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الإخوان امل�ضلمون الفل�ضطينيون “اإن�ضاء التنظيم“ 1967-1957

 الإخوان امل�صلمون الفل�صطينيون “اإن�صاء التنظيم“
11967-1957

مقدمة:

�صهدت �لفرتة 1957-1967 مرحلة �نح�صار وتر�جع جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني 

يف قطاع غزة من ناحية �حل�صور �ل�صعبي و�ل�صيا�صي و�لدعوي و�لعمل �لتنظيمي؛ 

غري �أن هذه �ملرحلة �أ�ص�صت لبناء تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني على �أ�ص�ص متينة.

يركز هذ� �لف�صل على ن�صاأة تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني، �لذي ت�صكل �أ�صا�صاً 

�الأردن.  عد�  �لعربية،  �لبالد  يف  �لفل�صطينيني  و��صتوعب  غزة،  قطاع  �إخو�ن  من 

م�رش،  هي  �صملها  بلد�ن  ثالثة  على  �ل�صوء  ي�صلط  تاأ�صي�صه،  �إىل  وباالإ�صافة 

�أن �لتنظيم  1967؛ مع �لعلم  و�لكويت، و�صورية. وتقف حدود �لدر��صة عند �صنة 

قد ��صتمر حتى �صنة 1978؛ عندما �حتد مع �إخو�ن �الأردن يف تنظيم “بالد �ل�صام“.

اأوًل: طبيعة املرحلة:

كانت هذه �ملرحلة من �أق�صى �ملر�حل �لتي عا�صها �الإخو�ن �لفل�صطينيون يف قطاع 

�صطوته  درجات  �أعلى  �لنا�رشي  �لنظام  فيه  يعي�ص  كان  �لذي  �لوقت  ففي  غزة، 

و�صعبيته، كان يو��صل حمالته �الأمنية و�الإعالمية �لعنيفة على جماعة �الإخو�ن. 

ويف هذه �الأجو�ء كان ي�صعب ممار�صة �لعمل �الإ�صالمي �لدعوي، كما ي�صعب �صم 

عنا�رش جديدة؛ ثم �إن �لعديد من �لكفاء�ت و�لكو�در مل تعد جتد يف �الإخو�ن موؤ�ص�صة 

ت�صتوعبها بهمومها وتطلعاتها وتوظف خب�تها من خاللها. حيث ت�صعب عملية 

“�الإبد�ع“ يف مرحلة “حفظ �لنف�ص“ �أو “مرحلة �لُكُمون“. بل �إن ع�صوية �الإخو�ن 
�لتنقل.  �ملوؤ�ص�صات وحرية  �لوظيفي وبناء  �لعمل  �أمام هوؤالء يف  “عائقاً“  �أ�صبحت 

�الهتز�ز  من  حاالت  ظهرت  كما  �جلماعة،  ترك  حاالت  �نت�رشت  �الأجو�ء  هذه  ويف 

ظاهرة  �أن  غري  �أخرى.  و�أحز�ب  تيار�ت  �إىل  �لبع�ص  فتحول  �لفكرية  �لقناعات  يف 

هذ� �لف�صل هو در��صة علمية حمكمة، مّت �إجازتها للن�رش.  
1
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�لت�رشب �الأكب كانت يف فقد�ن عدد نوعي كبري من �أف�صل �لكفاء�ت و�لقياد�ت �لتي 

لت طالئعها �الأوىل. �أ�ص�صت حركة فتح؛ و�صكَّ

يف هذه �ملرحلة، �صيطر “�خلوف“ على �ملجتمع من �لنظام؛ وعا�ص �الإ�صالميون 

على  وال  �للحى،  تربية  على  يجروؤون  �لنا�ص  يكن  ومل  م�صددة،  �أمنية  رقابة  حتت 

�لرتدد على �مل�صاجد، وحتى �إن تد�ول �لكتاب �الإ�صالمي كان ُيعد ُتهمًة �أحياناً، �إذ� 

كان ملفكرين ال ير�صى عنهم �لنظام مثل �صيد قطب، �إذ ُقب�ص مثالً على م�صطفى 

�لقر�آن“ ل�صيد قطب  “يف ظالل  �أجز�ء تف�صري  �لقم�صان بتهمة وجود جزء من  �أبو 

�الإخو�ن  �صخ�صيات  من  �لعديد  وعانى  جباليا.  خميم  يف  مدر�صاً  وكان  مكتبه؛  يف 

 
2
�لل�صيقة، كما كان يحدث مثالً مع حماد �حل�صنات. �ملتابعة �الأمنية  �ملعروفة من 

وتهمي�ص  عزل  يف  جنحت  “�خلوف“  وبيئة  �ل�صيا�صات  هذه  فاإن  عام،  وب�صكل 

لهم  �ملجال  فيه  يتاح  ال  �لذي  �لوقت  يف  و�تهام،  هجوم  حمط  وجعلهم  �الإخو�ن، 

للدفاع عن �أنف�صهم.

�لتيار�ت  الأبناء  كان  �لوظيفية  �لتعيينات  يف  �لتف�صيل  �أن  ذلك،  �إىل  ي�صاف 

�الأخرى؛ �صو�ء يف موؤ�ص�صات �الإد�رة �مل�رشية للقطاع، �ملعادية �بتد�ء لالإ�صالميني؛ 

�أم يف موؤ�ص�صات وكالة �الأونرو�. وعلى �صبيل �ملثال، حتدث عبد �لفتاح دخان، عن 

َّار )مدر�ء( ملد�ر�ص يف �الأونرو� �صنة 1959، حيث مت تعيني ت�صعة  تعيني ع�رشة نُظ

بعثيني، بينما كان هو �ملتدين �لوحيد �لذي مت تعيينه، بعد �أن قام مبتابعات �إد�رية، 

 
3
ومالحقات قانونية وق�صائية.

ومن جهة �أخرى، فاإن م�صاعب �حلياة �ملعي�صية، وتوفر فر�ص عمل يف �خلارج 

�أف�صل كفاء�ت �الإخو�ن وقياد�تهم  خ�صو�صاً يف بلد�ن �خلليج، قد دفع �لكثري من 

�إىل  �أدى  مما  �لقطاع  يف  �الإخو�ن  لكو�در  كبري  “نزيف“  وحدوث  للخارج؛  لل�صفر 

تر�جع �أعد�دهم يف �لقطاع. وبح�صب تقدير�ت عبد �هلل �أبو عزة، فقد كان عدد �إخو�ن 

مقابلتان مع: حممد ح�صن �صمعة، غزة، فل�صطني، كانون �الأول/ دي�صمب 1998، وعبد �لفتاح دخان،   
2

�حلاليقة،  حممد  �ل�صحفي  �أجر�هما  �ملقابلتني  هاتني   ،1998 دي�صمب  �الأول/  كانون  فل�صطني،  غزة، 

بالنيابة عن �ملوؤلف )لعدم �إمكانية دخول �ملوؤلف �إىل فل�صطني �ملحتلة(. و�نظر �أي�صاً: �إ�صماعيل �خلالدي، 

60 عاماً يف جماعة الإخوان امل�شلمني )غزة: مركز �لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني، 2010(، �ص 63-59.

مقابلة مع عبد �لفتاح دخان.  
3
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 غري �أن ذلك 
4
قطاع غزة يف نهاية �خلم�صينيات و�أو�ئل �ل�صتينيات نحو 200 ع�صو.

بناء  �لفل�صطينيني الإعادة  �لوقت نف�صه، فر�صة و��صعة لالإخو�ن  �أتاح يف  �النت�صار 

ت�صتوعب  عمل  ديناميات  ووفق  للحدود“،  “عابرة  جديدة  �أ�ص�ص  على  تنظيمهم، 

�للجوء �لفل�صطيني يف �خلارج.

�لتنظيمية كانت تو�جه �صعوبات جمة،  يف مثل هذه �الأجو�ء، فاإن �الجتماعات 

و�ملعقدة  �ل�صعبة  �لظروف  هذه  متنع  مل  ولكن   
5
و�لتعرث. �لتعطل  ي�صيبها  وكان 

�الإخو�ن يف غزة من متابعة �حلد �الأدنى �ملمكن من �لعمل. فكان �الإخو�ن يف �ل�صيف 

�إما  بع�صهم  وي�صتقبلون  فيها  ويتجمعون  عنب،  كرم  �أو  مزرعة  ي�صتاأجرون 

على  خياماً  يقيمون  وكانو�  لل�صياحة.  كقادمني  �أو  ك�صيوف،  �جتماعي  بغطاء 

للدرو�ص  �الأماكن  هذه  ت�صتخدم  حيث  �جتماعي؛  غطاء  حتت  �ل�صيف  يف  �لبحر 

�ملعلومات  وتبادل  �حلركية،  و�لتوعية  و�لثقافية  �ل�صيا�صية  و�لنقا�صات  �لرتبوية 

6
و�خلب�ت و�لتعليمات.

يف هذه �لظروف، بد�أ �ل�صيخ �أحمد يا�صني يف �لبوز يف مع�صكر �ل�صاطئ. �إذ �إن عدم 

ظهوره �صمن رموز �الإخو�ن يف �خلم�صينيات، وحالة �الإعاقة �لظاهرة كانت ت�صجع 

�ل�صيخ  حر�ص  كما  �لل�صيقة.  رقابتها  الئحة  �صمن  و�صعه  عدم  على  �ملخابر�ت 

�البتعاد خالل  من  �النتباه  لفت  وعدم  �حلركة  حرية  من  هام�ص  حفظ  على   �أحمد 

�لثانوية  �أحمد  �ل�صيخ  �أنهى   1958 �صنة  ويف  باالإخو�ن.  �ملك�صوف  �الحتكاك  عن 

�لعامة، وجنح يف �لتعيني يف مدر�صة حكومية هي مدر�صة �لرمال �البتد�ئية؛ وكان 

�أحمد بيئة  �ل�صيخ  َي�رشَّ على  �ل�صو�، مما  حممود  حممد  وهو  �الإخو�ن  من  ناظرها 

�لعمل، وجتاوز �لعديد من �لعقبات �الإد�رية. وكان �ل�صيخ يجل�ص مع �لطالب بعد 

�نتهاء �لدر��صة، كما �أخذ ي�صتقطب �لطالب يف منطقته فيجل�ص على �لرمال بالقرب 

من �مل�صجد �ل�صمايل يف مع�صكر �ل�صاطئ؛ وتعمّد �البتعاد عن م�صجد �لكنز حتى ال 

عبد �هلل �أبو عزة، مقابلة مع �ملوؤلف، �أبو ظبي، �الإمار�ت، 1998/6/29.  
4

مقابلتان مع عبد �لفتاح دخان، وحممد ح�صن �صمعة.  
5

كامل فنانة، مقابلة مع �ملوؤلف، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/15؛ ومقابلة مع عبد �لفتاح دخان؛ و�نظر:  
6 

�إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان امل�شلمني، �ص 68، و72.
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�أحمد ومكانته، كما  يثري حفيظة �الأجهزة �الأمنية. ومع �لزمن تكر�ص دور �ل�صيخ 

قبيل  �لقياد�ت للقطاع، وخ�صو�صاً  �لكثري من  �لناجت عن مغادرة  �لفر�غ  �أخذ يالأ 

7
حرب 1967.

�لفرتة 1957-1962، هم هاين ب�صي�صو )يف حال ح�صوره(،  كان قادة قطاع غزة يف 

�إ�صماعيل �لقادة  من  جانبهم  �إىل  وكان  عزة.  �أبو  �هلل  وعبد  �صابر،  �لبديع   وعبد 

 �خلالدي، وحممد �أبو دية، وعبد �لفتاح دخان، وحماد �حل�صنات، وحممد طه، وحممد

 8
حنيدق �لبنا.

كان هاين ب�صي�صو يقود قطاع غزة يف �لفرتة 1955-1962 عندما يعود من �لعر�ق 

 ويف غيابه يف �لفرتة 1955-1957 كان عبد �هلل �أبو عزة 
9

لق�صاء �الإجازة �ل�صيفية.

 غري �أن �أبو عزة �ن�صحب من �لقيادة يف �لفرتة 1957-1960، ثم عاد 
10

يتوىل �لقيادة.

 1957 �لقيادة منذ  �لذي كان يتوىل  فاإن   ولذلك، 
11

لي�صارك فيها.  1960 بعد �صنة 

هو عبد �لبديع �صابر؛ وعندما �صافر عبد �لبديع للعمل يف قطر يف �أيلول/ �صبتمب 1963، 

12
توىل �إ�صماعيل �خلالدي �لقيادة مكانه؛ و��صتمر يف موقعه حتى 1967.

�نظر: عاطف عدو�ن، ال�شيخ اأحمد يا�شني: حياته وجهاده )غزة: د.ن، د.ت(، �ص 25-31، و37-40؛   
7

و�صالح حلّ�ص، مقابلة مع �ملوؤلف، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/16.

�ل�صعودية،  جدة،  بارود،  �لرحمن  وعبد   ،1998/9/16 �ل�صعودية،  جدة،  �الأغا،  خريي  مع:  مقابالت   
8

1998/9/14، وكامل فنانة.

مقابالت مع: عبد �هلل �أبو عزة، وخريي �الأغا، وكامل فنانة.  
9

مقابلة مع عبد �هلل �أبو عزة.  
10

عاد  و�أنه   1957 �صنة  �لقيادة  من  �ن�صحب  �أنه  كتابه  يف  عزة  �أبو  يذكر  عزة.  �أبو  �هلل  عبد  مع  مقابلة   
11

يف  ��صتدرك  ولعله  1962؛  �صنة  �ل�صورى  جمل�ص  يف  ع�صو�ً  بانتخابه  بعد  فيما  �لقيادية  للم�صاركة 

�ملقابلة ما ذكره يف �لكتاب، ومو�صحاً بدقة �لفرتة �لتي تفرغ فيها. �نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة 

الإ�شالمية يف الدول العربية )�لكويت: د�ر �لقلم، 1985(، �ص 52.

فقد  قطر،  �إىل  �ل�صفر  يف  ر�فقه  �لذي  �صابر  �لبديع  عبد  زميل  �لعبا�صي  حممد  د�ود  �الأ�صتاذ  بح�صب   
12

و�صال �إليها يوم 1963/9/13، ولذلك ثمة �إ�صكالية يف توفيق ذلك مع رو�ية �إ�صماعيل �خلالدي من �أن 

�أبو عزة توىل �لقيادة يف �لقطاع مكان عبد �لبديع بعد �صفره، �إىل �أن ��صتلم �إ�صماعيل �خلالدي �لقيادة 

 منه �صنة 1963، الأن �أبو عزة غادر �لقطاع للعمل يف �لبحرين قبل ذلك بعام، �أي يف بد�ية خريف 1962.

مع  عزة،  �أبو  �هلل  وعبد  67؛  �ص  امل�شلمني،  الإخوان  جماعة  يف  عاماً   60 �خلالدي،  �إ�صماعيل  �نظر: 

احلركة الإ�شالمية، �ص 102. 
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ثانيًا: ن�ضوء تنظيم الإخوان امل�ضلمني:

يف  �لفل�صطينيني  �إخو�نهم  لي�صم  غزة  قطاع  يف  �الإخو�ن  تنظيم  تو�صع  �أن  يبدو 

�لفل�صطينيني“ قد  �مل�صلمني  �الإخو�ن  بـ“تنظيم  �لعربية فيما عرف  �لبلد�ن  عدد من 

  1962 �صنة  و�لثانية  �لقاهرة،  يف  عُقد  �جتماع  يف   1960 �صنة  �الأوىل  مبحطتني؛  مرّ 

)�أو1963( يف �جتماع عُقد يف خانيون�ص يف �لقطاع. ويظهر �أن �جتماع �لقاهرة كان 

قطاع يف  تعي�ص  كانت  ممن  �إخو�نية،  فل�صطينية  عنا�رش  �صم  تاأ�صي�صياً   �جتماعاً 

غزة، وم�رش، و�صورية، و�الأردن، ومنطقة �خلليج. وجرى نقا�ص تقرر فيه ترك 

�الإخو�ن �لفل�صطينيني يف �الأردن �صمن �لتنظيم �الأردين على �أ�صا�ص �أنهم �أردنيون 

�الإخو�ن دعاة وحدة،  �لغربية و�ل�رشقية(. والأن  �ل�صفة  )يف  �لقانونية  �لناحية  من 

 ويعرتف �أبو عزة �أن من �أهم �لدو�فع لت�صكيل 
13

وال يرغبون يف �صقّ وحدة قائمة.

عنا�رش  مالحقة  ب�صبب  له،  تعر�صو�  �لذي  �لوجودي“،  “�لتهديد  هو  �لتنظيم  هذ� 

فتح )وكثري منهم كانو� من قيادة �الإخو�ن( لكو�در و�أفر�د �الإخو�ن �صعياً لتجنيدهم 

1957-1961؛ حيث كان �لكثري من عنا�رش �الإخو�ن  يف فتح خ�صو�صاً يف �لفرتة 

يعدون فتح عمالً �إخو�نياً. وي�صري �أبو عزة �إىل �أنه بحلول 1961 �صعر �الإخو�ن باأن 

ورمبا عزز ذلك �ل�صعور �أن �صليم �لزعنون 
 14

“�أ�صو�رهم �أ�صبحت وثيقة منيعة“.
له: وقال  �صد�قة،  بينهم  وكان  �لفرتة،  تلك  يف  �حلميد  عبد  ح�صن  ز�ر   عندما 

للنفي،  ح�صن  ��صطر  وعندها  تنظيم؟“،  لكم  �صار  �أنتم  �لدعوة؟  �صو  رجل  “يا 
ب�صبب �رشية �لتنظيم. فعلق �لزعنون �إنهم مل يعودو� قادرين على تنظيم �أحٍد من 

15
�الإخو�ن �مل�صلمني يف حركة فتح.

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 59-60؛ ومقابلة مع عبد �هلل �أبو عزة.  
13

�نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 60.  
14

هذ� �ملوقف ذكره ح�صن عبد �حلميد الإبر�هيم غو�صة، بعد يومني من وقوعه. �إبر�هيم غو�صة، مقابلة   
15

)�أبو عمر( يف  د�ود �صحادة غو�صة  �إبر�هيم  ولد  15 و17 و1998/8/19.  �الأردن،  �ملوؤلف، عّمان،  مع 

�البتد�ئي(، ودر�ص  �ل�صابع  1949 )يف  �مل�صلمني يف  �الإخو�ن  �لتحق بجماعة   .1936/11/26 �لقد�ص يف 

1955-1961. عمل مهند�صاً يف �الأردن و�لكويت. تفرغ للعمل يف  �لهند�صة �ملدنية يف جامعة �لقاهرة 

�أول ناطق ر�صمي لها، كما تر�أ�ص  1989، و�أ�صبح يف قيادتها �ل�صيا�صية، و�صار  حركة حما�ص �صنة 

جمل�ص �ل�صورى �لعام )�ملركزي( للحركة على مدى دورتني 1995-2004، مقيم يف عّمان باالأردن.
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عنه  وحتدثت  �لقاهرة  �جتماع  ح�رشت  �لتي  �الإخو�نية  �لقياد�ت  من  وكان 

�لقاهرة.  يف  �لهند�صة  يدر�ص  طالباً  ز�ل  ما  كان  حيث  غو�صة،  �إبر�هيم  مذكر�تها  يف 

�أخاً   15 “�ملَنْيَل“، وح�رشه  عُقد يف �صقة يف حي  �أن هذ� �الجتماع  وقد ذكر غو�صة 

جاء بع�صهم من �خلليج، وبع�صهم كانو� طالباً يف م�رش. والأنه كان من �الإخو�ن 

�إىل  �الجتماع  هذ�  قر�ر�ت  نقل  منه  ُطلب  فقد  �الأردن،  من  �لقادمني  �لفل�صطينيني 

�لرحمن  عبد  حممد  �لعام  �ملر�قب  �إىل  ذلك  بتبليغ  قام  حيث  فعله،  ما  وهو  عمّان، 

 ويف مقابلتنا مع غو�صة �أ�صاف �أن ممن ح�رش �الجتماع عدنان �لنحوي، 
16

خليفة.

�ل�صغوط  �أن  و�أكد  �لباري.  عبد  �حلي  وعبد  �صيام،  وحممد  �لزعنون،  وريا�ص 

رئي�صياً  �صبباً  كانت   ،1960-1957 �لفرتة  يف  �الإخو�ن  لها  تعر�ص  �لتي  �لهائلة 

لالجتماع و�أبرزها جتنيد فتح لعنا�رش �الإخو�ن، وتر�جع �اللتز�م �الإ�صالمي لعدد 

�لتي  �صورية،  مع  �لوحدة  و�أجو�ء  بالنا�رشية  تاأثر  من  هناك  �أن  كما  �الإخوة،  من 

17
كانت �صاعدة تلك �الأيام.

�أمر ت�صكيل �لتنظيم �لفل�صطيني،  �أن هذه �ملجموعة �لقيادية �لتي ح�صمت  يبدو 

ونظامه  وري  �ل�صُّ وت�صكيله  �لتنظيم،  برئا�صة  متعلقة  �أخرى  قر�ر�ت  تتخذ  مل 

�الأقل  على  �آخرين  لعامني  �النتظار  من  بّد  ال  كان  فقد  يبدو،  ما  وعلى  �الأ�صا�صي. 

ال�صتكمال �لعملية �لتنظيمية. 

ثمة �ختالف بني �لقياد�ت �لتي قابلناها �أو كتبت عن �ملو�صوع، حول �الجتماع 

�لذي ��صتكمل �لعملية �لتنظيمية، و�نتخب قيادة �جلماعة، �إن كان قد عقد يف �صيف 

1962 �أم يف �صيف 1963؟! فيذكر عبد �هلل �أبو عزة �أن �أول جمل�ص �صورى لالإخو�ن 
“جمل�ص  قد �صمِّي  و�إن مل يكن  1962؛  �نعقد يف خانيون�ص يف �صيف  �لفل�صطينيني 

�ختيار  �أن  كما  د�خلي؛  نظام  �أو  الئحة  له  و�صعت  قد  تكن  ومل  وقتئٍذ؛  �صورى“ 

�مل�صوؤولون  �ختارهم  بل  الحقاً(،  حدث  )كما  �النتخاب  طريق  عن  يتم  مل  �أع�صائه 

�ملجل�ص  هذ�  ويف  �لن�صبي.  ووعيهم  وخبتهم  و�إخال�صهم  �صابقتهم  �صوء  يف 

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء: �شرية ذاتية )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،   
16

2008(، �ص 70-71؛ ومقابلة مع �إبر�هيم غو�صة.

مقابلة مع �إبر�هيم غو�صة.  
17
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جمل�ص  باإن�صاء  �الإخو�ن  قر�ر  �أن  عزة  �أبو  و�أكد   
18

بفتح. عالقتهم  ��صتعر��ص  متّ 

تبنيها  “و�عتبو�  جاد�ً  ماأخذ�ً  �ل�صورى  م�صاألة  �أخذو�  و�أنهم  جاد�ً،  كان  �ل�صورى 

 و�أو�صح �أن �ل�صورى قامت على ثالثة �أ�ص�ص:
19

�لتز�ماً مُقد�صاً“.

نظام �أ�صا�صي مكتوب، والئحة مالية.  .1
تكوين جمل�ص متثيلي.  .2

ذلك  قبل  و�إعطاوؤه  وحما�صبتها؛  �لتنفيذية  �للجنة  مر�قبة  �صلطة  �ملجل�ص  �إعطاء   .3
20

حق �ختيار رئي�صها و�أع�صائها وحق تغيريهم.

�مل�صاركني يف �الختيار كانو� يف م�صتوى نقيب فما فوق؛  �أن  �إىل  �أبو عزة  وينبه 

كما يرى �أن �الإطار �ل�صوري جنح يف �حلفاظ على �لتما�صك �لتنظيمي، ومتكينه من 

 21
�ل�صمود يف وجه �أ�صد �ل�صغوط، بالرغم من توزع �الإخو�ن على عدد من �لدول.

22
وي�صري �أبو عزة �إىل �أنه �أ�صبح ع�صو�ً يف هذ� �ملجل�ص.

يوؤكد �إ�صماعيل �خلالدي �نعقاد �جتماع قياد�ت �الإخو�ن يف �أحد �ملو��صي )�ملز�رع( 

يف خانيون�ص �صنة 1962 و�نتخابهم هاين ب�صي�صو مر�قباً عاماً، وعبد �لرحمن بارود 

23
نائباً له، و�نتخابهم جلنة تنفيذية لقيادة �جلماعة.

بعمل  بنف�صه  قام  �لذي  �الأغا،  خريي  قال  �ل�صطور،  هذه  كاتب  مع  مقابلة  ويف 

�لرتتيبات �لالزمة لعقد �جتماع �ل�صورى يف خانيون�ص، �إن هذ� �الجتماع ُعقد يف 

1963، يف مو��صي عيد �الأغا، وح�رشه 15 مندوباً، حيث مت �نتخاب قيادة  �صيف 

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 96-94.  
18

�ملرجع نف�صه، �ص 66.  
19

�ملرجع نف�صه، �ص 67.  
20

�ملرجع نف�صه، �ص 69-68.  
21

�ملرجع نف�صه، �ص 53.  
22

�إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان امل�شلمني، �ص 68؛ و�صليمان عبد �لقادر، مقابلة مع   
23

�ملوؤلف، عجمان، �الإمار�ت، 1998/6/30.
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)جلنة تنفيذية( من خم�صة �أع�صاء برئا�صة هاين ب�صي�صو؛ و�أن �الأخ عدنان �لنَّحوي 

24
جاء �حتياطاً �أول.

�الجتماع  �أن  �لكويت،  عن  ممثالً  �الجتماع  ح�رش  �لذي  �صيام،  حممد  يو�فق 

ل �لكويت  1963، يف مو��صي �الأغا بخانيون�ص، و�أن عدَدَ من مثَّ حدث يف �صيف 

وييل   
25

ب�صي�صو. هاين  �نتخاب  �الجتماع  هذ�  يف  متّ  و�أنه  ثالثة؛  �أو  �ثنني  كانو� 

 
26

حممد �خل�رشي �إىل �أن �الجتماع �لذي �نتخب فيه ب�صي�صو كان يف �صيف 1963.

27
�أما عبد �لرحمن بارود فلي�ص متاأكد�ً �إن كان عقد �الجتماع مّت 1962 �أم 1963.

ن�ص  �أن  غري  ع�صو�ً.   15 كانو�  �ملجل�ص  �أع�صاء  عدد  فاإن  فنانة  كامل  وبح�صب 

رمزية  �صخ�صيات  دعوة  يف  �حلق  �لتنظيم(  )رئي�ص  �لعام  للمر�قب  �أتاح  �لالئحة 

عملية  يف  يحت�صبو�  �أن  دون  �ل�صورية،  �لعملية  يف  خبتها  من  لال�صتفادة  و�زنة 

ق�رش  مّت  �أنه  �لو��صح  من 
 28

�صخ�صيات. خم�ص  نحو  عددهم  وكان  �لت�صويت، 

جمل�ص �ل�صورى على 15 ع�صو�ً، لت�صهيل �الجتماع وديناميات �صناعة �لقر�ر، يف 

بيئة �أمنية �صعبة ومعقدة.

تنظيم  برئا�صة  ب�صي�صو  هاين  تكليف  عن  مذكر�ته  يف  غو�صة  �إبر�هيم  حتدث 

يعمل  غو�صة  وكان  1963؛  �صيف  يف  مّت  ذلك  �إن  وقال  �لفل�صطينيني،  �الإخو�ن 

يف  �لفل�صطيني  �لتنظيم  م�صوؤول  منه  طلب  �ل�صيف  ذلك  ففي  �لكويت.  يف  مهند�صاً 

  باأن يحمل ر�صالة �لتكليف �إىل ب�صي�صو �لذي كان يعمل 
29

�لكويت ح�صن عبد �حلميد

مقابلة مع خريي �الأغا. كان عدنان �لنحوي يف �صورية، ومل ي�صارك يف هذ� �الجتماع، �لذي مّت دون علمه   
24

بح�صب �لنحوي نف�صه، غري �أن فل�صطينيي غزة قدَّرو� مكانته �العتبارية، فجعلوه �صمن �لرت�صيحات 

�ل�صعودية: )�لريا�ص،  املاكرة  واللعبة  فل�شطني  �لنحوي،  حممد  ر�صا  علي  عدنان  �نظر:   �لقيادية. 

د�ر �لنحوي للن�رش و�لتوزيع، 2008(، �ص 79.

حممد �صيام، مقابلة مع �ملوؤلف، كو�الملبور، ماليزيا، 2000/6/5-4.  
25

حممد �خل�رشي، مقابلة مع �ملوؤلف، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/14-13.  
26

مقابلة مع عبد �لرحمن بارود.  
27

مقابلة مع كامل فنانة.  
28

ح�صن عبد �حلميد �صالح: من �أبرز قياد�ت �الإخو�ن �مل�صلمني �لفل�صطينيني، در�ص �لثانوية يف مدر�صة   
29

�ل�صافعي، و�نتقل �صنة 1951 للدر��صة �جلامعية يف كلية �الآد�ب بجامعة �لقاهرة. تعر�ص لل�صجن من 

�لفل�صطينيني  �الإخو�ن  م�صوؤول  �لفل�صطيني،  �لتنظيم  موؤ�ص�صي  من   .1954 �صنة  �لنا�رش  عبد  نظام 

�لدكتور�ه يف جامعة  لدر��صة  تفرغ  1970، عندما  �ل�صتينيات وحتى  �أو�ئل  �لكويت منذ قدومه يف  يف 

تويف  بال�صعودية.  �لريا�ص  يف  للعمل  �نتقل   1974 �صنة  در��صته  �أنهى  وعندما  ببيطانيا.  كمبدج 

رحمه �هلل يف حادث �صري على طريق مكة �ملدينة �صنة 1976.
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رحلته  يف  غو�صة  ور�فق  �لعر�ق.  بجنوب  �لزبري  مدينة  يف  �لنجاة  ملدر�صة  مدير�ً 

ممثلي  �أحد  كان  �أنه  �صيام  حممد  مع  مقابلة  من  يظهر  )�لذي  �الأغا  �أحمد  للعر�ق 

�إبالغه  ومّت  �لع�صي.  وعرفات  �ملدهون،  وح�صن  خانيون�ص(،  �جتماع  يف  �لكويت 

يف  ي�صتقر  و�أن  �لعر�ق،  يف  عمله  يرتك  باأن  �الإخو�ن  وبرغبة  عاماً  مر�قباً  بانتخابه 

30
�لقاهرة ليتمكن من �لقيام مبهامه.

�أن �جتماع جمل�ص �ل�صورى �لذي  �إىل  �ل�صابقة جتعلنا منيل  �إن جممل �ملعطيات 

�نتخب هاين ب�صي�صو وقيادة �الإخو�ن �لفل�صطينيني كان يف �صيف 1963. �إذ �إنه من 

�مل�صتبعد �أن ينتظر �الإخو�ن عاماً كامالً الإبالغ هاين ب�صي�صو بانتخابه، و�الأرجح �أنه 

ُبلِّغ يف �ل�صيف نف�صه �لذي �نتخب فيه. وال ينع ذلك من �أن ثمة �جتماع تاأ�صي�صي 

للمجل�ص قد �صبقه يف �صيف 1962؛ و�هلل �أعلم.

ثالثًا: انطالقة التنظيم:

و�فق هاين ب�صي�صو على �لتكليف، وقام برتتيب �أو�صاعه لالنتقال للقاهرة حتت 

غطاء �إكمال در��صته �لعليا. ولعله �حتاج بع�ص �لوقت لرتتيبات �نتقاله فا�صتقر يف 

�لقاهرة �أو�خر 1963 �أو يف �ل�صنة �لتالية.

من  عدد  ويذكر   
31

نف�ص. وعفة  زهد�ً  �الإخو�نية  �لقياد�ت  �أكرث  من  هاين  كان 

�لقياد�ت �الإخو�نية �أنه ملا متّ تكليف ب�صي�صو باملهمة ُطلب منه �لتفرغ مقابل مرتب 

�صهري مقد�ره 40 دينار�ً، على �أن يحلق حليته. رف�ص هاين �أخذ �لر�تب، فاألزموه 

قدم  وعندما  �صنة،  مرور  وبعد  �للحية.  حلق  رف�ص  كما  �لتفرغ؛  مقابل  �إلز�ماً 

�أرجع  �لذي �رشفه من مرتبه، وباأنه  باملبلغ  �أخبهم  �ملايل الإخو�نه،  هاين تقريره 

 �لباقي لل�صندوق. ويف ذلك �للقاء ت�صدى له عبد �لبديع �صابر وقال له “�أنت يا �أخ

�نظر: �إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، �ص 93-92.  
30

�نظر بالتف�صيل حول هاين ب�صي�صو وطبيعته �ل�صخ�صية ومز�ياه �لقيادية يف: �إ�صماعيل �لبع�صي،   
31

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

.)2018
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ت على نف�صك، و�إن �أحدنا ي�رشف من �ملال �صعفي  �أبو م�صطفى )هاين( بخلت وقرتَّ

32
ما ت�رشف. هذ� حقك ويجب �أال يعود“.

�لبالد  يف  لالإخو�ن  �لتنفيذي  �ملكتب  ع�صوية  �إىل  �لفل�صطينيون  �الإخو�ن  �ن�صم 

قيادة  من  تعليمات  على  بناء  عزة  �أبو  �هلل  عبد  و�نتقل  1965؛  �صيف  يف  �لعربية 

�لتنظيم �لفل�صطيني، تطلب منه �ال�صتقالة من عمله يف �لبحرين، و�لتوجه �إىل بريوت 

لالإخو�ن  �لر�صمي  �ملمثل  و�أ�صبح  لالإخو�ن؛  �لتنفيذي  �ملكتب  لدى  متفرغاً  للعمل 

�أر�صيف  و�إعد�د  �الأحد�ث  ر�صد  فكان  �لوظيفي  عمله  �أما  �ملكتب.  يف  �لفل�صطينيني 

وعمل در��صات حول بع�ص �لق�صايا �لتي تهم �الإخو�ن. وكان رئي�ص �ملكتب ع�صام 

�لعطار )�صورية(، ونائبه حممد عبد �لرحمن خليفة )�الأردن(، و�أمني �ل�رش فتحي يكن 

)لبنان(. وي�صري �أبو عزة �إىل �أن من �لق�صايا �لتي �صغلت �ملكتب هي طبيعة عالقته 

�الأغلبية  �أن  �أن قر�ر�ته ملزمة، غري  �لبع�ص  �الأقطار �الإخو�نية، فارتاأى  بتنظيمات 

)ومنها �لتنظيم �لفل�صطيني( �رتاأو� �أن �ملكتب �إطار تن�صيقي. وعندما ��صطر �لعطار 

 ،1966 مار�ص  �آذ�ر/  �أو�خر  يف  �لنا�رش  عبد  نظام  �صغط  حتت  لبنان  من  للخروج 

��صتمر �أبو عزة يف �الإقامة يف بريوت، غري �أنه �أخذ ن�صف تفرغ، مقت�رش�ً على ر�صد 

 ويبدو �أن تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني �أ�صبح حمط �إ�صادة قيادة �الإخو�ن 
33

�الأخبار.

�أن ع�صام �لعطار عندما ز�ر �لكويت، وكان  �إبر�هيم غو�صة مثالً  �مل�صلمني. فيذكر 

يتوىل قيادة �ملكتب �لتنفيذي للبالد �لعربية؛ و�لتقى به غو�صة مع بع�ص �الإخو�ن؛ 

و�أنه 
 34

�لفل�صطينيني وبان�صباطه وبوعيه؛ �أ�صاد �لعطار بتنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني 

35 
مل يجد �أن�صط وال �أدق وال �أف�صل من �لتنظيم �الإخو�ين �لفل�صطيني.

قبل �أن يذهب هاين ب�صي�صو لال�صتقر�ر يف �لقاهرة، ذهب �إىل بريوت حيث �لتقى 

ع�صام �لعطار رئي�ص �ملكتب �لتنفيذي لالإخو�ن يف �لبالد �لعربية، حيث مّت متابعة 

من �لذين ذكرو� هذه �لق�صة يف مقابالت مع �ملوؤلف: عبد �لرحمن بارود، وحممد �صيام، و�صليمان   
32

�أنهم  �إىل  �الآغا  �الآغا، وحممد �خل�رشي. وي�صري خريي  فنانة، و�صالح حلّ�ص، وخريي  وكامل  حمد، 

�أن  غري  �للحية!!  حلق  رف�ص  �إن  �ل�صهري  ر�تبه  من  دنانري  خم�صة  بخ�صم  ب�صي�صو  هاين  �أبلغو� 

�صالح حلّ�ص يو�صح �أن هاين عندما �أ�رّش على عدم حلقها، �أبلغوه �أنهم كانو� يزحون.

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 118-110.  
33

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، �ص 89.  
34

مقابلة مع �إبر�هيم غو�صة.  
35
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�لرتتيبات �خلا�صة بعالقة تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني باجلهة �الإخو�نية �ملركزية 

36
�لتي تتابع تنظيمات �الإخو�ن.

املكاتب الدارية: 

يف  وحتديد�ً  �لفل�صطيني،  للتنظيم  تتبع  �لتي  �الأقطار  يف  �إد�رية  مكاتب  ت�صكلت 

قطاع غزة، و�لكويت، و�ل�صعودية، وقطر، وم�رش، و�صورية. وظل �لفل�صطينيون 

�أما  �الأردين.  �لتنظيم  �لوقت( �صمن  �لغربية يف ذلك  �ل�صفة  )�لتي ت�صم  �الأردن  يف 

فل�صطينيو لبنان فظلو� على ع�صويتهم يف �جلماعة �الإ�صالمية، �لتي متثل �الإخو�ن 

“ ما ينعهم لالن�صمام لالإخو�ن �لفل�صطينيني.  يف لبنان، دون �أن يكون هناك “نظرياً

�لتنظيم  �أو  �لقطاع  �إخو�ن  مع  �لتو��صل  �نعد�م  �أو  ل�صعف  يعود  ذلك  �أن  ويبدو 

�لفل�صطيني. كما مل يكن ثمة تد�خل �أو �حتكاك يحتاج �إىل معاجلة. ويظهر �أن عددهم 

ُطر �جلماعة �الإ�صالمية، ومبا ال ي�صتدعي ت�صكيل 
ُ
�لقليل كان م�صتوعباً ب�صهولة يف �أ

تنظيم منف�صل.

بارود  �لرحمن  �الأغا، ويف م�رش عبد  �ل�صعودية خريي  �الإخو�ن يف  قيادة  توىل 

)�إىل حني قدوم هاين ب�صي�صو(، ويف �لكويت ح�صن عبد �حلميد، ويف قطر عبد �لبديع 

�صابر، ويف �صورية يظهر �أنه كان ثمة تد�ول بني عدنان �لنحوي ونادر �حلاج عي�صى.

يذكر �إ�صماعيل �خلالدي �أنه توىل رئا�صة �ملكتب �الإد�ري لقطاع غزة بعد �صفر 

�إىل  نف�صه،  �لوقت  يف  �خلالدي  وي�صري   .)1962 خريف  )يف  �لبحرين  �إىل  عزة  �أبو 

�نتخابه رئي�صاً للمكتب �صنة 1963. ويظهر �أنه ناب عن �أبو عزة عند �صفره، ولكنه 

توىل قيادة �لقطاع ر�صمياً بعد ترتيبات �إن�صاء �لتنظيم �لفل�صطيني �صنة 1963. 

وكان يتبع هذ� �ملكتب �صعبتان يف غزة، و�صعبة يف �ملنطقة �لو�صطى، و�صعبة يف 

خانيون�ص، و�صعبة يف رفح. وعندما �نتَخب جمل�ص �ل�صورى هاين ب�صي�صو مر�قباً 

يا�صني،  �أحمد  وي�صاعده  �لزهري  زهري  �إحد�هما  ير�أ�ص  غزة  �صعبتا  كانت  عاماً، 

و�ل�صعبة �الأخرى ير�أ�صها حممد �لغر�بلي. ويف �ملنطقة �لو�صطى كان ير�أ�ص �ل�صعبة 

مقابلة مع �صالح حلّ�ص.  
36



114

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

خانيون�ص  ويف  دخان،  �لفتاح  عبد  ثم  خاطر،  �أبو  د�ود  حماد �حل�صنات، وي�صاعده 

كان ير�أ�ص �ل�صعبة خ�رش تايه، وي�صاعده جا�رش �الأغا، ويف رفح كان ير�أ�ص �ل�صعبة 

وقد ��صتمر �إ�صماعيل �خلالدي رئي�صاً للمكتب حتى خروجه 
 37

�صالح �لدين �صالح.

38
من �لقطاع �صنة 1967، حيث توىل �لقيادة �ل�صيخ �أحمد يا�صني.

قد  كان  �إذ  �لبد�ية.  يف  كبرية  �صعوبات  و�جه  قطر  يف  �لعمل  �أن  �ملالحظ  من 

نف�صها  �أ�صبحت  �لتي  �ملتميزة،  �الإخو�ن  كفاء�ت  من  جمموعة  قطر  �إىل  �صبق 

1958 كان يرت�أ�ص  عنا�رش موؤ�ص�صة يف حركة فتح. فرفيق �لنت�صة �لذي جاء �صنة 

يو�صف  وحممد  �لغربية(،  )و�ل�صفة  �الأردن  من  �لقادمني  �الإخو�ن  جمموعة 

من  �لقادمني  �الإخو�ن  جمموعة  يرت�أ�ص  كان   1960 �صنة  و�صل  �لذي  �لنجار 

رجب  �أحمد  �أمثال  قيادية  كو�در  فتح  ع�صوية  يف  �إليهم  �ن�صم  كما   
39

غزة. قطاع 

�إىل نفوذها  �لفتاح حمود. وباالإ�صافة  �الأ�صمر، و�صعيد تيم، وكمال عدو�ن، وعبد 

عنا�رش  �صم  وحاولو�  )�ملعارف(؛  �لتعليم  د�ئرة  يف  نفوذ  لها  كان  �الإخو�ن  يف 

عزة �أبو  �هلل  عبد  ذكره  مما  ويظهر  ل�صاحلهم.  �لتنظيم  جتيري  �أو  لفتح،   �الإخو�ن 

وغازي �أبو �صماحة �أنه قد مور�صت �صغوط �صديدة ل�صم عنا�رش �الإخو�ن لفتح، 

�لتعليم  د�ئرة  يف  خ�صو�صاً  �الإد�رية  و�ملنا�صب  �لتنظيمية  �ملو�قع  و��صتخدمت 

يف  فتح  من  ملتب�صاً  يز�ل  ما  كان  �لذي  �ملوقف  ذلك  على  �صاعد  وقد  ذلك.  لتحقيق 

قيادة  فاإن  فتح؛  من  �أمرهم  �لفل�صطينيون  �الإخو�ن  ح�صم  عندما  وحتى  �لبد�يات. 

حركة  خليل،  �ل�صيخ  ونهاد  68؛  �ص  امل�شلمني،  الإخوان  جماعة  يف  عاماً   60 �خلالدي،  �إ�صماعيل   
37

و�لتوثيق  �لتاأريخ  مركز  �إ�صد�ر�ت  �صل�صلة  )1967-1987م(،  غزة  قطاع  يف  امل�شلمني  الإخوان 

�لفل�صطيني، �الإ�صد�ر �لثالث )غزة: مركز �لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني، 2011(، �ص 61-60.

�إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان امل�شلمني، �ص 69-68.  
38

ان، �الأردن، 1998/8/19. ولد غازي حممد يحيى  غازي حممد يحيى �أبو �صماحة، مقابلة مع �ملوؤلف، عمَّ  
39

ر ق�صاء طولكرم(. �ن�صم جلماعة  �أبو �صماحة )�أبو حممد( يف يافا �صنة 1939 )وهو �أ�صالً من قرية عالَّ

درجة  على  ح�صل  كما  دم�صق،  بجامعة  �ل�رشيعة  كلية  من  تخرج   ،1956 �صنة  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

�ملاج�صتري يف �لفقه من م�رش. عمل يف دبي يف �لفرتة 1959-1962، �نتقل للعمل يف قطر �صنة 1962.

توىل قيادة تنظيم �الإخو�ن �لقادمني من �الأردن منذ 1965، وظل م�صوؤوالً عن �الإخو�ن )تنظيم بالد 

2000/6/18. ع�صو موؤ�ص�ص يف جهاز فل�صطني )�لذي �صبق  �ل�صام( يف قطر حتى وفاته رحمه �هلل يف 

منذ  )�ملركزي(  �لعام  �صور�ها  جمل�ص  وع�صو  حما�ص  حركة  يف  موؤ�ص�ص  وع�صو  حما�ص(،  �إن�صاء 

�لفل�صطيني يف قطر ويف  �الإ�صالمي  للعمل  �لتاأ�صي�ص  �أ�صهم ب�صكل رئي�صي يف  �لتاأ�صي�ص حتى وفاته. 

بناء �صبكة عالقاته و�صبكة عالقات حركة حما�ص.
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�أن   ويظهر 
40

�أبطاأ يف �حل�صم، و�أكرث تعاطفاً مع عنا�رش فتح. �إخو�ن �الأردن كانت 

�نتخب  عندما   1965 �صنة  �صيف  حتى  �الأردن  يف  ��صتمر  �ملربك  �جلانب  هذ� 

غازي �أبو �صماحة م�صوؤوالً، وحدثت �ملفا�صلة مع فتح، ولكن بعد �أن خ�رش �الإخو�ن 

�قتنا�ص  فتح  حماوالت  �أن  ويظهر 
 41

�أفر�دهم. ن�صف  نحو  �الأردن  من  �لقادمني 

�لتزَمت  ��صتمرت بعد ذلك ل�صنو�ت، كما ظل وجود عنا�رش  �الإخو�ن  عنا�رش من 

للتنظيم  وم�صاكل  �إرباك  م�صدر  �الإخو�ن،  يف  �لبقاء  على  حري�صة  وظلت  فتح  مع 

�لفل�صطيني �ملحلي، حتى �أو�خر �ل�صتينيات على �الأقل؛ وعنو�ناً للنقا�ص يف جد�ول 

�لقيادة �لتنفيذية وجمل�ص �ل�صورى. وكان ذلك م�صدر �صغط كبري على عبد �لبديع 

42
�صابر، و�صبباً يف تقدمي ��صتقالته الحقاً.

رابعًا: اعتقال هاين ب�ضي�ضو ورفاقه:

نائبه  �عتقل  كما   ،1965 �أغ�صط�ص  �آب/  �صهر  �أو�خر  يف  ب�صي�صو  هاين  �عتُقل 

�لتي  �ل�رشبة  يف  �لفل�صطينيني،  �الإخو�ن  من  �لعديد  ومعهم  بارود،  �لرحمن  عبد 

وجهها عبد �لنا�رش لالإخو�ن يف م�رش �صنة 1965، و�لذين كان على ر�أ�صهم �لكاتب 

�ملفكر �صيد قطب. ومل تكن ثمة �تهامات حمددة لب�صي�صو ورفاقه، �صوى معرفتهم 

ببع�ص �الإخو�ن �أو زيارتهم، �أو م�صاعدة عائالت �الإخو�ن �مل�صجونني. توىل عبد �لبديع 

�صابر قيادة تنظيم �الإخو�ن من حمل �إقامته بقطر، يف �أثناء �عتقال ب�صي�صو. �إذ �إنه 

عندما حدثت �العتقاالت توقع ب�صي�صو �أن يعتقل، فاأناب عبد �لبديع لكونه مقيماً يف 

43
�خلارج.

�أبو �صماحة. يذكر 87-93؛ ومقابلة مع غازي  مع احلركة الإ�شالمية، �ص  �أبو عزة،  �نظر: عبد �هلل   
40 

�أبو عزة �إنه يف �أحد �لفرت�ت عندما جاء حممد عبد �لرحمن خليفة )�أبو ماجد( حلل �خلالف بني �الإخو�ن 

“�لفتحاويني“ �لذين كان يثلهم رفيق �لنت�صة وبني جمموعة �الإخو�ن �لقادمني من �الأردن، �لذين ال 
يعدون �لنت�صة ورفاقه من �الإخو�ن ب�صبب ع�صويتهم ووالئهم لفتح؛ فاإن خليفة عند و�صوله �أخبهم 

مه يف �الأمر، قائالً “فا�صمعو� له ونفذو� ما يقول“، مما ��صطر م�صوؤول  �أنه جعل �لنت�صة ممثله، وحكَّ

جمموعة �الإخو�ن �الأردنيني لتقدمي ��صتقالته. �نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 93.

مقابلة مع غازي �أبو �صماحة.  
41

�نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 92-88.  
42

مقابلة مع كامل فنانة.  
43
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�ل�صلطات  حُكم على هاين ب�صي�صو بال�صجن ثالث �صنو�ت، ق�صاها كاملة، لكن 

رف�صت �الإفر�ج عنه الأنها ال ترغب يف بقائه يف م�رش �أو يف �لقطاع؛ فح�صل له بع�ص 

�أقاربه على تاأ�صرية دخول “فيز�“ لل�صفر �إىل �لكويت، لكن �ل�صلطات �مل�رشية ماطلت؛ 

فقدمت �أ�رشته طلباً للرئي�ص عبد �لنا�رش، دومنا فائدة. وتويف رحمه �هلل يف �ل�صجن 

مري�صاً باحلمى �ل�صوكية �صنة 1970. وعندما ت�صلمت زوجتُه ُجثَّتَه، ��صرتطت عليها 

�ل�صلطات �أال تدفنه يف �لقاهرة، و�أن تدفنه يف قريتها، و�أال تقيم له عز�ء، فدفن رحمه �هلل 

44
يف قرية �لكوم �لطويل، �لتابعة ملركز بيال مبحافظة كفر �ل�صيخ.

من جهة �أخرى، فاإن عدد معتقلي �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف �رشبة 1965، كان 

ذكر ح�صبما  معتقالً  و24 
 45

فنانة، كامل  ذكر  ح�صبما  معتقالً،  �أربعني  من   �أكرث 

 ويبدو 
46

منذر �خلالدي، �لذي كان يتو��صل مع عدد من �ملعتقلني لتلبية �حتياجاتهم.

موقع فل�صطني،  يف  لالإخو�ن  عام  مر�قب  �أول  ب�صي�صو  م�صطفى  هاين  و�نظر:  فنانة؛  كامل  مع  مقابلة   
44 

http://ikhwanwiki.com/index.php/%D9%87%D8%A7%D9 �نظر:  �إخو�ن ويكي، 

منري، و�إبر�هيم   D9%8A_%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%88%86%؛ 
يف: �الإخو�ن،  ر�صالة  موقع  بارود،  �لرحمن  عبد  �لدكتور  �الأخ  ذكرى  يف  دعوتنا:  تاريخ   من 

http://www.ikhwanpress.com/Abhat%20wa%20Dirasates/Waraka%20from%20
7 ط  املعا�رشة،  الإ�شالمية  واحلركة  الدعوة  اأعالم  من  �لعقيل،  �هلل  وعبد   our%20history.pdf؛ 
https://ia801405.us.archive. )عّمان، �الأردن: د�ر �لب�صري، 2008(، �ص 1219-1228، �نظر: 

org/23/items/A3lamAl-d3wa_AlAqel/A3lamAl-d3wa_AlAqel.pdf
مالحظة: زوجة هاين ب�صي�صو هي �صعدية �صيد �ل�صفطاوي، م�رشية، �أخت حممد �ل�صفطاوي، وهو   

رفيق هاين ب�صي�صو يف جماعة �الإخو�ن؛ وقد عا�صت مع زوجها �صابرة حمت�صبة، وظلت �إىل جانبه يف 

�صجنه. وقد تويف هاين رحمه �هلل ومل يرزق باأوالد.

مقابلة مع كامل فنانة.  
45

مقابلة مع عبد �لرحمن بارود؛ ومنذر �خلالدي، مقابلة مع �ملوؤلف، كو�الملبور، ماليزيا، 1997/9/26.   
46

مالحظة: كان منذر �خلالدي هو وكيل عبد �لرحمن بارود يف �لزو�ج، حيث �أمت بارود عقد زو�جه وهو   

يف �ل�صجن. وقد �أقام �الإخو�ن لبارود حفلة لعقد قر�نه يف �صجن قنا حيث ينزل، ومّت �لعقد �ل�رشعي 

على يد �ل�صيخ �أحمد �رشيت، وبح�صور حممد حامد �أبو �لن�رش، �لذي �أ�صبح فيما بعد �ملر�صد �لعام 

لالإخو�ن �مل�صلمني.

ولد منذر ديب �خلالدي )�أبو همام( يف قرية كرتيا �صمال �رشقي غزة يف 1946/3/9. هاجرت عائلته �إىل   

غزة يف حرب 1948. در�ص يف مد�ر�ص غزة، ثم در�ص �لطب يف جامعة �الأزهر يف �لفرتة 1972-1964. 

�إىل �لواليات  1976، ثم هاجر  �أغ�صط�ص  عمل يف قطاع غزة، ثم �نتقل للعمل يف �لكويت يف مطلع �آب/ 

�ملتحدة، كما ��صتقر لب�صع �صنو�ت يف ماليزيا و�الإمار�ت.
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�أن فنانة حتدث عن  �إىل  �أن �الختالف يف حتديد عدد �ملعتقلني �لفل�صطينيني، يعود 

�أ�صار  ولذلك  �عتقاله.  مدة  طالت  عمن  �خلالدي  منذر  حتدث  بينما  �عتقل،  من  كل 

 
47

�إ�صماعيل �خلالدي �أن عدد �ملعتقلني بلغ يف �آخر �ملدة )وكان هو �أحدهم( 21 معتقالً.

وممن 
 48

وقد �صجن بارود �صبع �صنني، بينما �صجن �صادق �ملزيني خم�ص �صنني.

جرى �عتقالهم �إ�صماعيل �خلالدي، وزهري �لزهري، و�إبر�هيم �ليازوري، وريا�ص 

كانا  لكنهما  باالإخو�ن،  �صلة  على  يكونا  مل  كردية  �آل  من  �ثنان  و�عتقل  �لزعنون، 

مت  وقد  غزة.  قطاع  من  �آخرون  �صتة  و�عتقل  �ملزيني،  ب�صادق  جتارية  �صلة  على 

�إىل  �أر�صلو�  ثم  �لتعذيب،  �أنو�ع  الأ�صد  �ل�صجن �حلربي، حيث تعر�صو�  �العتقال يف 

�صجن قنا بال�صعيد؛ ثم نقلو� للقاهرة ملدة �صنة يف �صجن ليمان طره. وبالطبع فقد 

حالة  و��صتمرت  عنا�رشهم،  من  �لكثري  �الإخو�ن  وخ�رش  �لتنظيمي،  �جل�صم  �هتز 

49
�لقلق نحو �صنتني، ثم عاد �لو�صع �إىل �ال�صتقر�ر.

ومن �ملعتقلني �لذين ذكرهم �إ�صماعيل �خلالدي؛ �إبر�هيم �لق�صا�ص، و�إ�صماعيل 

د�ود، وحممد  زناد،  �أبو  وزهري  �لقادر،  عبد  وعمر  رجب،  و�صفيق  عزب،   �أبو 

مقد�د،  وعثمان  جنيلة،  �أبو  �لفتاح  وعبد  �صامية،  وحممد  �لعبادلة،  �لرحيم  وعبد 

ح�رِشو� 
ُ
وعيد �أبو ح�صني. و�أ�صاف �خلالدي �أنه قد بلغت مدة مكثه ورفاقه، ممن �أ

توجيه  دون  يوماً  و13  �صنة  زعبل(  �أبو  ثم  طره،  )ليمان  �ل�صجن  يف  غزة،  من 

ِقبَل  من  باحرت�م  عوملو�  �ل�صجن  من  خرجو�  عندما  و�أنهم  حماكمة.  �أو  تهمة 

مريحة  عودة  ورتب  لهم،  و�عتذر  �لقاهرة،  يف  قابلهم  �لذي  بغزة،  �ملباحث  مدير 

غزة حاكم  ��صتقبلهم  لعودتهم  �لر�بع  �ليوم  يف  و�أنهم  غزة؛  قطاع  �إىل   بالقطار 

50
و�عتذر لهم، و�أبلغهم �أنه تابع بنف�صه حماولة �الإفر�ج عنهم مع عبد �لنا�رش.

�إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان امل�شلمني، �ص 95.  
47

�لدكتور  �الأخ  ذكرى  يف  دعوتنا:  تاريخ  من  منري،  �إبر�هيم  و�نظر:  بارود؛  �لرحمن  عبد  مع  مقابلة   
48

عبد �لرحمن بارود، موقع ر�صالة �الإخو�ن.

مقابلة مع عبد �لرحمن بارود.  
49

�إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان امل�شلمني، �ص 96-93.  
50



118

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

خام�ضاً: جمل�س ال�ضورى:

�أما 
 51

كان جمل�ص �ل�صورى يعقد �جتماعاته، ب�صكل دوري، مرًة و�حدة كل عام.

�أماكن عقد �الجتماعات خالل فرتة �ل�صتينيات، فتوزعت على بريوت، و�ل�صعودية 

قد  �أنه  ويظهر   
52

و�الأردن. و�لكويت،  �لعمرة(،  �أو  �حلج  مو��صم  من  )باال�صتفادة 

عُقدت ثالثة لقاء�ت ل�صورى �الإخو�ن �لفل�صطينيني قبل �رشبة عبد �لنا�رش لالإخو�ن 

�أو�خر �صيف 1965، �إحد�ها كان يف عمّان يف �الأردن، و�لثاين يف �ل�صعودية يف �أثناء 

 ومن �أع�صاء �ملجل�ص �لذين ح�رشو� و�حد�ً �أو 
53

مو�صم �حلج، و�لثالث يف �لكويت.

�لنحوي، وريا�ص  فنانة، وعدنان  �الأغا، وكامل  خريي  �الجتماعات  تلك  من  �أكرث 

 و�أحمد رجب، و�صليمان �الأغا، 
54

�لزعنون، وعبد �لبديع �صابر، وعبد �هلل �أبو عزة،

55
و�أحمد �صليم �الأغا، وجا�رش �الأغا.

�الأقطار  يف  �لفل�صطيني  للتنظيم  �نتخابات  حدثت  قد  �أنه  حمد  �صليمان  ويذكر 

عن  ممثالً   17 �أفرزت  و�أنها   ،1967 بد�ية  �أو   1966 �أو�خر  يف  �لتنظيم  يف  �ملَُمثَّلة 

�ملجل�ص  �أن  غري  �ل�صعودية؛  يف   1967 �صيف  يف  عُقد  �ملجل�ص  و�أن  �لعمل؛  �صاحات 

 
56

غزة. ممثل  �الجتماع  عن  غاب  ممن  وكان  فقط،  ع�صو�ً   15 مب�صاركة  �نعقد 

وكان من �خت�صا�ص �ملجل�ص �أن يختار �الأخ �مل�صوؤول عن �لتنظيم يف بلد معني، من 

مقابلة مع حممد �صيام. كان حممد �صيام �أحد �أع�صاء جمل�ص �ل�صورى يف عدد من جمال�ص �ل�صورى   
51

�لتالية للمجل�ص �الأول.

حممد  مع  ومقابلة  22-1999/11/27؛  �لكويت،  يف  �أبرزها  �ملوؤلف،  مع  مقابالت  عدة  حمد،  �صليمان   
52

�صيام.

�أنه ح�رشها ممثالً عن فل�صطينيي �صورية. نادر �حلاج عي�صى، مقابلة مع  ذكر نادر �حلاج عي�صى   
53

�ملوؤلف، بريوت، لبنان، 2015/11/17. 

مقابلة مع نادر �حلاج عي�صى.  
54

مقابلة مع حممد �صيام.  
55

ووفق �صيام فقد كان هناك �أربعة من عائلة �الأغا يف �ملجل�ص. ومن طريف ما رو�ه �أنه يف �أحد �ملجال�ص   

�أثناء �جلل�صة.  �لنعا�ص يف  فاأ�صابه  �لنوم،  ليالً وفاته  �ل�صياغة، ف�صهر  �ملكلفني �صمن جلنة  كان من 

ويف �أحد حمطات �لت�صويت �صاألوه عن ر�أيه، فانتبه من غفوته وقال مد�عباً “�أنا مع �الأغو�ت“!! مع �أن 

�الآغو�ت �أنف�صهم مل يكونو� بال�رشورة متفقني على �لتوجه نف�صه؛ فانفجر �جلميع بال�صحك.

مقابلة مع �صليمان حمد.  
56
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�لفل�صطينيني  �الإخو�ن  �إذ� كان يثل  �ل�صاحة يف �ملجل�ص. فمثالً  �أو  �لبلد  بني ممثلي 

�نتخابهم يف  �الأ�صو�ت عند  �أكرث  �أن من حاز  �أخوة، فهذ� ال يعني  �لكويت ثالثة  يف 

�أن  �ل�صورى  جمل�ص  مهام  من  تكون  و�إمنا  فيها،  �لتنظيم  �صري�أ�ص  من  هو  �لكويت 

57
يختار �أحد �لثالثة، بغ�ص �لنظر عن عدد �الأ�صو�ت �لتي حازها.

�ضاد�ضاً: الإخوان الفل�ضطينيون يف م�ضر:

�إقامتهم يف م�رش،  �أثناء  �صبق �نتظام �إخو�ن فل�صطينيني يف جماعة �الإخو�ن، يف 

دخول جماعة �الإخو�ن و�نت�صار �صعبها يف فل�صطني. ومن �الأمثلة على ذلك بع�ص 

�نتظما  �للذ�ن  �ل�صامن،  وم�صهور  �خلزند�ر  ها�صم  �أمثال  هناك  �لد�ر�صني  �لطالب 

م�رش  يف  �لفل�صطينيني  در��صة  �صكلت  فقد  ولذلك  �لع�رشين.  �لقرن  ثالثينيات  يف 

�أحد �لرو�فد �ملهمة جلماعة �الإخو�ن يف فل�صطني. وكان ح�صور حما�رش�ت ودرو�ص 

�ل�صيخ ح�صن �لبنا �أمر�ً معتاد�ً لدى هوؤالء �لطلبة �أو ز�ئري م�رش من �ملتدينني، ملا يلك 

 وبعد حرب 1948، 
58

�صمعة ح�صنة، وملا لالإخو�ن من �صهرة و�حرت�م يف ذلك �لوقت.

وخ�صوع قطاع غزة لالإد�رة �مل�رشية، ووحدة �ل�صفة �لغربية مع �الأردن، وت�صتت 

للدر��صة  �لقادمني  �أعد�د  ز�دت  �خلارج؛  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  من  كبرية  �أعد�د 

و�الإقامة يف م�رش من �أبناء �لقطاع؛ و��صتمر قدوم �لطالب �لفل�صطينيني من �الأردن 

به؛  �خلا�ص  �الإخو�ين  تنظيمه  غزة  لقطاع  يت�صكل  كان  وبينما  وغريها.  و�صورية 

�لغربية ويف �رشقي �الأردن �ندجمو�  �ل�صفة  �لفل�صطينيني �ملقيمني يف  فاإن �الإخو�ن 

كبري  حّد  �إىل  �حتفظو�  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  �أن  نالحظ  ولذلك  و�حد.  تنظيم  يف 

�ل�رشي، عندما  �لعمل  �لتي جاوؤو� منها؛ وخ�صو�صاً يف فرتة  �لتنظيمية  باالأ�صكال 

كان �الإخو�ن مطاردين وممنوعني من �لعمل �أيام حكم جمال عبد �لنا�رش.

مقابلة مع �صليمان حمد.  
57

كان حافظ عبد �لنبي �لنت�صة ور��صي �ل�صالية ممن يرتددون على هذه �لدرو�ص. كما ز�ر �صليمان   
58

حمد، ويو�صف عمرية �ل�صيخ �لبنا عندما ذهبا مل�رش يف رحالت ك�صفية. مقابالت مع: يو�صف عمرية، 

 ،1999 فب�ير  �صباط/  �ملحتلة،  فل�صطني  �خلليل،  �لنت�صة،  �لنبي  عبد  وحافظ   ،1985/11/6 �لكويت، 

دخول  �إمكانية  )لعدم  �ملوؤلف  عن  بالنيابة  �حلاليقة،  حممد  �ل�صحفي  �أجر�ها  �لنت�صة  حافظ  مقابلة 

�ملوؤلف �إىل فل�صطني �ملحتلة(، ومقابلة مع �صليمان حمد. 
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لي�ص بني �أيدينا معلومات عن �صكل تنظيمي و��صح لالإخو�ن �لفل�صطينيني يف م�رش 

�أنه كان هناك عدد من �الإخو�ن �لنا�صطني  �أننا نعلم  1949-1954؛ غري  يف �لفرتة 

�لبغد�دي، ومطيع  �حلميد،  عبد  وح�صن  �لبلعاوي،  وفتحي  ب�صي�صو،  هاين   �أمثال 

وجميل �لع�صي، و�صليم �لزعنون، و�صالح خلف، وعبد �لفتاح حمود. ولعب فتحي 

كما  م�رش،  يف  فل�صطني  طلبة  ر�بطة  وقيادة  �إن�صاء  يف  حمورياً  دور�ً  �لبلعاوي 

�أما هاين ب�صي�صو، �لذي تخرج من كلية �حلقوق �صنة 1953، فقد 
 59

�أ�رشنا �صابقاً؛

�لعام  �ملركز  “�لبعوث“ يف  يف ق�صم  معتمد�ً  وكان م�صوؤوالً  �ملاج�صتري،  در��صة  تابع 

�لطلبة  عن  �ملن�صق  �مل�صوؤول  كان  �أنه  ويظهر  مفتوحاً؛  �لعمل  كان  عندما  لالإخو�ن، 

 
60

�لفل�صطينيني �لقادمني من قطاع غزة.

يف  �لفل�صطيني  �الإخو�ين  �لعمل  على  غلبت  �لتي  هي  �ملوؤقتة  �الإقامة  �أن  يبدو 

م�رش، �إذ �إن معظمهم كانو� طالباً يف �ملر�حل �جلامعية �ملختلفة؛ ولذلك تغريت قيادة 

�لعمل بناء على قدوم �أو تخرُّج هوؤالء �لطالب. يف �لفرتة �لتي يغطيها هذ� �لبحث، 

و�لتي ��صطر �الإخو�ن فيها للعمل �ل�رشي يف م�رش وحتديد�ً 1955-1967، يظهر 

و�إن مل ينعهم ذلك  �أُُطر �رشية �صارمة؛  �أو�صاعهم يف  ترتيب  �أعادو�  �الإخو�ن  �أن 

من �لعمل �لتنظيمي �لد�خلي، ومن �مل�صاركة يف بع�ص و�جهات �لعمل �لعامة، مثل 

�لتي  �لتي يّرون بها، وبح�صب �مل�صلحة  �لظروف  ر�بطة طلبة فل�صطني، بح�صب 

ُيقدِّرونها. ويذكر �الإخو�ن �لذين قابلناهم عدد�ً من �الإخوة �لرئي�صيني �لقادمني من 

�لقطاع ممن قادو� �لعمل يف تلك �لفرتة، وحتديد�ً يف �لن�صف �لثاين من �خلم�صينيات 

و�أو�ئل �ل�صتينيات، �أمثال ح�صن عبد �حلميد، وريا�ص �لزعنون، وعبد �لرحمن بارود، 

�أبو جبارة،   و�إبر�هيم �لق�صا�ص، وعبد �لقادر 
61

�أبو جبارة، وحممد �صيام، وعمر 

62
وحممد �خل�رشي.

فتحي  �أور�ق  من  و�لتوطني:  �الإ�صكان  ومقاومة  فل�صطني  طالب  ر�بطة  تاأ�صي�ص  “بني  �لطاهر،  معني   
59

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

يناير 2017، �ص 279-272.

مقابلة مع كامل فنانة. �لبعوث هو �لق�صم �مل�صوؤول عن ن�رش دعوة �الإخو�ن و�صط �لطالب �لقادمني   
60

من خارج م�رش للدر��صة فيها، ومتابعة �صوؤون �أع�صاء �الإخو�ن منهم.

مقابالت مع: حممد �صيام، وعبد �لرحمن بارود، وحممد �خل�رشي، و�إبر�هيم غو�صة. و�نظر: �إبر�هيم   
61

غو�صة، املئذنة احلمراء، �ص 65-61.

مقابلة مع نادر �حلاج عي�صى.  
62



121

الإخوان امل�ضلمون الفل�ضطينيون “اإن�ضاء التنظيم“ 1967-1957

�لفل�صطينيني  �الإخو�ن  عن  م�صوؤوالً  �أ�صبح  �لنحوي  ر�صا  عدنان  �أن  ويظهر 

كلية  يف  طالباً  كان  عندما   1960-1956 �لفرتة  يف  �الأردن(  من  �لقادمني  غري  )من 

�لهند�صة بجامعة �لقاهرة، وكان معظم �لتنظيم �لذي يقوده من �الإخو�ن �لقادمني 

 ويُقدر نادر �حلاج عي�صى 
63

من قطاع غزة، و�إن كان هو نف�صه قادماً من �صورية.

بني  يرت�وح  عنهم،  �مل�صوؤولية  يتوىل  �لنحوي  عدنان  كان  �لذين  �الإخو�ن،  عدد  �أن 

وقد �أكد �أكرث من ع�صو 
 64

خم�صني ومئة، و�أن نحو 90% منهم كانو� من قطاع غزة.

�أن  دون  �لنحوي،  لعدنان  �لرئي�صي  �لدور  �لفرتة  تلك  عا�رشو�  ممن  �الإخو�ن،  يف 

 �أما عدنان �لنحوي نف�صه، ففي �لن�ص 
65

ي�صريو� �إىل �أنه كان يف موقع �مل�صوؤول �الأول.

�لذي �أ�صار فيه �إىل بع�ص ذكرياته يف �أثناء �لدر��صة، ما ُيفهم منه دوره �لرئي�صي يف 

وكان  خلف،  �صالح  عن  تنظيمياً  م�صوؤوالً  كان  فقد  �لفل�صطينيني؛  �الإخو�ن  قيادة 

يا�رش عرفات د�ئم �لزيارة و�ال�صت�صارة له، وحاول ب�صكل حثيث �إدخاله يف حركة 

فتح؛ كما �أن �لنحوي هو �لذي ن�صق لقاء �أبي جهاد خليل �لوزير مع �حلاج �أمني 

66
�حل�صيني.

ويظهر من جممل �لرو�يات �ل�صفوية، �أن �الأبرز يف قيادة �الإخو�ن �لفل�صطينيني، 

�لرحمن  وعبد  �لزعنون،  وريا�ص  �حلميد،  عبد  ح�صن  كانو�  �لنحوي،  جانب  �إىل 

كان  عندما  �لطالبي،  �لعمل  يف  �أ�صا�صياً  م�صوؤوالً  �لزعنون  ريا�ص  وكان  بارود. 

وكان م�صوؤوالً عن 
 67

طالباً يف كلية �لطب بجامعة �لقاهرة، ويقيم يف منطقة �ملنيل،

�أخذ يخفف  هذه �ملنطقة تنظيمياً حيث يقيم حممد �خل�رشي. وعندما �نتمى لفتح 

 68
ل �مل�صوؤولية �إىل حممد �خل�رشي. تدريجياً من �لتز�ماته �الإخو�نية؛ وحوَّ

وقد تعرَّ�صت معظم �لقياد�ت �الإخو�نية �لفل�صطينية �ملقيمة يف م�رش لالعتقال يف 

�رشبة 1954؛ فتم �صجن ح�صن عبد �حلميد يف �صجن �لفيوم، وريا�ص �لزعنون يف 

مقابالت مع: نادر �حلاج عي�صى، وعبد �لرحمن بارود، وحممد �خل�رشي.  
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�صجن �لزقازيق، وعمر �أبو جبارة يف �صجن �لو�حات. لكن فرت�ت �عتقالهم مل َتُطل، 

69
فخرجو� وتابعو� در��صتهم.

حممد  وييل  متقدم،  قيادي  دور  �حلميد  عبد  حل�صن  كان  �أنه  �لو��صح  ومن 

�صيام �إىل �أن ح�صن كان هو م�صوؤول �لتنظيم �لطالبي عندما جاء �صيام للدر��صة يف 

 غري �أن �لدور �لقيادي حل�صن عبد �حلميد �صيظهر فور قدومه 
70

م�رش �صنة 1955.

كما كان خلليل �لوزير يف 
 71

للكويت، حيث توىل قيادة تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني.

�أثناء وجوده يف م�رش دور قيادي �أ�صا�صي؛ �إذ ي�صري �إبر�هيم غو�صة �أن خليل �لوزير 

كان يلتقي به ممثالً الإخو�ن غزة للتن�صيق وتبادل �ملعلومات؛ وكان ذلك يتم �أحياناً 

يف حد�ئق �الأورمان. وهناك �أخذ �نطباعاً عن �لوزير �أنه “كان �صاباً موؤدباً وخجوالً 

72
وقليل �لكالم ومن�صبطاً“.

للتنظيم  �الأ�ص�ص  و�صع  فيه  مّت  �رشياً  لقاء   1960 �صنة  يف  �لقاهرة  �صهدت 

�لقا�صية  �الأمنية  �لظروف  من  فبالرغم  ذلك  وعلى  �صابقاً.  �أ�رشنا  كما  �لفل�صطيني، 

�لتي يعي�صها �الإخو�ن يف م�رش؛ فقد كانو� ما يز�لون يجدون يف �لقاهرة مكاناً منا�صباً 

لرتتيب �أمورهم، رمبا الأن معظمهم در�ص �أو يدر�ص يف �لقاهرة، ورمبا الأنها كانت 

�ملُتنفَّ�ص �الأقرب لقطاع غزة، ورمبا الأنهم متكنو� من تكييف �أنف�صهم �أمنياً و�رشياً 

مع هكذ� �أجو�ء، ورمبا كذلك الأن �صطوة �لنظام مل تعد ت�صتهدف �أ�صخا�صهم يف تلك 

�لفرتة.

ويظهر �أنه مع تخرج عدد من �لقياد�ت وخروجها من م�رش يف �أو�ئل �ل�صتينيات، 

فاإن �أبرز من ظلّ هناك متابعاً لدر��صته �لعليا هو عبد �لرحمن بارود. غري �أنه بعد 

لتويل  �لقاهرة  �إىل  ب�صي�صو  هاين  وقدوم  �لفل�صطيني،  �لتنظيم  ت�صكيل  ��صتكمال 

 1963 )�أو�خر �صيف  �لعليا  �لدر��صات  ��صتكمال  �مل�صوؤولية من هناك، حتت غطاء 

تقريباً(، فاإن قيادة �لعمل �لتنظيمي قد �نتقلت �إليه؛ يف �لوقت �لذي �أ�صبح فيه بارود 
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يف  �الإخو�ين  �لعمل  يف  �لقاهرة  مركزية  يوؤكد  ما  وهو  �لتنظيم؛  لرئي�ص  نائباً  نف�صه 

تلك �لفرتة. بيد �أن �ل�رشبة �لتي تلقاها �الإخو�ن يف �صيف 1965 قد �أدت �إىل �عتقال 

ويف  م�رش  يف  �لفل�صطينية  �الإخو�نية  �لقياد�ت  من  و�لعديد  وبارود،  ب�صي�صو 

�لفل�صطينية  و�لرو�يات  �مل�صادر  يف  جند  فلم  قا�صية،  �رشبة  كانت  وقد  �لقطاع. 

تلك  منذ  م�رش،  يف  �لتنظيمي  بالعمل  خا�صة  ترتيبات  �أي  تابعناها،  �لتي  �ل�صفوية 

�لفرتة وحتى 1967.

كان  ]بالقاهرة[  �لطب  كلية  يف  �لطالب  خري�ص  ح�صن  �أن  يبدو  �أخرى،  جهة  من 

كما  �خلم�صينيات.  من  �الأول  �لن�صف  يف 
 73

�الأردن من  �لقادمني  �الإخو�ن  م�صوؤول 

كان هو نف�صه رئي�ص ر�بطة �لطلبة �الأردنيني يف م�رش؛ وكان ممن �عتقلهم �لنظام 

�هلل  عبد  �أن  غري  لالأردن،  �إبعاده  وقرر   1954 �صنة  �الإخو�ن  �رشب  �أيام  �مل�رشي 

له با�صتكمال  �صيا�صياً يف م�رش تدخل ل�صاحله، حيث �صمح  �لذي كان الجئاً  �لتل 

�أن �لذي تابع هذه �مل�صوؤولية بعد ذلك هو �صحادة �الأن�صاري.   ويظهر 
74

در��صته.

هو  �صحادة  كان   1955 �صنة  �لقاهرة  �إىل  ذهب  عندما  �أنه  غو�صة  �إبر�هيم  يذكر  �إذ 

�لذي يتوىل ترتيب �أمور �الإخو�ن �لقادمني من �الأردن، وين�صق عالقاتهم مع باقي 

�لقد�ص، وكان م�صوؤوالً  �الأن�صاري كان من منطقة  �الإخو�ن. و�صحادة  جمموعات 

 ويظهر �أن غو�صة نف�صه توىل بعد ذلك 
75

كبري�ً يف �الإخو�ن؛ غري �أنه تركهم بعد ذلك.

م�صوؤولية �الإخو�ن �الأردنيني، كما توىل متثيلهم يف �الأطر �الإخو�نية �مل�صرتكة.

قطاع  وفل�صطينيي  �الأردن  من  �لقادمني  �الإخو�ن  بني  قوي  تن�صيق  هناك  كان 

غزة وفل�صطينيي �صورية. وهو تن�صيق كان يتم باجتهادهم ودون قر�ر تنظيمي 

�ل�رشّية.  درجات  �أق�صى  حتت  يتم  تن�صيقاً  كان  �أنه  غري   
76

عليا. جهة  من 

وقد ت�صكلت 
 77

�لتكتم“. نلتقي معاً، ونن�صق معاً يف منتهى  “كنا  غو�صة  وبح�صب 

جلنة تتابع عملية �لتن�صيق، كان يف ع�صويتها عدنان �لنحوي، وريا�ص �لزعنون، 

مقابلة مع نادر �حلاج عي�صى.  
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وحممد �صيام. و�ن�صم لها ح�صن عبد �حلميد بعدما �أفرج عنه، ونادر �حلاج عي�صى، 

��صَمي  مذكر�ته  يف  غو�صة  �أ�صاف  وقد 
 78

نف�صه. غو�صة  �إبر�هيم  �إىل  باالإ�صافة 

79
عبد �لرحمن بارود ود�ود عبا�ص كقياد�ت يتم �لعمل و�لتن�صيق معها.

كان  �أنه  فيذكر  غو�صة،  رو�ية  من  �أ�صا�صياً  جانباً  عي�صى  �حلاج  نادر  ويوؤكد 

م�صوؤوالً عن جمموعة �الإخو�ن �لقادمني من �صورية )فل�صطينيني و�صوريني( �لذين 

مل يكونو� جزء�ً من �لتنظيم �لفل�صطيني يف تلك �لفرتة، و�إن كان هناك تن�صيق قوي 

وعايل �مل�صتوى معهم. وهي �صلة تعمقت و�نتظمت بقدوم عدنان �لنحوي مل�رش، 

 كما يوؤكد نادر �أنه كان هناك تن�صيق مع �إبر�هيم 
80

حيث جمعت بينهما �صد�قة قوية.

81
غو�صة عن �الإخو�ن �لقادمني من �الأردن.

تتم يف  �ل�صديدة، كانت  �ل�رشية  تغلفها  �لتي كانت  �للقاء�ت  �أن  �إىل  ي�صري غو�صة 

�أماكن خمتلفة يف �صقق �لطالب. وي�صيف:

�لقد�ص لوحدها، ومناطق  وكل جمموعة كانت لوحدها، يعني مناطق 

عمّان لوحدها، ومناطق نابل�ص لوحدها، حتى نكون على �أكرث درجة من 

ُيلقى  غزة  قطاع  من  م�صلم  �أخ  �أي  وكان  م�صتهدفني.  كنا  الأننا  �ل�رشية، 

�الإخو�ن �مل�رشيون، الأن قطاع غزة كان  �لقب�ص عليه، يعامل كما يعامل 

تابعاً مل�رش. �أما �إذ� كان من �الأردن، فكان �إذ� �عتقل ُيْر�َصل �إىل �ل�صجن يجلد 

ملدة ثالثة �أيام ثم يرحَّل نهائياً، و�أذكر جيد�ً ممن متّ ترحيلهم �الأخ �صحادة 

82
و�الأخ فايز �حلزينة.

�الإخو�ن، كانو� يلتقون  ُيعتقلو� من  �لذين مل  فاإن  وبح�صب نادر �حلاج عي�صى 

يف  �الإخو�ن  عانى  حيث  و�لتعليمات...  �ملعلومات  لتبادل  عامة  �أماكن  يف  للحظات 

وكان �الإخو�ن يتجنبون ��صتخد�م 
 83

�لفرتة 1954-1956 بالذ�ت من �صغط �صديد.
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“ومل يكن هناك حلًى،  �لتعابري �الإ�صالمية متاماً، مثل �ل�صالم عليكم و�الأخ فالن، 

عرف  �إذ�  �لدر��صة،  يف  ن�صتمر  �أن  ن�صمن  نكن  مل  ذلك  وبغري  �لذقون.  حليقي  كنا 

�أننا منيل �إىل جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني؛ الأنها كانت مطاردة مبنتهى �ل�صدة يف ذلك 

84
�لوقت“.

�لتعارف،  ولقاء�ت  �لرتفيهية  �الأن�صطة  بع�ص  من  �الإخو�ن  �أن�صطة  تخل  مل 

�مل�صلمون  �الإخو�ن  فيها  ي�صارك  جد�ً“،  دقيقة  “بطريقة  رحالت  ترتيب  يتم  فكان 

�الأردنيون و�إخو�ن قطاع غزة كالرحالت �لنهرية �لتي تذهب �إىل �لقناطر، في�صارك 

85
فيها مثالً 15 �أخاً من كل طرف.

�ضابعاً: الإخوان الفل�ضطينيون يف الكويت:

بد�ياتهم  منذ  فل�صطني  بق�صية  كبري  �هتمام  �لكويتيني  �مل�صلمني  لالإخو�ن  كان 

�الأوىل، وكان �أبرز مناذجهم عبد �لعزيز �لعلي �ملطوع، �لذي ز�ر فل�صطني و�ت�صل 

�لعلي  �هلل  عبد  �صقيقه  وكذلك  �لع�رشين،  �لقرن  �أربعينيات  �أو�خر  منذ  باإخو�نها 

�ملطوع )�أبو بدر(، �لذي ظّل حتى �آخر حياته �أحد �أكب �لرموز �لد�عمة لفل�صطني يف 

�لكويت ويف �لعامل �الإ�صالمي.

ووفق ما يتوفر بني �أيدينا من معلومات، فاإن �صليمان ح�صن حمد كان من �أو�ئل 

من و�صلو� للكويت من �الإخو�ن �لفل�صطينيني، وذلك يف �أيلول/ �صبتمب 1953. ومل 

مو�صى  للكويت  و�صل  �صهرين  وبعد  �لكويت.  يف  �الإخو�ن  من  �أحد�ً  يعرف  يكن 

ن�صَّار، وكان قد مرَّ على �الأردن قبل قدومه، فاأح�رش معه “تو�صية“ من �الإخو�ن 

هناك �إىل عبد �هلل �ملطوع؛ فذهبا �صوياً �إىل عبد �هلل �ملطوع يف كانون �الأول/ دي�صمب 

1953، وكان من رموز �الإخو�ن ومن قياد�ت جمعية �الإر�صاد �لتي �أن�صاأها �إخو�ن 
�لعلنية  �لو�جهة  فكانت   ،1952 �صنة  �الإ�صالمية  �ل�صخ�صيات  من  وعدد  �لكويت 

لعمل �الإخو�ن؛ فاأبدى ترحيباً �صديد�ً بهما، وعرفهما على جمعية �الإر�صاد؛ ف�صار� 

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، �ص 81.  
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يرتدد�ن عليها حيث كانت ملتقى رجال �لدعوة يف �لكويت. وبد�أت بعد ذلك تتز�يد 

وح�صن  عمرية،  يو�صف  فجاء  للكويت،  �لو�فدين  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  �أعد�د 

يقول �صليمان حمد:
 86

�ملدهون،... وغريهما.

�الإ�صالمية،  �الأخوة  عالقات  و�أع�صائها  �الإر�صاد  بجمعية  ربطتنا 

ووجدنا يف �صبابها �إخوة جدد�ً لنا، وكانت �لكويت يف تلك �الآونة بلد غربة 

بالن�صبة لنا، وقبل �أن ناأتيها كنا ن�صمع �لنزر �لي�صري عنها. وعندما �رتبطنا 

بجمعية �الإر�صاد �صعرنا �أننا بني �أهلينا ويف وطننا، ووجدنا �لقوم يتابعون 

ببالغ �الهتمام �أخبار فل�صطني، �إال �أنهم ما كانو� يت�صورون حجم ماأ�صاة 

 
87

�إجالء �لفل�صطينيني عن �أوطانهم.

“ق�صم   1954 يناير  �لثاين/  كانون  يف  و�إخو�نه  حمد  �صليمان  �أ�ص�ص  ولذلك، 

فل�صطني“ يف جمعية �الإر�صاد، بهدف متابعة �ل�صاأن �لفل�صطيني و�لتوعية بالق�صية 

�لفل�صطينية. وقامو� بعمل جملة حائط، وتنفيذ حما�رش�ت ودرو�ص دورية حول 

�لق�صية يح�رشها جموع من �ملو�طنني. ويذكر �صليمان حمد �أنه يف �إحدى �للقاء�ت 

بكى �حلا�رشون، وعبو� عن تفاعلهم بالق�صية، وقام حممد بودي بالتبع مببلغ 

  
88

500 روبية هندية لفل�صطني، لي�صكل ذلك حافز�ً للعمل �لد�عم للق�صية.

جميع  يجمع  �أو�صع،  �إطار  يف  موجودة  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  جمموعة  كانت 

�إخو�نهم  مع  وغريهم  وعر�قيني  و�صوريني  م�رشيني  من  �لو�فدة  �جلن�صيات 

نف�صه  �لن�صق  على  ي�صري  �الإر�صاد  جمعية  يف  �لدعوي  �لعمل  كان  حيث  �لكويتيني. 

و�لكتائب  �الأ�رش  يف  �جلميع  في�صارك  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  جماعة  عليه  ت�صري  �لذي 

و�لندو�ت و�ملحا�رش�ت، وينتظم يف ذلك كل من ينت�صب للجمعية، دون نظر �إىل بلده 

89
�أو جن�صيته.

ماليزيا،  �صالح،  حممد  حم�صن  �إىل  �لكويت،  حمد،  �صليمان  ور�صالة،  حمد؛  �صليمان  مع  مقابلة   
86

.1998/2/10

ر�صالة �صليمان حمد.  
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�لروبية �لهندية كانت �لعملة �ملتد�ولة يف �لكويت قبل �ال�صتقالل ل�صنة 1961.  
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جمعية  الإغالق  �لنا�رش  عبد  نظام  من  ل�صغوط  �لكويت  حكومة  تعر�صت 

�لتنظيم  و�صار  �الإخو�ين،  �لعمل  وت�رشر   ،1956 �صنة  ُحلَّت  حيث  �الإر�صاد، 

�لتكتم  �أو�صاعهم يف ظروف ي�صوبها  �الإخو�ن الإعادة تكييف  “مهلهالً“. و��صطر 
و�حلذر. وكان �الإخو�ن يف بلد�ن �خلليج ي�صت�صعرون “بعبع“ مطاردة عبد �لنا�رش 

لهم. غري �أن �الأنظمة �ملحلية كانت ت�صكت عن ن�صاطهم �لهادئ �أو غري �ملعلن؛ ولكن 

ل �إطار لالإخو�ن  بدرجة ال ت�صمح باإغ�صاب عبد �لنا�رش. ويف �ل�صنو�ت �لتالية، ت�صكَّ

�لو�فدين يدعى “�لبعوث“، كما ت�صكلت �أطر تنظيمية �أخرى لالإخو�ن، �لذين ف�صلو� 

�أن يحتفظو� بت�صكيالتهم وفق جن�صياتهم، ووفق تقدير�ت �مل�صلحة �لتي يرتاأونها، 

و�آخر  للفل�صطينيني  تنظيم  �إىل  باالإ�صافة  �لكويتيني،  �الإخو�ن  تنظيم  هناك  فكان 

حيث  تنفيذي،  جمل�ص  �لتنظيمات  هذه  بني  يجمع  و�أ�صبح  وغريها.  للم�رشيني... 

تن�صيقية،  �ملجل�ص  مهمة  وكانت  �ملجل�ص.  هذ�  يف  ممثل  �لو�فدين  من  قطر  لكل  كان 

حيث �رتبط كل تنظيم بقطره وقيادته يف بلده، عد� تنظيم �لبعوث �لذي كان ي�صم 

90
عدد�ً من �جلن�صيات، خ�صو�صاً من �لعر�ق و�ليمن وغريها.

ومن جهة �أخرى، فقد عاد �الإخو�ن �إىل �لعمل �لعام، من خالل جمعية �الإ�صالح 

�الجتماعي �لتي تاأ�ص�صت �صنة 1963؛ و�صارت �أبرز حا�صنة للعمل �الإ�صالمي يف 

تلك �لفرتة.

ظلّ �الإخو�ن �لفل�صطينيون، خ�صو�صاً �لذين جاوؤو� يف �لفرتة 1953-1957 على 

تو��صلهم، و�إن مل ياأخذ عملهم �صكالً تنظيمياً دقيقاً من�صبطاً. وكان �أكبهم �صناً، 

و�أ�صبقهم يف �الإخو�ن هو يو�صف عمرية، وكان مقدماً بينهم ويعدونه م�صوؤولهم، 

يقود  ّظل  وقد   
91

�الأخرى. �الإخو�نية  �جلهات  لدى  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  ويثل 

�أ�رشة �إخو�نية و��صعة من نحو ع�رشين �أخاً، ��صتمرت يف متابعة جل�صاتها م�صاء كل 

92
خمي�ص يف منزل ح�صني �لثو�بتة، حتى نهاية 1962 تقريباً، ثم توقفت.
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�أ�صا�صية  حا�صنة  �صكلت  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  من  �ملجموعة  هذه  �أن  يالحظ 

و“منجماً“ مهماً حلركة فتح يف مر�حلها �الأوىل، ودخل معظم �أفر�دها يف فتح، كما 

�صنذكر الحقاً؛ �أمثال يو�صف عمرية )�لذي توؤكد �أدبيات فتح �أنه �أحد موؤ�ص�صيها(، 

وح�صن  حمد،  و�صليمان  ن�صار،  ومو�صى  �لثو�بتة،  وح�صني  �صيدو،  �أبو  وحممد 

يعدونه  كانو�  �لذي  نف�صه  �لوزير  خليل  �إىل  باالإ�صافة  عجور؛  ومنري  �ملدهون، 

 وهذه �ملجموعة، و�إن كان معظمها 
93 

و�حد�ً منهم، عندما جاء للكويت �صنة 1957.

�الأمنية و�ل�صغوط  �أنها مل تتاأثر ب�صكل مبا�رش باالأجو�ء  �إال  قادماً من قطاع غزة؛ 

1954؛ وبالتايل مل تقم  �أو�خر  �لقطاع منذ  �إخو�نهم يف  �لتي عانى منها  و�ملطاردة، 

وم�رش؛  �لقطاع  يف  بها  قامو�  �لتي  �خلا�صة  و�ل�رشية  �لتنظيمية  �لرتتيبات  بعمل 

و�أبقت على �صكل �أكرث �نفتاحاً و“�رتخاًء“.

من  �أفر�د  �لكويت  �إىل  يتو�فد  �أخذ  �ل�صتينيات،  و�أو�ئل  �خلم�صينيات  �أو�خر  يف 

�لعمل  جربو�  ممن  �جلامعات،  خريجي  خ�صو�صاً  غزة،  قطاع  �أبناء  من  �الإخو�ن 

�صلتهم  وعلى  �رشيتهم  على  هوؤالء  وحافظ  و�لقطاع.  م�رش  يف  �خلا�ص  �ل�رشي 

�إطارهم  يف  �أقر�نهم  من  �جلدد  �لقادمني  ي�صتوعبون  و�أخذو�  �لقطاع؛  يف  بقيادتهم 

�إخو�ن قدماء مقيمني يف �لكويت، ممن قامت  �لتنظيمي �خلا�ص. كما تو��صلو� مع 

قيادتهم بغزة باإعطائهم �أ�صماءهم. وبح�صب حممد �صيام فاإن عبد �لبديع �صابر، 

يوجد  ال  �أنه  و�أخبوهم  معهم  جل�صو�  �لقطاع،  يف  �لقيادة  من  �الإخوة  وبع�ص 

و�أن  منت�رشون،  فر�دى  �إخو�ن  هناك  و�أن  �لكويت،  يف  مُعنيَّ  تنظيم  للفل�صطينيني 

 و�أعطوهم بع�ص 
94

على �صيام و�إخو�نه �أن يلملمو� �لتنظيم ويجمعو� “�لبلور�ت“،

�الأ�صماء للتو��صل ولتنظيم �لعمل فكان من فئة �ل�صباب حممد �أبو دية وفوزي جب؛ 

95
ومن �ل�صابقني �لقدماء ح�صن �ملدهون، ومو�صى ن�صار، وعبد �لكرمي ن�صار.

ويظهر �أن هوؤالء �الإخو�ن مل يتو��صلو� تنظيمياً مع بع�ص �الإخو�ن �لذين ُعرفو� 

حمد، و�صليمان  عمرية،  يو�صف  مثل  �لفرتة(  تلك  )يف  فتح  يف  �لبارز   بن�صاطهم 

مقابلة مع �صليمان حمد.  
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من  خل�صيتها  هوؤالء،  �أ�صماء  تعطهم  مل  غزة  قيادة  الأن  رمبا  �صيدو؛  �أبو  وحممد 

قيامهم ب�صم �الإخو�ن �لقادمني �إىل فتح.

�لفرتة  يف  وو�صل   .1960 �صبتمب  �أيلول/  يف  للكويت  �صيام  حممد  و�صل 

�أن ذلك كان بُعيد �جتماع �لقاهرة، �لذي ُيعدُّ �للقاء  نف�صها م�صطفى عقيل. ويبدو 

تلك  يف  �إليه.  �الإ�صارة  �صبقت  و�لذي  �لفل�صطينيني،  �الإخو�ن  لتنظيم  �لتاأ�صي�صي 

�لفرتة، ز�ر �لكويت كامل �ل�رشيف وكان ما يز�ل مع �الإخو�ن، ويف �الأمانة �لعامة 

للموؤمتر �الإ�صالمي بالقد�ص، و�لتقى ب�صيام ورفاقه يف بيت ح�صن �ملدهون، حيث 

“��صمعو�!! ال تقولو�  لهم  بد�يات طريقهم؛ فقال  �أنهم ما ز�لو� يتح�ص�صون  الحظ 

تنبت وحدها دون  �لتي  �ل�صحر�ء،  �أنتم مثل زنابق  �إد�ر�ت.  نقباء وال  لي�ص عندنا 

�صنتني  �أو  �صنة  بعد  �صاآتي  قياد�ت.  يوجد  ال  تقولو�  فال  جارية،  مياه  وال  وديان 

يف تلك �لفرتة نظم هوؤالء �أنف�صهم 
 96

الأجدكم �إخو�ناً منتظمني، بال تغيُّب وال �إهمال“.

�أ�صبوعياً يف �صقة  �أحدهم  �أخاً. وكانو� يجتمعون عند   15 �أ�رش، وكان هناك نحو  يف 

ت�صَعُهم ك�صقة ح�صن �ملدهون �أو مو�صى ن�صار، ثم توزعو� على �أ�رش، فتوىل �صيام 

97
�أ�رشة، و�ملدهون �أ�رشة، وحممد �أبو دية �أ�رشة، وكان �ملدهون هو �أمني �ل�صندوق.

 كان هوؤالء �الإخو�ن ي�صعرون يف �لكويت �أنهم يف �إجازة، ويف �إقامة موؤقتة، فلم 

�أن ي�صتقطب  ين�صغلو� كثري�ً مباأ�ص�صة �لعمل وتطويره. وقد حاول عبد �هلل �لعقيل 

جمموعة �الإخو�ن �لفل�صطينيني هذه �إىل تنظيم “�لبعوث“ لكنهم �عتذرو� عن ذلك. 

وبعد ذلك �أخذ يتو�فد �إخو�ن جدد �أمثال حمد�ن عبد �للطيف، و�صليمان عبد �لقادر، 

�الأغا، و�أحمد  �لَعمَ�صِّي، وخ�رش �خلالدي، وعلي �صلمان، وجا�رش  �لرحمن  وعبد 

�صليم �الأغا، وح�صن عبد �ملح�صن، وحممد �خل�رشي، و�صعيد �لهلي�ص. كما �ن�صم 

�إليهم من �الإخو�ن �ملقيمني يف �جلهر�ء خليل �خلالدي، و�إ�صماعيل �صعيفان. غري �أن 

98
قفزة نوعية حدثت بقدوم ح�صن عبد �حلميد وعمر �أبو جبارة.
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“�ل�صباب“  �لفل�صطينيني  ��صتقر ح�صن عبد �حلميد توىل قيادة �الإخو�ن  �أن  بعد 

�لقادمني من غزة. ولي�ص بني �أيدينا تاريخ دقيق لقدومه؛ ولعل قدومه كان يف �أو�خر 

�صنة 1961 تقريباً. وحتت قيادته �أخذ �لعمل �الإخو�ين �لفل�صطيني �صكله �لتنظيمي 

 
99

وغريها، و�أ�رش  ونقباء  ورقباء  قيادة  من  �مل�صوؤوليات  وحتددت  “�حلركي“؛ 
و�أ�صبح لهم ممثلهم يف �ملجل�ص �لتنفيذي لتنظيمات �الإخو�ن يف �لكويت.

من ناحية ثانية، ظل �الإخو�ن �لفل�صطينيون �لقادمون من �الأردن �صمن �لتنظيم 

�إبر�هيم غو�صة  �إقامة  �الأردين، و�صمن �ملجموعة �لتي تتبعه يف �لكويت. ويف فرتة 

للعمل يف �لكويت يف �لفرتة من �آب/ �أغ�صط�ص 1962 - وحتى �آب/ �أغ�صط�ص 1966، 

كان هناك تعاون وثيق بني �ملجموعة �الأردنية �لتي كان ع�صو�ً فيها وبني �ملجموعة 

�لفل�صطينية، �لتي كان عدد منها زمالء له �صابقاً يف �لدر��صة يف م�رش. وكان هناك 

رحالت وندو�ت د�خلية م�صرتكة، وكان �لرتكيز ب�صكل عام َين�صبُّ على �لتوعية 

100
و�لتثقيف وبناء �لذ�ت.

بالن�صبة ل�صليمان حمد وعدد من رفاقه �لذين �ن�صمو� لفتح، فقد كانو� ما ز�لو� 

ون �أنف�صهم من �الإخو�ن. وكان �صليمان حمد ي�صتغرب �صلوك هوؤالء �ل�صباب  يَعدُّ

�لذين “عزلو� �أنف�صهم“ عمن �صبقهم من �الإخو�ن �لذين قدمو� للكويت. وكان هوؤالء 

�ل�صباب يزورون �صليمان حمد ويتعاملون معه بلباقة باعتباره “�أخاً �صابقاً“، دون 

�أن يدعوه لالن�صمام �إليهم. ولذلك فقد ��صتكى حمد من �صلوكهم �إىل من يعرفه من 

قياد�تهم يف غزة؛ وكان حمد نف�صه قد نظم عدد�ً منهم يف �الإخو�ن �أمثال عبد �لفتاح 

101
دخان وحماد �حل�صنات... وغريهم.

وقد كان ل�صليمان حمد دور )�صنذكره الحقاً يف �لف�صل �خلام�ص( يف �لتفاو�ص 

بني �الإخو�ن يف غزة وفتح 1962-1963، �إىل �أن متت �ملفا�صلة �لنهائية وقررت كلتا 

ع�صويتها.  من  �الأخرى  �جلهة  لع�صوية  ينتمي  من  وف�صل  “�لتمايز“  �حلركتان 

مقابالت مع: حممد �صيام، وفوزي جب، و�صليمان حمد.  
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يف مقابلتيهما. 
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�لطرفني،  من  م�صتثنى   ،1966-1963 �لفرتة  يف  نف�صه  حمد  �صليمان  وجد  ولذلك 

بعد �أن تعاملت معه كل جهة باعتباره ع�صو�ً لدى �جلهة �الأخرى. غري �أنه بعد �أن 

تكررت حماوالت حمد مع �الإخو�ن ال�صتئناف �لعمل �لدعوي معهم، دومنا فائدة 

للمجل�ص  قيادياً  لقاًء  فاجاأ  �أن  �إال  منه  كان  ما  معه(؛  جيدة  بعالقة  �حتفاظهم  )مع 

�لتنفيذي لالإخو�ن )بعد �أن عرف مكانه وزمانه(، ودخل عليهم دون �صابق ترتيب، 

وكان يعرفهم جميعاً، و�أخبهم �أنه يئ�ص من �الت�صال و�الإحلاح، و�أنه يحمل طاقة 

للعمل  جاهز  و�أنه  �جلهر�ء،  يف  �إقامته  يف  م�صكلة  ال  و�أنه  لالإ�صالم،  للعمل  كبرية 

ثم  �هلل.  �إىل  بذلك  ويعذر  �مل�صوؤولية،  يحملهم  و�أنه  يطلبونه؛  مكان  الأي  و�لذهاب 

�لفل�صطينيني،  �الإخو�ن  تنظيم  يف  لي�صارك  به،  �الت�صال  جرى  وبعدها  �ن�رشف. 

102
وكان ذلك �صنة 1966.

“�لعم  لعبه  �لذي  �لدور  الأهمية  فقط  لي�ص  حمد،  �صليمان  مع  �لتجربة  هذه  نذكر 

�الإخو�ن  تنظيم  لرئي�ص  ونائباً  �لكويت،  تنظيم  عن  م�صوؤوالً  ذلك  بعد  حممد“  �أبو 

و�حلذر  �حل�صم  مدى  �إىل  لن�صري  و�إمنا  حلما�ص؛  كبري�ً  وموؤ�ص�صاً  �لفل�صطينيني، 

�الإخو�ن  من  �لعديد  �أن  و�إىل  �آنذ�ك؛  �لفل�صطينيون  �الإخو�ن  �إليه  و�صل  كان  �لذي 

�لقد�مى وقعو� يف حرج �جلمع بني �لتنظيمني. كما �أن عدد�ً ممن بقي مع فتح، ظّل 

 
103

“�إخو�نياً“ كما يف حالة يو�صف عمرية. �لتز�مه �الإ�صالمي، و�عتبار نف�صه  على 

وبح�صب �صليمان حمد فاإنه ي�صهد �أن عمرية “�صدق مع �هلل“، و�أنه بقي على خطه 

104
�الإ�صالمي.

ويف �لكويت، تابع ح�صن عبد �حلميد قيادة �الإخو�ن �لفل�صطينيني �إىل حني ذهابه 

لنيل درجة �لدكتور�ه يف بريطانيا �صنة 1970، ليحل مكانه نائبه عمر �أبو جبارة، 

�لذي تويف يف �صيف 1975، حيث حلّ مكانه �صليمان حمد حتى نهاية �صنة 1989، 

ثم توىل مكانه ح�صن عبد �ملح�صن )�أبو بالل( �عتبار�ً من بد�ية 1990. 

مقابلة مع �صليمان حمد، ور�صالة منه �أي�صاً.  
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ثامناً: الإخوان الفل�ضطينيون يف �ضورية:

�ملعلومات �لتي بني �أيدينا قليلة عن �الإخو�ن �مل�صلمني �لفل�صطينيني يف �صورية يف 

�لفرتة �لتي تغطيها در��صتنا. وعلى ما يبدو، فاإن �لالجئني �لفل�صطينيني مل ي�صكلو� 

تنظيم  من  جزء�ً  كانو�  و�إمنا  بهم،  خا�صاً  “�إخو�نياً“  تنظيماً  جلوئهم،  بد�يات  يف 

وحممود  �حل�صن  هاين  فاإن  �صايغ،  يزيد  در��صة  وبح�صب  �ل�صوريني.  �الإخو�ن 

لالإخو�ن  �ن�صمو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �ل�صبان  من  كثريين  بني  من  كانا  عبا�ص 

�الإخو�ن  م�صادر  معظم  �أن  غري 
 105

�خلم�صينيات. �أو�ئل  يف  �صورية  يف  �مل�صلمني 

تنفي �أو ال ت�صري �إىل �ن�صمام حممود عبا�ص لالإخو�ن، عد� م�صدر و�حد هو عبد �هلل 

�صورية.  يف  �إقامته  �أثناء  يف  �صئيلة  لفرتة  كان  �النتماء  هذ�  ولعل 
 106

عزة، �أبو 

“�لنظام �خلا�ص“  “�الإخو�ن“ بجهاز  �أقر�نه  �لتحق هاين �حل�صن وكثري من  وقد 

تنفيذ  يتوليان  كانا  و�للذين  �الإخو�ن،  د�خل  يني  �ل�رشِّ بدر“  “فر�صان  بجهاز  �أو 

�صابط  يد  على  ع�صكري  وتدريب  عقائدي  لتثقيف  وخ�صعو�  �خلا�صة.  �ملهمات 

�إىل �صورية. و�أ�ص�ص  �أر�صلته قيادة �جلماعة خ�صي�صاً  �صابق يف �جلي�ص �مل�رشي، 

هاين �حل�صن جمموعة “�صباب �الأق�صى“ �لتي تناف�صت يف �نتخابات ر�بطة �لطلبة 

�لتحق هاين �حل�صن بجامعة  �أو��صط �خلم�صينيات. ثم  �لفل�صطينيني يف �صورية يف 

�أملانية، حيث ن�صط يف �لو�صط �لطالبي �لفل�صطيني؛ يف �أو�خر �خلم�صينيات على ما 

�ل�صابق لالإخو�ن  �نتمائها  �إىل  �أ�صار يزيد �صايغ  �لتي  �ل�صخ�صيات  ومن 
107  

يبدو.

ويبدو �أن �لتز�م هوؤالء مع �الإخو�ن مل ي�صتمر، غري �أنهم كانو� 
 108

عادل عبد �لكرمي.

من رو�د �إن�صاء حركة فتح ذوي �خللفية �الإخو�نية، كما �صرنى يف �لف�صل �خلام�ص.

�أما �ل�صخ�صان �للذ�ن �رتبط ��صمهما باإن�صاء �لتنظيم �لفل�صطيني يف �صورية، فهما 

عدنان �لنحوي، ونادر �حلاج عي�صى؛ وقد ن�صاأ ذلك عن �صابق عالقتهما باالإخو�ن 

يزيد �صايغ، الكفاح امل�شلح والبحث عن الدولة: احلركة الوطنية الفل�شطينية، 1993-1949،   
105

ترجمة با�صم �رشحان )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 2002(، �ص 151.

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 91.  
106

يزيد �صايغ، احلركة الوطنية الفل�شطينية، �ص 153-151.  
107

�ملرجع نف�صه، �ص 151.  
108
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دورهما  ومن  م�رش؛  يف  يقيمان  كانا  عندما  غزة  قطاع  من  �لقادمني  �لفل�صطينيني 

 109
�لقيادي هناك، حيث كالهما كانا طالبني يف كلية �لهند�صة بجامعة �لقاهرة.

تخرج نادر وعاد �إىل �صورية �صنة 1959، عمل مهند�صاً يف �الإذ�عة و�لتلفزيون. 

�صورية،  يف  لالإخو�ن  �لعام  �ملر�قب  �لعطار  ع�صام  نف�صها  �ل�صنة  يف  ��صتدعاه  وقد 

وطلب منه ن�رش دعوة �الإخو�ن يف �ملخيمات �لفل�صطينية يف �صورية، و�أعطاه خم�صة 

�أ�صماء من �الإخو�ن ليعمل معهم، ويكون م�صوؤوالً عنهم. وكان من بينهم عبد �لوهاب 

110
م�صطفى وخليل حمد، وكلهم كانو� يقيمون يف دم�صق.

يف  عمل  حيث   ،1961 �صنة  �صورية  �إىل  وعاد  فتخرج  �لنحوي  عدنان  �أما   

�لريا�ص �إىل  وغادر  �ل�صعودية،  يف  �الإعالم  وز�رة  مع  تعاقد  �أن  �إىل  حم�ص   �إذ�عة 

م�صوؤولية  توىل  �لنحوي  فاإن  �خلالدي،  �إ�صماعيل  ذكره  ما  وبح�صب   .1964 �صنة 

�إن  ذلك  غري 
 111

�لفل�صطيني. �لتنظيم  �إن�صاء  بعد  �صورية  يف  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن 

�َصحَّ فيكون لفرتة ق�صرية )1962-1964 تقريباً(. �أما نادر �حلاج عي�صى فيذكر 

 112
�أنه ��صتمر يف قيادة �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف �صورية يف �لفرتة 1968-1959.

ويبدو �أنه قد مّت بذل جهد كبري يف جمال �لدعوة يف �لو�صط �لفل�صطيني، ومّت �ل�صفر 

�إىل �لعديد من �ملدن و�ملحافظات وبد�أ �النت�صار يف حم�ص وحلب و�لالذقية. كما يبدو 

ال  �أنه  تظن  كانت  �ل�صورية  �ملخابر�ت  �أن  لدرجة  ومنظماً،  هادئاً  كان  �النت�صار  �أن 

يوجد �إخو�ن يف �ملخيمات �لفل�صطينية. ويف �أثناء عملهم وجدو� جمموعة �إ�صالمية يف 

حم�ص من �أربعة �أو خم�صة �أ�صخا�ص، من بينهم �صدقي �لبيك وغازي �لتوبة وعلي 

�صبحية وريا�ص زيد، وكان لهم ن�صاط �إ�صالمي، وكانو� قريبني من �الإخو�ن. وقد 

  مقابلة مع نادر �حلاج عي�صى.
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�إ�صماعيل �خلالدي، 60 عاماً يف جماعة الإخوان امل�شلمني، �ص 69. وبينما ي�صري عدنان �لنحوي �إىل   
111

�أن �إخو�ن غزة يف م�رش كلفوه ببناء �لتنظيم يف �صورية بعد تخرجه �صنة 1961، و�أنه )�أي �لنحوي( 

نال مو�فقة �الأ�صتاذين م�صطفى �ل�صباعي وع�صام �لعطار على ذلك؛ �إال �أنه يذكر �أن �الأمور مل ت�رش 

كما كان يتوقع، وال �صمن �لت�صور �لذي كان يطرحه. غري �أنه يف كل �الأحو�ل غادر �صورية للعمل يف 

�ل�صعودية �صنة 1964. �نظر: عدنان �لنحوي، فل�شطني واللعبة املاكرة، �ص 79-78.
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�صنة  نحو  وبعد  تقريباً.   1962 �صنة  �الإخو�ن  يف  �نتظمو�  حيث  معهم  �لتن�صيق  مّت 

�إليهم. ويف  �أخرى يف حلب كان ��صم م�صوؤولها عي�صى، ف�صموها  وجدو� جمموعة 

 113
�لالذقية كان ��صم �الأخ �مل�صوؤول �إ�صكندر.

�لدعوة،  “عالنية  �لتز�م خط  �لتنظيم، مع  وبح�صب نادر فقد كان هناك دقة يف 

و�رشية �لتنظيم“. وكان نادر م�صوؤوالً عن �لعمل، وغازي �لتوبة نائبه. وكان هناك 

�جتماع �صنوي لالإخو�ن �لفل�صطينيني يف مدينة �لالذقية ي�صتمر �أحياناً ملدة �أ�صبوع 

�الإخو�ن  �صورى  جمل�ص  يف  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  مندوب  نادر  وكان  �أكرث.  �أو 

نف�صه  �لوقت  يف  وكان  قوياً.  �لطرفني  بني  و�لتو��صل  �لتعاون  وكان  �ل�صوريني. 

 114
ع�صو�ً يف جمل�ص �صورى تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني.

غازي  �أد�ر  حيث   ،1972-1968 �لفرتة  يف  �الإجباري  للتجنيد  نادر  �ن�صم 

1972 تعر�ص �الإخو�ن ملالحقات �صديدة  �لتوبة �لعمل مكانه يف هذه �لفرتة. وبعد 

)فل�صطينيني و�صوريني(. وبعد �نك�صاف �أ�صماء �الإخو�ن يف �إحدى �ل�صقق بدم�صق 

 115
�صنة 1975، ��صطر نادر للهرب لالأردن ثم ��صتقر يف �ل�صعودية.

تا�ضعًا: نبذة خمت�ضرة حول الفرتة 1978-1967: 

�لفل�صطينيني  �الإخو�ن  قيادة  قطر،  يف  ��صتقر  �لذي  �صابر،  �لبديع  عبد  توىل 

يف غياب هاين ب�صي�صو، ومت تثبيته ر�صمياً مر�قباً عاماً يف �جتماع جمل�ص �صورى 

�الإخو�ن �لفل�صطينيني �صنة 1969 يف بريوت. غري �أن عبد �لبديع ��صتعفى من �لقيادة 

�صنة 1970 فحلَّ مكانه نائبه عبد �هلل �أبو عزة، �إال �أن �أبو عزة �لذي تطورت لديه روؤى 

فكرية ناقدة لعمل �الإخو�ن ولفكر �صيد قطب؛ قدم ��صتقالته من موقعه �لقيادي؛ ثم 

116
�ن�صحب من جماعة �الإخو�ن.
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يف  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  عن  م�صوؤوالً  �أي�صاً  كان  �لذي  جبارة  �أبو  عمر  حلَّ 

�لكويت، مكان �أبو عزة، ثم مت تثبيته بانتخابه مر�قباً عاماً يف جمل�ص �ل�صورى �لذي 

عُقد �صنة 1973، و�نتخِب خريي �الأغا نائباً له، و�نتخِب معهم يف �للجنة �لتنفيذية 

�صليمان حمد ونادر �حلاج عي�صى وخليل حمد. قدَّر �هلل �أن يتوفى عمر �أبو جبارة 

رحمه �هلل يف بد�ية �صيف 1975 عندما وقع من فوق �صاحنة �صغرية يف �أثناء جتهزه 

لل�صفر �إىل �الأردن؛ فتوىل نائبه خريي �الأغا قيادة �الإخو�ن، �أما �صليمان حمد فحلَّ 

�ل�صورى  �جتماع  ويف  بالكويت.  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  قيادة  يف  جبارة  �أبو  مكان 

 117
خالل �ل�صنة نف�صها �نتخِب خريي �الأغا مر�قباً عاماً، و�صليمان حمد نائباً له.

�جلهادي  بالعمل  �الهتمام  يف  خ�صو�صاً  كبري  تناغم  وحمد  �الأغا  بني  كان 

�لع�صكري  �لتنظيم  قادة  �أحد  �الأغا  كان  فقد  و�لطالب؛  �ل�صباب  وبقطاع  لفل�صطني 

�لتي  فتح  حركة  موؤ�ص�صي  �أحد  حمد  وكان   ،)1954-1952( �لقطاع  يف  �خلا�ص 

�لذي توىل  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  تو�فق ذلك متاماً مع �صخ�صية  تركها الحقاً. وقد 

 قيادة �الإخو�ن يف قطاع غزة بعد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي للقطاع �صنة 1967. وقد ي�رش

�نطالقة  باجتاه  وللدفع  �لفل�صطيني،  للعمل  جديدة  روؤية  لبناء  �لالزمة  �لبيئة  ذلك 

�ملقاومة  حركة  ظهور  �إىل  �لنهاية  يف  �أدى  و�لذي  �جلهادي،  �لعمل  باجتاه  نوعية 

�الإ�صالمية )حما�ص(.

عالمة فارقة يف تاريخ 
 118

وكان توحيد تنظيمَي �الإخو�ن �لفل�صطينيني و�الأردنيني

 ،1976 �صيف  يف  �لفل�صطينيني  لالإخو�ن  �لتنفيذية  �للجنة  �جتماع  ففي  �الإخو�ن. 

تنظيم  مع  �لفل�صطيني  �لتنظيم  باندماج  يق�صي  قر�ر  م�رشوع  �للجنة  و�صعت 

مقابلة مع �صليمان حمد.  
117

�ل�صياق �لعام للن�ص ماأخوذ �أ�صا�صاً من مقابلة للموؤلف مع �صليمان حمد، غري �أن �ملعلومات نف�صها  
118 

�أو جزء منها تكرر يف رو�يات خريي �الأغا، و�صليمان عبد �لقادر، و�إبر�هيم غو�صة. وكذلك مقابلة 

يحيى �صقره، عّمان، �الأردن، 1998/8/24. ولد يحيى �صقره )�أبو هيثم( يف عني كارم ق�صاء �لقد�ص 

ح�صل   ،1956 �صنة  �الإخو�ن  �صفوف  يف  و�نتظم  �الأردن،  �رشق  �إىل  عائلته  �نتقلت   ،1938 �صنة 

�الإخو�ن  قيادة  1962، وبرز يف  �صنة  �لكويت  للعمل يف  �نتقل  �الت�صاالت من م�رش.  دبلوم يف  على 

تاأ�صي�ص  يف  �صارك   .1990 وحتى  �ل�صبعينيات  �أو�خر  منذ  بالكويت  �ل�صام(  بالد  )ثم  �لفل�صطينيني 

يف  للعمل  تفرغ  حيث   1992 �صنة  �الأردن  يف  لال�صتقر�ر  عاد  حما�ص.  تاأ�صي�ص  ويف  فل�صطني،  جهاز 

جماعة �الإخو�ن، و�أ�صبح �أمني �رش �ملكتب �لتنفيذي للجماعة.
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�الإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن يف �لد�خل و�خلارج. وكان �أ�صل �لفكرة قائماً على دمج 

�الإخو�ن  تنظيمات  مثالً  تتوحد  حيث  �إقليمية،  تنظيمات  يف  �الإخو�نية  �لتنظيمات 

م�رش  عليها  وق�ص  �ل�صام؛  بالد  تنظيم  يف  ولبنان  وفل�صطني  و�صورية  �الأردن  يف 

يف  �الإخو�ن  الآر�ء  و��صتقر�ء�ت  م�صاور�ت  وحدثت  �إفريقيا.  و�صمال  و�ل�صود�ن، 

خمتلف �الأقطار. وعُر�ص ذلك على جمل�ص �ل�صورى للتنظيم �لفل�صطيني، يف دورته 

�إىل  �لفكرة  �لتنفيذية برفع  �للجنة  1977، فو�فق عليه باالإجماع. وكُلفت  يف �صيف 

مبناق�صة  �لتنفيذية  �للجنة  قامت  وكذلك  و�صجعها،  عليها  فو�فق  �الإر�صاد  مكتب 

�لفكرة مع �لقيادة يف �الأردن، فلقيت منها ترحيباً حار�ً. وطرحت �لفكرة على جمل�ص 

�ملجل�ص  فو�فق  حمد،  و�صليمان  �الأغا  خريي  بوجود  �الأردن  يف  �الإخو�ن  �صورى 

�الأردنيني  �الإخو�ن  �صورى  جمل�صَي   
ُّ

حل مت   1978 �صنة  وخالل  باالإجماع.  عليها 

و�الإخو�ن �لفل�صطينيني؛ ومت �نتخاب جمل�ص جديد، وفق الئحة جديدة، و�نتخبت 

�الإخو�ن  ت�صكيالت  و�ن�صمت  خليفة،  �لرحمن  عبد  حممد  برئا�صة  جديدة  قيادة 

�لذي  �لتنظيم،  لهذ�  و�الإمار�ت  وقطر  و�ل�صعودية  و�لكويت  غزة  يف  �لفل�صطينيني 

�أن ظروفاً عملية ومو�صوعية حالت دون  �ل�صام“. وبالرغم من  “بالد  �أطلق عليه 

�ن�صمام �إخو�ن �صورية ولبنان للتنظيم �إال �أنه حافظ على ��صم “بالد �ل�صام“.

خال�ضة:

جماعة  على  وق�صوة  �صعوبة  �لفرت�ت  �أ�صد  من   1967-1957 �لفرتة  كانت 

عانى  �إذ  عام.  ب�صكل  �الإ�صالمي  �لتيار  وعلى  �لفل�صطينيني،  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

�الإخو�ن يف قطاع غزة من مالحقات �لنظام �مل�رشي �الأمنية، ومن �أجو�ء �صيا�صية 

و�إعالمية �صعت �إىل “�صيطنتهم“ وعزلهم وتهمي�صهم. وهي �إجر�ء�ت جنحت �إىل حّد 

“نزيف“ �لكفاء�ت و�لطاقات �لتي  �أهد�فها. كما عانت �جلماعة من  كبري يف حتقيق 

هاجرت �إىل بلد�ن �خلليج وغريها، بحثاً عن فر�ص �أف�صل للعمل، وعن �صقوف �أعلى 

للحرية. وخ�رشت �جلماعة �لكثري من قياد�تها وكو�درها �لذين حتولو� �إىل حركة 

فتح. كما تلقت �رشبة قا�صية باعتقال �ل�صلطات �مل�رشية ملر�قبها �لعام ونائبه وعددٍ    

من �لكو�در �لبارزة.
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من جهة �أخرى، فاإن هذه �لظروف �أ�صهمت ب�صكل كبري يف �لدفع باجتاه تاأ�صي�ص 

�أ�صا�صاً  �أ�ص�ص �صلبة؛ وهو تنظيم ن�صاأ  تنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني �لفل�صطينيني على 

من �إخو�ن قطاع غزة، لكنه �رشعان ما �ت�صع لي�صمل �لفل�صطينيني يف �لبالد �لعربية، 

�الإخو�ن  �أن  غري  �لوقت.  ذلك  يف  �لغربية  �ل�صفة  �إليه  ي�صم  كان  �لذي  �الأردن  عد� 

�لفل�صطيني؛  �لتنظيم  �إىل  �لعادة  يف  ين�صمون  كانو�  �الأردن  يغادرون  كانو�  �لذين 

�أما فل�صطينيو لبنان   .1978 �ل�صام يف �صنة  �لتنظيمان يف تنظيم بالد  �أن يتحد  قبل 

�أن يكون  �الإ�صالمية يف لبنان، دون  �لفرتة يف �جلماعة  “�إخو�نياً“ يف تلك  فانتظمو� 

هناك “نظرياً“ ما ينعهم لالن�صمام لالإخو�ن �لفل�صطينيني.

لت�صهيل  �خلارج،  يف  �لوقت  طيلة  ظلت  �لفل�صطيني  �لتنظيم  قيادة  �أن  و�ملالحظ 

�لنظام �مل�رشي  �لعمل وتنفيذه، و�لبعد عن �صطوة  �لتو��صل ومتابعة  �لقدرة على 

)بعد �رشبة 1965(، و�لبعد عن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بعد حرب 1967.

متتع �الإخو�ن �لفل�صطينيون بتنظيم متما�صك، وبيئة �صورية نا�صجة، ودينامية 

د�خلية عالية، وقدرة كبرية على �لتكيف مع �لظروف �ملختلفة، وحافظو� على �أنوية 

�أماكن تو�جدهم، بالرغم من �خل�صائر �لكبرية يف �لكفاء�ت، وبالرغم من  �صلبة يف 

غياب تاأثريهم يف م�صار �لعمل �لفل�صطيني. وبالتايل، فاإنهم بعد حرب 1967 كانو� 

�لذي  �لعنيف  �لزلز�ل  �صوء  يف  عملهم،  �إطالق  الإعادة  معقوالً  �أدنى  حد�ً  يلكون 

�أ�صاب �لبيئة �لفل�صطينية و�لعربية.
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 هاين ب�شي�شو

�أول مر�قب عام لالإخو�ن �مل�صلمني 

�لفل�صطينيني، و�أبرز رموز �الإخو�ن 

يف �خلم�صينيات و�ل�صتينيات.

 عبد الرحمن بارود

�أحد �أبرز قادة �الإخو�ن 

�لفل�صطينيني، نائب �ملر�قب �لعام 

هاين ب�صي�صو يف قيادة �لتنظيم 

�لفل�صطيني. من قادة �لعمل 

�الإخو�ين يف �ل�صعودية، و�أحد 

موؤ�ص�صي حركة حما�ص.
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 عبد اهلل اأبو عزة

من �أبرز قياد�ت �الإخو�ن 

�لفل�صطينيني يف قطاع غزة 

و�خلليج، وتوىل مهام �ملر�قب 

 �لعام للتنظيم �لفل�صطيني

.1972-1969

 عبد البديع �شابر

من �أبرز قياد�ت �الإخو�ن 

�لفل�صطينيني يف قطاع غزة وقطر، 

وتوىل مهام �ملر�قب �لعام للتنظيم 

 �لفل�صطيني 1969-1965.

يف �ل�صورة عبد �لبديع �صابر، 

و�لطفالن �للذ�ن معه �بنه بالل، 

و�بنته هدى.
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 عمر اأبو جبارة

من �أبرز قياد�ت �الإخو�ن 

�لفل�صطينيني يف قطاع غزة 

وم�رش و�لكويت يف �خلم�صينيات 

و�ل�صتينيات، و�ملر�قب �لعام للتنظيم 

�لفل�صطيني 1975-1973.

 خريي الأغا

من �أبرز قياد�ت �الإخو�ن �مل�صلمني 

�لفل�صطينيني، وم�صوؤول �لعمل 

�الإخو�ين �لفل�صطيني يف �ل�صعودية، 

و�ملر�قب �لعام للتنظيم �لفل�صطيني 

 1975-1978، و�أول رئي�ص
حلركة حما�ص.
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�ل�صيخ �أحمد يا�صني بعد تعيينه معلماً يف �أو�خر �خلم�صينيات. 

ال�شيخ اأحمد يا�شني

برز يف �لعمل �لدعوي و�لرتبوي يف قطاع غزة يف �ل�صتينيات. قاد 

�لعمل �الإ�صالمي �الإخو�ين يف �لقطاع بعد حرب 1967، �أ�ص�ص للعمل 

�لع�صكري �ملقاوم يف �لقطاع؛ ويعد �الأب �لروحي حلركة حما�ص.

�ل�صيخ �أحمد يا�صني �الأول من �ليمني يف بيارة �أبو رحمة يف منطقة بيت حانون 1961.
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�شليمان حمد يف �لو�صط ماد�ً ذر�عيه مع جمموعة من �ملدر�صني. 

�ل�صورة يف �لكويت  يف منت�صف �خلم�صينيات.

 �شليمان حمد

كان له دور رئي�صي يف �لبد�يات �الأوىل لالإخو�ن �لفل�صطينيني يف �لكويت، ويف 

قيادة تنظيمهم، ويف قيادة �لتنظيم �لفل�صطيني، ويف تاأ�صي�ص حما�ص.
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 اإ�شماعيل اخلالدي

من �أبرز قياد�ت �الإخو�ن 

�لفل�صطينيني، ومن موؤ�ص�صي 

�لتنظيم �لفل�صطيني، وم�صوؤول 

 �لتنظيم يف قطاع غزة

.1967-1963

اإ�شماعيل اخلالدي
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 ح�شن عبد احلميد

من �أبرز قياد�ت �الإخو�ن �لفل�صطينيني، وم�صوؤول �لتنظيم 

 �لفل�صطيني يف �لكويت 1970-1961.

يف �ل�صورة ح�صن عبد �حلميد برفقة �لطفل عبد �لرحمن �أبو دية، 

�لكويت، ]�أو�خر 1961[.

 عدنان النحوي

م�صوؤول �الإخو�ن 

�لفل�صطينيني �لد�ر�صني يف 

م�رش 1960-1956.
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عبد الفتاح دخان، 1963. 

 عبد الفتاح دخان

من �أبرز رموز �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف قطاع غزة. برز دوره يف قيادة �لتنظيم يف 

�لقطاع خ�صو�صاً بعد حرب 1967. من �أبرز موؤ�ص�صي حركة حما�ص.
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حماد احل�شنات، من �أبرز رموز �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف قطاع غزة. برز دوره 

�لقيادي خ�صو�صاً بعد حرب 1967. من موؤ�ص�صي حركة حما�ص.

 حممد الغرابلي

كان من �أبرز قياد�ت �الإخو�ن 

�مل�صلمني يف قطاع غزة يف 

�ل�صتينيات، وتوىل م�صوؤولية 

منطقتي �ل�صجاعية و�لدرج.
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 حممد ح�شن �شمعة

من �أبرز رموز �الإخو�ن 

�لفل�صطينيني يف قطاع غزة؛ 

برز دوره �لقيادي يف �لقطاع 

خ�صو�صاً بعد حرب 1967. 

من موؤ�ص�صي حركة حما�ص. 

حممد طه، من �لرعيل �الأول لالإخو�ن يف قطاع غزة، ومن موؤ�ص�صي حركة حما�ص.
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 حممد �شيام

 عندما كان طالباً يف �جلامعة

يف �لقاهرة 1959.

حممد �شيام

من �أبرز ن�صطاء �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف غزة و�لقاهرة و�لكويت يف �خلم�صينيات 

و�ل�صيتينيات؛ ثم برز �صاعر�ً وقائماً باأعمال مدير �جلامعة �الإ�صالمية بغزة، 

ورمز�ً من رموز حما�ص.

مقابلة حم�صن �صالح مع حممد �صيام يف كو�المبور 2000/6/4.
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حممد اأبو دية، من �أبرز ن�صطاء �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف غزة و�لكويت يف �خلم�صينيات 

و�ل�صتينيات. برز يف �لعمل �لدعوي و�لرتبوي، كما برز الحقاً يف جمال �ل�صعر.

�شليمان عبد القادر، من قياد�ت �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف �لكويت يف �ل�صتينيات 

و�ل�صبعينيات، ثم من قياد�تهم يف �الإمار�ت.
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م�شطفى عقيل اأبو �شمالة، من قياد�ت �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف �لكويت.

حمدان عبد اللطيف، من رموز �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف �لكويت.
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 ح�شن عبد املح�شن، من قياد�ت �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف �لكويت.

توىل قيادة �لتنظيم �صنة 1990.

�شعيد الهلي�س، من رموز �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف �لكويت.
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 �شالح حلِّ�س

من ن�صطاء �الإخو�ن 

�لفل�صطينيني يف قطاع غزة 

ومن رو�د �الإخو�ن يف 

�ل�صعودية.

�صورة جتمع من �ليمني �إىل �ل�صمال حممد �صيام، وم�صطفى عقيل، وخليل �خلالدي، 

من رو�د �لعمل �الإخو�ين �لفل�صطيني يف �لكويت.
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عي�شى حممد يو�شف، من نا�صطي �الإخو�ن يف منطقة دير �لبلح يف �لن�صف �الأول 

من �خلم�صينيات، ومن نا�صطي ر�بطة طلبة فل�صطني يف �لقاهرة يف �لن�صف �لثاين من 

�خلم�صينيات. له دور بارز الحقاً يف �لعمل �الإخو�ين �لفل�صطيني يف �الإمار�ت.

 داود اأبو خاطر

من رموز �الإخو�ن �مل�صلمني 

يف قطاع غزة.
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 غازي اأبو �شماحة، برز يف قطر يف قيادة �الإخو�ن �لقادمني من �الأردن )مبا فيها

�ل�صفة �لغربية( منذ �ل�صتينيات. من موؤ�ص�صي حركة حما�ص.

 غازي التوبة

برز يف قيادة �الإخو�ن 

�لفل�صطينيني �ملقيمني يف 

�صورية يف �ل�صتينيات.
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�صورة جماعية لرحلة ملجموعة من �الإخو�ن، و�لتعليق على ظهر �ل�صورة بخط حممد �أبو دية:

 هذه �ل�صورة �أخذت عندما كنُت مع جمموعة من �الإخوة يف رحلة على �صو�طئ غزة

وذلك يف نهاية �خلم�صينات �أو بد�ية �ل�صتينات وحتتوي على 17 من �الإخوة �لذين �أحفظ من 

�أ�صمائهم:

1. اأحمد يا�شني - من جورة ع�صقالن �ملحتلة )�ل�صهيد عليه رحمة �هلل(.

2. جعفر اخلالدي - من قرية كرتيا �ملحتلة.

3. خليل اخلالدي - من قرية كرتيا �ملحتلة رحمه �هلل.

4. زهري الزهري - من مدينة غزة.

5. حممد عطوة - من قرية حمامة �ملحتلة.

8. خ�رش اخلالدي - من قرية كرتيا �ملحتلة.

9. حممد الكحلوت - من قرية نعليا بجو�ر �ملجدل.

10. حماد عليان احل�شنات.

11. اأحمد غيث - من قرية جورة ع�صقالن.

12. حممد اأحمد اأبو دية - من قرية جورة ع�صقالن.

13. حممد ال�شيخ يو�شف.

و�الإخوة �لباقية ن�صيت �أ�صماءهم �أو ال �أعرفهم �أ�صالً لالأ�صف.
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رحلة على �صاطئ �لبحر لالإخو�ن �لفل�صطينيني يف قطاع غزة، 

�أو�خر �خلم�صينيات.
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 عبد اهلل املطوع

�ملر�قب �لعام لالإخو�ن 

�لكويتيني. لعب دور�ً مهماً يف 

دعم �لعمل �الإ�صالمي لفل�صطني 

منذ بد�ياته، مرور�ً مبع�صكر�ت 

�ل�صيوخ، وحركة حما�ص، 

باالإ�صافة �إىل �إ�صهامه �لكبري يف 

جماالت �لعمل �خلريي �ملختلفة.

 ال�شيخ ح�شني امل�رشي

�أحد �الإخو�ن �مل�رشيني �لذين 

كان لهم دور توعوي وتربوي 

يف قطاع غزة يف منطقة رفح.




