضّض  مضاجعهھمم  ررغمم    االخالفة  ااإلسالميیة  ما  يیززاالل  شبح  ووحددتهھا  يیثيیرر  مخاووفهھمم
  ...ووااقتسامهھمم  أأووططانهھا٬،  ووااستالبهھمم  أأموواالهھا  ووتسلططهھمم  على  مقدّدررااتهھاتقططيیعهھمم  أأووصالهھا٬،  

علموونن  ما  لفلسططيینن  منن  مقامم  في  عالمم  االعررووبة  وو  ااإلسالمم٬،  لقددسيّیتهھا  االدديینيیة  ووهھھھمم  يی
ووأأهھھھّميیتهھا  االتارريیخيیة  ووميّیززتهھا  االجغرراافيیة..  ووما  يینتظظرر  أأنن  تنهھضض  بهھ  منن  عببء  في  

٬،  ووتتالمح  النططالقهھا  عززماتت٬،  مستقبلل  أأمتنا٬،  االتي  بددأأتت  تتمططـّى  للصحووةة  بعدد  االغفووةة
  ووتظظهھرر  ليیقظظتهھا  إإررهھھھاصاتت  ووفعاليیاتت...

٬،  عنيیدد  االضاللل  تت٬،  بالغ  االفـُجرر  وواالمكررااكانن  ترركيیززهھھھمم  على  فلسططيینن  بالذذ  وولذذاا
وواالووبالل٬،  حتى  آآلل  أأمررهھھھا  إإلى  ما  آآلل  إإليیهھ٬،  في  ظظلل  االتناحرر  وواالتررااخي  وواالترردديي  عندد  

  االمسلميینن...
ا نن  يیررااهھھھ ررىى  م دد  يی ططيینن  ق   ...  ووفلس
لل االتت  ووااإلنجيی ررووحح  وواالررس بطط  اال   مهھ
دّدىى يینن  االمف اددقق  ااألم ررجج  االص   مع

ة  ن ا  حشاش برر  فيیهھ للِّ  ش سس  ٍك   ف
ي     ف ددىى  ررننَّ رر«وواالص ي»  االمكبِّ   ف

ا وواا  لظظاهھھھ وّواادُد  خاض نن  االق نن٬،  أأيی   أأيی
ررقق ع  االب ـرريینن  كلم الجنوودد  االمظظفـّ   ب

ة ي  االحقيیق ططيینن  ف ا  فلس ارريیخ  م   وواالت
ـططرْرنا ا  فشـُ تت  أأحوواالن فف  حال   كيی

ا   ا«ووررميین ا«وو  »  حيیف ا«وو  »  يیاف   »عك
وّوىى ووتت  س امم!  وواالم ـيیُغ  االططع   وونـُـِس

رر   نن  يیجيی ى«َم ى  »  ااألقص ي  حم وويیحم
دد«   »االمهھ

نن   ووممَم ررفف  االملث تغاثة  االش ي  ااس   يُیلبِّ
  

عوودد ِ      االص ززِّ دد  ع ذذلل  بع ـة  اال   ِحططـّ
وودد ِ  رُر  االمهھ يیح  خيی دُد  االمس   مهھ
دد ِ  اررفف  ووتليی قق  طط يیِّدد  االخل   س
جوودد ِ  امم  س ا  مق نن  ٍ  فيیهھ لل  ررك   ك
هھيیدد ِ  للِّ  ش ددوو  ك فف  ش ررةة  االززح   تكبيی
الجنوودد ِ  دداا  ب لل  االع وواا  جحف   ووررم
وودِد؟ فف  االررع مم  كقص ا٬ً،  ووهھھھ   ززحف

دد ِ   → ادد  االجهھيی   إإال  إإررثث  االجهھ
ددسس« دد  ل»  االق دد ِ وواالعيی وومم  عيی ززلل  يی   مم  يی

وودد ِ  وومم  االحق ذذلل  للنَّهھ ـعمة  اال   ططـُ
دِد؟! عدديی جاعع  وواالررِّ فف  االش يینن  حت   ب

يیدد ِ   → ارر  االَمِش ررحح  االفخ ى  ص   وويیررع
وودِد..؟!  → ـُْجرُر  االيیهھ ثُث  ف هھ  يیعيی   فيی
  

ووتفاعلل  هھھھذذاا  االتساؤؤلل  االكبيیرر  االمرريیرر  في  ضمائرر  االشعبب  االفلسططيیني٬،  ووهھھھوو  يیعيیشش  
إإثرر  االبليّیة  في  االسيیاساتت  االعرربيیة  تميیيیع  االقضيّیة  في  االمحافلل  االددووليّیة٬،  وواابتالعع  االبليّیة  

ووااشتدداادد  االمووااجهھاتت  االجانبيیة  بيینن  ااألجنحة  وواالمحاوورر  االفلسططيینيیة..!  مع  تفاقمم  االتووسع  
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تططاوولل  على  يی٬،  االذذيي  ااإلسرراائيیلي٬،  وواالتآمرر  االيیهھوودديي٬،  وواالتخططيیطط  االتووسعي  االصهھيیووني
االمقددساتت٬،  وويیددنِّسس  االحررماتت٬،  وويیووغلل  في  محاوولة  محقق  االهھوويّیة٬،  وومحوو  االشخصيّیة  

  سططيینيیة  بووأأدد  إإنسانهھا  وواالتحكمم  بكيیانهھا..!االفل
  أأجلل!  ترردددد  في  ضميیرر  كلل  ذذيي  ضميیرر  صددىى  هھھھذذاا  االتساؤؤلل  االكبيیرر  االمرريیرر:

  
مهھا موواا  باس مم  أأقس ططيینن..  ك   فلس
ا مُم  ددااؤؤهھھھ ددااوووونهھا٬،  ووهھھھ   يی

  

تنن ْ    ددااةة  االف مووهھھھا  غ مم  قّس   ووهھھھ
نْن؟! دداا  وواالِمح ا  للِع   أأنترركهھ

  
أأعماقق  االووجدداانن٬،  ووهھھھكذذاا..  أأخذذ  االتمرّردد  في  االتوولدد٬،  ووااززدداادد  تحرّرقق  ااإليیمانن  في  

ووااالنقضاضة..  ووكانن  ذذلكك  أأمضى  »  ااالنتفاضة«ووتحرّركتْت  تلقائيیة  االررفضض  االمقدّدسس  بـ  
ميیة٬،  ووظظهھرر  أأوولل  ووأأقووىى  ما  ظظهھرر  في  ااإلسال  ما  كانن٬،  في  معسكرر  ااالعتناقيّیة  االرربانيیة

ااألططفالل  ااألبططالل  االذذيینن  لمم  تستططع  أأنن  تتسلـّـطط  عليیهھمم  بعدُد  أأيّیة  سيیاساتت..  ووال  أأفسددتْت  
  »..  ااأليیدديیوولووجيیاتت«خيیلل  منن  فططررهھھھمم  لووثاتت  االدد   ااألررضض  عنن  حققِّ ووال  شغلتـهْھمم  بحققِّ

  االسماء  مادديّیاتت  االحيیاةة..!
فاجتمعوواا..  وواانقّضوواا..  وولمم  يینفّضوواا..  ووما  هھھھي  إإال  بدداايیة  لنن  تكوونن  لهھا  نهھايیة  إإال  

ططفلل  فلسططيینن  «يیستجيیبب  لهھ  كلل  االناسس٬،  وويیتقددمهھ  »  حماسس«ببلووغغ  االغايیة  في  ظظلل  
  في  يیددهه  منن  سالحح٬،  إإال  االحجاررةة  ووااألررووااحح...يیجاهھھھدد..  وويیجاهھھھدد..  ووليیسس  »..  االمارردد

  (ووكانن  حقا ً عليینا  نصرر  االمؤؤمنيینن).
  

  ططفلل  فلسططيینن  االمارردد
  صائًحا:  هللا  أأكبرر...

  ضاقق  بالقمقمم...  ووااستعلى  عليیهھ...
رر َ    ...فتكسَّ

  وواانبررىى  منن  سجنهھ٬،
  مثلل  شهھابٍب...

  ووتحرررر...
  عقدد  االعززمم  أأبيًیا

  وومضى  ال  يیتعثرر...

  صائًحا:  هللا  أأكبرر...
  يیفَف  ووووأأدَد  االحققأأِنفَف  االزز

  مذذ  كانن  ووليیدًداا
  وونما..  ثمم  نما  في  االررفضض...

  جبارًراا  عنيیدًداا
  رراافع  االررأأسس  ايیرركبب  االمووتت  ليیحيی

  مجيیدًداا...
  

  ال  يیبالي...



٢۲٧۷ 
 

  االجسمم   ِ    كانن  حيَّ
  أأمم  حيًیا  شهھيیدًداا...

  
  صائًحا:  هللا  أأكبرر...

  قهھرر  االصعبَب  
  ببأسس  منن  حدديیدد ٍ 
  ليیسس  يُیقهھرْر...
  يیتحددىى  االنارر
  كاإلعصارر...

  يیصالهھھھا..  وويیجأرر ْ 
  ضاررًعا  ال  يینثني...

  يیمعنُن  في  االززحفف  االمظظفرر ْ 
  صائًحا:  هللا  أأكبرر...

  
  عقدد  االعززمم...

  وووولى  ووجهھهھ  ُ  هللا...
  ووكرّراا...

  ووتخططى  عقباتت  االكفرر...
  ال  يیررهھھھبب  كفرراا..!

  ووتلقى  االجررحَح  إإثرَر  االجررحح  ِ
  يیعددوو  مستمرّراا

  ُمقبال...
  قدد  بايیع  هللا...

  ووأأبلى  مشمخرّراا
  

  صائًحا:  هللا  أأكبرر...
  االجررحَح٬،يیسررىى  تضمم  ـهھ  االـُ  كفـّ  

  في  االصددرر  االمعفرر...
  ووااليیدِد  االيیمنى  بهھا  االقررآآنن...

  مللء  االكوونن...  يیززأأرْر...
  ووهھھھوو  يیشتدد...  ووال  يیررتدد ّ 
  يیمضي  كالغضنفرر...
  صائًحا:  هللا  أأكبرر...

  
***  
  

  إإنهھ  يینقضض...  ال  يینفضّض..



٢۲٨۸ 
 

  مثلل  االصاعقة
  ...منن  سماووااتت  االهھددىى  وواالحقق

تت  حاررقة   خررَّ
  بعثررتت...
  »صهھيیوونن«منن  جندد  
  اعقةجمووًعا  ن

اا   ووستغددوو  ليیهھوودد  االظظلمم  ططـرُرَّ
  ماحقة  ْ...

  
  صائًحا:  هللا  أأكبرر...
  صاررمٌم  قدد  صاغهُھ...

رْر...مذذ     صاغهُھ  هللا  ووصووَّ
  

***  
  

  االبغي  بالقسطط...   ليیرُرددَّ
  ووال..  ليیسس  ليیثأرر ْ 

  قدد  تحددتهُھ  االمنايیا...
  فتحددااهھھھا...  ووززمجرْر...
  صائًحا:  هللا  أأكبرْر...

  
  يیهھددمم  االططاغووتت...

  يیبني  للعال...
  االممرردْد...االصررحح  

...   ززااحفـًا  بالحجرر  االمررميِّ
  االمسدددد ْ   كالسهھمم  ِ
  حجرٌر...

  االمجدِد...»  قددسس«منن  أأررضض  
  »أأحمدد«فيیهھ  سرّر  

  
*** 
  

  منن  حصى  ااألررضض...
  وولكنن...

  بالسماووااتت  مؤؤيیدْد...
  

  قددرُر  هللا  االمقددرْر...



٢۲٩۹ 
 

رْر...   أأجج  االززحفف  ووفجَّ
  فتباررىى  كلل  قْسوَورْر...
  صائًحا:  هللا  أأكبرر...
  أأززال...  هللا  أأكبرر...
  أأبدًداا...  هللا  أأكبرر...

  باسمهھ...  نعلوو..  ووُننـَْصرْر...
  

  بسمم  هللا  االررحمنن  االررحيیمم
(ووال  تقوولوواا  لمنن  يُیقتلُل  في  سبيیلل  هللا  أأمووااتٌت  بلل  أأحيیاٌء  

  وولكنن  ال  تشعرروونن)
  

  
٦  



٣۳٠۰ 
 

  
  عززيیزز  في  ااألغاللل
  ١۱٤٠۰٨۸صنعاء:  في  شعبانن  

  
  نبأ  ااستشهھادد  ااألخخ  االحميیمم  االكرريیمم٬،  االمكابدد  االمجاهھھھدد   ٬،  »ررخليیلل  االووززيی«ووقع  عليَّ

  كالصاعقة  االززااعقة..
  ووااستبدد  بي  شعوورر  جائشش  جاررفف...

  مززيیج  منن  االحززنن  ااألليیمم٬،  وواالتمرردد  االررجيیمم..
  ي  االغـَُصصص ْ قفي  حل  ااضططرربتت

  ووكأني  نمرٌر  في  قفصص...
  

ووفي  االططرريیقق  إإلى  مكتبب  منظظمة  االتحرريیرر  في  صنعاء٬،  لإلسهھامم  في  تقدديیمم  ووتقبلل  
  االعززااء٬،  فاضتت  على  لساني  ااألبيیاتت  االتاليیاتت.

  ووعووضهھ  االفررددووسس  ااألعلى.»  أأبا  جهھادد«االلهھمم  ااررحمم  
رر  في  أأمتنا     االقعيیددةة  منن  االعززاائمم  ما  يیمحوو  االهھززاائمم..»  االمجيیددةة«االلهھمم  فجِّ

  وومنن  ااإليیمانن  وواالووعي  وواالعملل
  ما  يیسدددد  االخللل
  وويیحققق  ااألملل

  إإنكك  قوويي  ررحيیمم:
  

  عززيیزز  في  ااألغاللل
  »...ااإلنسانن ُ «وويیلي..  أأنا  

  »ااألمانة   ْ «حّمالل  االشدداائدد  وو
  ..  االرُرّبانُن...االمسلمُم..  االمستخلـفَف
  قططبُب  ررحى  االووجوودد ْ 

  
  »االعرربي«وويیلي..  أأنا  

  مسؤؤوولل  االررسالة  وواالحصانة   ْ 
  االباسطط  االسلططانن  ِ
  وواالنـّـُجوودد ْ   ١۱في  ررحبب  االَمهھامهھ ِ 

  
  ...»اابنن  ااألكررميینن َ «وويیلي..  أأنا  

  ووكمم  ووعى  ووررعى  ززمانهْھ..!
  االمؤؤمنن..  االشهھمُم..
  ااألبّي  االضيیمم  ِ...

  َمنن  َحططـَـمَم  االقيیوودْد..!
                                                 

 االَمهھَاِمهھ:  مفرددهه  االَمهْھَمهھ٬،  ووهھھھي  االمفاززةة  وواالصحرااء  االبعيیدةة.  ١۱



٣۳١۱ 
 

  
  في  ِصفادِد  االذذللِّ  وويیلي..  أأأأخنُع  

  أأحيیا  في  مهھانة  ْ..!
  وويینالُل...

  بلل  يیغتالُل  عزّزةة  أأمتي
  بغي  االيیهھوودْد..!!؟

  قتلهُھ...»  أأبا  جهھادد ٍ «ررحمَم  ااإللهھ  
  أأددمى  فؤؤاادديي...

  ما  حيیلتي...  في  ثأررهِه..!
  ووأأنا  االمكّبلُل...
  في  بالدديي..!!؟

  

  بسمم  هللا  االررحمنن  االررحيیمم
  االذذيینن  قـُِتلوواا  في  سبيیلل  هللا  أأمووااتا(   بلل    ووال  تحسبننَّ

  )  أأحيیاء  عندد  رربهھمم  يُیررززقوونن َ 
  

  
٧۷  



٣۳٢۲ 
 

  
  شهھبب  االحقق

  ١۱٤٠۰٨۸االشاررقة  (ااإلماررتت  االعرربيیة  االمتحددةة):  في  ررمضانن  
  

في  »  حماسس«مقاوومة  ااإلسالميیة  )  االذذيي  أأصددررتهھ  حرركة  اال٢۲٢۲جاء  في  االبيیانن  ررقمم  (
  ما  يیلي:  ١۱٩۹٦٧۷فلسططيینن  االمحتلة٬،  بمناسبة  االذذكررىى  االثانيیة  وواالعشرريینن  لنكبة  حززيیرراانن  

على  أأنن  يیددفنن  ااالنتفاضة  في  مهھددهھھھا..  ووسخرر  كلل  حتلل  حررصص  االيیهھوودديي  االم«...  
  ااألسبابب..

  سخرر  جيیشهھ  ووااحتيیاططهھ
  ووأأموواالهھ  ووعمالءهه...

  ووإإعالمهھ  ووأأصددقاءهه...
  ووبذذلل  كلل  االسبلل  االقمعيیة  وواالشرراائيیة...

رر...     قتلل  ووددمرر...  ااعتقلل  ووكسَّ
  عذذبب  ووأأبعدد...  

  ااختططفف  ااألططفالل  بالططائررااتت...
  ووأأسرر  االشبانن  بالسيیاررااتت...  

  اددرر  ووسررقق...حاصرر  ووخنقق٬،  ووص
  أألغى  االعلمم  في  االمددااررسس  وواالجامعاتت...

  منع  االتجوولل  في  االدديیارر...
بب  ااألررضض؛  ووااقتلع  ااألشجارر...   خررَّ

مم  االمناززلل   ...  ».أألقى  االقنابلل..  ووهھھھددَّ
  

  شهھبب  االحقق
  ،٬   شهھبب  االحققِّ

  يیا  ررجوومم  ااألعادديي
  منن  شيیاططيینن   ِ 

  ططغمة  غددااررةة  ْ...
  

  منن  يیهھوودد ٍ 
  تأصلل  االشرر  فيیهھمم ْ 

  بأفانيینهھ ِ 
  ُسعاررهه ْ    ووبثثَّ

  
  مررضُض  ااألررضض  ِ...
  لووثة  االعررضض  ِ...

  خززيٌي  أأبدديي ٌ 
  تشكوو  االبرراايیا  ِعهھاررهه ْ 



٣۳٣۳ 
 

  
  هھھھمم  جررااثيیمم ُ 

  كلل  ددااٍء  ووبيیلل  ٍ...
  ووهھھھمم  االررجسُس...

  وواالخنا..  وواالقذذااررةة  ْ
  

  بؤؤررةة  تنشرر  االووباَء٬،
  سعيیرٌر  يیتشظظى  لظظاههُ...

  يیررمي  شررااررهه ْ 
  

  يیهھددموونن  االددنيیا...
  بمكرر  ددؤؤووبب ٍ 
  ١۱إإنن  في  هھھھددمهھمم ْ 

  بناَء  االحضاررةة..!
  

  شهھبَب  ااألررضض...
  يیا  جنوودد  فددااء ٍ 

  أألِحقوواا  باليیهھوودد  أأددهھھھى  خساررةة  ْ
  

  قدد  ررمى  هللا  
  إإذذاا  ررميیتمم  يیهھوودد  االذذللِّ..

  في  ددوولة  االررددىى
  االمنهھاررةة  ْ

  
  قذذفَف  هللا   ُ 

  في  قلووبهھمُم  االررعبَب..
  فططاشتْت  نفووسهھمم ْ 

  مستططاررةة   ْ 
  

  فتصدديیتمم  لهھمم..  بعنادد ٍ 
  ووررميیتمم  عددوواانهھمْم...

  بالحجاررةة   ْ 
  

  بالحصى  االُصممِّ...
  »مقالعع  ٍ«في  اانططالقة  

  هھھھتكتمم  ررشاشهھمم...
                                                 

  فيیهھ  بناء  للحضاررةة  ووإإعمارر  لألررضض].»  االيیهھودد«االمقصودد:  [  إإنن  هھھھدمم    ١۱



٣۳٤ 
 

  ووعيیاررهْه...
  

  »...اانتفاضة«ال  تقوولوواا  
  بلل  جهھادٌد..!

  ررااسخ  االعززمم  ِ
  ُمْبررمٌم  إإصررااررهه ْ 

  
  أأنتمم  االجندد..  جنددهه٬،

  جندد  دديینن  هللا   ْ 
  أأشررعتمم..  ووصنتمم  شعاررهه ْ 

  
  االكوونن  ِ...   أأنتمم  جندد  قررآآنن  ررببِّ
  أأنتمم  ستصنعوونن  اانتصاررهْه..!

  
ماتت ٍ    يیا  ررجووًما  ُمسووَّ

يیلل َ «وومنن     ُصبَّتْت...»  سجِّ
    غاررةة  ْووإإنن  
  

ًا...   ددكــَّ   ستددكك  االعددووَّ
  ووتـُفني  جيیشهھ ُ 

    -في  غدٍد    -
  ووتططفئ  نارَرهه ْ 

  
  
٨۸  



٣۳٥ 
 

  
  االفجرر  االفلسططيیني ّ 

  ١۱٤٠۰٨۸منن  ررجبب    ٢۲٧۷االكوويیتت:  في  
كنتت  في  االكوويیتت  مددعوّواا  منن  ووززااررةة  ااإلعالمم  لشهھوودد  مؤؤتمرر  نافع  ناجع..  أأقامتت  

  (االثامنن)  منظظمة  ااإلذذااعاتت  ااإلسالميیة...  ااجتماعهھ  االعاممَّ  
  

تْت  ذذكرر   ىى  ااإلسررااء  وواالمعررااجج...وومررَّ
لهھا  ططالبب  جامعة  االكوويیتت  ِمهھررجانـًا  خططابيًیا  كبيیرًراا٬،  تميیزز  ببحثث  االقضيیة    افأحيی

  االعتيیددةة  في  ااألررضض  االمحتلة...»  االووثبة  االجهھادديیة«االفلسططيینيیة٬،  وو
  

  إلسهھامم  فيیهھلووكنتت  منن  االمددعوويینن  
  فكرًراا...  ووشعرًراا:

  
  االفجرر  االفلسططيیني

  االنووااميیسس  أأبررمتْت٬،
  ِ◌...  فاستجابتت  للنووااميیسس
  ِحكمة  ُ  ااألقدداارر  ِ...

  فجررىى  ااألمرر  في  االووجوودِد...
  سوويّیا  ووااثقق  االَخططوو ِ ٬،

  ...َنيیِّرَر  ااإلصدداارر  ِ
  

  ووااستبانتْت  نهھج  االسدداادد  عقوولٌل٬،
  فجنى  سعيیهھا  ثمارر  االسدداادِد...

ووتجنـَّى  فـدَْدمم ٌ 
  فكابرَر  يیسعى٬،  ١۱

  في  سفاهه  االغرروورر  ِ...
ئادِد..!   ددوونن  ااتــِّ

  خبطط  َ  عشووااَء...
  يیا  لضيیعِة  جهھدٍد٬،

  في  خبططهھاهھھھددررتـْـهُھ  
  ..!!االعشووااء ُ 

  رركبتْت  ررأأسهھا...«
  »...فأتعبتِت  ااألقدداامم َ 
  نالتْت  سددىًى...

  ووخابب  االررجاُء..!!
  

  يیا  فلسططيینُن!
                                                 

  االفدمم:  االَعيیـِـّي٬،  ثقيیل  االفهھم.  ١۱



٣۳٦ 
 

  كمم..  ووكمم  منن  شعارر  ووقرراارر  ٬ٍ،
  ؟!»ةة  ْددقا«وومنن  لقاءااتت  

  تتوواالى...
  لكنهھا  تتوواانى  ووتوولي...

  تستمرر  ااإلباددةة  ْ..!!وو
  ووحررووبب  االعنادِد؛

  تـُـضني..  ووتغني..!
  ووددنى  االمسلميینن...

  ززدداادد  ووهھھھنـًا..!ت
  وواالشبابب  االووثابُب...

  يُیخنقُق  ظظلًما  هھھھمجيًیا..!
  شنقـًا..  ووسحقـًا..  ووسجنـًا...

  
  يیا  فلسططيینُن!

  ِمنن  ثررااكِك...  وولكنن ْ 
  منن  سماء  االمعررااجج  ٬ِ،

  منن  دديینن  ططهھ...
  ططلع  االفجرر...

  فالسنا  مشمخرٌر...
  ططلع  االبددرر...

  وواانمحى  االكفرُر..  شاهھھھا...
  صبيیة  االمجدِد٬،  
  يیا  فلسططيینن...
  هھمم  للعالميینن َ صاغغ  هللا  من

  ...◌ ْ   بشاررةة
  بايیعوواا  هللا

  ووااستماتوواا...
  ووما  في  يیددهھھھمْم٬،
  غيیرر  عززمهھمْم...
  وواالحجاررةة  ْ..!!

  ووسيیمضوونن  في  جهھادٍد  مدديیدٍد...
  نيیرر  ٍ..  عنيیدد...ـووااثقق  االخططوو..  مست

  قـدَدرُر  هللا  صاغغ  منهھمم  قضاًء٬،
  وواانبالًجا..  لفجرر  عهھدٍد  مجيیدِد...

  
٩۹  



٣۳٧۷ 
 

  ررقيیة  ُمستعَجلةب
  ١۱٤٠۰٨۸شوواالل    ٢۲١۱مكة  االمكررمة:  في  

االمؤؤررخخ    )٣۳٤٧۷٥(في  أأعلى  صفحاتهھا  ااألوولى  منن  االعدددد  »  االشررقق  ااألووسطط«نشررتت  

  بعنوواانن  كبيیرر  على  ططوولل  االصفحة  ما  يیلي:  مم٣۳/٦/١۱٩۹٨۸٨۸  -هھھھـ  ١۱٤٠۰٨۸شوواالل    ١۱٩۹في  

االفدداائيیة    –عاًما..    ١۱٧۷عمليیة  جرريیئة  أأمامم  االكنيیسة  تنفذذهھھھا  فتاةة  فلسططيینيیة  عمررهھھھا  «
  »:انـا)..أأشهھررتت  مسددسهھا  ووأأفررغتهھا  على  ررجلل  (كاهھھھ

صة  االخبرر  أأنن  فتاةة  منن  االقددسس  أأططلقتت  االنارر  على  ووااحدد  منن  غالةة  االيیهھوودد  ووخال
)  منن  جماعة  ااإلررهھھھابي  (كاهھھھانا)٬،  ووهھھھوو  ططالبب  في  االثامنة  عشررةة  االصهھايینة٬،  (إإليیعاززاارر

سس  في  معهھدد  (أأليیشيیفا  االتلموودديي)..  ووأأضافتت  االجرريیددةة  ما  ملخصهھ:   يُیددررِّ
ززررااء  ااإلسرراائيیلي  ووجاءتت  االعمليیة  االفدداائيیة  بعدد  ساعاتت  قليیلة  منن  تهھدديیددااتت  ررئيیسس  االوو

بأنن  إإسرراائيیلل  قاددررةة  على  قططع  كلل  يیدد  تمتدد  للنيیلل  »  ااالنتفاضة«إإسحقق  شاميیرر  ضدد  قاددةة  
  منن  االددوولة  االيیهھوودديیة..

وومنن  ناحيیة  أأخررىى  نقلتت  ووكاالتت  ااألنباء  تقارريیرر  جدديیددةة  عنن  االمماررساتت  االووحشيیة  
حرركة  حقووقق  «االتي  يیررتكبهھا  االجنوودد  ااإلسرراائيیليیوونن؛  تقوولل  االتقارريیرر  االصاددررةة  عنن  

أأخذذوواا  أأحدد  االسكانن  وورربططووهه  ثمم  ووضعووهه    ااإلسرراائيیليیة  أأنن  جنوودد  االجيیشش»  نيینناالمووااطط
ددااخلل  حفررةة  فووقق  جبلل  ووررااحوواا  يیررجموونهھ  لساعتيینن..!  ووقدد  ررصدد  مررااسلل  (ااألسووشيیيیتدد  

بررسس)  ووجوودد  بقع  ددمم  جافف  في  االحفررةة  بعدد  أأيیامم  منن  االووااقعة..!  كما  ذذكرر  أأنن  جنوودد  
ى  االمووتت..!  كما  ووضع  يینززفف  حتامسة  عشررةة  منن  عمررهه  خااالحتاللل  ترركوواا  صبيًیا  في  اال

االجنوودد  ررجال  مسنـًا  في  االسبعيینن  منن  االعمرر  ددااخلل  بئرر  في  حدديیقة  منززلهھ  ووأأغلقوواا  فووقهھ  
  غططاء  االبئرر  ثمم  اانصررفوواا..!

  
  بررقيیة  مستعَجلة

  ااسمعووهھھھا...  ااسمعوواا:
  بررقيیة  مستعجلة  ْ...

  منن  فلسططيینن..  منن  االقددسس  ِ...
  بـدِداارًراا  ُمررسلة  ْ

  
  عبرر  سمع  االددهھھھرر  ِ...
  هھا٬،بالحقق..  تعالى  صووتـُ  

  صاددقا٬ً،
  يیشررحح  للددنيیا...

  »:االمشكلة  ْ«صميیمم  
  

ـلمم   ...منن  فتاةة  االسِّ
  منن  قوومم  االهھددىى  وواالنددىى

  -تارريیخهھمم  ما  أأنبلهھ    -



٣۳٨۸ 
 

  
  صاحتت  االبنتُت  بمنن  هھھھمّم  بهھا:

  اابتعددوواا  عّنَي...
  ْ◌...  ةـَـلف ِ يیا..  يیا  س َ 

  
  »إإليیعاززاارر«أأنا  لمم  أأقتلل  

  ال..  أألفف  ال...
  بلل  أأنتمم  يیا  قتلة!!

  
  أأكـدّدتْت  في  ثقة..  جاززمة:

  -ددوونن  لبسس      -
  وواانبررتْت  مستررسلة  ْ...
  أأنا  لمم  أأقتلهُھ..  كال...

  »...صهھيیوونن«إإنما  شعبُب  
  قتلهْھ..!!»  كهھانا«
  

  سلوواا  تقارريیرركمم  
  عّما  جنتْت  يیددكمم:

  هھھھتكاً..  ووفتكاً..  ووإإززهھھھاقاً..  ووتنكيیال   ً 
  

  عنن  االتحدديي...
  عنن  ااستفززااززكمم  صلفا ً للناسس   ِ 

ـلوواا  بالغ   ...مم  ِ  تكبيیالـْ  شـَ  قدد  كـُـبِّ
  

  منهھمم  مثخنٌن  أألماً...  حتى  إإذذاا  أأننَّ  
  أأْسكتـمُّم  صووتهُھ...
  خنقاً..  ووتقتيیال...

  
  منن  تسعى  بهِھ  قددمم ٌ    أألستمُم  شررَّ

  في  ااألررضض..!؟
  ززووررااً..  ووبهھتاناً..  ووتضليیال؟!

  
  أألستمُم  أأنتمُم  في  ظظللِّ  ددوولتكمْم..

  ووظظلمكمم..  وواالخنا..
  أأنشأتمُم  االجيیال؟!

  
  فشبّب  



٣۳٩۹ 
 

  وواالثأرُر  في  أأعماقهھ  ُحرَرقق ٌ 
  كاألْسدد ِ 

  لهھا  االغيیال!!قدد  حرّرقوواا  منن  حوو
  

  »إإليیعاززاارر«أأنتمم  قتلتـمُم  
  لستُت  أأنا..!
  تنززيیال...»  االررحمة  االمهھددااةة«أأنا  اابنة  ُ  

  
  »مسدّدسي«

  أأنتمُم  أأووددعتمووهه  يیدديي٬،
  »عاززاارريیإإل«مسدّدسا ً نحوو  
  فاغتيیال...!!

  
  ال  تسألوونَي  عنن  أأمرريي  ووأأمرركمم ُ 

  بلل  ااسألوواا  االووحَي...

  تووررااةة  ً..  ووإإنجيیال...
  

  
١۱٠۰  



٤٠۰ 
 

  
  اانتصاررااتت  يیهھوودديّیة

  ١۱٤٠۰٨۸ة:  في  غررةة  ذذيي  االحجة  مكة  االمكررم
  

شرريیطط  ررمززيّي٬،  مستمدٌد  منن  االووااقع  االحرر...  يیصوورر  بعضض  االمماررساتت  االيیهھوودديیة  
االباغيیة٬،  وواالتصررفاتت  االقمعيّیة  االووحشيّیة  االررهھھھيیبة٬،  االتي  يیحاوولل  بهھا  االجيیشش  ااإلسرراائيیلي  

االمؤؤمنة  االووثـّـابة٬،  وواالقضاء  على  االمقاوومة  االفلسططيینيیة  االعاررمة٬،  »  ااالنتفاضة«خنقق  
  ظظالمم  االغاشمم...  لالحتاللل  اال
٬،  إإلى  مستقبلل  منشوودٍد  مووعوودد٬،  يُیططفئ  نارر  االيیهھوودد  ٌوونظظررةة قق    ووااثقة  با ٬،  وويیحقـــِّ

  ٬،  للمجاهھھھدديینن  االصاددقيینن...االنصرر  االمبيینن
  

  اانتصاررااتت  يیهھوودديیة
١۱  

  »...إإسرراائيیلل«أأجنوودَد  
  االجددااررةة...  »ررمزز َ «يیا  

  وواالحضاررةة..!!
  

  هھھھيیا...  تناددوواا  بالسالحح...
  ووبالضررااووةة..  وواالجساررةة...  

  رروواا..  ووتكالبوواا...ووتكاث
  ووااستنفددوواا  أأقصى  االمهھاررةة..!!

  
  لتعذذبوواا  االططفلَل  االبررييء َ 

  شعاررهه»  كفررااُ◌ ً «ووتشتموواا  
  وولتهھززمووهه...  ووتهھددمووهه
  كما  هھھھددمتمم  قبلُل  ددااررهه..!

  
  مغمًى  عليیهِھ...
  فال  تخافوواا..!

  باددرروواا..  اانتهھززوواا  اانهھيیاررهه...
  
  ...هھھھيیا

  ااقتلوواا  االططفلَل  االفلسططيیني
  ووااتخذذوواا  ُعصاررةة...

  ...ددمائهھ ِ منن  ددمِعهِھ..  وو
  ووتباددلوواا  االكأسس  االُمددااررةة

  



٤١۱ 
 

  سّجلل  أأيیا  تارريیُخ٬،
  اانتصاررهه..!!   للجيیشش  ِ  االيیهھووددييِّ

  
٢۲  

  »...إإسرراائيیلل«أأجنوودَد  
  أأثارروواا  ززووبعة..!»  أأرربعة  ٌ«
  

  عشرروونَن  أأنتمم...
  دد  كلل  فرردٍد  مددفعهھفليیسددِّ  

  وولنبددأأ  االتططوويیقق  
  وواالتضيیيیقق  منن  حجمم  االّسعة

  
  »..!يیهھوودد«مررحى..  جنوودد  

  ..!قدد  أأِسرَر  االشبابُب  ااألرربعة
  فتكاثرروواا...

...   بقـَِضيیِضكـمُم  وواالقضضِّ
  خووضوواا  االمعمعة

  
  هھھھيیا...

  اارركلووهھھھمم..  ووااررجمووهھھھمم...
  ة..!ع َ رر َ ـْـقبالحصى..  وواالم َ 

  
  هھھھذذاا  يیصيیح..  فألجـِموواا  فمهھ..

  ووددووسوواا  أأضلَعهھ ْ 
  

دد..  وومقاوومم..   ووررفيیقهُھ  متمررِّ
  االِضَعة  ْ  ررفضض

  رُرّشووهه ُ بالغازز  االمميیتِت٬،
  ددعووهه ُ يیلقى  مصررَعهْھ...!

  
  فنائهھمم...ووتمتـّعوواا  ب

  ووتددااوولوواا  كأسا ً ُمددااررةة  ْ
لل  أأيیا  تارريیخ ُ    سجِّ

  للجيیشش  االيیهھوودديي..  اانتصاررهْه..!
  

٣۳  
  »...إإسرراائيیلل«أأجنوودَد  



٤٢۲ 
 

  يیا  َخَبثَث  االقذذااررةة..  وواالعهھاررةة...
  

  »فتاةة  االقددسس«هھھھذذيي  
  قدد  بصقتْت  عليیكمم...

  بالحجاررةة..!
  

  ال  تهھرربوواا...
ددوواا  االررشاشَش٬،   بلل  سددِّ

  صّبـوُواا  منهھ  ناررهه
  

  .هھھھا  قدد  تجنددلتِت  االفتاةة..
  ووأأمهھا  هھھھجمتت ْ 

  ُمثاررةة...
  ووأأصابهھا  االررشاشش٬،

  فانططررحتْت...
  فنادُدوواا  بالبشاررةة..!

  
  ماتتْت..  ووماتتْت  أأّمـهُھا...

  وواالُجندد ُ 
  في  جددااررةة...!  ااوو ْ ـَـأأبل
  

  فلـيْیهھنأ  االجيیشش  االمظظفـرُّر٬،
  بالجنوودِد..  َبَنوْواا  فخاررهه:

  
هھا...   قتلوواا  االفتاةة..  ووأأمَّ
  ووتددااوولوواا  كأسا ً ُمددااررةة

  
لل  أأيیا  تارريیخ ُ    سجِّ

  اانتصاررهه ْ   للجيیشش   االيیهھووددييِّ
٤  

  »...إإسرراائيیلل«أأجنوودَد  
  للعددوواانن..  وواالكفرراانن...

  ...حدد ّ 
  

  كابررتمُم..  ووبغيیتمُم...
  ووعليیكمُم  ططالل  ااألمدد ْ 

  



٤٣۳ 
 

  ززيیدُدوواا  ضررااووتكمْم...
    –إإذذاا  شئتـُـمْم  

  تمادُدوواا  في  االلدددد
  

  فابنُن  االجهھادِد...
  على  االجهھادِد  نما...
  تررعررعَع  وواامتهھدد ْ 
  وولسووفَف  يیبقى...

  يیصوولل ُ »  اانتفاضتهھ ِ «في  
  االجدددد...  على
  

،٬   ووثـَـبـَـاتـهُھ..  مووصوولة  ٌ  با
  دداائمة  االمدددد...

  
  ووثباتـهُھ...

  :أأصددااؤؤهه ُ تمتدّد  منن
  »..!!أأحدد ْ »..  «أأحدد ٌ «
  

  ااألمرُر..  يیبررمهھ  ااإللهھ...
  فال  مناصَص..  ووال  مرردّد:

  »يیهھوودد«سيیعوودُد  شعبب  
  االجدديیدد...»  االتيیهھ«في  

  إإلى  ااألبدد...
  فتباددلوواا  في  تيیهھكمم...

  ووتناوولوواا  كأسا ً ُمددااررةة..!!
  

  ووليیذذكـرُر  االتارريیُخ٬،
  اانتصاررهه..!!!   للجيیشش  ِ  االيیهھووددييِّ

  
  



٤٤ 
 

  في  معاررجج  ااألملل
٬،  ووهھھھي  أأعمقق  قصائدديي  االفلسططيینيیة٬،  »االهھززيیمة  وواالفجرر«...  ووبعدد؛  فكما  أأقوولل  في  

ـْهھا   ٬،  فووضعتْت  نقاطط  االصررووفف  على  االحررووفف...  آآماال  ً  ووآآماال   ً »  االنكبة«ووقدد  فّجررت
يیة٬،  حيیالل  فلسططيینن٬،  قددسس  االعرربب  ووهھھھي  ططوويیلة  الظظيیة٬،  تفنـِّدد  االسيیاسة  االالغيیة  االباغ

  وواالمسلميینن...
  :١۱أأقوولل  فيیهھا

  
ابرروواا  هللا دد  ك فهھ ٍ ق ى  س تْعلوْواا٬،  عل     ووااس

ا! وواا  معامعهھ ا  خاض ا٬،  ووم   ووأأعلنووهھھھ
لل  ٍ نن  فش انن  م ا  ك ا  م نن  أأمررن انن  م   فك
تت ْ  ا  ااتعظظ ا٬،  ووم ا  ززلن ا٬،  ووم مم  هھھُھززمن   بهھ
هھ   كاهھھھل ددَّ عبٍب٬،  م ة  ش ا  فجيیع   فيی

ـفي  االش ُ ائلهھمم  لـ ا  حب ـوويی ىابـِّ   كَك  عل
  

قق ُ  ررحٌح٬،  ووأأعم ـدَد ٍ   ج نن  َجل برر  ٍ  ووم نن  ص   م
ززمَم   نا٬،  ووال  هھھُھ ا  ُخض ا٬،  ووم دد  ُنكبن   ←لق

ـتنا ابَب  أأّم دد  ن ا  ق ا٬،  بم ى..  ُنكْبن   ٬،بل
ررةة  ٌ دداارٌر  وودداائ الحرربُب  أأق أسَس؛  ف   ال  يی
أ... دٍد  نب ي  غ نن  ف وونن...  وولك ل   ُمكبَّ
ا ي  ددمن ررآآنن  ف الي٬،  ووللق نا  نب   لس
ـنا ُ المم  ططالعـ ررقق  باإلس دًداا  سيیش   غ
دُدهه انن  َمعِق برر  ووااإليیم رر  بالص   وواالنص

  
   لل  ٍوورُرببَّ ي  أأم تَت  ف ٍة:  أأفررطط   قائل

ـنا ُ مم  عززمتـ كَك  االلهھ نن  عززِم تُت:  م   فقل
هھ  ُ ى  غوواائل   ال  يیخش ققِّ بُب  االح   ووططال
ددةة  ٌ قق  هللا٬،  ووااح قق٬،  ططرريی ي  االططرريی   هھھھ
ـهھ  ُ ُ تـ ررآآنن  جـِـددَّ دداانن٬،  وواالق ى  االجدديی   يیبل
ا ووفَف  بهھ اةة  ً  ال  ززيی وودَد  حيی وو  االووج   تحب
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***  
  
  

قق  ِ! رر  ُمعتِن ووىى  غيی ووااذذبب٬،  ووددع ًى  ك   ُمن
ددوو ذذقق  ِ!ووال  أأع دداادَد  ذذيي  ح ا  إإع   اا  لهھ

زَزقق  ِ ة  االِم افلهھمم  مهھززووم ذذهه  جح   هھھھ
قي   ش قيَّ ووسس!!  أأال  إإنن  االش ُي  االنف   ُعْم
قق  ِ هِھ  االُعق ي  أأبنائ هھ٬،  ف عددوواا  من   ليیص

ـق ُ اقهھمم٬،  ووااخنـ انن  ووااختنق  يأأعن   ياالططغيی
  

ـقق  ِ نن  ررتـَ رر  ٍ  ووم نن  عم رر  م ررقٌق٬،  ووأأكب   خ
ي   ابُب  ف جنن٬،  ووااألقطط ي  االس الُل  ف ااألبطط
نقق  ِ   االش

قق  اا ي  أأعم ا  ف نن  قلبن بُب  م قق  ِوواالخطط   لُعُم
قق  ِ ى  ططب أتي  عل قٌق  يی هھ  ططب   ووإإن
قق  ِ لل  وواائتل المم  االليی قْق  ظظ ززِّ مُم  م ا  نج   يی
ـَحقق  ِ ـة  االلـَّ ززمم  تططوويي  شـُـقـَّ نن  االع ذذىًى  م   ُج
قق  ِ ررةة  ُ  االفل وو  غ عابِب٬،  ووتجل مم  االص   ررغ
َبقق  ِ دداادد  وواالَس العززمم  ووااإلع دد  ب   وواالمج

  
رَرقق  ِ رَر  ُمخت دّداا  غيی   س ددَّ ررىى  االس ا  ت   أأم
ـقق  ِ ـى  بُمْمتـَـِش ي  االُجلـّ رركك  ف تُت  غيی   وولس
ي هھ  لق   فيی ققِّ بٍب  للح مم  ططال ي  هللا٬،  ك   ف
ـرُرقق  ِ ُ ي  ططـ لل  ف رروورر  االعق قيیاء  غ   ووأأش
ـَبقق  ِ ة  االططـَ يیم دداايیتهھا٬،  كالددِّ وو  هھھھ   تنم
قق  ِ دَد  االَعَب ا  خال مُم  االبرراايی رٌر  يیع   خيی

  
    

االووااثقق  االدداافقق  منن  أأعماقق  ااإليیمانن٬،  يیتعاظظمم  في  تووهھھھج  عقلي  ووقلبي٬،    للإإنن  هھھھذذاا  ااألم
حتى  ليیبلغ    –  سبحانهھ  عليیهھا  االووجوودد  االتي  أأقامم  هللا  -»  االَجعلل  ااإللهھي«وويیتددااعمم  مع  سننن  

  :  ٢۲»االفجرر  االوولوودد«ااألملل  مررتبة  االيیقيینن  االررااسخ٬،  كما  يیعبرر  االبيیتانن  ااآلخرراانن  منن  

                                                 
 )٨۸٠۰-٧۷١۱صص:(  -هھھھـ  ١۱٣۳٩۹١۱بيیرووتت:    –دداارر  االفتح  »:  من  ووحي  فلسطيین«  ١۱
 ).٤٥دداارر  االقبلة:  قصيیدةة  (االفجر  االولودد):  صص:  (»:  اووىى  محمديیةنج«  ٢۲



٤٥ 
 

ا مٌم!!  أأال  إإنهھ وونن:  حل   يیقوول
هھ نُن  ااإلل رر  دديی ووفف  يیظظهھ دًداا  س   غ

  

وودد ْ    ا  االووع ددقُق  فيیهھ ا٬،  ستص   لررؤؤيی
وودد ْ  دد  االيیهھ وونن  كيی ي  االك رُر  ف   وويُیقهَھ

  
نن  يیتحققق  تلقائيًیا٬،  ططفررةة  أأوو  تصاددفـًا  أأوو  مشررقق٬،  ال  يیمكنن  أأإإنن  هھھھذذاا  ااألملل  االُمغررقق  اال

...  بلل  ال  بدد  لهھ  منن  إإعدداادٍد  ووااعع  ٬ٍ،  ووبذذلل  ٍ  سخي٬،  ووسعي  ٍ  ددؤؤووبب٬،  وومنهھج  ٍ  ُمحكـمَم  عررًضا
  حكيیمم٬،  ووجـهِھادٍد  أأصيیلل  ططوويیلل:

  
ددفي ي  هھھھ ي  ووف ي  ددررب وولل  ف   االهھ
ـوَورر  ٍ!! ى  خـَ نن  نفسي  عل   ما  كنتُت  م
اذِذررههُ   ا  أأح ا  م ي  االمنايی ا  ف   م

  

ططرربب ِ    رَر  ُمض ي  غيی لل  أأمض   ووأأظظ
تت ُ  بب ِ   أأوو  كن ى  رريَی ي  عل نن  ررب   م

دِد  ووااألرر َ  للء  االقص   ١۱بب ِ هللا  ُ  م
  
ُمَحّصنا ً باإليیمانن٬،  معتمدداا ً على    ووماذذاا  يیمكنن  أأنن  يیقفف  في  ووجهھ  ااإلنسانن  إإذذاا  كانن

االدديّیانن٬،  ووهھھھوو  االناصرر  االقاهھھھرر  فووقق  عباددهه٬،  االمدداافع  عنن  االذذيینن  آآمنوواا  في  االحيیاةة  االددنيیا  ووفي  
  ؟ااآلخررةة

ج  االططـّم  ما  االذذيي  يیبسطط   دد  االكفاحح٬،  أأكثرر  منن  عززمم  ٍ  مشددوودد٬،وويُیسددِّ  احح٬،  االجناحح:  يیؤؤجِّ
  يینن  مررفوودد  بنصرر  منن  هللا  ووفتح  قرريیبب؟قوويی

٬،  في  االمعترركك  االحضارريي  االقائمم  وواالقاددمم٬،  يیمضي  في  إإنن  سيیرر  االززمانن  باإلنسانن
  ووجهھتيینن:

  صامددةة  فصاعددةة..  ووناشططة  فهھابططة..!
إإنسانن  االحضاررةة  االمادديیة  االصناعيیة  االمعاصررةة  متهھاترر  االذذااتت:  ررووحهھ  ووقلبهھ  في  

قالنيیتهھ  ووعلمانيیتهھ  في  تصاعدد  وونماء..!  ووهھھھوو  منن  هھھھذذاا  ووذذااكك٬،  يیكابدد  ضيیقق  عميیقق..  ووع
حيیاتـهَھ  في  صررااعع  ٍ  ووتفلتت  ووتمرردد  سيینتهھي  بهھ  إإلى  االشقاء  وواالفناء٬،  ططالل  ااألمدد  أأمم  قُصرر٬،  

٬،  ووبددلل  بالتالي  »إإنسانيیتهھ«ووأأكدد  ووسدددد  ووجدددد  »  إإيیدديیوولووجيیتهھ«إإال  إإذذاا  ترركك  
بالتسلطط  وواالسيیططررةة٬،  ووال  يینجيیهھ  منن  سووء  االمصيیرر  تشبثهھ  االمغرروورر  »..  ااعتناقيیتهھ«

  ووكما  تقوولل  االحكمة:    –ووااستمررااررهه  في  االبحثث  االعلمي٬،  وواالتفووقق  االتقني..  
    –؟!!  »ماذذاا  يیستفيیدد  ااإلنسانن  إإذذاا  ملكك  االعالمم  ووخِسرَر  نفسهھ«
  

ددهھھھرر   ا  ددووررةة  اال ا  االصحبب  إإنهھ   ◌ ِ ٢۲أأيیهھ
رر   رروويینن«نخ انن  »  االهھيی رربب ِ «إإنس   غ

ـوورًراا   وو  ططـَ ة«هھھھ نجمم َ »  تقنيی نططُح  اال   ت
ق نن  ش ًى  م ي  ررح وومَم  ف ددنى  االيی   اءوواال
ا   هھ؟  أأم هھ  فيی نن  ررووحح  ااإلل   ←أأيی

ادد ٍ  ٍة  ووجهھ دداادٍد  ووحكم   بس
الى هھ  تع ى  ااإلل الى  عل   ووتع

  

ا  →   ا  ددوورراان ي  تيیهھن ا  ف   كفان
رر  → انا»  االعص دد  إإنس مم  يیع رًراا  فل   نخ

ا اووزز  االحيَیوواان وورًراا  يیج   ووطط
ا ذذ  ووهھھھان انهھا  ووش لل  إإنس   ض
ا؟ يیِّرَر  ااألكوواان ى  يیس ـخلفف  حت   ااستـُ

اعع ا  ٬،ض يیَّع  ااإليیمان الههُ!  ض   وويی
يی ددَّ ابرَر  اال رروورر  ٬ٍ،  ووك ي  غ   اناف

  

                                                 
  ).٣۳٠۰٦صص:  (  –قصيیدةة  (شبح  االخريیف)    -هھھھـ  ١۱٣۳٨۸٦ططبع  بيیرووتت٬،  »:  أألواانن  ططيیف«  ١۱
 ).٩۹٤قصيیدةة:  (ددووررةة  االدهھھھر)  صص:  (  -هھھھـ  ١۱٤٠۰٥عّمانن):    –ططباعة  مؤسسة  االشرقق  (االدووحة  »:  أأذذاانن  االقرآآنن«  ٢۲



٤٦ 
 

  
حائرٌر  أأما  إإنسانن  االعالمم  ااإلسالمي٬،  فهھوو  باإلجمالل  متخلفف  تقنيًیا٬،  متأخرٌر  علميًیا٬،  

٬،  ررهھھھيیفف  برر...  وولكنهھ:  نقي  االجووهھھھرر٬،  جدديیرر  االمسررووحيًیا٬،  مترردددد  منهھجيًیا٬،  متبايینٌن  ذذووقيًیا
  االغفووةة٬،  شهھمم  االنخووةة٬،  قرريیبب  االصحووةة...  

نيیة  االططلووعع...  وواالحضاررةة  ااإلسالميیة  رربانيیة  االجذذوورر٬،  إإلهھيیة  ااألسسس...  وولكنهھا  إإنسا
وواالفررووعع..  وواالنززووعع..  ووهھھھي  لذذلكك  حضاررةة  صامددةة  صاعددةة..  تصمدد  عنددما  يیتووقفف  

مددهھھھا  االحضارريي  بتخلفف  إإنسانهھا  عنن  مستووىى  االخالفة  ووااألمانة..  وواالررسالة٬،  ووذذلكك  في  
٬،  تتفاعلل  في  صنعهھ  ططبيیعتهھا  ووخصائصهھا٬،  مع  االفعاليیاتت  ااإلنسانيیة٬،  بززووغغ  جدديیدد  تررقبب

على  إإقامتهھا  منن  جدديیدد٬،  صاعددةة  إإلى  مررااقي  االرريیاددةة  وواالمالءماتت  االززمانيیة  االتي  تعملل  
  وواالسيیاددةة...

تبددوو  لهھا  إإررهھھھاصاتت  تأخذذ  في  تززاايیدد  منذذ  »  االصحووةة  ااإلسالميیة«هھھھا  هھھھي  ذذيي  وو
نصفف  قررنن٬،  ووهھھھي  االيیوومم  مللء  ااألبصارر  ووااألسماعع...  قدد  تعووقق  خططاهھھھا  ررووااسبب  

االماضي٬،  ووبلبلة  االحاضرر٬،  ووتووجساتت  ااألعددااء  منن  االمستقبلل٬،  تحتاجج  أأكثرر  ما  تحتاجج  
شددهھھھا  باستمرراارر٬،  حتى  تبلغ  بهھا  ررةة  متمكنة  قدديیررةة  جدديیررةة٬،  تسددددهھھھا  ووتررحإإلى  قيیاددةة  

ال  ااألمة    –كلل  ااإلنسانيیة    –أأووَجهھا  االحضارريي٬،  االذذيي  ستسعدد  في  ظظلهھ  ااإلنسانيیة  
  ااإلسالميیة  ووحددهھھھا٬،  بحيیاةة  ااألمنن..  وواالسالمم..  وواالعططاء..  ووااالررتقاء...

..  وواانقضاضة  ررجالهھا  ٬،  وواانتفاضة  أأططفالهھافي  االساحة  االفلسططيینيینة»  حماسس«ووما  
وومشارركة  نسائهھا..  ووثباتت  ساحاتهھا..  ووتعاططفف  ااألمة  ططـرُّراا  معهھا؛  إإال  إإحددىى  االحقائقق  

٬،  االتي  تبشرر  بغدٍد  غالبب  ووثابب؛  ووتستحثث  كلل  مؤؤمنن  ووااعع  أأنن  االظظاهھھھررةة  ووااآليیاتت  االباهھھھررةة
ة  ووااعيیة٬،  ووعززيیمة  بانيیة٬،  ألنهھ  االززمانن  يیباددرر  ااألخذذ  بكلل  ااألسبابب٬،  بعقيیددةة  هھھھادديیة٬،  وومنهھجيی

  لدديینن  االحقق  أأنن  يُیظظهھررهه  هللا  على  االدديینن  كلهھ  وولوو  كررهه  االكافرروونن...  ووااإلبانن  
  

ـزُزني ي٬،  ووهللا  يَیْحـِف ي  ووال  أأنثن   أأمض
ننااألمرر  أأ   كبرر  منن  عمرريي  ووأأصغرر  م

اررفهھا ي  مش ي  ف بب  ررووح نن  تووث   ووم
  

ي   الي  ووآآالم الي  بآم   ووال  أأب
المي اني  ووإإس ي  ووإإيیم ووحح  نفس   ططم
دداامي رر  إإق ذذاا  س ادد...  ووهھھھ   إإال  االجهھ

  
  –  قرريیبب  االمنالل٬،  وولكنن  لهھ  مووعدًداا  في  قرراارر  ااألقدداارر  نعمم٬،  ليیسس  ااألمرر  سهھال  ً  ووال

يیددوورر  االفلكك  نحووهه٬،  وويیسيیرر  بنا  إإليیهھ٬،  ووال  بدد  أأنن  نبلغ  االقصدد٬،    –ووهھھھي  صاحبة  االقرراارر  
  وونحققق  االسعاددةة  وواالمجدد؛  ألنفسنا  ووللعالميینن  بعوونن  منن  هللا  عززيیزز  قدديیرر...

  
المم ُ  ا  إإس كَك  يی ي  رركاب ووااميیسس  ف   االن
ا وورر  اانبالًج يینن  االعص تررىى  أأع   س

نن  ااإلس انن  دديی دديًیاك انن٬،  هھھھ ذذ  ك   المم٬،  م
ىوو وواافززهه  االمثل ا  ح تبقى  فيین   س

ططيینن ي  فلس ا  ف نوواالي  جهھاددن   س
هھ اتت  عن رَرمٌم  إإذذاا  م دٌد  ُمب   مووع

يیدد   دٍد٬،  وونش ي  غ وونن  ف مم  االك   ←عل

ا  →   تحثث  االززمان ي  ووتس   تمض
دداانا... وورر  هھھھ ا  لن نن  دديیاجيیررن   م
ا ة...  ووأأمان ا...  ووررحم   للبرراايی
ا ا  فررقان ي  أأمررن ى  ف   وويیبق

ال  → يیمم  االص ي  نق انا«ةة  ف   »أأقص
ا وو  فتان هھ  يینم ررمم  فيی يیخنا  االق   ش

رًراا  ووخططـُّ وونن  طط ـططاناـاالك   نا  ووخـُ



٤٧۷ 
 

ددرر   ي  االق وودد  ف اةة  االووج   ←وونج
  

ا ـِّمم  االقررآآن رٌر  يیحك وودِد...  أأم   االمررص
  

  
  »...حماسس«يیا  شبانن  

  »كنتمم  خيیرر  أأمة  أأخررجتت  للناسس...«
  كنتمم  أأفضلل  ووثبة  جهھادديیة...

  اانتفاًضا  بالحقق...
  ووااعتررااًضا  على  االبغي...

  وواانقضاًضا  على  االظظالميینن...
  لل  حرركة  تحرررريیة...كنتمم  أأعق

  ااعتمددتِت  ااإليیمانن  أأساًسا
  ووااإلسالمم  نبررااًسا

  ووااإلنسانن  االُمرربى  عليیهھما..  معقدد  أأملل٬،  وومنجزز  عملل
  كنتمم  أأنبلل  اانططالقٍة  فدداائيیة...

  تررااحًما  ووتالحًما...
  ووأأخالقـًا  ووإإشررااقـًا...

  كنتمم  أأمثلل  عصبٍة  أأبيیة...
  أأعاددتت  للقضيیة  االفلسططيینيیة...

  هھھھوويیتهھا  ااإلسالميیة...
  دديینن  االهھددىى...  اانبثقتمم  منن

  ووتكوونتمْم  بصبرر..  وومنهھج..  ووبصيیررةة...
    –على  مضضض    –ووعايیشتمم  

  ميیووعة  االسيیاسة...
  ووخنووعع  كثيیرر  منن  االساسة..!
  حتى  إإذذاا  تالحقق  االضرررر...

  ووتفاقمم  االخططرر...
  جئتمم  على  قددرر...

  فكنتمم  مللء  االسمع  وواالبصرر...
  ؛  »حماسس«يیا  شبانن  

  االططرريیقق  شائكٌك  ططوويیلل...
سٌس  جليیلل...   وواالمرراادد  مقددَّ

  عددوو  لددوودٌد  ووبيیلل...وواال
  ووفي  االعشيیرر  وواالقرريیبب:

  ذذليیلل..  ووبخيیلٌل..  ووددخيیلل..!!
  وولكنن  هللا  االقاددرر  االقاهھھھرر

  هھھھوو  االناصرر...
  رربب  االنووااميیسس  ووااألقدداارر...
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  ووعددهه  االحقق...
  ووحكمهھ  االبررقق..!

  ووهھھھوو  بكلل  شيٍء  محيیطط...
  فحذذاارر  حذذاارر:

  أأنن  يیططررأأ  عليیكمم  خوّواانن
  وواالبدداارر  االبدداارر:

  قبلل  فووااتت  ااإلبانن...
  ي  غيیووبب  االمستقبلل٬،ووإإني  ألررىى  لكمم  ف

  شأنـًا  باهھھھرًراا
  ووأأمرًراا  ظظاهھھھرًراا

  صوولة..  ووددوولة...
  يینتهھي  االغشمم  وواالسفاهه...
  وويیقوومم  بكمم  أأمرر  هللا...

  ؛»حماسس«فيیا  شبانن  
  يیا  معسكرر  ااإلسالمم...

  يیا  جندد  ااإلقدداامم:  
  االيیقظظة..  االيیقظظة...
  وواالثباتت..  االثباتت...

  
ددوواا ابب  ش ائَي  ااألحب   ١۱أأبن
الي دًداا  بآم مم  أأب ا  بك   أأحيی

ووتُت.. إذذاا  غف ـةف   .  منيّی
ُ ـتُت  رريیشـ قرٌر  سيیـُـنبـِ   ـهھ ُ ص

ددلهھمّم  ٌ... يیمٌم  م لٌل  بهھ   ليی
ددهھھھمم بح  مووع مماالص   ...  بك

للَّ   زز  ك ززكمم..  وويیهھ   ←وويیهھ
  

الحح ْ    وواا  االس ززمَم  ال  تلق   االع
احح ْ   → ي  االنج نُن  ف   ووأأمِع

احح ْ  ـدِد  ص ي  االخـُـلـْ مم  ف ا  بك   فأن
احح ْ  جرَر  االررم هھ  ش نن  ررمس   م
احْح: دديیكك  ص دَد  أأنن  اال   بيی
احح ْ  رر  االبطط تعوودد  تززددهھھھ   س

وونن:   ى  اال«االك   عل يَّ الحح ْ ح   »ف
  

  
***  

  
  ؛»حماسس«يیا  شبابب  

  
  بسمم  هللا  االررحمنن  االررحيیمم

ووعدد  هللا  االذذيینن  آآمنوواا  منكمم  ووعملوواا  االصالحاتت  ليیستخلفنـَّهھمم  في  ااألررضض  كما  «...  
ااستخلفف  االذذيینن  منن  قبلهھمم  ووليیمكننن  لهھمم  دديینهھمم  االذذيي  ااررتضى  لهھمم٬،  ووليیبددلنـَّهُھمم  منن  بعدد  

                                                 
 ووال  يیزاالل  مخطوططـًا.  ؛»ررووحح  مباحح«قصيیدةة  (االصقر  وواالفجر)  من  دديیواانن    ١۱



٤٩۹ 
 

هھھھمم  لئكك  ووأفبعدد  ذذلكك    يیعبددوونني  ال  يیشرركوونن  بي  شيیئا٬،  وومنن  كفررخووفهھمم  أأمنـًا..  
  االفاسقوونن.

  ووأأقيیموواا  االصالةة  ووآآتوواا  االززكاةة  ووأأططيیعوواا  االررسوولل  لعلكمم  تـرُرحموونن.
  االذذيینن  كفرروواا  ُمعجززيینن  في  ااألررضض٬،  وومأووااهھھھمم  االنارر  وولبـِئسَس  االمصيیرر...   »ال  تحسبننَّ

  
  
***  

  ااألبططالل  االبررررةة؛  »  حماسس«شبانن  يیا  
  

نن   ـتت  م ادد  شقــَّ ة  للجهھ ددسس«بيیع   »االق
نن  ن قق..  لك وولل  االططرريی دد  يیطط   صرر  هللاق

  

ـا  →   ووْعرَر  شقــَّ ا  اال دِد  ددرربهھ ى  االخل   إإل
ىآآتت ٍ   → ررووةة  هللا  وُوثق   ...  ووع
  

  


