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 الشيخ نحو السعودية 
دریس عد أن ُفصل الشیخ من الجامعة األردنیة, توجه نحو المملكة العربیة السعودیة للتب

س فیها ات, حیث درّ یوكان ذلك في أوائل الثمانین ,في جامعة الملك عبد العزیز بمدینة جدة
وكانت هذه المرحلة بالنسبة للشیخ مرحلة انتقالیة حتى تتهیأ له فرصة  ,ثالثة فصول متتالیة

 قاع األرض لتأدیة عبادة الجهاد.االنتقال ألي بقعة من ب

 .م1981عام  مع األستاذ السناني
السنانیري خالل هذه  ج األستاذ كمالرَّ سنة ونصف من عمله في الجامعة ع بعد مضي

حیث ساعد على توحید كلمة المجاهدین األفغان  ,الفترة على السعودیة قادمًا من باكستان
مكانك قال له: لیس هذا فهناك، وقد كان له لقاء مع الشیخ أثناء الطواف ببیت اهللا الحرام 

خاصة بعد أن أغلقت الحدود مع  هذا األمرمثل یدرك  إال أن الشیخ كان  !!یا شیخ الطبیعي
كان جواب الشیخ  لذلك ؛فلسطین ووضعت السدود وحیل بینه وبین جهاده في فلسطین

 -یاراته كانت محصورة في أحد أمرین:حاضرًا بأن خ

تي كانت الحیث المواجهة  ,في شمال الیمن التوجه نحو الیمن لمساعدة المسلمین: األول
 .اتیفي بدایة الثمانین في الجنوبوالشیوعیین  ,في الشمالدائرة بین المسلمین 
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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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