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الإخوان امل�ضلمون الفل�ضطينيون يف قطاع غزة 1956-1949 

 الإخوان امل�صلمون الفل�صطينيون يف قطاع غزة
11956-1949

مقدمة:

بالرغم من �أن حركة �الإخو�ن تعر�صت ل�رشبة قا�صية، بقر�ر �حلكومة �مل�رشية 

غزة(،  قطاع  على  تطبيقه  جرى  ما  )وهو  �أن�صطتها  ومنع  �ُصَعبها  و�إغالق  حلَّها؛ 

وباغتيال زعيمها �ل�صيخ ح�صن �لبنا؛ �إال �أن �لتعاطف مع �الإخو�ن ظّل قائماً؛ ب�صبب 

ما تناقله �لنا�ص من ق�ص�ص بطوالتهم، خ�صو�صاً يف جنوب فل�صطني، باملزيد من 

ُي�صاقون  �الإخو�ن  مقاتلو  كان  كيف  باأنف�صهم  �لنا�ص  ر�أى  كما  و�الإعجاب.  �الإكبار 

من ميد�ن �حلرب مع �ل�صهاينة �إىل �ل�صجون �أو �إىل مع�صكر�ت �لرتحيل. بينما كان 

�أد�ئه �ل�صيء يف حرب 1948.  �مل�رشي، وعلى  �لنظام  على  �صاخطاً  �ل�صعبي  �ملوقف 

وتاأثر �لنا�ص �لذين كانو� يعي�صون كارثة 1948، بال�صلوك �الأخالقي وروح �لتكافل 

و�لدعم و�الإيثار ل�صباب �الإخو�ن، �لذين هبو� مل�صاعدة �لالجئني. 

جماعتهم.  حلِّ  قر�ر  �إلغاء  قبل  تدريجياً  �لعمل  يف  حريتهم  �الإخو�ن  ��صتعاد 

�لهادي  عبد  �إبر�هيم  حكومة  �صقوط  تلت  �لتي  �النتخابات  يف  �لوفد  حزب  فاز  �إذ 

يف متوز/ يوليو 1949؛ وبد�أ �إطالق �رش�ح �الإخو�ن �ملعتقلني تباعاً، و�أخذ �الإخو�ن 

يعيدون تنظيم �أنف�صهم. ويف 1951/9/17 �صدر حكم للق�صاء �الإد�ري برف�ص قر�ر 

حّل �الإخو�ن يف �ل�صق �مل�صتعجل. ثم �صدر قر�ر باإلغاء قر�ر �حلل من حيث �ملو�صوع 

�إن �لعالقة �جليدة  يف 1952/6/30، و�لتاأكيد على �ل�رشعية �لقانونية للجماعة. ثم 

حلكمهم،  �الأوليني  �ل�صنتني  يف  �الإخو�ن  مع   1952/7/23 ثورة  �صباط  بني  ن�صبياً 

مكنت �الإخو�ن من ��صتعادة عافيتهم وتو�صيع د�ئرة �نت�صارهم �ل�صعبي؛ وهو ما 

�نعك�ص �إيجاباً على قطاع غزة.

�ملحطات  �أوىل  كانت  حيث  م�رش  من  �جلغر�يف  قربها  من  غزة  ��صتفادت 

�إىل فل�صطني. وكان �لطرح �الإ�صالمي  �الأ�صا�صية لدعاة �الإخو�ن �مل�صلمني �لقادمني 

هذ� �لف�صل هو در��صة علمية حمكمة، مّت �إجازتها للن�رش.  
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لالإخو�ن و�صطياً معتدالً من�صجماً مع �لبنية �لدينية و�لثقافية �لفل�صطينية؛ كما كان 

و�الإ�صالح  �لنه�صة  يف  �مل�صلمني  لتطلعات  وي�صتجيب  و�ل�صمول  باحليوية  يت�صم 

�خلالفات  عن  بعيد�ً  �مل�صيحيني،  جتاه  مت�صاحماً  �جلمود،  وحماربة  و�لوحدة 

�أر�صية  ر  وفَّ ما  وهو  �لعربية،  و�لقومية  �لوطنية  للطروحات  م�صتوعباً  �ملذهبية، 

و��صعة لقبولهم يف �لو�صط �ل�صعبي وبني خمتلف طبقاته. وكان �لطرح �ل�صيا�صي 

تطلعات  ومع  �لفل�صطينية،  �ل�صيا�صية  �حلركة  طروحات  مع  من�صجماً  لالإخو�ن 

�لبيطاين،  �الحتالل  وخروج  فل�صطني،  با�صتقالل  ومطالباً  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

و�إنهاء �مل�رشوع �ل�صهيوين. وكان �الإخو�ن على عالقة متميزة مع �لقيادة �لوطنية 

�لفل�صطينية، وخ�صو�صاً �حلاج �أمني �حل�صيني. 

�حلركة   ،1956–1949 �لفرتة  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  كانت  ولذلك، 

 ومل تكن ثمة 
2
�ل�صيا�صية �الأوىل يف قطاع غزة، و�أكرثها �صعبية و�ت�صاعاً جماهريياً.

1956 �صوى من �حلزب �ل�صيوعي، �لذي ظل  مناف�صة حزبية لالإخو�ن حتى �صنة 

3
مقت�رش�ً على �إطار “نخبوي“ �صيِّق.

�لتي  �ل�رش�صة  �حلمالت  بعد  �إال  �لت�صاوؤل  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  تاأثري  يبد�أ  ومل 

قادها نظام عبد �لنا�رش �صدهم، منذ �صنة 1954، و�لتي �صملت �الإغالق و�حلرمان 

من حرية �لعمل كجماعة، و�ملالحقات �الأمنية و�لت�صويه �الإعالمي... وغريها.

اأولً: جمعية التوحيد:

�إثر حلّ جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني  �لتوحيد يف غزة،  �ل�صو� جمعية  �أن�صاأ ظافر 

�إ�صالمية  �أهد�فاً  وحملت  �الإخو�ن،  لعمل  �لعلني  �لغطاء  ومثّلت   ،1948 �أو�خر 

حتتها ين�صوون  �الإخو�ن  وكان  نف�صه،  �ل�صو�  ظافر  رئا�صتها  وتوىل   عامة. 

�أن�صطتها �صباب �ل�صو�، فقد �صارك يف   ويعملون من خاللها. وبح�صب مُ�رَش ظافر 

�أ�صبحو� �صخ�صيات مرموقة فيما بعد. ومثال ذلك جلنة �لطلبة �لتي توىل �أمانتها 

�نظر: زياد �أبو عمرو، اأ�شول احلركات ال�شيا�شية يف قطاع غزة 1948-1967 )عكا، فل�صطني �ملحتلة:   
2

اقت�شادية  تطورات   :1967-1948 غزة  قطاع  �لنمل،  �أبو  وح�صني  73؛  �ص   ،)1987 �الأ�صو�ر،  د�ر 

و�شيا�شية واجتماعية وع�شكرية )بريوت: مركز �الأبحاث - م.ت.ف، 1979(، �ص 66.

حول �حلزب �ل�صيوعي، �نظر: �أبو �لنمل، قطاع غزة، �ص 68–73.  
3
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“�صكرترييتها“ �صليم �لزعنون، وكان يف ع�صويتها كمال عدو�ن، و�صالح خلف، 
وكان  �الإخو�ن.  �صباب  من  وكلهم  �لعلمي،  وزهري  جهاد“،  �لوزير“�أبو  وخليل 

هارون ها�صم ر�صيد يف �للجنة �لثقافية وكان من �صباب �الإخو�ن �أي�صاً؛ بينما �صمَّت 

4
�للجنة �الجتماعية فوؤ�د �رش�ب، ومنيب �أبو غز�لة.

و�ن�صم   ،1951 �صنة  �لتوحيد  بجمعية  �أي�صاً  بارود  �لرحمن  عبد  �لتحق  كما 

�إىل ق�صم �لطالب، وكانت تقام حفلة يوم �خلمي�ص من كل �أ�صبوع، وكانت ذ�ت طبيعة 

خطابية دينية، ي�صارك فيها عدد من �الأ�صخا�ص ويتلى فيها �لقر�آن، وتلقى فيها 

ومن �الإخو�ن �لذين ن�صطو� يف جمعية �لتوحيد كامل فنانة، وعبد �هلل 
 5

�الأ�صعار.

7
 وحممد �أبو �صيدو، ونافذ مر�د.

6
�أبو عزة،

مركز �لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني )ُمِعد(، احلاج ظافر خليل ال�شوا: مقابالت ووثائق )غزة: مركز   
4

�لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني، 2011(، �ص 32-30.

عبد �لرحمن بارود، مقابلة مع �ملوؤلف، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/14. ولد عبد �لرحمن �أحمد جبيل بارود   
5

)�أبو حذيفة( يف قرية بيت در��ص �صمال �رشقي مدينة غزة �صنة 1937. هاجرت عائلته يف حرب 1948 �إىل 

قطاع غزة و��صتقرت يف خميم جباليا. �نتظم يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف مطلع �خلم�صينيات. در�ص 

�الأدب �لعربي يف �لقاهرة. من موؤ�ص�صي تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني، وكان نائباً للمر�قب �لعام هاين 

1965، ومكث يف �ل�صجن �صبع �صنني. ح�صل  ب�صي�صو. �عتقل يف حملة �لنظام �مل�رشي على �الإخو�ن 

على دكتور�ه يف �الأدب �لعربي 1972، وعمل �أ�صتاذ�ً يف جامعة �مللك عبد �لعزيز بجدة 1972-2002. من 

رموز �الإخو�ن يف �ل�صعودية، ومن موؤ�ص�صي حركة حما�ص ورموزها. من �أبرز �ل�صعر�ء �الإ�صالميني 

�لفل�صطينيني، تويف رحمه �هلل يف 2010/4/17.

مالحظة: بالن�صبة لتوثيق �ملقابالت �لتي �أجر�ها �ملوؤلف يف هذ� �لف�صل و�لف�صول �لتالية، ف�صيتم كتابة   

�إذ� �صبق ذكره،  �أما  �إذ� كان يذكر للمرة �الأوىل يف �لكتاب.  �لتوثيق كامالً مع نبذة تعريفية بال�صخ�ص 

ف�صيكتفى بكتابة �لتوثيق كامالً عندما يذكر الأول مرة يف كل ف�صل، و�إذ� تكرر ذكره د�خل �لف�صل بعد 

ذلك، ف�صيكتفى باالإ�صارة �إىل �ل�صخ�ص �لذي متت مقابلته.

�الإخو�ن  قد�مى  من  فنانة  كامل   .1998/9/15 �ل�صعودية،  جدة،  �ملوؤلف،  مع  مقابلة  فنانة،  كامل   
6

�مل�صلمني يف قطاع غزة، �نتقل للعمل يف �ل�صعودية �صنة 1959، ممن �صارك يف تاأ�صي�ص تنظيم �الإخو�ن 

�لفل�صطينيني، وكان ع�صو�ً يف جم�ص �ل�صورى �لعام )�ملركزي(، تويف يف جدة رحمه �هلل.

حممد �خل�رشي، مقابلة مع �ملوؤلف، جدة، �ل�صعودية، 13-1998/9/14. ولد حممد �صالح �خل�رشي   
7

)�أبو هاين( يف غزة. كانت بد�يته مع جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني �صنة 1951. در�ص يف ثانوية فل�صطني. 

بجامعة  �لطب  كلية  من  تخرج  لالإخو�ن.  �خلا�ص  �لع�صكري  �لعمل  يف  �لوزير  خلليل  م�صاعد�ً  وكان 

�لقاهرة 1956-1962، تخ�ص�ص يف �الأنف و�الأذن و�حلنجرة. عمل يف �ل�صالح �لطبي يف �جلي�ص �لكويتي، 

و�صارك يف حربي 1967 و1973. ظّل مبقياً على �صلة خا�صة باالإخو�ن. �نتقل لالإقامة يف �ل�صعودية 

�لعام  �ل�صورى  1992، و�أ�صبح ممثالً ر�صمياً حلما�ص لنحو ع�رشين عاماً، توىل رئا�صة جمل�ص  �صنة 

)�ملركزي( حلركة حما�ص لدورتني 2004-2013، ع�صو �الأمانة �لعامة للموؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي 

�خلارج، �عتقلته �ل�صلطات �ل�صعودية يف 2019/4/4 بتهم مرتبطة باالنتماء حلما�ص ومتويلها.
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ويذكر �الأ�صتاذ حممد ح�صن �صمعة �أنه كان يرتدد مع عدد من �أ�صحابه على د�ر 

جمعية �لتوحيد، وكان هناك حما�رش�ت م�صاء كل ثالثاء، و�أنهم كانو� يطالعون ما 

بها من جمالت و�صحف يومية وكتب �إ�صالمية، وكان مقرها على مقربة من �صوق 

�لعملة، �ملتفرع من �صارع عمر �ملختار. وي�صيف �صمعة �أن �جلمعية وفرت درو�صاً 

�لفرن�صية  �لفرن�صية، عندما ُفر�ص على �لطالب تعلُّم  �للغة  للتقوية يف  خ�صو�صية 

كلغة ثانية بعد �الإجنليزية �صنة 1951. كما يذكر �أن ريا�ص �لزعنون كان من �صباب 

8
�الإخو�ن �لنا�صطني يف �لد�ر، و�أنه كان �لعريف �ملتقدم يف حديث �لثالثاء.

و�صمحت  عنهم،  �حلظر  قر�ر  ُرفع  عندما  عارمة  بفرحة  �الإخو�ن  �صباب  �صعر 

لهم حكومة �لنحا�ص بالعمل ر�صمياً. ويف �صباح �ليوم �لتايل كانو� يهنئون بع�صهم 

بع�صاً بعودة �جلماعة و�صلو� هلل �صكر�ً، و�أخرجو� يافطة من �إحدى غرف جمعية 

ف�صار  �مل�صلمون“؛  “�الإخو�ن  عليها  مكتوب  وكان  وعلقوها،  ونظفوها  �لتوحيد، 

9
هناك يافطتان �أحدهما للتوحيد و�الأخرى لالإخو�ن.

فقد  �لتوحيد،  جمعية  وبني  �الإخو�ن  بني  ق�صري  وقت  بعد  �نف�صال  ح�صل 

باعتبار  �الإخو�ن،  �ُصعب  من  �ُصعبة  �إىل  �لتوحيد  جمعية  حتويل  يف  �الإخو�ن  رغب 

�نتهاء دورها كغطاء للعمل �الإخو�ين؛ بينما رغب ظافر �ل�صو� يف ��صتمر�ر �جلمعية 

�الإخو�ن  قادة  من  وكان  �لغز�يل،  حممد  �ل�صيخ  �أن  ويظهر  بقيادتها.  ��صتمر�ره  ويف 

�مل�رشيني، ومن �لعلماء �ملبتعثني للوعظ يف قطاع غزة، وممن يلقون درو�صاً وعظية 

 
10

فيها، قد حاول ت�صوية �خلالف بني �لطرفني، غري �أن �الأمر �نتهى �إىل �النف�صال.

حممد ح�صن �صمعة، مقابلة مع �ملوؤلف، غزة، فل�صطني، كانون �الأول/ دي�صمب 1998، �ملقابلة �أجر�ها   
8

�ل�صحفي حممد �حلاليقة، بالنيابة عن �ملوؤلف )لعدم �إمكانية دخول �ملوؤلف �إىل فل�صطني �ملحتلة(. ولد 

حممد ح�صن �صمعة )�أبو ح�صن( يف 1935/12/1 يف �ملجدل، وهاجرت عائلته يف حرب 1948 �إىل قطاع 

غزة و��صتقرت يف خميم �لن�صري�ت. كانت بد�يته مع جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني �صنة 1950. عمل مدر�صاً 

يف مد�ر�ص �الأونرو� خالل �لفرتة 1955-1996، و�صغل من�صب نائب رئي�ص �ملجمع �الإ�صالمي بغزة، 

وع�صو جمل�ص �أمناء �جلامعة �الإ�صالمية بغزة، ورئي�ص جمل�ص �أمناء مد�ر�ص �الأرقم بغزة. من قادة 

�الإخو�ن يف قطاع غزة، ومن موؤ�ص�صي حما�ص، كما تر�أ�ص جمل�ص �صورى حما�ص يف قطاع غزة حتى 

وفاته رحمه �هلل يف 2011/6/10.

مقابلتان مع: عبد �لرحمن بارود، وحممد ح�صن �صمعة.  
9

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
10
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فتابع �الإخو�ن عملهم حتت قيادة �ل�صيخ عمر �صو�ن؛ بينما تابعت جمعية �لتوحيد 

ناٍد ريا�صي ثقايف.  �إىل  �أقرب  �إىل ما هو  �لزمن  مع  عملها ب�صكل م�صتقل، وحتولت 

وتفوق منت�صبوها يف �لبطوالت �لريا�صية، فح�صل فريقها لكرة �ل�صلة على بطولة 

قطاع غزة لل�صنو�ت 1954 و1955 و1956، وح�صل فريقاها لكرة �لقدم وللمالكمة 

ير�أ�صها  لديها فرقة ك�صافة  �أي�صاً. وكان  �لقطاع  �لثاين على م�صتوى  �ملركز  على 

عبد �لروؤوف �ل�صو�. وممن برز فيها يف تن�ص �لطاولة حيدر �صي�صامل وعدنان حالوة، 

خليل  �أبو  �صعيد  �الأثقال  رفع  ويف  �صمارة،  وخمي�ص  كحيل  �إبر�هيم  �ملالكمة  ويف 

11
و�صعيد �أبو �صهال وغريهم.

عملها  �جلمعية  وتابعت   ،1955 �صنة  �لكويت  يف  للعمل  �ل�صو�  ظافر  غادر 

 1957 �صنة  عليها  �مل�رشية  �ل�صلطات  و�صيَّقت  �ملالح،  فا�صل  �أحمد  نائبه  باإد�رة 

12
.1958 �أغلقتها �صنة  �أن  �إىل 

ثانيًا: القيادة:

حريتها  �جلماعة  ��صتعادة  بعد  �لقطاع،  يف  لالإخو�ن  �الإد�ري  �ملكتب  كان 

ل�صعبة  1951، برئا�صة �ل�صيخ �لقا�صي عمر �صو�ن، وهو نف�صه كان رئي�صاً  �صنة 

لبلدية  �أي�صاً رئي�صاً  �لذي كان فيه  �لوقت  تاأ�صي�صها، يف  �الإخو�ن يف غزة منذ بد�ية 

غزة، �إىل �أن قام عبد �لنا�رش ب�رشب جماعة �الإخو�ن �أو�خر �صنة 1954. وي�صفه عبا�ص 

�لفرتة، تلك  يف  �ل�صعبة  ز�رت  �لتي  �مل�رشيني  �الإخو�ن  قياد�ت  من  وهو   �ل�صي�صي، 

باأنه رجل مهيب من رجال �الإ�صالم، �لذين يندر وجودهم يف هذ� �لع�رش، ومتو��صع، 

وبالرغم من �أنه قارب �ل�صبعني من عمره، �إال �أنه كان يتحدث مع �أي �إن�صان بروح 

�ملودة و�الألفة و�الحرت�م، ودون تكلّف �أو ��صتعالء. و�أنه كان كثري�ً ما ُيجهد نف�صه، 

عمر  �ل�صيخ  وكان   
13

�ل�صعبة. من  �الإخو�ن  ين�رشف  حتى  بيته  �إىل  ين�رشف  فال 

�صو�ن قا�صياً وعاملاً جليالً مرموقاً. وبالرغم من �ل�صمعة �حل�صنة و�ل�صمت �لطيب 

�لذي كان يتمتع به �ل�صيخ �صو�ن و�إخو�نه يف قيادة �ملكتب �الإد�ري، �إال �أن حركتهم، 

مركز �لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني، احلاج ظافر خليل ال�شوا: مقابالت ووثائق، �ص 31.  
11

�ملرجع نف�صه، �ص 32.  
12

عبا�ص �ل�صي�صي، يف قافلة الإخوان امل�شلمني )د.م: د.ن، 1986(، ج 1، �ص 204.  
13
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كانت بينما  �صعيفة؛  روتينية  كانت  �لكبار،  و�ملوظفني  �ل�صن  كبار   وخ�صو�صاً 

14
معظم �أعباء �لعمل �لدعوي و�لن�صاط، تقع على عاتق �لطالب و�لفئات �ل�صبابية.

كبري�ً،  موظفاً  وكان  �ل�صو�صي  زكي  �حلاج  �ملكتب:  �أع�صاء  من  وكان 

ها�صم  و�ل�صيخ  لل�صندوق،  �أميناً  وكان  عودة(  )�أبو  �لثو�بتة  ح�صني  و�الأ�صتاذ 

�أبو �صعبان وكان مدير�ً ملدر�صة  �خلزند�ر، و�حلاج زكي �حلد�د، و�الأ�صتاذ زهدي 

ثانوية، و�صادق �ملزيني وكان تاجر�ً مالكاً، و�صبحي �ل�رشحي، وكامل م�صتهى. 

�إ�صماعيل  �نفرد  وقد   
15

�أكرث. �أو  م�صدر�ن  ذكرها  �أ�صماء  �ل�صابقة  و�الأ�صماء 

�أبو عزة  �أبو عزة. ونحن ن�صتبعد وجود  �لنخالة وعبد �هلل  باإ�صافة ح�صن  �خلالدي 

كما �لثانوية،  يف  طالباً  يز�ل  ما  كان  حيث  �صنه  حلد�ثة  �لوقت  ذلك  يف  �ملكتب   يف 

مقابلتنا يف  �صاألناه  عندما  وال  �ملو�صوع،  حول  كتب  عندما  ذلك  �إىل  ي�رش  مل   �أنه 

�الأ�صماء  ذكرو�  من  بع�ص  �أن  �إىل  يعود  �الأ�صماء  يف  �اللتبا�ص  من  جانباً  ولعل  معه. 

ركزو� على �الإخوة �ملقيمني �أو �ملد�ومني يف حيّ �لدَّرج؛ بينما و�ّصع �آخرون �لد�ئرة 

لت�صمل بع�ص روؤ�صاء �ل�صعب باعتبارهم �أع�صاء ر�صميني يف �ملكتب �الإد�ري. وكان 

�ل�صعب  روؤ�صاء(  )�أو  نو�ب  �أن  �إىل  معه  مقابلة  يف  �أ�صار  قد  عمرية  يو�صف  �الأ�صتاذ 

16
كانو� �أع�صاء يف �ملكتب �الإد�ري.

معظم من قابلناهم من �الإخو�ن �أكدو� هذ� �ملعنى.  
14

و�حلد�د، �ل�صو�صي،  �خلالدي:  �إ�صماعيل  ذكر  م�صدر،  من  �أكرث  فيها  ��صرتك  �لتي  �الأ�صماء  يف   
15 

وم�صتهى،  و�ملزيني،  و�ل�رشحي،  و�لثو�بتة،  �خلزند�ر،  فنانة:  كامل  وذكر  و�لثو�بتة؛  �صعبان،  و�أبو 

و�خلزند�ر،  �لثو�بتة،  بارود:  وذكر  �صعبان؛  و�أبو  �ل�صو�صي،  عزة:  �أبو  وذكر  و�حلد�د؛  و�ل�صو�صي، 

و�حلد�د، و�ل�صو�صي، و�ملزيني. وكان هناك �إجماع على �ل�صيخ عمر �صو�ن ومركزه. �نظر: �إ�صماعيل 

�خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان امل�شلمني )غزة: مركز �لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني، 2010(، 

�ص 35؛ ومقابالت مع: عبد �لرحمن بارود، وعبد �هلل �أبو عزة، وكامل فنانة.

ذكر زياد �أبو عمرو �أن �أع�صاء �ملكتب �الإد�ري �إىل جانب عمر �صو�ن كانو�: زكي �ل�صو�صي، وكمال   

ثابت، وح�صن �لنخالة، وزهدي �أبو �صعبان، وعلي ها�صم ر�صيد )م�صوؤول ن�صاط �لطالب يف �ملركز(؛ 

غري �أن �أبو عمرو مل يذكر �مل�صدر �لذي ��صتند �إليه. �نظر: زياد �أبو عمرو، اأ�شول احلركات ال�شيا�شية 

يف قطاع غزة، �ص 73.

يو�صف عمرية، مقابلة مع �ملوؤلف، �لكويت، 1985/11/6. يو�صف عمرية )�أبو نادر( من مو�ليد يافا،   
16

عائلته  هاجرت   ،1948 فل�صطني  حرب  يف  و�صارك   ،1947 �صنة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  يف  �نتظم 

�نتقل  �ل�رشيف،  كامل  قيادة  حتت  �لقطاع  يف  �الإخو�ين  �لع�صكري  �لعمل  يف  �صارك  غزة،  قطاع  �إىل 

لالإقامة يف �لكويت �صنة 1953. ع�صو موؤ�ص�ص وقائد يف حركة فتح.
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اأما ال�صيخ ها�صم اخلزندار، فت�صري بع�ض امل�صادر اإىل اأنه كان نائباً ل�صوان يف 

رئا�صة املكتب الإداري، واأنه اأ�صبح رئي�صاً للمكتب بعد تنحي �صوان عن الرئا�صة، 

بهم  الطيبة  �صلته  على  وا�صتمر  للإخوان،  حمباً  وظل  �صهماً،  جريئاً  كرمياً  وكان 

17
حتى بعد اأن تركهم لحقاً.

املكتب  يف  للطلب  ممثل  وجود  يقت�صي  غزة  قطاع  يف  النتخابي  النظام  كان 

لهم  اجتماٍع  يف  طالباً  ينتخبون  عب  ال�صُّ عن  الطلب  ممثلو  فكان  العام،  الإداري 

)املندوب العام  املكتب  يف  لهم  ممثلً  الزعنون  ريا�ض  انتخبوا  حيث   ميثلهم؛ 

 18
العام للطلب(.

من املوؤكد اأن املكتب الإداري كان يدير قطاع غزة بكامل �ُصعبه، غري اأن ال�صلة 

كان  اأنه  موؤ�رش  اأو  دليل  اأي  يوجد  فل  متاماً.  وا�صحة  تكن  مل  القاهرة  يف  بالقيادة 

القاهرة؛  يف  للمركز  التابعة  املحافظات  اإحدى  وكاأنه  غزة،  قطاع  مع  التعامل  يتم 

اأن التعامل كان مع القطاع باعتباره تنظيماً ُقطرياً منف�صلً.  ول يوجد ما يح�صم 

غري اأن هناك ما يوؤكد ال�صلة القوية باملركز يف القاهرة، واأن القطاع ياأخذ توجيهه 

ماليزيا،  كوالملبور،  املوؤلف،  مع  مقابلة  �صيام،  وحممد  اخل�رشي؛  حممد  مع  مقابلة   
17

حممد حممود حممد �صيام )اأبو حممود( من قرية اجلورة قرب ع�صقلن، ولد لأم   .2000/6/5-4

م�رشية �صنة 1936 يف م�رش حيث كان والده يدر�ض يف الأزهر. ان�صم للإخوان امل�صلمني يف بدايات 

اخلم�صينيات. در�ض يف ثانوية فل�صطني، وكان من اأع�صاء العمل الع�صكري اخلا�ض للإخوان. در�ض 

واحدة  ل�صنة  الأونروا  مدار�ض  يف  مدر�صاً  وعمل   ،1959-1955 القاهرة  جامعة  يف  العربية  اللغة 

الدكتوراه من  1960، ح�صل على  �صبتمرب  اأيلول/  الكويت يف  يف  للعمل مدر�صاً  انتقل   .1960/1959

جامعة اأم القرى مبكة املكرمة �صنة 1982. انتقل للعمل مدر�صاً يف اجلامعة الإ�صلمية بغزة �صنة 1983، 

وتوىل مهام مدير اجلامعة بالإنابة يف الفرتة 1984-1988، كما كان يخطب اجلمعة ب�صكل دوري يف 

امل�صجد الأق�صى. اأبعدته ال�صلطات الإ�رشائيلية عن فل�صطني �صنة 1988، فعاد للكويت، ثم ا�صتقر يف 

ال�صودان واليمن، حيث اأ�صبح من رموز حركة حما�ض. من اأبرز ال�صعراء الإ�صلميني الفل�صطينيني. 

تويف رحمه اهلل يف ال�صودان يف 2019/2/15.

عي�صى حممد يو�صف، مقابلة مع املوؤلف، بريوت، 2018/10/9. ولد عي�صى حممد يو�صف )اأبو غ�صان(   
18

يف مدينة دير البلح يف 1938/6/5، انتمى جلماعة الإخوان امل�صلمني �صنة 1953، در�ض علوم وتربية 

مع وعا�ض  فل�صطني،  طلبة  رابطة  يف  نا�صطاً  وكان   ،1959-1955 �صم�ض  عني  بجامعة  الرتبية   بكلية 

عبد الفتاح حمود يف غرفة واحدة عاماً درا�صياً )1956/1955(. عمل يف مكة بال�صعودية 1961-1959، 

ثم يف ليبيا 1961-1980. ان�صم لفتح �صنة 1968 لفرتة حمدودة، وكان له دور رئي�صي يف تاأ�صي�ض 

احتاد املعلمني الفل�صطينيني يف ليبيا �صنة 1970. انتقل للعمل يف الإمارات �صنة 1980 حيث عاد لين�صط 

يف الإخوان الفل�صطينيني ويتوىل مواقع قيادية. ترك الإمارات �صنة 2012 لي�صتقر بني اجلزائر وتركيا.
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تنظيمات  من  كتنظيم  ي�صغلها  �لتي  �لتمو�صع  حالة  عن  �لنظر  بغ�ص  �لقاهرة،  من 

�الإخو�ن �لعربية، �أو كجزء من �لتنظيم يف م�رش. وييل حممد �خل�رشي �إىل �أنه كان 

جزء�ً من تنظيم �الإخو�ن مب�رش، م�صري�ً �إىل دينامية �لعالقة �لفعالة، و�أن �الإخو�ن 

�لعمل  يف  ��صتيعابهم  ويتم  للقطاع،  ياأتون  كانو�  م�رش  يف  �ملنتظمني  �لفل�صطينيني 

بني  �لر�أي  هذ�  يع�صد  ما  جند  مل  �أننا  غري   
19

�الإد�ري؛ �ملكتب  طريق  عن  �لتنظيمي 

�أما �لتنظيم �خلا�ص �لذي ن�صاأ 
 20

�الإخو�ن �لذين قابلناهم �إال من �صليمان عبد �لقادر.

يف �لقطاع، فمن �ملوؤكد �أنه كان يتبع قيادة �الإخو�ن للعمل �خلا�ص يف �لعري�ص باإ�رش�ف 

كامل �ل�رشيف، وهي بدورها كانت مت�صلة بالعمل �خلا�ص �ملركزي يف م�رش. وهو 

�أبو عزة  �الأغا وعبد �هلل  باآخر �خل�رشي وحممد �صيام وخريي  �أو  �أكده ب�صكل  ما 

 و�إن كان هذ� 
22

 وكانت �ملناهج �لرتبوية هي نف�صها �ملعتمدة يف م�رش؛
21

وغريهم.

بحد ذ�ته لي�ص دليالً على �لتبعية �لتنظيمية �ملبا�رشة. ويبدو �أن �لطرفني حافظا على 

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
19

�صليمان عبد �لقادر، مقابلة مع �ملوؤلف، عجمان، �الإمار�ت، 1998/6/30. ولد �صليمان حممد عبد �لقادر   
20

)�أبو و�ئل( يف قرية كوكبة �صمال �رشقي غزة يف 1938/5/5، هاجرت عائلته �إىل قطاع غزة يف حرب 1948، 

�أنهى �لدر��صة �جلامعية يف   .1952 و��صتقرت يف مع�صكر �لن�صري�ت. �نتظم يف جماعة �الإخو�ن �صنة 

1964. كان يف قيادة  جامعة دم�صق، وعمل مدر�صاً يف �لبحرين، ثم �نتقل للتدري�ص يف �لكويت �صنة 

�الإ�رش�ف  �لثاين منها م�صوؤولية  �لن�صف  �ل�صبعينيات وتوىل يف  �لكويت يف  �لفل�صطينيني يف  �الإخو�ن 

على �لعمل �لطالبي. �نتقل للعمل يف �الإمار�ت موجهاً للغة �لعربية �صنة 1981 وظل فيها حتى تقاعده، 

يف  �لق�صاء  م�صوؤولية  توىل  كما  حما�ص،  حركة  يف  للعمل  تفرغ   .2009 �صنة  دم�صق  �إىل  �نتقل  حيث 

�حلركة يف �إقليم �خلارج. �نتقل لالإقامة يف �لقاهرة يف كانون �الأول/ دي�صمب 2011، ثم �إىل �إ�صطنبول يف 

�آب/ �أغ�صط�ص 2014، حيث تويف فيها رحمه �هلل يف 2016/4/17.

،)1985 �لقلم،  د�ر  )�لكويت:  العربية  الدول  يف  الإ�شالمية  احلركة  مع  عزة،  �أبو  �هلل  عبد  �نظر:   
21 

وحممد  �خل�رشي،  وحممد   ،1998/9/16 �ل�صعودية،  جدة،  �الأغا،  خريي  مع:  ومقابالت  15؛  �ص 

يف �نتظم  خانيون�ص،  مدينة  يف   1934/1/1 يف  �أ�صامة(  )�أبو  �الأغا  عثمان  حافظ  خريي  ولد   �صيام. 

غزة قطاع  يف  لالإخو�ن  �لع�صكري  �لعمل  قادة  من  �خلم�صينيات.  بد�ية  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن   جماعة 

�أنهى در��صته �جلامعية باالنت�صاب من جامعة   .1956 1952-1956، غادر للعمل يف �ل�صعودية �صنة 
�لريا�ص �صنة 1961، وح�صل على �صهادة �لدكتور�ه يف �الإد�رة من �لواليات �ملتحدة �صنة 1983. توىل 

�أحد موؤ�ص�صي تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني وع�صو  م�صوؤولية �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف �ل�صعودية. 

�لعام  و�ملر�قب   ،1975-1973 �لفرتة  يف  �لعام  �ملر�قب  نائب  �إن�صائه.  منذ  �ملركزي  �ل�صورى  جمل�ص 

1975-1978. له دور رئي�صي يف �إن�صاء �جلامعة �الإ�صالمية  لتنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف �لفرتة 

بغزة، كما تر�أ�ص هيئة م�رشفيها. رئي�ص جهاز فل�صطني )�لذي �صبق �إن�صاء حما�ص(. من �أبرز موؤ�ص�صي 

حما�ص، و�أول رئي�ص لها حتى ��صتقالته �صنة 1993. تويف رحمه �هلل يف 2014/6/1. 

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 14.  
22
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“منطقة رمادية“ يف �لعالقة حتفظ دينامية عالقة فعالة، وحتقق �ملطلوب، دون �أن 
�لتي  �لتنظيمية  و�العرت��صات  �ل�صيا�صية  �الإ�صكاالت  ب�صبب  رمبا  �ل�صكل،  حت�صم 

قد تن�صاأ عن ذلك؛ خ�صو�صاً و�أن تنظيم غزة �صيظل يف كل �الأحو�ل ياأخذ حمدد�ت 

وموجهات عمله �الأ�صا�صية من قيادته يف �لقاهرة، و�لتي �صتظل مرجعيته �لنهائية 

�أياً يكن �ل�صكل �لتنظيمي.

ثالثًا: الع�ضوية:

�أق�صام  وجود   ،1954–1951 خ�صو�صاً  �ملفتوح،  �لعلني  �لعمل  فرتة  �صهدت 

ون�صاطاً.  فعالية  �الأكرث  كان  �لطالب  ق�صم  �أن  غري  و�لك�صافة.  و�لعمال  للطلبة 

�أفر�د  جمموع  من   %70 عن  يزيدون  وكانو�  باالآالف،  �الإخو�ن  �لطالب  وكان 

جد�ً  �صئيل  عدد  وبينهم  و�الإعد�دية،  �لثانوية  طلبة  من  معظمهم  وكان  �الإخو�ن، 

�لزعنون،  ريا�ص  ع�صويتها  يف  كان  �إد�رية  هيئة  للطالب  وكان 
 23

�جلامعيني. من 

 
24

جبارة. �أبو  �لقادر  وعبد  �لزميلي،  وعلي  �صيام،  وحممد  بارود،  �لرحمن  وعبد 

كان و�لثانوية  �الإعد�دية  �ملرحلتني  طالب  م�صوؤول  فاإن  جب  فوزي   ووفق 

 25
ريا�ص �لزعنون.

�ل�صحفي �أجر�ها  �ملقابلة   ،1998 دي�صمب  �الأول/  كانون  فل�صطني،  غزة،  مقابلة،  دخان،  �لفتاح  عبد   
23 

حممد �حلاليقة، بالنيابة عن �ملوؤلف )لعدم �إمكانية دخول �ملوؤلف �إىل فل�صطني �ملحتلة(. ولد عبد �لفتاح 

ح�صن دخان )�أبو �أ�صامة( يف �صنة 1936 يف قرية عر�ق �صويد�ن �صمال �رشقي غزة. هاجرت عائلته يف 

حرب 1948 �إىل قطاع غزة و��صتقرت يف خميم �لن�صري�ت. �ن�صم جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني �صنة 1950. 

1955-1959، وناظر�ً الإحدى مد�ر�صها  تخ�ص�ص يف �جلغر�فيا، وعمل مدر�صاً يف مد�ر�ص �الأونرو� 

�ل�صفة و�لقطاع  لالإخو�ن يف  �الإد�ري  �ملكتب  تر�أ�ص  �الإخو�ن يف قطاع غزة،  قادة  1959-1996. من 
يف �لثمانينيات، من موؤ�ص�صي حما�ص؛ �نتخب نائباً عن كتلة �الإ�صالح و�لتغيري )حما�ص( يف �ملجل�ص 

�لت�رشيعي �صنة 2006.

مقابلة مع عبد �لرحمن بارود.  
24

فوزي جب، مقابلة مع �ملوؤلف، �لكويت، 1999/11/20. وبح�صب عي�صى حممد يو�صف، فاإن مندوب   
25

طالب دير �لبلح يف مكتب �لطالب كان هو خليل �خلالدي. مقابلة مع عي�صى حممد يو�صف.

ولد فوزي عيد جب )�أبو �أ�صامة( يف حي �لدرج بغزة يف 1937/7/15، بد�أت عالقته باالإخو�ن �مل�صلمني   

وهو فتى �صنة 1948، كان م�صاعد�ً خلليل �لوزير يف �لعمل �لع�صكري �خلا�ص لالإخو�ن، وظل �صمن 

�خلاليا �مللتزمة بهذ� �لعمل حتى �صنة 1960. �نتقل �إىل �لكويت �صنة 1961 حيث عمل مع عبد �هلل �ملطوع 

)�أبو بدر( يف �رشكة علي عبد �لوهاب. من �أبرز �لعاملني ب�صمت ون�صاط، خ�صو�صاً يف �جلو�نب �ملالية، 

و�خلريية، ودعم �ملقاومة �لفل�صطينية. تويف رحمه �هلل يف �لكويت يف 2009/4/21. 
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�أعد�د�ً من كبار �ملوظفني �حلكوميني و�ملدر�صني، وعدد�ً  �أما ق�صم �لعمال ف�صمَّ 

تلت �لتي  �لفرتة  ويف  �لتجار.  من  ذلك  من  �أقل  وعدد�ً  �حلرفيني،  �لعمال  من   �أقل 

ثورة 1952/7/23 يف م�رش وحتى �نقالب عبد �لنا�رش على �الإخو�ن �صنة 1954، 

ينالو�  كي  �الإخو�ن،  لع�صوية  �ملوظفني  كبار  ومن  �لقوم  علية  من  �لكثري  تد�فع 

�حلظوة لدى �ل�صلطة، ظناً منهم �أن �لثورة من �صنع �الإخو�ن �أو بالتحالف معهم. 

فاإن  وبالتايل  �ل�صنف.  هذ�  من  �إد�ر�تها  و�أع�صاء  �ل�صعب  روؤ�صاء  معظم  و�أ�صبح 

�لقياديني �لذين ظلو� على والئهم لالإخو�ن يف �لقطاع، بعد �رشبة عبد �لنا�رش لهم، 

 وكان هناك عمال دخلو� 
26

مل يزيدو� عن �أ�صابع �ليد �لو�حدة، بح�صب تعبري �أبو عزة.

ب�صكل مبكر يف �الإخو�ن و�صاركو� مع متطوعي �الإخو�ن �مل�رشيني يف حرب 1948؛ 

 كما �أن هناك عددٌ من �لعمال �لذين �لتحقو� للعمل مبع�صكر�ت �جلي�ص �مل�رشي يف

رفح و�لعري�ص، قد �نتظمو� يف �الإخو�ن عن طريق �صباط وجنود منتمني للجماعة. 

�صبيتة،  ومو�صى  �صيدو،  �أبو  وعثمان  �صيدو،  �أبو  حممد  �لعمال  هوؤالء  �أمثلة  ومن 

�لتنظيمي  و�لعمل  �لفكر  ن�رش  يف  دور  لهم  وكان  عمرية؛  وعاي�ص  �صقر،  وفهمي 

 
27

�الإخو�ين يف �لقطاع.

تي�رش  ما  وحفظ  در��صة  على  �لفرتة  تلك  يف  �الإخو�نية  �لرتبية  مناهج  ركزت 

و�ل�صرية  و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه  �لر�صول  �أحاديث  ودر��صة  �لكرمي،  �لقر�آن  من 

لل�صيخ  نعلم“  هنا  “من  كتاب  مثل  �الإخو�ن  ي�صدرها  كان  �لتي  و�لكتب  �لنبوية، 

حممد �لغز�يل، و“�لعد�لة �الجتماعية“ ل�صيد قطب، وكتب �أخرى لعبد �هلل �ل�صمان 

و�آخرين، �إىل جانب جملة �لدعوة. وكان هناك حديث �لثالثاء �الأ�صبوعي يف �ل�صعب، 

28
�لتي تدعو له �الإخو�ن �لبارزين من فل�صطني �أو م�رش.

�لقطاع  �الإخو�ن يف  �تخذه عمل  �لذي  �ملنفتح  �لتنظيمي  �ل�صكل  �إجماع على  ثمة 

1952-1954 و�الإطار �ل�صعبي �لو��صع يف ��صتيعاب �لر�غبني  خ�صو�صاً يف �لفرتة 

م�صوؤويل  �صمن  من  �أن  فنانة  كامل  يذكر   .21-20 �ص  الإ�شالمية،  احلركة  مع  عزة،  �أبو  �هلل  عبد   
26

يف  وكان  م�ّصاحاً،  يعمل  �لباز  �آل  من  و�آخر  ُب�صط،  اج  ن�صَّ يعمل  وكان  �ل�صو�ف،  �إبر�هيم  �لعمال 

�إ�صحق �لزميلي �صقيق �أبي ب�صري �صعد �لدين �لزميلي. مقابلة مع كامل فنانة. �ل�صيخ  ق�صم �لعمال 

زياد �أبو عمرو، اأ�شول احلركات ال�شيا�شية يف قطاع غزة، �ص 67.    
27

مقابلة مع عبد �لفتاح دخان.   
28
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يف �لع�صوية. كان �الإقبال على �الإخو�ن كبري�ً، يف �أجو�ء �ل�صمعة �ملتميزة لالإخو�ن 

و�لثقافة  �الإ�صالمية  �لفطرة  مع  �الإخو�ن  دعوة  وتو�فق  فل�صطني،  يف  �لقتال  يف 

�لتقليدية �لعامة، و�لبيئة �حلرة للعمل، وعالقة �الإخو�ن �جليدة بالنظام �مل�رشي، 

وقيام �الإخو�ن على �أعمال خريية مثل “قطار �لرحمة“... . ويف �ل�صعب وكما يذكر 

�أ�صماءهم.  �الأفر�د  فيها  ُي�صّجل  للع�صوية  دفاتر  هناك  “كان  بارود  �لرحمن  عبد 

�نت�صار  وكان  ويخرجون.  �لنا�ص  فيه  يدخل  ناٍد  بع�صوية  �أ�صبه  �لع�صوية  وكانت 

وي�صيف بارود �أن فكرة �الإعد�د 
 29

�الإخو�ن يثل حالة �ندفاع جماهريي عفوي“.

�لذين  �ملربني،  �لقادة  �إىل  �فتقرو�  �الإخو�ن  و�أن  قا�رشة،  فكرة  و�لرتبية  و�لتكوين 

يجيدون �لعمل �لتنظيمي. ولذلك، كانو� يعتمدون يف �صدِّ �لنق�ص على �الإخو�ن من 

ومن جهة 
 30

م�رش، فكانو� ي�صتفيدون مثالً من �أع�صاء �لبعثة �الأزهرية يف �لقطاع.

�لو��صع،  �الإخو�ين  �لو�صط  من  �لنوعي،  �النتقاء  على  تركيز  ثمة  كان  فقد  �أخرى، 

لعدد من �ل�صباب ليتلقو� تربية خا�صة، يف �أجو�ء �رشية، لتهيئتهم للعمل �جلهادي، 

�صمن “�لنظام �خلا�ص“، �لذي �صنتحدث عنه يف �لف�صل �لر�بع.

و�ل�صعبية  �الجتماعية  �الأن�صطة  على  و�لرتكيز  �جلماهريي  �لتو�صع  �نعك�ص 

وجود  على  �الإ�صالمي،  و�اللتز�م  �لرتبية  �رشوط  من  �لتخفف  مع  و�لريا�صية، 

�أو من  �أو ممن دخلو� مل�صالح خا�صة،  �الإ�صالمي،  �اللتز�م  �لكثريين من �صعيفي 

�ملحبني �أو �ملقتنعني بالفكرة، لكن من غري �مل�صتعدين لدفع �أثمان �لدعوة �الإ�صالمية 

ِّهت لالإخو�ن  و�أكالفها...؛ وهوؤالء �نف�صو� ب�رشعة عن ع�صوية �الإخو�ن، عندما وُج

 ولعل �لكثري ممن �نف�ص بقي على حبه لالإخو�ن 
31

�ل�رشبة �لقا�صية من عبد �لنا�رش.

�أو �لتز�مه �ل�صخ�صي �الإ�صالمي، �إذ �إن ظرف �ملرحلة �جلديد كان يقت�صي �ملخاطرة 

باحلياة �ل�صخ�صية ومعار�صة �لنظام �ل�صيا�صي، وهو ما مل ُتنَب �ملنظومة �الإخو�نية 

�لتي  “�لكو�در“  �إال  تبَق  فلم  �الأع�صاء.  من  �أ�صالً  مطلوباً  يكن  ومل  �أ�صا�صه،  على 

حازت تربية وتاأهيالً خا�صاً.

مقابلة مع عبد �لرحمن بارود.  
29

مقابلة مع عبد �لرحمن بارود.   
30

�لرحمن  �لذين عاي�صو� تلك �ملرحلة؛ مثل: عبد  �ملعنى معظم من قابلناهم من �الإخو�ن  حتدث بهذ�   
31

�لقادر، وحممد �خل�رشي،  �الآغا، و�صليمان حمد، و�صليمان عبد  �أبو عزة، وخريي  وعبد �هلل  بارود، 

وحممد ح�صن �صمعة، وكامل فنانة... . 
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عب الإخوان يف القطاع: رابعًا: �ضُ

�لربع �الأخري  �ل�صلطات �مل�رشية �حلظر عن جماعة �الإخو�ن يف  �أن رفعت  بعد 

من �صنة 1951، عادت �حليوية و�لن�صاط �إىل عمل �جلماعة، و�أخذت تنت�رش �صعبهم 

ويذكر   
32

�صعب، ثماين  وجود  �إىل  عزة  �أبو  �هلل  عبد  وي�صري  غزة.  قطاع  �أنحاء  يف 

 وهو ما ينطبق على ما ذكره �إ�صماعيل �خلالدي، 
33

11 �صعبة؛ �أنها  زياد �أبو عمرو 

وهو من قياد�ت �الإخو�ن �لتي عا�رشت تلك �ملرحلة، �إذ مل يتم �لتعامل مع �ملكتب 

جانب  �إىل  �ل�صعب،  فاإن  وبالتايل  مركزي.  كمقر  و�إمنا  ذ�ته،  بحد  ك�صعبة  �الإد�ري 

و�لن�صري�ت،  و�لبيج،  و�لزيتون،  و�ل�صجاعية،  �لرمال،  هي:  �الإد�ري،  �ملكتب 

�أورد  و�ملغازي، ودير �لبلح، وخانيون�ص، وبني �صهيلة، ورفح، وبيت الهيا. وقد 

و�صن�صتفيد من قائمة �خلالدي 
 34

�ل�صخ�صيات يف كل �صعبة. �أبرز  �أ�صماء  �خلالدي 

ومن م�صادر �أخرى يف ت�صليط �ل�صوء عليها:

املكتب الإداري: وهو �ملقر �ملركزي لالإخو�ن يف �لقطاع، وتتبعه باقي �ل�صعب   .1
يف �لقطاع، وكان يف حيّ �لدَّرج، عند خان �أبو �صعبان يف �صوق �لز�وية )ز�وية 

ويذكر  �لعمري.  �مل�صجد  من  وبالقرب  �ملختار،  عمر  �صارع  خلف  �لهنود(، 

�الأوىل  �ل�رشبة  �مل�صجد بعد  لل�صجاعية يف مقابل  نُقِل  �ملقر  �أن هذ�  كامل فنانة 

جنيب،  وحممد  �لنا�رش  عبد  بني  �إثر �خلالف   1954 �صنة  �الإخو�ن  تلقاها  �لتي 

35
وظّل ملدة ثالثة �أ�صهر ثم �أعيد �إىل مكانه �ل�صابق.

ومن  �خلزند�ر.  ها�صم  �ل�صيخ  ر�أ�صها  �لكنز،  م�صجد  بجانب  الرمال:  �شعبة   .2
 �لذي كان ع�صو�ً 

36
�أبرز �أع�صائها حممد حممود �ل�صو�، و�حلاج �صادق �ملزيني،

37
بارز�ً، غري �أنه مل ير�أ�ص �ل�صعبة كما يوؤكد �خل�رشي �لذي كان يف �ل�صعبة.

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 14.  
32

زياد �أبو عمرو، اأ�شول احلركات ال�شيا�شية يف قطاع غزة، �ص 73.   
33

�إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان، �ص 32-30.  
34

بارود،  �لرحمن  فنانة، وحممد �خل�رشي، وعبد  �ملكان هي جتميع من مقابالت مع: كامل  �أو�صاف   
35

وفوزي جب، وحممد ح�صن �صمعة.

�إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان، �ص 30.  
36

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
37
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ويذكر  �لكبري،  �ل�صجاعية  م�صجد  من  بالقرب  كانت  ال�شجاعية:  �شعبة   .3
يذكر  بينما   

38
عوف، �أبو  �إ�صماعيل  �حلاج  كان  رئي�صها  �أن  �خلالدي  �إ�صماعيل 

ومن �أبرز �أع�صائها علي �صلوحة؛ 
 39

كامل فنانة �أن رئي�صها كان كامل م�صتهى،

�ل�صيخ خليل.  �إبر�هيم  �أن م�صوؤول �لطالب فيها كان �صليم  ويذكر كامل فنانة 

وي�صيف فنانة �أن �لطالب كانو� كثريين “و�إذ� قلت باملئات ال �أبالغ“؛ �أما �لعمال 

 
40

اج ُب�صط. فكانو� قليلني، ومن م�صوؤوليهم �إبر�هيم �ل�صو�ف، وكان ن�صَّ

م�صجد  بجانب  �لزيتون،  حيّ  من  �لعلوي  �جلزء  و�صط  الزيتون:  �شعبة   .4
�أع�صائها  �أبرز  �ل�صمعة، وكان ير�أ�ص �لهيئة �الإد�رية لل�صعبة علي دلول، ومن 

41
علي ها�صم ر�صيد.

�شعبة الربيج: وكان ير�أ�ص �لهيئة �الإد�رية لل�صعبة �ل�صيخ حممد �لعابد، ومن   .5
42

�أبرز �أع�صائها �ل�صيخ ربيع �أبو نحل، و�الأ�صتاذ عز �لدين طه.

�شعبة الن�شريات: وكان ير�أ�ص �ل�صعبة �ل�صيخ حممد يو�صف ربيع، ومن �أبرز   .6
ل�صليمان  وكان  حمد.  و�صليمان  �حل�صنات،  وخليل  عثمان،  �هلل  عبد  �أع�صائها 

حمد دور رئي�صي يف تاأ�صي�صها، فقد بناها بالطني من غرفة و�حدة، ثم تطورت 

يف  و�مل�صجد  �ملدر�صة  بناء  ��صتكمال  يف  �أي�صاً  دور  حلمد  وكان 
 43

�لزمن. مع 

�ملخيم؛ و�نتظم على يده عدد من �أبرز قادة �الإخو�ن يف قطاع غزة الحقاً، �أمثال 

قا�صم،  �ل�صيخ  وطَلَب  �خلر�ز،  و�صوقي  �حل�صنات  وحماد  دخان  �لفتاح  عبد 

 
44

وعبد �لقادر �أبو �صمرة، حيث كانو� من تالميذه، عندما كان مدير�ً للمدر�صة.

�إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان، �ص 30.  
38

مقابلة مع كامل فنانة.  
39

مقابلة مع كامل فنانة.  
40

�إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان، �ص 31.  
41

�ملرجع نف�صه.  
42

�ملرجع نف�صه.  
43

22-1999/11/27. ولد �صليمان ح�صن  �أبرزها يف �لكويت،  �صليمان حمد، عدة مقابالت مع �ملوؤلف،   
44

1929/5/18. خريج كلية رو�صة �ملعارف يف �لقد�ص  �إ�صماعيل حمد يف قرية �ملغار ق�صاء �لرملة يف 

منذ �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  يف  ع�صو   .1948 حرب  يف  غزة  قطاع  �إىل  عائلته  هاجرت   ،1948  �صنة 

�صنة 1950، وله دور رئي�صي يف �إن�صاء �صعبة �لن�صري�ت. �صافر للعمل يف �لكويت �صنة 1953، حيث عمل 

مدر�صاً ثم �نتقل للعمل �الإد�ري يف ق�صم �الإمتحانات و�صوؤون �لطلبة يف وز�رة �لتعليم. تخ�ص�ص =
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�أبرز  ومن  �حلي،  عبد  �هلل  عبد  �ل�صيخ  �ل�صعبة  ير�أ�ص  وكان  املغازي:  �شعبة   .7
45

�أع�صائها �ل�صيخ عطية عبد �حلي.

�شعبة دير البلح: وكان ير�أ�ص �ل�صعبة �ل�صيخ �إبر�هيم ثابت؛ ومن �أبرز �أع�صائها   .8
46

جميل �أبو معيلق، وحممد علي ب�صري، وحممد �أبو ليه، و�إبر�هيم علي.

�أبرز  �أبو �رشد�نة، ومن  �شعبة خانيون�س: وكان ير�أ�ص �ل�صعبة �ل�صيخ حممد   .9
�أع�صائها م�صباح �ل�صقا، وحممد حنيدق �لبنا، وجمدي بربخ، و�صالح زعرب. 

�ل�صعافني  ناجي  �أي�صاً  �الأع�صاء  ومن   
47

�لنجار. حممد  �لعمال  �أبرز  ومن 

49
ويظهر �أن هذه �ل�صعبة كانت “ن�صيطة جد�ً“.

 48
و�أحمد فرح عقيالن.

لندن، من  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لعلوم  يف  ماج�صتري  على  باالنت�صاب  وح�صل  �لريا�صيات،  يف   = 

وكان �أول �أمني عام للهيئة �خلريية �الإ�صالمية �لعاملية. وهو من جيل �لتاأ�صي�ص يف حركة فتح. ع�صو 

�ملر�قب  ونائب   ،1973 �صنة  �لتنفيذية  جلنته  وع�صو  �لفل�صطينيني،  �الإخو�ن  تنظيم  �صورى  جمل�ص 

�لعام 1975-1978، وم�صوؤول �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف �لكويت منذ 1975 وحتى نهاية 1989. ع�صو 

موؤ�ص�ص يف جهاز فل�صطني )�لذي �صبق �إن�صاء حما�ص(، من موؤ�ص�صي حركة حما�ص وقادتها �الأو�ئل، 

ورئي�ص جلنة “�لتخطيط �ال�صرت�تيجي“ فيها 1988-1990. تويف رحمه �هلل يف 2020/1/26.

�إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان، �ص 31.  
45

�ملرجع نف�صه.  
46

�ملرجع نف�صه.  
47

�إىل ع�صويتهما يف �صعبة خانيون�ص؛  �لنجار  �ل�صيخ خليل نقالً عن حممد  �أ�صار حممد �صيام، ونهاد   
48

و�أ�صار �أبو عزة �إىل ع�صوية ناجي �ل�صعافني فيها. �نظر: نهاد �ل�صيخ خليل، حركة الإخوان امل�شلمني 

�الإ�صد�ر  �لفل�صطيني،  و�لتوثيق  �لتاأريخ  مركز  �إ�صد�ر�ت  �صل�صلة  )1967-1987م(،  غزة  قطاع  يف 

�لثالث )غزة: مركز �لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني، 2011(، �ص 21؛ وعبد �هلل �أبو عزة، مقابلة مع �ملوؤلف، 

�أبو ظبي، �الإمار�ت، 1998/6/29. ولد عبد �هلل �أبو عزة يف قرية يبنا ق�صاء �لرملة �صنة 1931، وجلاأت 

عائلته �إىل قطاع غزة يف حرب 1948. �نتظم يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني �أو�خر �صنة 1952، و�أ�صبح من 

قياد�تها �لرئي�صية يف قطاع غزة 1955-1962، و�صارك يف �إن�صاء تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني. �أنهى 

لي�صان�ص يف �لتاريخ من جامعة �لقاهرة �صنة 1961 باالنت�صاب، وعمل مدر�صاً يف �لبحرين 1965-1962. 

،1965 �صيف  يف  �لعربية  �لبالد  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لتنفيذي  �ملكتب  لدى  بريوت  يف  للعمل   تفرغ 

رئي�ص  نائب  من�صب  توىل   .1966 �صيف  يف  �ملكتب  يف  �لفل�صطيني  للتنظيم  ممثالً  عزة  �أبو  �صار  ثم 

�الإخو�ن �لفل�صطينيني يف �لن�صف �لثاين من �ل�صتينيات، ثم �صار رئي�صاً للتنظيم بعد �أن ��صتعفى رئي�صه 

�أخذ  �لفرتة  تلك  ويف   ،1972-1970 �لكويت  يف  للعمل  �نتقل  �لقيادة.  متابعة  عن  �صابر  �لبديع  عبد 

�أبو عزة ينتقد �لروؤى �لفكرية و�ل�صيا�صية لالإخو�ن ويدعو لتطويرها، حيث �نتهى �الأمر بان�صحابه من 

�الإخو�ن �صنة 1973. غادر �أبو عزة �لكويت للعمل يف �أبو ظبي يف �صيف 1972 حيث ��صتقر هناك، ح�صل 

على �لدكتور�ه يف �لتاريخ من جامعة �ك�صرت ببيطانيا 1980. مفكر وموؤرخ وكاتب �إ�صالمي ن�رشت له 

�لعديد من �لدر��صات و�لكتب.

بح�صب �صهادتي فنانة و�صيام يف مقابلتيهما مع �ملوؤلف.  
49
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�أبرز  ومن  �لرقب؛  �لقادر  عبد  �ل�صعبة  ير�أ�ص  وكان  �شهيلة:  بني  �شعبة   .10
50

�الأع�صاء م�صطفى دروي�ص.

�شعبة رفح: وكان ير�أ�ص �ل�صعبة �ل�صيخ �صحادة �لزميلي؛ ومن �أبرز �أع�صائها   .11

ح�صن،  حممد  ح�صني  و�ل�صيخ  �لنجار،  يو�صف  وحممد  �لبزم،  �لقادر  عبد 

 
52

زعرب. وخليل  �لعطار،  رجب  و�ل�صيخ  عدو�ن،  وكمال 
 51

�لزنط، وحممد 

53
“ن�صيطة جد�ً جد�ً“ على حدّ تعبري كامل فنانة. �ل�صعبة كانت  �أن هذه   ويظهر 

�صعبة  تليها  �لقطاع  �صعب  �أن�صط  كانت  �أنها  دخان  �لفتاح  عبد  ويرى 

54
�لن�صري�ت.

�شعبة بيت لهيا: وكان ير�أ�ص �ل�صعبة حممد �مل�صلمي، �لذي �نتهى به �ملطاف   .12
55

الحقاً �إىل حركة �لقوميني �لعرب.

خام�ضًا: النتقال لل�ضرية واإعادة التمو�ضع 1956-1954:

مل يدم “�صهر �لع�صل“ بني �الإخو�ن �مل�صلمني و�صباط ثورة متوز/ يوليو 1952 

�أكرث من �صنة ون�صف؛ �إذ �أ�صدر �لنظام �مل�رشي قر�ر�ً بحلّ �الإخو�ن يف 1954/1/14. 

غري �أن �صلوك نظام عبد �لنا�رش مل ياأخذ �صكالً قمعياً عنيفاً �إال بعد حادثة �ملن�صية 

�لنا�رش،  عبد  �غتيال  مبحاولة  �الإخو�نَ  �لنظامُ  فيها  �تهم  �لتي   ،1954/10/26 يف 

على  جرى  ما  غزة  قطاع  يف  �الإخو�ن  على  جرى  وقد  �أ�صهر.  ت�صعة  نحو  بعد  �أي 

�الإخو�ن يف م�رش. وخالل معظم �أ�صهر تلك �ل�صنة �صهدت �لعالقة نوعاً من “�حلرب 

�إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان، �ص 31.  
50

�ملرجع نف�صه، �ص 32. وي�صري �خلالدي �أنه بعد �رشبة عبد �لنا�رش لالإخو�ن توىل �مل�صوؤولية يعقوب   
51

ن�رش و�أحمد رجب.

نهاد �ل�صيخ خليل، حركة الإخوان امل�شلمني يف قطاع غزة، �ص 21.  
52

مقابلة مع كامل فنانة.  
53

مقابلة مع عبد �لفتاح دخان.  
54

�إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان، �ص 32.  
55
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�لباردة“ بني �لطرفني وت�صعيد�ً متبادالً، غري �أن �أدو�ت �لنظام و�إمكاناته �ل�صيا�صية 

�إمكانات �الإخو�ن، �لذين كانو� يعتمدون  و�الإعالمية و�ملادية كانت �أكب بكثري من 

على قوتهم �ل�صعبية و�لتنظيمية �لو��صعة. وقد متكنو� يف �لبد�ية من فر�ص �لرت�جع 

على �لنظام عن �إجر�ء�ته و�ل�صماح للجماعة بالعمل. غري �أن نظام عبد �لنا�رش تابع 

ت�صعيده �الإعالمي وجتهيز �لبيئة �ل�صيا�صية و�ل�صعبية لالنق�صا�ص على �الإخو�ن.

�أو من  �ن�صمو� ملنافع �صخ�صية،  �ن�صحب كثريون ممن  �الإخو�ن  مع قر�ر حلّ 

�الإ�صالمي  �لعمل  �أعباء  لتحمل  ُم�صتعدَّة  غري  ولكنها  �لطيبة،  �الإ�صالمية  �لعنا�رش 

والأن �ملو�جهة مل تاأخذ �صكلها �حلا�صم، فقد ظلّت عنا�رش حمدودة من 
 56

�حلركي.

ما  �الإخو�ن  و�أن  �صيف“،  “�صحابة  هو  حدث  ما  يكون  �أن  �أمل  على  �لنوعية،  تلك 

 
57

ز�لو� و�صيظلون قوة كبى يف �صناعة �ل�صيا�صة �مل�رشية.

�أنه وّجه برقية  ي�صري عدد من �الإخو�ن يف معر�ص نقدهم لل�صيخ عمر �صو�ن 

وّجه  عندما  �الإخو�ن،  بحق  �ملتخذة  �إجر�ء�ته  يف  وحكومته  �لنا�رش  لعبد  تاأييد 

عبد �لنا�رش �رشبته �لقا�صية لهم، �إثر حادثة �ملن�صية يف 1954/10/26، حيث زعم 

 58
�الإخو�ن. نفاه  ما  وهو  �لنا�رش  عبد  �غتيال  حاولو�  �الإخو�ن  �أن  �مل�رشي  �لنظام 

غري �أن �صالح حلّ�ص يقول باأن �لذي �أر�صل �لبقية با�صم بلدية غزة هو منري �لريّ�ص 

�ليوم  يف  ن�رشت  �مل�رشية  �ل�صحف  و�أن  �صوّ�ن؛  عمر  ولي�ص  �لبلدية  رئي�ص  نائب 

�صديد،  حرج  يف  �صو�ن  �أوقع  مما  �لبقية،  �أر�صل  �لذي  هو  �صو�ن  عمر  �أن  �لتايل 

�أن �لتوجه �لعام لدى �الإخو�ن  مما دفعه لال�صتقالة من �الإخو�ن. وي�صيف حلّ�ص 

�نظر: �إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان، �ص 47-51؛ وعبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة   
56

الإ�شالمية، �ص 21-20.

�نظر: �إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان، �ص 50.  
57

�نظر مثالً: �ملرجع نف�صه، �ص 20؛ ومقابلتان مع: عبد �لرحمن بارود، وفوزي جب.  
58

مع  �ملاأزومة  �لعالقة  من  جانب  �إ�صالح  �أمكن  �أنه  غري   ،1954/1/14 يف  �الإخو�ن  حّل  قر�ر  �صدر   

�ملن�صية، حادثة  وقعت  �أن  �إىل  �لنا�رش،  وعبد  �الإخو�ن  بني  �لتعاي�ص  من  نوع  و��صتمر   �الإخو�ن. 

�أنها �أر�صلت با�صم �صو�ن قد  فاأخذ عبد �لنا�رش �إجر�ء�ت حا�صمة، و�لتي يبدو �أن �لبقية �لتي ُذكر 

�أر�صلت يف تلك �لفرتة.
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 وعلى �أي حال، فاإن �صيام 
59

�إر�صال �لبقية. يف تلك �لفرتة كان تبئة �صو�ن من 

يذكر �أنه يف �إثر �إر�صال هذه �لبقية، �عت�صم �الإخو�ن ليالً يف �ملركز �لعام، �أي يف مقر 

جهاد  �أبو  معهم  وكان  �خلزند�ر،  ها�صم  بقيادة  �لدّرج،  حارة  يف  �الإد�ري  �ملكتب 

خليل �لوزير، حمتجني على �ل�صيخ �صو�ن، �إىل �أن قدم ��صتقالته من رئا�صة �ملكتب 

 60
�الإد�ري لالإخو�ن.

وبح�صب �إ�صماعيل �خلالدي، فقد �نخف�ص عدد �ل�صعب يف تلك �الأ�صهر �إىل �أربع 

�صُعب، هي �صعب �ملكتب �الإد�ري يف �لدَّرج و�صعبة �ل�صجاعية، و�صعبة خانيون�ص، 

و�صعبة رفح. والأن �ل�صيخ عمر �صو�ن ��صطر لال�صتقالة فقد حلَّ مكانه نائبه ها�صم 

61
�خلزند�ر، يعاونه ح�صن �لنخالة، وح�صني �لثو�بتة، وزكي �حلد�د.

قام  �رشبهم،  لتبير  مدبرة  متثيلية  �الإخو�ن  يعدُّها  �لتي  �ملن�صية،  حادثة  بعد 

�أرجاء  يف  �ُصعبها  و�إغالق  وممتلكاتها،  �أمو�لها  وم�صادرة  �جلماعة،  بحّل  �لنظام 

الأنه 
 62

�لقطاع، يف  �عتقاالت  حملة  حتدث  مل  �أنه  غري  غزة.  قطاع  يف  وكذلك  م�رش، 

رمبا مل يكن هناك ما يبرها، حيث ال خماطر من �أ�صخا�صها على �لنظام �ل�صيا�صي 

�أن معظم �ل�صخ�صيات �ملت�صدرة لو�جهات �لعمل يف  وعلى ��صتقر�ره �الأمني؛ كما 

�لقطاع، مل تكن رموز�ً �أو كو�در حركية موؤثرة، بل �إنها �آثرت �النزو�ء و�الن�صحاب 

من �مل�صهد. 

ومن جهة �أخرى، فاإن �ل�صلطات �مل�رشية �عتقلت عدد�ً من �الإخو�ن �لفل�صطينيني 

�مل�رشية منهم قنديل �صاكر �صبري، وعدنان �جللجويل،  �لد�ر�صني يف �جلامعات 

ود�ود عبا�ص، وريا�ص �لزعنون )�صجن �لزقازيق(. وكان من بني �ملعتقلني ثالثة 

�صالح حلّ�ص، مقابلة مع �ملوؤلف، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/16. ولد �صالح ح�صني �صليمان ِحلِّ�ص يف حي   
59

�خلم�صينيات.  �أو�ئل  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جلماعة  �ن�صم   ،1936/10/6 يف  غزة  مدينة  يف  �ل�صجاعية 

عمل يف قطاع غزة يف جمال �لتعليم. �صافر للعمل يف �ل�صعودية �صنة 1959، حيث عمل حما�صباً ملدة 

ع�رشين عاماً، ثم عمل مدير�ً مالياً حتى 2006. تويف رحمه �هلل يف مدينة جدة يف 2019/9/9.

مقابلة مع حممد �صيام.   
60

�نظر: �إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان، �ص 50.   
61

�نظر: �ملرجع نف�صه، �ص 52.  
62
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حكمت عليهم بال�صجن خم�ص �صنني هم: عمر �أبو جبارة )�صجن �لو�حات(، وح�صن 

 
63

عبد �حلميد )�صجن �لفيوم(، وعبد �حلميد �لنجار.

كان من ح�صن حظ �الإخو�ن �أن �ل�صكرتري �مل�صوؤول عن �صالح �الإ�صارة يف مكتب 

�حلاكم �لعام لقطاع غزة هو من �الإخو�ن غري �ملعروفني، و��صمه عبد �لغفار. وكان 

يو�صل �ملعلومات �ل�رشورية �لتي �حتاجها �الإخو�ن ليتخذو� �حتياطاتهم م�صبقاً؛ 

�إخفاوؤه، ويوؤخر ما يكن تاأخريه“ من برقيات وتعليمات  “يخفي ما يكن  وكان 

تلقاها  �لتي  �ل�رشبة  تخفيف  يف  كثري�ً  �أ�صهم  هذ�  فاإن  ولذلك  �لقاهرة.  من  قادمة 

�الإخو�ن يف �لقطاع، حيث كانو� قد ��صتعدو� لها، كما قامو� بتفريغ �ملقر �لرئي�صي 

عندما  �صيء  على  �الأمن  رجال  يح�صل  فلم  و�مل�صتند�ت؛  �لوثائق  من  و�ل�صعب 

�الإد�رة  �ملعروفني يف  �الإخو�ن غري  �آخر من   وكان هناك �صخ�ص 
64

�ملقر�ت. د�همو� 

�مل�رشية ��صمه متويل، وكان يتوىل م�صوؤولية �لال �صلكي، حيث ت�صله �لر�صائل �أوالً، 

 
65

فيبلغ �الإخو�ن �ملعنيني يف �لقطاع ويحذرهم.

كان معظم من بقي على �لتز�مه يف �الإخو�ن هم من �لطالب، وعدد حمدود من 

 وثمة �تفاق بني �الإخو�ن �لذين قابلناهم �أن 
66

�لعاملني �ملدر�صني و�ملوظفني و�لعمال.

معظم من تبقى هم ممن تلقو� تربية ورعاية خا�صة، وحتديد�ً يف �الأطر �لتنظيمية 

للعمل �لع�صكري �خلا�ص، �لذي متّ �إن�صاوؤه يف �لقطاع، برعاية �الإخو�ن �مل�رشيني، 

وباإ�رش�ف من كامل �ل�رشيف يف منطقة �لعري�ص؛ وهو ما �صنفرد له �لف�صل �لر�بع. 

ال توفر �مل�صادر �ملتاحة �أرقاماً حمددة لعدد من ��صتمر على �لتز�مه من �الإخو�ن، 

غري �أن هناك موؤ�رش�ت ت�صاعد يف و�صِع تقدير قريب �إىل �لدقة. �إذ ي�صري عبد �لرحمن 

حولها  وما  غزة  منطقة  يف  �ل�رشبة  بعد  �لتز�مه  على  بقي  من  جممل  �أن  �إىل  بارود 

�لرحمن بارود، وحممد �صيام. كان كلٌّ من قنديل �صاكر  �ملرجع نف�صه؛ ومقابلتان مع: عبد  �نظر:   
63

�صبري، وعدنان �جللجويل، ود�ود عبا�ص قادمني للدر��صة من �الأردن.

مقابلة مع حممد �صيام.  
64

مقابلة مع فوزي جب.  
65

�لرحمن  24؛ ومقابلتان مع: حممد �خل�رشي، وعبد  الإ�شالمية، �ص  مع احلركة  �أبو عزة،  عبد �هلل   
66

بارود.
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 وهو ما يكن قيا�صه 
67

)جباليا و�ل�صاطئ( كان نحو �صتني طالباً وع�رشين �آخرين.

�أعاد �الإخو�ن ترتيب تنظيمهم، وتكيَّفو�  �أن  �لقطاع. وحتى بعد  على باقي مناطق 

�أعد�د تنظيمهم يف كل قطاع غزة، مبن فيهم من ذهب  مع �الأو�صاع �جلديدة، فاإن 

  
68

للدر��صة يف م�رش ال تزيد عن ب�صعة مئات، ح�صب تقدير�ت �إ�صماعيل �خلالدي.

ز �الأعد�د �ملتبقية  �ل�صن، وتركُّ �لتقليدية وكبار  ومع �نف�صا�ص معظم �لعنا�رش 

يف �لطالب، ظهرت �أزمة يف �أعد�د �مل�صوؤولني ويف �لنقباء �لرتبويني. ويف �لوقت نف�صه 

فيهم  مبن  �أع�صاء  ثالثة  �إىل  �الأ�رش  حجم  لت�صغري  �جتاه  حدث  �أمنية،  والأ�صباب 

69
�لنقيب نف�صه.

�لتنظيمي �الإد�ري  �ل�صكل  �لفرتة  تلك  يف  ف�صلو�  غزة  يف  �الإخو�ن  �أن   يظهر 

�لال مركزي. ويرى �إ�صماعيل �خلالدي �أن �لن�صاط �ل�رشي، بعد �رشبة عبد �لنا�رش، 

مل ينتظم فيه جميع �الإخو�ن يف �لقطاع يف تنظيم و�حد، بل كان يف كل مدينة جمموعٌة 

 غري �أن خال�صات حو�ر�تنا مع �لقياد�ت �لتي عاي�صت تلك 
70

يقودها �أحد �الإخو�ن.

�أو جزر تنظيمية م�صتقلة عن  �إىل جمموعة بوؤر  �الإخو�ن  �ملرحلة ال توحي بتحول 

بع�صها؛ و�إمنا ت�صري �إىل �إعادة بناء �لتنظيم على م�صتوى �لقطاع ككل؛ ولكن رمبا 

ما  وهو  �أ�صعف؛  �أو  �أدق  قيادي  تو��صل  خطوط  مع  للمناطق،  �أو�صع  ب�صالحيات 

�لرحمن بارود،  �الأغا، وعبد  �أبو عزة، وخريي  ن�صتنتجه من حو�ر�تنا مع عبد �هلل 

وحممد �خل�رشي، وكامل فنانة، وحممد �أبو دية... وهو ما ُيفهم �أي�صاً من كالم 

71
�أبو عزة يف كتابه مع �حلركة �الإ�صالمية.

مل تعد هناك �صعب وال مكاتب وال مع�صكر�ت وال مهرجانات وال ��صتعر��صات 

وال �أحاديث ثالثاء، ولكن بقيت �الأ�رش و�لكتائب وروح �ملخاطرة... “روح �الإخو�ن 

مقابلة مع عبد �لرحمن بارود.  
67

عند  �الأع�صاء  من  بقي  من  �صيام  يقدِّر   .53 �ص  الإخوان،  جماعة  يف  عاماً   60 �خلالدي،  �إ�صماعيل   
68

�إعادة ت�صكيل �لتنظيم )�أو�خر 1954 - مطلع 1955( مبا ال يقل عن 250 جلّهم من �ل�صباب. مقابلة مع 

حممد �صيام. 

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 24.  
69

�إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان، �ص 68.  
70

�نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 22-24، و52.  
71
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 �أ�صبح �النتقاء �أكرث دقة وحذر�ً، و�أ�صبحت 
72

�حلقيقية“، على حدّ تعبري �أبو عزة.

وبطيئاً،  �لتنظيمي �صئيالً  �لك�صب و�لتو�صع  و�أ�صبح  �أكرث عمقاً،  �لرتبوية  �لعملية 

�ل�رشي  �جلهاز  تنظيم  �أ�صاليب  �نتقلت  فقد  وبالتايل  و�صلباً.  نوعياً  �صار  لكنه 

�إىل مَنْ ثبت من �الإخو�ن يف �لقطاع، مبا يف ذلك �أخذ �لبيعة من جديد، و�لَق�َصُم على 

�لطاعة يف �ملن�صط و�ملكره، وحمل �لدعوة حتى �لن�رش �أو �ل�صهادة، مع �أد�ء �لق�صم 

 
73

على كتاب �هلل.

دية  �أبو  حممد  كان  �ل�رشي،  �لعمل  بد�يات  ففي  �خلالدي،  �إ�صماعيل  وح�صب 

يقوده  �حل�صنات  حماد  وكان  غزة،  منطقة  يف  �لعمل  يقود�ن  عزة  �أبو  �هلل  وعبد 

يف  �الأغا  وخريي  �لبنا  حنيدق  وحممد  �صابر  �لبديع  وعبد  �لو�صطى،  �ملنطقة  يف 

 74
خانيون�ص، و�أحمد رجب ويعقوب ن�رش يف رفح.

يف  غزة  لقطاع  �الأول  �لقائد  ل�صخ�صية  تام  و�صوح  عدم  فثمة  �أخرى،  جهة  من 

�لفرتة 1955-1957، و�إن كان هناك موؤ�رش�ت �أن ثمة �صبه �إجماع على �أن �ملوؤثرين 

 76
 وعبد �لبديع �صابر،

75
�لكبار وقادة �لعمل يف �لقطاع كانو� هاين م�صطفى ب�صي�صو،

�نظر: �ملرجع نف�صه، �ص 24؛ و�إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان، �ص 52.  
72

60 عاماً يف جماعة  24؛ و�إ�صماعيل �خلالدي،  الإ�شالمية، �ص  مع احلركة  �أبو عزة،  �هلل  �نظر: عبد   
73

�مل�صحف  �لق�صم كان يف غرفة مظلمة على  �أن  نف�صها  �ل�صفحة  �أبو عزة يف  �أ�صار   .52 الإخوان، �ص 

و�مل�صد�ص.

�إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان، �ص 68.  
74

هاين م�صطفى ب�صي�صو: ُولد يف حي �ل�صجاعية بغزة �صنة 1929، حاز على �ملرتبة �الأوىل يف �لثانوية   
75

�لعامة يف �لق�صم �الأدبي �صنة 1947، وح�صل على منحة در��صية من م�رش، فدر�ص �حلقوق يف جامعة 

�لقاهرة، و�نتظم هناك يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، كان من �أبرز قادة �صباب �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف 

�أثناء در��صته مب�رش �أو يف قطاع غزة عند عودته يف �الإجازة �ل�صيفية. وتوىل من�صب نائب رئي�ص ر�بطة 

طلبة فل�صطني مب�رش، �أنهى در��صة �ملاج�صتري �صنة 1954، و�نتقل للعمل يف مدينة �لزبري بالعر�ق. كان 

ُيعدُّ �مل�صوؤول �الأول لالإخو�ن يف �لقطاع عندما يعود لق�صاء �الإجازة �ل�صيفية 1955-1962. وعندما 

تاأ�ص�ص تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني مت �نتخابه رئي�صاً )مر�قباً عاماً( يف 1963، و�نتقل لال�صتقر�ر يف 

�لقاهرة للتفرغ لقيادة �لعمل حتت غطاء �لتح�صري للدكتور�ه. �عتقل يف حملة نظام عبد �لنا�رش على 

�نتهاء حمكوميته، وتويف رحمه �هلل د�خل  بالرغم من  1965، ومل يفرج عنه  �أو�خر �صيف  �الإخو�ن 

�ل�صجن مبر�ص �حلمى �ل�صوكية �صنة 1970. 

يف  دّر�ص  غزة،  قطاع  يف  خانيون�ص  �إىل  عائلته  جلاأت   ،1932 �صنة  يافا  مو�ليد  من  �صابر:  �لبديع  عبد   
76

�لتنظيم تاأ�صي�ص  يف  �صارك   ،1963-1955 �لقطاع  يف  �الإخو�ن  قياد�ت  �أبرز  من  �لالجئني،   مد�ر�ص 

 �لفل�صطيني، و�نتقل للعمل يف قطر �صنة 1963. توىل قيادة تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني بعد �عتقال هاين

ب�صي�صو وعبد �لرحمن بارود يف �صيف 1965 ثم ��صتعفى يف �صنة 1970. تويف رحمه �هلل يف 2010/3/1.
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وعبد �هلل �أبو عزة. ويف �أثناء وجود ب�صي�صو يف �لعر�ق كان �صابر و�أبو عزة يتوليان 

 77
�الأول. �مل�صوؤول  فهو  �ل�صيف(  فرتة  يف  )عادة  ب�صي�صو  ح�رش  �إذ�  �أما  �لقيادة؛ 

و�رَشَب �أبو عزة مثالً على ذلك �أن ب�صي�صو عندما رجع من �لعر�ق يف �صيف 1955 

 
78

توىل �لقيادة.

1955-1957 )يف غياب ب�صي�صو( فثمة ما ي�صري  �لفرتة  �الأول يف  �ل�صخ�ص  �أما 

 ويدعم ذلك �إ�صارته 
79

�إىل �أنه كان عبد �هلل �أبو عزة، وهو ما ُيفهم من مقابلتنا معه،

يف كتابه �أنه عندما �أعيد ترتيب �لتنظيم بعد نحو �أ�صبوعني من �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

للقطاع )بد�ية ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1956(، وعاد �لتنظيم لي�صمل كل قطاع غزة 

�آلية  �أبو عزة  “�صورية“ )مل يحدد  “رئي�صاً للتنظيم“، بطريقة  �أبو عزة نف�صه  وجد 

 �أما يف فرتة �الأربعني يوماً �لتي �عتقل فيها �أبو عزة يف 
80

تنفيذ �لطريقة �ل�صورية(.

81
�أثناء �الحتالل، فقد توىل �لقيادة مكانه معاذ عابد.

يف تكوينه  �أعيد  �لذي  �ل�رشي  �لتنظيم  �أن  من  �لرغم  على  �أنه  عزة  �أبو   يرى 

كبار  ومباركة  ر�أي  ياأخذ  مل  فاإنه  �صليمة؛  �أ�ص�ص  على  قام  قد  �الحتالل  فرتة  �أثناء 

�الإخو�ن )باملعايري �ملحلية لقطاع غزة(، الأنهم كانو� خارج قطاع غزة؛ وهم ح�صب 

�لوزير  خليل  �أن  غري   
82

�صيدو. �أبو  وحممد  �لوزير،  وخليل  ب�صي�صو،  هاين  ر�أيه 

وحممد �أبو �صيدو �للذ�ن ��صتقر� يف �لكويت �أ�صبحا من موؤ�ص�صي حركة فتح، وهو 

�لد�خلية،  �لرتتيبات  �صكل  على  و�ختالفاً  �إرباكاً  تنعك�ص  ال  غيابهما  �آثار  جعل  ما 

مقابالت مع: عبد �هلل �أبو عزة، وخريي �الآغا، وكامل فنانة.  
77

مقابلة مع عبد �هلل �أبو عزة.  
78

مقابلة مع عبد �هلل �أبو عزة.  
79

�أن م�صوؤول �لتنظيم عند  41-42. يوؤكد حممد �صيام  مع احلركة الإ�شالمية، �ص  �أبو عزة،  عبد �هلل   
80

�إعادة ت�صكيله )�أو�خر 1954 - مطلع 1955( كان عبد �هلل �أبو عزة، و�أن �صيام نف�صه توىل م�صوؤولية 

منطقة �لرمال، حيث كان عنده نحو 25 �أخاً، و�أن �لذي كان يتابعه وكان م�صوؤوالً عنه هو �أبو عزة، 

�أن �لعلم  �أبو عزة؛ مع  �إمرة  �لبديع �صابر كان م�صوؤوالً عن منطقة خانيون�ص، وكان حتت   و�أن عبد 

�أبو عزة هو زوج �أخت عبد �لبديع. مقابلة مع حممد �صيام.

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 50.   
81

�ملرجع نف�صه، �ص 52.  
82
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و�إمنا �إرباكاً على م�صتوى �لتوجهات �لعامة لالإخو�ن، وعلى م�صتوى �صحب حركة 

فتح ملجموعة قيادية نوعية مميزة �إليها.

�ضاد�ضًا: الن�ضاط العام:

يبدو �أن �الإخو�ن ��صتمرو� كقوة �صعبية �أوىل يف �لقطاع حتى �لعام 1957/1956، 

�إذ �حتاج �لنظام �مل�رشي وقتاً ليم�صك �أكرث بزمام �الأمور، ولي�صوه �صورة �الإخو�ن 

�لتي كانت نا�صعة يف �لبيئة �ل�صعبية، و�إىل �أن متالأ �جتاهات �صيا�صية �أخرى �لفر�غ. 

على  �الإ�رش�ئيلية  �لغارة  تلت  �لتي  �النتفا�صة  يف  �أ�صا�صي  دور  لالإخو�ن  كان  فقد 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مو�جهة  يف  �ل�صعبي  �لدور  ويف   ،1955/2/28 يف  غزة  قطاع 

للقطاع )1956/10/31-1957/3/6(، ويف �إعادة �الإد�رة �مل�رشية؛ كما �أن �لعديد من 

�لكو�در �الإخو�نية كانت ما تز�ل موجودة، ومل تغادر للدر��صة �أو للعمل يف �خلليج 

و�ملهاجر.

�الإخو�ن  ن�صط  فقد  �الإخو�ن،  جلماعة  �ل�صاملة  �لطبيعة  �إطار  ويف  �لبد�ية،  منذ 

ب�صكل كبري يف �الإطار �الجتماعي و�خلريي و�الإن�صاين. وقد تاأثر �لنا�ص بال�صلوك 

�لذين   ،1948 �الإخو�ن يف حرب  �لتكافل و�لدعم و�الإيثار ملقاتلي  �الأخالقي وروح 

توفري  �إىل  و�صعو�  �لكارثة،  �أهو�ل  يعي�صون  كانو�  �لذين  �لالجئني،  مل�صاعدة  هبو� 

ودرو�ص  موؤقت،  �صكن  �أو  وخيام  ورعاية  وك�صاء  طعام  من  توفريه  يكن  ما 

خ�صو�صية جمانية للطالب. و�قت�صم �لكثري من متطوعي �الإخو�ن ما كان ياأتيهم 

وقد تابع �صباب �الإخو�ن �لفل�صطينيني �لعمل ليل 
 83

من طعام مع �إخو�نهم �لالجئني.

نهار خلدمة �لالجئني وتقدمي �مل�صاعد�ت. وحتى عندما مل تتوفر �الإمكانات، كانو� 

يحاولون تقدمي ما ي�صتطيعون يف بيئة تعاين �أ�صد درجات �ملعاناة، فكانو� يجمعون 

وبعد جناح �لثورة �مل�رشية، مّت ت�صيري 
 84

�خلبز من �لنا�ص لتوزيعها على �لالجئني.

لالجئني  م�صاعد�ت  يحمل  كان  �لذي  غزة  قطاع  �إىل  �لرحمة“  بـ“قطار  عرف  ما 

�صليمان  لالإخو�ن؛ مثالً مقابالت مع:  �ملوؤثر  �ل�صلوك  قابلناهم عن  �لذين  �الإخو�ن  حتدث عدد من   
83

حمد، وفوزي جب، وحممد ح�صن �صمعة، وعبد �لرحمن بارود.

مقابلة مع فوزي جب.   
84
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و�لطوب  و�لذرة  و�لطحني  �ل�صكر  من  عينية  تبعات  يحوي  وكان  �لفل�صطينيني، 

�الأحمر... وغريها. وقد �صّكل �حلاكم �الإد�ري جلنة م�صوؤولة، كان لالإخو�ن دور 

بارز فيها، وكان ل�صبابهم �لدور �الأ�صا�صي يف توزيع م�صاعد�تها، وكان لذلك وقٌع 

 
85

طيبٌ يف نفو�ص �لنا�ص، فارتبط قطار �لرحمة يف �أذهان �لنا�ص با�صمهم.

و�ل�صيوعيني،  �الإخو�ن  على  يقت�رش  يكاد  غزة  قطاع  يف  �حلزبي  �لعمل  كان 

�لفارق  وكان  �ملرحلة.  تلك  يف  حقيقي  وجود  لهم  يكن  فلم  و�لقوميني  �لبعثيني  �أما 

�لعددي كبري�ً وو��صحاً ل�صالح �الإخو�ن. وكان �الإخو�ن هم �الأقوى يف �ملخيمات، 

 غري 
86

لل�صيوعيني ن�صاط و��صح هو خميم جباليا. �لذي كان فيه  �لوحيد  و�ملخيم 

�أنه من �لناحية �لتنظيمية فيظهر �أن �ل�صيوعيني كانو� �أدق تنظيماً، ولديهم �إمكانات 

 وبالرغم من خطاب �حلزب �ل�صيوعي “�ل�صعبوي �لثوري“ وحتدثه عن
87

 دعائية كبرية.

�إال �لفا�صدة،   �لعربية  �الأنظمة  على  وهجومه  �لكادحة،  و�لطبقات  �جلماهري   معاناة 

 �أنه كان يعاين من م�صكلة حقيقية يف “ت�صويق“ نف�صه و�صط جمتمع تقليدي م�صلم؛

بينما فقد خطابهم �لكثري من م�صد�قيته وم�صامينه، الأنه كان يخفي خلفه �العرت�ف 

بالكيان �ل�صهيوين و�ملو�فقة على قر�ر تق�صيم فل�صطني، و�لر�صا بوجود �مل�صتوطنني 

�ليهود “من �لطبقات �لكادحة... �ملعادية لالإمبيالية“؛ ويتحدث عن �الأردن وم�رش 

كقو�ت �حتالل للق�صم �لعربي �لفل�صطيني �ملت�صمن يف قر�ر �لتق�صيم، ويدعو الإن�صاء 

 88
�لدولة �مل�صتقلة “�ملتحدة �قت�صادياً مع �إ�رش�ئيل، و�ل�صديقة لل�صعب �ليهودي.“!!

 ويخفي خلفه كذلك عد�ء للدّين ولاللتز�م �الإ�صالمي. وقد الحظ عبد �لرحمن بارود

�أن �صلوك �ل�صيوعيني مل يكن حمبوباً من �لنا�ص، و�أن �لنا�ص كانو� ي�صتبهون ب�صالتهم 

 
89

باليهود، وقد كان ذلك حاجز�ً يحول دون عملية �نت�صار و��صع لهم.

مقابالت مع: خريي �الأغا، وحممد �خل�رشي، وفوزي جب. و�نظر �أي�صاً: �أبو �لنمل، قطاع غزة،   
85

�ص 67؛ و�إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان، �ص 33–35.

مقابلة مع �صالح حلّ�ص.  
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مقابلتان مع: عبد �هلل �أبو عزة، وعبد �لرحمن بارود.  
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�نظر: �أبو �لنمل، قطاع غزة، �ص 71-69.   
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مقابلة مع عبد �لرحمن بارود.  
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والأن �لرتكز �ل�صيوعي كان �أكرث يف �لفئات �ملتعلمة، فقد متكنو� من حتقيق نفوذ 

�أحياناً يف  و��صح يف �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية، وو�صط معلمي وكالة �الأونرو�. وت�صببو� 

�الأ�صتاذ  مع  حدث  كما  و“تطفي�صهم“؛  �الإخو�ن  و�إد�ريي  �أ�صاتذة  على  �لت�صييق 

�صليمان حمد �لذي كان ناظر�ً ملدر�صة �لن�صري�ت، و�لذي �نتقل للتدري�ص يف �لكويت 

�ل�صيوعيني  ورفاقه  عوي�صة  خليل  مع  �صد�مات  بعد   ،1953 �صبتمب  �أيلول/  يف 

  90
�ملتنفذين يف مد�ر�ص وكالة �الأونرو�.

�أ�صهم قدوم فتحي �لبلعاوي مُبعد�ً من م�رش و��صتقر�ره يف قطاع غزة يف �أو�خر 

من  �لبلعاوي  كان  �إذ  و�لنقابي.  �لطالبي  �الإخو�ين  �لعمل  تفعيل  يف   1953 �صنة 

يف  �لكبري  دوره  له  وكان  م�رش،  يف  �لفل�صطينية  �ل�صبابية  �الإخو�نية  �لقياد�ت  �أبرز 

تاأ�صي�ص ر�بطة طلبة فل�صطني هناك ويف قيادتها. و�أ�صهمت ديناميته �لعالية وقدر�ته 

�لقيادية، و�إمكاناته �خلطابية، وخبته �لنقابية، يف �إعطاء دفعٍ �إيجابي و��صح للعمل 

91
يف �لقطاع.

�صارك �الإخو�ن يف تاأ�صي�ص نقابة �ملعلمني �لفل�صطينيني )معلمي وكالة �الأونرو�( 

يف قطاع غزة،  حيث لعب �لبلعاوي دور�ً مهماً يف ذلك؛ وتناف�صو� مع �ل�صيوعيني يف 

مقعد�ً، 
 11 �أ�صل  من  مقاعد  بع�رشة  �الإخو�ن  فاز  حيث   .1954 �صنة  �النتخابات 

فتحي  وتوىل  ب�صي�صو،  معني  ن�صيب  من  لل�صيوعيني  �لوحيد  �ملقعد  كان  حيث 

فاز   )1955( �لتالية  �ل�صنة  ويف  لالإخو�ن.  ممثالً  �ملعلمني،  نقيب  من�صب  �لبلعاوي 

92
�الإخو�ن بجميع �ملقاعد. وكان عدد �أع�صاء ر�بطة �الأ�صاتذة حو�يل 650 �أ�صتاذ�ً.

تعددت �لفعاليات �الإخو�نية من حما�رش�ت، وعباد�ت، و�أن�صطة ريا�صية وك�صفية، 

جمتمعية وخدمة  خ�صو�صية،  ودرو�ص  وخميمات،  ورحالت،   ومهرجانات، 

مقابلة مع �صليمان حمد.  
90

�نظر مثالً �صهادة ريا�ص �لزعنون يف فتحي �لبلعاوي يف حفل تاأبينه: د. ريا�ص �لزعنون: فتحي �لبلعاوي  
91 

 2015/10/20، يف:
هو �لذي �أ�ص�ص فتح و�ختار لها ��صمها، موقع يوتيوب،

https://www.youtube.com/watch?v=5MoZ5-wcnqA  
�نظر: معني �لطاهر، “بني تاأ�صي�ص ر�بطة طالب فل�صطني ومقاومة �الإ�صكان و�لتوطني: من �أور�ق فتحي   

92

�لبلعاوي،“ جملة اأ�شطور، �ملركز �لعربي لالأبحاث ودر��صة �ل�صيا�صات، قطر، �لعدد 5، كانون �لثاين/ 

يناير 2017، �ص 279؛ و�أبو �لنمل، قطاع غزة، �ص 73؛ ومقابلتان مع: خريي �الأغا، وحممد ح�صن 

�صمعة. 
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خريية... وغريها. وقد ��صتفاد �الإخو�ن من �لن�صاط �لدعوي �لوعظي الأع�صاء �لبعثة 

�الأزهرية يف قطاع غزة خ�صو�صاً �ل�صيخ حممد �لغز�يل و�ل�صيخ حممد �الأبا�صريي 

و�ل�صيخ علي جعفر، وكان �لغز�يل و�الأبا�صريي من �الإخو�ن، وكان لهوؤالء �لعلماء 

93
تاأثري طيب وكبري على �الإخو�ن �لفل�صطينيني �أنف�صهم وعلى عامة �لنا�ص.

�ضابعًا: العمل الطالبي:

�الإخو�ن  لطالب  وكان  و��صع.  �صعبي  بامتد�د  �الإخو�ين  �لطالبي  �لعمل  متتع 

�أثناء  يف  دعوية  حلقات  ينظمون  وكانو�  �ملد�ر�ص،  يف  �لدعوية  �لطالبية  �أن�صطتهم 

)ثانوية  �ل�صافعي  مدر�صة  ويف  �لدرو�ص(.  بني  )�ال�صرت�حة  �ملدر�صية  �لف�صحة 

فل�صطني الحقاً( كانت قيادة �لطالب معقودة ل�صليم �لزعنون وح�صن عبد �حلميد. 

�لزعنون  �أبرز �لطالب يف ثانوية فل�صطني خليل �صحدة زعرب وريا�ص  وكان من 

 94
وعبد �لرحمن بارود.

�لتقى يف �صّف و�حد  فل�صطني، وهناك  ثانوية  �إىل  �نتقل  �أنه  يذكر حممد �صيام 

 مع عبد �لرحمن بارود، وعبد �لرحمن �لَعَم�صِّي وخليل �لوزير. وكان يف �ملدر�صة

�صعبية  مظاهر  من  وكان  �خلالدي.  ممدوح  هو  �ملدر�صة  ناظر  وكان  �صفاً،   25
 1955/1954 عام  �ل�صفوف  على  �الأو�ئل   25 �لـ  �لطلبة  بني  من   23 �أن  �الإخو�ن 

كانو� من �الإخو�ن يف �متحانات منت�صف �ل�صنة. كما �أكد �صيام �أن ريا�ص �لزعنون 

فل�صطني.  مدر�صة  يف  �الإخو�نية  �لطالبية  �ملجموعات  يقود�ن  كانا  زعرب  وخليل 

 95
ويف �الإطار �الإخو�ين �لعام كان �صيام نقيباً خلليل �لوزير.

وكان �صباب �الإخو�ن، �لذين كانو� يدر�صون يف �جلامعات �مل�رشية و�ن�صمو� �إىل 

�الإخو�ن، موؤثرين جد�ً، عند عودتهم لق�صاء �إجاز�تهم �ل�صيفية، حيث كان �لقطاع 

معظم من قابلناهم �أجمعو� على دور هوؤالء �لعلماء، مثالً: مقابالت مع: عبد �لرحمن بارود، وحممد   
93

ماليزيا،  �صالح،  حممد  حم�صن  �إىل  �لكويت،  حمد،  �صليمان  ور�صالة،  جب؛  وفوزي  �خل�رشي، 

.1998/2/10

نهاد �ل�صيخ خليل، حركة الإخوان امل�شلمني يف قطاع غزة، �ص 24.   
94

مقابلة مع حممد �صيام.  
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�إىل خلية نحل يف �ل�صيف. وكان منهم هاين ب�صي�صو، وح�صن عبد �حلميد،  يتحول 

ة  وعمر �أبو جبارة، و�صليمان �الأغا، وزهري �لعلمي. وكان بني �الإخو�ن عالقة �أخوَّ

حيث  معهم،  طعامهم  يح�رشون  �أن�صطتهم  يف  وكانو�  وتكافل،  و�صدق  عميقة، 

كل  جتمع  للطعام  جلنة  هناك  وكانت  �إد�م؛  من  تي�رش  وما  رغيفني  �لو�حد  ُيح�رش 

96
�صيء ثم تق�صمه على �جلميع.

عندما  بروزهما،  �لزعنون  و�صليم  �حلميد  عبد  ح�صن  تابع  �الأجو�ء  هذه  ويف 

“ياأتيان يف �ل�صيف، ويتناف�صان على قيادتنا“،  �صار� طالبني جامعيني يف م�رش، 

كما يذكر حممد �صيام. وقد الحظ �صيام، يف تف�صري �قت�صادي، �أن �الإخو�ن كانو� 

ييلون �أكرث حل�صن عبد �حلميد، �لذي كان من عائلة فقرية، حيث كان �أكرث �الإخو�ن 

وقد الحظ �أبو عزة هذ� 
 97

فقر�ء؛ �أما �صليم �لزعنون فكان من عائلة غنية و�بن تاجر.

طبيعياً،  �أمر�ً  ذلك  ر�أى  لكنه  بقيادتهما.  “تكتلني“  وت�صكل  �الأخوين،  بني  �لتناف�ص 

“ذكائه ومتكنه  “�الإخال�ص و�لنقاء“ حيث �كت�صب �لزعنون مكانته من  ال يخد�ص 

من �لتفكري �ملنظم، مع جاذبية �صخ�صيته؛ بينما �كت�صب ح�صن عبد �حلميد و�صعه 

98
�لقيادي من مو�هبه �خلطابية“.

م�صطفى  هاين  �لفرتة  تلك  يف  �لبارزة  �الإخو�نية  �ل�صبابية  �ل�صخ�صيات  ومن 

�لثانوية  �الأول يف  �ملركز  �ل�صجاعية بغزة، و�لذي ح�صل على  من حي 
 99

ب�صي�صو،

�لعامة على م�صتوى قطاع غزة �صنة 1947، ودر�ص �حلقوق يف �لقاهرة، و�نتظم يف 

�الإخو�ن هناك. وكان ب�صي�صو “قليل �لكالم، عقالنياً، منظماً جد�ً، حازماً، متق�صفاً، 

 
100

متو��صعاً، كرياً“.

مقابلة مع عبد �لرحمن بارود.  
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مقابلة مع حممد �صيام.  
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عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 19-18.  
98

�إ�صماعيل  �نظر:  �صموالً.  و�أكرثها  �لكتب  �أبرز  ب�صي�صو  هاين  عن  �لبع�صي  �إ�صماعيل  كتاب  ُيعد   
99

)غزة: معهد  الغياب  الإ�شالمي هاين م�شطفى ب�شي�شو: �شهادات يف ح�رشة  الداعية  �لبع�صي، 

بيت �حلكمة، 2018(.

�ملاج�صتري لدرجة  يعد  وهو  كان  هاين  �أن  �إىل  فنانة  كامل  ي�صري  بارود.  �لرحمن  عبد  مع  مقابلة   
100 

�صنة 1954، يذهب يف �أثناء �لعطلة �ل�صيفية الإيقاظ طالب يف �ملرحلة �الإعد�دية ل�صالة �لفجر. مقابلة 

مع كامل فنانة.
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يتعهدهم  فتى   12 نحو  هناك  كان  �خلم�صينيات،  �أو�ئل  يف  �أنه  بارود  ويذكر 

نف�صه  بارود  وكان  �الإخو�ن.  يف  نقباء  ليكونو�  هم  ويعدُّ بالرتبية،  ب�صي�صو  هاين 

�لعديد  مثل  �ل�صيفية،  �لفرتة  يف  تركز  �لقطاع  يف  هاين  ن�صاط  �أن  ويبدو 
101

�أحدهم.

�مل�رشية.  �جلامعات  يف  �لد�ر�صني  �ل�صبابية  �الإخو�نية  �لقياد�ت  من  زمالئه  من 

وح�صب فنانة فقد كان هاين يف �أثناء وجوده يف م�رش م�صوؤوالً عن طالب �الإخو�ن 

�لفل�صطينيني. ويبدو �أنه كان له دور رئي�صي يف �مل�صوؤولية يف �ملركز �لعام لالإخو�ن 

�لقيادي يف  �إىل بروزه  وهو ما ي�صري 
 102

�لعامل �الإ�صالمي. �لو�فدين من  �لطلبة  عن 

مرحلة مبكرة.

وبعد تخرج هاين من �جلامعة، ُعر�ص عليه �لعمل يف �لنيابة �لعامة يف قطاع غزة، 

�لنجاة يف  �لتدري�ص، فتعاقد مع مدر�صة  وكان على ر�أ�ص �ملر�صحني، لكنه رغب يف 

 103
�لزبري يف جنوب �لعر�ق، حيث ذهب �إىل هناك.

�لقطاع،  يف  لالإخو�ن  �لر�صمي  �لن�صاط  بعودة  �ل�صماح  وقبل  �أخرى،  جهة  من 

�لذي  �لبغد�دي  ومطيع  م�رش،  يف  �حلقوق  يدر�ص  كان  �لذي  �لع�صي  جميل  �صكَّل 

كان يدر�ص �ل�رشيعة يف جامعة �الأزهر، جمموعة من �لطالب يف منطقة �لرمال، يف 

�أثناء �لعطلة �ل�صيفية، وكان من بينهم عبد �لرحمن بارود وحممد �خل�رشي؛ حيث 

�صعيا �إىل تنظيمهم يف جماعة �الإخو�ن من خالل �لدرو�ص يف �مل�صجد؛ وكذلك حتت 

ويف  �ملدر�صية.  �ملناهج  لتعليم  بيته  يف  �لع�صي  �أقامها  �لتي  �ل�صيفية  �ملدر�صة  غطاء 

�لليل كان يدعو هذه �ملجموعة �ملختارة ملتابعة �جلل�صات �لرتبوية �الإخو�نية. فلما 

104
عب ر�صمياً دخل هوؤالء يف �لعمل �الإخو�ين �لعلني. فتحت �ل�صُّ

مقابلة مع عبد �لرحمن بارود.   
101

مقابلة مع كامل فنانة. ح�صب �أور�ق فتحي �لبلعاوي وح�صب فوزي جب، فقد كان �لبلعاوي �لقادم   
102

من �ل�صفة �لغربية، م�صوؤول كتلة �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف ر�بطة طلبة فل�صطني مب�رش، �أي لعله كان 

�لفل�صطينيني ككل. ولعل ب�صي�صو كان م�صوؤوالً تنظيمياً  �لنقابي لالإخو�ن  م�صوؤوالً عن خّط �لعمل 

عن طالب �لقطاع. �نظر: معني �لطاهر، من �أور�ق فتحي �لبلعاوي؛ ومقابلة مع فوزي جب.

�نظر: �لبع�صي، ب�شي�شو: �شهادات يف ح�رشة الغياب، �ص 57؛ ومقابلة مع �صالح حلّ�ص.  
103

مقابلتان مع: عبد �لرحمن بارود، وحممد �خل�رشي.  
104
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ومن �جلدير بالذكر �أن مطيع �لبغد�دي كان يحظى باحرت�م و�إعجاب كبريين، 

�لبارزين، و�صارك مع �الإخو�ن يف �ملعارك وكان 
�إذ �إنه كان من مقاتلي حرب �لـ 48 

�أول من �خرتق �لتبة 86 يف معركة �أ�صهمت ب�صكل مهم يف �ملحافظة على قطاع غزة. 

ومُنح و�صام �مللك فاروق ل�صجاعته وبطولته، غري �أنه كان يقول “نيا�صينا نح�صل 

105
عليها يف �الآخرة“.

نحو لديه  �أ�صبح  حيث  �ل�صاطئ  خميم  يف  عمله  �لبغد�دي  مطيع   تابع 

وجعل  �لقطاع(،  الإخو�ن  �لعام  بالتنظيم  )ولي�ص  بنف�صه  ربطهم  �صخ�صاً   50–40
�الأخ حممد �أبو دية وكيالً له يف �أثناء غيابه للدر��صة يف �جلامعة. وكان �لبغد�دي على 

ما يبدو مرتبطاً بالنظام �خلا�ص �لذي يتبع عبد �لرحمن �ل�صندي يف م�رش، يف وقت 

ح�صن  برئا�صة  �لر�صمية  �الإخو�ن  قيادة  وبني  �ل�صندي  بني  �خلالفات  فيه  تز�يدت 

�له�صيبي. ولذلك قام �الإخو�ن بتوجيه �أخيه �صعبان �لبغد�دي ل�صم هذه �ملجموعة، 

فتو��صل معها من خالل حممد �أبو دية، حيث �ن�صمت ر�صمياً لالإخو�ن يف �لقطاع. 

106
ووجد مطيع نف�صه الحقاً دون جمموعة تتبعه، وهو ما �أثار حزنه وغ�صبه.

خطو�ته  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  خطا  �ل�صاطئ  خميم  بيئة  ففي  حال،  �أي  وعلى 

وتربوياً.  دعوياً  يتابعه  من  �صمن  �أو  نقيبه  دية  �أبو  حممد  وكان  �الأوىل؛  �لدعوية 

 وكان �أبو دية هو م�صوؤول تلك �لرحلة على �صاطئ �لبحر �لتي وقع فيها �أحمد يا�صني

 وي�صتذكر �أبو دية قائالً �إن �أحمد يا�صني كان ريا�صياً �صحوكاً 
107

)يف 1952/7/15(.

�لثاين، وي�صك  �أحدهم يف �لرحلة يقف على كتف  �إحدى �الألعاب كان  مد�عباً. ويف 

بيديه ثم يقفز. فوقف �أحمد يا�صني على كتفي �بن عمه فوؤ�د وقفز، ف�رشب ر�أ�ُصه 

)�أبو عون( يف  1999/11/24. ولد منري كامل عمر عجور  �لكويت،  �ملوؤلف،  منري عجور، مقابلة مع   
105

�الإخو�ن عندما  �مل�صلمني يف غزة، وكان قائد�ً جلو�لة  �الإخو�ن  1924/1/3. من قدماء  مدينة غزة يف 

�أحد مر�فقيه. ن�صط يف �لن�صف �الأول من  1948، وكان  �آذ�ر/ مار�ص  ز�ر �ل�صيخ ح�صن �لبنا غزة يف 

“جبهة  �لع�صكري لالإخو�ن. �صارك يف قيادة  �لعمل  �لك�صفي و�ل�صعبي، ويف  �لعمل  �خلم�صينيات يف 

�ملقاومة �ل�صعبية“ ملقاومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لقطاع غزة، و�عتقله �الإ�رش�ئيليون. �نتقل للعمل يف 

�لكويت �صنة 1959. كان من رو�د حركة فتح يف �لكويت. عمل مع عبد �هلل �ملطوع )�أبو بدر( يف �رشكة 

علي عبد �لوهاب. تويف رحمه �هلل يف 2004/2/14.

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
106

  تاريخ وقوع �حلادثة بح�صب مقابلة مع �صالح حلّ�ص.
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�أملاً...  ُيظهر  �أن  �لبد�ية جل�ص يبت�صم دون  بطبقة رمل حتتها كتلة �صخرية... ويف 

�أدركو� خطورة  �أبو دية؛ لكن عندما طال حاله  “قلنا له يكفي دلع“!! ح�صبما ذكر 
108

�الإ�صابة، �إذ يبدو �أن عظام رقبته �صغطت على نخاعه �ل�صوكي.

ثامنًا: الك�ضافة واجلوالة:

يف فرتة �لعمل �لعلني، كان لالإخو�ن فرقة جو�لة ن�صطة. ويعود �لعمل �لك�صفي 

�الإخو�ين يف غزة �إىل ما قبل حرب 1948. وكان منري عجور قائد�ً جلو�لة �الإخو�ن 

يف غزة عندما ز�رها ح�صن �لبنا يف �آذ�ر/ مار�ص 1948، وكان �أحد �ثنني من �حلر��ص 

�ل، وهناك �أعد�د كبرية منهم  �ملر�فقني للبنا. وكان جو�لة مدينة غزة نحو 200 جوَّ

طبيعة  ذ�ت  ك�صفية  مع�صكر�ت  تقيم  �لفرق  هذه  وكانت  �لقطاع.  �ُصعب  باقي  يف 

�ملظاهر�ت  ويف  عنيفة.  ليلية  و�ألعاب  وهجمات  خ�صن  وتدريب  ع�صكرية  �صبه 

و�ال�صتعر��صات كان �جلو�لة يرفعون �مل�صحف، وي�صتخدمون �لطبل، وين�صدون 

 109
�لفا�صل“. للموقف  ويعتدُّ  �أجناده،  يح�صد  �حلق  “هو  �مل�صهور  �الإخو�ن  ن�صيد 

1953، حيث قاد معاذ عابد �أقامو� �حتفاالً �صنة  �أن �الإخو�ن   ويتذكر حممد �صيام 

 110
400 من جو�لة �الإخو�ن، حني كان م�صوؤوالً يف �لعمل �لك�صفي و�لتدريب �لريا�صي.

�صنة،  كل  �أيام  لعدة  �لبحر،  على  كبري�ً  ك�صفياً  خميماً  ينظمون  �الإخو�ن  كان 

ي�صارك فيه �صباب �الإخو�ن من كل قطاع غزة. ومتيّز بوجود نظام �صبه ع�صكري 

هناك  يكن  مل  ولكن  و�القتتال،  �القتحام  على  و�لتدريب  و�لنظام  �حلر��صات  يف 

دية �أبو  ح�صن  �أحمد  حممد  ولد   .1999/11/21 �لكويت،  �ملوؤلف،  مع  مقابلة  دية،  �أبو  حممد   
108 

 ،1948 �لعائلة يف حرب  1934. هاجر مع  �صنة  قرب ع�صقالن  �جلورة  قرية  يف  �لرحمن(  عبد  )�أبو 

�أو�ئل �خلم�صينيات.  �نتظم يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف  �ل�صاطئ.  ��صتقرت عائلته يف خميم  حيث 

�أحمد  لل�صيخ  �الإخو�نية  �لبد�يات  على  �أ�رشف  ممن  كان  فل�صطني.  ثانوية  يف  �لثانوي  �لتعليم  �أكمل 

يا�صني. عمل مدر�صاً يف مد�ر�ص �الأونرو� بدء�ً من ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1953. كان ممن �أ�صهم يف 

�إعادة بناء تنظيم �الإخو�ن يف �لقطاع بعد �ل�رشبة �لتي تلقاها من نظام عبد �لنا�رش. تعر�ص لالعتقال 

1960، وعمل يف �لتدري�ص نحو  �أثناء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي للقطاع. �نتقل للعمل يف �لكويت �صنة  يف 

�ل�صعر�ء  من  �لعربية.  بريوت  جامعة  من  �الآد�ب  يف  �جلامعية  �ل�صهادة  على  ح�صل  عاماً.  ثالثني 

�الإ�صالميني �لفل�صطينيني.

مقابلة مع منري عجور.  
109

مقابلة مع حممد �صيام.  
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وكان يح�رش �ملخيم 
 111

�صالح، وكان عدد �مل�صاركني يف �ملخيم ال يقل عن 200 �صاب.

�أقيم  �لذي  �ملخيم  زعرب  خليل  تر�أ�ص  وقد  �مل�رشيني.  �الإخو�ن  من  قياد�ت  �أحياناً 

�لبلح يف منطقة باب  �أقيم مقابل خميم دير  1953، وكان طالب هند�صة، وقد  �صنة 

وممن  و�جلامعة.  �لثانوية  طالب  من  م�صارك   200 حو�يل  فيه  و�صارك  �لفرجة، 

�صارك فيه خليل �لوزير و�صليم �لزعنون، وريا�ص �لزعنون، وكمال عدو�ن، وحممد 

يو�صف �لنجار، وحممد �صيام، وعبد �لرحمن بارود، وخليل �خلالدي، وعي�صى حممد 

يف تنظيمه  مّت  �لذي  �ملخيم  �أما   
112

�لبنا. حنيدق  وحممد  �صلوت،  وخليل   يو�صف، 

دير �لبلح يف �صيف 1954، فكان بقيادة هاين ب�صي�صو، وكان نائبه ح�صن عبد �حلميد؛ 

113
حيث متَّ “بن�صاط حيوي من �أروع ما يكن“، ح�صب تعبريه كامل فنانة.

 تا�ضعًا: الهـجـوم الإ�ضـــــرائـيـلـي واإ�ضـــــقـاط م�ضـــــروع

         �ضـيناء 1955:

يف م�صاء يوم 1955/2/28 �جتازت قوة �إ�رش�ئيلية �حلدود مع قطاع غزة، وم�صت 

مياه  حمطة  بن�صف  وحدة  قامت  حيث  كيلومرت�ت،  ثالثة  نحو  �الأقد�م  على  �صري�ً 

غزة، وقامت وحدة �أخرى بهجوم مباغت على حامية �جلي�ص �مل�رشي للمحطة، كما 

قامت وحدة ثالثة بعمل كمني لناقلة جنود �جلي�ص �مل�رشي �لقادمة لنجدة �حلامية 

فدمرتها. و�أ�صفر �لهجوم عن ��صت�صهاد 39 وجرح 33 من �جلي�ص �مل�رشي؛ بينما 

 114
عادت �لقوة �الإ�رش�ئيلية بعد تنفيذ �ملهمة، دومنا خ�صائر.

مقابلة مع عبد �لفتاح دخان.  
111

مقابلة مع عي�صى حممد يو�صف.  
112

مقابلة مع كامل فنانة.  
113

فل�صطينياً   38 قتل  بريطانية،  وثيقة  ح�صب  مالحظة:   .91-90 �ص  غزة،  قطاع  �لنمل،  �أبو  �نظر:   
114

وم�رشياً وجرح 30 �آخرين، وكان بني �لقتلى 24 فل�صطينياً، بع�صهم ينتمي للحر�ص �لوطني و14 

م�رشياً )�صابط و13 جندياً(، �أما �جلرحى فكانو� 16 فل�صطينياً و14 م�رشياً. �نظر:

 Telegram, British Embassy, Cairo, to Foreign Office (F.O.), London, confidential,  
immediate, 1/3/1955, National Archives, London, Foreign Office Records, 
F.O. 371/115896.
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ت�صبب هذ� �لهجوم مبوجة غ�صب عارمة يف قطاع غزة، ب�صبب �لف�صل �مل�رشي يف 

حماية �حلدود، و�لطريقة �ملُهينة �لتي ُنفذ بها، وحجم �خل�صائر �لكبري. وقد تر�فق 

�صمال  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  توطني  م�رشوع  �صّد  �ل�صخط  ت�صاعد  مع  ذلك 

�ل�صلطات �مل�رشية ليتم تنفيذه  غربي �صيناء. وهو م�رشوع كانت قد و�فقت عليه 

بالتعاون مع وكالة �الأونرو�. وت�رشبت �الأنباء حوله منذ �صنة 1953؛ و�أخذ منحى 

و�لرتتيبات  و�الإجر�ء�ت  �جلدوى  در��صات  حيث  من  �لتاليتني  �ل�صنتني  يف  جاد�ً 

وخطط �لتنفيذ. و�صمل �مل�رشوع م�صاحة 50 �ألف فد�ن )نحو 200 �ألف دومن( يتم 

بنحو  ُيقدر  فيها،  �لالجئني  غزة  �صكان  من  جزء  و�إ�صكان  زر�عياً،  ��صت�صالحها 

“�لهادئة“  “�لغّزي“ من �لطريقة  �ألفاً. كما تر�فق ذلك مع حالة غ�صب �ل�صارع   60
“�إ�رش�ئيل“، وعدم قيامها باأي جهد حقيقي يف  لت�رشيحات للثورة �مل�رشية جتاه 

بينما  غزة؛  قطاع  يف  �ل�صيا�صية  للتنظيمات  وقمعها  �الإ�رش�ئيلي،  �جلانب  مو�جهة 

�لنظام  �رشب  بعد  خ�صو�صاً  بالقمع،  متمر�صني  ب�صباط  �لقطاع  �إد�رة  �رتبطت 

�مل�رشي جلماعة �الإخو�ن؛ وتخل�صه من �ل�صباط �لذين �رتبط ��صمهم باخلدمات 

115
كقطار �لرحمة وغريها. وقد �أوجد ذلك كله فجوة و��صعة من �نعد�م �لثقة.

ولذلك، �نفجر قطاع غزة باملظاهر�ت يف كل مكان؛ وتعاون �الإخو�ن �مل�صلمون 

و�ل�صيوعيون يف قيادة �ملظاهر�ت وتاأجيجها. و�تهمت �لهتافات �لرئي�صية عبد �لنا�رش 

عمالء  يا  �إ�صكان،  وال  توطني  “ال  �لهتافات  وعلت  و�خليانة؛  بالتق�صري  ونظامه 

�الأمريكان“، و“ال توطني وال �إ�صكان وال تالعب باالأوطان“، و“فلي�صقط م�رشوع 

 �صيناء“، و“�أعطونا �ل�صالح و�صوف ند�فع عن �أنف�صنا“، و“جندونا“، و“�لعودة حقُّ

�ل�صعب“، و“ال منظار وال منقار، فلي�صقط م�رشوع �صيناء“؛ و�ملنقار رمز لعبد �لنا�رش 

�ملعقوف، و�ملنظار رمز ل�صالح �صامل ب�صبب نظارته. وقد قام بع�ص  �أنفه  ب�صبب 

�ملتظاهرين بالهجوم على خمازن �الأمم �ملتحدة، كما ُوّجهت �الإهانات للجي�ص �لذي 

�الإخو�ن  وكان   .1955/3/10 حتى  �ملظاهر�ت  و��صتمرت  نف�صه.  حماية  عن  عجز 

كان  �إذ  �جلماهريية،  �لتعبئة  على  غريهم  من  قدرة  �الأكرث  �جلهة  �لفرتة  تلك  حتى 

�ملتظاهرين،  متثل  وطنية  هيئة  وت�صكلت  نخبوياً.  تنظيماً  ز�لو�  ما  �ل�صيوعيون 

�نظر: �أبو �لنمل، قطاع غزة، �ص 77-90. كما حتدث عن حالة �لغ�صب يف غزة عدد ممن قابلهم �ملوؤلف   
115

مثل: عبد �هلل �أبو عزة، وعبد �لفتاح دخان، وحممد ح�صن �صمعة، وحممد �صيام، وخريي �الأغا.
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برز فيها عن �الإخو�ن فتحي �لبلعاوي وعن �ل�صيوعيني معني ب�صي�صو. وممن قاد 

وهو  جمل  على  ركب  �لذي  �ملزيّن  و�صعيد  طه،  �لدين  عز  �الإخو�ن  من  �ملظاهر�ت 

116
يهتف، وغالب �لوزير، وحممود مقد�د.

�إطالق  وحدث  �الأ�صاليب،  ب�صتى  �ملظاهر�ت  �إخماد  �مل�رشية  �ل�صلطات  حاولت 

�أن  “ح�صني بالل“ متاأثر�ً بجر�حه؛ غري  �أثره  ��صت�صهد على  �ملتظاهرين،  نار على 

�ملظاهر�ت ��صتمرت و�ت�صعت، و�أ�رشت قيادة �ملظاهر�ت على مطالبها �لتي و�فقت 

�الإد�رة �مل�رشية عليها يف 1955/3/10، وتلخ�صت يف:

رف�ص م�رشوع �لتوطني و�إيقافه.  .1
تعزيز �حلر��صة على �حلدود، وت�صكيل جي�ص حترير فل�صطني.  .2

�إطالق �حلريات �لديوقر�طية.  .3
117

�لتعهد بعدم مالحقة �مل�صاركني يف �ملظاهر�ت.  .4

غري �أن �ل�صلطات �مل�رشية، يف �ليوم �لتايل ال�صتئنافها �ل�صلطة؛ �عتقلت �لع�رش�ت 

من قياد�ت ورموز �ملظاهر�ت وخ�صو�صاً من �الإخو�ن و�ل�صيوعيني. وكان من �أبرز 

معتقلي �الإخو�ن فتحي �لبلعاوي )�لذي ��صتمر �صجنه لعامني و�صهرين(؛ وحممود 

ورجب  �ملجيد،  عبد  رجب  و�أحمد  عدو�ن،  وكمال  �لنجار،  يو�صف  وحممد  مقد�د، 

�أبرز معتقلي  �لعطار، و�أحمد عدو�ن، و�صالمة �لهم�صي. وكان معني ب�صي�صو من 

�لنظر  ل�رشف  �مل�رشية  �الإد�رة  دفع  يف  جنحت  �ملظاهر�ت  �أن  غري 
 118

�ل�صيوعيني.

عن م�رشوع توطني �لالجئني يف �صيناء، كما عززت قو�ت �حلر�ص �لوطني يف قطاع 

�نظر: �أبو �لنمل، قطاع غزة، �ص 94؛ وزياد �أبو عمرو، اأ�شول احلركات ال�شيا�شية يف قطاع غزة،   
116

�ص 76؛ وعبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 37-38؛ ومعني �لطاهر، من �أور�ق فتحي 

�الآغا، خريي  �أمثال:  �ملظاهر�ت  يف  �صارك  ممن  عدد  مع  للموؤلف  ومقابالت   .280 �ص   �لبلعاوي، 

وعبد �هلل �أبو عزة، وعبد �لفتاح دخان، وحممد ح�صن �صمعة، وحممد �صيام. قلل �لبلعاوي يف �أور�قه 

�الإخو�ن  من  وهو  طه،  �لدين  عز  بقيادة  كانت  �الأكب  �ملظاهرة  �أن  على  و�أكد  �ل�صيوعيني،  دور  من 

�مل�صلمني �لنا�صطني من �أبناء مع�صكر �لبيج، وعمل مدر�صاً يف �إعد�دية �لبيج.

�أبو �لنمل، قطاع غزة، �ص 95-94.  
117

غزة، قطاع  �لنمل،  و�أبو  76؛  �ص  غزة،  قطاع  يف  ال�شيا�شية  احلركات  اأ�شول  عمرو،  �أبو  زياد   
118 

فتحي  �أور�ق  من  �لطاهر،  ومعني  38؛  �ص  الإ�شالمية،  احلركة  مع  عزة،  �أبو  �هلل  وعبد  95؛  �ص 

�لبلعاوي، �ص 280.
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قطاع  يف  �لفد�ئي  �لعمل  فيها  تبنت  جديدة  مرحلة  �مل�رشية  �ل�صلطات  وبد�أت  غزة. 

غزة، و��صتمرت حتى �الحتالل �الإ�رش�ئيلي للقطاع يف بد�ية ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

و�لذي  عالية،  كفاءة  �أثبت  �لذي  حافظ  م�صطفى  �مل�رشي  �ل�صابط  بقيادة   ،1956
119

��صت�صهد بطرد �إ�رش�ئيلي ملغوم يف 1956/7/12.

ظاهرة  �لتوطني  م�رشوع  الإ�صقاط  و�ل�صيوعيني  �الإخو�ن  بني  �لتحالف  ل  �صكَّ

�لتحديات  طبيعة  ولعل  للطرفني.  و�لوطني  �ل�صيا�صي  �النفتاح  على  دلت  الفتة 

�لكبى �لتي كانت تو�جهها �لق�صية، و�ملعاناة �لقا�صية �لتي يعي�صها �أبناء �لقطاع، 

و�ل�صلوك �لقمعي �لعنيف من �ل�صلطات �مل�رشية �صد �لطرفني، باالإ�صافة �إىل �لتقاء 

وهو  �لتحالف،  �إىل  دفعتهما  قد  �لتوطني،  برف�ص  يتعلق  فيما  �ل�صيا�صية  �الأجندة 

حتالف موؤقت، حيث �رشعان ما عاد �لتناف�ص و�لنز�ع بني �لطرفني، وعادت نقاط 

�الختالف لتطغى على نقاط �اللتقاء.

 عا�ضـراً: مواجـهــة الحـتـــالل الإ�ضــــرائيـلـي لقطـاع غـزة

:1957-1956        

-1956/11/3 �لفرتة  خالل  غزة  لقطاع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  وقع  عندما 

�ملمنهج  �مل�رشية  �ل�صلطات  عمل  على  �صنتني  نحو  كان قد م�صى   
120

،1957/3/6
عنا�رشها  و��صطر�ر  �مل�صلمني؛  �الإخو�ن  جماعة  وتهمي�ص  ومطاردة  قمع  يف 

وذ�تياً  مو�صوعياً  يفتقرون  كانو�  فقد  وبالتايل  �الأر�ص.  حتت  للعمل  �ملُتبقِّني 

الإمكانات �ملو�جهة �لفاعلة مع �الحتالل؛ غري �أنهم �رشعان ما نظمو� �أنف�صهم للعمل 

�نظر  حافظ،  م�صطفى  بقيادة  �لفد�ئيني  حرب  وحول   .96-95 �ص  غزة،  قطاع  �لنمل،  �أبو  �نظر:   
119

101-131. و�نظر �أي�صاً يون�ص �لكرتي، حلقة مفقودة من كفاح ال�شعب الفل�شطيني:  �ل�صفحات 

الكتيبة 141 فدائيون )وحدة �لبحث، �ملجل�ص �الأعلى للرتبية و�لثقافة و�لعلوم، م.ت.ف، 1987(.

بد�أت حرب �لعدو�ن �لثالثي على م�رش يف 1956/10/29، وبد�أ �ل�صغط على �لقاطع �ل�صمايل �لذي ُيعد   
120

قطاع غزة جزء�ً منه بعد ذلك بيومني، وبد�أ �جتياح �لقطاع �صباح 1956/11/2، ومت ��صتكمال �حتالله 

بعد ظهر �ليوم �لتايل 1956/11/3. و��صتخدم �الحتالل �أ�صاليب �رش�صة يف �إد�رة �لقطاع ويف حماولة 

930 �صهيد�ً و716 جريحاً و215 مفقود�ً.  �لعدو�ن و�الحتالل  �لنا�ص. وبلغ عدد �صحايا  �إخ�صاع 

�جلماعية  و�لعقوبات  �ملد�همة  حمالت  نتيجة  �الحتالل،  عملية  �إمتام  بعد  كانو�  �ل�صهد�ء  ومعظم 

140-143، و148. قطاع غزة، �ص  �أبو �لنمل،  و�الإرهاب. �نظر: 
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�صكالً  �أخذ  �لذي  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  من  �أ�صبوعني  نحو  فبعد  ي�صتطيعون.  مبا 

خفَّت  �أن  وبعد  �لقطاع،  على  �صيطرته  الإحكام  �ملذ�بح  من  بالعديد  وقام  �رش�صاً، 

حدة �إرهابه، �أعاد �الإخو�ن تنظيم �أنف�صهم على م�صتوى �لقطاع حتت قيادة عبد �هلل 

�إمكاناتهم يف  �أدركو� �صاآلة  �أنهم  �إمكانية �ملقاومة �مل�صلحة، غري  �أبو عزة. ودر�صو� 

�مل�رشي  �لنظام  عالقة  �صوء  مع  للقطاع،  �ل�صغري  �حلجم  �صوء  ويف  �للحظة.  تلك 

باالإخو�ن، مل يكن من �ل�صهل �لقيام بعمل م�صلح �أو توفري �لدعم �للوج�صتي لذلك. 

غري �أن �الإخو�ن وبالعقلية �ملنفتحة نف�صها �لتي تعاملو� بها مع �ل�صيوعيني يف �إ�صقاط 

“�لتناق�ص  مو�جهة  ويف  �مل�صوؤولية،  منطلق  ومن  1955؛  �صنة  �لتوطني  م�رشوع 

�لرئي�صي“؛ فقد قررو� �لبحث يف �إمكانية �لتعاون معهم يف مو�جهة �الحتالل، حيث 

كانو� �لقوة �ل�صيا�صية �لوحيدة على �الأر�ص مع �الإخو�ن؛ وهم و�إن كانو� �أقل عدد�ً، 

  
121

لكن كانت لديهم قدر�ت تنظيمية وخب�ت متقدمة.

�ملزّين  �صعيد  فيه  �الإخو�ن  مثّل  و�ل�صيوعيني؛  �الإخو�ن  ممثلي  بني  لقاء  حدث 

يخطر  يكن  مل  لالإخو�ن  وبالن�صبة  عدو�ن.  وكمال  �لوزير،  وغالب  ه�صام(،  )�أبو 

ببالهم �صوى �لكفاح �مل�صلح؛ غري �أن �ل�صيوعيني قدمو� وثيقة مكتوبة، �صمنوها ما 

ر�أوه خطة عمل وجمال تعاون بني �لطرفني؛ حيث ت�صمنت:

ت�صكيل جبهة وطنية تنظم �لعمل �لوطني.  .1

�ملطالبة بحرية �ل�صحافة و�الجتماعات و�حلريات �لعامة.  .2

�إ�رش�ئيل“ الإ�صقاط حكومة ديفيد بن جوريون  “�ل�رشفاء د�خل  �لتعاون مع   .3

.David Ben-Gurion

حل  يتم  �أن  �إىل  �لقطاع،  يف  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعة  �لدولية  �لقو�ت  ببقاء  �لتم�صك   .4
122

�لق�صية �لفل�صطينية؛ ورف�ص عودة �الإد�رة �مل�رشية.

�ُصدم �الإخو�ن من هذه �خلطة، �لتي ك�صفت حقيقة موقف �ل�صيوعيني. وب�صكل 

�الأخرى؛  �لثالث  �لبنود  ورف�صو�  �الأول،  �لبند  على  �الإخو�ن  يعرت�ص  فلم  عام 

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 43-41.  
121

�ملرجع نف�صه، �ص 44.   
122
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�لتعاي�ص مع �الحتالل، وحماولة حت�صني  �ل�صيوعيني تعني عملياً  فقد كانت خطة 

وقررو�  �ل�صيوعيني،  مع  �لتعاون  �الإخو�ن  رف�ص  وبالتايل  حتته.  �حلياة  �رشوط 

 123
�العتماد على قوتهم �لذ�تية، وتنميتها و�صوالً �إىل �ملقاومة �مل�صلحة.

�إىل  �ل�صعب  �الإخو�ن  دعا   ،1957 يناير  �لثاين/  كانون  من  �الأخري  �الأ�صبوع  يف 

�إ�رش�ب عاٍم �حتجاجاً على ��صتمر�ر �الحتالل وممار�صاته؛ ووزعو� مع �لدعوة بياناً 

و��صع.  نطاق  على  �الإ�رش�ب  جنح  وقد  للمقاومة.  وحما�صتهم  �لنا�ص  ي�صتنه�ص 

وتتبع �ل�صهاينة م�صدر �ملن�صور�ت، و�ألقو� �لقب�ص على �صعيد �ملزين وغالب �لوزير 

وعُذّبا ب�صدة؛ ثم مت �لقب�ص على عبد �هلل �أبو عزة، ود�ود �أبو جبارة، وحممد �أبو دية، 

لالإخو�ن،  �جلديد  �لت�صكيل  يف  ينتظم  مل  )�لذي  �خلزند�ر  وها�صم  عجور،  ومنري 

ولكنه ظل قريباً منهم(، حيث ظلو� يف �العتقال �أربعني يوماً حتى خروج �الحتالل 

�الأنباء،  وكاالت  تناقلته  قد  �الإخو�ن  بيان  �أن  ويظهر   
124

�لقطاع. من  �الإ�رش�ئيلي 

125
ويت�صمن تهديد �الحتالل بجعل مدينة غزة “بور �صعيد ثانية“.

�الحتالل  خروج  ومع  عزة.  �أبو  �عتقال  بعد  �الإخو�ن  قيادة  عابد  معاذ  توىل 

جماهري  خرجت  �لقطاع،  م�صوؤولية  �لدولية  �لطو�رئ  قو�ت  وتويل  �الإ�رش�ئيلي 

�أن  �إىل  ي�صري  �لدولية  �ملحافل  حديث  وكان  �الحتالل.  بان�صحاب  فرحة  �لقطاع 

�لرتتيبات ترمي �إىل �إبقاء �لقطاع حتت �إ�رش�ف �الأمم �ملتحدة، مبا يعني عدم عودة 

�أن �الإخو�ن، ومن منظور وطني، وبغ�ص �لنظر عن موقف  �الإد�رة �مل�رشية. غري 

�مل�رشية مطلباً  �الإد�رة  �ملعادي منهم، قررو� رفع �صعار عودة  �لنا�رش  نظام عبد 

�صعبياً؛ و�أ�صبح ذلك هتافاً يرتدد يف كل مكان؛ ومل يجروؤ �ل�صيوعيون على معار�صته. 

و��صتمرت �ملظاهر�ت �لعارمة يف �لقطاع �أ�صبوعاً كامالً )7-1957/3/14( لي�ص بقوة 

�الإخو�ن، و�إمنا �لتحاماً من �الإخو�ن مع مطالب �جلماهري، وتعزيز�ً وتنظيماً لقوتها 

126
وفعاليتها.

�نظر: �ملرجع نف�صه، �ص 47-44.  
123

�ملرجع نف�صه، �ص 50-47.  
124

ان، �الأردن، �لعدد 8، 1957/2/8. �صحيفة الكفاح الإ�شالمي، عمَّ  
125

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 50-51. وحول �حلر�ك �ل�صعبي يف �لقطاع للمطالبة   
126

باالإد�رة �مل�رشية، �نظر: �أبو �لنمل، قطاع غزة، �ص 169-161.
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ومن �لناحية �لتاريخية، فبالرغم من �ملعاناة �لقا�صية لالإخو�ن وقلة �إمكاناتهم، 

قطاع  �صمود  تعزيز  �الأول:  �الحتالل؛  مو�جهة  يف  رئي�صيني  دورين  لعبو�  فاإنهم 

غزة يف رف�ص �الحتالل، وقطع �لطريق على �ل�صيوعيني وغريهم يف �ل�صري باجتاه 

قطاع  و�صع  فكرة  �إف�صال  و�لثاين:  ظروفه.  حت�صني  �أو  �الحتالل  مع  �لتعاي�ص 

�أنهم  �مل�رشية. كما  �الإد�رة  �ملتحدة، و�الإ�رش�ر على عودة  �الأمم  �إد�رة  حتت  غزة 

كانو� جادين يف تطوير قدر�تهم باجتاه �ملقاومة �مل�صلحة لالحتالل، غري �أن �رشعة 

ومع  ثماره.  يظهر  �أن  من  �لعمل  لهذ�  متكن  مل  �الحتالل  فرتة  وق�رش  �الأحد�ث 

ذلك، فاإن �لبيئة �لعربية و�لدولية خدمت �لبعثيني و�ل�صيوعيني، بعد عودة �الإد�رة 

�مل�رشية �لتي جاملت �ل�صيوعيني قبيل �لوحدة مع �صورية، ثم حتالفت مع �لبعثيني، 

بينما قلب �جلميع لالإخو�ن “ظهر �ملجن“.

“�ملقاومة  “�جلبهة �لوطنية“ �لتي �صكلها �ل�صيوعيون، و�لتي �ختارت  ويف مقابل 

�مل�صلح؛  �لكفاح  تبنت  �لتي  �ل�صعبية“  �ملقاومة  “جبهة  �الإخو�ن  �صكل  �ل�صلبية“؛ 

�لبعثيون  �إليهم  و�ن�صم  تعبئتهم،  يف  وجنحت  �لقطاع،  جماهري  نب�ص  عن  وعّبت 

)وكان عددهم �صئيالً(؛ حيث تو��صل وفا �ل�صايغ مبعاذ عابد ون�صق معه �لتعاون، 

ون�صق معه م�صاركة �لبعثيني يف �ملظاهر�ت �لتي ينظمها ويقودها �الإخو�ن. فقد كان 

11 من �الإخو�ن وبعثي و�حد، حيث  يف قيادة هذه �جلبهة بح�صب زياد �أبو عمرو 

عدو�ن،  وكمال  �لزعنون،  و�صليم  �لقي�صاوي،  وعوين  عابد،  معاذ  �الإخو�ن  مثَّل 

ود�ود جبارة،  �أبو  �لقادر  وعبد  �لوزير،  وغالب  �ملزيَّن،  و�صعيد  �لوزير،   وخليل 

 
127

ل �لبعثيني وفا �ل�صايغ. �أبو جبارة، وحممد حرب عليان، ومنري عجور؛ بينما مثَّ

�أ�صماء �الإخو�ن بع�ص �ملر�جعة، الأن خليل �لوزير مثالً مل يكن يف  ورمبا �حتاجت 

 128
�لقطاع يف �أثناء �الحتالل، وفق ما ذكر �أبو عزة �لذي توىل قيادة �لتنظيم.

زياد �أبو عمرو، اأ�شول احلركات ال�شيا�شية يف قطاع غزة، �ص 77-76.  
127

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 52. يقدم �صليم �لزعنون نف�صه يف م�صاركته يف قيادة   
128

هذه �جلبهة ك�صخ�ص م�صتقل، و�أنه توىل رئا�صتها بناء على مر�جعة �الأحز�ب له، وبناء على طرحه 

�أن  و�لظروف  �الأحد�ث  ل�صياق  ��صتقر�ئنا  من  �مل�صتبعد  من  �أنه  غري  لالأحز�ب.  �ملتجاوز  �لوطني 

يو�فقو� على �رشطه باأن “يخلع �جلميع �الأردية �حلزبية“ مقابل مو�فقته على �مل�صاركة، خ�صو�صاً 

�أنه يف تلك �لفرتة مل يكن يثل رمزية كبى وال �صخ�صية �إجماع وطني، وكان يف بد�ية �صبابه )مو�ليد 

الأديب  اأبو  الزعنون  �شليم  مذكرات  وامل�شرية:  ال�شرية  �لزعنون،  �صليم  �نظر:   .)1933/12/28
)عّمان، �الأردن: �الأهلية للن�رش و�لتوزيع، 2013(، �ص 59–63.
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من  مع  للتعاون  �لدعوة  منها  فهم  �لتي  �لبيانات،  بع�ص  �ل�صيوعيون  �أ�صدر 

�صلبياً  �نعك�ص  ما  وهو  �ل�صلبية،  للمقاومة  و�لدعوة  �ل�رشفاء“  “�ليهود  �صموهم 

�لتي  “�لثورية“  و�ل�صياغات  �للغة  عن  �لنظر  بغ�ص  �لقطاع،  جماهري  نظرة  على 

ي�صتخدمونها. كما �أن �الإد�رة �مل�رشية بعد عودتها، ��صتغلت هذ� �ملوقف لت�صعيد 

�حلملة �صد �ل�صيوعيني، وخ�صو�صاً عندما �تخذو� موقفاً معادياً للوحدة �مل�رشية 

مقاومة  كقادة  الحقاً  �أنف�صهم  قدمو�  �ل�صيوعيني  �أن  للنظر  و�لالفت   
129

�ل�صورية.

�ملتو��صع،  دورهم  من  بالرغم  �الحتالل،  �أثناء  يف  �لتدويل  ومناه�صة  لالحتالل 

و�الإد�رة  و�لتدويل  �الحتالل  �ال�صتفهام على موقفهم جتاه  وبالرغم من عالمات 

130 
�مل�رشية.

�أن  �لنا�ص �ل�صيا�صية و�الجتماعية، غري  مل�ص �ل�صيوعيون )كما �الإخو�ن( هموم 

�لفل�صطيني  �ل�صارع  عقلية  �إدر�ك  يف  فقط  لي�ص  �لفرتة،  تلك  يف  ف�صلو�  �ل�صيوعيني 

�لعدو  مع  �ل�رش�ع  طبيعة  �إدر�ك  يف  و�إمنا  و�حل�صارية،  و�لثقافية  �لدينية  باأبعاده 

طبقات  �رش�ع  يف  لي�ص  فل�صطني  يف  �ملعركة  جوهر  �أن  يدركو�  مل  �إذ  �ل�صهيوين. 

�لعمالية  �لقاعدة  �أن  يدركو�  ومل  ُم�صتغلِّيهم،  �صد  معاً  و�ليهود  �لعرب  �لكادحني 

و�أنها  نف�صه،  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  لقيام  �أ�صا�ص  عمود  هي  �ال�صرت�كية  �ليهودية 

وكادحيهم؛  فل�صطني  لعمال  نقي�صاً  �ل�صهيوين  �ال�صتعمار  موجات  مع  جاءت 

و�إال فكيف مل ت�صعر باأدنى حرج جتاه تهجري �ل�صعب �لفل�صطيني �لكادح، وكيف 

�أن  �إدر�ك  يف  �ل�صيوعيون  ف�صل  لقد  ممتلكاته.  ونهب  مكانه  �حللول  يف  �صاركت 

�ل�رش�ع يف جوهره �رش�ع على هوية �الأر�ص و�الإن�صان وعلى �نتمائه �حل�صاري 

�الأغا، وفوزي جب، و�صالح  181-182؛ ومقابالت مع: خريي  قطاع غزة، �ص  �لنمل،  �أبو  �نظر:   
129

حلّ�ص.

�نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 46-47، وهام�ص �ص 51. و�نظر �أي�صاً: معني   
130

ب�صي�صو  معني  حاول  و91.   ،87 �ص   ،)1978 �لفار�بي،  د�ر  )بريوت:  فل�شطينية  دفاتر  ب�صي�صو، 

�أن يبر �لتعاون مع �لقوى �لتقدمية �ليهودية باأن �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني تبنى ذلك بعد نحو 

ع�رشين عاماً، و�أعطى �صورة م�صخمة للدور �ل�صيوعي يف �أثناء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، مع جتاهل 

للجبهة  �الن�صمام  رف�صو�  �لذين  �لعقائديني“  “بع�ص  باأنهم  �صمناً  �إليهم  و�الإ�صارة  �الإخو�ن  دور 

�لوطنية. وعلى �أي حال، فاإن معني ب�صي�صو نف�صه مل يكن يف قطاع غزة يف �أثناء �الحتالل، حيث كان 

ما يز�ل يف �ل�صجون �مل�رشية ب�صبب م�صاركته يف مظاهر�ت �آذ�ر/ مار�ص 1955.
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“طبقات“  تو�جه  و�الأمة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  “طبقات“  و�أن  و�لثقايف؛  و�لديني 

�مل�رشوع �ل�صهيوين. ولذلك، كان �الإخو�ن �الأكرث �صعبية و�الأقدر وطنياً على تبني 

مو�قف  لهم  كانت  و�ل�صيوعيني  �الإخو�ن  كال  �أن  مالحظة  مع  �جلماهري.  ق�صايا 

�لفرتة؛ و�أن كليهما عانيا ب�صدة من  �لفا�صدة يف تلك  �لعربية  �الأنظمة  متقاربة �صد 

نظام عبد �لنا�رش.

اأحد ع�ضر: رابطة طلبة فل�ضطني يف م�ضر:

كانت م�رش هي �ملكان �ملعتاد �لذي يذهب �إليه معظم �أبناء قطاع غزة ال�صتكمال 

يف  �لد�ر�صني  �لفل�صطينيني  �لطلبة  غالبية  �صّكلو�  فقد  ولذلك،  �جلامعية.  در��صتهم 

م�رش يف تلك �لفرتة. وقد ت�صكلت “ر�بطة طلبة فل�صطني“ �صنة 1949؛ وهيمن طالب 

لفتحي  ُيح�صب  �أنه  غري   .1957 �صنة  وحتى  ن�صاأتها  منذ  عليها  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

�للغة  بكلية  مبكر�ً  �لتحق  و�لذي  �لوطنية“،  بـ“�أبو  �مللقب  �لبلعاوي،  قا�صم  حممد 

1945، و�نت�صب حينها �إىل جماعة �الإخو�ن، دوره  �لعربية باالأزهر �ل�رشيف �صنة 

�لتاأ�صي�صي و�لريادي يف �إن�صاء ر�بطة طلبة فل�صطني؛ وقيادة �الجتاه �الإخو�ين فيها 

131
خالل �لفرتة 1953-1949.

�أنهم  �إال  للر�بطة،  �الإد�رية  �لهيئة  �لفوز مبقاعد  �الإخو�ن على  بالرغم من قدرة 

كالبعثيني  فيها  �الأخرى  �ل�صيا�صية  �لقوى  قائمتهم  يف  تتمثل  �أن  على  حر�صو� 

و�ل�صيوعيني، وهو ما يعب عن روح ��صتيعابية ووطنية متقدمة، بعك�ص �لدعايات 

�لتي �نت�رشت يف �ل�صنو�ت �لتالية، و�لتي حاولت ت�صويههم. توىل فتحي �لبلعاوي 

�لتي  �لقائمة  ت�صكيل  يتوىل  وكان  �الأوىل؛  �الأربع  �لدور�ت  يف  �لر�بطة  �صكرتارية 

ويف  �الأوىل،  �ل�صنة  يف  �لر�بطة  رئا�صة  �صتة  �أبو  �صليمان  وفاز  �الإخو�ن.  يقودها 

م �الإخو�ن  �ل�صنة �لثانية توىل �لرئا�صة على قائمة �الإخو�ن مو�صى �أبو غو�ص؛ وطعَّ

قائمتهم بعنا�رش م�صتقلة مثل يا�رش عرفات. وبالرغم من وجود معار�صة د�خلية، 

�لغ�صني،  جاويد  �لبعثي  �لطالب  باإدخال  �إخو�نه  �إقناع  �لبلعاوي متكن من  �أن  �إال 

معني �لطاهر، من �أور�ق فتحي �لبلعاوي، �ص 279-272.  
131
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حمود  �لفتاح  عبد  تر�أ�ص  �لثالثة  �ل�صنة  ويف  �جلبجي.  �صمري  �مل�صيحي  و�لطالب 

قائمة  فازت  حيث  عرفات  يا�رش  �صكلها  مناف�صة  قائمة  مو�جهة  يف  �الإخو�ن  قائمة 

هذه  �نتخابات  �إىل  �أور�قه  يف  �لبلعاوي  يتطرق  ومل 
 132

�ملقاعد. بكافة  �الإخو�ن 

يف  يرغب  ال  كان  عنها  حتدث  عندما  الأنه  �لطاهر(  معني  �أ�صار  )كما  رمبا  �ل�صنة؛ 

بينما  �لفل�صطيني؛  لل�صعب  زعيماً  ذلك  بعد  �أ�صبح  �لذي  عرفات؛  يا�رش  �إحر�ج 

يرت�أ�صها  �لتي  فتح  حركة  يف  موؤ�ص�صاً(  كان  )و�إن  ع�صو�ً  نف�صه  �لبلعاوي  �أ�صبح 

 عرفات. ثم عاد عرفات لالتفاق مع �الإخو�ن و�لنزول يف قائمتهم يف �لدورة �لر�بعة

لي�صبح رئي�صاً للر�بطة، وليتابع رئا�صته للر�بطة يف �لدور�ت �لتالية حتى تخرجه 

�إياد( يف  )�أبو  “�الإخو�ين“ �صالح خلف  �لر�بطة  1956، حيث خلفه يف رئا�صة  �صنة 

133
دورة 1957/1956.

لالإخو�ن  عام  مر�قب  )�أول  ب�صي�صو  هاين  �لر�بطة  يف  �لبارزين  �الإخو�ن  ومن 

�لفل�صطينيني( و�لذي كان نائباً للرئي�ص، و�صليم �لزعنون، وماجد �ملزيني، وكمال 

عدو�ن، وزهري �لعلمي، و�صعيد �مل�صحال. وهوؤالء باالإ�صافة �إىل بع�ص رفاقهم من 

134
�الجتاهات �الأخرى يف �لر�بطة �صي�صكلون الحقاً جيالً تاأ�صي�صياً حلركة فتح.

�ملرجع نف�صه، �ص 277-275.  
132

�لر�بطة  يف  للعمل  رو�يتيهما  �لزعنون  و�صليم  خلف  �صالح  يقدم   .278-277 �ص  نف�صه،  �ملرجع   
133

بلغة توحي �أنهما كانا ي�صاركان يف قيادتها، وكاأنهما من خارج �الإخو�ن، و�أنهما يتوليان بالتعاون 

�لقو�ئم  يف  �الإخو�ن  يثل  من  وي�صارك  و�النتخابات،  و�لقو�ئم  �لرتتيبات  “طبخ“  عرفات  مع 

كانت  �لتي  وهي  �الإخو�ن،  جماعة  يف  �أع�صاء  �لفرتة  تلك  يف  كانا  �أنهما  �لعلم  مع  ي�صكالنها.  �لتي 

باالإخو�ن،  �نتظامه  نفي  يف  خلف  رغبة  مع  تت�صقان  رو�يتيهما  �أن  غري  قو�ئمها.  �صمن  تختارهم 

مذكر�ته  بد�ية  يف  �عرت�فه  من  بالرغم  �صخ�صيته،  ��صتقاللية  يعك�ص  �أن  �لزعنون  وحماولة 

بال  فل�شطيني  خلف،  �صالح  �نظر:  لهم.  تركه  �صنة  بال�صبط  يحدد  �أن  دون  لالإخو�ن  بان�صمامه 

ال�شرية وامل�شرية،  هوية، ط 2 )عّمان، �الأردن: د�ر �جليل، 1996(، �ص 46-49؛ و�صليم �لزعنون، 

�ص 41–48.

معني �لطاهر، من �أور�ق فتحي �لبلعاوي، �ص 278؛ ومعني �لطاهر، ““فتح“: �لبد�يات و�ملنطلقات   
134

،110 �لعدد  بريوت،  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  موؤ�ص�صة  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة   و�ملعنى،“ 

ربيع 2017، �ص 89. و�نظر كذلك مقابالت مع: عبد �لرحمن بارود، وحممد �صيام، وعي�صى حممد 

يو�صف؛ وزياد �أبو عمرو، اأ�شول احلركات ال�شيا�شية يف قطاع غزة، �ص 71.
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�مل�صاركني  تنوع  على  وحر�صت  فل�صطني“،  “�صوت  جملة  �لر�بطة  �أ�صدرت 

�لقيادة  يف  ع�صو�ً  �أ�صبح  )�لذي  ميزر  �أبو  �ملح�صن  عبد  حمرريها  من  فيها؛ فكان 

جامعية  �أ�صتاذة  �أ�صبحت  �لتي  �ل�رش�ج  ونادرة  �لبعث(،  حلزب  �لقومية 

يف  �الإعالمية  �للجنة  رئا�صة  توىل  )بعثي  �لتايه  �ملجيد  وعبد  �لعربية،  �للغة  يف 

�مل�صحال  و�صعيد  )�إخو�ن(،  يو�صف  حممد  وعي�صى   ،)1957/1956 عام  �لر�بطة 

 
135

ب�صي�صو الحقاً(. معني  وزوجة  �صيوعية،  )ميول  �لببري  و�صهباء  )�إخو�ن(، 

وكانت حتدث م�صاك�صات، لي�صت غريبة عن بيئة �لعمل �لطالبي، ب�صبب �ختالف 

136 
�الجتاهات.

��صتفادت �لر�بطة، �لتي و�صل عدد �أع�صائها �إىل نحو 1,500 طالب، من وجودها 

و�الجتماعات  �لوفود  تتز�حم  وحيث  �لعربية،  �لدول  جامعة  حيث  �لقاهرة،  يف 

فكان  و�الإ�صالمي؛  �لعربي  �لعامل  من  �لطالب  ياأتي  وحيث  �مل�صوؤولني،  ولقاء�ت 

�ل�صوت  �لعر�ئ�ص و�إ�صماع  �لتعريف بفل�صطني وق�صيتها، ورفع  لها دور مهم يف 

�لت�صحية  وروح  �جلامعات،  لطالب  �لعالية  �لدينامية  ولعبت  للم�صوؤولني. 

و�الإمكانات �الإبد�عية �أدو�ر�ً مهمة يف جتاوز �لعقبات �ملادية. وبعد �لثورة �مل�رشية 

بوثيقة  �أع�صائها  بكامل  للر�بطة  �لتاأ�صي�صية  �لهيئة  تقدمت   1952 يوليو  متوز/  يف 

موقعة بالدم، تت�صمن مطالب �صعب فل�صطني للرئي�ص حممد جنيب؛ وطلبت منه �أن 

وقد مثلت �لر�بطة طلبة فل�صطني 
 137

يكون رئي�ص �رشف للر�بطة، فو�فق على ذلك.

معني �لطاهر، من �أور�ق فتحي �لبلعاوي، �ص 276؛ ومقابلة مع عي�صى حممد يو�صف.  
135

عّد �إثر �لعدو�ن 
ُ
من �الأحد�ث ذ�ت �لداللة �أنه بعد جتهيز عدد جملة “�صوت فل�صطني“ للطباعة، و�لذي �أ  

136

�لذي تعّهد لهم بطباعتها عند �صحيفة  �ل�صيوعي  �ل�صاب  1956؛ قام  �لقطاع �صنة  �الإ�رش�ئيلي على 

�مل�صاء بتغيري غالف �ل�صفحة �الأخرية وو�صع عليه �صورة تدل على �أجو�ء �صلمية )زيتون وحمام( 

مع تعليق “فل�صطني بلد �لزيتون و�ل�صالم“. غري �أن �صباب �الإخو�ن �لذين ��صتلمو� �لكمية بال�صورة، 

و� �لغالف وطبعو� غالفاً جديد�ً عليه �صورة  فوجئو� فقامو� باال�صتنفار يف �لليلة نف�صها، حيث غريَّ

مذبحة خانيون�ص �ملوجودة على جد�ر �لبلدية )حدثت مذبحتان �إ�رش�ئيليتان يف خانيون�ص �صنة 1955؛ 

مع  مقابلة  فل�صطني“.  يف  ت�صيل  و�لدماء  �صالم  “ال  �صعار  �لغالف  وعلى  و1955/9/1(،   ،5/20 يف 

عي�صى حممد يو�صف. و�لرو�ية نف�صها موجودة يف مذكر�ت �صعيد �مل�صحال بطريقة خمتلفة، �نظر: 

ان، �الأردن: موؤ�ص�صة �لنا�رش،  �صعيد حممد �مل�صحال، بني الثورة والنفط واأعمدة ال�رش ال�شبعة )عمَّ

2013(، �ص 67-66.

�نظر: معني �لطاهر، من �أور�ق فتحي �لبلعاوي، �ص 276؛ ومقابلة مع عبد �لرحمن بارود.  
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يف موؤمتر �حتاد �لطالب �لعاملي، �لذي ت�صيطر عليه كتلة �لدول �ل�رشقية، يف و�ر�صو 

138
)فر�صوفيا( �صنة 1955، وذهب �لوفد برئا�صة يا�رش عرفات.

وكان من �أن�صطة �لر�بطة عمل م�رشحيات هادفة كان لها �صدى �إعالمي جيد. 

بدور فيها  حمود  �لفتاح  عبد  قام  �لتي  �لدين،  �صالح  م�رشحية  �إحد�ها   وكانت 

 139
�صالح �لدين.

ماج  �أن  وبعد   ،1955/2/28 يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لهجوم  و�إثر 

�إ�رش�بات ومظاهر�ت،  �لقاهرة  �لفل�صطينيون يف  �لقطاع باملظاهر�ت؛ نظم �لطالب 

�لفل�صطينيني  بتدريب  وطالبو�  �لطعام  عن  و�أ�رشبو�  �لر�بطة  مقر  يف  و�عت�صمو� 

�ل�صكة  مو��صالت  و�إعادة  غزة،  قطاع  على  �لتاأ�صري�ت  نظام  و�إلغاء  ع�صكرياً، 

�حلديدة بني �لقاهرة وغزة. وقابلو� عبد �لنا�رش باملطالب �لتي حملوها �إليه. ويبدو 

 
140

�أنه جاملهم وفق رو�ية �صالح خلف لكنه مل ي�صتجب لطلب �لتدريب �لع�صكري.

ووفق ما ذكره �أبو جهاد فاإن عبد �لنا�رش �أر�صل وفد�ً من قيادة �لطالب على ر�أ�صه 

يا�رش عرفات �إىل قطاع غزة، الإعد�د تقرير عن �لو�صع، و�أنه يف �صوء تقريرهم �أمر 

ذكر �أبو عمرو �أن وفد �لر�بطة �صارك يف دورتني �الأوىل يف و�ر�صو 1955، و�لثانية يف مو�صكو. و�أن   
138

�لذي تر�أ�ص �لوفد �إىل و�ر�صو يا�رش عرفات، وكان معه �صالح خلف، وعبد �حلميد كلوب، و�صهباء 

�لببري. و�أن �ملوؤمتر �لتايل ر�أ�صه �صالح خلف وح�رشته ر�بطة طلبة فل�صطني بع�صوية كاملة. �أما 

�صالح خلف فيذكر �أن �ملوؤمتر �لذي كان يفرت�ص ح�صوره كان يف متوز/ يوليو 1954، و�أن �ل�صلطات 

عن  خلف  �صالح  يتحدث  وال  يوماً.   37 بعد  �رش�حه  و�أطلقت  ب�صاعات،  ذلك  قبل  �عتقلته  �مل�رشية 

�صاركت  �لذي  �ملوؤمتر  �إن  يقول  يا�صني  �لقادر  عبد  فاإن  �أخرى،  جهة  من  ثاٍن.  مبوؤمتر  م�صاركته 

وخلف  عرفات  مب�صاركة  1956/10/29؛  يف  ت�صيكو�صلوفاكيا(  )عا�صمة  بر�غ  يف  كان  �لر�بطة  فيه 

1955، و�أن �صالح خلف مل يتمكن  �مل�صاركة كانت �صنة  �أن  �الأقرب لل�صحة  �لعلمي. ولعل  وزهري 

71؛ و�صالح  اأ�شول احلركات ال�شيا�شية يف قطاع غزة، �ص  �أبو عمرو،  �لذهاب. �نظر: زياد  من 

خلف، فل�شطيني بال هوية، �ص 48؛ وعبد �لقادر يا�صني، �لطالب و�لعمل �لفد�ئي، ملحق فل�صطني، 

�صحيفة ال�شفري، بريوت، 2013/6/15.

مقابلة مع عي�صى حممد يو�صف. وبح�صب عي�صى حممد فاإن �مل�رشحية كان لها وقع كبري وغطاها   
139

�الإعالم. وكان عبد �لفتاح حمود �لذي �صكن مع عي�صى يف غرفة و�حدة يف �لعام �لدر��صي 1956/1955؛ 

قد تزوج يف �ملرحلة �جلامعية، و�صمى �بنه “�صالح“. وبح�صب �صليم �لزعنون فقد قام حمود بدور 

بهلول، بينما قام �صالح خلف بدور �صالح �لدين. ولعل �مل�رشحية نف�صها تكرر عر�صها على �أكرث 

من �صنة در��صية. �نظر: �صليم �لزعنون، ال�شرية وامل�شرية، �ص 31.

�صالح خلف، فل�شطيني بال هوية، �ص 49-48.  
140
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�لوطني. و�أنه خالل  �لقو�ت �مل�رشية و�إر�صال قو�ت �حلر�ص  �لنا�رش بتعزيز  عبد 

141
هذه �لزيارة للقطاع �لتقى عرفات بخليل �لوزير لقاء�تهم �الأوىل.

�الإخو�ن  �جتاه  كان   ،1956 حرب  يف  غزة  قطاع  �ل�صهاينة  �حتل  وعندما 

�لفل�صطينيني يف م�رش هو دعم �لتطوع للقتال وت�صجيعه، فتطوعت �أعد�د كبرية من 

�لطالب �لفل�صطينيني يف �جلامعات �مل�رشية للقتال، ومن بينهم �لكثري من �الإخو�ن. 

لكن  �ألفي متطوع؛  فيه نحو  �الأمريية، �صارك  لهم يف منطقة بوالق  و�أقيم مع�صكر 

تعامل �ل�صلطات �مل�رشية مل يكن جاد�ً، وت�صبب بحالة �إحباط و�ن�صحاب تدريجي 

 وبعد خروج �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من �لقطاع، �ت�صلت �ملخابر�ت 
142

للمتطوعني.

رئي�ص  مع  لقاء  ترتيب  عليه  وعر�صت  �لر�بطة  رئي�ص  خلف  ب�صالح  �مل�رشية 

برئا�صة  طالباً   15 من  وفد  قام  وبالفعل  �الحتالل.  بخروج  للتهنئة  �جلمهورية 

ر�فقت  �صيارة  فل�صطني  طلبة  تدبر  كما   
143

وتهنئته. �لنا�رش  عبد  بزيارة  �إياد  �أبي 

144
�صيارة �حلاكم �جلديد �إىل قطاع غزة، وحتى دخوله يف �أجو�ء �حتفالية كبرية.

�لدر��صات  موؤ�ص�صة  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  �لبد�يات،“  فتح:  “حركة  �لوزير،  خليل   
141

�لفل�صطينية، بريوت، �لعدد 104، خريف 2015، �ص 61-62؛ ومقابلة �أجرتها �صلوى �لعمد مع خليل 

�لوزير، ال�شفري، 1988/4/26.

مالحظة: يف مذكرة �لبد�يات قال �لوزير �إن �لذي ر�فق عرفات لغزة هو فتحي �لبلعاوي، ويف مقابلته   

للعمد قال �إن عرفات كان معه �صليم �لزعنون. و�ملالحظ �أن �لبلعاوي مل يكن يف �لقاهرة ومل ي�صارك 

مع �لطالب، و�إمنا كان يف �لقطاع حيث لعب دور�ً قيادياً يف �ملظاهر�ت.

�نظر: �صعيد �مل�صحال، بني الثورة والنفط، �ص 65؛ ومقابلة مع عي�صى حممد يو�صف؛ ونادر عز �لدين   
142

�حلاج عي�صى، مقابلة مع �ملوؤلف، بريوت، لبنان، 2015/11/17. ولد نادر عز �لدين عبد �لكرمي �حلاج 

لالإخو�ن  نادر  �نت�صب  �صورية.  �إىل   1948 حرب  يف  عائلته  هاجرت   ،1930 �صنة  �صفد  يف  عي�صى، 

�نتقل  ثم   1952 �صنة  �ال�صكندرية  جامعة  يف  �لهند�صة  در�ص   .1951 �صنة  حم�ص  يف  وهو  �مل�صلمني 

جلامعة �لقاهرة �صنة 1954، و��صطر لالختفاء �صنتني يف �أثناء مالحقة نظام عبد �لنا�رش لالإخو�ن، 

قبل �أن يعود للدر��صة ويتخرج �صنة 1959. ع�صو قيادي وموؤ�ص�ص يف تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني، 

�الإخو�ن  قيادة  توىل  �ملركزي.  �ل�صورى  جمل�ص  يف  �صورية  يف  �لفل�صطينيني  لالإخو�ن  وممثل 

�لفل�صطينيني يف �صورية، خ�صو�صاً خالل �لفرتة 1959-1968، و�صارك يف ع�صوية �للجنة �لتنفيذية 

للتنظيم �لفل�صطيني �صنة 1973. ��صطر للهرب من �صورية �صنة 1975 �إثر مالحقة �لنظام �ل�صوري 

لالإخو�ن، و�نك�صاف �أ�صماء �أع�صاء �لتنظيم �لفل�صطيني، و��صتقر يف �لريا�ص بال�صعودية.

ما  يوجد  ال  �لعدو�ن،  مو�جهة  يف  كوماندوز“  لـ“كتيبة  ت�صكيلهم  عن  خلف  �صالح  كالم  �أن  يظهر   

ي�صنده. �نظر: �صالح خلف، فل�شطيني بال هوية، �ص 50.

مقابلة مع عي�صى حممد يو�صف. كان عي�صى يو�صف �صمن وفد �لطالب، وكان �صابط �ملخابر�ت   
143

�ملعني بالتو��صل مع �لطلبة �لفل�صطينيني هو عبد �حلميد �ل�صغري.

مقابلة مع عي�صى حممد يو�صف.  
144
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�أما بالن�صبة لقيادة �جتاه �الإخو�ن يف ر�بطة �لطالب؛ فيظهر �أن �صالح خلف حلَّ 

مكان �لبلعاوي �لذي فقد دوره �إثر �عتقاله و�إبعاده �إىل قطاع غزة يف نهاية 1953، 

حيث  جنيب،  حممد  �مل�رشي  �لرئي�ص  ح�رشه  �حتفال  يف  �ألقاها  نارية  خطبة  بعد 

و�أن ي�صك  �أمني �حل�صيني،  �إىل تدخل �حلاج  “�أدت  �لبلعاوي بنبة حادة،  خاطبه 

 ومل 
145

�لبلعاوي“. �لنار على  �إطالق  ]جنيب[ من  �للو�ء  يا�رش عرفات بيد حار�ص 

يتمكن �لبلعاوي من تقدمي �متحانات �صنته �لنهائية �إال يف �صنة 1957، حيث �أكمل 

146
بعدها �لدبلوم.

ظلّ و�صع طالب �الإخو�ن، �لذين تز�يدت معاناتهم حتت نظام عبد �لنا�رش، قوياً 

مب�صتقلني  مطعمة  قو�ئم  ت�صكيل  يف  �صيا�صتهم  و�أن  خ�صو�صاً  1957؛  �صنة  حتى 

�جلامعة  �لوطنية  �لروح  عن  �لتعبري  يف  كثري�ً  �أفادت  قد  �ملختلفة،  �لتيار�ت  ومن 

لل�صعب �لفل�صطيني. وهو ما �َصعَّب �إمكانية �رشب �لر�بطة وحلِّها. 

�أن يقي�صو�  �أر�د �الإخو�ن يف �لر�بطة  �أكرث نحو �لعمل �ل�رشي،  ويف بيئة �لتحول 

�صبابهم  �أحد  �ختيار  فقررو�  �لر�بطة؛  يف  يتلكونها  �لتي  �ل�صلبة  �لكتلة  حجم 

على  ليكون  �ملحددة  �الجتماعية  وبعالقاته  �ملحافظة  وطبيعته  بحيائه  �ملعروفني 

قائمتهم. وبالفعل ففي �نتخابات عام 1957/1956 متّ تر�صيح عبد �لرحمن بارود 

يف �لقائمة وكما هو متوقع، فاإنه مل ينجح )بالرغم من فوز �لقائمة(؛ وكانت �لنتيجة 

�لت�صويت،  يف  �صاركو�  طالب  �ألف  �أ�صل  من  تقريباً  �صوت   400 على  ح�صوله 

معني �لطاهر، من �أور�ق فتحي �لبلعاوي، هام�ص �ص 277، و279.  
145

زعم �صالح خلف يف كتابه فل�شطيني بال هوية، عدم �نتمائه جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني؛ بالرغم من   

تاأكيد كثريين من زمالئه لهذ� �النتماء. و�ن�صجاماً مع هذ� �خلط �لذي �ختطه فقد �دعى �أنه ويا�رش 

�أحدهم من �الإخو�ن. وهو خطاب غري  �أخرى  �أحز�ب  �إليها ممثلني عن  عرفات �صكلو� قائمة �صمو� 

مت�صق مع �صهاد�ت من عاي�صوه يف �لر�بطة، وال مع قوة وحجم �الإخو�ن، وال مع قدرة �صالح خلف 

ويا�رش عرفات على �لقيام بعمل م�صتقل يتم من خالله ت�صكيل قائمة تتحّكم باالأحز�ب. ورمبا مل 

يرغب �الإخو�ن �أن يكونو� يف �لو�جهة، لكنهم كانو� ما يز�لون يف و�صعٍ يكنهم من ترتيب �لقو�ئم 

�لنحوي م�صوؤوله  47. وكان عدنان  فل�شطيني بال هوية، �ص  �نظر: �صالح خلف،  �الأيام.  تلك  يف 

)�لريا�ص،  املاكرة  واللعبة  فل�شطني  �لنحوي،  �نظر: عدنان علي ر�صا حممد  �لتنظيمي يف م�رش. 

�ل�صعودية: د�ر �لنحوي للن�رش و�لتوزيع، 2008(، �ص 79-70.

معني �لطاهر، من �أور�ق فتحي �لبلعاوي، �ص 280.  
146
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1,500 طالب. وقد ر�أى �الإخو�ن يف ذلك،  �لر�بطة كانو� نحو  �أع�صاء  �أن  �لعلم  مع 

موؤ�رش�ً قوياً على حمافظتهم على كتلة �صلبة ال ي�صتهان بها يف مثل تلك �لظروف 

147
�ل�صعبة.

�أخذت  �ل�صلطات �مل�رشية  �لتالية، وبح�صب �الإخو�ن، فاإن  �الأعو�م  �نتخابات  يف 

تتدخل بتزوير �النتخابات، ففي �نتخابات 1958/1957 )�لتي حدثت بعد �لوحدة 

بني �صورية وم�رش يف �صباط/ فب�ير 1958(، �أ�صقطت �لقائمة �لتي �صكلها �الإخو�ن، 

و�أجنحت �لبعثيني و�لقوميني بقيادة �صعد �لدين �لغندور )�لذي �نتمى لفتح الحقاً(. 

وكانت �النتخابات تُعقد يف �صينما كُرْ�صال يف �صارع عماد �لدين؛ �أو يف قاعة يورت 

Yort يف �جلامعة �الأمريكية بالقاهرة؛ ثم توؤخذ �ل�صناديق مبر�فقة �رشطة م�رشية 
يف  �النتخابات  عقدت  �ل�صنة،  تلك  ويف  للفرز.  �لر�بطة  مقر  �إىل  �لطالب  ومندوبي 

�ل�صناديق  بتغيري  وقامت  �لطلبة،  مندوبي  مر�فقة  �ل�رشطة  ورف�صت  كر�صال، 

“�صفر�ً“  كانت  �ل�صناديق  وبع�ص  بالنتائج.  �جلميع  فوجئ  حيث  �لطريق،  يف 

 ومع ذلك، فقد حقق �الإخو�ن �خرت�قاً بفوز 
148

للمر�صحني �ملدعومني من �الإخو�ن.

149
�أحد �أع�صائهم وهو علي نا�رش يا�صني.

مثلت ر�بطة طلبة فل�صطني يف م�رش حا�صنة مهمة لل�صباب �لفل�صطيني �ملتطلع 

و�الإبد�ع  �حليوية  من  بالكثري  متيزت  �لتي  بيئتها  خالل  ومن  ق�صيته،  خلدمة 

وبرزت  تطورت  �ملختلفة؛  �لتيار�ت  و��صتيعاب  �لوطني،  �لعمل  وروح  و�ملبادرة 

�لكثري من �لطاقات �لفل�صطينية، �لتي �أ�صبحت رموز�ً وقياد�ت على م�صتوى فتح 

و�الإخو�ن ب�صكل خا�ص، وعلى �مل�صتوى �لوطني �لفل�صطيني ب�صكل عام.

مقابلتان مع: عبد �لرحمن بارود، وحممد �صيام.  
147

مقابلة مع عي�صى حممد يو�صف.  
148

اجلذور والرتاب: حوار عن القد�س واملنفى والعودة ال�شعبة، )�أبو حامت(،  �أبو ميزر  �نظر: حممد   
149 

�ل�صيا�صات،  ودر��صة  لالأبحاث  �لعربي  �ملركز  وبريوت:  )�لدوحة  وُمعد(  )حُماور  فخر  �أبو  �صقر 

2020(، �ص 114؛ ومقابلة مع حممد �صيام. ولد علي نا�رش يا�صني يف مدينة يافا �صنة 1936، �نتقل 
للعمل يف �لكويت �صنة 1961، وهو من رو�د حركة فتح، وع�صو جمل�صها �لثوري. عمل مدير�ً ملكتب 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف �لكويت، ��صت�صهد رحمه �هلل يف 1978/6/15.
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خال�ضة:

�الأوىل  �جلماهريية  �لقوة  يكونو�  �أن  يف  غزة  قطاع  يف  �مل�صلمون  �الإخو�ن  جنح 

و�نعكا�صاتها   1948 حرب  كارثة  من  فبالرغم   .1956-1949 �لفرتة  خالل 

�ملاأ�صاوية �لهائلة على حياتهم وحياة �ل�صعب �لفل�صطيني؛ فقد متكنو� من �لتكيّف 

ون�صالياً  �صيا�صياً  وق�صاياه،  �صعبهم  هموم  مع  وتفاعلو�  �لقاهرة،  �لظروف  مع 

مبر�حل،  �صعبياً  �ل�صيوعيني  مناف�صيهم  وجتاوزو�  وثقافياً.  و�جتماعياً  ودعوياً 

وكانو� �الأقدر وطنياً على �لتعبري عن نب�ص جماهري �لقطاع وتعبئتها.

عام  من  �أكرث  �ملرحلة  هذه  خالل  �مل�رشي  �لنظام  مع  �لع�صل“  “�صهر  يُطل  مل 

)منذ  �مل�رشية  �لثورة  بد�يات  يف  �ل�صلطة“،  “حزب  �عتُبو�  �أنهم  �إذ  ون�صف، 

ح�صورهم  فر�ص  من  متكنو�  �أنهم  غري   ،)1954 �أو�ئل  وحتى   1952 منت�صف 

“�خلروج  �ملرحلة. وحتى عندما �صارو� يف د�ئرة  �ل�صيا�صي و�ل�صعبي طو�ل هذه 

�لقوة  كانو�  فاإنهم  �مل�رشي؛  �لنظام  و��صتهد�ف  مالحقة  وحتت  �ل�رشعية“،  عن 

وكانو�  �صيناء،  يف  �لتوطني  م�رشوع  و�إ�صقاط   1955 مظاهر�ت  يف  �الأبرز  �ل�صعبية 

على  �الإخو�ن  ع�صَّ  لقد  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  �صد  �ل�صعبية  �لتعبئة  يف  �الأبرز 

مظاهر�ت  فقادو�  �لنا�رش،  عبد  نظام  من  �لقا�صية  معاناتهم  وجتاوزو�  جر�حهم 

لالعتبار�ت  وتقدير�ً  تقدياً  �مل�رشية،  �الإد�رة  عودة  ودعم  �لقطاع،  تدويل  رف�ص 

�لوطنية و�لقومية و�الإ�صالمية �لعليا. 

عندما �أتيحت لالإخو�ن فر�صة �لعمل بحرية، قدمو� منوذجاً للحزب �جلماهريي 

و�لتجار  �لوجهاء  فدخله  وطبقاته،  �ملجتمع  فئات  على  �ملنفتح  �لوطني  �الإ�صالمي 

ومع  و�ل�صبابية.  �لطالبية  �لفئات  يف  �الأو�صع  �نت�صاره  وكان  و�لعمال،  و�لعلماء 

و�نتفاء  و�ملطاردة  �خلوف  �أجو�ء  يف  �جلماعة  عن  �لنا�ص  من  �لكثري  �نف�صا�ص 

�مل�صلحة، تعر�صت لهزة كبرية قا�صية؛ غري �أنها متكنت من جتاوز عنق �لزجاجة 

�لتنظيم، و�أعادت  �لتي حافظت على  �لنو�ة �ل�صلبة،  لت  عب جمموعة �صبابية، �صكَّ

�ل�صعبية  �الإخو�ن  �أن�صطة  �أ�صاب  �لذي  و�لتعطل  �النح�صار  �إن  جديد.  من  بناءه 

�ملفتوحة، ت�صبَّب باإنهاء حالة �جلماعة �لتي كانت �أ�صبه بالنادي �الجتماعي �لثقايف 

�لريا�صي. وقد �أ�صعف ذلك �لقدرة على �لتو��صل مع �حلا�صنة �ل�صعبية، وحت�صيد 
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�الأن�صار، و�إمكانية �نتقاء �لعنا�رش، مما �أعطى �لفر�صة خل�صومهم �صو�ء �ل�صلطات 

�أثر  لذلك  كان  وقد  وت�صويههم.  عليهم  للهجوم  �ل�صيا�صية  �الأحز�ب  �أم  �مل�رشية 

�لتي  �لنوعية  �ملجموعة  فاإن  �أخرى،  جهة  من  �أنه  غري  �جلماعة.  على  كبري  �صلبي 

حافظت على �لتز�مها، �أتيحت لها �لفر�صة لتقوية �لبنية �لتنظيمية، وتعميق �لرتبية 

 و�لوعي و�الن�صباط �حلركي. وهي جمموعة حافظت على جذوة �لعمل، ولكن مع

و�حلياة  �الأحد�ث  م�صار  يف  �لتاأثري  على  قدرتها  �نح�رشت  قد  كانت   1957 �صنة 

�ل�صيا�صية و�الجتماعية يف �لقطاع.
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ال�شيخ عمر �شوان، �أول رئي�ص ل�صعبة �الإخو�ن �مل�صلمني يف غزة، ورئي�ص �ملكتب 

.
�الإد�ري لالإخو�ن �مل�صلمني يف �لقطاع حتى 1954 
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 ظافر ال�شوا

�أمني �رش �أول �صعبة 

لالإخو�ن يف غزة، ورئي�ص 

جمعية �لتوحيد �لتي 

ن�صطت كغطاء لالإخو�ن 

يف �أثناء حظر عملهم بعد 

حرب 1948، وخ�صو�صاً 

�لفرتة 1951-1949.

�ل�صورة الأع�صاء جمعية �لتوحيد بغزة �صنة 1949، عندما كانت ت�صّكل غطاء لعمل 

1
�الإخو�ن �مل�صلمني �لفل�صطينيني يف قطاع غزة، و�ل�صخ�ص �ملحاط بد�ئرة هو ظافر �ل�صو�.

مركز  )غزة:  ووثائق  مقابالت  ال�شوا:  خليل  ظافر  احلاج  �لفل�صطيني،  و�لتوثيق  �لتاأريخ  مركز   
1

�لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني، 2011(، �ص 480.
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 ال�شيخ ها�شم اخلزندار               ال�شيخ ها�شم اخلزندار، يلقي خطبة

 من �أبرز قياد�ت �الإخو�ن يف قطاع غزة                يف �أع�صاء حركة �الإخو�ن �مل�صلمني.2

  يف �لن�صف �الأول من �خلم�صينيات.                     

 �شادق املزيني

  ع�صو �ملكتب �الإد�ري لالإخو�ن

 يف قطاع غزة حتى �صنة 3.1954

ها�شم  ال�شيخ   ال�شهيد  الإمام  عيون  يف  فل�شطني  �خلزند�ر،  ها�صم  حم�صن  من:  �خلزند�ر  �صورتي   
2

اخلزندار )د.م.: د.ن، 2011(.

�ل�صورة من: �أحمد حمد، در��صة �صفوية حول �صخ�صية �حلاج �صادق �ملزيني )1905–1987(، موقع   
3

موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة، 2007/1/17.
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 هاين ب�شي�شو

طالباً يف �ملدر�صة يف غزة.

 هاين ب�شي�شو

طالباً يف مرحلة �ملاج�صتري يف �لقاهرة.

 هاين ب�شي�شو يف �أعلى �ل�صورة �إىل �ل�صمال، مع عدد من �أ�صاتذته

خالل مرحلة در��صة �ملاج�صتري بالقاهرة.

 هاين ب�شي�شو

�أبرز قياد�ت �الإخو�ن �لفل�صطينية �ل�صبابية يف �خلم�صينيات يف م�رش وقطاع غزة.
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ح�شن عبد احلميد �شالح 

كان من �أبرز �لقياد�ت 

�لطالبية و�ل�صبابية 

�الإخو�نية يف قطاع غزة 

وم�رش يف �خلم�صينيات.

 �شليمان حمد

من �أبرز قياد�ت �الإخو�ن 

�لفل�صطينيني. كان له دور 

رئي�صي يف �إن�صاء �صعبة 

�لن�صري�ت، ويف �لعمل �الإخو�ين 

�لفل�صطيني يف �لكويت.
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 �شليم الزعنون

من �أبرز �لقياد�ت �لطالبية و�ل�صبابية �الإخو�نية يف قطاع غزة وم�رش 

يف �خلم�صينيات.

 ريا�س الزعنون

من �أبرز قياد�ت �لعمل �لطالبي 

�الإخو�ين يف قطاع غزة وم�رش يف 

�خلم�صينيات.
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 فتحي البلعاوي

من �أبرز قياد�ت �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف م�رش وقطاع غزة يف 

�خلم�صينيات. لعب دور�ً رئي�صياً يف �إن�صاء ر�بطة طلبة فل�صطني 

مب�رش وقيادتها، ويف تاأ�صي�ص نقابة �ملعلمني بقطاع غزة وقيادتها، 

ويف �إ�صقاط م�رشوع �لتوطني يف �صيناء.

 منري عجور

من �أبرز قياد�ت �لعمل �لك�صفي 

لالإخو�ن يف قطاع غزة يف �لن�صف 

�الأول من �خلم�صينيات.
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 عز الدين طه

من �أبرز ن�صطاء �الإخو�ن يف قطاع 

 غزة، ومن قادة �ملظاهر�ت �لتي

�أدت �إىل �إ�صقاط م�رشوع توطني 

 �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صيناء

يف 1955.

 حممود مقداد

من �أبرز ن�صطاء �الإخو�ن يف غزة 

و�لكويت، ومن قادة �ملظاهر�ت �لتي 

�أدت �إىل �إ�صقاط م�رشوع توطني 

�لالجئني يف �صيناء 1955.
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 �جتماع يف �صاحة منزل �صادق �ملزيني جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف

4
�لن�صف �الأول من �خلم�صينيات.

كان لبعثة �لوعظ و�الإر�صاد �لتي كان 

فيها عدد من �الإخو�ن دور مهم يف 

ن�رش �لوعي �لديني و�لفكر �الإ�صالمي 

�لو�صطي يف �لقطاع. ويظهر يف 

�ل�صورة يف �ل�صف �الأول من �ليمني 

عيد �الأغا، و�ل�صيخ فهمي حافظ �الأغا، 

و�ل�صيخ حممد �لغز�يل، و�ل�صيخ حممد 

�ل�رشيف، و�ل�صيخ كمال �صعيد �الأغا، 

وحلمي �الأغا. ويف �ل�صف �لثاين 

�ل�صيخ عطية �صقر، و�ل�صيخ حممد 

5
�الأبا�صريي، و�ل�صيخ عبد �هلل �مل�صد.

�ل�صورة من: �أحمد حمد، در��صة �صفوية حول �صخ�صية �حلاج �صادق �ملزيني )1905–1987(، موقع   
4

موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة، 2007/1/17.

اخلزندار ها�شم  ال�شيخ  ال�شهيد  الإمام  عيون  يف  فل�شطني  �خلزند�ر،  ها�صم  حم�صن  من:  �ل�صورة   
5 

)د.م: د.ن، 2011(.



98

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

يا�رش عرفات يرت�أ�ص �جتماع قيادة ر�بطة طلبة فل�صطني يف �لقاهرة. ويظهر يف �ل�صورة 

على يني يا�رش عرفات �صالح خلف، وح�صام �أبو �صعبان، وعبد �لفتاح حمود، 

6
وح�صني زعرب، وعلى ي�صاره عزت عوده، ور��صم �ل�رشيف.

ان، �الأردن:  )عمَّ  2004-1965 حركة فتح بني املقاومة والغتيالت  حممود �لناطور )�أبو �لطيب(،   
6

مركز �لناطور للدر��صات و�الأبحاث، 2014(، ج 2، �ص 423.

عبد �لفتاح حمود يلقي كلمة عندما كان نائباً لرئي�ص ر�بطة طلبة 

فل�صطني يف م�رش، حيث كان من �أبرز �لقياد�ت �ل�صبابية �الإخو�نية.
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 برز �الإخو�ن يف قيادة �ملظاهر�ت �صد تدويل قطاع غزة �إثر �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي

7
من �لقطاع؛ ويف �لدعوة لعودة �الإد�رة �مل�رشية.

اخلزندار ها�شم  ال�شيخ  ال�شهيد  الإمام  عيون  يف  فل�شطني  �خلزند�ر،  ها�صم  حم�صن  من:  �ل�صورة   
7 

)د.م: د.ن، 2011(.






