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التوجه نحو األفغان, وهذا هو الراجح الذي كان یفكر به الشیخ, خاصة بعد أن  :الثاني
كمال  األستاذوقد وعد الشیخ عبد اهللا  ,م1979في عام االتحاد السوفیتي أفغانستان  اجتاح

ب فوق أرض ثعن كو بأن یقوم بجولة استطالعیة للوقوف على مجریات األحداث السنانیري 
;.. األفغانعلى أرض  المیدان

 السناني إُّـ مصر
ستاذ نحو الجهاد األفغاني بإشارة من األ وعد بالتوجهبعد أن ذكرنا أن الشیخ عبد اهللا عزام 

ل مكانة رفیعة في سلم یشغ أن هذا الرجل كانإلى لنا أن نشیر بد  كمال السنانیري, كان ال
 ,لقضیة الجهاد األفغاني اإلرشادمفرز من مكتب وهو  ,القیادة في حركة اإلخوان المسلمین

;طب وهو بالمناسبة زوج أخت سید قطب  y في سجون عبد  بسنوات طویلةوقد ُحكم علیه
 بد ات من القرن العشرین, وهنا الیات والستینیالناصر في حقبة محنة اإلخوان في الخمسین

وبمعنى آخر أنه لم یكن قد دخل بخطیبته  ,في فترة الخطوبةإلى أنه كان أیضًا من اإلشارة 
 .بعد..

وهنا برزت مشاعره وأخالقه النبیلة نحو خطیبته فتوجه إلیها برسالة یخیرها بین فك  
أو االنتظار لحین خروجه من السجن, فاختارت الخیار الثاني, وبقیت تنتظره حتى  االرتباط

بسبب التعذیب الذي  -حسب علمي - أنهما لم یرزقا بالذریة رج من السجن وتزوجا, إالخ
 تعرض له في سجون عبد الناصر.
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داخل سجون االحتالل قد  نالفلسطینییال وهي أن األسرى قضیة مهمة أ أیضاً ونذكر هنا 
بأحكام  علیهم یحكم نحیث أصبح األسرى الذی ,كثیرًا من تجربة األستاذ السنانیري استفادوا

ن المثل یضربنساء فلسطین  وهكذا رأینا ,عالیة یخیرون زوجاتهم على قاعدة السنانیري
أنا معك مهما طال "زوجها ل فعل الواحدة منهنحیث كان رد  ,األعلى في الصبر على البالء

 .بعدالة القضیة التي یحملها زوجهاعة تمامًا تنهي مقو  "الفراق

الشیخ عبد اهللا عزام توجه نحو مصر إلحضار أهله بیري أقول: بعد أن التقى السنان
ألقى القبض علیه وأودعه قبل مقتله بقلیل إال أن السادات  ,رض األفغانأواللحاق بالشیخ إلى 

 بعد فترة وجیزة  وقد خرجت الصحف المصریة على الناس ,اتیالسجن في أوائل الثمانین
ه قتل تحت بأنیعرفها القاصي والداني تي الولكن الحقیقة  ,لن أنه انتحر داخل السجنلتع

 التعذیب وطوي ملفه إلى أن یشاء اهللا...

 الشيخ يرثي السناني بعد إعدامه من قبل السادات
وهنا یفتقد الشیخ الصاحب والشریك والمؤنس الذي مهد له الطریق نحو أرض الجهاد 

فكان ال بد  ,أنور الساداتاألستاذ كمال السنانیري تحت سیاط وزبانیة  باستشهادحیث تفاجأ 
 أن یكتب بحقه كلمات حیث قال:

رجل جاء بصمت ومضى بصمت.. رجل  األفغانیةالساحة  افتقدتهم(من بین الذین 
بنار المعركة في قناة السویس على  واصطلىم 1948خاض میادین القتال في فلسطین عام 

جل هو كمال الدین السنانیري, ید طاغیة من زبانیة العذاب الذین رباهم عبد الناصر, ذاك الر 
 إنسان لیس من أصحاب األقالم وال من أرباب المنابر, رجل صنعته األحداث 


