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 سفر الشهادة:
أمير..  ا في ثوبمت يومً انما .. مدينتنا مدينتنا ال تبكي يا مدن الناس

اعت نسائمها على عتبات ما ب ن الشطعروس مدينتنا بنت الساحل، و 
ت رغم فلول المهزومين لحقير، وظ ألقدامأمير.. وال افترشت جدائلها 

 .دون بكاء ودموع وتشريد يحلم بحياة تأتالثوب، ت   تمارس رتق
يعرف كيف تكون مدائن  أحد  هل من نتنا يا مدن الناس مخيم وقرية.. مدي

ح" القابع بطعم الجوع "الش يعرف ما هو أحد  هل من هذا الوطن مخيم   
ا ا للموت  وقبر  يعرف كيف تكون مدينتنا قبر   أحد  هل من في فلسطين  
يعرف كيف اغتالوا  أحد  هل من    اآلنللثورة في نفس  للهمجيةإ ودماء  

 منا حتى البسمة   ت عواوأن..  وكيف اغتالوا البهجة  فينا الح 
العربي  الرسميَّ  ظام  الن   أن  مدينتنا تعرف يا مدن الناس.. مدينتنا تعرف 

 اإلمبريالي  غرب ال أن  ، تعرف قميء   الصهيونيَّ  السرطان .. وتعرف أن  رديء  
الدمع  شياء مدينتنا.. لكن ال تبكي، ألن  ألا .. تعرف كلَّ االنكبات جميعً  سر  

أتبكي الجرح الممتد من العين إلى  فماذا تبكي  توارى، وأنتحر الحزن، 
 ،مد   العين.. والجبهة

.. أتبكي حد   كل  ة من أشجار البيارات المقلوعة بالجرافات الصهيونيَّ  أتبكي
مات من الجوع في  اًل طف . أتبكيال يدنسه الجند كيالطاهر،  األرضطين 

 الثورية. األفكارسقط منه تخر نسفوه كي وآ ،حضن الجد  
 يا كلَّ  ،تبكي تعرى لكن الو تجوع  ،ارشاشً  ،قنبلة ،امدينتنا تحمل حجرً 

قهروا جالوزة  األشياء . في كل  ي.صلبوا حمائم وطن كانم ، في كل  الناس
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تمتد  ا أن  دً على فلسطين أب ا كانَّ لهذيقهر، و  ل م افي أن يقهر شعبً  ماًل القهر أ
الدرب  ار الحرب الشعبية، ألن  ز ، لتشعل في هذا الكون أو من النار إلى النار

مدائن وطني وقرى و  مخيمات   متشقتالهذا  ،جي مخيفالليل الهمو  ،مخيف
 األرضعن وجه  رجعي   -ي  بريالام -ثار الحقد الصهيوأ والسيف لتمح حدَّ 

لهم  واألعداء. األعداء مؤامرةهات لكي ال تمر الجب من كل  . و مكان في كل  
في زي الحرب القذرة،  األسماء كلَّ ، لكن في فلسطين اتحدت األسماءشتى 

 .سقط العشرات من الشهداء ،شعبناقرى يمات ومدن و وبالحرب القذرة في مخ
رحلة هذا  ندخل في استعراض الشهداء ال يمكن أن   ا للتاريخ ولكل  صافً وأن

واستعراض حقيقة ما  ،ل استعراض مسيرة هذا الشعبمن خال إالَّ الماجد 
، ، معزول عنهال ينبعث كفرد   .البطل، وأي بطل فلسطيني   تعرض له، ألن  

ومن  األالفجزات الفردية من خالل مواهبه، بل ينبعث باسم المعيجترح 
  .خاللهم

 .دارفلن يذلك غدر الغ .... ثورته رضاأل ا ابن شع  تها  أن
يكون  ا.. ولن تكونوا ألنكم تاريخنا.. والتاريخ ال يمكن أن  ما كنتم نكرة يومً 

 .األمة بياء هذهأنتم يا وأننكرة، مهما اشتد التزوير البربري، 
العودة وأي حروف ال تنطق  صانعواالتاريخ وصناعه، ألنكم  أيامقه إشرا

ا حن نخلدكم جميعً نا ، هماتنا هذهفي كلا مزورة وعدمية، و بذلك ستبقى أبدً 
الذي تعلم منكم والتحق بركبكم العظيم، فصار أحد  اإلنسانل هذا من خال

نا هذا ر سفالثوري المجيد، وله نفتح سجل الخالدين، و  واإلباءرموز الشرف 
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يد نرى صور ، ففي صور الشهمنهم العديدة والمجيدة اآلالفينوب عن 
 .األبرارجميع الشهداء 

 :من بلدة زرنوقة كان المنشأ
ة بلدة فلسطينيَّ  مدينة أو م تبق قرية أول  

 االحتاللألن  دون تشريد، 1219 عام
 ،الطردو  ،ما يعنى القتل أول  
 ،والتشريد ،واإلرهاب ،المصادرةو 

 األسرلت معظم ر ح  ، قتالعواال
ة، وفي القلب الحنين الفلسطينيَّ 

 ال العودة خلقت تحتبالعودة، وأم
 اإلمبرياليلحقد ارصاصات القتل و 
أتمت  أن  ، بعد الرجعي الصهيوني  

المهزلة،  المهزومة ذاإلنقاجيو  
تسليم فلسطين ، و األعداءمهزلة مبايعة 

ها القليلة، وغادرت الدار، حاجات  ها و ء  ة أشياطينيَّ الفلس سراألحملت  ،مله
 أن  قدرها  ه، وكانآخر من جزء   إلىغادرت الوطن لحجارته بالعودة، و  هابعهد

طنت المئات من العائالت ق تقطن مخيمات الثورة في قطاع غزة، حيث  
 الصهيوني   أن   وفالعد، الطريق إلى الوطن ما عادت مفتوحة كوبة، ألن  نالم

يصف صة هذى الدار بداية لطريق العودة، و قبهذا صارت نسف الدار.. و 
 عامفي أحدان  باإلهانةلقد شعرت  ":اًل النكبة قائ (جورج حب )الدكتور 
ها صورة نّ إإلى اللد وأجبرونا على الفرارإ  نواإلسرائيلي  إ فلقد أتى 9184
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أنساها.. ثالثون ألف شخص يسيرونإ  ال تغي  عن ذهنيإ وال يمكن أنّ 
يمسكون  واألطفالساء يحملن الرضع على أذرعهن يصرخون من الرع إ ن

بأذيالهنإ والجنود الصهاينة يشهرون السال  في ظهورهنإ بعض الناس 
ا ا فظيع  إ لقد كان أمر  ثانيةم ينهض سقط على قارعة الطريقإ وبعضهم لَ 

ترى ذلك حتى يتغير عقلك وقلبكإ فما الفائدة من معالجة الجسم  أنّ 
يغير  أنّ  اإلنسانإ يج  على األمورهذه المريضإ عندما تحدن مثل 

أدى ذلك  القتلإ لو األمريقتل إذا اقتضى  اإ يج  أنّ العالمإ لن يعمل شيئ  
 .".إنساني يننصبح بدورنا غير  أنّ 
، وصانعيها م تكن هذه الكلمات سوى نبضة طبيعية تصرخ في وجه النكبةل  

اينة حين ال صهيضحك ال أن  ، فال عجب وتعد بمستقبل الثورة العارمة
ها تنبت زيتونة ستقف أن  ه ن، لكن الذي ال يعلمو األمهاتتنهض إحدى 

من مخيم البريج كان المنشأ، ومن مخيمات البؤس  .تنتظر العودة امخةش
الرافض لليل  ر الفلسطيني  الوطن بزغ الفج تدادامعلى الثورة، و  كان ميالد
ين من تشرين ثان  الثالثففي  ميالد شهيدنا. كانفي البريج الهزيمة، و 

إلى  ليعي  رحلة الزحف من الوريد وضعته أمه  1291)نوفمبر( عام 
في تالفيف المأساة،  سخونة نزف الجرح، وينمو ظل  ليكبر في الوريد، و 

البيوت الطينية البائسة، ومن  وازدحاموليأخذ موقعه في فوضى هذا العالم، 
الجوع مع  ناو بألذاته  صبغتوأنأنياب الفقر والعوز المضني تربى الشهيد، 
ذلك كان عليه بالرغم من ، ولكن و جموع المشردين الذين اقتلعوا من أراضيهم

، هذه لسادسة حتى التحق بمقاعد الدراسةأصبح في سن ا أن  ما يتعلم، و  أن  
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 كان، حيث شبه العراة األطفالتحت الستيعاب تي افتالمدارس البسيطة ال  
الواحد يأوي ما بين الفصل 

 كلَّ  ، ويزيدطفاًل  عينرباأل
واحد منهم "أي أطفال 

ن احتكاك بعث مأن "فلسطين
الفأس بالحياة القاسية، وكما 
وصفهم الشهيد أديب الوطن 

ت شفاهم كان (يانكنف انغس)
ها نأكف امبإحكالرقيقة تنطبق 

 أن   ارج خوفً تنف أن  ترفض 
تطلق شتائم ال حصر لها، 

 كان، دون أن تستطيعوا ردها
ا ا صغيرً لمً الصف إذن عا

 جل بؤس  أقادم،  بؤس   من
في الشتات عالم أطفال فلسطين، و  ، هذا هوكن بؤس بطلول، قادم ني  انسإ

المحتلة،  األرضمخيمات  في قرى أو هنا كان أنهو وجه المأساة الناطق 
، ومن وسط هذا مكان حتى في كل   وسوريا، أو ولبنان، األردن،أوهناك في 

 مالمحالشهيد أكثر،  مالمحيم تشكلت أولى المخ ، من مدارسالعالم الصغير
التفكير في  حممالهم من ذلك ألاالطيبة، والمرح والتواضع والبساطة و 

 أميرى ببن الوطن و ا الجوع.. كيف ال وهو آالملواقع، مجابهة مجابهة بؤس ا
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، كيف ال ناو والهالضيقة، شتى صور الذل  واألزقةا في المنزل يً عينيه يوم
على  أثاره رغم وصاية الحكم العسكريالمعا ، و  االختناق يرى حجم وهو

 لمعاناةنى حل م تقدم أدتي ل  ل  ، هذه الوصاية امنطقة القطاع الغزي بأكملها
 .المعاناةمن حجم  قدر ما زادت، بأهلنا

 األخالقية الشيم في هذا المناخ وتشرب حتى النخاع كلَّ  المعاناةكبر ابن 
ت ، وكانوالبنيان مكتمل الهيبة اًل عوده، فغدا رجالرائعة، وبهذه الشيم تصلب 

 .راء القويةسواعد الفالح السمة الصلبة، و وته من الصخور الفلسطينيَّ ق
المحيط  لقد أحس شهيدنا ومنذ نعومة أظافره حجم البؤس الذي يجلل الواقع

يالطم  المباشر، لهذا قرر أن   باالحتكاك األشياءا عمق أدرك تدريجيً به، و 
الشعبية لتحرير فلسطين التحق بصفوف الثورة من خالل الجبهة ف المخرز

حمل ن ة تعلم تحت أشجار البرتقال الحزيفي سياق الهجم، و 1291 عام
ا ا خفاقً ليرفع صوت فلسطين عاليً ، و األعداءسالح ليدب الرعب في نفوس ال

  .الشمس انعنيطال 
 رجاء  واأل  واألغنوار      ننلنقاو     قامتي مر  ابن ع أنا مرج   ن  نوط

 حمراء   ة  نرايو  الوجننود   ملء          وثننورة   الالجئين   ن  نأنا حني
 السمراء   هذى الجبهة  نهضتإ و      لقوي إرادة  أقوى من الجيش ا

ال  عشق   حنين الالجئين ثورة، والحنين يورق على الجبين بساتين وأهازيج
طالب، بالفالح، لتبقى ، بالبالعاملء، يهتف البساتين نداً  تزول، وبالثورة تغدو

 تحت شجيرات البرتقال، و الغد، ورايات الغضب الفلسطيني   رايات   مشرعةً 
على الفداء الخالص للدماء  اإلصرار الحزين، كان العهد، وكان القسم، وكان
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يقاع المرتين الواعد، و  لسكين اولألرض، وللقضية، وبشذا البرتقال، وا 
هذه  طالئع شعبنا، لحياة الحرة لكل  ا ، صار نغمالحقيقة، صار شهيدنا قضية

جسد رفيقنا  المعاني بهذهسطين، و نساء فل ، رسالة كل  الرجال كل   هي رسالة  
 . طريقه على درب البنادق، مواصاًل آيات الفداء

لعادة ا ووحشيتهم، كما األعداءزاد سعار وحقد  بعد أن   1291 عاموفي 
، في ن معركة الموت الوحشيتمكن الجبناء من اعتقاله ورفاقه، ليدخل أتو 

من أية أسلحة مادية،  الفلسطيني  تي يتجرد فيها ل  أقبية التحقيق هذه المعركة ا
، والبسالة واالنتماء اإلرادة سالح الَّ إشيء  من كل   يجرد فيها الفلسطيني  و 

آلة التنكيل والبط  حد التمزق،  أمام اإلنسانفيها تي يقف هذه المعركة ال  
، احترفوا جالوزة العصر أماموشعبه وشرفه  تماؤهوأن سانيتهبإنلكي يكفر 
فن التعذيب الهمجي. وبهذه المعركة، وفي المحك العملي  حتى الذروة

جديدة، وهكذا نحن ألف  طالقاتوأنالحاسم، دخل الشهيد بدايات جديدة 
 ل اختراق نور الشمس لكل  مث اامً تم، نحن التمرد بركانعشق.. ألف 

، نحن عاصفة عمالقة تحمل من العمق بذور تجاهاتاال ، لكل  المسافات
الجسد  حاءأنلسع السوط الموجع في م ثقل السالسل والقيود و الميالد رغ

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

  الجرمق، ألنناالحزينة، على  البرتقاالتنقشناك على جذع الزيتون، على 
  يشيب منها تً ، مو ا وحجارةا لهيبً اؤك، ونارً يقتات بها أبن ل  سنابا و نشرناك قمحً 
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نتمترس بشموخ خلف حروف نتحدى السكين ونسير على الشوك ونقاتل، و  
الليمون  ، ونتشذى أريج زهراألسوارزهر الحنون رغم  نعانق، اسمك

اخترناك حياة أيا أمنا  نناأل، نيسان، ألننا ربيع األسالكرغم  ،والبرتقال
، االنطالقاتفي  طالقاتوأنوائر، عبنا دوائر في الدش وهكذا ه .األرض

 . أبًداثورة مستمرة قبها مواكب من دماء الجرح النازف، و ومواكب تع
  :الصحة تماوج وجه فلسطينبين الغيبوبة و 

 في أقبية التحقيق تأتيك كلَّ 
.. األنحاء فلسطين.. تمتد في كل  

لك بالصبر المعجز في  ندتس
ا.. تتحدى بك عسف عينيه

 والصحالجالدين.. وبين الغيبوبة و 
فينتفض ، م مفعمة بالعشقهب نسائت

المارد ويبصق في وجه الجالدين 
، هذه هي حقيقة التحدي األقزام

 ق.البطل في أقبية التحقي
الزالت و  منظمات الجبهة في السجون والمعتقالت كانت بال أدنى شك أن  

 .التربية ألعضاء وكادرات الحزب عواملا لصقل ا رائدً دً فرا
هذه  أن   افيه من التعقيدات الشيء الكثير، تحديدً  األسروالحديث عن تجربة 

ا تي خاضهل  التجارب الفردية ا عن كل   لاممتكالتجربة الجماعية هي تعبير 
 .وحتى راهن اللحظة األسرمنذ بدأت رحالت  األسرى
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التحقيق  حد رموز الصمود في غرفأيمكن وصفه  ال (محمود)والشهيد 
ينفرد لتجربته الكثير من الدراسة  أن  فريد ينبغي خاص و  نموذج   بلفحسب، 

 في التحقيق ومنذ معرفتها بشخص ضباط مخابرات العدو ألن   ؛إليفائها حقها
 األسراربنك من  أمامها أن  الوطنية تداركت الحزبية و  )محمود(الشهيد  ومكانة

لمواجهة التجربة النضالية  نيةاألمومات قد يفيدها في بناء نظريتها المعلو 
 جاهت وت تنحكانتي ال  المحتلة، و  األرضة المقاومة في ينيَّ للحركة الفلسط

 في غرف التحقيق. كسارواالن االنهيار عوامل الصمود على كل  
 هذه )التفكير بعقل العدو(، ن وصفه فلسفةما يمك (محمودب)من هنا كان ل  

 أن  المناضل الثوري عليه  أن  ، تعنى والعامتي هي بمعناها الخاص الفلسفة ال  
فكرين م وللعد أن  ال يغفل حقيقة  وأن  كيف يفكر عدوه،  ادائمً يفكر 

الجماعية ألبطال المقاومة رسون باستمرار التجارب الفردية و ين يداستراتيجي  
خذ الشهيد أكله  لهذا .ة على وجه الخصوص في غرف التحقيقالفلسطينيَّ 
 جماعة في فرد.ا في جماعة، و دً يكون فر  على عاتقه أن   ()محمود
هل من يعرف يوميات التحقيق في تلك الحقبة من تاريخ الثورة،  أحد  هل من 

 األسراريحة لكي تنط منه يعلق كالذبسجين و  يعرف كيف يصلب كلَّ  أحد  
تحكى  أن   اًل أما جسده خلية من خالي تجوب كلَّ  سالكواألالثورية.. والهراوة 

هل . ي.هذه الخلية العضوية عن إحدى الخاليا التنظيمية في الساحل الغز 
يفرز  أن   في اًل أم، األجسادتمزيق  فييمعنون  كانوايعرف كيف  أحد  من 
من أبناء شعبنا يعرفون ذلك، ورعيل  الفاآل أن  . يقينا .انةخي جساداألجرح 

قينا وي د،عالم القي قانسيع رعيل   ل  يعرفه كوس، يعرف ذلك األول األسرى
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.. في تلك وأي إدراك، .. أدركهاألولمن طالئع الرعيل  رفيقنا الخالد كواحد
 لذئاب.. ذئاب الموت حول فريستهم، وكل  . اجتمع اة.اللحظة من تاريخ الثور 

مخلبه فيما اشتهى من جسد الفارس، كي  يغرز ل  وك، ينه  ما طاب له
.. ولكن خسئوا، ويذوي تحت مشيئة جالديه، طتسقط روحه تحت السو 

من اختار طريق الثورة يبقى  ألن   ،األمنيةتتحقق لهم هذه  وا في أن  خسئ
العاشق للحرية  ظل  . لهذا .ي  ت التعذيب الصهيونالآتكسره  أن  أقوى من 

 .انسولإلن، لألرض ا لألطفالوفيً  ظل  ، اينً أم
 :ي ح  ف و... وعضح   في عضو

 االً رجللحزب  فهذا معناه أن األول االستهدافا في دائرة ريً ا ثو تكون حزبً  أن  
كانت التضحية  وأن  حتى  ة،و وقما أوتوا من عقيدة  تحميه بكل   أن  ينبغي 
ألجل قضية الحزب هي النتيجة الحتمية النظرية  ستشهادواال، بالحياة

 .والعملية لهكذا صمود
 بكل   تحميه رجاالً للحزب رسالة أن  ()محمودا لهذا حمل الشهيد قً وتحقي
رفاقه الشهداء  تصاراتان، فوجدته يستحضر ةلهذه الكلم حقيقي   معنىً 

وتبنى قضيتها تعلم الثورة  أنمنذ  ،ضحياتهم في معارك المواجهة الدائمةوت
، والقائمة تطول ،(انمر وع ،حايكوال ،بنوغ ،جيفارا). يستحضر من صغره

جوالت  وينتصر عليهم في كل  ، قيقجبروت ضباط التح بانتصاراتهم قاوموي
طاقم التحقيق من معلومات تدينه  إلىما رشحت  ظل  ، حتى في التحقيق

 دين رفاقه.وت
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ينتهي جهاز  قد أراد الشهيد أن  ل  
مفادها  إلى حقيقة المخابرات الصهيوني  

تجربتها  الجبهة الشعبية تقف بكل   أن  
هذا الجهاز المسخ  أمام دةامصبطالها وأ

 )محمود(الشهيد  وأن. ()محمودص بشخ
يكون حارس  أن  شجاعة واللديه القدرة 

ك المعلومات الذي تختزنه ين لبنأم
محاوالت طاقم  ، لتمنى بذلك كل  ذاكرته

من هذا  امتقاالنب حتاللااليكتفي ول. األخرى والتحقيق بالفشل الذريع مرة تل
مكن منه أقبية م تتلَ  نّ إ ":اهعنوانبمحاكمة هزيلة  سطورياألالصمود 

ا على هذا الوفاء بً وعقا .المعتقالت والسجون" جدرانالتحقيقإ لتتمكن منه 
. عقدوا ب.رهاواإلالمغروس فيه رغم البط   اإلنسانمن روح اًما تقوأن

 امإلتم.. حملوه من يديه صفاداألب ملوه مكباًل وح ،ةمحاكمتهم الصورية الهزيل
محكمة  عقدتناو  ر،ه الجماهيمن أبناء هذ الفاأل، حملوه مثل جريمةال
السجن سيذيب  أنا منهم نوات ظنً وسلتحكم عليه بالسجن سنوات  رهاباإل
المطلق الذي يحمله  تماءاالنقتلع صدق ي و.. أفي أعماقه نامالك صراراإل

 )محمود(ى درب هزيمتهم واصل لوعا كن خسئوا أيضً ول. .انالوجدفي عمق 
. ل.الباس شتباكاالهو رمز  الحقَّ  الفلسطيني   أن  رهن من جديد وب التحدي،

. ة.القضيَّ و  حياةوال طفالواألا على الجراح . دفاعً ة.هويوالا عن الوطن دفاعً 
. ر.لبه سره الكبيوقيحفظ في صدره  ظل  جبروت جالدي التحقيق  رغم كل  وب



31 

 

وت وحشية علب الم ،ىسر األف آالمع  )محمود(استقبل  رادةاإلهذه وب
صالبة والعطاء والبالبطولة  ازاخرً  ابتدأ مشوارً وأ ر،قه، باستيالت الالحجرية

 .فداءوالتضحيات وال
 ()محمود الشهيد ا كانت على خطأ، ألن  دائمً  االحتاللحسابات  غير أن  

 وا يدعا عنيدً حرضً وم ن،لمنظمات الجبهة في السجو  امحفزً  عاماًل  ظل  
خلف  المحتلة من رضاألالشعبية في  تفاضاتواالنستمرار الهبات ال

 .انالقضب
ليست  االعتقال أياما.. م ينطفئ أبدً ا ل   وهاجً قندياًل  ()محمودو االعتقال أيام
طوله وب ل،طريق طويوال ق،بأرض العش اأبدً عاشق ال يكفر وال، المسافة كلَّ 

هي درب سارت عليه أجيال  عتقالاال امأي.. على الزحف صراراإليزداد 
في وجه  ادً أخدو حتى صارت  ،مالواآلدرب حافل ب ثار الجريمة  ل،جياوأ

فهذا ما ال  ،انالقضبخلف  سراألمحنة  اإلنسانيعي   وأن   ن،القرن العشري
من  إالَّ ال يعرفه  أ،عم القيد الصدوط ط،من ذاق جسده طعم السو  إالَّ يعرفه 
شرف والشهر من البطولة وأ امأي ن،ا للوطعلى جلده وشمً  غاللاألحفرت 

يقارعوا الجالد  أن  الشرفاء الذين قدر لهم  مع كل   عاشها بطلنا لحظة بلحظة  
 باءواإليصنعوا التاريخ بالجوع  أن  قدر لهم  م،الح التنظيوس رادةواإل عاءاألمب

 ل،رغم التجهي ي،الطب همالاإلرغم  ي،الوحش ذاللواإلبسالة رغم العنف وال
 اتناو الحي، في غرف ترفض حتى وسوء الظروف المعيشية ة،وء التغذيوس
 إبان جليزاإلنهندسها  ،اإلنسانا لقتل صممت خصيصً  ،افيهتهجع  أن  
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رفاقه ، لكن بطلنا و االعجوز( لفلسطينن برياليةاإلم) ي  انالبريط حتاللاال
 ة.جاعوشمود وصعلى قدر ما تتطلبه المعركة من تحد  واكان هناو خوأ
 ن جبلم من سجن الساحل الغزي.. أو الطريق يبدأ من بيارات الساحل، أو 

 ،افاوي ،كاوع ،. حتى حيفاة.طريق يبدأ من معتقل غز وال ل،خليال والنار أ
 ة،أصبحنا مجرد حال أن  طريق يبدأ من لحظة وال ن،نيوج ،ناصرةوال ،لدوال
ا على قوائم التصفية بً ا مطلو رأسً  أصبحنا أن  يبدأ من لحظة  مالاآلريق وط

 ة.لألجناس النادر 
حاجة لتدوين  نف النازي، وقد ال يكونمن معتقل غزة كانت البداية، كان الع

 ة،ه قضيَّ ألن ت،هذا من باب المستحيال ألن س،تفاصيل رحلة الفار  كل  
لكن من  ت،لخصته بضع مجلدا وأن  حتى  ب،ة تاريخ ال تحفظه كتقضيَّ وال

باب الفضح لنازية هذا القرن نورد صورة المأساة لعلها تكشف عن قبح 
جابهوا بأيديهم  جهنم   يَّ وأ ،ىسر األ عا  عذاب   كشف أيَّ وت ،ءعدااأل

 .ةراداإلسالح  الَّ إالمجردة من أي سالح 
  :فلسطين مكارنكو

 ين، أمثال المربي العالميبمنظريه التربوي   السوفيتي   األدبشتهر أ
ة على نطاق تتداول التجربة التربوية السوفيتيَّ  أن ام يكن عبثً ول   ،(ومكارنك)

في العالم قاطبة بغرض التحريض الثوري على الثورية  حزاباألواسع بين 
، ألعضائهالتربية  بعامل الَّ إاكتمال بناء أي حزب لن يتحقق بالمطلق  أن

وجدير حين نسوق  .تي هم فيهاال   جتماعيةاالبصرف النظر عن البيئة 
 ألن   ،(ومكارنك)نصفه بلقب ون )محمود(نصف الشهيد  ة أن  التجربة السوفيتيَّ 
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المستويات  في كل  له  شاغاًل  ت شغاًل كانقيادات وال كادرالو  عضاءاألتربية 
 ءتهاً انيس ولي الحلقة الحزبية وهمن أولى بوابات الحزب  ءالحزبية، ابتداً 

 .أعضائها أحدتي كان ل  ب، اللحز  مكتب السياسي  وال ةعامالباللجنة المركزية 
نظريته  نتاجإ عمد إلى )محمود(الشهيد  ن  إالتربية ذات أهمية بالغة، ف وألن  

هذا التمايز الذي جمع  ى،التربوية ذات طابع خاص يتسم بالتمايز الجبهو 
ين الصفات الحزبية الالزم وب ء،عضابين الصفات الشخصية الحميدة لأل

 ب.يادات الحز وقادرات وكتوفرها في أعضاء 
الشخصية  يسقط أخرى على المكونات ا خاصة، أوم يكن يفرض قيمً فل  

 .الَّ إيس ل والذاتية للعض ستعداداتاالبقدر ما تفرضه  الَّ إ ء،لألعضا
المنظمات  ة علىا جم  هذه المدرسة التربوية تركت أثارً  ومن نافل القول أن  

 . وبنائهاتي شارك في قيادتها ل  الحزبية ا
الحزب في  رأس مال كان الشهيد أسس لنظريته التربوية القائمة على أن   وأن  

 أنينبغي  تاجيةاإلنلهذه الطاقة  ثلاألم ستثماراال وأن  ، وكادراتهه ئأعضا
مثل هذه  إن  ، فايً انثلحزب ول ،اًل تكون بما يخدم المصالح العليا للوطن أو 

بل على  ة،ير اتجاهاتها البتتغي  ب وتسقط بالتقادم أ أن  النظرية ال يمكن 
 .شتقاقاتهاوابكافة تفرعاتها  ،امالدو إذ يمكن تطويرها على  ،اًماتمالعكس 

 مثال يقود ...واللكلمة تقول ا
منظمات  في األولالتربوية المحرض  (الجبهة مكارنكو)لطالما كانت مدرسة 

 )محمود(الشهيد  ألن  ؛ وخارجه عتقالاالالجبهة الشعبية داخل باستيالت 
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 قيقي  وح صادق   نموذج   خالقياأل في تحريضها الشاملةبصفاته الشخصية 
 .ي  مسالواإل وطني  من فصائل العمل ال سرىاأل لكل  

ه أنيدركون  الذين عاشوا في كنف مدرسة الشهيد حد أن  أا على وليس خافيً 
جد والمثابرة والبل مثال يقودهم للصبر  ك،ناوهليس مجرد كلمة تقال هنا 

 ا.عطاء معً وال
جماعة ذات  يجمع في ذاته صفات أن   إلنسانما يحير العقل أنه يمكن  ن  إ

حتى ألولئك  ،احولهتخلق حالة جمعية  ألن  ة فات قادر وصأخالق رفيعة 
 .اخالقيً وأا تاجها اجتماعيً ناالذين يعتبرون حلقة عصية على إعادة 

 رغم كلَّ  عتقالاإلم تتمكن ظروف ل   إنسانية بحاالتوعليه يمكن أن نستشهد 
جاز  ن  إتمكن من صياغة سلوكياتها ت وأ ،اصفاتهقسوتها من التغيير في 

. ليتمكن الشهيد العتقاليال مع أخالقيات المجتمع التماث إلىالتعبير 
 إلى واًل ا وصبفعل صفاته الشخصية من إعادة تربية هؤالء مجددً  )محمود(

يصنع  )محمود(شهيد ال و. هكذا هعتقالاالمع أخالق مجتمع  ماالت دماجاالن
 .عنها ابعيدً  وبينها أ كانأ سواءجماعات وال فراداألمعجزة التغيير في 

 ..وطني  والعلم الثوري منارة ال
ا نً ايما  و  ماوأن، اويً ا جبهيكون مناضاًل  أن  ليكتفي ب )محمود(م يكن الشهيد ل  

 مناضاًل  كانفلقد  ي،يكون في مقدمة العمل الوطن أن  الحزب يجب  أن  منه ب
 ا ممن يدعون جنودهم للتقدم ليتخلف فيقائدً  )محمود(م يكن فل   .اًل ماش

 .جنوده لاللتحاق به ممن يدعو بل قائد   ر،المسي
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مكتبة )لفتح  نافذة االحتالل إبانم  العمل العلني امن ه االستفادةفقد جعل 
 ي،بهو وجوطني  بلة لكل  وقفي مدينة غزة حتى تكون مقصد  (الجماهير

 الَّ إتجدها  أن  جالت ندر وممن كتب  تنظيمي  وال لالستزادة بالموقف السياسي  
 القائد الجبهوي عليه أن   شهيد يعلمنا أن  وكان ال ة.في هذه المحطة العلمي

 ،اهأنشر غفف من أية أعمال مهما صأال يت وأن   ر،الجماهي يكون وسط
 م.ظيوعناجح  وطنيفربما تشكل مقدمة لعمل 
ذاك نبببآ مبببن نوعهبببا فبببي قطببباع غبببزة األولبببىتبببي هبببي ولعبببل مكتببببة الجمببباهير ال  

ب همهببببببم شببببببعوالة ت فلسببببببطين القضببببببيَّ كانببببببا ألولئببببببك الببببببذين مرجًعبببببب شببببببكلت
الببذي قطعتببه  ربببط النسببيج الحزبببي   )محمببود(نهببا تمكببن الشببهيد وم م،قصببدهوم

نظماتبببه فبببي قطببباع غبببزة مبببن مخبببابرات ومالضبببربات المتتاليبببة لخاليبببا الحبببزب 
 ت.راوم مع شمله مرات  وج ،ي  الصهيون حتاللاال

 :عالقة عشق ال تنتهي
 كببل   ر فببي، ألنببه كببان عاصببفة وبركببان ينفجببجميًعبباالهببادت تقببدمنا  )محمببود(

غموض المستقبل تحمله جنببات ذهنبه المتقبد  كانلذلك  ل،لحظة بوجه المحت
 .ا بعبق الشهداءا ممزوجً يومً  سيراألختار يوم لي ،ادومً 
 اتبزف خببرً  أن   ي، فهبذا يعنباألسبرىا بعظمة تضبحيات ا عظيمً تختار يومً  وأن  

 سببببرىاألتنببببتع  لببببه أسببببارير 
عببببببببببببتقالت ومفبببببببببببي سببببببببببببجون 

 .لحتالاال
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حياة الشهيد  ا فيا عاديً م يكن يومً ل   1299ن من سنة اعشر من نيس مناوالث  
 أن  ه ينتظر نأوك ن،مشغول البال شارد الذه كانقد ل   (الغرباوي )محمود

 ء،مة غيمة في ذلك السمالظ  ا يبدد رسل الشمس شعاعً ت وأ ء،تمطر السما
عن  معالاإلتناقلت وسائل  أن  عد ب الذهنيشرود واللينقطع حبل التفكير 

فتحي )يدعى  اا فلسطيني  ب  شا) أن   ا يفيدبً ا مقتضذاك خبرً آن وعدال ورادي
( ا جراء عملية نوعية أوجعت جنوده في قطاع غ ةسقط شهيد   (الغرباوي
شفتا  فرجتانلحظتها 

 )محمود(الشهيد 
 ى،ذات معن ةامبابتس

حاله يقول لقد  انسول
أوفيت بعهدك يا 

لقد أوفيت  ،(يفتح)
 .ق.بعهدك يا رفي

ا نذاك دمعت عيناه فرحً آ
ا بخبر الشهادة، وحزنً 

ا يبشر بقوة الثورة متماسكً  ظل  كعادته  )محمود(لكن  حبة،ألاعلى فراق 
 ة.قادمة ال محال تفاضةوبان
 (فتحي)وقتذاك، و المفكر )محمود(تي كانت تربط ل  عالقة العشق ا أن  

 جداداألتركها تي ل  ا لزرنوقة اوفيً  ظل   ولاألف ر،الشهيد تجلت بأروع الصو 
 لهذا الوفاء. اانً قربالذي سالت دماؤه الزكية الطاهرة  انيث  وال ء،باألاو 
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الجند في  يتقدم صفوف ا أن  بً شيء، فليس غري مدرسة في كل   )محمود( وألن  
 (فتحي)ليغادرنا  ن،وطوالللحرية  اانً قربعزهم عليه وأقرب الناس أتقديم 
 نافالشهيد ،)محمود( تنتهي بشقيقه تي الل  بعالقة العشق ا اا ملتزمً شهيدً 

 ا بال احتالل.اختارا وطنً 
 .ض.مر  إلىمن مرض 

 ة،الغابر  في السجون طوال المدة (العناية الطبية)الذي وسم  هو اإلهمال أن  
 ض.رااألم لكل   ايً سحر  اعالجً  سبريناألت حبة كانزمن طويل ولحيث 

الجريمة  نما لفضح معالمإخ م يكن مجرد اجترار التارييراد هذه الحقيقة ل  ا  و 
الوجه  وأن  سيما ؛ ةفي عالم القيد لحظة بلحظ سرىاألعيشها ويتي عاشها ال  

ما تتعدد نإ د،مظهر واحوب ال يتجلى ويتضح بشكل الصهيوني   للكيانالبشع 
رادة ا  و تطال من صالبة  أن   ساساألبتي تستهدف ال   ة،الممارسات القمعي

 .ي  المارد الفلسطين
 صارت هناك سجون، ورفيقنا الخالد السجن منذ أن   أيامت هكذا كان
تنق   غاللواأل ،مالاآلبعاشها  سده،وجبروحه  امياألهذه  عا  )محمود(
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 رهابواإلتعذيب والاليومي  ذاللواإلعاشها  ن،على جسده حكايا هذا الوط
لى ر،الرجولة أكث إلىيدفعه   ر.البسالة أكث وا 

من مجرد  تكون كذلك، ولكنها يقينا أكثر ليست هي الحد ولن االعتقال أيام
في  اإلنسانضاها هذا أمما لحظات نإ ي،معادلة رياضية أو رقم حساب

ت لظلكن  ،دستعبااال ناو ألبشتى  حافاًل  ازمنيً  اتدادً امت كانغياهب السجن 
 وبكل   .ستعبادواال ذاللاإلأقوى من  ظلَّ  ،م تنحن  ل  و مرفوعة  اتاماله

فعلها في جسد  تفعل ت السجن الطويلة كانت كفيلة بأن  سنوا ن  إيس فالمقاي  
ينه  المرض جسده  ألن  قدمة وما ا رئيسيً تكون سببً  وأن   ،)محمود(الشهيد 
 ولىاأل عتقالاالنذ بداية سنوات ومإدارة السجون تعمدت  ألن   ر،الطاه

ليه نخر وع ن،يي  الفلسطين سرىاألراض أصابت أمالمتعمد ألية  همالاإل
م يكن بمنأى عن دائرة ل   )محمود(والشهيد  ،اوهنهوأسادهم المرض أج

 وضاعواأل ة،سوء التغذي أن  كما  ،اصلبهفي  كان، بل هذه ستهدافاال
رئيس فيما تمخضت عنه  لعام خرىاألالحجرية هي  كياساألالمعيشية في 

 أجساد أسرنا البواسل. ةمالوسصحة 
 :الكل ينثر أكاليل الغار على ضريح الشهيد

شهداء  نقشت هذه الجماهير، على الصخر قصة شهيد من مكان في كل  
هيدنا وش ء،صور الشهدا ظل  ت رضاألمن هذه  كانم ي كل  وف ن،فلسطي

 ض،ر األفيافي  ي كل  وف ن،يقدم أغلى ما يملك في سبيل الوط م،واحد منه
لى طريق وع د،ا يبشر بعالم جديا فجريً ومض إشعاعً سيبقى قبس الشهداء ي  

 لحظة ي كل  وفا دً وغبي ألاودعنا شهيدنا  ساألمب د،زلنا نتجدالفجر ال
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لى ذات وع ة،ها زائلة ال محالألن   ونحن لن ترهبنا هذه الشرائع ،ءعدااأل
على هداك  ي،ها نحن خلفك نمض ،ارفيقنه عشت يا وب ت،الدرب الذي كن

، اإلجاللوعلى هذا الطريق، طريق  .اأبدً عيشك وننحمل في القلب وصاياك 
 .ءالشهدا لى أضرحة كل  وعضريحك  ف ناثرين أكاليل الغار علىنق
 

 كامل مسعود
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 :قصيدة وطن (الغرباوي )محمود
ا، ا مفكبببرً  وكثيبببرً تقبببف طبببوياًل 

ا فببببي ا، باحثًببببهائًمبببب ا،سببببارحً 
والشببببببعر، وفصبببببباحة  األدب

اللغببة، عمببا تكتببب، أو تريببد 
تكتببب عببن الببوطن، وأي   أن  

 األلبببببوانريشبببببة تجيبببببد مبببببزج 
تعب بببببببر عبببببببن  لترسبببببببم لوحبببببببةً 

تفعبببببببببببببل  البببببببببببببوطن، دون أن  
ورتوشببها فعلهببا فببي  األلببوان

تزييببببببببببف أو تبهيببببببببببت هببببببببببذه 
المخمليبببة  الرخاميبببةالقطعبببة 

وضببجيجها،  ، وصببمتها،ومالمحهبباسببماها،  ويعببانقمنببا  ال تببي يرتببديها كببلَّ 
 انتشباء يمبر فبي سبكون اللحظبة، كحالبة   ببين عشبق   نهبا، فهبوا، وحنهباناو وعنف

، ولكن وطن يحمبل فعاالتهاناو حظة ك نبضات الل  ، تسرد ما تمليه عليانفعالي
فينا ما يحملبه البدم مبن كراتبه البيضباء والحمبراء، وأي  عبارض بهمبا، تصبيبك 

 الهمبوم، السبعادة، الفبرح، شبيء، البذي يحمبل فينبا كبلَّ  والشريانعلة، والوطن 
 و يمنحنبا اليبأس والقنبوت، ورغبم ذلبك تقبفأاإلببداع،  األلبم، يمنحنبا الحبزن،
صبحراء رمضباء، ال تقبوى علبى البحبث فبي ذرات رمالهبا الملتهببة  فبيشبريًدا 

وتنباور علبى  ،الساكن فيبك، ولكبن تحباول وتحباول الالمحدودعن هذا العشق 
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 فتكتببببب، تتغلبببب علبببى نفسببببك، علبببى محنتببببك العقليبببة، وشببببرودك البببذهني، أن  
مبببن خلجبببات، يتغنبببى بهبببا  مبببا فبببي أعماقبببك وتوصبببف، وت صبببي  كبببلَّ  وترسبببم،

لوحبة  قصبيدة، وأي ، فبأيبهيامبكلمكنونبات العمبق الهائمبة الوصبف الفعلبي 
لنا وقفات  وهنا وطن  في شخصية َمثلت أو وطن  أو تسرد فيأدبية تنتج، 

 الحياتية، ومسيرة ومتعرجات المسيرة منحنيات أمامووقفات طويلة، وعديدة، 
يصبغها الوطن في نفس بشرية أو شخصية، نضبالية،  التخليد ال تي يمكن أن  

تحبببدد  ببببأي مجببباالت اإلخبببالص واإلببببداع ال تبببي يمكبببن لبببك أن   علميبببة، أو أو
 ،الكبرى الحيرة بها، لكن الوصفية، التمجيدية معالمها وتبدع في عملية السرد

 فببببي عشببببق الببببوطن، وأّي مبنننندع مبببببدع  أمببببامحببببائًرا  قببببفيوالشببببرود،  ،والتيببببه
وقيمببه، والنضببال، والتضببحية، والوفبباء لمبادئببه، ووطنببه، وقضببيته، ومسببيرته، 

 هباألن   أمامهبايخضبع  بهبا، وال يسباوم ين البوطن ال تبي الناو وأخالقياتبه، وقب
 عمدت بالدم، باأللم، بالقيد، بالوجع، فكيف لي رسم ووصبف البوطن الممثبل

 الشقيق ورفيق فقدانصمود  المحن، وفي بالصمود في بالء بشخص، صدح
وزنبببازين  صبببمود تالشبببت ببببه زهبببرات العمبببر فبببي أقبيبببة التحقيبببق البببدرب، وفبببي

 القهر.
ال تي  من حالة الهروب المتكررة منها، بالرغم ها الحكاية ال تي ال مفرأن  

 ،ال تي صارعت الموت (الغرباوية)ف قدت وغابت هذه الرواية  مارستها منذ أن  
حدود،  بال ضعيف، وقهر جسد متوازنة، بين وقارعت األلم في معركة غير

يعرف  من يريد أن   ة الوطن لكل  خريط الفكر، ورسم العقل، وثار فأنتصر
 .عن العشق في روايات التحدي والقهر
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الطبيعية،  ملمة فصولها تبدأ من حيث بدايتها غيرل   أستطيعحكايتي ال تي ال 
الطريق،  وهو في أخر االستسالميأبى  مرض، وكان من حيث أفترس الجسد

، ولكن النهاية "كفن" يوارى الثرى  نعم، ي درك أن   موت الفكر  هل يكجسد 
 إماذا أقول صديقي  رفيقي  أستاذي وهل تموت الفكرة  وهل يرحل الوطن 

، انً انسإ داخلنا لترسم المسميات في أيقونة استجمعت كلَّ  ملهمي و ومعلمي  
يكون أي  شأن  قبل أن   كإنسانيكتب عنه  الذي يمكن أن   اإلنسان نعم، أنه

 يغفل القلم، ول م حمل ،انً انسإالوطن،  الذي صنع منه حب اإلنسان أخر،
يلق   والهدوء، ول م االبتسامة السيف، حمل األدب ول م ي همل البندقية، حمل
 .شخصية وطن في (الغرباوي محمود)بالحزم حمل 

 !كيف عرفت هذا الوطن 
الحالة  فلسطين، فكانت ا في مدرسة الجبهة الشعبية لتحريروأن باًل كنت ش

 يها ومناضليها، وعشاق فكرها، وصناعأسمع وأقرأ عن قياد الطبيعية أن  
 لتقيه، أعرفه والابه وال  هؤالء، أسمع أحد  (الغرباوي محمود(مجدها، فكان
يمر علي   مثلما تمر األسماء ال تترك بصمات كبيرة  االسم أعرفه، فكان

حاالت التأثر في هذه  كل   ، رغموالفكري   ومؤثرة في صميم التكوين النضالي  
يتم برمجتها  الخارجية، وما ية ال تي تشكل من خالل المؤثراتالحقبة العمر 
 الحاوي، أو رسمت أصابع عليها، كيفما فطرية بيضاء يتم النق  عليه، حالة

ل الفعلي، ولكنه فكان اللقاء األو   الغالم مضت المسيرة وكبر ، وعليهالفنان
 .بعد األبدانلقاء باألرواح، ول م تلتق  
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الخاص كان  محققي أن   أذكر ،المركزي ة سجن غزةأثناء التحقيق في أقبي
 نيسقط على وجهي أصاب أن   يداه كان وعريض، كف طويل )مابس(اسمه 

غض لي نظرة ب   صعوبة، ينظر ما حاول نزع اعتراف مني، يجدبالدوار، كل  
يا حبيبي "بدك قائاًل لي:  أعجابكلماتها،  اسمع في ثنايا ظاهرها، ولكن في

، هنا قفز ه بشيء يضر  رأسه بالحيط"هما نواج كل   ؟(يالغرباو )تعمل مثل 
، هذه القفزة ال تي ل م تحاك  )الغرباوي محمود(الروحي مع  في ذهني اللقاء

، بل حاكت هذه المدرسة )الغرباوي محمود(نضال وصمود وشخصية 
ا بمبدأ انً يمإللعدو،  الصمودية، وعمق الفكرة في الهروب من االعتراف

، وكيف بضرب الرأس )خيانةاالعتراف (لتحرير فلسطين   الجبهة الشعبية
تضعف في  ها يمكن أن  بالحائط، عمقه في عقاب الذات كل ما شعرت أن  

لحظة ما، أو تستسلم ألدوات القهر الممارس في أقبية التحقيق الصهيونية، 
، وغير المدفوع بتأثيرات وتدخالت الصامتنعم؛ هي مدرسة عقاب الذات 

حتى على مجرد التفكير بمبدأ  )محاسبة النفس(مدرسة  خارجية ولكنها
 كان للوطن  أنّ  فكيفللذات، للمبادت، للرفاقية،  ،)للنفس خيانة(يحمل

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

ل لقاء مع )محمود إالَّ أنه  الروحانيةكان في حدود  ، وأن  (الغرباوي لي أو 
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أشهر أجد  هذه الشخصية، وهذا الفكر، وهذا الوطن الذي بعد مالمحمنحني 
  .لحًما وشحًما، وفي غرفة واحدة أمامهنفسي 
 هببادت ة ترتسببم علببى شببفتي رجببل، نحيببف الجسببد، صببوتصببغير  ابتسببامة

ال  ومالمببببببحورزيببببببن، 
تحمببببببببل الميببببببببل إلببببببببى 
العنببف، بببل أديببب أو 

 معببانيمفكببر، تجمببع 
 كلمبات النشبيد البذي

 " فكننننريحفظنبببباه
يحنننرر  والننننارإ منننا

أرضك يا بالدي غير 
هبببا أن   ،"فكنننري والننننار

 الصببببببببببببببببببببورة ال تببببببببببببببببببببي
ا وأنبببببببببباستحضببببببببببرتني 

، (للغرببببباوي)أتحببببدث 
م فكببببببري والنببببببار، نعبببببب

 ،، ال تبي رسبمت الفكبرة بالنبار، فأتبعهبا الهبادونالغسبانية نيبةاالكنف هبا الفكبرةن  إ
 الفكبر) الوطن في معبد أثنان أركانهافرائض الصالة والتعبد  بأن   ،المؤمنون
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 (،الفكببرة والنببار)وهببذا هببو يقببف ويجلببس معببي القائببد الببذي أرى فيببه  (،والنببار
علنببببي أجببببد ضببببربات الببببرأس  مالمحببببه، محبببباواًل ببببببراءة الشببببباب التعمببببق فببببي

لها قدسية ال يراهبا إالَّ  تأكيد مرسومة أثارها على الجبين ألن   ، فبكل  بالجدران
 ."الوطن "فكرة ونار من أمنوا أن  

 حديث وشجون بيني وبين معلمي يوًما تلو يوم يتعمق حتى نظر إلي  
احترت  " وعيك وجد عند الرفاق عضالت لصنعتم للجبهة مجد   لو"وقال:

 فأبتسم لألمر ولكنه كعادته وفطنته فطن ،؟)محمود(ذا يقصد الرفيق ما
، األيامومرت  ،"العقلية كانت تحتاج لشخص ينفذ على األرض قدرتك"وقال:

 ،ل م يتمتع بها أي  من الرفاق ،خاصة مدرسة (الغرباوي)ا أرى في معلمنا وأن
 ،نسانيةاإلواجباتها  تقوم بكل   ،خاصة مالمحهابل كانت  ،قادة أو أعضاء

فكيف  ،روؤم ه كان يحنو على األشبال كأبوأنخاصة  ،الحياتية ،التنظيمية
 هؤالء. ألجل ضحى بزهرات العمر ال وهو

  !نكت  له أم نكت  عنه 
 والمقاالت سوى بعض الكلمات( الغرباوي )محمودحتى الل حظة ل م أقرأ عن 

ن عاشروا وعرفوا من أولئك الذي ياالجتماع على مواقع التواصل والتغريدات
وهذا هو  ،محاولين مجتهدين للكتابة عنه بقدر المستطاع ،(الغرباوي )محمود

أو بهرجة  ،بالنضال الفضفاض، حال أولئك المجهولين الذين ل م يؤمنوا يوًما
 ،الثائر والمفكر ،الصورة جمعت في ثناياها المناضل واألديب اإلعالم،
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ورغم ذلك أبت إالَّ  ،القائد الحزبي  و  والقائد المجتمعي   ،الشاعر واألديب
الوطن هو أو ل  أن   ،والثبات على المبدأ ،الثبات على النهج الذي اختارته

بلد العظماء ف   ،الوطن فهو األداة ال تي تصنع هذا اإلنسانأما  وأخر المراد.
الجزء  من بأن  آ (الغرباوي )محمودكذلك هو المعلم  ،وال يكبروا بها ،تكبر بهم
فكان له مدرسته الفكرية  ،الكل أعمق وأكبر من الجزء وأن   ،الكل شيء من

 إيمانهالمقتبسة من  ،وصفاته الثورية ،اإلنساني  وعمقه  ،ونظرته األدبية
 .هو الهدف وليس سواه أسمى أهداف اإلنسان بأن   والفكري   األيديولوجي  

م ل   هوف ،نكتب له وليس عنه الذي جميعنا يحتاج أن  ( الغرباوي )محمود
 منه، ونتعلم عنه، نتعلم نكتب فعلينا أن   أما نحن ،نتهى عليها ما يختار إالَّ 
  ن ل م يطرق األضواء، عا  عاشًقا وذهب عاشًقا.إنسامن سيرة 

)ب(  ( فبببي قسببببم1) الغرفبببة رقببببم هببباأن  
، 1229 عبام في سجن غزة المركبزي  

 ومببع سبباعات المسبباء بعببد اخببتالس
 حزببي  مبن الوقبت مبن العمبل ال بضبًعا

ليجببد  ،واألدبببي   ،والفكببري   ،والتنظيمببي  
مبع أولئبك  اإلنسباني   حيبًزا مبن العمبل

البذين حرمببوا  ،صبغار السبن ،األشببال
ن الرعايببة األبويببة، وكيببف يحرمببوا ولببديهم أب االبريئببة مببن حنبب طفببولتهم مببن
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حبببات مببن التمببر يصببنع منهببا حلببوى لهببؤالء  ،أشبببال الكببون يتسببع صببدره لكببل  
أتأملهبببا،  اوأنبببهبببي كبببذلك،  ،حفلبببة سبببمر خاصبببة ببببين أب وأبنائبببهاألشببببال فبببي 
يصنع الحلوى لألشبال ليمثل لهم األب واألم في أشبد سبنوات  وأشاهدها، قائد

حالة  امتلكتهالسجن، ل م أحس أنه غضب من أحدهم أو  جدرانبين  الحرمان
ال تبببي كبببان يمارسبببها هبببؤالء  االنفبببالتمبببن العصببببية، حتبببى فبببي أشبببد حببباالت 

وهببببدوء فببببي  ،ووقببببار بابتسببببامةكانببببت وسببببيلة االسببببتيعاب والعببببالج  ،لاألشبببببا
البذي تتماثبل صبورة  (الغربباوي )محمبود محمبود(ال (العبالج، ال يجيبد ذلبك إالَّ 
الببذي أصببيب بشببلل أثنبباء  (أبببو لبببدة محمببد) الشبببل األب وهببو يهدهببد علببى

 وجببدانصببرخة ألبم فببي سبباعات الليبل تزلببزل  محاولبة طعببن جنببدي فكانبت كببلَّ 
ورفاقيتبه، أنبه  سبانيته،نا  و  وتفصبح عبن أبوتبه (الغربباوي محمبود) القائبد هبذا

، القائبد، البذي ل بم يتبدخل فبي عمبل أي  رفيبق، أو يتبداخل فبي اإلنسانالرفيق، 
يستحضببرني موقببف كنببت فيببه مسببؤول  . وهنبباهومسببؤوليات حببدود صببالحياته

مببي، الخليببة الحزبيببة، وكببان أعضببائها حقيقببة  ذو ببباع بببالحزب والعمببل التنظي
ا أصبغرهم، وكبان لبدينا اجتمباع حزببي، فحباول وأنبورغم ذلبك كنبت مسبؤولها، 

الرفيبببق مسبببؤول الرابطبببة التبببدخل، وطلبببب اإلذن بالبببدخول لالجتمببباع فرفضبببت 
نناقشبها،  تدخله لكوني أؤمن بقدراتي علبى حبل واسبتيعاب المعضبلة ال تبي كنبا

 ،والرفبباق (ربباويالغ )محمبودكبان يسبير الرفبباق  "الفببورة" وأثنباء السبير بالسباحة
وهنننو ينظنننر بعمنننق لمننناذا رفضنننت   لببي:"قبببائاًل  )محمبببود(علبببي  الرفيببق  ىفنبباد
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لننيس بحاجننة لتدخلننهإ فقلببت:  "؟جتمنناعدخننول الرفيننق مسننؤول الرابطننة لإ
معاجلننننة األمننننرإ وتدخلننننه بمثابننننة تبهيننننت لشخصننننيتي الح بيننننة  أسننننتطيع

 مبه للرفباقكال المعتباد، ووجبه بهدوئه فابتسم "والقياديةإ لدى الرفاق بالخلية
 ".على حق مياس" :قائاًل 

ما هو  لحظة الذي كان يعلمنا في كل   اإلنسانالقائد  القدوة هذا هو الرفيق
نه إ، انً انسإومن هو المناضل، وأي  كيفية تجعل منك  ،العمل النضالي  

 (.الغرباوي )محمود معلمي الذي يسكن أعماق اإلنسان
والوفاء الذي منحنا إياه، هذا الوفاء الذي نكتب له، حتى نفيه الوعد  علينا أن  
جهده يصب في صناعة القائد، والمفكر، وخلق البدائل للحزب  كان كل  

عداد قيادته الشابة المستقبلية وبناء مستقبل واعد، فكان يختار  والوطن، وا 
ها الرفاق بعناية وخاصة صغار السن ويدفع بهم إلى المواقع القيادية، رغم أن  

على البناء، ل م  برهانالتجربة خير  الحتمي أن   إليمانه لكن أكبر منهم،
الرفاق، رغم أنه كان  بأعمال الصالحيات، ول م يتداخل يستحوذ على كل  

مرجع الكل حزبًيا، وتنظيمًيا، وأخالقًيا، وكان يمثل الحزب وصورة الحزب 
ًعا لدى أشبالنا صغار السن، وكينونة الحزب لدى رفاقنا جميعهم  يردد جمي

، نعم، هو من (فكر ونار)منا أنه آهذا هو الحزب، وهذا هو القائد، الذي 
دفع بي وبالعشرات من الرفاق إلى مواقع متقدمة في تجربة أطلقوا عليها بناء 

أي  قائد الذي يدفع بشبل يبل  من  فكيف لقائد قيادات المستقبل للحزب، 
هذا ما فعله  ر !منظمة ح بية في األس( ربيًعا إلى قيادة 91العمر )
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حيث دفع بنا لخوض  ،معي ومع غيري من الرفاق (الغرباوي محمود)
المعركة في أعلى السلم القيادي، لنتعلم ونصقل شخصيتنا الحزبية، وليترك 

 .بعيدلنا الطريق، وهو يراقب من 
متسًعا من الوقت لالستراحة  (الغرباوي)حتى من بعد التحرير ل م يمهلنا 

منذ األسبوع األو ل مستثمًرا ما  والوطني   بأتون العمل الحزبي   فزج بنا ،والراحة
 ،والوطني   غرس بنا من تجربة السجون في أعقد مراحل العمل النضالي  

  .شخصية وقدراتها فاختاروا لنا ما يتناسب وكلَّ 
 (:الغرباوي )محمود األسر قائد في األسر وقائد خارج

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

 ،واالجتهاد يكلفنا ويحثنا على العمل منازلنا، يسأل عنا، يطمئن علينا، ثمَّ 
م القيادة في فرع األرض المحتلة، وفي فرع غزة، قائد كان يمثل أعلى هر 

مع من هم بعمر أبنائه لو كان خارج أسوار السجن، لو  ويتسامركان يجلس 
أجدنا، يوزع  ن  إنا بل كان يقومنا، ويجازينا أأخط ن  إيغضبوا منا أو علينا 

 التضامنويقنعنا، وال أنسى كيف قال لي بعد فعاليات أسبوع  المهامعلينا 
ال أريدك هناإ أريدك سرى، حيث كان ل م يمض  على تحررنا شهر، مع األ
، ل م في مهمة حماية طريق ودر  الح   ورفاقه" "قال: أين ، فقلت: هناك

أسبوع بمهمة جديدة، ملقًيا  أفهم عليه حينها، ولكنه تركني ومضى ليعود بعد
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ماية ح مهامتكليف بقيادة الجهاز العسكري بمنطقة جنوب غزة يتولى  ي  عل
الرفاق في الحزب من أي  اعتداء من العمالء، وخوض مرحلة نضالية معقدة 

"، فرد  اتركني أرتا  قليال  "في ظل  الواقع الجديد والمعقد، فنظرت له وقلت:
" :  "، فكان الصمت سيد الموقف.جيفارا ترك الو ارة واستشهد بالمغارةعلي 
ؤمن بالوطن، من غ رس فينا القائد، اإلنسان، الم (الغرباوي )محمودهذا هو 
للحزب، ومن افهمنا ماهية وكيفية الحزب، وعلمنا  واالنتماءالوطن  معاني

ذ ب أين نكون دوًما. القائد يخرج من حقيبة كان  محمود(الب )وما بعد الصمت وا 
 يحملها مادة عسكرية، وقطعتي سالح قائاًل هيا أبدأ... 

 اإلمسباكلسبيناريو المناسبب لهبا، أو الحكاية ال تي ل م أتمكن من صياغة ا هان  إ
بحبكتها وديمومتها الحية في دوائر الحقيقة ال تي يجب أن تكون عليها حكاية 

نتخلبى عبن الطريبق والمببادت، ومفباهيم  ن ل م يترك لنا شيًئا للحيباد أو أن  انسإ
 ن.ال تي غرسها فينا، وبنا، لنكون كما نحن اآل االنتماء
عالية حزبًيا ووطنًيا، ومجتمعًيا، فكبان رأيبه وشبهادته ائدنا بالمصداقية الت ميز ق

وثيقببة يعتببد  بهببا، ومحببل ثقببة الجميببع نظببًرا لمسببيرته وسببيرته، فهببو القائببد الببذي 
للجبهببببة الشببببعبية لتحريببببر فلسببببطين  طببببرق أبببببواب عضببببوية المكتببببب السياسببببي  

، وهبببو المبببواطن البببذي كبببان ي شبببارك أبنببباء مخبببيم الببببريج فبببي تنظيبببف 1291
اكة ومشاركة باليد والجهد، وهو اإلنسان الذي كان يجوب شوارع الشوارع، شر 

ومبدن غببزة بحثًبا عببن رفاقبه، متفقببًدا لهببم، مطمئًنبا علببيهم، بسبيًطا، وقائببًدا. هببو 
للبوطن،  (فتحبي) الشهيد الشاهد الذي ودع أخاه باإلصرار والتحدي، زاًفا روح
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خببر آب حتببى الحتمببي بالسببير علببى الببدر  ايمانببهوللعهببد، فزينببت صببورة الشببهيد 
 نظرة للوطن.

 (وليد الغول)لذي ل م أره غاضًبا، عابًسا، إالَّ عندما وجه له ا (محمودال )هو
جملة في حضور قيادة الجبهة الشعبية في غزة  1221مسؤول فرع غزة سنة 

، مشكًكا (أبو صالح القطاوي، عماد أبو رحمة، تغريد جمعة كايد الغول،)
بشأن الرفاق المعتقلين لدى السلطة  (رحيمالطيب عبد ال)بروايته عن اتصال 

هم ليسوا رفاق، فهنا عليه، بأن   (وليد)على خلفية جهاز الجبهة العسكري، ورد 
وليدإ أسأل عني جورج حبش وأكبر رفيق حتى " له:وقال  محمود(ال)ثار 

إ وها ا" شيء يكون صحيح  )محمود(أصغر رفيقإ يقولوا لك عندما يذكر "
الصورة النمطية ال تي جذبتنا للقائد المعلم، من تمتع  . هذه"هو كايد يشهد

بمواصفات مدرسة الفكر والنار، والوطن، وال تي تعلمناها منه كما هي، وكما 
 هو.

 :رحيل الفينق
، 9119الثالثبين مبن أيبار) مبايو(  في

رد ، من جديد ف  انيةالث  بدأ الفينق رحلته 
أمضبببببببى  جناحيبببببببه وتعملبببببببق، بعبببببببد أن  

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

متببببنقاًل مبببن سببببجن المجببببدل  عاًمبببا 99
إلببببببى نفحببببببة، إلببببببى الرملببببببة، إلببببببى بئببببببر 
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بهبببا الشبببمس  عبببانق، هومنهبببا إلبببى غبببزة محطتبببه األخيبببر  إلبببى كفاريونبببا السببببع،
، محمبببود(ال)ء مببن نبببوره مر القمبببر الخفببي حيببباً االمحجوبببة، الخجلبببى منببه، وسببب

ة األسبببيرة، يسببباهم فبببي بنببباء الحركبببة الوطنيَّببب ذه المسبببيرة أن  اسبببتطاع خبببالل هببب
تتصبببدى، تتحبببدى و متبببين، تقببباوم و صبببلب، و قبببوي،  بنيبببانلتكبببون حركبببة ذات 

ر، تببببارة بببببالفكر وأخبببببرى بالتحببببدي، وليقصببببص علينبببببا تنببببباو و تواجببببه، تجابببببه و 
هببا قصببص أنبيبباء قصببص ل ببم نعهببدها، ل ببم نعرفهببا، ل ببم نتعلمهببا... أن   ()محمببود

ضبم الفينبق ان، عندما 1291 عاميقة ال تي شهدت أو ل فصولها الوطن، والحق
برحلتببه  للثببو رة، وللجبهببة الشببعبية لتحريببر فلسببطين، منطلقًببا مببن مخببيم البببريج، 

البوطن فبي زهراتبه التاسبعة عشبر،  مالمبحباحثًا عن لوحته السرمدية، ومعبالم 
كل مبا اشبتد  بوتيرة تزداد دافعيتهبا معارك الوطن ، ليخوض كلَّ العنفوان وريعان

الوجببع، وزاد األلببم. خبباض ثببورة البندقيببة، وثببورة القيببد، وثببورة الجببوع، فصببدح 
 ؛ ليقول:سجانه.. وصرخ مزلزاًل قيده، وعنهجيه .الفينق

ضرابنا هوة    تظارنوابين الرغيف وا 
القرار وأمعائنا يربض الموت  وبين

 نتصارواال 
المرسوم علبى جنباحي  االنتصارهو 

، البببببببذي وضبببببببع الفينبببببببق الفلسبببببببطيني  
ل لبنببببببات أدب السببببببجون،  وصبببببباغ أو 
وثقافببببببببة أدب المعببببببببتقالت، وتببببببببدوين 

األسبببببببببببببببببرى وبطبببببببببببببببببوالتهم  معانببببببببببببببببباة
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، وكسببر الخبزان جببدرانوتحبدياتهم، وحطببم حباجز الصببمت بقلمبه وأدبببه، وقبرع 
فببببي السببببجون، وتصببببدى لسياسببببة اإلفببببراغ  روح الخببببوف واالسببببتهداف الثقببببافي  

فببببببي السببببببجون.  والفكببببببري   الثقببببببافي  
أعلنبببببببببببت إدارة السبببببببببببجون  عنبببببببببببدما

ة م علببى الثقافببة الوطنيَّبباالحظببر التبب
الوسبببائل الثقافيبببة  ، وكبببل  نسبببانيةواإل

لتنفجببر أشببعاره، وكلماتببه، وتصبببح 
قصبببببائده وثبببببائق وشبببببهاداته سبببببجاًل 
تاريخًيببببببببا لتببببببببأريخ مراحببببببببل تطببببببببور 
الوضببببع االعتقببببالي، ولتببببدلل علببببى 

، واألدببببببي   الفكبببببري   أسبببببرانامسبببببتوى 
يط بهبببم مبببن ، رغبببم مبببا يحبببوالثقبببافي  

 قهر وقمع.
ة ال تبببي ل بببم تضببباهيها أي  ة األسبببيرة الفلسبببطينيَّ أحبببد معبببالم الحركبببة الوطنيَّببب فهبببو

وسلوكها، ومدرسبتها، هبي  ونظامهاتجربة أسيرة في التاريخ، بفلسفتها وأدبها، 
، سباًنانوا  قائبًدا، و شباعًرا، و أديًببا، و مناضاًل،  (الغرباوي)المدرسة ال تي برع فيها 

يد إلى أكاديمية إعداد ثائرين ومناضلين، تتحدى سياسبة التفريب  وحولها من ق
ن، فبببببربط ببببببين اإلنسبببببان األسبببببير اال تبببببي اسبببببتهدفها المحتبببببل والسبببببج اإلنسببببباني  

تفاعلية تمثلت في قصيدته ال تي صدح فيهبا  بوجدانيةوالوطن، وهموم الوطن 
 قائاًل:
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 خذني إلى غ ة
 أشعار ح إ ساعدا

 رةفتق ا من اللحم المم قإ حنج
 خذني

 فقد يحتاجني جدرإ جرّا 
 طفلة فقدت أخاها قر  المدرسة
 فأرشدها الجنود إلى طريق المقبرة

ن عن الوطن وأحداثه، بل ارتبط فيه، في رحلة االسجن والسجل م يعزله 
الفينق، واستمر في أرجائه وسمائه شاهًدا شهيًدا، تجلى هذا االرتباط في 

 ديوانالغابة البرتقال(، حيث واكب هذا  )رفيق السالمي يسقي نياالث   هديوان
ألسر اة على مدار سنوات مجريات األحداث والعديد من المناسبات الوطنيَّ 

 1299 عامرحلته األولى، فكتب من نفحة الطويلة ال تي قضاها الفينق في 
  ا:شاديً 

 نفحة في الليل  قطرة ضوء
 بأشداق مقبرة معتمة

 وفي الصبح  عاصمة حياة
، ) داليببا، وديمببا(، أب البنتببين1291، مواليببد غببزة (الغرببباوي محمببد محمببود)

يحمل درجة البكالوريوس إدارة أعمال، من سكان مخبيم الببريج، عضبو اتحباد 
ين، التحببببق بصببببفوف الجبهببببة ين، وعضببببو اتحبببباد الكتبببباب الفلسببببطيني  الصببببحفي  

ربيًعبببا، استشبببهد أخببباه  12وهبببو يبلببب   1291الشبببعبية لتحريبببر فلسبببطين عبببام 




