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 يدـيخ الشهــالش

 ابد(ــــوعـ)أب ـنــن يكــــأميـ
(1357-1420/1937-1999) 

 

 
 ة..ــــــــــــــتوطئ -

 1975إىل عبـ  1963 عبـ خبلؿ الفًتة ادلماتدة من لاتبريخ اإلخواف ادلسلمُت ُب سورية اتبع ادلإف 
 مدٍة وجيزةٍ ععد ٍب غبدر سورية  "حفظو اهلل" األساتبذ عصبـ العطبرقيبدة اجلمبعة  ُب عداياتهب مسلّ اليت ت

غلد أف اجلمبعة "رزتو اهلل"،  ؤلساتبذ عدنبف سعد الدينيم القيبدة لاتسلواناتهت ع ،واساتقر ُب أدلبنيب
دائرة نشبطهب على الرغم من كل  اتسعتزداد أعضبؤىب و او  تكب اناتظمت و قد خبلؿ ىذه الفًتة 

 من وياتقدـ مبصرة، حركة ُب لولبيبً  ياتطور تنظيمهب كبفو  ،عليهب احلظر وادلبلحقة والاتضييق ظروؼ
غلد أف ىنبؾ و  .ادلسلم واجملاتم  ادلسلمة، واألسرة ادلسلم، الفرد عنبء تساتهدؼ رؤية وفق آخر إىل موق 

مب يزيد خبلؿ ماتمبسكًب قويًب عنبًء  يقود اجلمبعة خبلؿ ىذه ادلرحلة السرّية ويعمل على عنبئهبمن كبف 
يعمل لوحده سراً )كبف  أنوعقد من الزمن، وصفو ععض األوفيبء ادلخلصُت من رجبؿ اجلمبعة على 

الذ عبلصمت.. وعمل )قبؿ فيو أحد اإلخوة األعرار أنو و  ..(30)(عمل كاتيبٍة من الرجبؿ األشداء
 عبلاتأسيس شغفو عل والسلطة عبدلنصب شغوفبً  يكن مل)وأنو  (..17)(ب إىل غَته الصمتعصمت.. وحبّ 

 رزتو وكبف واجلهد، الاتضحية من الكثَت تساتحق البنبء سوية ُب سطر زيبدة أف يعاتقد وكبف البنبء، ورف 
 ادلاتينة األسس ض )و  وأنو ..(1) (العبطفية الفعل وردود االنفعبلية، األعمبؿ من الاتحذير كثَت اهلل

 اساتطبع وقد ،واآلليبت األسبليب زلدد األىداؼ واضح الدعبئم، قوي إسبلمي لاتنظيم والراسخة
 االساتبداد فيهب ؼلّيم القسوة شديدة ظروؼ ُب قويبً  تنظيمبً  يبٍت أف إخوانو، م  سنوات، عشر خبلؿ
 رتبعة فحوؿ من فحلٌ  رجلٌ )أنو اجلمبعة  قبدةفيو أحد  قبؿو  ..(1)(أقصبه إىل أدنبه من القطر على

 اهلل َكاَتبَ  وقد أحد أعبلـ اجلمبعة )أشهد وشهد فيو..  (27)..(بً وصرػل بً وشجبع بً صبدقكبف  اإلخواف،
 معهم، أتعبوف وأف ،2010 عبـ من اليـو حىت العبمُت مراقبيهب وكل اجلمبعة قبدة كل أعبصر أف يل
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 قبئداً  كبف عبعد أعب األخ أف أشهد "عليو اهلل رضواف" السببعي شيخنب من عدءاً  منهم، قريببً  أكوف وأف
 اجلمبعة قيبدة عبلية وعكفبءة تبع َ  مبدعة.. مةمنظ   وعقليةٍ  عبلية، عكفبءةٍ  سورية ُب العمل قبد ..زاً ػػػػػػشلي  
 . ."تعبىل "رزتو اهلل إنو الشيخ الشهيد أمُت يكن..(3)(الاتحديبت أخطر مواجهة وُب ادلراحل أخطر ُب
 ..وسماتو الشخصية نشأتو -

من  سورية ُبُب مدينة حلب  1937)أعو عبعد( أمُت عن عبد الرزتن يكن عبـ  الشيخ الشهيدولد 
 .عبلسبلطُت العثمبنيُتوثيقة قراعة تؤكد أف أسرتو على صلة  )يكن( نسبةو  ،أسرة حلبية عريقة

قرب ادلدرسة العثمبنية ُب حلب، آؿ يكن ُب حي عبب النصر  )قصر( ُب قنبؽتو ونشأ كبنت والدتو
 اً َت خأو  مصر ٍب بلح ٍب قشمد)وايل  عثمبف عبشب يكنالوزير جّده  أنشأىبوىي مدرسة كبَتة وشهَتة 

 (26)(1).ُب سوريةاإلسبلمية وتعّد أوقبفهب من أضخم األوقبؼ  (يكّ دلا ـر حلا ةخيشم
الاتـز ورغم ذلك  (الكّلية األمَتكية) والاتحق مبعهد حلب العلمي نشأ وترعرع ُب كنف عبئلة ثرية

أسبتذتو، واساتطبع إقنبع مقرعًب من زمبلئو كبف مؤثرًا ع،سبلمي واناتسب للحركة اإلسبلميةعبلسلوؾ اإل
كاتبب عبساتبداؿ  دراة أف ختّص  مكبف دلسجد ُب ادلدرسة، كمب اساتطبع أف يقن  مديرية ادلعبرؼ اإل

، "فلسطُت ىي ادلوطن األصلي لليهود"أف تقوؿ  الذي اكاتشف فيو ورود فقرة عبللغة االنكليزيةالاتبريخ 
 (25)(19)عية ُب كلية احلقوؽ جببمعة دمشق.دراساتو اجلبمتبع   ،ى وعيو السيبسي منذ صغرهشلب يدؿ عل

أنو  " (:يكن أمُت الشهيد القبئد األخ م  ذكريبٌبمن )حتت عنواف  الساتبذ زلمد فبروؽ البطلاأورد 
كبف شبعًب رتيل الطلعة، حلو البسمة، عبدي الرجولة، فبرسبً، حصيفبً، صبحب حجة ورأي، قوي 

ملاتزِمًب عبإلسبلـ عكل صرامة، مل يكن على اساتعداد أف الشخصية، ؽللك حقًب مقِومبت القيبدة، 
 وحركةً  عبإلسبلـ ُخُلقًب وسلوكًب ودعوةً  وأشهد أف الاتزامو.يسبـو عليو، حىت دلن كبف أقرب النبس إليو..

 (3)"ُب وقت مبكر من حيبتو مذ كبف يبف  الصبب بءج
 انتسابو إلى جماعة اإلخوان المسلمين.. -

واطلرط إىل رتبعة اإلخواف ادلسلمُت،  ،ساتة عشر عبمبً ، أمُت يكن منذ فاتوتو األوىل الشبب اناتسب
وقّدمو دتّيزه عبجلدية واحلـز والذكبء على ادلساتويُت الاتنظيمي  ،على رتي  احملبور ُب العمل الدعوي

من أعنبء ادلدينة وأعنبء  الواعي الشبببمن ماتميزة ثّلة رت  حولو إىل مواق  ماتقدمة ُب اجلمبعة و  والعبـ
 (25)(1).ُب غبية الاتنظيم إخوانٍ  اتكاتلٍ ل نواة شكلت الريف
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 موقفو من الوحدة مع مصر..  -
ووافقوا على حّل اجلمبعة لقيبـ  قيبدات اجلمبعة مؤيدًا لقيبـ الوحدة م  مصر و وموقفكبف موقف

عبد قدـو عم  احملاتفلُت عبلاتهليل واالحاتفبؿ السوريُت ، واقًتح البعض أف يقـو اإلخواف الوحدة
دمبء ععْد  مل جتفّ ولكن  ،ضلن م  الوحدة)قبئبًل  عكل وضوح وىذا مب رفضو أمُت يكن ،النبصر

شعوره عآالـ إخوانو ُب  ىدم وىذا يعّب عن (عبد النبصر! ضلاتفل عقدـوهنلل و حىت إخواننب ُب مصر 
 أفراد اجلمبعة ُب إطبر إجاتمبعيصلاتو ولقبءاتو م  على  حبفظ يكن كمب أف االساتبذ أمُت،مصر

 (23).مة اجلمبعةعلى تفرؽ حلُ منو خوفبً  ععيد عن اإلطبر الاتنظيمي خبلؿ فًتة الوحدة شخصي
 نجاحو في انتخابات االتحاد القومي.. -

 ، ولو من العمر واحد1958شبرؾ ادلرحـو أمُت يكن ُب عهد الوحدة عبناتخبعبت االحتبد القومي عبـ 
وعشروف عبمبً، وصلح فيهب ليكوف أصغر شبب ينجح ُب اناتخبعبت عبمة، مزازتًب عذلك الكثَت من 
الشخصيبت السيبسية واالجاتمبعية. ولقد سبعده على ىذا النجبح اناتمبؤه اإلسبلمي، حيث كبنت 

 (1)دتيزه ونبوغو وموق  أسرتو االجاتمبعي.إضبفًة إىل  احلركة اإلسبلمية ُب حلب ذات ثقل نوعي
  ..ثم رئاسة مركز حلب للجماعة شورىالتسّلمو أمانة سر مجلس  -

والندمبجو  ،ومب ػلملو من صفبت شخصية ،سن تدعَتدلب دتّيز عو الشبب أمُت يكن من وعي وحُ 
 ،رللس شورى اجلمبعة ُب سوريةناتخبعو لعضوية ًب ا دقف ،الاتبـ م  القيبدات والقواعد ُب اجلمبعة

ىذا اجمللس الذي يعاتب اجمللس األىم ُب عنية اجلمبعة والنبظم إليقبع النشبط احلركي  وتسّلم أمبنة سرّ 
وعدأ  ،على مساتوى القطر ادلركز األكبوىو ٍب مب لبث أف تسّلم رئبسة مركز حلب للجمبعة  ذلب.

تلك الفًتة و عإشراؼ مببشر  دلناتسبُت للجمبعة عشكل ملفتبزدادت أعداد افاإلعداد والاتنظيم 
 (25).منو

 (:حتية الوفبء) حتت عنوافعن تلك الفًتة مب نشره  ضأورد األساتبذ زلمد فبروؽ البطل ُب معر 
بيل األساتبذ أيب عبعد أمُت يكن "فبلفضل ععد اهلل يعود إىل األخ احلبيب، القبئد الشهيد، الفقيد الغ

راسة، ععيد فقد كبف أعَرَؼ عبلرجبؿ مٍت، كبف ذكيًب نبهببً، صبحب فَ  ،رزتو اهلل تعبىل وأجزؿ مثوعاتو
النظر، يسُب أغوار إخوانو، ويكاتشف مواىبهم وطبقبهتم، وَيسُنُد كل مهمة ِلَمن يعاتقد أنو أىل ذلب، 
حبكم مسؤولياتو عن مركز حلب... وحُبْسن ظنو يب... أوكل إيل  إدارة دورة ادلوجهُت أوائل 

ىو الذي يرشح يل عنبصر الدورة شل ن يناتقيهم عقوة طي ب اهلل ثراه بف األخ أعو عبعد ك.. السبعينبت
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فراساتو، وعُعِد نظره، وإحبطاتو علمًب عكفبءات إخوانو الشببب. وقد أسعدن عًتشيح رلموعة من 
مل اإلخوة الشببب، أذكر منهم: األخ األساتبذ زىَت سبمل أعو الطيب، واألخ د.ادلكبنسي، واألخ العب

الشهيد الشيخ عثمبف رتبؿ، واألخ الشهيد األساتبذ مهاتدي كسحة، واألخ ادلهندس زلمد نور 
سويد، واألخ األساتبذ عبد السبلـ قبوجي، واألخ الدكاتور عبد ادلنبف علو، واألخ البوفيسور الدكاتور 

 (2).." َمن عقيزلمود ضلبس وغَتىم كثَت... رحم اهلل َمن مضى منهم إىل رعو شهيداً عزيزاً، وحفظ اهلل
 ..1975-1963من  زمام قيادة الجماعةاألستاذ أمين يكن  تسّلم -

، واساتبلـ حزب البعث السلطة وإعبلف احلرب على رتي  1963عبـ  ععد انقبلب الثبمن من آذار
القوى السيبسية ادلخبلفة، وعشكل أخ  القوى اإلسبلمية، توجهت رتبعة اإلخواف ادلسلمُت إىل 

صفوؼ أعنبئهب على أسس جديدة تاتبلءـ م  طبيعة ادلرحلة. وقد أدت سيبسبت القم  إعبدة تنظيم 
تلك إىل انسحبب الكثَت من القيبدات الاتقليدية إىل الظل، ليحاتل ادلواق  ادلاتقدمة قيبدات شبعة. وقد  
كبف ادلرحـو أمُت من ىذه القيبدات حيث وصل إىل موق  نبئب ادلراقب العبـ مبب نبلو من ثقة 

بب قيبدات اجلمبعة، وعلى رأسهم الشيخ عبد الفاتبح أعو غدة رزتو اهلل، الذي كبف يرى فيو وإعج
 اظلوذجبً للداعية العبمل، ويض  فيو قدراً كبَتاً من الثقة.

عدأ ادلرحـو أمُت م  حداثة السن يض  األسس ادلاتينة والراسخة لاتنظيم إسبلمي قوي الدعبئم، واضح 
واآلليبت. وقد اساتطبع خبلؿ عشر سنوات، م  إخوانو، أف يبٍت تنظيمبً األىداؼ زلدد األسبليب 

  م فيهب االساتبداد على القطر من أدنبه إىل أقصبه.قويبً ُب ظروؼ شديدة القسوة ؼليّ 
كبف ادلرحـو )أمُت( نبئببً للمراقب العبـ للجمبعة، وقد اضطر ادلراقب العبـ عسبب الظروؼ السيبسية 

اساتهدافو وسبئر القيبدات السيبسية الاتقليدية إىل مغبدرة القطر إىل لبنبف ومن ٍب ادلشبر إليهب، وعسبب 
العبء على كبىل  كبملإىل أدلبنيب حيث اساتقر ىنبؾ، وكبف ذلذا الوض  االساتثنبئي دور ُب إلقبء  

 (1)الشبب الذي احاتل موق  نبئب ادلراقب العبـ، وقبـ حبقو خَت قيبـ.
 في أقسى المراحل السريّة.. المعّوم إلى المنّظم االنتقال من العمل دوره في -

ف دراسة جترعة البنبء أ"تلك ادلرحلة  األساتبذ أمُت يكن ُب عُّت األساتبذ زىَت سبمل ُب معرض كاتبعاتو عن
، تشَت إىل 1973 - 1963من الفًتة  خبلؿ عشر سنوات الاتنظيمي ُب رتبعة اإلخواف ادلسلمُت
فإذا كبف  ،ادلبصر الذي كبف ياتمات  عو أعو عبعد رزتو اهلل تعبىل عمق الاتخطيط وحسن اإلدارة والوعي

الشيخ مصطفى السببعي رزتو اهلل تعبىل، قد أسس اجلمبعة م  الرعيل األوؿ ُب األرععينبت ُب منبخ 
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 (1)."دة تأسيس عبدلعٌت الدقيق للكلمةىوإعب1963حّر ومفاتوح فإف مب قبـ عو أعو عبعد م  إخوانو منذ
ـ الذي يعاتمد على اجلمبىَت العريضة، مرحلة للعمل ادلعوّ كبنت فًتة االنفصبؿ  أنو ُب " :وأضبؼ

فكبنت اجلمبعة تثبت وجودىب عقوة من خبلؿ تيبرىب العريض ُب الشبرع السوري، وعقوة شخصيبهتب 
القيبدية، اليت كبنت تصوؿ وجتوؿ ُب السبحة عقواىب الذاتية، وعقواعدىب اجلمبىَتية، دوف أف يكوف 
للجمبعة عنبء تنظيمي حقيقي مًتاعط على النحو الذي أصلزه فيمب ععد ادلرحـو أمُت فيمب عرؼ 

 عبدلرحلة السرية.
 يؤكد ُب رتي  لقبءاتو م  الكوادر اإلخوانية ضرورةً  أمُت يكن وكبنت ادلرحلة السرية كمب كبف ادلرحـو

الدعوية، كمب فهم البعض أخذاً من اقاتضاتهب الظروؼ الطبرئة، وليست مرحلة طبيعية ُب مسَتة احليبة 
 (1)"اعاتداء الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم عهده مبرحلة سرية !!

 :البطل فبروؽ زلمد األساتبذ كاتب( يكن أمُت األساتبذ قبدىب اليت السرّية الاتنظيمية) ادلرحلة ىذه وعن
 والنبشطُت ادلركز أعضبء وجوه يلاتقي كبف أنو ادلهمة ذلذه تنفيذاً  عبعد أعو األخ فعلو الذي وكبف
 ىذه ُب العمل لقيبدة إخوانو من يرشحو عم ن يسألو انفراد، على منهم واحد كل يلاتقي فيهم،
 آخر ععد شخصبً  ويلاتقي ومؤىبلتو، صفبتو وعن ادلرشح، األخ عمل عن يسألو ٍب السرية، ادلرحلة
 الكفبءات فيو توفرت َمن الاتنفيذي، ادلكاتب موافقة ععد لئلدارة، ؼلاتبر النهبية وُب... النحو ىذا على

 الطريقة ذلذه عبعد أعو األخ جلأ طبعبً  سأذلم، أو الاتقبىم شل ن األكثرية شهبدات خبلؿ من القيبدية
 .اخلطَتة السري ة ادلرحلة تلك ُب االناتخبعبت إجراء ادلمكن من يكن مل حيث ضرورة،
 وجديدة، شبعة قيبدات ووف رت وأْمِنو، ادلركز وحدة على حبفظت احلكيمة الطريقة ىذه أف وأشهد
 .مكشوفة وغَت عبلية كفبءة وذات
 السبعقة، اإلدارة ُب عضواً  وكنتُ  اساُتشَت، شل ن كنت أنٍت ورغم أنٍت أشهد حلب مركز مساتوى وعلى
 ىي من أو ادلسؤوؿ؟ ىو َمن أعرؼ ال وأنب سنوات مضت -قدمت كمب- الشورى رللس ُب وعضواً 
 وأدعو منضِبط، والنشبط مناتِظم، العمل أف أشعر كنت لكنٍت. عبلعمل؟ والقبئمة ادلخاتبرة اإلدارة
 ىذا.. وصبدراً  وارداً  ادلنضِبط البيد خبلؿ من معهم أتعبمل كنت الغيب، ظهر ُب عبلاتوفيق إلخوان
 وجتديد اجلمبعة، أمن وحفظ العبـ، الصبّب حتقيق ُب رلاتِهداً  عبعد أعو األخ فعلو الذي

 (4)!!!"فعبليبهتب
 عقية م  اساتطبع يكن أمُت ادلرحـو" أف عقولو ادلرحلة تلك عن سبمل زىَت األساتبذ عليو دأكّ  مب وىذا
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 دقيقة، وإدارية وعلمية شرعية أسس على ماتمبسكبً  قويبً  تنظيمبً  يبنوا أف الفبعل، الفريق وعروح إخوانو،
 الاتجبرب قوتو مسببر كبف السورية، السبحة على نفسو يفرض سرياتو رغم الاتنظيم ىذا وكبف

 الاتصرفبت ععض على لبلحاتجبج واآلخر احلُت عُت تقـو كبنت اليت الشعبية( اذلَبّبت)و االناتخبعية،
 الكبى السورية ادلدف ُب مرة من أكثر العبـ اإلضراب فيعلن السلطة، عليهب تقدـ كبنت اليت الشبذة
 وعقيدتو لدينو االناتصبر عن يومبً  غلنب مل الذي السوري الشعب ألعنبء ونداءاهتب اجلمبعة عاتوجيو
 ُب لولبيبً  ياتطور الاتنظيم كبف( يكن أمُت ادلرحـو يقودىب اليت) الفًتة ىذه ُب أنو: "وتبع !!"  ووطنو
 ادلسلمة، واألسرة ادلسلم، الفرد عنبء تساتهدؼ رؤية وفق آخر إىل موق  من وياتقدـ مبصرة، حركة

 ورف  عبلاتأسيس شغفو عل( السلطة)و( عبدلنصب) شغوفبً  أمُت ادلرحـو يكن فلم. ادلسلم واجملاتم 
 اهلل رزتو وكبف واجلهد، الاتضحية من الكثَت تساتحق البنبء سوية ُب سطر زيبدة أف يعاتقد وكبف البنبء،
 وىي أحيبنبً  القوة مبظهر تاتمظهر اليت العبطفية، الفعل وردود االنفعبلية، األعمبؿ من الاتحذير كثَت
 (1".)أقرب الصب وقلة النزؽ إىل

 إعادة تشكيل اإلدارات باالعتماد على الشباب.. -
أمسح لنفسي من عبب الاتأريخ أف أذكر ععض "كاتب األساتبذ زلمد فبروؽ البطل:   ىذا اجلبنبوعن 

 ادلواقف اليت تشهد لؤلخ أمُت عرجبحة العقل، وسداد الاتفكَت، وعُػْعد النظر، واحلكمة ُب إدارة األمور،
م  جرأة نبدرة، وشجبعة فبئقة.. ومنهب تشكيل اإلدارات ُب سلاتلف مدف سورية.. لقد كبف من 
احلكمة مبكبف أف يفكر األخ أعو عبعد عإعبدة تشكيل اإلدارات جتديداً ذلب، وإدخباًل لعنصر الشببب، 

ف على رأس يكن منبسبًب أف يكو  ذلك أنو ُب ادلرحلة السرية اليت اضطرت اجلمبعة للجوء إليهب، مل
 (4)َلنوف، لكوهنم مكشوفُت، تسهل مراقباتهم وزلبصرهتم واخًتاقهم.عإلدارات اإلخوة ادلشهوروف، وادلا

 الخالف وانقسام الجماعة... -
مغبدرة  ىواخلبلؼ الذي حصل عُت األساتبذ أمُت يكن واألساتبذ عصبـ العطبر  من أىم أسببب

أحوج مب تكوف ُب ظروؼ  عفًتة وجيزة بً عبم بً مراقب وععد تسميات 1963عبـ  العطبر لسوريةاألساتبذ 
موقف االساتبذ  وفّسر البعض، بت اجلمبعةواصطحب معو كبمل ملفّ  ،لمراقب العبـفيهب اجلمبعة ل

من أسببب اخلبلؼ و ، اجلمبعة هبب دتر اليت السرية ادلرحلة م  تنسجم ال طبيعاتو الشعبوية العطبر أف
العطبر على دخوؿ اجلمبعة ُب العمل ادلسلح دوف الرجوع لرأي القبدة على األساتبذ موافقة أيضًب 

  (25()23)الذي رفض ىذا األمر عشكل قبط .ألساتبذ يكن ااألرض ُب سورية وعلى رأسهم 
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 أعضبء فيو مبب ساتبذ عصبـعلى األقد أخذ  اإلخواف ععضقبؿ األسنبذ عدنبف سعد الدين أف و 
 على ىو يكوف شعبية لقيبدة االخوانية ادلؤسسبت ياتجبوز لو، أنو رئيسبً  كبف الذي الاتنفيذي ادلكاتب
 (27).رأسهب

على خلفية اخلبلؼ على عدة مسبئل منهب: قد جبء االنقسبـ  اأف ىذ الشيخ سعيد حّوىيعاتب و 
ية والعلنية للجمبعة، ومب موقف اجلمبعة من مسألة تسليح اجلمبعة وتدريب كوادرىب مسألة السرّ 
وأخَتًا حصل خبلٌؼ عُت ادلراقب العبـ األخ عصبـ العطّبر الذي يعيش ُب أدلبنيب ونبئبو عسكريبً، 

األخ أمُت يكن ادلوجود ُب حلب حوؿ الفكرة اليت طرحهب الشيخ مرواف حديد وقِبلهب العطّبر وىي 
ن هب األخ أمُت يكموضوع مشبركة الاتنظيم السوري ُب معسكرات فاتح الفدائية ُب األردف واليت رفض

 (14).رتلًة وتفصيبلً 

 ..1969اعتقالو عام  -
، اعاتقل ادلرحـو أمُت ُب حلب، ناتيجة انكشبؼ حلقة من حلقبت الاتنظيم ُب مدينة 1969ُب عبـ 

 .يكن إدلب.. وقبدت الاتحقيقبت أجهزة األمن إىل رأس الاتنظيم ادلرحـو أمُت
وتعبىل أف يكاتبو ُب صفحبت حسنبتو، ُب ادلعاتقل القى ادلرحـو من الاتعذيب، مب نسأؿ اهلل سبحبنو 

وكبف من ادلمكن لو ضعف، أف يفدي نفسو عبالعًتاؼ على ععض إخوانو، وكبف اعًتافو سيمثل 
اهنيبرًا كبمبًل للاتنظيم ُب حينهب إذ كبنت رتي  األوراؽ عيده، ولكنو صب صب الرجبؿ، حىت يئس 

ى شيء، فخرج من السجن ليعود إىل موقعو احملققوف الذين أمعنوا ُب تعذيبو، من أف ػلصلوا منو عل
 (1).ُب قيبدة اجلمبعة هبمة عبلية وروح ماتسبمية

مُت أ األساتبذ حديثو عن ُب معرض (حينهب عبد الغٍت سعداوي )زلبفظ حلب ىذا مب أكد عليوو 
فور اعاتقبلو  وغوا للاتحقيق معأف سبعة من خَتة الضببط واحملققُت ُب الشعبة السيبسية قد تفرّ  يكن

 (7).ػلصلوا منو على أي معلومة تفيدىمولعدة أشهر فلم يساتطيعوا أف 
 ...1973سنة  ونجاتو مالحقتو -
كبف األخ أعو عبعد مساتودع أسرار اجلمبعة : "عن ىذه احلبدثة األساتبذ زلمد فبروؽ البطل شلب كاتبوو 

من قبل أجهزة األمن اليت كبنت لو فوجئ عبعاتقبؿ أو تفاتيش أنو ومعلومبهتب، وتشكيبلهتب، وكبف يعلم 
، لاتكشفت أسرار ومعلومبت وأمسبء ،ترصد حركبتو، وتراقب كل داخل عليو، وتاتبععو ُب كل خطوة

انكشفت  عندمب تعرضت اجلمبعة ذلزة أخرىوفعبًل  ...لذلك كبف دائم احلذر واليقظة واالحاتيبط
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وىم فدمرة أخرى..   أيب عبعدمدينة دمشق، وقبدت الاتحقيقبت إىلفيهب ععض القيبدات ىذه ادلرة ُب 
عياتو وأطلقوا عليو الرصبص لقاتلو فلم ياتمكنوا منو ويشبء اهلل سبحبنو أف يق  على سيبج حديدي ذي 

طببء اجلراحُت، وسرعبف مب سهبـ، فبخًتقت حلمو ونزؼ دمو فذىب ُب جنح الليل ألحد إخوانو األ
اساتطبع جبرأتو أف  لقد ،نقلو إىل مساتشفى خبص ليعبَِب عشكل سري، ععيدًا عن أعُت ادلخبعرات

عبلشجبعة الفبئقة اليت منحو اهلل إيبىب،  مبلحقاتووينجو من زلبولة اغاتيبلو أثنبء  يفلت من االعاتقبؿ
ولكن اهلل سل مو ، اليت ػلمل مسؤولياتهب آنئذ مبعةوعبلفروسية النشطة اليت اكاتسبهب، وعبخلوؼ على اجل

ولعل اهلل سبحبنو قد اد خر لو عقية من العمر ليخدـ  ،وسل م اجلمبعة، وصبف أمنهب وأمن شببهبب
اجلمبعة من جديد، وينهض عبدلسؤولية من جديد، وكبف ذلك عبلفعل حُت حتقق شيء من االنفراج 

 (4)."واإلفراج عن ادلئبت من اإلخواف ادلعاتقلُت
كمب كبف ياتبع  ادلعركة   خبلذلب ؽلبرس مسؤوليبتو على خَت وجو..لفًتة طويلة، كبف  أعو عبعد توارى

 هاالناتخبعية جمللس الشعب السوري وىو ماتواري عن األنظبر لدعم الوجوه اإلسبلمية اليت ختوض ىذ
وكبف يعيش حبلة من تضييق اخلنبؽ عليو من .. االناتخبعبت وُب مقدماتهم الدكاتور اعراىيم السلقيٍت 

.. فهو من ادلطلوعُت األوائل ومداعلبت شبو يومية لبيوت أقرعبئو وأصحبعو حبثًب عنواألجهزة األمنية 
رتبعة اإلخواف ادلسلمُت احملظورة ودلب لو من دور ُب لقيبدتو للسلطة اليت حكمت عليو عبإلعداـ 

 (16)(23)أضلبء سورية.اماتداد اجلمبعة تنظيميبً ُب رتي  
 مغادرتو سورية وحياتو في المهجر.. -

قبضة يغبدر سورية.. وكبنت مغبدرتو ُب غبية اخلطورة ُب وقت كبنت الاضطر أعو عبعد أخَتًا أف 
.. ولكن قّيض اهلل لو رلموعة من الشببب ادلخلصُت رافقوه وأعبنوه على ذلك عن األمنية على أشّدىب

مؤسس اجلمبعة اإلسبلمية ُب لبنبف وأمينهب طريق لبنبف وععوف مببشر من الداعية فاتحي يكن 
 (23).العبـ

أمو تبركًب وراءه ، وىذه زلناتو األخرى ُب ديبر الغرعة ُب لبنبف حيث ال عمل، وال مورد، وال أسرة
وأوالده الصغبر، ومزرعاتو اليت ىي مصدر عيشو وعيش أسرتو... وأثقلاتو الديوف وعبىن آالـ  وزوجاتو

 (4)الغرعة والعزلة والقلق، لكن عقيت اجلمبعة ُب قلبو وعقلو واىاتمبمو.
واألساتبذ عبدؿ   الشيخ عبد الفاتبح أعوغدة والدكاتور زلمد علي اذلبمشيُب لبنبف  كبف يزوره ُب عياتو

نبظم قدسي  م  الدكاتور كبف ىنبؾ زيبرات ماتببدلةمب  ك ،وغَتىمواألساتبذ فوزي زتد كنعبف 
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اجلمبعة اإلسبلمية ُب م  قيبدات كذلك ، و دؽلةق من عبلقبت بكيخيب دلب ترعطو هبم واألساتبذ رشدي
والسوداف دلب ترعطو هبم مصر واألردف والعراؽ و رّواد احلركبت اإلسبلمية ُب فلسطُت  وغَتىم منلبنبف 

 (24).من عبلقبت تنظيمية قدؽلة على مساتوى العبمل العريب.
االعاتعبد عن السبحة السيبسية األخ أمُت يكن آثر  غًتابحقة واالادلبل فًتة منوععد  1975ُب عبـ 

االساتبذ عبد الفاتبح أعو غدة واالساتبذ عبدؿ كنعبف  كل من  فدعى، والسعي للعودة إىل سورية
إىل  قيبدات اجلمبعةواالساتبذ فوزي زتد واالساتبذ عدنبف سعد الدين والدكاتور اذلبمشي وغَتىم من 

داخل سورية كونو أصبح للجمبعة لاتعذر اساتمراره عقيبدة اجلمبعة  مراقب عبـخاتيبر العياتو ُب عَتوت 
إال أف  ،أعوغدة موق  ادلراقب العبـ للجمبعةعبد الفاتبح األساتبذ  ليساتلمورتب األمور معروفبً للسلطة، 
اتسّلم القيبدة لاتفرغ لؤلعمبؿ العلمية والاتأليف فبع منو اعاتذر ُب اللحظة األخَتة رغبةً األساتبذ أعو غدة 

 (27)(24)األساتبذ عدنبف سعد الدين.
 عودتو إلى سورية.. -

عبد أعو عبعد سرًا إىل سورية وتوارى ، القيبدات اإلخوانية وعبلاتنسيق الاتبـ م  1976ُب أواخر عبـ 
و لدى السلطة ودف  عبألعيبف من أقرعبءه وأصدقبئو للاتوسط عن األنظبر وعدأ السعي إلغبلؽ ملفّ 

فاتم الوعد يعاتزؿ العمل السيبسي،  على اعاتببره قرر أف لوضعوإلجراء تسوية  لدى القيبدة السورية
أصدر قرار  ٍبشخصيًب و  الرئيس حبفظ األسد ملفّ  اإلقبمة اجلبية، ودرس شريطة وضعو قيد عبدلوافقة
وسط احاتفبء شعيب   أعو عبعد إىل حلب عبد، و الذي وعد عو شريطة اعاتزالو العمل السيبسي العفو
. وقد وَب ادلرحـو عشرط عودتو فلم ياتسلم أي موق  تنظيمي .داـ قراعة الشهر ُب حلب وريفهب كبَت

ببشر، ولكن ظلت عينو على البنبء الذي أشرؼ على عنبئو، وقلبو ؼلفق حبب إخوانو مببشر أو غَت م
 (27)(23).ودعوتو

  ..المسلح والعمل العنف في الجماعة تورط رفضو -
 مبب وأكثر، عقد خبلؿ اجلمبعةَ  األوؿ الصف قيبدات من معو ومن يكن أمُت ادلرحـو حّصن لقد

 ػلملهب كبف جبنبية دعوات مواجهة ُب ادلدى، ععيدة سيبسية ورؤية وحـز عصَتة من عو ياتماتعوف كبنوا
 من وال رؤياتهب من قطّ  تكن مل معبرؾ ُب اجلمبعة زج وػلبولوف اذلبمش على يعيشوف أشخبص
 (1).اهلل رزتو السببعي الدكاتور يد على تأسست منذ منهجهب
 اندف  الطغيبف ودتبدى البعث، ظلم اشاتد حُت أنو البطل فبروؽ زلمد األساتبذ عُّت  اجلبنب ىذا وحوؿ



10 
 

 راشد، موقف للجمبعة كبف واالساتعداد، للاتدريب الشببب واساتنفبر اجلهبد، إعبلف ُب البعض
 العقل، عرجبحة عبعد أيب لؤلخ يشهد ادلوقف ىذا إف رأيي ُب يكن، أمُت عبعد أعو األخ وعبرض
 ِمن أعنبئهب على واخلوؼ وسبلماتهب، اجلمبعة مساتقبل على الَغَْتة وشدة الاتفكَت، وعمق النظر، وععد
 فكرىب، ِمن وال خطاتهب، ِمن وال اجلمبعة، منهج من ليس ولعمل ماتكبفئة، غَت دلعركة ُيساتدَرجوا أف
 اليهود من الغزاة مواجهة ُب فلسطُت أرض ُب جهبداً  إال مثلو فعلت أف تبرؼلهب ُب يسبق ومل

 )4).وادلساتعمرين
" عبعو حسٍت" اعاتقبؿ ععد خصوصب ادلعرفة، حق األمنية األجهزة لقبدة معروفب األمر ىذا أصبح ولقد
 رفضبً  رفض قد" يكن أمُت" األساتبذ عأف االعاتقبؿ ععد واعًتافو ،"ادلقبتلة الطليعة" ُب الثبن الرجل
  (9).1976 عبـ حلب إىل عودتو عقب الطليعة أفراد ععض عليو عرضهب عندمب األفكبر لاتلك قبطعبً 

نظر االساتبذ أمُت حوؿ رفض العنف والعمل ادلسلح نبععًة من إؽلبنو عبحلوار  وقنبعاتو وكبنت وجهة 
الاتبمة ععدـ جدواه عُت أعنبء الوطن وعأف اللجوء للعنف سيكوف ذريعًة لؤلنظمة احلبكمة وألعداء 
اإلسبلـ من الغرب والشرؽ يبروف هبب قيبمهم عبلعنف ادلضبد واعاتقبؿ وتشريد وقاتل الشببب 

 (23)م.ادلسل
 أحداث الثمانينات في سورية.. -

 ـبع صب ذلب، عبصلرارىب إىل أعمبؿ العنف اليت عدأت فردية منذالذي نُ  وقعت اجلمبعة ُب الفخّ 
، وناتيجة إلرىبب السلطة واساتفزازاهتب الدائمة للمشبعر 1979 ـبع ُب، ٍب اناتقلت إىل رتبعية 1975

اليت نفذىب رلموعة من الشببب عإشراؼ ضبعط اإلسبلمية، حيث أعلنت السلطة ععد عملية ادلدفعية 
حزيب، احلرب على اجلمبعة وأفرادىب ُب الداخل واخلبرج، ُب عيبف رمسي أصدره وزير الداخلية عدنبف 
دعبغ آنذاؾ، ومل ينف  ُب دف  الاتهمة عن اجلمبعة أهنب أصدرت عيبنًب رمسيًب أعلنت فيو عدـ عبلقاتهب 

 (1)عبلعملية األليمة.
بدث مبثبعة الصدمة للمرحـو أمُت يكن، وكبف يرقب ىذه األحداث ععُت دامعة وقلب  كبف ىذا احل

كسَت، وال يفاتأ يرسل الرسبئل الشفوية دلن عرؼ من إخوانو ليخلي السبحة، ويغبدر البلد، نبصحبً 
 (1)ععدـ الاتورط ُب أعمبؿ العنف أو االساتسبلـ لبلعاتقبؿ.

وإشفبقبً، فقد كبف  َت شلن يثق عو من اإلخواف اساتبقبءً خرىب لكثكبنت ادلغبدرة ىي نصيحاتو اليت ادّ 
 (1)يقرأ ععُت عصَتتو ناتبئج األحداث وتداعيبهتب.
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 ..في بداية الثمانينات الجماعةبين الحكومة السورية و الوساطة قيامو ب -
توجهت  .. وععد أف اساتطبرت نبر العنف، واشاتد أوارىب، وكثر ضحبيبىب من أعنبء الشعب السوري

النية الرمسية شلثلة ُب شخ  الرئيس حبفظ األسد إىل البحث عن سلرج يض  حدًا لدوامة العنف، 
 (1)ويقي البلد سلبطر فاتنة لن تكوف أعداً ُب مصلحة الوطن.

، فهو ُب عُت السلطة القيبدي الببرز وكبف ادلرحـو أمُت يكن ىو الشخ  األوؿ ادلؤىل ذلذه ادلهمة 
ُب عنبء الاتنظيم واماتداده ولقنبعاتهم  الكبَت دورالُب رتبعة اإلخواف ادلسلمُت الذي كبف لو ادلعاتدؿ 
 وػلظى عبحًتاـ رجبالت اجلمبعة على اماتداد سورية وخبرجهبومسموع الكلمة جدًا  عأنو مؤثر

 اراألعر  وىو من القبدة ...بء ورفضو جلمي  أشكبؿ العنف عُت أعنبء الوطنومعروؼ عإؽلبنو عبحلوار البنّ 
ال ؽلكن أف يفّرط و  ،رجل ادلهبـ الصعبة أضف إىل أنو، ورجبالهتبللجمبعة ُب عُت أقطبهبب وعلمبئهب 

 (23).طويلعبع فيو وأىدافهب وعنبئهب الذي كبف لو  حبقوؽ اجلمبعة
ل الشيخ أمُت ادلسؤولية عأمبنة وقوة، ولعب دور الوسيط النبصح وادلشفق، فكبنت لقبءاتو تاتم وحتمّ 

مببشرة م  الرئيس حبفظ األسد من جهة وم  قيبدة اجلمبعة من جهة أخرى، شلب أدى إىل حبلة من 
و حقيقي حلل الاتوافق قبدت إىل إطبلؽ سراح ادلئبت من أعضبء الاتنظيم اإلخوان وقيبداتو، ُب توجّ 

 (1).لحمة الوطنية إىل واقعهب ادلنشوداألزمة، وتدارؾ مب فبت، والعودة عبل
من واق  َغَْتة األخ أيب عبعد على اجلمبعة أنو : "ادلرحلة كاتب األساتبذ زلمد فبروؽ البطلوعن ىذه 

اليت تعب ُب عنبئهب، وذلب ُب عنقو عيعة، ولو معهب تبريخ عريق، عمل جبىداً إليقبؼ ادلذحبة ُب أوائل 
لثقة عبلنفس، مب الثمبنينبت، وإنقبذ مب ؽلكن إنقبذه، وقد آتبه اهلل من الشجبعة، وقوة الشخصية، وا

 وَمن يعرؼْ  الرئيس حبفظ األسد دلفبحتاتو ُب احلل، والبحث معو ُب ُسُبل حل أزمة البلد. يلاتقيجعلو 
فبئقة، كبف عليهب األخ أعو عبعد رزتو اهلل تعبىل؟؟  نبدرة، وأي شجبعةٍ  حبفظ أسد يُدرِؾ أي جرأةٍ 

 واتوُب قمة ديكاتبتوري قمة سلطاتو،ولؤلخ القبرئ الكرمي أف ينشئ الاتصور الاتبيل: حبفظ أسد ُب 
طو، ملك أوراؽ احلكم، ومفبصل احلكم، ورجبؿ احلكم، عقبضة فوالذية، وكمب مل ؽلِلْكهب أي وتسلّ 

 من أي سلطة أو قوة، ليس لو أي دعم إاّل  أعزؿ، رلردٍ  فردٍ  سبعق أو الحق!! ُب مقبعل أخٍ  رئيس قطّ 
ضعيفة، زُلبَرعة مضَطهَدة مشر دة، توز عت شببهَبب السجوف وادلقبعر وادلنبُب،  من اهلل، يساتند إىل رتبعةٍ 

األزمة عب ادلفبوضبت، إلنقبذ مب ؽلكن  يريد أف يناتزع من ىذا الرئيس القوي ادلساتبد قرارًا حبلّ 
ئو عقضبئو أقوؿ: لوال أف األخ الكرمي أعب عبعد قد ملك من إؽلبنو عبهلل، ويقينو عاتأييده، ورضب .إنقبذه.
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ة، وقوة الشخصية، دلب ملك اجلرأة جّ وقدره، ولوال أف اهلل منحو الثقة عبلنفس، وأعطبه قوة احلُ 
 ٍب إف األخ أمُت يكن رزتو اهلل تعبىل ..والشجبعة أف ػلبور حبفظ أسد، ودلدة أرع  سبعبت ماتواصلة

ر ه الناتبئج إىل مبال حُتَمد لو مل يكن حكيمًب دقيقًب ُب تصرفو، حِذرًا من أي خطأ، لكبف ؽلكن أف جت
عقببه، ولكن اهلل سل مو ووف قو، وعفضل اهلل أواًل، ومبب يعلمو سبحبنو من صدؽ األخ أمُت وإخبلصو 

األزمة  صلح ُب مهماتو وًب  الاتوصل إىل قرار عُت الرجلُت حللّ  ،و لدعوتو، وحرصو على رتبعاتولو، وحبّ 
عبعد إىل األردف والسعودية للقبء إخوتنب ادلسؤولُت، سبفر األخ الشهيد أعو ... عب الاتفبوض.

َجَعَل اهلل ذلك ُب ميزاف حسنبت األخ  أعداد كبَتة من ادلعاتقلُتٍب صدر قرار اإلفراج عن  .فوافقوا..
 (5).أسكنو اهلل فسيح جنبتوو  القبئد الشهيد أمُت يكن

 ..ةحلاصملاو  ةطاسو لا ةر دابم ضاهجإ -
ذلذه ادلببدرة، وأعدوا وا اساتجبعف قد األساتبذ علي صدر الدين البيبنون أف اإلخوا وُب ىذا السيبؽ عُّت 

آذار، ووصف رتبعة  8ث الرئيس حبفظ أسد ُب ، وحتدّ اساتعدادىم للحوار وعدأت اإلفراجبت فعبلً 
، ة قليلة زتلت السبلح وعدأت اإلفراجبت فعبلً اإلخواف ادلسلمُت أهنب رتبعة صبحلة وطنية، وأف قلّ 

وعدأت اعاتقبالت من جديد، وعدأ دتشيط ـ 1980توقفت ُب مناتصف شهر آذار عبـ  لكن فجأةً 
 (12)ادلدف وزلبصرهتب من جديد فاتوقفت ىذه ادلببدرة.

كبف ذتة رجبؿ نبفذوف ُب عنية النظبـ ينظروف عريبة إىل جهود ادلرحـو أمُت، ويرفضوف البحث عن   إذ
. وكبنوا سلرج لؤلزمة الوطنية، فقد كبنوا يروف ُب )القم  الثوري( الوسيلة األجدى حلل ادلشكلة.

يرددوف عأف الفرصة قد حبنت الساتئصبؿ الاتيبر اإلسبلمي من سورية فبل غلوز أف تضي ، وعبلاتبيل فقد 
اندفعت فصبئل خبصة تبععة لشخصيبت معروفة لاتنفيذ سيبسة األرض احملروقة ُب زلبفظبت زتبة 

 (1)وحلب وإدلب.
ذكر ذلك أكثر  ،خوانوإمن  حسٍت عبعو وعدداً عندمب أعدـ ويقبؿ أف "رفعت أسد" أفشل ادلببدرة، 

 (8)(6)وؿ ُب النظبـ ععد أف طرد "رفعت" من احلكم.ؤ من مس
وعدأ  ،لُت، وختفيف حدة الاتوتر ُب البلدوقد صلحت وسبطة األساتبذ أمُت يكن عإطبلؽ سراح ادلعاتق

ُب السلطة أجهضت الوسبطة،  أمنيةً  لكن أطرافبً  ،النبس ياتكلموف عن عودة السلم األىلي إىل سورية
مظلم، مل تساتط   ذلب أف تئد الفاتنة ُب ادلهد، ولاتدخل سورية، ععد ذلك، ُب نفقٍ  اليت كبف مقدراً 

 (10)اخلروج منو، وحىت اآلف.
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وقد ًب إجهبض  ،ب سورية كل الويبلت اليت عصفت هببولو أف ىذا االتفبؽ قد ًب تطبيقو لكبف جنّ 
آذار عبعاتقبالت  31ألمن ُب االساتئصبيل ُب السلطة، فقبمت أجهزة اىذا االتفبؽ من قبل اجلنبح 

 (13).واسعة
إف اإلنصبؼ يقاتضينب ُب ىذا ادلقبـ أف نشَت إىل أف ععض أصحبب الغلواء ُب الشبرع السوري وشلن 

وعبدروا إىل القيبـ  ..يرتبطوف تنظيمًب عبجلمبعة عذلوا ىم أيضًب جهودىم لاتخريب حبلة الاتوافق ال
طوا مبببدئهم وال عسمعة مل يفرّ  اإلخواف علمًب أف (1)عأعمبؿ اساتفزازية لقط  الطريق على ادلاتوافقُت.

 (11).فبوضبت م  النظبـادل ىذه رتبعاتهم عندمب دخلوا ُب
وىكذا وعدوف سبعق إنذار، عدا أف الاتوافق الذي كبف ُب طور اإلصلبز قد تبلشى، وعدأت السلطبت 

 (1).يكن ال ترقب ُب مواطن إالً وال ذمة، لاتناتهي وسبطة ادلرحـو أمُت ختوض حرعبً دمويةً 
 .. ثادحألا دعب ام نم تاحمل -

 الوثيقة عبلقاتو تساتمر وأف السورية الرمسية القيبدة على احًتامو يفرض أف يكن أمُت األساتبذ اساتطبع
 وطنية ومواقف ثبقب فكرٍ  من اهلل عو حببه دلب وخبرجهب سورية ُب ادلسلمُت اإلخواف رتبعة عقيبدات
 .اجلبنبُت بلك وتقدير احًتاـ وجبأ وسطي ومفهـو جريئة
. الدولة لدى العبلقة قضبيبىم دلعبجلة وعبئبلهتم إخوانو من يقصده من دلسبعدة فرصة يفّوت ال كبف

 حبفظ الرئيس لدى ياتوسط فبكف معبجلاتهب، ضرورة يشعر سلبية قضية كل ُب لخداتي أف ػلبوؿ كبفو 
 ُب الكبَت دوره نذكر ؿبثدلا سبيل وعلى ادلفصلية، القضبيب ُب ادلعنيُت لدى ياتوسط أو شخصيبً  األسد
 لكثَت السفر جوازات ومنح ادلهّجرين، ادلطلوعُت من الكثَت وعودة ادلعاتقلُت، من مزيدٍ  سراح إطبلؽ

 وادلدّرسبت ادلدّرسُت إعبدة وقضية ،ادلدارس ُب الطبلببت حجبب نزع وقضية وعبئبلهتم، إلخوافا من
 تدّخل اليت ادلرتضى اإلمبـ رتعية قضية وكذلك تعليمية، غَت لدوائر نقلهم ععد الاتدريس سلك إىل

 اليت واإلنسبنية الوطنية القضبيب من وغَتىب العشبئر، عُت الفاتنة يقلل مبب نشبطهب لاتقلي  الرئيس لدى
 (7()16()23.)أعمبلو صحبئف ُب لو اهلل جعلهب.. االساتجبعة فيهب يلقى كبف مب غبلببً 

 على للسبلـ تقبطروا الذين الزوار من اآلالؼ حلب مبدينة داره ُب عليو اهلل رزتة عبعد أعو اساتقبل
 أقبـ وكذلك الضببط، أحد احاتلهب اليت الشيخ دار اسًتداد من دتّكن كمب أعوغدة، الفاتبح عبد الشيخ
 والاتقدير احملبة من الكبَت القدر أحد على ؼلفى ال إذ حبلب الغزايل جبم  ُب الئق عزاء رللس للشيخ
 (29( )28.)اهلل رزتهمب حيبهتمب أعوغدةطيلة عبدالفاتبح الشيخ م  يكن أمُت األساتبذ ياتببدذلب اليت واإللفة
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 ..1997عام لردم الهوة ورأب الصدع  ةيصخشلا مبادرتو -
مشرِّؼ...  ودتضي السنوف واأليبـ لياتحرؾ األخ أعو عبعد من جديد، مبسعبه احلميد عبحثًب عن حلّ 

رين عن إحسبس عميق عضرورة معبجلة أوضبع إخوانو ادلعاتقلُت وادلهجّ  نبع ٍ  صبدؽٍ  وطٍتٍ  عداف ٍ و 
 ونممبحبولة  1997عبـ  الشمل الوطٍت للقيبـ مبببدرة جديدة للمّ  يكن عبد ادلرحـو أمُتوادلطلوعُت 

ـ ادلرحـو ُب مسعبه وقبـ عأكثر من لقبء م  قيبدة اجلمبعة شبملة.. وتقدّ  وطنيةٍ  إلجراء مصبحلةٍ 
وجدة، وقبعل القيبدة، بف والريبض إىل عمّ  عندمب ذىب خبرج سورية وكوادرىب، وشخصيبهتب العبمة

البطل(، وعرض عليهم اقًتاحبتو فوافقوه وشجعوه، وعبد إىل  زلمد فبروؽ األساتبذ يأوكنت معهم )
دمشق، ليخب ادلسؤولُت مبوافقة اجلمبعة على الدخوؿ ُب حلقة جديدة من ادلفبوضبت، فقبلوا لو: 

من الطرؼ اآلخر، يعنوف رلموعة  ىذه ادلوافقة حتمل رأي فريق ُب اجلمبعة، العد  أف تأٌب عبدلوافقة
بف، والاتقى إخوة ىذا الفريق، عبد األخ أعو عبعد إىل عمّ  ،رزتو اهلل تعبىلاألخ عدنبف سعد الدين 

ععد أف  فكبنت ادلوافقة أيضبً، ٍب الاتقى الفريقُت رلاتمعُت، وكبف اإلرتبع على تفويضو ُب حٍل كرمي
صلح ُب ترتيب األمور عبجتبه إعراـ ىذه ادلصبحلة ععد أف حصل على تفويض خطي من رللس شورى 

. وعبد إىل دمشق رتبعة اإلخواف ادلسلمُت ُب سورية للقيبـ مبشروع ادلصبحلة م  احلكومة السورية
انقلب  نم ةطلسلا ولكن وُب اللحظة األخَتة أيضًب كبف ىنبؾ منعبلقرار،  السوريُت ليخب ادلسؤولُت

  (5)على ادلببدرة، وطوى صفحاتهب وألسببب مل تزؿ غبمضة حىت اآلف!!!
 مجرمة.. اغتيالو رحمو اهلل على يد عصابة   -

، اساتشهد 1999كبنوف األوؿ   16، ادلصبدؼ 1420 الاتبس  من رمضبفالواق  ُب وُب يـو اخلميس 
لو   تْ بَ صَ نَ من الكفرة اجملرمُت، حة على يد عصبعة مسلّ جببنة آذتة ُب عملية اغاتيبؿ ادلرحـو أمُت يكن 

 ُب يكن آؿ عبئلة مرقد ُب ودفن مهيبة، جبنبزة أىبيل حلب شّيعو .بيل اإلفطبر عبض  دقبئقكمينًب قُ 
 رلبلس عقدت ترحُت،كمب مزرعاتو وُب حبلب الغزايل جبم  ُب العزاء رللس وُعقد العثمبنية جبم 
 لو وأقبـ.. وتركيب والسعودية ومصر والكويت وفلسطُت والعراؽ األردف ُب الغبئب وصبلة العزاء

 (24)(25).العريب والعبمل لبنبف ُب الشخصيبت كببر حضره طراعلس ُب عزاء رللس يكن فاتحي الداعية
رعو وىو صبئم ورزقو اهلل الشهبدة اليت لقي  ،الكثَت من الغموض الزاؿ يكاتنف ظروؼ اساتشهبده

، وأف األمر ال يبعد عن مببدئو النبيلةقدِّر كثَتوف أف األخ الشهيد دف  ذتن يو  ،طبدلب كبف ينشدىب
  (15)(5)(23)...الوسبطة اليت قبـ هبب، وادلواقف اليت الاتـز هبب
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ت أواصر األخوة احلقيقية ترعطو وظلّ  ،قلبو وروحو وعقلو اإلسبلـ ودعوتولقد عبش )أمُت يكن( ع
 .ج صوتووكبف إذا ذكر مصبب أخ أو مدينة ذرفت عينبه وهتدّ  ،عإخوانو رغم ععده الظبىر عنهم

كبف م  شخصياتو اإلدارية والاتنظيمية والدعوية شخصية شعبية عبمة ذلب حضورىب القوي وسط رجبؿ 
العشبئر حيث كبف ىنبؾ من الشخصيبت احملبوعة ادلسموعة الكلمة، كمب كبف زلضر خَت ُب إصبلح 

 وينبؿ احًتاـ اجلمي  وتقديرىم.ذات البُت عُت رجبؿ ادلنطقة 
رحم اهلل أمُت يكن الشبب الداعية الذي آثر االلاتحبؽ عبجلمبعة عن الاتمات  مبببىج الثروة اليت كبف 
عإمكبنو أف ياتمات  هبب لو ظل ُب كنف والده، والسيمب ُب أيبـ شببعو األوىل، ولكنو سعى هلل والدار 

ظروؼ صعبة مقاتديًب ُب ذلك عسبعقو الصحبيب اجلليل اآلخرة، فعبش ُب شببعو معاتمدًا على ذاتو ُب 
 مصعب عن عمَت.

كبف آخر العهد عبلشهيد أمُت يكن: الاتعقَل واحلذَر والعمَل وأف يكوف ادلسلم على مساتوى العصر 
وكبنت جنبزتو يومًب مشهودًا من أيبـ الشهببء، يومًب يكرر مب قبلو اإلمبـ أزتد: قولوا ، الذي يعيش

 (1)يننب وعينكم اجلنبئز.ألصحبب البدع ع
 أمين يكن بعد استشهاده.. شيخ الشهيدما قيل وكتب عن ال -

 (19).(عابد أبو.. اهلل ذمة في) عنوان تحت.. الهاشمي علي محمد الدكتور
 اغاتيبؿ عملية ُب" عبعد أعو" يكن أمُت الببرزين قبدهتب أحد عفقد سورية ُب اإلسبلمية احلركة فجعت
 ولوعة، أسى رنة اآلٍب االغاتيبؿ ذاذل كبف ولقد. .اجملرمُت وأعدائو خصومو من رلهولوف هبب قبـ غبدرة،
 الرجولة خصبؿ من -اهلل يرزتو - عو ياتحلى كبف ومب قرب، عن يكن أمُت عرؼ من كل أحّسهب
  .اخلَت وفعل والنجدة، والشجبعة، وادلروءة
 وكبف والنفوذ، والغٌت عبلوجبىة ادلعروفة حلب، عوائل من كبَتة عبئلة أحضبف ُب يكن أمُت نشأ

 انصرؼ الذي الوقت ففي الكبَتة، العبئبلت تلك شببب من النقيض على احليبة ُب ومسَتتو مسلكو
 يغشى يكن أمُت الشبب كبف اللذات، واناتهبب واجملوف اللهو إىل الشببب أولئك معظم فيو

 أنو م  وأخبلقو، اإلسبلـ عآداب ملاتزمبً  ماتدينبً  فنشأ والاتوجيو، والعببدة، الذكر، ورلبلس ادلسبجد،
 الدين، أخبلقيبت من عبلاتحلل طبلهبب معظم عرؼ اليت حلب ُب األمريكية الكلية طبلب أحد كبف
 ملء احلُت ذلك كبنوا الذين اإلسبلمية احلركة أعنبء من يكوف أف أىل الاتدين ضلو ىذا اجتبىو أّىلو وقد

 .حلب مدينة ُب والبصر السم 
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 وإخبلص جبد فيهب وعمل شخصياتو، ونضجت عوده اشاتد أف ععد احلركة ىذه ُب القيبدة مرتبة وعلغ
 فيهب صب رتة، عصعوعبت اتسمت ظروؼ ُب واالرجتبؿ، والاتسيب والفوضى العنف عن ععيداً  وتفبٍف،
 ...شديداً  تعذيببً  فيو وعذب السجن ودخل احملن، ألواء على
 وانصرؼ 1976 سنة حلب إىل وعبد اإلخواف ُب الاتنظيمي العمل اعاتزؿ ٍب الببلد وغبدر لوحق ٍب
 واألزمبت والضيق الكرب فًتات ُب سيمب وال وإخوانو، دعوتو ينس مل ولكنو .قرياتو ُب عملو إىل

 ،1997 سنة آخرىب كبف واإلخواف، سورية ُب احلبكم النظبـ عُت عدة عوسبطبت قبـ فقد الشداد،
 وقد أمورىم، لاتسهيل ذلم والاتوسط. وأوالدىم وأسرىم إخوانو مشكبلت حلل ووقاتو نفسو ووقف
 عبلدىم، إىل وعودهتم اإلخواف، مشكلة حبل ادلسؤولُت يطبلب واحد عيـو اغاتيبلو قبل كبف أنو علمت

 .الصفوؼ إىل والوحدة النفوس، إىل اإللفة وتعيد الصدور، تغسل وطنية، مصبحلة إطبر ُب
 ادلضّيق العبئبلت وإسعبؼ ادلساتمرة، الوسبطبت ُب عو يقـو الذي الكبَت الدور ىذا إخوانو لو وقّدر
 الصبعقة، وق  نفوسهم على اغاتيبلو نبأ وق  ولذلك ذلب، البلـز العوف تقدمي إىل ومسبرعاتو عليهب،
 ُب حلب وشهدت األقطبر، شىت ُب فيو ادلعزين الساتقببؿ الدور وافاتاتحت والقلوب، العيوف فبكاتو
 الكببر الزعمبء جنبزات ُب إال تشهده مل مب اجلمبىَت إقببؿ من فيو ادلعزين واساتقببؿ جنبزتو تشيي 

 .اجملبىدين
 ولد لكل رحيمبً  وأعبً  األعطبؿ، قلّ  حُت وعطبلً  الرجبؿ، عزّ  حُت رجبلً  كنت عبعد، أعب يب اهلل رزتك
 يد رتيعبً  ذلؤالء دتدّ  وأوالدىب، وزوجهب، عياتهب، عن اعاتعدت زوجة لكل معينبً  وأخبً  العوف، منك يطلب
 .ادللهوفُت للمحاتبجُت مّدىب من كثَتوف ياتهيب وقت ُب والعوف، والغوث النجدة
 ختاتم أف لك فكاتب وادلعّذعُت، للمحبويج قدماتهب اليت اخلَت أعمبؿ على يكبفئك أف أحبّ  اهلل لكأف

 إف رعك، جوار ُب تنعم ذا أنت وىب الشهبدة، يرزقك أف اهلل من تطلب وكنت عبلشهبدة، حيبتك
 .والشهداء الصّديقُت م  اهلل شبء
 عبعد أعب يب فراقك على وإنّب رعنب، يرضي مب إال نقوؿ وال ليخش ، القلب وإف لاتدم ، العُت إف

 .راجعوف إليو وإنّب هلل وإنّب حملزونوف،
 (17)(.أبنائها خيرة من واحداً  تودع الشهباء) عنوان وتحت..سالم زىير األستاذ

 عبلصمت، لذت من يب عليك سبلـ ..الصبمت اجملبىد أيهب عليك سبلـ ..عبعد أعب عليك سبلـ
 ..الصمت غَتؾ اىل وحببت عصمت، وعملت
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 الرشد، على العزؽلة و األمر، على الثببت اهلل يسألوف يناتظروف، مبزالو درب، إخوة من.. عليك سبلـ
 راجعوف، إليو إنب و هلل إنب: رهبم يرضى مب إال يقولوف وال اللوعة، قلوهبم تفج  و الدمعة، أعينهم دتؤل
 .حملزونوف عبعد أعب يب فراقك على إنب و

 يبعد منظمبً، إيقبعبً  حركاتك تضبط فكبنت فكرؾ، و قلبك ُب اخاتزناتهب اليت احلكمة على سبلـ
 .الشيطبف على ادلنبفذ ويسدّ  الوىن،
 ادلنباتُت، أحببت ال و يومبً  أنباَتت   مب البنيبف، الشهببء ُب أعليت هبمب اللذين واألنبة احللم على سبلـ
 شؤوهنب، من شأنب تعجلت وال الدنيب أمور من أمر على تلهفت وال ادلاتسرعُت أحببت وال تسرعت وال

 إليك، النبس أقرب دعوتك أجل من عرفق تفبصل يبفعبً  شبعبً  - يكن أمُت أخي - عليك سبلـ
 .اجملرعُت الرجل علم عنو تعجز مب ذلك سبيل ُب وحتاتمل
 ..دعوتك أمور و اخوانك، أمور من كبَت و صغَت كل عنفسك تاتبع  نشطبً  داعيةً  عليك سبلـ
 حلمك عبعض حتمي اجلبلدين سيبط وحتت الزنبزين أعمبؽ ُب عإعبء تصمد شبسلبً  جببلً  عليك سبلـ
 .قليبلً  أو كثَتاً  قسوهتم رغم الطغبة منك ػلصل فمب.. إخوانك عروحك ماتفدي دعوتك أسرار
 جتدىب عدموع عينك وؽلؤل هنبرؾ ويضٍت ليلك يسهر دعوتك أعنبء من ادلفجوعُت وىمّ  عليك سبلـ
 .حسنبتك ميزاف ُب اهلل شبء إف

 .أحسن ىي عبليت وتدف  أحسن ىي لليت وتدعو أحسن ىي اليت تقوؿ وسطبً  داعيةً  عليك سبلـ
  عشراؾ؟ عبجل كبنت كيف عبعد أعب يب وععدُ 
 حقك؟ ععض وداعك يـو توفيك أف الشهببء اساتطبعت وىل

 الرمز، إليهب عبلنسبو كنت ألنك لوداعك، أطفبذلب عكل و وشببهبب عشيبهب خرجت اليت الشهببء
 .األمل إليهب عبلنسبو دتثل اليت اجلمبعة وكبنت

 عينكم و عيننب: البدع ألصحبب قولوا أزتد، اإلمبـ األمة، ىذه تبريخ ُب األوؿ احملن إمبـ يقل أمل 
 اآلف: اهلل رزتو  عبدالسبلـ عن العز جنبزة على أطل قد و الدنيب سبلطُت أحد يقل أمل اجلنبئز؟
  مٍت؟ لنزعو ادللك الرجل ىذا نبزعٍت لو مصر، ملك يل اساتقر
 عبعد؟ أعب يب الشهببء حلب ُب جنبزتك قبلت مبذا ترى
 .عليغ كبلـ عو ػليط ال و لغة، إطبر ُب يدخل ال شلب الكثَت، قبلت فقد حملبيك، و إلخوانك أمب
 مصر؟ حلبكم السبلـ عبد عن العز جنبزة قبلاتو مب قبلت ىل تقوؿ؟ عسبىب فمبذا لآلخرين أمب
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 و عنبئهب ُب شبرؾ رتبعةً  كبف رمزاً، كبف إظلب و فرداً، يكن مل عبعد أعب أف الفرؽ يكوف رمبب لكنو 
 .شأهنب إعبلء
 ذلذه احلب حجم مب و الشهببء، أعنبء عند اجلمبعة ىذه مكبنة مب عبعد أيب جنبزة ذلم قبلت ىل

 على وضعت ىل حسبعبهتم؟ مراجعة إىل جنبزتك دعاتهم ىل الدين؟ ذلذا الوالء عمق مب و الدعوة؟
 على الثببت ألف أعنبئو م  ياتشبعكوا وأف الوطن، أرض على أقدامهم تثبيت يعيدوا أف أولويبهتم رأس

 .صهيونية أو أمريكية كبنت سواء الوىم حبببؿ الاتعلق من مرة ألف أقوى األرض
 غداً  مببذا فاتسبءلوا الدموع، و عبلقلوب تشي  أنت و - واعظب عبدلوت وكفى - جنبزتك وعظاتهم ىل

 ؟ سيعيشوف
 احلب إشبعة إرادة.. إرادة نفسك ُب و غصة، حلقك ُب و أمل، صدرؾ ُب و عبعد أعب يب رحلت
 إرادتك، تدعم و أملك، لاتببرؾ أرت  الشهببء رتبىَت خرجت و وطنك، رعوع ُب ادلعروؼ و واخلَت
 ُب عبعد أعب عليك فسبلـ. النبس عُت ادلعروؼ و اخلَت و احلب إشبعة إىل خبللك من وتدعم
 .الدين يـو إىل عليك وسبلـ األولُت، و اآلخرين
 (3)(.يكن أمين الشهيد القائد األخ مع ذكرياتي من)كتب.البطل فاروق محمد األستاذ

 أف يل اهلل َكاَتبَ  وقد أشهد الشهداء، عداد ُب ياتقب لو أف سبحبنو إليو وأضرع رعو، إىل الرجلمضى  "
 وأف معهم، أتعبوف وأف ،2010 عبـ من اليـو حىت العبمُت مراقبيهب وكل اجلمبعة قبدة كل أعبصر
 قبئداً  كبف عبعد أعب األخ أف أشهد ،عليو اهلل رضواف السببعي شيخنب من عدءاً  منهم، قريببً  أكوف
 ععد مساتمرة، ومباتبععة كبمل، وعاتفرغ مبدعة، منظمة وعقلية عبلية، عكفبءة سورية ُب العمل قبد شلي زاً،
 .الاتحديبت أخطر مواجهة وُب ادلراحل أخطر ُب اجلمبعة قيبدة عبلية وعكفبءة تبع َ  دنيبه... ىجر أف
 وحىت اخلمسينبت، أوائل اإلخواف مدرسة دخل أف منذ مبنهجهب، والاتزامو للجمبعة والئو على اساتمر 

 ."تعبىل اهلل عإذف شهيداً  الغرور الدنيب ىذه عن رحل
 (18)كلمة رثاء في مجلس عزاء الشهيد أمين يكن في لبنان.  –الداعية فتحي يكن 

 عّدلوا ومب يناتظر، من ومنهم ضلبو، قضى من فمنهم عليو، اهلل عبىدوا مب صدقوا رجبؿٌ  ادلؤمنُت من)
 .تبديبل(.

  ..حملزونوف عبعد أعب يب فراقك على وإنب ليخش  القلب وأف لاتدم  العُت إف 
 إف.. عبعد أيب أحببب يب..  لبنبف وخبرج لبنبف من القبدموف أيهب.. األحبة أيهب.. الكراـ اإلخوة أيهب
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 ..يكن أمُت الشهيد الشيخ ألخينب والوفبء احملبة رَتْ  ىو اليـو رَتْعنب
 أخي يب فيك وعزاؤنب الكلمبت تكبفئو وال العببرت تفيو ال عبعد أعب يب مثلك رلبىد لرجل الوفبء إف

 مب نقوؿ أف إال يسعنب وال.. رضبه حببل ماتمسكبً  درعو على ثبعاتبً  صبئمبً  شهيداً  رعك لقيت أنك
 .راجعوف إليو وإنب هلل إنب.. رعنب يرضي
 خَت رعك يرضي مب وأّديت قيبـ خَت عواجبك قمت فقد أنفسنب، نرثي إظلب عبعد أعب يب نرثيك ال ضلن

 اخلَت ملؤىب حيبة ععد لقياتو..  وعببده اهلل عُت اللقبء يكوف مب أحسن على رعك ولقيتَ  األداء
 .. واحملاتبجُت للمصبعُت والعطبء اخلَت ملؤىب حيبة.. ودعوتو لئلسبلـ والعطبء

 ال الذين اجملبىدين األنقيبء األتقيبء رسبلة.. نفسك هبب ألزمتَ  رسبلة خلدمة نفسك أوقفت لقد
 قسوة عشت.. األيبـ عك ودارت.. اهلل سبيل ُب الشهبدة دتنيتَ  لقد.. الئم لومة اهلل ُب ؼلبفوف

 ُب مسَتتك عن شعرة قيد تًتاج  فلم والغرعة ادلبلحقة مرارة وذقت.. عزؽلة لك تلن فلم السجوف
 الشهبدة رزقك لقد.. وجبللو وعزتو ال.. ينسبؾ أف العزة لرب ؽلكن وىل.. اإلسبلـ رسبلة خدمة
 اجلمعة ليلة ُب صبئم مظلـو وأنت شهيداً  يلقبؾ أف إال اهلل وأىب.. الفبسقُت الكفرة من زمرة يد على
 لقبء لك ىنيئبً .. اخلبدتة ىذه لنفسو ياتمٌّت  ال منب ومن.. الرزتة عشر.. رمضبف من األوائل العشر ُب

 ..فضبئلهب إحصبء عن ادلرء يعجز اليت احلبؿ ىذه على وأنت عبعد أعب يب رعك
 وقتٍ  ُب رجبلً  فقدوا.. إليك فيو يكونوف مب أحوج ىم وقت ُب وزلبوؾ وأصحبعك أىلك فقدؾ  لقد
 الصدر وسعة العقل رجبحة تكللك.. الظلم مواجهة ُب صلببً .. احلق ُب جريئبً .. الرجبؿ فيو عزّ 

 ..الشدائد على والصب
 الدعوة على الصب درب على سَتوا عليو، سبر مب على سَتوا أف وأحببعو عبعد أيب لصحب نقوؿ
 .اعاتبلء أو مبحنة يببيل أف دوف مصبعب من هبب ػليط مبب ادلببركة
 كمب خاتبمنب ػلسن وأف حسنة أسوة عبعد أيب سَتة من لنب وغلعل خطبنب يسّدد أف تعبىل اهلل أسأؿ
 وحسن والصبحلُت والشهداء والصّديقُت عبألنبيبء ويلحقو جنبتو فسيح يسكنو وأف خاتبمو أحسن
 .رفيقبً  أولئك
 احلسيب  القريب احلبيب أخي يب عليك والسبلـ.. ولو لنب واغفر ععده، تفاتنب وال أجره حترمنب ال اللهم

 تببرؾ عرشو ظلّ  ُب وإيبكم غلمعنب أف ماتضرعُت اهلل وندعو.. وعركبتو اهلل ورزتة عبعد أعب النسيب
 .قدير شيئ كل على إنو وتعبىل
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 (20).(مراراً  اغتيل الذي الداعية..يكن أمين الشيخ) عنوان تحت.سالم زىير األستاذ
 تلك وتزامنت تعبىل، اهلل رزتو( يكن أمُت) اجملبىد الداعية لرحيل اخلبمسة الذكرى أيبـ منذ عنب تمرّ 

 أف يهنؤنب كبف وكم ادلساتقبل، لسورية السيبسي دلشروعهب ادلسلمُت اإلخواف رتبعة إعبلف م  الذكرى
 .ورعبه غرسو سقى طبدلب ذتر عواكَت يساتقبل ظهرانينب عُت تعبىل اهلل رزتو( عبعد أعو) يكوف
 على نزكي وال ضلسبو شهيداً، جواره إىل اهلل اخاتبره أف إىل شببعو ريعبف منذ يكن أمُت الشيخ مثل لقد
 والثببت اجلرأة م  واحلكيم قسوة، عبل والصلب ضعف، عبل القوي ادلاتفاتح الداعية اظلوذج ،أحد اهلل

 احملققُت أيدي عُت اليت للشواىد ؽلكن وكبف شبقة، ادلخبعرات أقبية ُب األوىل جترعاتو كبنت .والصمود
 على عبلصب فعصمو عبهلل اعاتصم ادلرحـو ولكن كبفة، اإلخواف جلمبعة الاتنظيمي البنيبف هتد أف

 وصب عبعد أعو ثبت األقلوف، إال مثلو على يصب ال شلب عو، حلق الذي والعذاب األذى صنوؼ
 .عذاب من القى مبب وفداىم ورتبعاتو اخوانو فحمى
 السبحة من أمُت األخ انسحبب إىل أدت ماتبلحقة مطبردة عمليبت عنو االفراج ععد ذلك وأعقب
 العمل مبجبنبة ادلشروطة العودة فرصة جديد من لو لاتاتبح ٍب الوقت، لبعض ععيداً  ليعيش السورية

 واليت(.. عبعد أعو) الشهيد ضد نفذت اليت األوىل االغاتيبؿ عملية تلك كبنت .علده داخل الاتنظيمي
 مل والسلطة القوة عفاتوف ادلفاتونُت أف ذلك. عأسره الوطن على ععد فيمب السلبية انعكبسبهتب ذلب كبنت
 إقصبء كبف فقد !!احلكيمة ادلساتبصرة اجملرعة القيبدات إقصبء ذترات ياتصوروا أف رؤياتهم هبم تبلغ

 الساتينبت منذ عدأت والذي اجلمبعة قيبدات إقصبء حللقة ادلاتممة الوصلة تعبىل اهلل رزتو أمُت الشيخ
 الطبقة وكل اهلل، رزتو غدة أعو الفاتبح عبد الشيخ وععده ، اهلل حفظو العطبر عصبـ األساتبذ عإقصبء

 والسيبسي الفكري والاتنظيمي، الشعيب الصعيدين على اإلسبلمي العمل تقود كبنت اليت
 .واالجاتمبعي

 الثمبنينبت، مطل  ُب يكن أمُت الداعية شخ  على نفذت اليت الثبنية االغاتيبؿ عملية كبنت ٍب
 أف ودؤوب سلل  جهد خبلؿ من اساتطبع عندمب الوطنية، السبحة على الدامية األحداث تفجر اعبف
 وادلعبنبة، اآلالـ من الكثَت فئبتو عكل الوطن على توفر أف ؽلكن كبف حقيقية، مصبحلة ركبئز يض 
 .إشراقبً  أكثر وطٍت دلساتقبل تؤسس أف ادلمكن من كبف كمب
 تبريخ إىل كمدخل ادلعاتقلُت من ادلئبت سراح إطبلؽ اجلهود تلك فيو أذترت الذي الوقت ففي

 فسبداً  تعيث كبنت اليت الطيش يد سبرعت لو؛ يؤسس أف الشهيد حبوؿ جديد واجاتمبعي سيبسي
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 دلصلحة اخلَتة جهوده كل ومصبدرة أمُت، الشيخ جلهود قبتلة طلقة عاتوجيو السورية السبحة على
 وانطوى ادلصبحلة مشروع وئد. فيو خَت كل وسحق عبلوطن االنفراد إىل يهدؼ كبف تدمَتي مشروع
 حبرقة وطنو أعنبء يبكي عزلاتو إىل تعبىل اهلل رزتو الشيخ وانكفأ نبزؼ، جرح على الوطٍت الواق 

: وقبؿ. عبلبكبء أجهش عل عينبه، فبغرورقت.. كبف مب ععض عن طبلت أعواـ ععد سألاتو. وانفعبؿ
. وقدرتو طبقاتو فوؽ الكبَت للمصبب قلبو ُب الرزتة كبنت. ىذا عن إال شئت عمب سل حسبك،

 .مثوعاتو وأحسن عبعد أعب اهلل فرحم الرزتبء، عببده من اهلل يرحم وإظلب
 عل ادلاتسويبت، أعلى من هبب كلف الاتسعينبت، ُب وطنية مببدرة ىم   حتمل يـو الثبلث، االغاتيبؿ وكبف
 على ياتوفر أف الصعبة، ادلهبـ ُب اجملرب الرجل وىو إليو ُعهد مببشرة، سورية ُب األوؿ الشخ  من

 الشيخ وسبرع. الفجوة وجتسر اذلوة، تردـ الوطٍت، الصف إىل الوئبـ تعيد وطنية دلصبحلة أسبس وض 
 فحل. صعوعاتهب على ادلهمة عبء ػلمل معبً  وقت ُب واألب القبئد عنفسية تعبىل اهلل رزتو يكن أمُت

 أحكم أنو ظن حىت ونصح وأشبر ووضح، وشر ح ورأي، شأف صبحب كل م  والاتقى وارحتل،
 ادلهمة، اناتهت قبل، من معو فعل كمب لو وقيل مسعبه، عوأد الثبلثة للمرة الغرور يد عبجلاتو األسبس،

 !!اآلف ععد نفسك تاتعب فبل
 إحيبء ُب وإظلب يصيبهب، دنيب ُب ليس! مبذا؟ ُب األمل اإلنسبف، نفس ُب األمل يقاتل أف حقيقي قاتلٌ 

 تلك كبنت. الزوج أو الولد أو للوالد اناتظبراً  اليأس مؤلىب وأخرى قهراً، الزنبزين ُب ذاعت نفوس
 .حبولت لقد ريب غفرانك: صبماتة عدمعة اجملبىد الداعية تلقبىب ثبلثة اغاتيبؿ عملية
 وغلفت عبجلرؽلة، تلفعت يد نفذهتب اليت ادلنكرة األثيمة الفعلة تلك أمُت للشيخ الراع  االغاتيبؿ وكبف

 الدعوي مبضيو ذتن حيبتو أمُت الشيخ دف  ىل: السؤاؿ طرح من ؽلن  ال كثيف عضببب عواعثهب
! الوضبء؟ أفقهب إىل سورية ُب الوطنية الوحدة تعود أف على وحرصو الوطنية حرقاتو وذتن! اإلسبلمي؟

 دوف حبئرة التزاؿ كثَتة تسبؤالت! ورلاتمعو؟ دينو خدمة ُب ينقط  مل الذي الدائب جهده ذتن أو
 إىل الطبىرة روحو وحلقت ،جسده من اجملرموف نبؿ ،تعبىل اهلل رزتو أمُت، الشيخ قاتل !!جواب
 دافن عنو، يقبؿ كمب ادلوت، أف رغم مبوتو، تنقط  مل اجملبىد الداعية على النقمة ولكن.. عبرئهب

 ومن تعبىل اهلل رزتو الشيخ مكبنة من للنيل جتهد واحلقد الريب أىل زلبوالت فمبتزاؿ األحقبد؛
 :ذلك ُب ىم وإظلب الرجبؿ، وكرامة العفة أصحبعو تنق  خبمس اغاتيبؿ. وجهبده مبضيو
 الوعل قرنو وأوىى يضرىب فلم     ليوىنهب يومبً  صخرة كنبطح
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 !فيو؟ يلقى مب كل جلاتو ُب يضي  حبراً  إال عبعد أعو كبف وىل
 عُت تكوف أف عبعد أعب يب ناتمٌت كنب وكم. الصبحلُت ُب عنده وتقبلو ثواعو وأجزؿ أمُت الشيخ اهلل رحم

 ُب وأنت مددتو الذي ادلشروع ىذا. ادلسلمُت اإلخواف جلمبعة السيبسي ادلشروع لاتساتقبل ظهرانينب
 .سقيت ويـو غرست يـو مدادؾ عبعض رعك رحبب

 (27). العصر على شهادتو معرض في قال الدين سعد عدنان األستاذ
 ..."وصرػلبً  وشجبعبً  صبدقبً  كبف اإلخواف، رتبعة فحوؿ من فحلٌ  رجلٌ  يكن أمُت كبف"  

 (21).(يكن أمين الشهيد مرثية) توبقصيد رثاه سّماني محمد األستاذ الحلبي الشاعر
 ومشبعره إحسبسو عليو وملك كبَتاً، تأثَتاً  فيو فأثّر ، اساتشهبده قبل عبعد أيب عبلشهيد الشبعر الاتقى
 :ولقبو وأمسو عكنياتو ادلط رزة القصيدة ىذه فكبنت الغزير وعلمو الفريدة وفطناتو اجلّم، عذكبئو

 "يكن أمين" الشهيدالشيخ  مرثّية
 واإلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبءِ  للمّحبػػػػػػػػةِ  رسػػػػػػػػػػػػوؿٌ  والػوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِء  للرجػػػػػػػػػػػػػولةِ  أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتٌ 
 والذّكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبءِ  عبلنب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلةِ  غٍتي  ياتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌم  فػػػػػػػػػػػردٌ  موقػفٌ  عنفسي
 مػػػػػػػػػػػػراءِ  عبل الرّيػػػػػػػػػػػػبضِ  كأزىػػػػػػػػػػػػػػبرِ  غزيراً  علمػػػػػػػػػػػػبً  أضبلُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػو َوَعتْ 

 واخلَفػػػػػػػػػػػػػبءِ  الظّػػػػػػػػػػػػواىرِ  عأجػػػػػػػػػػػػػػػػػواءِ    خبَتٌ  ػػػػػػػػػػػػػػػذٌ فػػ راصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ  عيػونُػػػػػػػػػػػػػػػوُ 
 الد ىػػػػػػػػػبءِ  نػػػػػػػػػػػبرَ  صماتُػػػػػػػػػػػػو ويطفئُ  جػػػػػػػػػػّداً  السْم ِ  ذكي   عػػػػػػػػػػػػػػػػػػري، أبٌ 
 واإلعػػػػػػػػػػػػػػػبءِ  للشهػػػػػػػػػػػػبمػػػػػػػػػػػةِ  ذتػػػػػػػػػػػػػػػػػبراً  تػػػػػػزكو  األطيػػػػػػػػػػػػػػببِ  منِ  أَرَجٌ  عػػػػػػػػػػػػػوِ 
 السمػبءِ  من للُجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبةِ  فػػػػػػػػػػػػػويلٌ  مسبًء  غػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدراً  عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعةٌ  َدَىاْتو

 الوفػػػػػػػػػػػػػبءِ  قْلبَ -فحبِذروا-أصببَ  سهمبً  عأف   قػػػػػػػػػػػػػػػػػبتلػػوه أيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼُ 
 وعبلُبكػػػػػػػػػػػػبءِ  عبلنحيبِ  قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبٌ  فغّصت  سَتتُو النػػػػػػػبسِ  ُب َمَشتْ 
 األدنيػػػػػػػػػػػػػػػػبءِ  رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببَ  احلقِّ  يدُ  لعمري  طبلت إفْ  اخلْطبُ  يهػػػوفُ 
 اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبءِ  نْسلَ  أميت تػػػػػػػػػػػػػػؤدِّبُ   دلػػّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب عبلعُتِ  تُراثَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نصوفُ 
 الِفػػػػػػػػػػػػػداءِ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبـَ  عبلسػػنب يكّللُ   الوفػبءُ  عبشَ  مب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدْىرَ  يعيشُ 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدواءِ  تريػػػػػػػػبؽِ  النحلِ  وشْهػػدِ  وروٌد  قبمت مػػػػػػػػػػػػػػػب العطرِ  كشْذوِ 
 الث واءِ  رْحب الُعػػبلَ  ُب وروُحػػػػػػػػػػػػكَ  عنّػػػػػػػػب  األرضيِّ  جبسمكَ  نَػػػػػػػػػػػػػػأَْيتَ 

************************************************************** 
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