سفر الشهادة:
يوما في ثوب أمير..
يا مدن الناس مدينتنا ال تبكي ..مدينتنا ما نامت ً
مدينتنا بنت الساحل ،وعروس الشط ن ما باعت نسائمها على عتبات

أمير ..وال افترشت جدائلها ألقدام حقير ،وظلت رغم فلول المهزومين
تمارس رتق الثوب ،تحلم بحياة تأتي دون بكاء ودموع وتشريد.

مدينتنا يا مدن الناس مخيم وقرية ..هل من أحد يعرف كيف تكون مدائن
هذا الوطن مخيم

هل من أحد يعرف ما هو طعم الجوع "الشبح" القابع

وقبر
ا
قبر للموت
في فلسطين هل من أحد يعرف كيف تكون مدينتنا ا

للهمجيةإ ودماء للثورة في نفس اآلن
فينا الح

هل من أحد يعرف كيف اغتالوا

وكيف اغتالوا البهجة  ..وأنت عوا منا حتى البسمة

الرسمي العربي
مدينتنا تعرف يا مدن الناس ..مدينتنا تعرف أن النظام
َّ
الصهيوني قميء ،تعرف أن الغرب اإلمبريالي
رديء ..وتعرف أن السرطان
َّ
سر النكبات جميعا ..تعرف َّ
كل األشياء مدينتنا ..لكن ال تبكي ،ألن الدمع
ً
توارى ،وأنتحر الحزن ،فماذا تبكي أتبكي الجرح الممتد من العين إلى
العين ..والجبهة مد،

َّ
الصهيونية من كل حد ..أتبكي
أتبكي أشجار البيارات المقلوعة بالجرافات
طين األرض الطاهر ،كي ال يدنسه الجند .أتبكي طف ًال مات من الجوع في

حضن الجد ،وآخر نسفوه كي تسقط منه األفكار الثورية.

حجر ،قنبلة ،رشا ًشا ،تجوع وتعرى لكن ال تبكي ،يا َّ
كل
ًا
مدينتنا تحمل
الناس ،في كل مكان صلبوا حمائم وطني ..في كل األشياء قهروا جالوزة
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شعبا لم يقهر ،ولهذا َّ
كان على فلسطين أب ًدا أن تمتد
القهر أ ً
مال في أن يقهر ً
من النار إلى النار ،لتشعل في هذا الكون أوزار الحرب الشعبية ،ألن الدرب
مخيف ،والليل الهمجي مخيف ،لهذا امتشقت مخيمات وقرى ومدائن وطني

َّ
حد السيف لتمحو أثار الحقد الصهيو -امبريالي -رجعي عن وجه األرض

في كل مكان .ومن كل الجبهات لكي ال تمر مؤامرة األعداء .واألعداء لهم
شتى األسماء ،لكن في فلسطين اتحدت َّ
كل األسماء في زي الحرب القذرة،
وبالحرب القذرة في مخيمات ومدن وقرى شعبنا ،سقط العشرات من الشهداء.

وأنصافًا للتاريخ ولكل الشهداء ال يمكن أن ندخل في استعراض رحلة هذا
الماجد َّإال من خالل استعراض مسيرة هذا الشعب ،واستعراض حقيقة ما

تعرض له ،ألن البطل ،وأي بطل فلسطيني .ال ينبعث كفرد ،معزول عنه،

يجترح المعجزات الفردية من خالل مواهبه ،بل ينبعث باسم األالف ومن

خاللهم.

أنا ابن شع تها األرض ثورته ....فلن يذلك غدر الغدار.
يوما ..ولن تكونوا ألنكم تاريخنا ..والتاريخ ال يمكن أن يكون
ما كنتم نكرة ً
نكرة ،مهما اشتد التزوير البربري ،وأنتم يا أنبياء هذه األمة.

إش ارقه أيام التاريخ وصناعه ،ألنكم صانعوا العودة وأي حروف ال تنطق

جميعا
أبدا مزورة وعدمية ،وفي كلماتنا هذه ،ها نحن نخلدكم
بذلك ستبقى ً
ً
من خالل هذا اإلنسان الذي تعلم منكم والتحق بركبكم العظيم ،فصار أحد
رموز الشرف واإلباء الثوري المجيد ،وله نفتح سجل الخالدين ،وسفرنا هذا
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ينوب عن اآلالف العديدة والمجيدة منهم ،ففي صور الشهيد نرى صور
جميع الشهداء األبرار.
من بلدة زرنوقة كان المنشأ:
لم تبق قرية أو مدينة أو بلدة فلسطينيَّة
عام  1219دون تشريد ،ألن االحتالل

أول

يعنى

ما

والمصادرة،
واالقتالع،

َّ
الفلسطينية،

القتل،

واإلرهاب،

رحلت
وفي

معظم

القلب

والطرد،

والتشريد،
األسر

الحنين

بالعودة ،وأمال العودة خلقت تحت

رصاصات القتل والحقد اإلمبريالي
الرجعي الصهيوني ،بعد أن أتمت
جيو

اإلنقاذ المهزومة المهزلة،

مهزلة مبايعة األعداء ،وتسليم فلسطين

لهم ،حملت األسر الفلس َّ
طينية أشياءها وحاجاتها القليلة ،وغادرت الدار،
بعهدها لحجارته بالعودة ،وغادرت الوطن إلى جزء آخر منه ،وكان قدرها أن
تقطن مخيمات الثورة في قطاع غزة ،حيث قطنت المئات من العائالت

المنكوبة ،ألن الطريق إلى الوطن ما عادت مفتوحة ،فالعدو أن الصهيوني
نسف الدار ..وبهذا صارت قصة هذى الدار بداية لطريق العودة ،ويصف

الدكتور (جورج حب ) النكبة قائ ًال ":لقد شعرت باإلهانة في أحدان عام
9184إ فلقد أتى اإلسرائيليون إلى اللد وأجبرونا على الفرارإ إ ّنها صورة
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أن أنساها ..ثالثون ألف شخص يسيرونإ
ال تغي عن ذهنيإ وال يمكن ّ
يصرخون من الرع إ نساء يحملن الرضع على أذرعهن واألطفال يمسكون

بأذيالهنإ والجنود الصهاينة يشهرون السال في ظهورهنإ بعض الناس

أمر فظيعا
سقط على قارعة الطريقإ وبعضهم لَم ينهض ثانيةإ لقد كان ا

أن ترى ذلك حتى يتغير عقلك وقلبكإ فما الفائدة من معالجة الجسم
ّ
أن يغير
المريضإ عندما تحدن مثل هذه األمورإ يج على اإلنسان ّ
أن يقتل إذا اقتضى األمر القتلإ لو أدى ذلك
العالمإ لن يعمل شيئاإ يج ّ
أن نصبح بدورنا غير إنسانيين"..
ّ

لم تكن هذه الكلمات سوى نبضة طبيعية تصرخ في وجه النكبة وصانعيها،
وتعد بمستقبل الثورة العارمة ،فال عجب أن يضحك الصهاينة حين ال

تنهض إحدى األمهات ،لكن الذي ال يعلمونه أنها تنبت زيتونة ستقف

شامخة تنتظر العودة .من مخيم البريج كان المنشأ ،ومن مخيمات البؤس
كان ميالد الثورة ،وعلى امتداد الوطن بزغ الفجر الفلسطيني الرافض لليل

الهزيمة ،وفي البريج كان ميالد شهيدنا .ففي الثالثين من تشرين ثان
(نوفمبر) عام  1291وضعته أمه ليعي

رحلة الزحف من الوريد إلى

الوريد ،وليكبر في ظل سخونة نزف الجرح ،وينمو في تالفيف المأساة،

وليأخذ موقعه في فوضى هذا العالم ،وازدحام البيوت الطينية البائسة ،ومن

أنياب الفقر والعوز المضني تربى الشهيد ،وأنصبغت ذاته بألوان الجوع مع
جموع المشردين الذين اقتلعوا من أراضيهم ،ولكن وبالرغم من ذلك كان عليه

أن يتعلم ،وما أن أصبح في سن السادسة حتى التحق بمقاعد الدراسة ،هذه
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المدارس البسيطة التي افتتحت الستيعاب األطفال شبه العراة ،حيث كان
الفصل الواحد يأوي ما بين
طفال ويزيدَّ ،
كل
األربعين
ً
واحد

منهم

"أي

أطفال

فلسطين" أنبعث من احتكاك
الفأس بالحياة القاسية ،وكما
وصفهم الشهيد أديب الوطن

(غسان كنفاني) كانت شفاهم
الرقيقة تنطبق بإحكام فكأنها

ترفض أن تنفرج خوفًا أن
تطلق شتائم ال حصر لها،
دون أن تستطيعوا ردها ،كان

صغير
ًا
لما
الصف إذن عا ً
من بؤس قادم ،أجل بؤس

إنساني قادم ،ولكن بؤس بطل ،هذا هو عالم أطفال فلسطين ،وفي الشتات
هو وجه المأساة الناطق أن كان هنا في قرى أو مخيمات األرض المحتلة،

أوهناك في األردن ،ولبنان ،وسوريا ،أو حتى في كل مكان ،ومن وسط هذا

العالم الصغير ،من مدارس المخيم تشكلت أولى مالمح الشهيد أكثر ،مالمح
الطيبة ،والمرح والتواضع والبساطة واألهم من ذلك مالمح التفكير في

مجابهة بؤس الواقع ،مجابهة آالم الجوع ..كيف ال وهو ابن الوطن ويرى بأم
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عينيه يومًيا في المنزل واألزقة الضيقة ،شتى صور الذل والهوان ،كيف ال
وهو يرى حجم االختناق المعا  ،وأثاره رغم وصاية الحكم العسكري على

منطقة القطاع الغزي بأكملها ،هذه الوصاية التي لم تقدم أدنى حل لمعاناة

أهلنا ،بقدر ما زادت من حجم المعاناة.

كبر ابن المعاناة في هذا المناخ وتشرب حتى النخاع َّ
كل الشيم األخالقية

الرائعة ،وبهذه الشيم تصلب عوده ،فغدا رج ًال مكتمل الهيبة والبنيان ،وكانت
قوته من الصخور الفلسطينيَّة الصلبة ،وسواعد الفالح السمراء القوية.
لقد أحس شهيدنا ومنذ نعومة أظافره حجم البؤس الذي يجلل الواقع المحيط

يجيا عمق األشياء باالحتكاك المباشر ،لهذا قرر أن يالطم
به ،وأدرك تدر ً
المخرز فالتحق بصفوف الثورة من خالل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
عام  ،1291وفي سياق الهجمة تعلم تحت أشجار البرتقال الحزين حمل

عاليا خفاقًا
السالح ليدب الرعب في نفوس األعداء ،وليرفع صوت فلسطين ً
يطال عنان الشمس.
وطنن أنا مرج بن عامر قامتي
أنا حنينن الالجئين وثننورة

أقوى من الجيش القوي إرادة

والنقنن واألغنوار واألرجاء

ملء الوجننود وراينة حمراء

نهضتإ وهذى الجبهة السمراء

حنين الالجئين ثورة ،والحنين يورق على الجبين بساتين وأهازيج عشق ال

تزول ،وبالثورة تغدو البساتين نداًء ،يهتف بالعامل ،بالطالب ،بالفالح ،لتبقى

مشرعةً رايات الغد ،ورايات الغضب الفلسطيني ،وتحت شجيرات البرتقال

الحزين ،كان العهد ،وكان القسم ،وكان اإلصرار على الفداء الخالص للدماء
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ولألرض ،وللقضية ،وبشذا البرتقال ،وايقاع المرتين الواعد ،والسكين
الحقيقة ،صار شهيدنا قضية ،صار نغم الحياة الحرة لكل طالئع شعبنا ،هذه

هي رسالة كل الرجال ،رسالة كل نساء فلسطين ،وبهذه المعاني جسد رفيقنا
اصال طريقه على درب البنادق.
آيات الفداء ،مو ً

وفي عام  1291بعد أن زاد سعار وحقد األعداء ووحشيتهم ،كما العادة

تمكن الجبناء من اعتقاله ورفاقه ،ليدخل أتون معركة الموت الوحشي ،في

أقبية التحقيق هذه المعركة التي يتجرد فيها الفلسطيني من أية أسلحة مادية،
ويجرد فيها الفلسطيني من كل شيء إ َّال سالح اإلرادة واالنتماء والبسالة،
هذه المعركة التي يقف فيها اإلنسان أمام آلة التنكيل والبط

حد التمزق،

لكي يكفر بإنسانيته وأنتماؤه وشعبه وشرفه أمام جالوزة العصر ،احترفوا
حتى الذروة فن التعذيب الهمجي .وبهذه المعركة ،وفي المحك العملي
الحاسم ،دخل الشهيد بدايات جديدة وأنطالقات جديدة ،وهكذا نحن ألف

اما مثل اختراق نور الشمس لكل
عشق ..ألف بركان ،نحن التمرد تم ً
المسافات ،لكل االتجاهات ،نحن عاصفة عمالقة تحمل من العمق بذور
الميالد رغم ثقل السالسل والقيود ولسع السوط الموجع في أنحاء الجسد
الواهن من كثرة األمراض.

أيا فلسطين نحن أسرى ألننا شحناك من عمق الذات ،في عمق الذهن ،ألننا

نقشناك على جذع الزيتون ،على البرتقاالت الحزينة ،على الجرمق ،ألننا
لهيبا وحجارة ،موتًا يشيب منه
قمحا وسنابل يقتات بها أبناؤكً ،ا
ونار ً
نشرناك ً
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نتحدى السكين ونسير على الشوك ونقاتل ،ونتمترس بشموخ خلف حروف
اسمك ،نعانق زهر الحنون رغم األسوار ،ونتشذى أريج زهر الليمون
والبرتقال ،رغم األسالك ،ألننا ربيع نيسان ،ألننا اخترناك حياة أيا أمنا

األرض .هكذا هو شعبنا دوائر في الدوائر ،وأنطالقات في االنطالقات،
أبدا.
ومواكب تعقبها مواكب من دماء الجرح النازف ،وثورة مستمرة ً
بين الغيبوبة والصحة تماوج وجه فلسطين:

في

أقبية

تأتيك

التحقيق

َّ
كل

فلسطين ..تمتد في كل األنحاء..
تسند لك بالصبر المعجز في
عينيها..

تتحدى

بك

عسف

الجالدين ..وبين الغيبوبة والصحو

تهب نسائم مفعمة بالعشق ،فينتفض
المارد ويبصق في وجه الجالدين

األقزام ،هذه هي حقيقة التحدي
البطل في أقبية التحقيق.

بال أدنى شك أن منظمات الجبهة في السجون والمعتقالت كانت والزالت

ائدا لصقل عوامل التربية ألعضاء وكادرات الحزب.
ارف ًدا ر ً
تحديدا أن هذه
والحديث عن تجربة األسر فيه من التعقيدات الشيء الكثير،
ً
التجربة الجماعية هي تعبير متكامل عن كل التجارب الفردية التي خاضها

األسرى منذ بدأت رحالت األسر وحتى راهن اللحظة.
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والشهيد (محمود) ال يمكن وصفه أحد رموز الصمود في غرف التحقيق
فحسب ،بل نموذج خاص وفريد ينبغي أن ينفرد لتجربته الكثير من الدراسة

إليفائها حقها؛ ألن ضباط مخابرات العدو في التحقيق ومنذ معرفتها بشخص

ومكانة الشهيد (محمود) الحزبية والوطنية تداركت أنها أمام بنك من األسرار

والمعلومات قد يفيدها في بناء نظريتها األمنية لمواجهة التجربة النضالية

للحركة الفلسط َّ
ينية المقاومة في األرض المحتلة ،والتي كانت تنحو تجاه
الصمود على كل عوامل االنهيار واالنكسار في غرف التحقيق.

من هنا كان لب(محمود) ما يمكن وصفه فلسفة (التفكير بعقل العدو) ،هذه

الفلسفة التي هي بمعناها الخاص والعام ،تعنى أن المناضل الثوري عليه أن
دائما كيف يفكر عدوه ،وأن ال يغفل حقيقة أن للعدو مفكرين
يفكر
ً
استراتيجيين يدرسون باستمرار التجارب الفردية والجماعية ألبطال المقاومة

َّ
الفلسطينية على وجه الخصوص في غرف التحقيق .لهذا كله أخذ الشهيد

(محمود) على عاتقه أن يكون فرًدا في جماعة ،وجماعة في فرد.
هل من أحد يعرف يوميات التحقيق في تلك الحقبة من تاريخ الثورة ،هل من
أحد يعرف كيف يصلب َّ
كل سجين ويعلق كالذبيحة لكي تنط منه األسرار
الثورية ..والهراوة واألسالك تجوب َّ
كل خلية من خاليا جسده أم ًال أن تحكى
هذه الخلية العضوية عن إحدى الخاليا التنظيمية في الساحل الغزي ..هل

من أحد يعرف كيف كانوا يمعنون في تمزيق األجساد ،أم ًال في أن يفرز

جرح األجساد خيانة ..يقينا أن اآلالف من أبناء شعبنا يعرفون ذلك ،ورعيل

األسرى األول يعرف ذلك ،وسيعرفه كل رعيل سيعانق عالم القيد ،ويقينا
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رفيقنا الخالد كواحد من طالئع الرعيل األول ..أدركه ،وأي إدراك ..في تلك
اللحظة من تاريخ الثورة ..اجتمع الذئاب ..ذئاب الموت حول فريستهم ،وكل
ينه

ما طاب له ،وكل يغرز مخلبه فيما اشتهى من جسد الفارس ،كي

تسقط روحه تحت السوط ،ويذوي تحت مشيئة جالديه ،ولكن خسئوا..

خسئوا في أن تتحقق لهم هذه األمنية ،ألن من اختار طريق الثورة يبقى
أقوى من أن تكسره آالت التعذيب الصهيوني ..لهذا ظل العاشق للحرية

وفيا لألطفال ،لألرض ولإلنسان.
أم ًينا ،ظل ً
ح في عضو ...وعضو في ح :
اال
أن تكون حزًبا ثورًيا في دائرة االستهداف األول فهذا معناه أن للحزب رج ً
ينبغي أن تحميه بكل ما أوتوا من عقيدة وقوة ،حتى وأن كانت التضحية
بالحياة ،واالستشهاد ألجل قضية الحزب هي النتيجة الحتمية النظرية
والعملية لهكذا صمود.

رجاال تحميه بكل
وتحقيقًا لهذا حمل الشهيد (محمود) رسالة أن للحزب
ً
معنى حقيقي لهذه الكلمة ،فوجدته يستحضر انتصارات رفاقه الشهداء
ً
وتضحياتهم في معارك المواجهة الدائمة ،منذ أن تعلم الثورة وتبنى قضيتها

من صغره .يستحضر (جيفا ار ،وغبن ،والحايك ،وعمران) ،والقائمة تطول،
ويقاوم بانتصاراتهم جبروت ضباط التحقيق ،وينتصر عليهم في كل جوالت

التحقيق ،حتى في ظل ما رشحت إلى طاقم التحقيق من معلومات تدينه
وتدين رفاقه.
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لقد أراد الشهيد أن ينتهي جهاز
المخابرات الصهيوني إلى حقيقة مفادها

أن الجبهة الشعبية تقف بكل تجربتها
وأبطالها صامدة أمام هذا الجهاز المسخ

بشخص (محمود) .وأن الشهيد (محمود)
لديه القدرة والشجاعة أن يكون حارس

أمين لبنك المعلومات الذي تختزنه

ذاكرته ،لتمنى بذلك كل محاوالت طاقم
التحقيق بالفشل الذريع مرة تلو األخرى .وليكتفي االحتالل باالنتقام من هذا

الصمود األسطوري بمحاكمة هزيلة عنوانها ":إ ّن لَم تتمكن منه أقبية
التحقيقإ لتتمكن منه جدران المعتقالت والسجون" .وعقاًبا على هذا الوفاء
واإلرهاب ..عقدوا

اما من روح اإلنسان المغروس فيه رغم البط
وأنتق ً
مكبال باألصفاد من يديه ..حملوه إلتمام
محاكمتهم الصورية الهزيلة ،وحملوه ً

الجريمة ،حملوه مثل األالف من أبناء هذه الجماهير ،وانعقدت محكمة
ظنا منهم أن السجن سيذيب
اإلرهاب لتحكم عليه بالسجن سنوات وسنوات ً
اإلصرار الكامن في أعماقه ..أو يقتلع صدق االنتماء المطلق الذي يحمله

أيضا وعلى درب هزيمتهم واصل (محمود)
في عمق الوجدان ..ولكن خسئوا ً
َّ
الحق هو رمز االشتباك الباسل..
التحدي ،وبرهن من جديد أن الفلسطيني

دفاعا على الجراح واألطفال والحياة و َّ
القضية..
دفاعا عن الوطن والهويةً ..
ً
وبرغم كل جبروت جالدي التحقيق ظل يحفظ في صدره وقلبه سره الكبير..
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وبهذه اإلرادة استقبل (محمود) مع آالف األسرى ،وحشية علب الموت
اخر بالبطولة والعطاء والصالبة
ار ز ًا
الحجرية ،باستيالت القهر ،وأبتدأ مشو ًا
والتضحيات والفداء.
دائما كانت على خطأ ،ألن الشهيد (محمود)
غير أن حسابات االحتالل ً
عنيدا يدعو
حرضا
ًا
عامال
ظل
ً
ً
محفز لمنظمات الجبهة في السجون ،وم ً
الستمرار الهبات واالنتفاضات الشعبية في األرض المحتلة من خلف

القضبان.

أبدا ..أيام االعتقال ليست
قنديال
أيام االعتقال و(محمود)
ً
وهاجا لم ينطفئ ً
ً
َّ
أبدا بأرض العشق ،والطريق طويل ،وبطوله
كل المسافة ،والعاشق ال يكفر ً
يزداد اإلصرار على الزحف ..أيام االعتقال هي درب سارت عليه أجيال

وأجيال ،درب حافل ب ثار الجريمة واآلالم ،حتى صارت أخدوًدا في وجه
القرن العشرين ،وأن يعي اإلنسان محنة األسر خلف القضبان ،فهذا ما ال
يعرفه َّإال من ذاق جسده طعم السوط ،وطعم القيد الصدأ ،ال يعرفه َّإال من
وشما للوطن ،أيام وأشهر من البطولة والشرف
حفرت األغالل على جلده ً
عاشها بطلنا لحظة بلحظة مع كل الشرفاء الذين قدر لهم أن يقارعوا الجالد

باألمعاء واإلرادة وسالح التنظيم ،قدر لهم أن يصنعوا التاريخ بالجوع واإلباء

والبسالة رغم العنف واإلذالل الوحشي ،رغم اإلهمال الطبي ،رغم التجهيل،
وسوء التغذية ،وسوء الظروف المعيشية ،في غرف ترفض حتى الحيوانات

خصيصا لقتل اإلنسان ،هندسها اإلنجليز إبان
أن تهجع فيها ،صممت
ً

31

االحتالل البريطاني (اإلمبريالية العجوز) لفلسطيننا ،لكن بطلنا ورفاقه
وأخوانه كانوا على قدر ما تتطلبه المعركة من تحد وصمود وشجاعة.

الطريق يبدأ من بيارات الساحل ،أو من سجن الساحل الغزي ..أو من جبل

النار أو الخليل ،والطريق يبدأ من معتقل غزة ..حتى حيفا ،وعكا ،ويافا،
واللد ،والناصرة ،وجنين ،والطريق يبدأ من لحظة أن أصبحنا مجرد حالة،

أسا مطلوًبا على قوائم التصفية
وطريق اآلالم يبدأ من لحظة أن أصبحنا ر ً
لألجناس النادرة.
من معتقل غزة كانت البداية ،كان العنف النازي ،وقد ال يكون حاجة لتدوين

كل تفاصيل رحلة الفارس ،ألن هذا من باب المستحيالت ،ألنه قضيَّة،
والقضيَّة تاريخ ال تحفظه كتب ،حتى وأن لخصته بضع مجلدات ،لكن من
باب الفضح لنازية هذا القرن نورد صورة المأساة لعلها تكشف عن قبح
ي جهنم جابهوا بأيديهم
األسرى ،وأ َّ

أي عذاب عا
األعداء ،وتكشف َّ
المجردة من أي سالح إ َّال سالح اإلرادة.
مكارنكو فلسطين:

أشتهر األدب السوفيتي بمنظريه التربويين ،أمثال المربي العالمي

َّ
السوفيتية على نطاق
(مكارنكو) ،ولم يكن عبثًا أن تتداول التجربة التربوية
واسع بين األحزاب الثورية في العالم قاطبة بغرض التحريض الثوري على
أن اكتمال بناء أي حزب لن يتحقق بالمطلق إ َّال بعامل التربية ألعضائه،
بصرف النظر عن البيئة االجتماعية التي هم فيها .وجدير حين نسوق

َّ
السوفيتية أن نصف الشهيد (محمود) وننصفه بلقب (مكارنكو) ،ألن
التجربة
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شاغال له في كل المستويات
شغال
ً
تربية األعضاء والكادر والقيادات كانت ً

الحزبية ،ابتداًء من أولى بوابات الحزب وهي الحلقة الحزبية وليس انتهاًء
باللجنة المركزية العامة والمكتب السياسي للحزب ،التي كان أحد أعضائها.

وألن التربية ذات أهمية بالغة ،فإن الشهيد (محمود) عمد إلى إنتاج نظريته
التربوية ذات طابع خاص يتسم بالتمايز الجبهوى ،هذا التمايز الذي جمع
بين الصفات الشخصية الحميدة لألعضاء ،وبين الصفات الحزبية الالزم

توفرها في أعضاء وكادرات وقيادات الحزب.

قيما خاصة ،أو يسقط أخرى على المكونات الشخصية
فلم يكن يفرض ً
لألعضاء ،إ َّال بقدر ما تفرضه االستعدادات الذاتية للعضو ليس إ َّال.
أثار جمة على المنظمات
ومن نافل القول أن هذه المدرسة التربوية تركت ًا
الحزبية التي شارك في قيادتها وبنائها.
وأن كان الشهيد أسس لنظريته التربوية القائمة على أن رأس مال الحزب في

أعضائه وكادراته ،وأن االستثمار األمثل لهذه الطاقة اإلنتاجية ينبغي أن
تكون بما يخدم المصالح العليا للوطن أوًال ،وللحزب ثانًيا ،فإن مثل هذه
النظرية ال يمكن أن تسقط بالتقادم أو بتغيير اتجاهاتها البتة ،بل على
اما ،إذ يمكن تطويرها على الدوام ،بكافة تفرعاتها واشتقاقاتها.
العكس تم ً
الكلمة تقول والمثال يقود ...
لطالما كانت مدرسة (مكارنكو الجبهة) التربوية المحرض األول في منظمات

الجبهة الشعبية داخل باستيالت االعتقال وخارجه؛ ألن الشهيد (محمود)
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بصفاته الشخصية الشاملة في تحريضها األخالقي نموذج صادق وحقيقي
لكل األسرى من فصائل العمل الوطني واإلسالمي.

خافيا على أحد أن الذين عاشوا في كنف مدرسة الشهيد يدركون أنه
وليس ً
ليس مجرد كلمة تقال هنا وهناك ،بل مثال يقودهم للصبر والمثابرة والجد

معا.
والعطاء ً

إن ما يحير العقل أنه يمكن إلنسان أن يجمع في ذاته صفات جماعة ذات
أخالق رفيعة وصفات قادرة ألن تخلق حالة جمعية حولها ،حتى ألولئك

خالقيا.
الذين يعتبرون حلقة عصية على إعادة انتاجها
اجتماعيا وأ ً
ً
وعليه يمكن أن نستشهد بحاالت إنسانية لم تتمكن ظروف اإلعتقال رغم َّ
كل
قسوتها من التغيير في صفاتها ،أو تتمكن من صياغة سلوكياتها إن جاز

التعبير إلى التماثل مع أخالقيات المجتمع االعتقالي .ليتمكن الشهيد

مجددا وصوًال إلى
(محمود) بفعل صفاته الشخصية من إعادة تربية هؤالء
ً
االندماج التام مع أخالق مجتمع االعتقال .هكذا هو الشهيد (محمود) يصنع
بعيدا عنها.
معجزة التغيير في األفراد والجماعات سواء أكان بينها أو ً
منارة العلم الثوري والوطني..
ويا ،وأنما وايماًنا
لم يكن الشهيد (محمود) ليكتفي بأن يكون
ً
مناضال جبها ً
مناضال
منه بأن الحزب يجب أن يكون في مقدمة العمل الوطني ،فلقد كان
ً
قائدا ممن يدعون جنودهم للتقدم ليتخلف في
شام ًال .فلم يكن (محمود) ً
المسير ،بل قائد ممن يدعو جنوده لاللتحاق به.
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فقد جعل االستفادة من هام

العمل العلني إبان االحتالل نافذة لفتح (مكتبة

الجماهير) في مدينة غزة حتى تكون مقصد وقبلة لكل وطني وجبهوي،
لالستزادة بالموقف السياسي والتنظيمي من كتب ومجالت ندر أن تجدها إ َّال
في هذه المحطة العلمية .وكان الشهيد يعلمنا أن القائد الجبهوي عليه أن

يكون وسط الجماهير ،وأن ال يتأفف من أية أعمال مهما صغر شأنها،

فربما تشكل مقدمة لعمل وطني ناجح وعظيم.

ولعببل مكتبببة الجمبباهير التببي هببي األولببى مببن نوعهببا فببي قطبباع غ بزة آن بذاك

مرجع ب ب با ألولئب ب ببك الب ب ببذين كان ب ب بت فلسب ب ببطين القضب ب ب َّبية والشب ب ببعب همهب ب ببم
شب ب ببكلت
ً
ومقصببدهم ،ومنهببا تمكببن الشببهيد (محمببود) ربببط النسببيج الحزبببي الببذي قطعتببه
الض بربات المتتاليببة لخاليببا الحببزب ومنظماتببه فببي قطبباع غ بزة مببن مخ ببابرات

االحتالل الصهيوني ،وجمع شمله مرات وم ارت.
عالقة عشق ال تنتهي:

جميعببا ،ألنببه كببان عاصببفة وبركببان ينفج بر فببي كببل
(محمببود) الهببادت تقببدمنا
ً
لحظة بوجه المحتل ،لذلك كان غموض المستقبل تحمله جنببات ذهنبه المتقبد
ممزوجا بعبق الشهداء.
يوما
ً
دوما ،ليختار يوم األسير ً
ً
بر
عظيما بعظمة تضبحيات األسبرى ،فهبذا يعنبي أن تبزف خب ًا
يوما
ً
وأن تختار ً
تنب ببتع لب ببه أسب ببارير األسب ببرى
ف ب ب ب ب ببي س ب ب ب ب ببجون ومع ب ب ب ب ببتقالت
االحتالل.
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عاديا في حياة الشهيد
يوما ً
والثامن عشر من نيسان من سنة  1299لم يكن ً
(محمود الغرباوي) لقد كان مشغول البال شارد الذهن ،وكأنه ينتظر أن
شعاعا يبدد ظلمة غيمة في ذلك السماء،
تمطر السماء ،أو ترسل الشمس
ً
لينقطع حبل التفكير والشرود الذهني بعد أن تناقلت وسائل اإلعالم عن

خبر مقتضًبا يفيد أن (شابا فلسطينيا يدعى (فتحي
راديو العدو آنذاك ًا
الغرباوي) سقط شهيدا جراء عملية نوعية أوجعت جنوده في قطاع غ ة)
لحظتها انفرجت شفتا

(محمود)

الشهيد

بابتسامة ذات معنى،
ولسان حاله يقول لقد
أوفيت

(فتحي)،

بعهدك
لقد

بعهدك يا رفيق..

يا

أوفيت

فرحا
آنذاك دمعت عيناه ً
بخبر الشهادة ،وحزًنا

على فراق األحبة ،لكن (محمود) كعادته ظل متماس ًكا يبشر بقوة الثورة

وبانتفاضة قادمة ال محالة.

أن عالقة العشق التي كانت تربط (محمود) المفكر وقتذاك ،و(فتحي)
وفيا لزرنوقة التي تركها األجداد
الشهيد تجلت بأروع الصور ،فاألول ظل ً
واألباء ،والثاني الذي سالت دماؤه الزكية الطاهرة قرب ًانا لهذا الوفاء.
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وألن (محمود) مدرسة في كل شيء ،فليس غريًبا أن يتقدم صفوف الجند في
تقديم أقرب الناس وأعزهم عليه قرب ًانا للحرية والوطن ،ليغادرنا (فتحي)

ملتزما بعالقة العشق التي ال تنتهي بشقيقه (محمود) ،فالشهيدان
شهيدا
ً
ً
وطنا بال احتالل.
اختا ار ً
من مرض إلى مرض..

أن اإلهمال هو الذي وسم (العناية الطبية) في السجون طوال المدة الغابرة،
عالجا سحرًيا لكل األم ارض.
حيث ولزمن طويل كانت حبة األسبرين
ً
وايراد هذه الحقيقة لم يكن مجرد اجترار التاريخ إنما لفضح معالم الجريمة

التي عاشها ويعيشها األسرى في عالم القيد لحظة بلحظة؛ سيما وأن الوجه

البشع للكيان الصهيوني ال يتجلى ويتضح بشكل وبمظهر واحد ،إنما تتعدد
الممارسات القمعية ،التي تستهدف باألساس أن تطال من صالبة وارادة

المارد الفلسطيني.

هكذا كانت أيام السجن منذ أن صارت هناك سجون ،ورفيقنا الخالد

(محمود) عا

هذه األيام بروحه وجسده ،عاشها باآلالم ،واألغالل تنق
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على جسده حكايا هذا الوطن ،عاشها واإلذالل اليومي والتعذيب واإلرهاب
يدفعه إلى الرجولة أكثر ،والى البسالة أكثر.

أيام االعتقال ليست هي الحد ولن تكون كذلك ،ولكنها يقينا أكثر من مجرد
معادلة رياضية أو رقم حسابي ،إنما لحظات أمضاها هذا اإلنسان في

حافال بشتى ألوان االستعباد ،لكن ظلت
زمنيا ً
غياهب السجن كانت ام ً
تدادا ً
الهامات مرفوعة ولم تنحنَّ ،
ظل أقوى من اإلذالل واالستعباد .وبكل
المقاييس فإن سنوات السجن الطويلة كانت كفيلة بأن تفعل فعلها في جسد

المرض جسده

ئيسيا ومقدمة ألن ينه
سببا ر ً
الشهيد (محمود) ،وأن تكون ً
الطاهر ،ألن إدارة السجون تعمدت ومنذ بداية سنوات االعتقال األولى
اإلهمال المتعمد ألية أمراض أصابت األسرى الفلسطينيين ،وعليه نخر
المرض أجسادهم وأوهنها ،والشهيد (محمود) لم يكن بمنأى عن دائرة

االستهداف هذه ،بل كان في صلبها ،كما أن سوء التغذية ،واألوضاع
المعيشية في األكياس الحجرية هي األخرى عامل رئيس فيما تمخضت عنه

صحة وسالمة أجساد أسرنا البواسل.

الكل ينثر أكاليل الغار على ضريح الشهيد:

في كل مكان نقشت هذه الجماهير ،على الصخر قصة شهيد من شهداء

فلسطين ،وفي كل مكان من هذه األرض تظل صور الشهداء ،وشهيدنا
واحد منهم ،يقدم أغلى ما يملك في سبيل الوطن ،وفي كل فيافي األرض،

إشعاعا فجرًيا يبشر بعالم جديد ،وعلى طريق
سيبقى قبس الشهداء يومض
ً
الفجر الزلنا نتجدد ،باألمس ودعنا شهيدنا األبي وغ ًدا وفي كل لحظة
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األعداء ،ونحن لن ترهبنا هذه الشرائع ألنها زائلة ال محالة ،وعلى ذات
الدرب الذي كنت ،وبه عشت يا رفيقنا ،ها نحن خلفك نمضي ،على هداك

أبدا .وعلى هذا الطريق ،طريق اإلجالل،
نحمل في القلب وصاياك ونعيشك ً
نقف ناثرين أكاليل الغار على ضريحك وعلى أضرحة كل الشهداء.
كامل مسعود
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(محمود الغرباوي) قصيدة وطن:
بر مفك ب ًبرا،
بويال وكثي ب ًا
تق ببف ط ب ً
هائم ب با ،باحثًب با فب ببي
سب ً
بارحاً ،
األدب والشب ب ببعر ،وفصب ب بباحة
اللغببة ،عمببا تكتببب ،أو تريببد

أن تكتببب عببن الببوطن ،وأي
ريش ب ببة تجي ب ببد م ب ببزج األلب ب بوان
لترس ب ب ببم لوحب ب ب بةً تعب ب ب ببر ع ب ب ببن
ال ب ب ب ب ب ببوطن ،دون أن تفع ب ب ب ب ب ببل

األل بوان ورتوشببها فعلهببا فببي
تزيي ب ب ب ببف أو تبهي ب ب ب ببت ه ب ب ب ببذه

القطع ببة الرخامي ببة المخملي ببة
التببي يرتببديها كب َّبل منببا ويعببانق سببماها ،ومالمحهببا ،وصببمتها ،وضببجيجها،

وعنفوانهبا ،وحنانهبا ،فهبو ببين عشبق يمبر فبي سبكون اللحظبة ،كحالبة انتشباء

انفعالي ،تسرد ما تمليه عليك نبضات اللحظة وانفعاالتها ،ولكن وطن يحمبل

فينا ما يحملبه البدم مبن ك ارتبه البيضباء والحمبراء ،وأي عبارض بهمبا ،تصبيبك
علة ،والوطن والشريان البذي يحمبل فينبا ك َّبل شبيء ،الفبرح ،السبعادة ،الهمبوم،

الحبزن ،األلبم ،يمنحنبا اإلببداع ،أو يمنحنبا اليبأس والقنبوت ،ورغبم ذلبك تقبف

يدا فبي صبحراء رمضباء ،ال تقبوى علبى البحبث فبي ذرات رمالهبا الملتهببة
شبر ً
عن هذا العشق الالمحدود الساكن فيبك ،ولكبن تحباول وتحباول ،وتنباور علبى
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أن تتغل ببب عل ببى نفس ببك ،عل ببى محنت ببك العقلي ببة ،وش ببرودك ال ببذهني ،فتكت ببب،
وترس ببم ،وتوص ببف ،وتص ببي ك ب َّبل م ببا ف ببي أعماق ببك م ببن خلج ببات ،يتغن ببى به ببا
الوصبف الفعلبي لمكنونبات العمبق الهائمبة بهيامبك ،فبأي قصبيدة ،وأي لوحبة
أدبية تنتج ،أو تسرد في وطن أو في شخصية َمثلت وطن وهنا لنا وقفات
ووقفات طويلة ،وعديدة ،أمام منحنيات ومتعرجات المسيرة الحياتية ،ومسيرة

التخليد التي يمكن أن يصبغها الوطن في نفس بشرية أو شخصية ،نضبالية،

أو علمي ببة ،أو ب ببأي مج بباالت اإلخ ببالص واإلب ببداع الت ببي يمك ببن ل ببك أن تح ببدد
معالمها وتبدع في عملية السرد الوصفية ،التمجيدية بها ،لكن الحيرة الكبرى،

أي مبنننندع ف ببي عش ببق ال ببوطن،
والتي ببه ،والش ببرود ،يق ببف ح ب ًا
بائر أم ببام مب ببدع و ّ
والنضببال ،والتضببحية ،والوفبباء لمبادئببه ،ووطنببه ،وقضببيته ،ومسببيرته ،وقيمببه،
وأخالقياتبه ،وقبوانين البوطن التبي ال يسباوم بهبا ،وال يخضبع أمامهبا ألنهبا

عمدت بالدم ،باأللم ،بالقيد ،بالوجع ،فكيف لي رسم ووصبف البوطن الممثبل

بشخص ،صدح بالصمود في بالء المحن ،وفي صمود فقدان الشقيق ورفيق
الببدرب ،وف ببي ص ببمود تالش ببت ب ببه زه برات العم ببر ف ببي أقبي ببة التحقي ببق وزن ببازين

القهر.

أنها الحكاية التي ال مفر منها ،بالرغم من حالة الهروب المتكررة التي
مارستها منذ أن فقدت وغابت هذه الرواية (الغرباوية) التي صارعت الموت،
وقارعت األلم في معركة غير متوازنة ،بين جسد ضعيف ،وقهر بال حدود،

فأنتصر العقل ،وثار الفكر ،ورسم خريطة الوطن لكل من يريد أن يعرف
عن العشق في روايات التحدي والقهر.
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حكايتي التي ال أستطيع لملمة فصولها تبدأ من حيث بدايتها غير الطبيعية،
من حيث أفترس الجسد مرض ،وكان يأبى االستسالم وهو في أخر الطريق،
نعم ،يدرك أن النهاية "كفن" يوارى الثرى كجسد ،ولكن هل يموت الفكر

وهل تموت الفكرة وهل يرحل الوطن ماذا أقول صديقي رفيقي أستاذيإ
ومعلمي وملهمي أيقونة استجمعت َّ
كل المسميات في داخلنا لترسم إنساًنا،
نعم ،أنه اإلنسان الذي يمكن أن يكتب عنه كإنسان قبل أن يكون أي شأن

أخر ،اإلنسان الذي صنع منه حب الوطن ،إنساًنا ،حمل القلم ،ولم يغفل
البندقية ،حمل األدب ولم يهمل السيف ،حمل االبتسامة والهدوء ،ولم يلق
بالحزم حمل (محمود الغرباوي) في شخصية وطن.

كيف عرفت هذا الوطن !
بال وأنا في مدرسة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،فكانت الحالة
كنت ش ً
الطبيعية أن أسمع وأق أر عن قياديها ومناضليها ،وعشاق فكرها ،وصناع
مجدها ،فكان)محمود الغرباوي) أحد هؤالء ،أسمع به وال التقيه ،أعرفه وال
أعرفه ،فكان االسم يمر علي مثلما تمر األسماء ال تترك بصمات كبيرة
ومؤثرة في صميم التكوين النضالي والفكري ،رغم كل حاالت التأثر في هذه
الحقبة العمرية التي تشكل من خالل المؤثرات الخارجية ،وما يتم برمجتها
عليه ،حالة فطرية بيضاء يتم النق

عليها ،كيفما رسمت أصابع الحاوي ،أو

الفنان ،وعليه مضت المسيرة وكبر الغالم فكان اللقاء األول الفعلي ،ولكنه
لقاء باألرواح ،ولم تلتق األبدان بعد.
42

أثناء التحقيق في أقبية سجن غزة المركزي ،أذكر أن محققي الخاص كان
اسمه )بسام( طويل وعريض ،كف يداه كان أن سقط على وجهي أصابني
بالدوار ،كلما حاول نزع اعتراف مني ،يجد صعوبة ،ينظر لي نظرة بغض
قائال لي :يا حبيبي "بدك
في ظاهرها ،ولكن اسمع في ثنايا كلماتها ،أعجاب ً
تعمل مثل (الغرباوي)؟ كل ما نواجهه بشيء يضر رأسه بالحيط" ،هنا قفز
في ذهني اللقاء الروحي مع )محمود الغرباوي( ،هذه القفزة التي لم تحاك
نضال وصمود وشخصية )محمود الغرباوي( ،بل حاكت هذه المدرسة
الصمودية ،وعمق الفكرة في الهروب من االعتراف للعدو ،إيم ًانا بمبدأ

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين )االعتراف خيانة( ،وكيف بضرب الرأس
بالحائط ،عمقه في عقاب الذات كلما شعرت أنها يمكن أن تضعف في
لحظة ما ،أو تستسلم ألدوات القهر الممارس في أقبية التحقيق الصهيونية،
نعم؛ هي مدرسة عقاب الذات الصامت ،وغير المدفوع بتأثيرات وتدخالت
خارجية ولكنها مدرسة )محاسبة النفس( حتى على مجرد التفكير بمبدأ
أن كان للوطن
يحمل)خيانة للنفس( ،للذات ،للمبادت ،للرفاقية ،فكيف ّ

استدركت ما كان يعني صمود )محمود الغرباوي ،مصطفى العكاوي ،إبراهيم
الراعي...إلخ( ،من هذه الروايات الحقيقية التي يعترف بها ضباط التحقيق
فعال حكاية الوطن التي كانت بالنسبة
عالنية ،ولم تتبخر من ذاكرتهم ،فهي ً

لي أول لقاء مع (محمود الغرباوي) ،وأن كان في حدود الروحانية َّإال أنه
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منحني مالمح هذه الشخصية ،وهذا الفكر ،وهذا الوطن الذي بعد أشهر أجد
وشحما ،وفي غرفة واحدة.
لحما
ً
نفسي أمامه ً
ابتسببامة صببغيرة ترتسببم علببى شببفتي رجببل ،نحيببف الجسببد ،صببوت هببادت
ورزي ب ببن ،ومالم ب ببح ال
تحم ب ب ببل المي ب ب ببل إل ب ب ببى
العنببف ،بببل أديببب أو
مفكببر ،تجمببع معبباني
كلمبات النشبيد البذي
حفظنب بباه" فكننننري
والننننارإ منننا يحنننرر
أرضك يا بالدي غير
فكنننري والننننار" ،أنه ببا
الص ب ب ب ب ب ب ب ب ببورة الت ب ب ب ب ب ب ب ب ببي
استحضب ب ب ب برتني وأنب ب ب ب با
أتحب ببدث (للغربب بباوي)،
فكب ب ببري والنب ب ببار ،نع ب ب بم
إنهبا الفكبرة الكنفانيبة الغسبانية ،التبي رسبمت الفكبرة بالنبار ،فأتبعهبا الهبادون،
المؤمنون ،بأن فرائض الصالة والتعبد أركانها أثنان في معبد الوطن (الفكبر
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والنببار) ،وهببذا هببو يقببف ويجلببس معببي القائببد الببذي أرى فيببه (الفك برة والنببار)،
محب بباوًال بب ب براءة الشب ببباب التعمب ببق فب ببي مالمحب ببه ،علنب ببي أجب ببد ض ب بربات ال ب برأس

بالجدران ،فبكل تأكيد مرسومة أثارها على الجبين ألن لها قدسية ال ي ارهبا َّإال

من أمنوا أن الوطن "فكرة ونار".
يوما تلو يوم يتعمق حتى نظر إلي
حديث وشجون بيني وبين معلمي ً

وقال":لو وعيك وجد عند الرفاق عضالت لصنعتم للجبهة مجد " احترت
ماذا يقصد الرفيق (محمود)؟ ،ولكنه كعادته وفطنته فطن لألمر فأبتسم
وقال":قدرتك العقلية كانت تحتاج لشخص ينفذ على األرض" ،ومرت األيام،
وأنا أرى في معلمنا (الغرباوي) مدرسة خاصة ،لم يتمتع بها أي من الرفاق،
قادة أو أعضاء ،بل كانت مالمحها خاصة ،تقوم بكل واجباتها اإلنسانية،
التنظيمية ،الحياتية ،خاصة وأنه كان يحنو على األشبال كأب روؤم ،فكيف
ال وهو ضحى بزهرات العمر ألجل هؤالء.
نكت له أم نكت عنه !
حتى اللحظة لم أق أر عن (محمود الغرباوي) سوى بعض الكلمات والمقاالت
والتغريدات على مواقع التواصل االجتماعي من أولئك الذين عاشروا وعرفوا
(محمود الغرباوي) ،محاولين مجتهدين للكتابة عنه بقدر المستطاع ،وهذا هو
يوما ،بالنضال الفضفاض ،أو بهرجة
حال أولئك المجهولين الذين لم يؤمنوا ً
اإلعالم ،الصورة جمعت في ثناياها المناضل واألديب ،الثائر والمفكر،
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الشاعر واألديب ،والقائد المجتمعي والقائد الحزبي ،ورغم ذلك أبت َّإال
الثبات على النهج الذي اختارته ،والثبات على المبدأ ،أن الوطن هو أول
وأخر المراد .أما اإلنسان فهو األداة التي تصنع هذا الوطن ،فبلد العظماء
تكبر بهم ،وال يكبروا بها ،كذلك هو المعلم (محمود الغرباوي) آمن بأن الجزء
شيء من الكل ،وأن الكل أعمق وأكبر من الجزء ،فكان له مدرسته الفكرية
ونظرته األدبية ،وعمقه اإلنساني ،وصفاته الثورية ،المقتبسة من إيمانه
األيديولوجي والفكري بأن اإلنسان هو الهدف وليس سواه أسمى أهداف.
(محمود الغرباوي) الذي جميعنا يحتاج أن نكتب له وليس عنه ،فهو لم
يختار َّإال ما انتهى عليه ،أما نحن فعلينا أن نكتب عنه ،نتعلم منه ،ونتعلم
عاشقًا وذهب عاشقًا.

من سيرة إنسان لم يطرق األضواء ،عا

أنه ببا الغرف ببة رق ببم ( )1ف ببي قس ببم (ب)
في سجن غزة المركبزي عبام ،1229
ومببع سبباعات المسبباء بعببد اخببتالس
بض ًبعا مبن الوقبت مبن العمبل الحزببي
والتنظيمببي ،والفكببري ،واألدبببي ،ليجببد

بز مبن العمبل اإلنسباني مبع أولئبك
حي ًا
األشببال ،صبغار السبن ،البذين حرمبوا

مببن طفببولتهم البريئببة مببن حنبان الرعايببة األبويببة ،وكيببف يحرمبوا ولببديهم أب
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يتسببع صببدره لكببل أشبببال الكببون ،حبببات مببن التمببر يصببنع منهببا حلببوى لهبؤالء
األشبببال فببي حفلببة سببمر خاصببة بببين أب وأبنائببه ،هببي كببذلك ،وأن با أتأملهببا،
وأشاهدها ،قائد يصنع الحلوى لألشبال ليمثل لهم األب واألم في أشبد سبنوات
الحرمان بين جدران السجن ،لم أحس أنه غضب من أحدهم أو امتلكته حالة
م ببن العص بببية ،حت ببى ف ببي أش ببد ح بباالت االنف ببالت الت ببي ك ببان يمارس ببها هب بؤالء
األشب بببال ،كانب ببت وسب ببيلة االسب ببتيعاب والعب ببالج بابتسب ببامة ووقب ببار ،وهب ببدوء فب ببي
العبالج ،ال يجيبد ذلبك َّإال )المحمبود) (محمبود الغربباوي) البذي تتماثبل صبورة
األب وهببو يهدهببد علببى الشبببل (محمببد أبببو لبببدة) الببذي أصببيب بشببلل أثنبباء
محاولبة طعببن جنببدي فكانبت كب َّبل صببرخة ألبم فببي سبباعات الليبل تزلببزل وجببدان
هبذا القائبد (محمبود الغربباوي) وتفصبح عبن أبوتبه وانسبانيته ،ورفاقيتبه ،أنبه
الرفيق ،اإلنسان ،القائبد ،البذي لبم يتبدخل فبي عمبل أي رفيبق ،أو يتبداخل فبي
حببدود صببالحياته ومسببؤولياته .وهنببا يستحضبرني موقببف كنببت فيببه مسببؤول
الخليببة الحزبيببة ،وكببان أعضببائها حقيقببة ذو ببباع بببالحزب والعمببل التنظيمببي،
ورغم ذلبك كنبت مسبؤولها ،وأنبا أصبغرهم ،وكبان لبدينا اجتمباع حزببي ،فحباول
الرفيببق مسببؤول الرابطببة التببدخل ،وطلببب اإلذن بالببدخول لالجتمبباع فرفضببت
تدخله لكوني أؤمن بقدراتي علبى حبل واسبتيعاب المعضبلة التبي كنبا نناقشبها،
وأثنباء السبير بالسباحة "الفببورة" كبان يسبير الرفبباق (محمبود الغربباوي) والرفبباق،
بائال لببي ":وهنننو ينظنننر بعمنننق لمننناذا رفضنننت
فنببادى علببي الرفيببق (محمببود) قب ً
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دخننول الرفيننق مسننؤول الرابطننة لإجتمنناع"؟ فقلببت :لننيس بحاجننة لتدخلننهإ
أسننننتطيع معاجلننننة األمننننرإ وتدخلننننه بمثابننننة تبهيننننت لشخصننننيتي الح بيننننة
والقياديةإ لدى الرفاق بالخلية" فابتسم بهدوئه المعتباد ،ووجبه كالمبه للرفباق
قائال" :سامي على حق".
ً
هذا هو الرفيق القدوة القائد اإلنسان الذي كان يعلمنا في كل لحظة ما هو
العمل النضالي ،ومن هو المناضل ،وأي كيفية تجعل منك إنساًنا ،إنه

اإلنسان الذي يسكن أعماق معلمي (محمود الغرباوي).

علينا أن نكتب له ،حتى نفيه الوعد والوفاء الذي منحنا إياه ،هذا الوفاء الذي

كان كل جهده يصب في صناعة القائد ،والمفكر ،وخلق البدائل للحزب
والوطن ،واعداد قيادته الشابة المستقبلية وبناء مستقبل واعد ،فكان يختار

الرفاق بعناية وخاصة صغار السن ويدفع بهم إلى المواقع القيادية ،رغم أنها

أكبر منهم ،لكن إليمانه الحتمي أن التجربة خير برهان على البناء ،لم
يستحوذ على كل الصالحيات ،ولم يتداخل بأعمال الرفاق ،رغم أنه كان

أخالقيا ،وكان يمثل الحزب وصورة الحزب
مرجع الكل حز ًبيا،
وتنظيميا ،و ً
ً
لدى أشبالنا صغار السن ،وكينونة الحزب لدى رفاقنا جميعهم يردد جمي ًعا
هذا هو الحزب ،وهذا هو القائد ،الذي آمنا أنه (فكر ونار) ،نعم ،هو من
دفع بي وبالعشرات من الرفاق إلى مواقع متقدمة في تجربة أطلقوا عليها بناء

قيادات المستقبل للحزب ،فكيف لقائد أي قائد الذي يدفع بشبل يبل من

بيعا إلى قيادة منظمة ح بية في األسر ! هذا ما فعله
العمر ( )91ر ً
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(محمود الغرباوي) معي ومع غيري من الرفاق ،حيث دفع بنا لخوض
المعركة في أعلى السلم القيادي ،لنتعلم ونصقل شخصيتنا الحزبية ،وليترك

لنا الطريق ،وهو يراقب من بعيد.

متسعا من الوقت لالستراحة
حتى من بعد التحرير لم يمهلنا (الغرباوي)
ً
مستثمر ما
ًا
والراحة ،فزج بنا بأتون العمل الحزبي والوطني منذ األسبوع األول

غرس بنا من تجربة السجون في أعقد مراحل العمل النضالي والوطني،
فاختاروا لنا ما يتناسب َّ
وكل شخصية وقدراتها.
قائد في األسر وقائد خارج األسر (محمود الغرباوي):

(محمود الغرباوي) القائد الذي عاصرت في السجن واألسر ،اإلنسان،
المعلم ،األستاذ ،هو القائد الذي عاصرت خارج األسر ،وهو القائد الذي مثل
أسبوعيا ،يزورنا في
لنا األب في حضور اآلباء ،هو الذي كان يتفقدنا
ً

ثم يكلفنا ويحثنا على العمل واالجتهاد،
منازلنا ،يسأل عنا ،يطمئن عليناَّ ،

قائد كان يمثل أعلى هرم القيادة في فرع األرض المحتلة ،وفي فرع غزة،
كان يجلس ويتسامر مع من هم بعمر أبنائه لو كان خارج أسوار السجن ،لو
يغضبوا منا أو علينا إن أخطأنا بل كان يقومنا ،ويجازينا إن أجدنا ،يوزع
علينا المهام ويقنعنا ،وال أنسى كيف قال لي بعد فعاليات أسبوع التضامن
مع األسرى ،حيث كان لم يمض على تحررنا شهر ،ال أريدك هناإ أريدك
هناك ،فقلت :أين قال ":في مهمة حماية طريق ودر الح

ورفاقه" ،لم

ملقيا
أفهم عليه حينها ،ولكنه تركني ومضى ليعود بعد أسبوع بمهمة جديدةً ،
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علي تكليف بقيادة الجهاز العسكري بمنطقة جنوب غزة يتولى مهام حماية
الرفاق في الحزب من أي اعتداء من العمالء ،وخوض مرحلة نضالية معقدة
في ظل الواقع الجديد والمعقد ،فنظرت له وقلت":اتركني أرتا

قليال" ،فرد

علي" :جيفا ار ترك الو ارة واستشهد بالمغارة" ،فكان الصمت سيد الموقف.
هذا هو (محمود الغرباوي) القائد ،اإلنسان ،المؤمن بالوطن ،من غرس فينا
معاني الوطن واالنتماء للحزب ،ومن افهمنا ماهية وكيفية الحزب ،وعلمنا
دوما .وما بعد الصمت واذ بب(المحمود) القائد يخرج من حقيبة كان
أين نكون ً
قائال هيا أبدأ...
يحملها مادة عسكرية ،وقطعتي سالح ً

إنها الحكاية التي لم أتمكن من صياغة السبيناريو المناسبب لهبا ،أو اإلمسباك

بحبكتها وديمومتها الحية في دوائر الحقيقة التي يجب أن تكون عليها حكاية

شيئا للحيباد أو أن نتخلبى عبن الطريبق والمببادت ،ومفباهيم
إنسان لم يترك لنا ً
االنتماء التي غرسها فينا ،وبنا ،لنكون كما نحن اآلن.
ومجتمعيا ،فكبان أريبه وشبهادته
ووطنيا،
تميز قائدنا بالمصداقية العالية حز ًبيا
ً
ً
بر لمسببيرته وسببيرته ،فهببو القائببد الببذي
وثيقببة يعتببد بهببا ،ومحببل ثقببة الجميببع نظب ًا

ط ببرق أبب بواب عض ببوية المكت ببب السياس ببي للجبه ببة الش ببعبية لتحري ببر فلس ببطين

 ،1291وه ببو المب بواطن ال ببذي ك ببان يش ببارك أبن بباء مخ ببيم البب بريج ف ببي تنظي ببف

الشوارع ،شراكة ومشاركة باليد والجهد ،وهو اإلنسان الذي كان يجوب شوارع

طا ،وقائب ًبدا .هببو
ومبدن غبزة بحثًبا عببن رفاقبه ،متفقب ًبدا لهببم،
مطمئنبا علببيهم ،بسبي ً
ً
الشهيد الشاهد الذي ودع أخاه باإلصرار والتحدي ،ازفًا روح (فتحبي) للبوطن،
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وللعهببد ،فزينببت صببورة الشببهيد ايمانببه الحتمببي بالسببير علببى الببدرب حتببى آخببر
نظرة للوطن.

عابساَّ ،إال عندما وجه له (وليد الغول)
غاضبا،
هو( المحمود) الذي لم أره
ً
ً
مسؤول فرع غزة سنة  1221جملة في حضور قيادة الجبهة الشعبية في غزة

(كايد الغول ،أبو صالح القطاوي ،عماد أبو رحمة ،تغريد جمعة) ،مشك ًكا
بروايته عن اتصال (الطيب عبد الرحيم) بشأن الرفاق المعتقلين لدى السلطة

على خلفية جهاز الجبهة العسكري ،ورد (وليد) عليه ،بأنهم ليسوا رفاق ،فهنا

ثار (المحمود) وقال له" :وليدإ أسأل عني جورج حبش وأكبر رفيق حتى

أصغر رفيقإ يقولوا لك عندما يذكر "(محمود)" شيء يكون صحيحاإ وها

هو كايد يشهد" .هذه الصورة النمطية التي جذبتنا للقائد المعلم ،من تمتع
بمواصفات مدرسة الفكر والنار ،والوطن ،والتي تعلمناها منه كما هي ،وكما
هو.

رحيل الفينق:
في الثالثبين مبن أيبار( مبايو) ،9119
بدأ الفينق رحلته الثانية ،من جديد فرد

جناحي ب ب ببه وتعمل ب ب ببق ،بع ب ب ببد أن أمض ب ب ببى

رحلته الميالدية األولى في ربوع الثورة
عن عمر يناهز  11عام أمضى منها

بنقال م ببن س ببجن المج ببدل
عام ببا مت ب ً
ً 99
إل ب ببى نفح ب ببة ،إل ب ببى الرمل ب ببة ،إل ب ببى بئ ب ببر
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الس بببع ،إل ببى كفاريون ببا ومنه ببا إل ببى غب بزة محطت ببه األخي ببره ،ع ببانق به ببا الش ببمس
المحجوبببة ،الخجلببى منببه ،وس بامر القمببر الخفببي حي باًء مببن نببوره (المحمببود)،
َّ
الوطنيب بة األس ببيرة،
اس ببتطاع خ ببالل هب بذه المس ببيرة أن يس بباهم ف ببي بن بباء الحرك ببة

لتك ببون حرك ببة ذات بني ببان ق ببوي ،وص ببلب ،ومت ببين ،تق بباوم وتتص ببدى ،تتح ببدى
وتواجب ببه ،تجابب ببه وتنب بباور ،تب ببارة بب ببالفكر وأخب ببرى بالتحب ببدي ،وليقصب ببص علينب ببا

(محمببود) قصببص لببم نعهببدها ،لببم نعرفهببا ،لببم نتعلمهببا ...أنهببا قصببص أنبيبباء
الوطن ،والحقيقة التي شهدت أول فصولها عام  ،1291عندما انضبم الفينبق

برحلتببه للثببورة ،وللجبهببة الشببعبية لتحريببر فلسببطين ،منطلقًببا مببن مخببيم الب بريج،
باحثًا عن لوحته السرمدية ،ومعبالم مالمبح البوطن فبي زه ارتبه التاسبعة عشبر،
وريعان العنفوان ،ليخوض َّ
كل معارك الوطن بوتيرة تزداد دافعيتهبا كلمبا اشبتد
الوجببع ،وزاد األلببم .خبباض ثببورة البندقيببة ،وثببورة القيببد ،وثببورة الجببوع ،فصببدح

الفينق ...وصرخ مزل ًزال قيده ،وعنهجيه سجانه؛ ليقول:
بين الرغيف واضرابنا هوة وانتظار
وبين القرار وأمعائنا يربض الموت
واال نتصار

هو االنتصار المرسوم علبى جنباحي
الفين ب ب ببق الفلس ب ب ببطيني ،ال ب ب ببذي وض ب ب ببع

وص ب بباغ أول لبن ب ببات أدب الس ب ببجون،
وثقافب ب ب ببة أدب المعب ب ب ببتقالت ،وتب ب ب ببدوين

معان ب ب ب ب ب ب ب بباة األس ب ب ب ب ب ب ب ببرى وبطب ب ب ب ب ب ب ب بوالتهم
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وتحبدياتهم ،وحطببم حباجز الصببمت بقلمبه وأدبببه ،وقبرع جببدران الخبزان ،وكسببر
روح الخ ببوف واالس ببتهداف الثق ببافي ف ببي الس ببجون ،وتص ببدى لسياس ببة اإلفب براغ

الثقب ب ببافي والفكب ب ببري فب ب ببي السب ب ببجون.
عن ب ب ب ب ببدما أعلن ب ب ب ب ببت إدارة الس ب ب ب ب ببجون

َّ
الوطني بة
الحظببر الت بام علببى الثقافببة
واإلنسببانية ،وكببل الوسببائل الثقافيببة
لتنفجببر أشببعاره ،وكلماتببه ،وتصبببح

بجال
قصب ببائده وث ب ببائق وشب ببهاداته س ب ب ً
يخيب ب ب ببا لتب ب ب ببأريخ م ارحب ب ب ببل تطب ب ب ببور
تار ً
الوضب ببع االعتقب ببالي ،ولتب ببدلل علب ببى

مسب ببتوى أس ب برانا الفكب ببري واألدب ب ببي،
والثقببافي ،رغببم مببا يح بيط بهببم مببن

قهر وقمع.

الوطني بة األسببيرة الفلسب َّ
َّ
بطينية التببي لببم تضبباهيها أي
فهببو أحببد معببالم الحركببة
تجربة أسيرة في التاريخ ،بفلسفتها وأدبها ،ونظامها وسلوكها ،ومدرسبتها ،هبي

بانا،
المدرسة التي برع فيها (الغرباوي)
ً
باعرا ،وقائ ًبدا ،وانس ً
مناضال ،و ً
أديببا ،وش ً
وحولها من قيد إلى أكاديمية إعداد ثائرين ومناضلين ،تتحدى سياسبة التفريب

اإلنسب بباني التب ببي اسب ببتهدفها المحتب ببل والسب ببجان ،ف ب بربط بب ببين اإلنسب ببان األسب ببير

والوطن ،وهموم الوطن بوجدانية تفاعلية تمثلت في قصيدته التي صدح فيهبا

قائال:
ً
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خذني إلى غ ة

أشعار ح إ ساعدا

فتقا من اللحم المم قإ حنجرة
خذني

جر
فقد يحتاجني جدرإ ّا
طفلة فقدت أخاها قر المدرسة

فأرشدها الجنود إلى طريق المقبرة
لم يعزله السجن والسجان عن الوطن وأحداثه ،بل ارتبط فيه ،في رحلة
شهيدا ،تجلى هذا االرتباط في
شاهدا
الفينق ،واستمر في أرجائه وسمائه
ً
ً
ديوانه الثاني (رفيق السالمي يسقي غابة البرتقال) ،حيث واكب هذا الديوان
مجريات األحداث والعديد من المناسبات الوطنيَّة على مدار سنوات األسر

الطويلة التي قضاها الفينق في رحلته األولى ،فكتب من نفحة عام 1299

شاديا:
ً

نفحة في الليل قطرة ضوء
بأشداق مقبرة معتمة

وفي الصبح عاصمة حياة
(محمببود محمببد الغرببباوي) ،مواليببد غ بزة  ،1291أب البنتببين( داليببا ،وديمببا)،
يحمل درجة البكالوريوس إدارة أعمال ،من سكان مخبيم الببريج ،عضبو اتحباد

الص ببحفيين ،وعضب ببو اتحب بباد الكتب بباب الفلسب ببطينيين ،التح ببق بصب ببفوف الجبهبببة
بيع ببا ،استش ببهد أخ بباه
الش ببعبية لتحري ببر فلس ببطين ع ببام  1291وه ببو يبلب ب  12ر ً
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