










�لشهيد �أبـو �شعـوب
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مــــــن غــــيــــابــــة اجلــــــبِّ

 وكلم��ا تكلم��ت وطالب��ت وق��د 
ن��ال من��ي التعب م��ن الظ��روف التي 
الطويل��ة  امل��دة  اإليه��ا  اأو�صلتن��ي 
للق�صية والظلم الذي حلق بي، اأربعة 
اأع��وام وع��دة اأ�ص��هر واأن��ا يف عدوان 
مكتم��ل الوقائع، ته��م باطلة، وقطع 
راتب، وا�صتنزاف، وا�صتهداف خمطط 
له لك���ري واإخ�صاع��ي؛ يقولون يل: 
ا�صرب! ما هذا الكالم؟! كيف اأ�صرب اأكرث 
مم��ا قد حتمل��ت اإىل الي��وم؟! ملاذا ال 
تقول��ون للظ��امل اأن يتقي الله، يجب 
اإن�ص��اف املظلوم؟! اإن م��ن يطلب مني 
اأن اأ�صرب بكل ب�ص��اطة لو قدر الله ومر 
مبا مررت ب��ه وح�صل له ما ح�صل يل 
لعرف ق�صوة رده طالبًا مني اأن اأ�صرب! 
ح��رام كل م��ا يح�ص��ل يل، وال يج��وز 
اأن يتف��رج كل م��ن مبق��دوره اإي�ص��ال 
�صوتي اإىل �ص��يد الث��ورة ويتن�صل من 
نق��ل احلقيق��ة اإىل ال�ص��يد القائد ولو 
من ب��اب امل�ص��وؤولية والدين وثقافة 

امل�صرية القراآنية.
ما ه��ذا التخاذل؟! ملاذا مل يقولوا 
ل���... ات��ِق الله، خ��اف الل��ه، اأنت 
ظلم��ت ���رف حج��ر، ال تتك��رب، ال 

تتجرب؟!
والبع���ض وبكل �ص��خافة يقول يل: 
اأ�صاًل "�ص��الم الل��ه عليه" عني��د وفيه 

عدامة!
يا رجال، يا خلق الله، اإي���ض من 
عناد؟! اإي���ض من عدامة؟! كيف �صيكون 
اأمث��ال هوؤالء ق��ادة لالأمة وه��م بهذه 
العقلي��ة وهذا النف�ص��ية؟! اتق��وا الله! 

م��اذا يريد مني؟! لي���ض بين��ي وبينه 
اأي �ص��يء، ال خ�صومة بيننا، ومل اأكن 
يوم��ًا �صده، بل ومل ي�ص��بق اأن عرفته 
اأ�ص��اًل اأو ح��دث اأي �ص��يء من��ي ي��ربر 
موقف��ه جتاه��ي اإىل اأن ا�ص��تدعاين يف 
22/ 10/ 2017 وفع��ل ب��ي ما فعل 

واإىل االآن. 
 قراب��ة الع��ام من بداي��ة كانون 
الث��اين/ يناير 2021 من تكليف اآخر 
اللج��ان من ال�ص��يد عبدامللك )يحفظه 
الل��ه( ورفع مق��رح االأرب��ع النقاط، 
التي واإن كانت مل تن�صفني يف حقيقة 
االأمر ومل تعاقب املت�صببني ومل جَترب 
���رري ومل ت��داِو جراح��ي وتعال��ج 
تبع��ات م��ا ت�ص��بب في��ه م��ن ظلمني 
وخ�ص��ارتي تعوي�ص��ي، اإال اأنني قبلت 
بها و�ّرفت كل ما اقرحوه وراآه �صيد 
الثورة )حفظه الله( ووجه به، تقديرًا 
وا�صتجابة منه وطلبًا للمخرج واإنهاء 
معاناتي وظلمي، لكي اأ�صتعيد حياتي 
واأحظى با�ص��تقرار نف�ص��ي واأخرج مما 
اأو�صلتني اإليه املدة الطويلة للق�صية 
واملظلومية املوؤملة. وقد وافقت على 
كل ما طلبته من��ي اللجنة امُلكلفة من 
ال�ص��يد عبدامللك )ن���ره الله(؛ ولكن 
رغ��م ذلك مل يت��م تنفيذ اأي �ص��يء من 

املقرحات واحللول لق�صيتي.
كي��ف اأع��رب لك��م ع��ن م�ص��اعري؟! 
وكي��ف اأ�صف حقيقة ما ح�صل ويح�صل 
اإىل الي��وم، واأن هن��اك من يعمل على 
عدم تنفيذ توجيهات قائد الثورة بكل 
اإ���رار وتعنت؟! �ص��بع جل��ان ُمكلفني 

وكلهم �صهود.
 خالل العام 2021 ح�صل الكثري 
بخ�صو���ض ق�صيت��ي، الت��ي ال ت��زال 
ت��راوح مكانها وب��دون اأي معاجلات 

حتى اللحظة.
ومما ح�صل يف العام 2021، قام 
اأحد امل�ص��ائخ وال�صخ�صيات الوطنية 
واملعروف��ة م��ن حمافظ��ة البي�ص��اء 
مب�ص��اعي مراجعة "�صالم الله عليه"، 
ومت ا�ص��تدعائي للح�ص��ور اإىل ن��ادي 
�صب��اط ال���رطة. كن��ت اأن��ا وقريبي 
ال��ذي ذك��رت يف حلق��ات �ص��ابقة اأنه 
م�ص��وؤول يف احلكوم��ة واأح��د اإخواين 

واأبناء عمومتي.
عند و�صولنا كان ا�ص��تقبال "�صالم 
الله عليه" لنا، وب�صبب حملة التعبئة 
اخلبيثة من قبل ما ي�صمى مدير مكتبه، 
ا�صتقباال غري الئق، ومل يراِع حتى من 
ح�روا لالأ�صف! وب�صخرية مقيتة قال 
"�صالم الله عليه" ملدير مكتبه وال�صيخ 
الذي ن�صق اللقاء بنوايا طيبة للملمة 
االأمور وحل امل�ص��كلة: �رف حجر يف 
�ص��كواه يطلب لقاء ال�ص��يد... وتلفظ 

باألفاظ ا�صتهزاء و�صخرية!
اأطل��ب لق��اء  اأن��ا مل  اأواًل  اأجبت��ه: 
ال�صيد كما تقول، ملعرفتي بالظروف 
االأمني��ة لل�ص��يد، وما طلبت��ه مكاملة 
تلفونية لي�ص��مع ال�ص��يد مني، ال كما 
ُينق��ل ل��ه، ولوال الع��دوان فمن حقي 
وغ��ريي اأن يلتق��وا بال�ص��يد القائ��د 

)يحفظه الله(. 
فقال "�ص��الم الله عليه" يهاجمني: 

تروح ت�ص��حب �ص��كواك وتق��ول للذي 
رحت له اإن ال�صكوى غري �صحيحة!

فاأجبت��ه: �ص��كواي ل��ن اأ�ص��حبها، 
وت�صتيني اأكذب نف�صي واأتراجع واأنكر 
حقيق��ة ما ح�صل، وم��ا تقدمت به اإىل 

ال�صيد؟! ال ميكن!
)اأحتف��ظ  �ص��يئة  تفا�صي��ل  دارت 
عليه��ا(. قب��ل انته��اء اللق��اء ال��ذي 
اختتم��ه "�ص��الم الل��ه عليه" بال�ص��تم 
والتهدي��د الوا�ص��ح وال�ري��ح، ومل 
وحلظ��ة  احلا�ري��ن،  حت��ى  ُيق��در 
مغادرته اللقاء ت��اركًا اجلميع بحنق 
ال يلي��ق وبطريقة غري موفقة، ومدير 
مكتب��ه يتلفظ ويتطاول، وهو ي�ص��مع 

والكل متفاجئون...
بع��د ذلك مت ط��رح نقاط م��ن قبل 
ال�صيخ الفا�صل الذي بذل جهودًا ُي�صكر 
عليها حم��اواًل اإن�صايف. ولكن النقاط 
كانت ت�صييعا للق�صية والبدء من اأول 
وجدي��د، وتفوي�ص��ا جديدا ل�"�ص��الم 
الله عليه: بعد كل ما م�صى، والتفافا 
على ال�صكوى املقدمة اإىل �صيد الثورة 

)يحفظه الله(.
 بعد ذلك قام "�ص��الم الله عليه" 
يف  امُلكل��ف  الوزي��ر  نائ��ب  باإب��الغ 
الق�صي��ة واملطل��ع عل��ى وقائعها من 
البداي��ة اأن��ه غ��ري معرف ب��ه وغري 
مع��رف اأي�ص��ًا باآخر امُلكلف��ني، واأن 
ما �صدر منهم كالم موؤ�ص��ف وال ي�صح!! 
كي��ف تتقل��ب وجوه الرج��ال وترجع 

االأخطاء �صوائب؟!!

إلـى سـيــد الثــورة
مبتداأ حكايــة بـال منتهــى
غـنب و�إجحــــاف و�إهــانــات

 اأحال �سيد الثورة )يحفظه اهلل( احتجاجهم اإىل رئي�س الدائرة القانونية 
مبكتب ال�سيد امل�ست�سار القانوين لل�سيد، رجل فا�سل. م�ست مئات الأيام و�سهور 
طويلة واأنا اأتابع واأنتظر الردود واأكابد غالئب الدهر وقهر الظاملني وا�ستنزاف 
ممنهج ومافيا تعيق وتعرقل كل م�سار حلل الق�سية واإن�سايف ورفع الظلم عني، 
�ســــرف حـجـــربل اإنهم عرقلوا حتى تنفيذ توجيهات ال�سيد القائد )يحفظه اهلل(.

عشرة الثامنة  الحلقـــة 




















