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املقدمة

املقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيد �ملر�صلني، وعلى �آله و�صحبه 

�أجمعني.

 1967-1949 “�الإخو�ن �مل�صلمون �لفل�صطينيون“ يف �لفرتة  يرّكز هذ� �لكتاب، 

عرف �لذي  تنظيمهم  ن�صاأة  وعلى  غزة،  قطاع  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جتربة   على 

عد�  �لعربية  �لبالد  يف  �لفل�صطينيني  لي�صمل  و�ت�صاعه  �لفل�صطيني“  بـ“�لتنظيم 

�لغربية )�لتي كانت جزء�ً من �الأردن يف  �ل�صفة  �أما �الإخو�ن �مل�صلمون يف  �الأردن. 

تلك �لفرتة( فقد كان عملهم موحد�ً مع �الإخو�ن يف �رشقي �الأردن، وهو ما �صتغطيه 

در��صة �أخرى غري هذه �لدر��صة �إن �صاء �هلل. وف�صول هذ� �لكتاب �الأ�صا�صية جرى 

حتكيم كلٍّ منها كدر��صة علمية حمكمة.

�الإ�صالمي  “�لتيار  لدر��صة  ومتابعة  ��صتكماالً  �لدر��صة  هذه  فكرة  جاءت 

يف  ون�رشت  جنزت 
ُ
�أ �لتي   “1948-1917 �جلهاد  حركة  يف  و�أثره  فل�صطني  يف 

�ملاج�صتري  ر�صالة  كانت  و�لتي  �لع�رشين،  �لقرن  ثمانينيات  من  �لثاين  �لن�صف 

يف  �لفل�صطيني  �الإ�صالمي  �لتيار  در��صة  فكرة  لقيت  وقد  �ل�صطور.  هذه  لكاتب 

�لعاملية  �الإ�صالمية  �جلامعة  يف  �الأبحاث  مركز  وت�صجيع  دعم  �لالحقة  �ملر�حل 

مباليزيا )International Islamic University Malaysia )IIUM عندما كان 

�لكاتب خ�صو�صاً يف �لفرتة �لتاريخ يف �جلامعة؛ حيث ن�صط  بق�صم  �أ�صتاذ�ً   �لكاتب 

1998-2000 يف جمع �ملادة �لعلمية للدر��صة. غري �أنه مع �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى 
�صنة 2000، �ن�صغل مب�رشوع �أكرث �إحلاحاً هو �إعد�د مادة علمية �صاملة عن �لق�صية 

ولكل  �جلامعات،  لطلبة  للدر��صة  متكامالً  منهاجاً  ت�صلح  بحيث  �لفل�صطينية، 

�ملهتمني بال�صاأن �لفل�صطيني. وقد ��صتهلك ذلك منه معظم وقته �ملخ�ص�ص للبحث 

�أر�ص فل�صطني  )�أجز�ء( هي  �أربع كتب  2000-2003، حيث �صدرت يف  �لفرتة   يف 

�صد  �مل�صلحة  و�ملقاومة  �الإ�رش�ئيلي،  و�لكيان  �ل�صهيوين  و�مل�رشوع  و�صعبها، 

�مل�رشوع �ل�صهيوين يف فل�صطني، وم�صاريع �لت�صوية �ل�صلمية للق�صية �لفل�صطينية، 
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ثم  �لفل�صطينية“.  �لق�صية  يف  منهجية  “در��صات  هو  و�حد  جملد  يف  جمعها  ومّت 

مدير�ً  للعمل   2004 �صنه  بانتقاله  و�الأولويات  �الن�صغاالت  �لكاتب  على  تتابعت 

�هتمامه  د�ئرة  وبتغريُّ  بريوت،  يف  و�ال�صت�صار�ت  للدر��صات  �لزيتونة  ملركز 

�صل�صلة  �إ�صد�ر  قبيل  من  و�ال�صرت�تيجية،  �ل�صيا�صية  �لدر��صات  �إىل  وتركيزه 

وحلقات  �ملوؤمتر�ت  عمل  على  و�الإ�رش�ف  �لفل�صطيني،  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير 

�لنقا�ص و�لتقدير�ت �ال�صرت�تيجية وكتابة �لتحليالت �ل�صيا�صية. وقد ت�صبب ذلك يف 

تر�جع خط �لدر��صات �لتاريخية، وخ�صو�صاً �لدر��صة �ملتعلقة باالإخو�ن �مل�صلمني 

�ل�صنتني  يف  �صعى  �لكاتب  �أن  غري  متتالية.  تاأجيالت  �إىل  �أدى  مما  �لفل�صطينيني، 

�لدر��صة و�إعد�دها للن�رش، بالرغم من  �ملا�صيتني ال�صتفر�غ �جلهد يف تبيي�ص هذه 

تعدد �اللتز�مات وت�صابكها.

***

كان �لتحدي �الأكب بالن�صبة لهذه �لدر��صة هو �صاآلة �ملادة �ملتوفرة عن �ملو�صوع. 

�الإ�صالمية  و�لرموز  �ل�صخ�صيات  من  جمموعة  وجود  كان  �مل�صجع  �الأمر  �أن  غري 

مل  لكنها  و�ل�صتينيات،  �خلم�صينيات  فرتة  يف  قيادياً  دور�ً  لعبت  �لتي  �لفل�صطينية 

هذه  �لتقى  حيث  �ملقابالت،  ع�رش�ت  بعمل  �لباحث  قام  لذلك،  جتربتها.  ل  ت�صجِّ

�إقامتها يف �الأردن و�لكويت و�ل�صعودية و�الإمار�ت ولبنان.  �ل�صخ�صيات يف بلد�ن 

�أما يف �لد�خل �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، فقد مت جتاوز عدم قدرة 

�لباحث على �لدخول �إىل فل�صطني، من خالل تعاون كرمي من �الأ�صتاذ �لدكتور فريد 

�أبو ظهري و�ل�صحفي حممد �حلاليقة بالتو��صل مع عدد من �ل�صخ�صيات و�إي�صال 

لت �إجابات �ل�صخ�صيات ر�صيد�ً مهماً يف  �الأ�صئلة �إليها وت�صجيل �إجاباتها. وقد �صكَّ

�لتاريخ �ل�صفوي �لفل�صطيني ومادة مرجعية لتجربة �لتيار �الإ�صالمي �لفل�صطيني، 

�الإخو�ن �مل�صلمني �لفل�صطينيني. وقد مّت ت�صجيل معظم هذه �ملقابالت يف  وحتديد�ً 

�أنه �صنحت بع�ص �لفر�ص الحقاً لت�صجيل مقابالت مع  1998-1999؛ غري  �لفرتة 

�صخ�صيات مل نتمكن من �لو�صول �إليها �أو تكررت روؤيتها يف �ل�صنو�ت �لتالية.

لقد �نعك�ص عدم ت�صجيل �الإ�صالميني �لفل�صطينيني لتجربتهم فر�غاً �أو غمو�صاً 

مذكر�تهم  �آخرون  كتب  بينما  و�ل�صتينيات؛  �خلم�صينيات  يف  لدورهم  ت�صوهاً  �أو 
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�لبيئات  خالل  من  جتاربهم  �أو  �الأيديولوجية،  خلفياتهم  عاك�صني  �لفرتة  تلك  عن 

يف  �أو  �الإ�صالميني  عن  بعيد�ً  عا�صوها،  �لتي  و�الجتماعية  �ل�صيا�صية  و�الأو�صاط 

�أحيان عديدة يف �صوء م�صتويات خمتلفة من �الحتكاك، حيث نحا عدٌد منها منحى 

�الأدبيات  عك�صت  �لفرتة  لتلك  �ملهمة  �لعلمية  �لدر��صات  من  �لعديد  �أن  كما  �صلبياً. 

و�لرو�يات �ملتد�ولة �لتي غيَّبت �الإ�صالميني ب�صكل كبري �أو مل تتمكن من �لو�صول 

�لعديد من  ت�صجيل  ب�صبب عدم  �مل�صوؤولية  من  �الإ�صالميون جزء�ً  �إليهم. ويتحمل 

�لتي  �ل�رشية  ظروف  ب�صبب  �آخر  جانب  من  معذورون  وهم  لتجاربهم،  قياد�تهم 

��صطرو� للجوء �إليها حفظاً الأمن عملهم، ونتيجة مالحقات �الأنظمة �ل�صيا�صية لهم.

***

�ل�صادر  �لعربية“  �لدول  “مع �حلركة �الإ�صالمية يف  �أبو عزة  يُعّد كتاب عبد �هلل 

�الإخو�ن  جتربة  عن  �ملن�صورة  �ملر�جع  �أبرز   ،1985 �صنة  بالكويت  �لقلم  د�ر  عن 

�مل�صلمني �لفل�صطينيني. وتكمن �أهميته يف �أن �أبو عزة نف�صه لعب دور�ً قيادياً كبري�ً 

�أن  1985(، كما  )�صنة  �لتي يغطيها بحثنا، وُن�رش يف فرتة مبكرة ن�صبياً  يف �ملرحلة 

�لروح �لعلمية و�ملو�صوعية �لتي حتلى بها �أبو عزة �أ�صافت قوة �إىل مذكر�ته، وهو 

و�إن غطى �لفرتة �لتي كان فيها ع�صو�ً يف �الإخو�ن، فاإنه قد كتبه بعد �أن ترك هذه 

�جلماعة بنحو ع�رش �صنني، ليقدم قر�ءته من “�خلارج“ �أي�صاً.

�خلالدي  �لعزيز  عبد  �إ�صماعيل  كتاب  مرجعياً  �صكالً  �أخذت  �لتي  �لكتب  ومن 

و�لتوثيق  �لتاأريخ  مركز  ن�رشه  و�لذي  �مل�صلمني“،  �الإخو�ن  جماعة  يف  عاماً   60“
يف  رئي�صي  دور  �خلالدي  لالأ�صتاذ  وكان   .2010 �صنة  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني 

جماعة �الإخو�ن يف قطاع غزة خ�صو�صاً يف �لفرتة 1967-1957.

�لذي  �حلمر�ء“  “�ملئذنة  غو�صة  �إبر�هيم  مذكر�ت  من  �الأوىل  �لف�صول  وتدخل 

ن�رشه مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت �صنة 2008 �صمن �لكتب �ملرجعية 

يف  در��صته  فرتة  يف  �أم  و�الأردن،  �لغربية  �ل�صفة  يف  لتجربته  �صو�ء  �لفرتة،  لتلك 

من  �لقادمني  باالإخو�ن  و�حتكاكه  �خلم�صينيات،  من  �لثاين  �لن�صف  يف  �لقاهرة 

غزة. كما م�صَّ عدنان �لنحوي �لذي كان م�صوؤول �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف م�رش يف 
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“فل�صطني و�للعبة �ملاكرة“ �ل�صادر عن  �لن�صف �لثاين من �خلم�صينيات، يف كتابه 

اً خفيفاً. د�ر �لنحوي بال�صعودية �صنة 2008، �ملو�صوع م�صَّ

كر��ص  �الإخو�نية  �خللفية  ذ�ت  فتح  قياد�ت  من  لعدد  �ملفيدة  �ملذكر�ت  ومن 

“حركة فتح: �لبد�يات“ خلليل �لوزير “�أبو جهاد“ �لتي ن�رشت يف جملة �لدر��صات 
حقق  �لتي  �لبلعاوي،  فتحي  ومذكر�ت   .2015 خريف   ،104 �لعدد  �لفل�صطينية، 

�لعربي  �ملركز  �ل�صادرة عن  �أ�صطور،  �لطاهر، ون�رشها يف جملة  منها معني  جانباً 

لالأبحاث ودر��صة �ل�صيا�صات بقطر، �لعدد 5، كانون �لثاين/ يناير 2017؛ ومذكر�ت 

�صليم �لزعنون “�ل�صرية و�مل�صرية“ �لتي ن�رشتها �الأهلية للن�رش و�لتوزيع باالأردن 

�صنة 2013؛ وكتاب “فل�صطيني بال هوية“ ل�صالح خلف �لذي ُن�رش �أكرث من مرة، 

1996، ومذكر�ت �صعيد �مل�صحال �لتي  كان �أحدها طبعة د�ر �جلليل باالأردن �صنة 

دونها يف كتابه “بني �لثورة و�لنفط و�أعمدة �ل�رش �ل�صبعة“، و�لتي ُن�رشت يف �الأردن 

�صنة 2013.

زياد  كتاب  مو�صوعنا  جو�نب  لبع�ص  تعر�صت  �لتي  �لعلمية  �لدر��صات  ومن 

�لذي �صدر   “1967-1948 �ل�صيا�صية يف قطاع غزة  “�أ�صول �حلركات  �أبو عمرو 

يف عكا عن د�ر �الأ�صو�ر �صنة 1987، وهو من �لدر��صات �ملبكرة �لتي خدمت كمرجع 

وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�صالمية  “�حلركة  وكتابه  عديدة؛  ل�صنو�ت  رئي�صي 

غزة“ �لذي �صدر �أي�صاً عن د�ر �الأ�صو�ر يف عكا �صنة 1989، غري �أن �ملادة �ملتعلقة 

�ل�صيخ  نهاد  وكتاب  �الأول؛  كتابه  من  عام  ب�صكل  ملخ�صة  �لثاين  كتابه  يف  ببحثنا 

خليل عن “حركة �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة 1967-1987“ �لذي ن�رشه مركز 

�لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني يف قطاع غزة �صنة 2011؛ وكتاب �إ�صماعيل �لبع�صي 

عن “هاين ب�صي�صو“ �أول مر�قب عام لالإخو�ن �لفل�صطينيني، و�لذي �صدر يف قطاع 

حما�ص،  �إىل  فتح  “من  �ملوىل  �صعود  وكتاب  2018؛  �صنة  �حلكمة،  بيت  عن  غزة 

بلبنان  �مل�رشق  �صائر  د�ر  �لذي �صدر عن  �لوطنية“  �الإخو�نية و�لنهايات  �لبد�يات 

�أ�صدره  �لذي   “1967-1948 غزة  “قطاع  �لنمل  �أبو  ح�صني  وكتاب  2018؛  �صنة 

�صايغ  يزيد  وكتاب  1979؛  �صنة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  يف  �الأبحاث  مركز 

 ،“1993-1949 “�لكفاح �مل�صلح و�لبحث عن �لدولة: �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية 
وكتاب   .2002 �صنة  �لفل�صطينية  �لدر��صات  موؤ�ص�صة  عن  بريوت  يف  �صدر  �لذي 
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�لذي �صدر يف بريوت عن  �ل�صيا�صية“،  �لفكر و�ملمار�صة  “حما�ص:  خالد �حلروب 

موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية �صنة 1996. 

ت  وهناك بع�ص �لدر��صات �ل�صغرية �ملبكرة، �لتي ُن�رشت يف جمالت علمية وم�صَّ

�الأر�ص  يف  �الإ�صالمي  “�لتيار  م�صطفى  هالة  در��صة  مثل  خفيفاً،  م�ّصاً  �ملو�صوع 

 ،113 �لعدد  بريوت،  يف  �ل�صادرة  �لعربي  �مل�صتقبل  جملة  ن�رشتها  �لتي  �ملحتلة“، 

فل�صطني  يف  �الإ�صالمية  “�حلركة  �ملدهون  ربعي  ودر��صة  1988؛  يوليو  متوز/ 

1928-1987“، �لتي ن�رشتها جملة �صوؤون فل�صطينية، �ل�صادرة عن مركز �أبحاث 
ودر��صة  1988؛  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين   ،187 �لعدد  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

و�نق�صامات  �الأيديولوجيا  وحدة  فل�صطني:  يف  �الإ�صالمية  “�حلركة  �صارة  فايز 

 ،124 �ل�صيا�صة“، �لتي ن�رشتها جملة �مل�صتقبل �لعربي �ل�صادرة يف بريوت، �لعدد 

1989. وبع�ص هذه �لدر��صات رمبا مل جند فيها جديد�ً نقتب�صه؛  حزير�ن/ يونيو 

غري �أننا نثبتها هنا لتاأكيد ف�صل �ل�صبق.  

�لتي تلت جمع  �لفرتة  ُن�رش يف  وكل ما �صبق كان كتابات مفيدة )و�لعديد منها 

حول  متكاملة  �صورة  لبناء  كافية  تكن  مل  �أنها  غري  در��صته(،  مادة  ملعظم  �لباحث 

يف  مركزياً  دور�ً  �ل�صفوي  �لتاريخ  رو�يات  لعبت  فقد  ولذلك  در��صتنا.  مو�صوع 

والأنها  �ملن�صورة،  و�لكتب  �ملذكر�ت  تغطها  مل  كبرية  فر�غات  غطت  الأنها  بحثنا، 

�أّدو�  �أ�صخا�ص  �أل�صنة  على  �لفرتة،  تلك  عن  �لغمو�ص  جو�نب  من  �لعديد  ك�صفت 

�أدو�ر�ً �أ�صا�صية، �أو كانو� �صهود�ً م�صاركني يف �الأحد�ث. وقد ��صتفاد �لباحث �أي�صاً 

من �لوثائق �لبيطانية عن تلك �لفرتة فيما يتعلق ببع�ص جو�نب �لدر��صة. 

***

هذ� �لكتاب هو در��صة علمية خ�صعت ل�رشوط ومناهج �لبحث �لعلمي، و�صعت 

�أ�صاليب  و��صتخدمت  �الإمكان،  قدر  �الأ�صلية  م�صادرها  من  �ملعلومات  جمع  �إىل 

�أقرب  �لتحليل و�لنقد و�ملقارنة بني �ملعلومات و�لرو�يات لبناء �صورة مو�صوعية 

و�لثالث  �لثاين  )�لف�صول:  �لكتاب  لهذ�  �الأ�صا�صية  �لف�صول  خ�صعت  وقد  للدقة. 

و�لر�بع و�خلام�ص( للتحكيم �لعلمي �خلارجي وفق �ل�رشوط �لعلمية �ملعتادة، ومّت 
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�إجازة كل ف�صل من �جلهة �لعلمية �ملخت�صة باملركز، بعد �لتاأكد من ��صتفادة �لباحث 

من مالحظات �ملُحكِّمني يف �لن�ص �لنهائي �ملقدم للن�رش.

يحوي هذ� �لكتاب ف�صالً متهيدياً هو �لف�صل �الأول عن �الإخو�ن �لفل�صطينيني، 

�أما   .1967-1949 �لبحث  �صملها  �لتي  �لفرتة  يف  �صادت  �لتي  �لعربية  �لبيئة  وعن 

�لف�صل �لثاين فيعالج تنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني �لفل�صطينيني يف قطاع غزة يف �لفرتة 

1949-1956، ثم يغطي �لف�صل �لثالث هذ� �لتنظيم يف �لفرتة 1957-1967 و�إعادة 

ويو�صح،  �الأردن؛  عد�  �لعربية  �لبالد  يف  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  لي�صمل  هيكلته 

و�لكويت،  م�رش،  هي  بلد�ن  ثالثة  يف  �لعمل  �لقطاع،  يف  تاأ�صي�صه  �إىل  باالإ�صافة 

و�صورية. وي�صلط �لف�صل �لر�بع �ل�صوء على �لعمل �لع�صكري لالإخو�ن �مل�صلمني يف 

�لفرتة 1949-1956، �أما �لف�صل �خلام�ص و�الأخري فيعالج مو�صوع عالقة �الإخو�ن 

�لكثري من �ملعلومات  �إن �صاء �هلل  �لقارئ  �لفل�صطينيني بن�صاأة حركة فتح. و�صيجد 

�لتي تن�رش الأول مرة، كما �صيجد �صورة �صبه كاملة عن “�لتنظيم �لفل�صطيني“ يف 

�لفرتة 1949-1967. وبالتايل، فاإن �لباحث ياأمل �أن يغطي هذ �لكتاب ثغرة مهمة يف 

�لدر��صات �لفل�صطينية وتاريخ فل�صطني �حلديث.

***

�جلامعة  يف  �الأبحاث  ملركز  �ل�صخي  �لدعم  لوال  يتم  �أن  �لكتاب  لهذ�  كان  ما 

�أي�صاً  �ل�صكر  وجزيل  و�لتقدير.  �ل�صكر  خال�ص  فلهم  مباليزيا،  �لعاملية  �الإ�صالمية 

�أحد�ثها،  لالأ�صاتذة �لكر�م من رموز �الإ�صالميني يف تلك �ملرحلة وممن �صاركو� يف 

�أي�صاً  و�ل�صكر  جتربتهم؛  لت�صجيل  �أوقاتهم  من  و�قتطعو�  �صدورهم  فتحو�  ممن 

للزمالء و�الأ�صاتذة �لذين دعمو� و�صجعو� هذ� �لبحث و�صاعدو� يف ترتيب مقابالت 

�لتاريخ �ل�صفوي، ممن ي�صعب ح�رش �أ�صمائهم يف هذه �ملقدمة. و�ل�صكر مو�صول 

وفاطمة  عمي�ص  �إقبال  �الأختني  وخ�صو�صاً  �لزيتونة  مركز  يف  �لعمل  لفريق  �أي�صاً 

مو� ف�صول �لكتاب، و�أ�صهمت  عيتاين. و�ل�صكر كذلك للخب�ء �ملتخ�ص�صني �لذين حكَّ

مالحظاتهم يف حت�صينه وجتويده.



13

املقدمة

تاأتي بعد كل ف�صٍل من ف�صوله. و�لكثري  �لكتاب مالحق لل�صور  يوجد يف هذ� 

جانباً  ما  حدٍّ  �إىل  تعك�ص  و�ل�صور  خا�صة.  تاريخية   
ٍ
بقيمة يتمتع  �ل�صور  هذه  من 

ولي�ص  توفريه،  �أمكن  ما  تعر�ص  �أنها  غري  و�أحد�ثها.  �ملرحلة  تلك  �صخ�صيات  من 

�أوز�ن  بال�رشورة  تعك�ص  ال  �أنها  كما  و�الأحد�ث،  �ل�صخ�صيات  كل  بال�رشورة 

�أ�صهمو� يف  �الأ�صخا�ص و�أدو�رهم �لتاريخية. و�ل�صكر �جلزيل جلميع �الأخوة �لذين 

توفري هذه �ل�صور. ونخ�ص بالذكر �الأ�صاتذة �إ�صماعيل �لبع�صي، وحممد �أبو دية، 

فوزي  و�أ�صامة  حوري،  وتوفيق  يو�صف،  حممد  وعي�صى  �ملح�صن،  عبد  وح�صن 

�لقو��صمي،  وحممد  �لفل�صطيني،  و�لتوثيق  �لتاأريخ  ومركز  �خلالدي  وخالد  جب، 

وزياد �حل�صنات، وحممود حممد �صيام. و�ل�صكر مو�صول لعائالت �ل�صخ�صيات 

�لتي تناولها �لبحث، و�لتي �صاعدتنا يف هذ� �الإطار، ونخ�ص بالذكر عائالت �الأ�صاتذة 

خريي �الأغا، و�صليمان حمد، وكامل �ل�رشيف، ومنري عجور، وغازي �أبو �صماحة، 

�للطيف،  عبد  وحمد�ن  مقد�د،  وحممود  عقيل،  وم�صطفى  �صيدو،  �أبو  وحممد 

و�صالح حلِّ�ص. 

و�حلمد هلل �أوالً و�آخر�ً على �النتهاء من هذه �لدر��صة، �آملني �أن ُيي�رش �هلل �صبحانه 

يف  �الأردن  يف  لفل�صطني  و�لعمل  �لغربية  بال�صفة  �ملتعلق  �جلانب  ال�صتكمال  �لوقت 

تلك �ملرحلة.

ويرحب �ملوؤلف بكل مالحظة �أو تعليق �أو نقد بناء.

و�حلمد هلل رب �لعاملني

اأ. د. حم�شن حممد �شالح





الف�صل الأول

الإخوان امل�ضلمون وتطورات الق�ضية 

الفل�ضطينية حتى 1967
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الإخوان امل�صلمون وتطورات الق�صية 

الفل�صطينية حتى 1967

مقدمة:

ي�صع  �أن  يحاول  وهو  �لدر��صة.  ملو�صوع  متهيدياً  ف�صالً  �لف�صل  هذ�  ُيعدُّ 

�أر�صية منا�صبة من خالل �إعطاء فكرة خمت�رشة عن �لق�صية �لفل�صطينية يف �لفرتة 

1918-1948، وعن حرب 1948 ونتائجها وخ�صو�صاً حالة �لت�صتُّت �لفل�صطيني، 
وم�صري �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. كما ي�صتعر�ص �لف�صل موقف �لبالد �لعربية 

عمل  من  �لفرتة  تلك  �صاحب  وما   ،1967-1948 �لفرتة  يف  فل�صطني  ق�صية  من 

وطني فل�صطيني. ويتناول من جهة �أخرى، موقف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني من 

ق�صية فل�صطني، ون�صاأة �الإخو�ن �مل�صلمني �لفل�صطينيني، ودور �الإخو�ن �مل�صلمني 

يف حرب فل�صطني 1948-1947.

اأوًل: الق�ضية الفل�ضطينية 1948-1918:

بلفور  وعد   1917/11/2 يف  فاأ�صدرت  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع  بريطانيا  تبنَّت 

من  ومتكنت  فل�صطني،  يف  لليهود  قومي  وطن  باإن�صاء   Balfour Declaration
�حتاللها فرتة  خالل  وفتحت   .1918 �صبتمب  �أيلول/  يف  لفل�صطني  �حتاللها   �إمتام 

ً �ألفا  55 من  �ليهود  عدد  فت�صاعف  �ليهودية،  للهجرة  �الأبو�ب   1948-1918 
كما  �ل�صكان(،  من   %31.7 �إىل   %8 من  )�أي   1948 �صنة  �ألفاً   646 �إىل   1918 �صنة 

دومن  مليون   0.5 نحو  من  لالأر�ص  �ليهود  ملكية  فتز�يدت  �الأر��صي  متلك  دعمت 

1.6 مليون دومن )6% من �أر�ص  ( �إىل نحو 
2
)2% من �الأر�ص( )1 دومن = 1,000م

فل�صطني(، ت�رشبت �إىل �ليهود يف �لغالب من �حلكم �لبيطاين �أو من �أيٍد �إقطاعية غري 

�لظروف و�ملعاناة، من  �لرغم من ق�صوة  فل�صطينية، ومتّكن �صعب فل�صطني، على 

)68.3%( ومبعظم  �ل�صكان  باأغلبية  �أر�صه طيلة ثالثني عاماً حمتفظاً  �ل�صمود يف 

�لبيطانية من  �لقو�ت  �ل�صهاينة حتت حماية  �ليهود  )94%(. وقد متكن  �الأر�ص 



18

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

و�الجتماعية، و�لع�صكرية  و�لتعليمية  و�ل�صيا�صية  �القت�صادية  موؤ�ص�صاتهم   بناء 

من  ع�صكرية  قو�ت  وكّونو�  م�صتعمرة،   292 �أ�ّص�صو�  قد  كانو�   1948 �صنة  ويف 

منظمات �لهاجاناه Haganah و�الأرجون Irgun و�صترين Stern يزيد عددها عن 

 
1
�صبعني �ألف مقاتل، و��صتعدو� الإعالن دولتهم.

�إمكانات  من  بكثري  �أكب  كانت  فل�صطني  على  �ملوؤ�مرة  �أن  من  �لرغم  على 

و�مل�رشوع �لبيطاين  �الحتالل  رف�ص  فل�صطني  �صعب  �أن  �إال  �لفل�صطيني،   �ل�صعب 

بزعامة  و�الإ�صالمية  �لوطنية  �لتيار�ت  وقامت  باال�صتقالل.  �ل�صهيوين، وطالب 

و�لتحركات  �ل�صعبية  بالتعبئة  ورفاقهم  �حل�صيني  �أمني  و�حلاج  كاظم  مو�صى 

1921، و�لب�ق  1920، ويافا  �ل�صيا�صية و�لثور�ت �لعارمة، فكانت ثور�ت �لقد�ص 

�لدين  �ل�صيخ عز  1933، وحركة �جلهادية بقيادة  �أكتوبر  1929، وت�رشين �الأول/ 
�لق�صام، ومنظمة �جلهاد �ملقد�ص بقيادة عبد �لقادر �حل�صيني. وحتت �صغط �لثورة 

�لكبى 1936-1939 ��صطرت بريطانيا يف كتابها �الأبي�ص )�أيار/ مايو 1939( �أن 

تتعهد بقيام �لدولة �لفل�صطينية خالل ع�رشة �أعو�م، وباأن توقف بيع �الأر�ص لليهود 

�إال يف حدود �صيِّقة، وباأن توقف �لهجرة �ليهودية بعد خم�صة �أعو�م. ولكنها تنكرت 

Ernest يف    Bevin اللتز�ماتها يف ت�رشيح �أ�صدره وزير خارجيتها �إرن�صت بيفن 

1945/11/14، وعادت �حلياة للم�رشوع �ل�صهيوين من جديد برعاية �أمريكية. 

رغبتها  بحجة  �ملتحدة،  �الأمم  �إىل  فل�صطني  ق�صية   1947 �صنة  بريطانيا  رفعت 

�لغربية  و�ل�صغوط  �ملد�والت  من  �لكثري  وبعد  فل�صطني.  على  �نتد�بها  �إنهاء  يف 

وخ�صو�صاً �الأمريكية، �أ�صدرت �الأمم �ملتحدة يف 1947/11/29 قر�ر تق�صيم فل�صطني 

( و44.8% للدولة 
2
54.7% للدولة �ليهودية )14,400 كم )قر�ر رقم 181( معطياً 

(، بينما �أبقت نحو 0.5% ملنطقة �لقد�ص لتو�صع حتت �إد�رة 
2
�لعربية )11,780 كم

 General Assembly of the United Nations دولية. وقر�ر�ت �جلمعية �لعامة

لي�صت قر�ر�ت ملزمة حتى �صمن مو�ثيق �الأمم �ملتحدة نف�صها. 

حول فرتة �الحتالل �لبيطاين لفل�صطني، �نظر: عبد �لوهاب �لكيايل، تاريخ فل�شطني احلديث، ط 9   
1

)بريوت: �ملوؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات و�لن�رش، 1985(؛ وحم�صن حممد �صالح، الق�شية الفل�شطينية: 

خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�رشة )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(، 

�ص 68-41.
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ثانياً: حرب 1948 ونتائجها:

و�الإ�صالمي  و�لعربي  �لفل�صطيني  �لتاريخ  ماآ�صي  �أكب  �أحد  �حلرب  هذه  متثل 

�حلديث و�ملعا�رش. لقد كان ميز�ن �لقوة �لع�صكرية �لعددية طو�ل �حلرب ل�صالح 

و�أف�صل  عدد�ً  �أكرث  كان  و�لذي  �لغربية،  �لقوى  من  �ملدعوم  �ل�صهيوين  �لكيان 

وقاوم  و�ملتطوعني.  �لعربية  �جليو�ص  جمموع  من  وت�صليحاً  وتدريباً  �ن�صباطاً 

�لفل�صطينيون ب�رش�وة وبكل ما يلكون، وهناك يف كل مدينة وقرية ق�ص�ص ثبات 

وبطولة وت�صحية، وحكايات موؤملة من �نعد�م �ل�صالح �أو ف�صاده �أو نفاذ �لذخرية، 

�أو �صوء �إد�رة �ملعركة من �جليو�ص �لعربية و�صعف �لتن�صيق بينها وقلة خبتها، 

و�لتي كان عدٌد منها ما يز�ل و�قعاً حتت �لنفوذ �ال�صتعماري... .

�أعلن �ل�صهاينة دولتهم “�إ�رش�ئيل“ يف م�صاء 1948/5/14، و��صتولو� على نحو 

فل�صطيني  �ألف   800 بالقوة  و�رشدو�   ،)
2
كم  20,770( فل�صطني  �أر�ص  من   %77

يف للفل�صطينيني  �لكلي  �ملجموع  )كان  كيانهم  عليها  �أقامو�  �لتي  �ملنطقة   خارج 

وقد و�فقت �الأمم �ملتحدة على دخول �لكيان 
 2

نهاية 1948 نحو 1.4 مليون ن�صمة(.

�ل�صهيوين “�إ�رش�ئيل“ يف ع�صويتها، ب�رشط �ل�صماح بعودة �لالجئني �لفل�صطينيني 

�أر�صهم، وهو ما مل يفعله �لكيان �ل�صهيوين مطلقاً. ودخلت �لدول �لعربية يف  �إىل 

�تفاقيات هدنة مع �لكيان �ل�صهيوين، فوقَّعت م�رش �تفاقية �لهدنة يف 1949/2/24، 

تبعتها لبنان يف 1949/3/23، ثم �الأردن يف 1949/4/3، ثم �صورية يف 1949/7/20. 

لقد كان حجم �لدمار هائالً وكانت درجة متزيق �لن�صيج �الجتماعي و�القت�صادي 

للفل�صطينيني يف �الأر�ص �ملحتلة تفوق �لت�صور، فح�صب در��صة متاأنية لوليد �خلالدي، 

1948، وقد تابع  418 قرية مت تهجري �صكانها �صنة  باأ�صماء  و�صع قائمة دقيقة 

�لقرى  من  �أخرى  جمموعة  عليها  و�أ�صاف  هذه  �لقرى  قائمة  �صتة  �أبو  �صلمان 

للقائمة  �لكلي  �لعدد  لي�صبح  �ل�صبع،  بئر  يف  خ�صو�صاً  �لبدو  ��صتقر�ر  ومر�كز 

3
531 قرية ومركز�ً.

املقد�س  بيت  نكبة  النكبة:  العارف،  عارف  �نظر:  فل�صطني،  �صقوط  وماأ�صاة   1948 حرب  حول   
2

والفردو�س املفقود 1947-1951 )�صيد� - بريوت: �ملكتبة �لع�رشية، 1954(.

 Salman Abu Sitta, Palestinian Right to Return (London: Palestinian Return Centre, 1999(,  
3

pp. 16–24.
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ت الفل�ضطيني: ثالثًا: الت�ضتُّ

بعد كارثة 1948، وجد �ل�صعب �لفل�صطيني نف�صه حتت ظروف و�أو�صاع و�أنظمة 

بـ“�إ�رش�ئيل“  ُيعرف  �أ�صبح  ما  �أو   1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  يف  ظل  �إذ  خمتلفة؛ 

�إليه  �لتجاأ  فقد  �ألفاً   80 ي�صكنه  كان  �لذي  غزة  قطاع  �أما  فل�صطيني،  �ألف   160 نحو 

200 �ألف الجئ، و�ل�صفة �لغربية �لتي كان ي�صكنها 425 �ألفاً �ن�صم �إليها 360 �ألف 
الجئ، و��صطر 300 �ألف ملغادرة فل�صطني متاماً، �نتقل 110 �آالف منهم �إىل �رشقي 

�الأردن، و100 �ألف �إىل لبنان، و82 �ألفاً �إىل �صورية، و12 �ألفاً �إىل �لعر�ق وم�رش وليبيا 

 مّت �إن�صاء 21 خميماً لالجئني يف �ل�صفة �لغربية، و8 خميمات 
4
و�ل�صعودية وبريطانيا.

ن�صبتهم  �أن  غري  �لقطاع،  �صكان  من   %69 نحو  �لالجئون  و�صكل  غزة.  قطاع  يف 

5
�نخف�صت ب�صبب هجرة �لكثريين للخارج، حيث بلغت �صنة 1967 حو�يل %59.

ومل تكن �ملو�رد �القت�صادية يف �ل�صفة و�لقطاع تتحمل هذ� �لعدد �ملفاجئ من 

متكنهما  وم�رش  لالأردن  �القت�صادية  �الأو�صاع  تكن  مل  كما  �ل�صكانية،  �لزيادة 

من توفري بنية حتتية منا�صبة ت�صتطيع ��صتيعاب طاقات �لنا�ص �لعاملة و�إمكاناتهم. 

وقد عا�ص مئات �الألوف من �لالجئني �أو�صاعاً بائ�صة، ومعاناة ال تو�صف، و�صكنو� 

�خليام �صنو�ت عديدة و�صكن بع�صهم �لكهوف و�ملغائر، يجمع �لع�رشة يف �خليمة 

�لو�حدة حر�رة �ل�صيف وزمهرير �ل�صتاء، فاأمطاره و�أوحاله و�آالم �لت�رشد وفقد�ن 

�أ�صباب �لعمل و�ملعي�صة.

ومع ذلك فقد رف�ص �لالجئون بعزة و�إ�رش�ر خطط �لتوطني و�ال�صتقر�ر كافة، 

وعلى  �ملغت�صبة.  �أر�صهم  �إىل  �لكرية  بعودتهم  معلقة  ز�لت،  وما  قلوبهم،  وظلت 

�لرغم من ق�صوة �لظروف، فقد �أظهر �لفل�صطينيون رغبة هائلة يف �لتعلم و�الرتقاء 

هي  �أ�صبحت  قد  �لفل�صطينيني  �ملتعلمني  ن�صبة  كانت  �صنو�ت  وخالل  �الأكاديي، 

�الأف�صل يف �لوطن �لعربي وت�صاهي م�صتويات �لتعليم يف �لبلد�ن �الأوروبية.

�أ�صعد عبد �لرحمن، منظمة التحرير الفل�شطينية )نيقو�صيا: مركز �الأبحاث، 1985(، �ص 25.  
4

�ملو�صوعة  هيئة  )دم�صق:  الفل�شطينية  املو�شوعة  )معّدون(،  و�آخرون  �ملرع�صلي  �أحمد  �نظر:   
5

�لفل�صطينية، 1984(، ج 2، �ص 559-560؛ وجورج ق�صيفي، الرهان الدميغرايف يف فل�شطني )بريوت: 

موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1990(، �ص 13.
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وحتت �صغط هذه �الأو�صاع، وحاجة بلد�ن �خلليج للكو�در �ملتعلمة و�الأيدي 

من  �لكثري  �نتقل  فقد  فيها،  �القت�صادي  و�النتعا�ص  �لنفط،  ظهور  مع  �لعاملة 

�لبلد�ن،  تلك  منو  يف  وي�صهمو�  �أو�صاعهم  من  ليح�صنو�  هناك  �إىل  �لفل�صطينيني 

�صنة  ويف  رحالهم.  حطت  حيثما  ق�صيتهم  �أجل  من  �لعمل  ذلك  ين�صيهم  �أن  دون 

1966 )قبيل حرب 1967(، كان عدد �لفل�صطينيني يف �ل�صفة 830 �ألفاً، ويف �لقطاع 
 
6

455 �ألفاً.

رابعاً: حكومة عموم فل�ضطني وم�ضري ال�ضفة والقطاع:

بعد �أن �نتهت �حلرب �لعاملية �لثانية �أعاد �لفل�صطينيون ترتيب �أنف�صهم، و�صّكلو� 

وعندما   .1946/6/11 يف  �حل�صيني  �أمني  �حلاج  برئا�صة   
�لعليا“7 �لعربية  “�لهيئة 

دخلت �جليو�ص �لعربية فل�صطني يف �أيار/ مايو 1948، منعت �حلاج �أمني �حل�صيني 

متكِّن  ومل  عليها،  �صيطرت  �لتي  �الأماكن  يف  �لوجود  �أو  فل�صطني  دخول  من 

�الأنظمة �لعربية �حلاج �أمني ورفاقه من تويل تنظيم وقيادة �ل�صعب �لفل�صطيني يف 

�ملناطق �ملحررة، بل با�رشت بنف�صها نزع �أ�صلحة �لفل�صطينيني، وخ�صو�صاً جي�ص 

�جلهاد �ملقد�ص �لذي نظمته �لهيئة �لعربية �لعليا.

وكانت �لهيئة �لعربية �لعليا قد قررت �إن�صاء حكومة فل�صطينية مللء �لفر�غ �لناجت 

عن �ن�صحاب بريطانيا من فل�صطني، و�صعت الإقناع �حلكومات �لعربية بذلك خالل 

1948، ولكن  �أيار/ مايو  �الأول من  �أبريل و�لن�صف  �آذ�ر/ مار�ص، وني�صان/  �أ�صهر 

يف  فل�صطني“  عموم  “حكومة  باإعالن  �لهيئة  قامت   1948/9/23 ويف  جدوى.  دون 

غزة برئا�صة �أحمد حلمي عبد �لباقي. وقد �أقرّت �حلكومات �لعربية )ما عد� �الأردن( 

ذلك و�عرتفت باحلكومة. وتاأكيد�ً ل�رشعيتها، قامت حكومة عموم فل�صطني و�لهيئة 

�لعربية �لعليا بالدعوة �إىل جمل�ص وطني فل�صطيني يف غزة يف 1948/10/1 برئا�صة 

�حلاج �أمني. حيث �أعلن �ملجل�ص ��صتقالل فل�صطني، و�إقامة دولة حرة ديوقر�طية 

�نظر: املو�شوعة الفل�شطينية، ج 2، �ص 559.  
6

حول �لهيئة �لعربية �لعليا، �نظر: املو�شوعة الفل�شطينية، ج 4، �ص 561-556.  
7
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ذ�ت �صيادة، بحدودها �لدولية �ملتعارف عليها يف �أثناء �الحتالل �لبيطاين، ومنح 

 8
�ملجل�ص �لثقة حلكومة عموم فل�صطني.

وقد �أكملت �حلكومة �الأردنية �صيطرتها �لد�صتورية على �ل�صفة �لغربية، وهي 

 �أي 21.77% من م�صاحة فل�صطني(، بعد �أن 
2
معظم ما تبقى من فل�صطني )5,878 كم

�نعقد بت�صجيعها موؤمتر �أريحا يف 1948/12/1، و�لذي ح�رشه وجهاء فل�صطينيون 

ومّكنت  فل�صطني.  على  ملكاً  بايعوه  حيث  �حل�صني،  بن  �هلل  عبد  للملك  موؤيدون 

�لغربية من منع حكومة عموم فل�صطني من  �لقو�ت �الأردنية على �ل�صفة  �صيطرة 

ممار�صة �صالحياتها، وقامت �حلكومة �الأردنية بعدد من �إجر�ء�ت �لوحدة خالل 

�صنة 1949، ويف كانون �الأول/ دي�صمب 1949 �صدرت �إر�دة ملكية باأن كل �ملقيمني 

باإجر�ء  �أخرى  �إر�دة ملكية  �الأردنية، كما �صدرت  �ل�صفتني قد حازو� �جلن�صية  يف 

�نتخابات يف 1950/4/20 منا�صفة بني �ل�صفتني. ويف 1950/4/24 �لتاأم �أول جمل�ص 

�ل�صفة  بني  �الندماجية  �لوحدة  على  و�فق  حيث  �ل�صفتني،  لكال  متثيلي  نيابي 

9
�لغربية و�رشقي �الأردن.

قطاع  يف  �صالحياتها  ممار�صة  فل�صطني  عموم  حكومة  حاولت  وعندما 

�مل�رشية،  �ل�صلطات  تدخلت  فل�صطني(،  م�صاحة  من   %1.33 �أي   
2
كم  363( غزة 

فنقلت �حلاج �أمني �حل�صيني بالقوة �إىل �لقاهرة، و�أجبت عدد�ً من �أع�صاء �ملجل�ص 

�لوطني على مغادرة غزة �إىل �لقاهرة. ثم ما لبثت �أن �أكرهت رئي�ص و�أع�صاء حكومة 

قائمة  فل�صطني  عموم  حكومة  وبقيت  م�رش.  �إىل  �النتقال  على  فل�صطني  عموم 

�ملنوطة بها، ال �صيّما يف �حلقل  �الأعمال  باأي من  �لقيام  �أن ت�صتطيع  يف م�رش دون 

�لعليا  �لعربية  �لهيئة  د�ر  على  ح�صار�ً  �مل�رشية  �ل�صلطات  وفر�صت  �ل�صيا�صي. 

�لعمل  حرية  من  حرمته  ُم�صدَّدة،  رقابة  حتت  �أمني  �حلاج  وو�صعت  �لقاهرة،  يف 

و�لتنقل. ورف�صت �حلكومات �لعربية �العرت�ف باجلو�ز�ت �لتي �أ�صدرتها حكومة 

عموم فل�صطني، كما مت حلّ و�إنهاء قو�ت �جلهاد �ملقد�ص �لتابعة للهيئة �لعربية �لعليا، 

ح�صني �أبو �لنمل، قطاع غزة 1948-1967: تطورات اقت�شادية و�شيا�شية واجتماعية وع�شكرية   
8

)بريوت: مركز �الأبحاث - م.ت.ف، 1979(، �ص 23-21.

�نظر: املو�شوعة الفل�شطينية، ج 4، �ص 377-379؛ و�أ�صعد عبد �لرحمن، منظمة التحرير الفل�شطينية،   
9

�ص 34. 
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لرقابة  �خلا�صعة  “�ملناطق  على  �إد�ري  حاكم  بتعيني  �مل�رشية  �ل�صلطات  وقامت 

وحكومة  �لعليا  �لعربية  �لهيئة  عانت  وهكذ�،  غزة.  قطاع  �أي  �مل�رشية“،  �لقو�ت 

عموم فل�صطني من �حل�صار و�لتجاهل و�لت�صييق. حتى �نتهى �أي تاأثري عملي لهما 

10 
على �لو�قع �لفل�صطيني.

مع �لزمن، مل تعد حكومة عموم فل�صطني غري هيئة �صكلية ظلَّت تبعث مبمثلني 

�لعليا  �لعربية  و�لهيئة  �أمني  �حلاج  �أما  �لعربية.  �جلامعة  �جتماعات  حل�صور  عنها 

�لقاهرة  ملغادرة  �أمني  �حلاج  و��صطر  و�لتجاهل،  �حل�صار  ��صتمر�ر  من  عانيا  فقد 

�صنة 1958 �إىل لبنان، ب�صبب �ل�صغط و�لت�صييق من عبد �لنا�رش عليه. وعملياً، فقد 

�نتهى �أي تاأثري للهيئة �لعربية �لعليا باإن�صاء منظمة �لتحرير �لفل�صطينية )م.ت.ف( 

�صنة 1964، وظهور �لعمل �لفد�ئي �لفل�صطيني، وبوفاة �حلاج �أمني �حل�صيني نف�صه 

يف 11.1974/7/4 

خام�ضًا: البالد العربية وفل�ضطني 1967-1948:

“معجونة“ مب�صاعر �ملر�رة و�ملهانة، و�لرغبة يف �ملقاومة و�لتحرير  يف ظروف 

و�لعودة، وجد �صعب فل�صطني نف�صه حتت حكم �أنظمة خمتلفة، تتفاوت يف �إعطائه 

حقوقه �ملدنية و�ل�صيا�صية، �أو يف �إعطائه فر�صة �لعمل �ملنظم و�ملقاوم. كما وجدت 

تبنت  �لتي  �لعربية  �الأنظمة  وطاأة  حتت  نف�صها  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لقياد�ت 

�لعربية  �الأنظمة  �أن  غري  �ملعركة“.  “قومية  �صعار�ت  حتت  �لتحرير،  م�رشوع 

�ملو�جهة  وجتنبت  و��صتقر�رها،  �أمنها  ب�صمان  من�صغلة  �لعملية  �لناحية  من  كانت 

خطط  �صمن  ولي�ص  مرحلية،  تكتيكية  الأ�صباب  �ملقاومة  وتبنت  “�إ�رش�ئيل“،  مع 

��صرت�تيجية �صاملة. 

�الأنظمة  1948-1967 على  �آمالهم ب�صكل عام يف مرحلة  �لفل�صطينيون  وعلَّق 

�لعربية، وخ�صو�صاً م�رش بزعامة جمال عبد �لنا�رش، وكان �صعار �ملرحلة �لّب�ق 

�نظر: املو�شوعة الفل�شطينية، ج 2، �ص 342-344، وج 4، �ص 377-379، و556-561؛ و�أبو �لنمل،   
10

قطاع غزة، �ص 25.

حول حكومة عموم فل�صطني، �نظر: املو�شوعة الفل�شطينية، ج 2، �ص 344-342.  
11
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�لفل�صطينية طابع �النتماء  �ل�صيا�صية  �مليول  �لتحرير“. و�تخذت  طريق  “�لوحدة 
للقياد�ت و�الأحز�ب �لقومية و�لي�صارية. و�صهدت هذه �لفرتة مد�ً قومياً وي�صارياً، 

�حلملة  بعد  خ�صو�صاً  �خلم�صينيات(،  منت�صف  )منذ  �الإ�صالمي  للتيار  و�نح�صار�ً 

�ل�رش�صة �ملنظمة �لتي قادها عبد �لنا�رش و�أن�صاره �صّد هذ� �لتيار.

وعلى �أي حال، فاإن حالة �لعد�ء �لر�صمي �صّد �لكيان �ل�صهيوين ��صتمرت طو�ل 

�لو�قع،  �لعربية �جته عملياً نحو تر�صيخ  �لبياين لالأنظمة  هذه �ملرحلة، لكن �خلط 

ولي�ص نحو تغيريه، �أو بعبارة �أخرى �جته نحو “�لت�صوية“ ولي�ص نحو “�لتحرير“ 

فان�صغلو�  حقيقي،  عجز  حالة  ي�صت�صعرون  جعلتهم  ومو�صوعية،  ذ�تية  الأ�صباب 

بينما كان  �ملعركة،  �لتي كانت ترتقب �صاعة  �لو��صعة،  بدغدغة عو�طف �جلماهري 

�لكيان �ل�صهيوين “�لغ�ّص“ ي�صتد ويزد�د قوة ور�صوخاً.

�ضاد�ضًا: العمل الوطني الفل�ضطيني 1967-1948:

�ت�صم  �لفل�صطيني  �ل�صعبي  �ل�صلوك  �أن  نالحظ  نحن ب�صددها،  �لتي  �ملرحلة  يف 

�لتعليم  على  و�لرتكيز  �جلديد،  �لو�قع  مع  و�لتكيف  �ل�صدمة،  ��صتيعاب  مبحاولة 

و�صبل �العتماد على �لنف�ص، وتز�يد �النتماء �إىل �لتنظيمات و�الأحز�ب ذ�ت �لطبيعة 

�ل�صيوعي،  )�حلزب  و�لي�صارية  و�ل�صيوعية  و�لبعث،...(  )�لنا�رشيون،  �لقومية 

�الإخو�ن  �ملرحلة:  من  �الأول  �لن�صف  )يف  و�الإ�صالمية  �لعرب،...(،  و�لقوميون 

�لثاين،  ن�صفها  وخ�صو�صاً  �ملرحلة،  هذه  ويف  �لتحرير،...(.  وحزب  �مل�صلمون، 

�لتحرير  ومنظمة  فتح،  حركة  )ن�صاأة  للبوز  �لفل�صطينية  �لوطنية  �لهوية  عادت 

�لفل�صطينية(، بعد �أن �نزوت كثري�ً يف ظّل �ملد �لقومي و�لي�صاري. 

تعاملت �لبيئة �لدولية مع �لق�صية �لفل�صطينية باعتبارها ق�صية الجئني، وطوت 

�صفحة �لدولة �لفل�صطينية، ووفرت لـ“�إ�رش�ئيل“ �إمكانات �لبقاء و�لتجذر، ومل تكن 

مو�زين �لقوى ت�صمح للفل�صطينيني وال للعرب بت�صكيل تهديد حقيقي وجاد للكيان 

�الإ�رش�ئيلي.

�الأمم  وكالة  ن�صئت 
ُ
�أ الجئني،  كق�صية  فل�صطني  ق�صية  مع  �لتعامل  �إطار  ويف 

)�الأونرو�( �الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة   �ملتحدة 
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 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the
 302 رقم  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  على  بناء   Near East )UNRWA(
�لعام  �لكبى  �لقوى  مز�ج  �أن  �لزمن  مع  يت�صح  و�أخذ   

12.1949/12/8 يف  �ل�صادر 

�لالجئون،  يو�جهها  �لتي  �حلياة  مل�صاعب  �قت�صادية  حلول  �إيجاد  نحو  يتجه 

�أو  �أر�صهم  �إىل  �إعادتهم  ولي�ص  �أخرى،  �أماكن  يف  �أو  ��صتقرو�  حيثما  وتوطينهم 

مع  م�رش  وتعاونت  و�ال�صتقالل.  �مل�صري  تقرير  يف  �ل�صيا�صية  حقوقهم  �إعطاءهم 

وكالة �الأونرو� خالل �لفرتة 1953-1955 يف تنفيذ م�رشوع لتوطني الجئي قطاع 

�أنه لقي معار�صة �صاملة وعنيفة من فل�صطينيي  غزة يف �صمال غرب �صيناء، غري 

13
�لقطاع، �أدت �إىل �إ�صقاطه.

 .1945 �صنة  �إن�صائها  منذ  �لعربية  �لدول  جامعة  لدى  ممثلة  فل�صطني  كانت 

�إىل حني  فقد مثَّلها يف �لبد�ية مو�صى �لعلمي، ثم توىل ذلك �أحمد حلمي عبد �لباقي 

�لعربية يف م�رشوع  �لفل�صطينيون ثقتهم باالأنظمة  1963. وبينما علّق  وفاته �صنة 

�لتحرير، وخ�صو�صاً نظام �حلكم يف م�رش بقيادة عبد �لنا�رش، �إال �أّنهم مع �لزمن 

�لعربية، ويف مدى قدرتها على تنفيذ  �الأنظمة  �لقلق يف مدى جدية  �أخذ ي�صاورهم 

وعودها؛ فاأخذت �ل�صاحة �لفل�صطينية ت�صهد مبادر�ت تنحو منحى وطنياً؛ موؤكدًة 

على �لهوية �لفل�صطينية و�صاعيًة الإبر�ز �لكيانية �لفل�صطينية، يف �أو�خر �خلم�صينيات 

�لتي  و�ل�صيا�صية  �لفد�ئية  و�ملنظمات  �حلركات  تظهر  و�أخذت  �ل�صتينيات،  و�أو�ئل 

حُمفِّز�ً  1962 عامالً  �لثورة �جلز�ئرية �صنة  ت�صعى لتحرير فل�صطني. وكان جناح 

ومنوذجاً دفع �لكثري من �لفل�صطينيني لالعتقاد باإمكانية �أن يتوىل �أبناء �لُقطر �لو�حد 

�أ�صقائهم  من  و�الإ�صناد  �لدعم  يتلقون  �لذي  �لوقت  يف  و�لتحرير،  �ملقاومة  عملية 

�لعرب. كما كان ف�صل جتربة �لوحدة �مل�رشية - �ل�صورية )1958-1961( عامالً 

�آخر يف دفع �لفل�صطينيني �إىل عدم �نتظار حتقق �لوحدة �لعربية، وعدم �لتعويل عليها، 

 1964-1962 �لفرتة  �صهدت  وقد  وخالفاتها.  �لعربية  �الأنظمة  و�قع  �إىل  بالنظر 

�نظر ن�ّص �لقر�ر يف:  
12

Zafrul-Islam Khan, Palestine Documents )New Delhi: Pharos Media, 1998(, pp. 288–289.  

�نظر: �أبو �لنمل، قطاع غزة، �ص 96-84.  
13
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مرحلة تكري�ص �لكيانية �لفل�صطينية، كما �صهدت �صبه �نف�صال بني �لعمل �لنا�رشي 

14 
و�لعمل �لفل�صطيني.

كانت �الأنظمة �لعربية تدرك حقيقة عجزها يف مو�جهة “�إ�رش�ئيل“، وقد خ�صيت 

هذه �الأنظمة، وخ�صو�صاً م�رش، من �أن يفلت زمام �لق�صية �لفل�صطينية من يدها؛ 

ي�صتوعبهم  للفل�صطينيني  متثيلي  موؤ�ص�صي  �صكل  �إيجاد  حماولة  �إىل  فبادرت 

وي�صتجيب لبع�ص تطلّعاتهم يف �لتعبري عن هوّيتهم وكيانيتهم، وُيبقي �الأمور حتت 

زيادة  يف  وتطلّعاتهم  �لفل�صطينيني  رغبة  ��صتخدم  �الأنظمة  بع�ص  ولعل  �ل�صيطرة. 

�صعبيته، وكنوع من �البتز�ز و�الإحر�ج �ل�صيا�صي الأنظمة �أخرى تخا�صمها �صيا�صياً. 

دورتها  يف  �لعربية،  �جلامعة  تعباأ  مل  �لباقي،  عبد  حلمي  �أحمد  تويف  عندما 

�الأربعني �صنة 1963، بر�أي �لهيئة �لعربية �لعليا وال حكومة عموم فل�صطني يف تعيني 

�أحمد �ل�صقريي �لذي حظي بدعم  مندوب فل�صطني لدى �جلامعة، وعينت بنف�صها 

عبد �لنا�رش. وعندما �نعقد موؤمتر �لقمة �لعربي �الأول يف �لقاهرة يف 1964/1/13، 

فل�صطني، ويقيم هيئة  �إر�دة �صعب  ُيعبِّ عن  فل�صطيني  كياٍن  باإن�صاء  قر�ر�ً  �أ�صدر 

تطالب بحقوقه، لتمكينه من حترير �أر�صه وتقرير م�صريه. 

وقام �أحمد �ل�صقريي، م�صتفيد�ً من �لدعم �مل�رشي، ومن حما�صة �لفل�صطينيني 

�لفل�صطينية.  �لتجمعات  مناطق  يف  جولة  ثالثني  بعمل  بهم،  خا�ص  كيان  الإن�صاء 

وقام خالل �جلولة بو�صع “�مليثاق �لقومي �لفل�صطيني“ و�لنظام �الأ�صا�صي ملنظمة 

�لقد�ص،  يف  عام  فل�صطيني  موؤمتر  عقد  ترتيبات  و�أجرى  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

و�لذي �نعقد يف 5/28-1964/6/2، وقام �مللك ح�صني بافتتاحه. و�صّمي هذ� �ملجل�ص 

�لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  �إن�صاء  �أعلن  �لذي  وهو  �الأول“،  �لوطني  “�ملجل�ص 
قرر  كما  �لفل�صطيني،  �لقومي  �مليثاق  و�أقر  لها،  رئي�صاً  �ل�صقريي  �أحمد  و�نتخب 

�إعد�د �ل�صعب �لفل�صطيني ع�صكرياً للقيام بدوره يف حترير وطنه، وو�فق على �إن�صاء 

15
�ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني.

�ملرجع نف�صه، �ص 198.  
14

حول ن�صاأة منظمة �لتحرير وتطورها حتى �صنة 1983، �نظر: �أ�صعد عبد �لرحمن، منظمة التحرير   
15

الفل�شطينية. و�نظر �أي�صاً:

 Helena Cobban, The Palestinian Liberation Organisation: People, Power and Politics  
)US: Cambridge University Press, 1988(.
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�ضابعًا: الإخوان امل�ضلمون وفل�ضطني:

 1928 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �مل�صلمني“  “�الإخو�ن  جماعة  �لبنا  ح�صن  �ل�صيخ  �أ�ص�ص 

�الإ�صالم  معاين  �إحياء  �إىل  �جلماعة  هذه  هدفت  وقد  مب�رش.  �الإ�صماعيلية  مدينة  يف 

وبناء  حياة،  ومنهج  و�صلوكاً  عقيدة  بتعاليمه  و�اللتز�م  �لنفو�ص،  يف  �ل�صحيحة 

�لفرد �مل�صلم و�الأ�رشة �مل�صلمة و�ملجتمع �مل�صلم و�لدولة �مل�صلمة، وتخلي�ص �لبالد 

�لو�حدة على  �أ�صكاله، و�إقامة �خلالفة �الإ�صالمية  �الإ�صالمية من �ال�صتعمار بكافة 

نف�صها،  �جلماعة  و�عتبت   
16

�لعامل. و�أ�صتاذية  ل�صيادة  و�لتقدم  �مل�صلمني،  بالد 

وحقيقة  �صنية...  وطريقة  �صلفية...  “دعوة  لالإ�صالم،  �ل�صامل  �ملفهوم  وفق 

�صوفية... وهيئة �صيا�صية... وجماعة ريا�صية... ور�بطة علمية ثقافية... و�رشكة 

�ملختلفة  �حلياة  جو�نب  طرحها  غطى  وبالتايل   
17

�جتماعية“. وفكرة  �قت�صادية... 

هذه  جعل  ما  وهو  وغريها.  و�لع�صكرية...  و�ل�صيا�صية  و�القت�صادية  �الجتماعية 

�صعار�:  عّب  كما  وق�صاياهم.  �مل�صلمني  هموم  ومع  �لو�قع  مع  متفاعلة  �حلركة 

“�جلهاد �صبيلنا“، و“�ملوت يف �صبيل �هلل �أ�صمى �أمانينا“ عن رغبة يف حتقيق جاهزية 
نف�صية عالية لدى �الأفر�د يف �لدفاع عن �أر�ص �مل�صلمني وحمايتها وحتريرها.

وقد عدَّ �لبنا �لوطن �الإ�صالمي وطناً و�حد�ً و�أمة �الإ�صالم �أمة و�حدة. وكان من 

�لطبيعي بناًء على هذ� �لفهم �أن يهتم �الإخو�ن �مل�صلمون بق�صايا �مل�صلمني �ملختلفة، 

�هلل  ر�صول  حممد  �هلل  �إال  �إله  ال  فيها  يقال  �أر�ص  كل  “�إن  �لبنا  ح�صن  �ل�صيخ  فيذكر 

هي جزء من وطننا، له حرمته وقد��صته، و�الإخال�ص له و�جلهاد يف �صبيل خريه“، 

والأن فل�صطني كانت �أ�صخن �لق�صايا �الإ�صالمية �حل�صا�صة يف ذلك �لوقت، وما تز�ل، 

 
18

و�هتمامهم“. عنايتهم  يف  �الأوفى  “�ملقام  د�ئماً  �مل�صلمون  �الإخو�ن  �أوالها  فقد 

ور�أى �لبنا �أن �لوطنية و�لعروبة و�الإ�صالم هي دو�ئر متكاملة غري متعار�صة، و�أن 

�ل�صخ�ص ي�صعه �أن يعمل بكّل �إخال�ص مل�صلحة وطنه، ويعمل يف �لوقت نف�صه لعامله 

�الإ�صالمية  �ملوؤ�ص�صة  )بريوت:   4 ط  البنا،  ح�شن  ال�شهيد  الإمام  ر�شائل  جمموعة  �لبنا،  ح�صن   
16

للطباعة و�لن�رش، 2004(، �ص 178-177.

�ملرجع نف�صه، �ص 157-156.  
17

كامل �ل�رشيف، الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني، ط 3 )�لزرقاء، �الأردن: مكتبة �ملنار، 1984(،   
18

�ص 31.
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 وح�صب �لبنا فاإن �مل�صلمني هم “�أ�صّد �لنا�ص �إخال�صاً 
19

�لعربي ولعامله �الإ�صالمي.

�ملجردة  �لوطنية  دعاة  من  غريهم  وبني  �مل�صلمني  بني  �لفارق  ولكن  الأوطانهم...، 

�الإخو�ن  وطنية  من  وح�صبك  �الإ�صالمية...  �لعقيدة  �مل�صلمني  وطنية  �أ�صا�ص  �أن 

�مل�صلمني �أنهم يعتقدون عقيدة جازمة الزمة �أن �لتفريط يف �أي �صب �أر�ص ٍ يقطنه 

م�صلم جرية ال ُتغتفر حتى يعيدوه �أو يهلكو� دون �إعادته، وال جناة لهم من �هلل �إال 

20
بهذ�“.

لفهمه  �لطبيعي  �ل�صياق  يف  جاء  فل�صطني  بق�صية  �لبنا  �هتمام  فاإن  ذلك  وعلى 

فكره  وجّدية  م�صد�قية  الختبار  وحمّك  بل  عمله،  برنامج  �صميم  ويف  �الإ�صالمي 

 و�أن “ق�صية فل�صطني 
21

ودعوته. ولذلك يوؤكد �لبنا �أن “فل�صطني وطٌن لكّل م�صلم“،

وفل�صطني يف فهم �الإخو�ن:
 22

هي ق�صية كل م�صلم“.

�أر�ص وقف ٍ �إ�صالمي على جميع �أجيال �مل�صلمني يف ما�صيهم وحا�رشهم 

وم�صتقبلهم �إىل يوم �لقيامة، ال يجوز الأحد كائناً من كان �أن يفّرط �أو يتنازل 

�أو  للفل�صطينيني  ملكاً  لي�صت  فهي  ولذلك  منها،  جد�ً  �صغري  جزء  عن  ولو 

�لعرب فح�صب، بل هي ملك للم�صلمني جميعاً... فعلى �مل�صلمني يف كّل مكان 

23
�أن ي�صاهمو� عملياً يف تقدمي �ملال و�لدم للدفاع عنها.

ولذلك ر�أى �لبنا وجوب �جلهاد لتحرير فل�صطني ون�رشة �أهلها، وذكر يف ر�صالة 

بعثها �إىل �ل�صفري �لبيطاين يف �لقاهرة “�إن �الإخو�ن �صيبذلون �أرو�حهم و�أمو�لهم 

ومن  �الأر�ص  �هلل  يرث  حتى  عربياً  �إ�صالمياً  فل�صطني  من  �صب  كل  بقاء  �صبيل  يف 

 24
عليها“.

الإخوان  عند  ال�شيا�شية  الرتبية  ر�صالن،  �ملعز  عبد  عثمان  يف:  �لفكرة  هذه  حول  بتو�صع  �نظر   
19

امل�شلمني )�لقاهرة: د�ر �لتوزيع �الإ�صالمية، د.ت(، �ص 307-273.

ح�صن �لبنا، جمموعة ر�شائل ح�شن البنا، �ص 180.  
20

  �ملرجع نف�صه، �ص 150.
21

ح�صن �لبنا، مذكرات الدعوة والداعية )�لقاهرة: �لزهر�ء لالإعالم �لعربي، 1990(، �ص 304.  
22

ت�شور الإخوان  1947/10/25، مقتب�ص يف: عبد �لفتاح حممد �لعوي�صي،  جملة الإخوان امل�شلمون،   
23

امل�شلمني للق�شية الفل�شطينية )�لقاهرة: د�ر �لتوزيع و�لن�رش �الإ�صالمية، د.ت(، �ص 29. 

ت�شور الإخوان امل�شلمني للق�شية  �لفتاح حممد �لعوي�صي،  1938/12/26، مقتب�ص يف: عبد  النذير،   
24

الفل�شطينية، �ص 6.



29

الإخوان امل�ضلمون وتطورات الق�ضية الفل�ضطينية حتى 1967

�ل�صعب  مبطالب  يتعلق  فيما  �لفل�صطينية  �لوطنية  �حلركة  طرح  �لبنا  تبنى 

وباإطالق  تاماً،  وقفاً  �ليهودية  �لهجرة  بوقف  بريطانيا  طالب  فقد  �لفل�صطيني. 

�ل�صجناء، و�إعادة �ملبعدين، وتعوي�ص �ملت�رشرين، وباعرت�ف بريطانيا با�صتقالل 

فل�صطني ��صتقالالً تاماً عربية م�صلمة، ويكن �أن يكون ذلك بناًء على �تفاق ي�صمن 

25
حقوق �لعرب، ويعامل فيه �ليهود معاملة �الأقليات.

ثامناً: ن�ضاأة الإخوان امل�ضلمني الفل�ضطينيني:

برز  �أنه  غري  مبكر�ً،  بفل�صطني  م�رش  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  �هتمام  بد�أ 

وجمع  و�ملظاهر�ت  و�الإعالم  �لدعاية  عب   1939-1936 �لكبى  �لثورة  �أثناء  يف 

�آب/  يف  فل�صطني  يف  دعوتهم  ن�رش  �الإخو�ن  لبدء  �الإ�صار�ت  �أوىل  وكانت  �لتبعات. 

�حلكيم،  �أ�صعد  وحممد  �ل�صاعاتي  �لرحمن  عبد  ز�رها  عندما   ،1935 �أغ�صط�ص 

 وخالل �حلرب 
26

�أمني، حيث قاما بن�رش دعوتهم. �حلاج  من  ترحيباً  لقيا  وهناك 

من  عدد  و�أخذ  لفل�صطني،  �الإخو�ن  زيار�ت  ز�دت   ،)1945-1939( �لثانية  �لعاملية 

�أبناء فل�صطني ين�صمون لالإخو�ن، غري �أن ت�صكيل فروع لالإخو�ن ر�صمياً مل يتم، 

على ما يظهر، �إال بعد �نتهاء �حلرب، حيث خفت ظروف �لقهر و�لت�صديد �لبيطاين، 

ون�صطت �حلركة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية. ويبدو �أن �أول فروع �الإخو�ن �إن�صاًء كان 

فرع غزة برئا�صة �ل�صيخ عمر �صو�ن، وكان نائبه �ل�صيخ عبد �هلل �لقي�صاوي، بينما 

�لغالييني  يعقوب  �لبارزين  �ملوؤ�ص�صني  من  وكان  �ل�رش؛  �أمانة  �ل�صو�  ظافر  توىل 

قياد�ت  �أبرز  �أحد  رم�صان،  �صعيد  ذكر  ما  ووفق 
 27

�لقي�صاوي. �لرحمن  وعبد 

ح�صن �لبنا، مذكرات الدعوة والداعية �ص 304، و361-360.  
25

�ملرجع نف�صه، �ص 199-198.  
26

)غزة:  ووثائق  مقابالت  ال�شوا:  خليل  ظافر  احلاج  )ُمِعد(،  �لفل�صطيني  و�لتوثيق  �لتاأريخ  مركز   
27

مركز �لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني، 2011(، �ص 39.

مالحظة: يف �ملقابلة �لتي �أجر�ها �ملوؤلف مع يو�صف عمرية يف �لكويت يف 1985/11/6، وهو من �إخو�ن   

لفرع غزة، ومّت  �ل�صو� نف�صه كان رئي�صاً  �إن ظافر  قال   ،1948 �إثر كارثة  �إىل غزة  �لذين جلاأو�  يافا 

اجلهاد  حركة  يف  واأثره  فل�شطني  يف  الإ�شالمي  التيار  بعنو�ن:  للموؤلف  �صدر  كتاب  يف  ذلك  ن�رش 

1917-1948، ط 2 )�لكويت: مكتبة �لفالح، 1988(، وعنه �أخذ باحثون هذه �ملعلومة �لتي �صححها 
ظافر �ل�صو� نف�صه فيما بعد.
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�الإخو�ن �مل�رشيني، �لذين ن�رشو� دعوة �الإخو�ن يف فل�صطني، فقد قام باإن�صاء فروع 

لالإخو�ن يف �صهري ت�رشين �الأول/ �أكتوبر وت�رشين �لثاين/ نوفمب 1945 يف �لقد�ص 

و�خلليل وغزة وحيفا ويافا؛ كما متكَّن يف �لفرتة نف�صها من �إن�صاء جمموعات �صّكلت 

وتتابع �إن�صاء 
 28

�أنوية لفروع �الإخو�ن يف نابل�ص وبئر �ل�صبع ور�م �هلل و�للد و�أريحا.

�لفروع يف قلقيلية، وطولكرم، و�ملجدل، و�صلو�د، حتى ز�دت �لفروع عن ع�رشين 

 29
فرعاً.

 )1945 )�أو�خر  �الإن�صاء  فرتة  بني  فل�صطني  يف  �مل�صلمون  �الإخو�ن  ن�صط  وقد 

وبني قر�ر �لتق�صيم )1947/11/29( يف ن�رش دعوتهم وتاأ�صي�ص �ُصَعبهم وفروعهم، 

و�لرتبية  �لدعوة  جماالت  ويف   
30

�ملحا�رش�ت؛ و�إلقاء  و�الأندية  �ملكتبات  و�فتتاح 

و�لتعبئة  فل�صطني،  على  �ل�صهيوين،  باخلطر  و�لتعريف  �الإ�صالمية،  و�لتوعية 

يف  بلغ  قد  فل�صطني  يف  �الإخو�ن  عدد  �إجمايل  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  و�أ�صارت  للجهاد. 

31
15 �ألفاً ويف �صنة 1947 نحو 20 �ألفاً. 1946 نحو  �صباط/ فب�ير 

فقد   1948-1947 فل�صطني  حلرب  �لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ية  وباعرت�ف 

�ليهود  )�صد  “�لتمرد“  ر�ية  رفع  �إىل  �لعرب  ودعو�  كبري،  ب�صكل  �الإخو�ن  ن�صط 

و��صتكت  �حتجت  �ليهودية  �لقومية  �ملوؤ�ص�صات  �إن  حتى  و�الإجنليز(،  �ل�صهاينة 

 وقد �أن�صاأ �الإخو�ن فرقاً للك�صافة و�جلو�لة كانت من 
32

عليهم لل�صلطات �لبيطانية.

�لتي كان من قادتها  �أبرزها فرقة جو�لة يافا  �لفرق يف فل�صطني، وكان من  �أف�صل 

 
33

يو�صف عمرية.

 Abd al-Fattah M. El-Awaisi, The Muslim Brothers and the Palestine Question 1928–1947  
28

)London, New York: Tauris Academic Studies, 1998(, p. 162.

يف  الإ�شالمي  التيار  �صالح،  حممد  حم�صن  �نظر:  فل�صطني،  يف  �الإخو�ن  جماعة  ن�صاأة  حول   
29

.445-438 �ص  فل�شطني، 

موؤ�ص�صة  )بريوت:   1948-1917 فل�شطني  يف  ال�شيا�شية  واملوؤ�ش�شات  القيادات  �حلوت،  بيان   
30

�لدر��صات �لفل�صطينية، 1981(، �ص 405.

   El-Awaisi, The Muslim Brothers and the Palestine Question, p. 155.  
31

)قب�ص:  الر�شمية(  الإ�رشائيلية  )الرواية   1948-1947 فل�شطني  حرب  )مرتجم(،  خليفة  �أحمد   
32

موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1984(، �ص 14.

يو�صف عمرية، مقابلة مع �ملوؤلف، �لكويت، 1985/11/6.  
33
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يظهر مما ذهب �إليه عبد �لفتاح �لعوي�صي، وكذلك من قابلناهم من قدماء �الإخو�ن 

باملر�قب  �الإخو�ن  لدى  يعرف  ما  �أو  رئي�ص  فل�صطني  يف  لالإخو�ن  يكن  مل  �أنّه  من 

ولعل ذلك عك�ص رغبة قيادة �الإخو�ن يف م�رش و�صيا�صتها يف و�صع فل�صطني 
 34

�لعام.

على ر�أ�ص �هتماماتها، فجعلت ن�صاط �إخو�ن فل�صطني يتبعها ب�صكل مبا�رش؛ حيث 

�إن�صاء �لفروع يف فل�صطني، وكانت لها �صالحيات و��صعة يف  �أ�رشفت بنف�صها على 

17 ع�صو�ً،  “�لهيئة �ملركزية للمكتب �الإد�ري“ �ملكّونة من  �أع�صاء يف  تعيني �صبعة 

�أعلى �صلطة مركزية لالإخو�ن يف فل�صطني، بينما تقوم باقي فروع �الإخو�ن  وهي 

و�للو�ئح  �لد�صتور  يف  �لت�صابه  �إىل  باالإ�صافة  �الآخرين،  �لع�رشة  �الأع�صاء  بانتخاب 

35
و�ل�صكل و�الإد�ري.

و1947   1946 �صنتي  يف  �لعامة  موؤمتر�تهم  عن  �ل�صادرة  �لقر�ر�ت  دلت  وقد 

 36
�ملتقدم. �جلهادي  م�صمونها  وعلى  �ل�صيا�صية،  لالأحد�ث  ومتابعتها  قوتها  على 

ففي �ملوؤمتر �لكبري �لذي عقده �الإخو�ن �مل�صلمون قبيل قر�ر �الأمم �ملتحدة بتق�صيم 

فل�صطني، يف حيفا يف 1947/10/27، �تخذت عدة قر�ر�ت، كان من �أبرزها:

�لو�صائل،  بجميع  بالدهم  عن  �لدفاع  على  ت�صميمهم  �مل�صلمون  �الإخو�ن  يعلن   .1
و��صتعد�دهم للتعاون مع جميع �لهيئات �لوطنية يف هذ� �ل�صبيل.

يعلن �ملوؤمترون �أن هيئة �الإخو�ن �مل�صلمني �صتحمل ن�صيبها كامالً من تكاليف   .2
37

�لن�صال.

عّمان،  خليفة،  �لرحمن  عبد  وحممد   ،1985/10/28 �الأردن،  عّمان،  �ل�رشيف،  كامل  مع:  مقابالت   
34

1985/10/30، ويو�صف عمرية. مالحظة: هذه �ملقابالت كان �ملوؤلف قد �أجر�ها عندما كان  �الأردن، 

يح�رش ر�صالة �ملاج�صتري يف من�صف ثمانينيات �لقرن �لع�رشين.

حممد عبد �لرحمن خليفة )�أبو ماجد(: وهو من مو�ليد �ل�صلط يف �الأردن، �صنة 1919، �ملر�قب �لعام   

�مل�صلمني، تويف  �الإخو�ن  �إر�صاد  1953-1994، ع�صو مكتب  �لفرتة  �الأردن يف  �مل�صلمني يف  لالإخو�ن 

رحمه �هلل �صنة 2006.

و�نظر �أي�صاً:  

 El-Awaisi, The Muslim Brothers and the Palestine Question, pp. 160–164.  

El-Awaisi, The Muslim Brothers and the Palestine Question, pp. 160–164.  
35

القيادات  �حلوت،  وبيان  447-450؛  �ص  فل�شطني،  يف  الإ�شالمي  التيار  �صالح،  حممد  حم�صن   
36

واملوؤ�ش�شات، �ص 503.

بيان �حلوت، القيادات واملوؤ�ش�شات، �ص 794.  
37
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 1948/1/26 �لقد�ص يف  �لقومية يف  �للجنة  �أنّه عندما ت�صكلت  �لنظر،  ومما يلفت 

1948، فاإّنها كانت تتكون من  لتتوىلّ �أمور رعاية �ملدينة وحمايتها يف �أثناء حرب 

14 ع�صو�ً. وقد كان من بني هوؤالء خم�صة �أع�صاء يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف 
�لقد�ص، وهم: �رشيف �صبوح، و�أ�صعد �الإمام، وطاهر بركات، وجميل وهبة، وعيد 

�ل�صخ�صيات  �أو  �الإخو�ن  جماعة  به  متتّعت  ما  على  قوي  موؤ�رّش  وهذ� 
 38

عابدين.

�ملنتمية لها من �حرت�م ونفوذ وتاأثري يف �لقد�ص، خ�صو�صاً �إذ� ما �أخذنا بعني �العتبار 

كرثة �الجتاهات و�الأحز�ب و�جلمعيات و�لتنوع �لطائفي �لديني يف �لقد�ص. 

تا�ضـعًا: دور الإخـوان امل�ضـــلمـني فـي حـرب فل�ضـــطـني 

:1948-1947
عندما  �جلهاد،  يف  كامالً  بن�صيبهم  �لفل�صطينيون  �مل�صلمون  �الإخو�ن  �صارك 

فل�صطني  يف  تنظيمهم  �إن�صاء  حد�ثة  �أن  �إال   ،1948-1947 فل�صطني  حرب  �ندلعت 

حم�صورة  م�صاركتهم  جعلت  قد  وقوي،  منا�صب  ب�صكل  و��صتقر�ره  منوه  وعدم 

�صمن قدر�تهم �ملحدودة و�إمكاناتهم �ملتو��صعة. كما �أن عظم �ملوؤ�مرة �لدولية على 

فل�صطني يف تلك �لفرتة، ودخول �جليو�ص �لعربية وتوليها �لقتال، وجتريدها الأبناء 

فل�صطني من �الأ�صلحة، قد �أ�صعف �لدور �لذي يكن �أن يقومو� به.

ومع ذلك، فقد �صكلت �صُعب �الإخو�ن يف فل�صطني قو�ت غري نظامية منذ بد�ية 

�لعربية  �لقياد�ت  حتت  و�لو�صط،  �ل�صمال  يف  ��صتقر�رها  �أماكن  يف  عملت  �حلرب، 

�أو جي�ص �جلهاد �ملقد�ص(، وقد قامت  �ملحلية هناك )�لتي كانت تتبع جي�ص �الإنقاذ 

بغار�ت ناجحة على م�صتعمر�ت �ليهود وطرق مو��صالتهم، بالرغم من �ل�صعف 

جند  ال  ولذلك   
39

�لتدريب. يف  �أم  �لت�صليح  يف  �صو�ء  تعانيه،  كانت  �لذي  �ل�صديد 

�جلنوبية،  �ملناطق  يف  �أما  عام.  ب�صكل  �ملناطق  هذه  يف  �الإخو�ن  لدور  ر�صمياً  ذكر�ً 

906؛  �ص  واملوؤ�ش�شات،  القيادات  �حلوت،  بيان  يف:  �لقد�ص  يف  �لقومية  �للجنة  �أع�صاء  �أ�صماء  �نظر   
38

و�نظر: حم�صن حممد �صالح، “�أ�صو�ء وثائقية على جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �لقد�ص �صنة 1946،“ 

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، لبنان، �ملجلد 15، �لعدد 58، ربيع 2004، �ص 83-67. 

كامل �ل�رشيف، الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني، �ص 44.  
39
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قو�ت  �إىل  فل�صطني  �إخو�ن  من  �لعديد  �ن�صم  فقد  �ل�صبع،  وبئر  غزة  وخ�صو�صاً 

�الإخو�ن )�مل�رشية( �حلرة بقيادة كامل �ل�رشيف، و�صاركو� بقوة وفاعلية يف معارك 

فل�صطني هناك. ويذكر كامل �ل�رشيف �أن قو�ت �الإخو�ن �مل�رشيني �حلرة كان معدل 

نحو  �جلهاد  ي�صاركها  كان  و�أنه  فل�صطني،  جنوب  مناطق  يف  جماهد   200 عددها 

800 جماهد �آخر من �أبناء فل�صطني حتت قيادتها، حيث �إن كثري�ً منهم تاأثرو� بفكر 
 بل �إن �حلكومة �مل�رشية يف وقت الحق قد 

40
�الإخو�ن خالل �جلهاد و�أ�صبحو� منهم.

�أمرت بت�رشيح �الإخو�ن من �أبناء فل�صطني �لذين �ن�صمو� لالإخو�ن �مل�رشيني، حيث 

�أن ي�صكلو� جي�صاً يف فل�صطني،  كانت تنظر بعني �لريبة لن�صاط �الإخو�ن، وتخ�صى 

41
يكون بعد ذلك خطر�ً على “�صالمة �لدولة“!!

يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �صعبة  �جلهاد  يف  م�صاركة  �الإخو�ن  �صُعب  �أن�صط  وكانت 

وم�رش  �صورية  مثل  �لبالد  خمتلف  من  �الإخو�ن  قاتل  �لقد�ص،  مدينة  ويف 
 42

يافا.

  43 
و�الأردن، وقد �صارك �إخو�ن فل�صطني معهم �أو مع قو�ت �جلهاد �ملقد�ص.

�لتعبئة  يف  �لكبري  دورهم  �إىل  فباالإ�صافة   
44

�مل�رشيون، �مل�صلمون  �الإخو�ن  �أما 

�الإعالمية وجمع �لتبعات و�الأ�صلحة، فقد �أبدو� ��صتعد�دهم �جلاد قبل بدء �ملعارك 

باإر�صال دفعة �أوىل من 10 �آالف جماهد �إىل فل�صطني )وهي �أكب من بع�ص �جليو�ص 

 ،1947/10/9 يف  �لعربية  �لدول  جامعة  �إىل  �لبنا  �ل�صيخ  بذلك  �أبرق  حيث  �لعربية(، 

ولكنها مل ت�صتجب. وكما هو معروف، مل يتمكن �إال ب�صعة مئات من �إخو�ن م�رش 

من �مل�صاركة يف حرب 1948، ب�صبب �لكثري من �لتعقيد�ت و�لعقبات �لتي و�صعها 

�لنظام �مل�رشي يف وجوههم.

�عرتف  فل�صطني،  حرب  يف  م�صهود  بدور  �مل�رشيون  �مل�صلمون  �الإخو�ن  قام 

�أثرهم يف جنوب فل�صطني يف مناطق  لهم به كل من كتب عن هذه �حلرب، وبرز 

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 1985/10/28.  
40

كامل �ل�رشيف، الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني، �ص 43.  
41

مقابلة مع يو�صف عمرية.  
42

�نظر مثالً: عارف �لعارف، النكبة، ج 1، �ص 178، و290.  
43

حول دور �الإخو�ن �مل�صلمني �مل�رشيني، �نظر: كامل �ل�رشيف، الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني؛   
44

وحم�صن حممد �صالح، التيار الإ�شالمي يف فل�شطني، �ص 475-468. 
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غزة ورفح وبئر �ل�صبع، حيث كانو� يهاجمون �مل�صتعمر�ت، ويقطعون مو��صالت 

معركة هناك  فيها  �صاركو�  �لتي  �ملعارك  �أبرز  ومن  �ل�صهيونية.   �لع�صابات 

“�لتبة 86“، �لتي يذكر �لع�صكريون �أنها هي �لتي حفظت قطاع غزة عربياً، ومعركة 
Yad Mordechai، وغريها. كما  ياد مردخاي  كفار ديروم، و�حتالل م�صتعمرة 

�أ�صهمو� بدور مهم يف تخفيف �حل�صار عن �لقو�ت �مل�رشية �ملحا�رشة يف �لفالوجة. 

وكان لالإخو�ن �مل�رشيني م�صاركتهم �لفعالة يف معارك �لقد�ص وبيت حلم و�خلليل. 

ر�حيل  ر�مات  معركة  �ملناطق  تلك  يف  فيها  �صاركو�  �لتي  �ملعارك  �أبرز  من  وكان 

تلبيوت  م�صتعمرة  برج  وتدمري  �ليا�ص،  مار  و��صرتجاع   ،Ramat Rachel
�الإخو�ن  تبة  �ُصميت  �لتي  �ليمن“  “تبة  عن  و�لدفاع  حلم،  بيت  قرب   Talpiot
�مل�صلمني، نظر�ً للبطولة �لتي �أبدوها... وغريها. وقد ��صت�صهد من �إخو�ن م�رش يف 

45 
معارك فل�صطني نحو مئة، وجرح نحو ذلك، و�أ�رش بع�صهم.

م�صهود  بدور  �ل�صباعي  م�صطفى  �ل�صيخ  بقيادة   
46

�ل�صوريون �الإخو�ن  وقام   

�لقدمي  �حلي  ومعركة  �لق�صطل،  معركة  ذلك  يف  مبا  �لقد�ص،  معارك  يف  خ�صو�صاً 

مقر�ً  �ليهود  �تخذه  �لذي  �ليهودي  �لكني�ص  ون�صف  �لقطمون،  ومعركة  �لقد�ص،  يف 

حربياً وغريها.

لو�  و�صكَّ كبري،  ب�صكل  فل�صطني،  حرب  مع 
 47

�الأردنيون، �الإخو�ن  تفاعل  وقد 

�رشيَّة متطوعني ت�صم نحو 120 جماهد�ً من �الإخو�ن �مل�صلمني، �صميت با�صم �رشية 

�أبي عبيدة، بقيادة �حلاج عبد �للطيف �أبو قورة �ملر�قب �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني يف 

�لعديد  باهر، وقد خا�صت  �لفرتة، ومتركزت يف عني كارم و�صور  تلك  �الأردن يف 

من �ملعارك. كما قاد �أحمد حممد �خلطيب جمموعة �أخرى من �إخو�ن �إربد و�أهلها 

�ملتطوعني �صاركت يف حرب فل�صطني.

  للمزيد من �لتفا�صيل، �نظر: كامل �ل�رشيف، الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني.
45

حرب  يف  امل�شلمون  الإخوان  �ل�صباعي،  م�صطفى  �نظر:  �ل�صوريني،  �مل�صلمني  �الإخو�ن  دور  حول   
46

فل�شطني )د.م: د�ر �لنذير، 1986(؛ وعارف �لعارف، النكبة، ج 1، �ص 326، و329، و437-435.

يف  الإ�شالمي  التيار  �صالح،  حممد  حم�صن  �نظر:  �الأردنيني،  �مل�صلمني  �الإخو�ن  دور  حول   
47

)�الأردن:   1948 حرب  يف  الأردن  تن�شى:  ل  اأيام  مو�صى،  و�صليمان  476-477؛  �ص  فل�شطني، 

1982(، �ص 45-44. �الأردنية،  �مل�صلحة  مطبعة 
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 بقيادة �ل�صيخ حممد حممود �ل�صو�ف، 
48

و�صارك �الإخو�ن �مل�صلمون يف �لعر�ق

فقاتل متطوعوها �صمن متطوعي �لعر�ق يف فوجَي “�حل�صني“ و“�لقاد�صية“ و�رشية 

�ملغاوير وغريها.

حل الإخوان واغتيال البنا:

1948/12/8، كما  �مل�صلمني يف  �الإخو�ن  قامت �حلكومة �مل�رشية بحظر جماعة 

�الآالف  و�عتقلت   ،1949/2/11 يف  �لبنا  ح�صن  �ل�صيخ  باغتيال  خمابر�تها  قامت 

يف  �جلماعة  مقاتلي  من  �لكثري  م�صري  وكان  وموؤيديها،  �جلماعة  �أع�صاء  من 

�الإخو�ن  جماعة  حلّ  بني  ظاهرة  عالقة  وثمة  و�ل�صجن.  �العتقال  فل�صطني  حرب 

و�غتيال �لبنا وبني جهاد �الإخو�ن يف فل�صطني. ورمبا ال تكون م�صاركتهم يف حرب 

فل�صطني هي �ل�صبب �لوحيد، لكن �لقدرة �لعالية على �لتعبئة و�حل�صد �لتي �أظهرها 

�الإخو�ن، و�لبطوالت و�لت�صحيات �لتي برزت يف �ملعارك و�ل�صد�مات، باالإ�صافة �إىل 

�ال�صتعد�د�ت �حلقيقية لتح�صيد ع�رش�ت �الآالف، وهو ما يفوق �أعد�د بع�ص �جليو�ص 

يف  �حلاكمة  و�لعائلة  و�لبيطانيني  �ل�صهاينة  خماوف  �أثار  ذلك  كل  �لعربية...، 

م�رش...، خ�صو�صاً �إذ� ما وجدت �حتماالت لتوجيه غ�صب �ل�صارع �مل�رشي �صد 

نظامه �حلاكم ب�صبب تخاذله و�صعف �أد�ئه يف فل�صطني.

من  �أي�صاً  �أثار  ما  بقدر  �مل�رشية،  �حلكومة  على  �صخط  من  ذلك  �أثار  ما  وبقدر 

تعاطف مع �الإخو�ن، �لذين نظر �إليهم �لكثريون كاأبطال مّت طعنهم يف �لظهر. ولقو� 

قادت الحقاً  �لتي  �مل�رشي،  �ل�رشيفة يف �جلي�ص  �لعنا�رش  �لتعاطف من  �لكثري من 

�نقالب 1952/7/23 و�أ�صقطت �لنظام �مللكي يف م�رش.

التيار الإ�شالمي يف فل�شطني،  حول دور �الإخو�ن �مل�صلمني �لعر�قيني، �نظر: حم�صن حممد �صالح،   
48

�ص 477-478؛ وبيان �حلوت، القيادات واملوؤ�ش�شات، �ص 613-612.
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خال�ضة:

�ألقت كارثة حرب فل�صطني 1948 بظاللها �لهائلة على �ل�صعب �لفل�صطيني. ففي 

�لوقت �لذي ن�صاأ فيه �لكيان �ل�صهيوين على معظم �أر�ص فل�صطني بدعم دويل، فاإن 

�لن�صيج �الجتماعي لل�صعب �لفل�صطيني قد متزَّق، ووجد نحو ثلثا �أبنائه �أنف�صهم يف 

�أنظمة حكم خمتلفة؛  �أنف�صهم حتت  �لفل�صطينيون  �أو�صاع جلوء بائ�صة؛ كما وجد 

كرية،  حلياة  �أو�صاعهم  وبرتتيب  �جلديدة،  �الأو�صاع  مع  بالتكيّف  و�ن�صغلو� 

و�لتطلع نحو �لعودة و�لتحرير.

و�لثقافية  و�الجتماعية  �لدينية  �لطبيعة  مع  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  تو�فقت 

من  بالرغم  و��صعاً،  قبوالً  ولقيت  �ل�صيا�صية؛  تطلعاته  ومع  �لفل�صطيني  لل�صعب 

�نت�صارها �ملتاأخر قُبيل �لنكبة. و�صارك �الإخو�ن �لفل�صطينيون، �إىل جانب �الإخو�ن 

�لقادمني من �لبلد�ن �لعربية، يف حرب فل�صطني، ب�صكل فعال، ولكن �صمن �إمكاناتهم 

�ملحدودة؛ و�كت�صبو� م�صد�قية و�حرت�ماً كبري�ً يف �لو�صط �لفل�صطيني.

طريق  و�لوحدة  �ملعركة  قومية  �صعار�ت  طغت   1967-1948 �لفرتة  ويف 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  بزمام  �أم�صك  �لذي  �لر�صمي،  �لعربي  �لو�قع  على  �لتحرير 

و�ت�صعت �صعبية �لتيار�ت �لي�صارية و�لقومية يف �ل�صاحة �لفل�صطينية. ومع �أو�خر 

�صنة  ��صتيعابها  حماولة  لتتم  بالبوز؛  �لوطنية  �لتوجهات  �أخذت  �خلم�صينيات، 

1964 يف �لبيئة �لر�صمية �لعربية من خالل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. �أما �لتيار 
�أو��صط  حتى  وقوته  �صعبيته  على  حافظ  فقد  حتديد�ً،  �الإخو�ن  وتيار  �الإ�صالمي، 

�خلم�صينيات، ثم ما لبث �أن تر�جع حتت وطاأة “نزع �ل�رشعية“ و�ملطارد�ت �الأمنية 

وحماوالت �لتهمي�ص، ليخرج عن �لقدرة على �لتاأثري يف م�صار �الأحد�ث �لفل�صطينية، 

حتى نهاية �لفرتة �لتي نحن ب�صدد در��صتها.
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زيارة �ل�صيخ ح�صن �لبنا ملدينة غزة يف 1948/3/19.
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 زيارة �ل�صيخ ح�صن �لبنا ل�صعبة �الإخو�ن �مل�صلمني يف مدينة غزة يف 1948/3/19، 

ويظهر �إىل يينه رئي�ص �ل�صعبة �ل�صيخ عمر �صو�ن.

�صورة جماعية مع �ل�صيخ ح�صن �لبنا يف �صعبة �الإخو�ن �مل�صلمني يف غزة يف 1948/3/19.
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جمموعة من متطوعي �الإخو�ن �مل�صلمني يف حرب 1948، ويظهر يف �ل�صورة ظافر �ل�صو� 

1
�أمني �رش �صعبة �الإخو�ن يف غزة.

ووثائق  مقابالت  ال�شوا:  خليل  ظافر  احلاج  �لفل�صطيني،  و�لتوثيق  �لتاأريخ  مركز  من:  �ل�صورة   
1

)غزة: مركز �لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني، 2011(، �ص 62.

 ال�شيخ حممد فرغلي

ع�صو مكتب �الإر�صاد يف جماعة 

�الإخو�ن �مل�صلمني وقائد حملة 

�الإخو�ن يف حرب فل�صطني 1948.
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ك�صافة �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني قبل حرب 2.1948

�ل�صورة من:  �ملرجع نف�صه،  �ص 491.  
2
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 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.  
1
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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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�أما �ل�صيخ ها�صم �خلزند�ر، فت�صري بع�ص �مل�صادر �إىل �أنه كان نائباً ل�صو�ن يف 

رئا�صة �ملكتب �الإد�ري، و�أنه �أ�صبح رئي�صاً للمكتب بعد تنحي �صو�ن عن �لرئا�صة، 

بهم  �لطيبة  �صلته  على  و��صتمر  لالإخو�ن،  حمباً  وظل  �صهماً،  جريئاً  كرياً  وكان 

17
حتى بعد �أن تركهم الحقاً.

�ملكتب  يف  للطالب  ممثل  وجود  يقت�صي  غزة  قطاع  يف  �النتخابي  �لنظام  كان 

لهم  �جتماٍع  يف  طالباً  ينتخبون  عب  �ل�صُّ عن  �لطالب  ممثلو  فكان  �لعام،  �الإد�ري 

)�ملندوب �لعام  �ملكتب  يف  لهم  ممثالً  �لزعنون  ريا�ص  �نتخبو�  حيث   يثلهم؛ 

 18
�لعام للطالب(.

من �ملوؤكد �أن �ملكتب �الإد�ري كان يدير قطاع غزة بكامل �ُصعبه، غري �أن �ل�صلة 

كان  �أنه  موؤ�رش  �أو  دليل  �أي  يوجد  فال  متاماً.  و��صحة  تكن  مل  �لقاهرة  يف  بالقيادة 

�لقاهرة؛  يف  للمركز  �لتابعة  �ملحافظات  �إحدى  وكاأنه  غزة،  قطاع  مع  �لتعامل  يتم 

�أن �لتعامل كان مع �لقطاع باعتباره تنظيماً ُقطرياً منف�صالً.  وال يوجد ما يح�صم 

غري �أن هناك ما يوؤكد �ل�صلة �لقوية باملركز يف �لقاهرة، و�أن �لقطاع ياأخذ توجيهه 

ماليزيا،  كو�الملبور،  �ملوؤلف،  مع  مقابلة  �صيام،  وحممد  �خل�رشي؛  حممد  مع  مقابلة   
17

حممد حممود حممد �صيام )�أبو حممود( من قرية �جلورة قرب ع�صقالن، ولد الأم   .2000/6/5-4
م�رشية �صنة 1936 يف م�رش حيث كان و�لده يدر�ص يف �الأزهر. �ن�صم لالإخو�ن �مل�صلمني يف بد�يات 

�خلم�صينيات. در�ص يف ثانوية فل�صطني، وكان من �أع�صاء �لعمل �لع�صكري �خلا�ص لالإخو�ن. در�ص 

و�حدة  ل�صنة  �الأونرو�  مد�ر�ص  يف  مدر�صاً  وعمل   ،1959-1955 �لقاهرة  جامعة  يف  �لعربية  �للغة 

�لدكتور�ه من  1960، ح�صل على  �صبتمب  �أيلول/  �لكويت يف  يف  للعمل مدر�صاً  �نتقل   .1960/1959
جامعة �أم �لقرى مبكة �ملكرمة �صنة 1982. �نتقل للعمل مدر�صاً يف �جلامعة �الإ�صالمية بغزة �صنة 1983، 

وتوىل مهام مدير �جلامعة باالإنابة يف �لفرتة 1984-1988، كما كان يخطب �جلمعة ب�صكل دوري يف 

�مل�صجد �الأق�صى. �أبعدته �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية عن فل�صطني �صنة 1988، فعاد للكويت، ثم ��صتقر يف 

�ل�صود�ن و�ليمن، حيث �أ�صبح من رموز حركة حما�ص. من �أبرز �ل�صعر�ء �الإ�صالميني �لفل�صطينيني. 

تويف رحمه �هلل يف �ل�صود�ن يف 2019/2/15.

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

يف مدينة دير �لبلح يف 1938/6/5، �نتمى جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني �صنة 1953، در�ص �للغة �لعربية 

مع وعا�ص  فل�صطني،  طلبة  ر�بطة  يف  نا�صطاً  وكان   ،1959-1955 �صم�ص  عني  بجامعة  �لرتبية   بكلية 

عبد �لفتاح حمود يف غرفة و�حدة عاماً در��صياً )1956/1955(. عمل يف مكة بال�صعودية 1961-1959، 

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

�حتاد �ملعلمني �لفل�صطينيني يف ليبيا �صنة 1970. �نتقل للعمل يف �الإمار�ت �صنة 1980 حيث عاد لين�صط 

يف �الإخو�ن �لفل�صطينيني ويتوىل مو�قع قيادية. ترك �الإمار�ت �صنة 2012 لي�صتقر بني �جلز�ئر 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.  
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�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.
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103

مقابلتان مع: عبد �لرحمن بارود، وحممد �خل�رشي.  
104



70

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

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.
107
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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.  
110
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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.



78

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

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.  
137
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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(.
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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.



99

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

 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(.
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 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
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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. 



120

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

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
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�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.  
63

مقابلة مع نادر �حلاج عي�صى.  
64

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، �ص 65؛ ومقابلتان مع: �إبر�هيم غو�صة، وكامل فنانة.  
65

عدنان �لنحوي، فل�شطني واللعبة املاكرة، �ص 79-70.  
66

مقابلتان مع: حممد �صيام، وحممد �خل�رشي.  
67

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
68
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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 

مقابلتان مع: حممد �صيام، وعبد �لرحمن بارود.  
69

مقابلة مع حممد �صيام.  
70

مقابلتان مع: حممد �صيام، و�صليمان حمد.  
71

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، �ص 68.  
72



123

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

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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�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، �ص 64.  
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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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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.

مقابلة مع �صليمان حمد، ور�صالة منه �أي�صاً.  
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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.  
93

مقابلة مع حممد �صيام.  
94

مقابلة مع حممد �صيام.  
95



129

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

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.  
99

�نظر: �إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، �ص 68-61.  
100
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101

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. 
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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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مقابلة مع نادر �حلاج عي�صى.  
110

�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.

مقابلة مع نادر �حلاج عي�صى.  
112



134

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

�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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مقابلة مع �صليمان حمد؛ و�نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 225.  
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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.



150

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

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.



الف�صل الرابع
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العمل الع�صكري للإخوان امل�صلمني يف قطاع غزة 
1 1956-1949

مقدمة:

وت�صتت  بالغمو�ص  �ت�صم  جانب  على  �ل�صوء  ي�صلط  �أن  �لف�صل  هذ�  يحاول 

يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  بدور  متعلق  وهو  �حلديث،  فل�صطني  تاريخ  يف  �لرو�يات 

�ملقاومة �مل�صلحة يف قطاع غزة، يف �لن�صف �الأول من خم�صينيات �لقرن �لع�رشين، 

�صة  موؤ�صِّ عنا�رش  كانو�  �لذين  رفاقه  من  وعدد  جهاد(  )�أبو  �لوزير  خليل  وموقع 

يف حركة فتح، يف هذ� �لعمل، وتقدمي �صورة رمبا تكون مغايرة لل�صياق �لتقليدي 

لكتابات عدد من �ملوؤرخني لهذه �حلقبة. ويجيب �لف�صل عن ت�صاوؤالت عما �إذ� كان 

هذ� �لعمل �الإخو�ين عمالً ع�صكرياً منظماً ويلقى رعاية قيادية مركزية �أم مبادر�ت 

فردية لبع�ص �الإخو�ن. ومن هي قيادته؟ وما هي بنيته �لتنظيمية؟ وكيف كان يتم 

متويله وت�صليحه؟ وهل نّفذ عملياٍت ع�صكرية على �الأر�ص؟ وملاذ� تر�جع وَذَوى يف 

منت�صف �خلم�صينيات؟ 

�إىل  �ملوؤلف  �صعى  فقد  قليلة،  �ملو�صوع  هذ�  عن  و�ملن�صورة  �ملكتوبة  �ملو�د  والأن 

�إجر�ء �لعديد من �ملقابالت �ل�صفوية لعدد ممن عا�صو� تلك �ملرحلة، وكان لهم �أدو�ر 

�لرو�يات  من  وي�صتفيد  برموزها،  مت�صلني  �أحد�ثها  على  �صهود�ً  كانو�  �أو  فاعلة 

�ل�صفوية ويحللها ويقارنها مع ما يتوفر من وثائق وكتب ودر��صات من�صورة.

اأوًل: تنظيم العمل الع�ضكري لالإخوان يف القطاع:

جر�حها  بلملمة  م�صغولة   1948 حرب  نهاية  بُعَيد  كانت  �لنا�ص  �أن  �صحيح 

��صتئناف  فكرة  تكون  �أن  �مل�صتغرب  من  يكن  مل  �أنه  غري  �أو�صاعها؛  وترتيب 

هذ� �لف�صل هو در��صة علمية حمكمة، مّت �إجازتها للن�رش.  
1
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�مل�صلمني يف مرحلة مبكرة. فقد كان  �الإخو�ن  �لع�صكري حا�رشة يف نفو�ص  �لعمل 

و�صهد   1948 حرب  يف  �صارك  ممن  و�لعرب  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  من  كثري  لدى 

�جلهاد،  يف  �لرغبة  �لعربية،  و�جليو�ص  �الأنظمة  تخاذل  ور�أى  عينيه،  باأم  كارثتها 

و�ل�صعور باملر�رة، و�ل�صعي لتقدمي �لبديل، دو�فَع حمركًة وموجهة لعمله ون�صاطه 

بن�صاطهم  يرتبط  مل  �الإخو�ن  ع�صوية  على  �الإقبال  �أن  كما  �لتالية.  �ل�صنو�ت  يف 

وكانت  �أي�صاً.  و�لع�صكري  �جلهادي  بدورهم  و�إمنا  فح�صب،  و�خلريي  �لدعوي 

1948 كارثية، فقد �أ�صبح �أكرث من  �أو�صاع �ل�صعب �لفل�صطيني �لناجتة عن حرب 

ثلثي �صكان �لقطاع من الجئي �ملناطق �ملحتلة �صنة 1948، وعانى �لنا�ص �أو�صاعاً 

�صيا�صية و�قت�صادية و�جتماعية �صعبة، بينما كانت ت�صطرم �لرغبة يف �النتقام من 

�لعدو ويف حترير �الأر�ص. لذلك وجد كثريون يف �الإخو�ن �مل�صلمني حم�صناً لتحقيق 

�أمالهم يف �جلهاد و�لتحرير.

يف  �ن�صم  �لذي  جهاد(  )�أبو  �لوزير  خليل  قاله  ما  فهم  يكن  ذلك،  على  وبناء 

�صنة 1951 �إىل جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، �إنهم يف �صنة 1949 عندما كانو� َي�صاألون 

�الإخو�ن  �صفوف  يف  قاتلو�  �إنهم  لهم  يقول  �أغلبهم  كان  �لفرتة،  تلك  عن  �لنا�ص 

“لقد  وي�صيف:  غزة.  قطاع  يف  بال�صباب  �الإخو�ن  عالقة  قّوى  ما  وهذ�  �مل�صلمني. 

�لقطاع  يف  تكن  مل  و�أنه  خا�صة  �صباب،  كمجموعة  “�الإخو�ن“  جتربة  ��صتهوتنا 

قلة،  كانو�  �ل�صيوعيون  و�ل�صيوعيني.  �مل�صلمني“  “�الإخو�ن  �صوى  �صيا�صية  قوى 

وكانت لهم نظرة خا�صة لالأمور، ال تلتقي وم�صاعر �لنا�ص... . �أما �لكرثة �ملنفتحة 

يف  �صي�صارك  )�لذي  حمد  �صليمان  ويذكر   
2

�الإخو�ن“. �صباب  مع  تن�صق  فكانت 

�إن�صاء حركتَي فتح وحما�ص الحقاً( �أنهم قد تاأثرو� ب�صكل كبري بـ“�لقتال �لبطويل 

�إليهم كانو� يعي�صون فكرة  �ن�صممت  �مل�صلمني. عندما  �لرفيع لالإخو�ن  وباخُللُق 

3
�جلهاد نظرياً وعملياً“.

مقابلة �أجرتها �صلوى �لعمد مع خليل �لوزير، �صحيفة ال�شفري، بريوت، 1988/4/25.   
2

�صليمان حمد، عدة مقابالت مع �ملوؤلف، �أبرزها يف �لكويت، 22-1999/11/27؛ وعبد �لرحمن بارود،   
3

مقابلة مع �ملوؤلف، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/14.
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�لتي �صاركت  �مل�رشية  �لع�صكرية  �الإخو�نية  �لقيادة  �أن  ثانية، يظهر  ناحية  من 

توقفت  ما  �إذ�  �أنه  ترى  كانت  ورفاقه،  �ل�رشيف  كامل  وحتديد�ً   ،1948 حرب  يف 

�حلرب بني �جليو�ص �لنظامية، فاإن حرب �لع�صابات يجب �أن ت�صتمر، حتى تكون 

“�الإخو�نية“ �ملتعلقة بحرب   هذه �لروؤية 
4
�جليو�ص �لعربية جاهزة حلرب جديدة.

بكافة  قيا�صاً  ر�ئدة  روؤية  كانت   1948 حرب  نهايات  �إىل  تعود  و�لتي  �لع�صابات 

�الجتاهات و�لقوى �لفل�صطينية و�لعربية. وقد �رشح كامل �ل�رشيف وجهة نظره يف 

“�إن كل تاأخري يف مكافحة �ليهود يكون يف م�صلحتهم دون  حرب �لع�صابات قائالً 

ريب، ويتيح لهم �لفر�ص ملو��صلة �الإعد�د، ويدفعهم للتو�صع على ح�صاب �لعرب“. 

و�أ�صاف �أنه يجب تعطيل عمليات �لبناء و�لتعمري �لقائمة يف “�إ�رش�ئيل“ من خالل 

 5
و�صيلتني هما �حل�صار �القت�صادي وحرب �لع�صابات.

�أنه عندما قب�صت �ل�صلطات �مل�رشية عليهم و�صاقتهم من  �إىل  وي�صري �ل�رشيف 

�صاحات �لقتال �إىل �ل�صجون، كتب عدة مذكر�ت للم�صوؤولني يف �جلي�ص �مل�رشي نادى 

على  و�إرغامه  �لعدو،  الإرهاق  �لفل�صطينية  �ل�صعبية  �لقوة  “ت�صخري  بوجوب  فيها 

قتال طويل �ملدى بو��صطة ع�صابات عربية �صغرية، تنت�رش يف �صحارى فل�صطني، 

�مل�صتعمر�ت  على  وتغري  و�ملعامل،  �مل�صانع  وحترق  و�لطرق،  �جل�صور  فتدمر 

�لرعب  وتن�رش  و�آالتها،  مزروعاتها  يف  و�لتدمري  �لتحريق  يد  وُتعمل  �لزر�عية، 

كثري�ً،  تكلف  لن  �حلالة  هذه  �إن  وقال  وم�صتعمرة“.  وقرية  مدينة  كل  يف  و�لفزع 

كامل �ل�رشيف، مقابلة مع �ملوؤلف، عّمان، �الأردن، 2006/8/3. ولد كامل �إ�صماعيل �ل�رشيف )�أبو �إ�صماعيل(   
4

يف مدينة �لعري�ص ب�صيناء مب�رش �صنة 1926، من قادة كتائب �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني يف حرب 

1948. تابع قيادة �لعمل �الإخو�ين �ملقاوم يف فل�صطني 1950 - نهاية 1953 من �لعري�ص، وقاد �ملقاومة 
�أميناً  ُعنّي  �لقد�ص، حيث  لالإقامة يف  �نتقل   .1953 1951-نهاية  �ل�صوي�ص  قناة  �الإخو�نية لالإجنليز يف 

�أ�صبح رئي�صاً له. حافظ على  1953، ثم  �آخر  للموؤمتر �الإ�صالمي �لعام لبيت �ملقد�ص يف  عاماً م�صاعد�ً 

عالقات قوية مع رو�د حركة فتح وخ�صو�صاً خليل �لوزير. ُعني �صفري�ً لالأردن يف نيجرييا، و�أملانيا، 

�لد�صتور، حيث توىل رئا�صة  �ملنار ثم �صحيفة  �أ�ص�ص مع �صقيقه حممود �صحيفة  و�ل�صني وغريها. 

�الأعيان  جمل�ص  يف  ع�صو�ً  ُعنيِّ  كما   ،1984-1976 �الأردنية  لالأوقاف  وزير�ً  ُعنيِّ  �إد�رتها.  جمل�ص 

�الأردين. مفكر وكاتب عربي �إ�صالمي. تويف رحمه �هلل يف 2008/1/23.

كامل �ل�رشيف، الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني، ط 3 )�لزرقاء، �الأردن: مكتبة �ملنار، 1984(،   
5

لكتابه  �لثانية  �لطبعة  مقدمة  يف  الحقاً  �لع�صابات  حلرب  بالن�صبة  روؤيته  �ل�رشيف  �أو�صح   .11 �ص 

“الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني” �لتي كتبها يف 1951/2/27.
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ولكنها كفيلة بتعطيل �جلهاز �الإن�صائي يف “�إ�رش�ئيل“، وترهق جي�صها، وت�صتنزف 

6
ميز�نيتها، �إىل جانب �خل�صائر �لهائلة �لتي يكن �أن تقع يف �جلنود و�لعتاد.

و�أ�صاف �ل�رشيف �أنهم �رشخو� من ور�ء �أ�صو�ر �ملعتقالت يف مذكر�ت مكتوبة 

�إىل �مل�صوؤولني �أن ��صتمرو� يف �حلرب؛ و�أنه “�إذ� ��صطرتكم �لظروف لوقف �حلرب 

�جليو�ص  عجزت  ما  بتحقيق  كفيلة  وهي  �لع�صابات  حرب  فاأ�صعلو�  �لنظامية...، 

�لنظامية عن حتقيقه“. وقد الحظ �ل�رشيف �أن كلماته ذهبت �أدر�ج �لرياح، و�أ�صبح 

 
7
مقتنعاً “�أنه ال خري يرجى يف هذه �حلكومات“.

�لعمل  ن�صوء  كيفية  عن  و��صحة  معلومات  �أيدينا  بني  فلي�ص  ثالثة،  ناحية  من 

�لع�صكري �الإخو�ين يف قطاع غزة، غري �أن ثمة ما ي�صري �إىل �أن “خمرية“ �لعمل تعود 

�إىل كامل �ل�رشيف. فقد كان كامل �ل�رشيف �أحد قادة �الإخو�ن �مل�صلمني �مل�رشيني 

�أبناء �صيناء.  يافا ويف جنوب فل�صطني، وهو من  1948 يف  �لذين �صاركو� يف حرب 

فبالرغم من وجود بيئة �صيا�صية و�أمنية م�رشية حتارب �الإخو�ن وتطاردهم )بعد 

د كامل ورفاقه من �الإخو�ن وموؤيديهم،  حظر جماعتهم و�غتيال مر�صدهم(، فقد مترَّ

�لقتال.  �لتي ُعقدت يف 1949/2/24، وتابعو�  �لهدنة بني م�رش و“�إ�رش�ئيل“،  على 

غري �أن �ل�صلطات �مل�رشية قامت باعتقاله ورفاقه يف رفح. ثم �أفرجت عنهم يف �أو�ئل 

1950، و��صطر �إىل �لعودة �إىل �لعري�ص. ولذلك، فعندما ��صتقر �ل�رشيف “�مل�صكون“ 

كتبه  ما  �إىل  �لنمل  �أبو  �أ�صار ح�صني   .12 امل�شلمون يف حرب فل�شطني، �ص  الإخوان  �ل�رشيف،  كامل   
6

�ل�رشيف حول حرب �لع�صابات، غري �أنه قال �إنهم مل يتمكنو� من ترجمتها عملياً على �الأر�ص، بحكم 

�ملتو�طئ  بالق�رش  �لوقت  ذلك  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لر�صمية  �لقيادة  تربط  �لتي  �خلا�صة  �لعالقة 

�لق�رش،  على  للثورة  رئي�صياً  مكوناً  كانو�  فاالإخو�ن  �صحيح  غري  وهذ�  ر�أيه.  بح�صب  �الإجنليز،  مع 

�الأوليني. كما تبنى �الإخو�ن  23 متوز/ يوليو يف �صنتيها  �ل�صلطة“ لثورة  “حزب  و�إال فكيف �عتُبو� 

�لقوى  �أبرز  �الإخو�ن  �ل�رشيف. وكان  قادها كامل  �لتي  �ل�صهاينة  �لع�صابات �صّد  �لبد�ية حرب  منذ 

�ملقاومة لالإجنليز يف حرب قناة �ل�صوي�ص؛ فقد �أح�صى �ل�رشيف �أكرث من مئتي عملية ع�صكرية قام بها 

1953 �صّد �الإجنليز؛ ت�صمنت عمليات �غتيال ون�صف و��صتيالء على �أ�صلحة. وهذ�  �الإخو�ن يف �صنة 

�ل�صيوعيني كعمود  �لنمل يف تهمي�ص دور �الإخو�ن، و�لتحدث عن  �أبو  �إليه  �لذي نحى  يخالف �ملنحى 

فقري للمقاومة. �نظر: ح�صني �أبو �لنمل، قطاع غزة 1948-1967: تطورات اقت�شادية و�شيا�شية 

كامل  �أي�صاً:  و�نظر   .74 �ص   ،)1979 م.ت.ف،   - �الأبحاث  مركز  )بريوت:  وع�شكرية  واجتماعية 

�ل�رشيف، املقاومة ال�رشية يف قناة ال�شوي�س، ط 2 )�لزرقاء، �الأردن: مكتبة �ملنار، 1984(، �ص 203.

كامل �ل�رشيف، الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني، �ص 13.  
7
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�لع�صابات  حرب  يف  �إخو�نه(  )وقناعات  قناعاته  تنفيذ  يف  يرتدد  مل  �جلهاد،  بفكرة 

 
8
على �الأر�ص.

وكانت �إحدى �لعالمات �مل�صجعة �أن هناك �ملئات من �ل�صبان �لفل�صطينيني ممن 

تدرب يف مع�صكر�ت �الإخو�ن، وممن يكن �أن ي�صكل “نو�ة“ للن�صال. ومن مدينة 

�ملظلة  حتت  غزة،  قطاع  يف  �مل�صلحة  للمقاومة  �صبكة  ينظم  �ل�رشيف  �أخذ  �لعري�ص، 

�ل�صيخ فريح �مل�صدّر، ويو�صف  له  �مل�صاعدين  �أقرب  �لو��صعة لالإخو�ن. وكان من 

�لرت�بني(،  قبيلة  )�صيخ  �صتة  �أبو  �هلل  وعبد  �الإفرجني،  ح�صن  و�ل�صيخ  عمرية، 

من  بال�رشورة  م�صاعديه  جميع  يكن  ومل   
9
�لعبادلة. و�صدقي  �لبنا،  ورم�صان 

�ملظلة  حتت  للعمل  م�صتعدة  وطنية  �صخ�صيات  منهم  �لعديد  كان  و�إمنا  �الإخو�ن، 

�لتي يوفرها �الإخو�ن.

مناطق  يف   1948 حرب  يف  �صاركو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  بني  من  وكان 

وبرز   
10

مر�د. ونافذ  �لنجار،  يو�صف  وحممد  �صيدو،  �أبو  حممد  فل�صطني  جنوب 

مطيع �لبغد�دي من بني جماهدي �الإخو�ن، خ�صو�صاً يف معركة �لتبة 86، �لتي كانت 

  وقد �أقام هوؤالء 
11

من �أهم �ملعارك �لتي حفظت قطاع غزة من �الحتالل �ل�صهيوين.

�إىل  يف قطاع غزة. وكان يو�صف عمرية من جماهدي �الإخو�ن �لذين هاجرو� �أي�صاً 

قطاع غزة، وكان �صمن �آخر دفعة من �ملقاتلني �لذين �صمدو� يف معارك �لدفاع عن 

  وكان معظم هوؤالء على �صلة بكامل �ل�رشيف.
12

يافا حتى �صقوطها.

�إطار  يف  يدخل  �ل�رشيف  كامل  ن�صاط  �أن  و��صحاً  كان  فقد  ر�بعة،  ناحية  من 

متابعة قيادة �الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش وتوجيههم ومتويلهم، حيث كانو� يوؤمنون 

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
8

مها كامل �ل�رشيف )حمرر(، �صفحات خمتارة من �أور�ق كامل �ل�رشيف، �ص 88، و95، و99. )قامت   
9

�ل�صيدة مها كامل �ل�رشيف م�صكورة باإهد�ء ن�صخة من هذه �الأور�ق للموؤلف، عّمان، 2006(.

�لكويت،  جب،  وفوزي  13–1998/9/14؛  �ل�صعودية،  جدة،  �خل�رشي،  حممد  مع:  مقابالت   
10

.1999/11/20

من  �أبد�ه  ملا  نظر�ً  فاروق  �مللك  ميد�لية  �لبغد�دي  �مل�رشي  �جلي�ص  َمنَح  وقد  جب.  فوزي  مع  مقابلة   
11

يف  امل�شلمون  الإخوان  �ل�رشيف،  كامل  �نظر:   ،86 �لتبة  معركة  عن  �ملعلومات  من  للمزيد  �صجاعة. 

حرب فل�شطني، �ص 71-68. 

يو�صف عمرية، مقابلة مع �ملوؤلف، �لكويت، 1985/11/6.  
12
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ب�رشورة ��صتمر�ر �لعمل �ملقاوم، بالرغم من �لظروف �لقا�صية �لتي عانو� منها نتيجة 

�ل�صجون، و�غتيال  �أع�صائهم يف  �الآالف من  �لنظام �مل�رشي جلماعتهم، وزج  حلِّ 

مر�صدهم �ل�صيخ ح�صن �لبنا. فقد كان كامل �ل�رشيف يحتفظ ب�صلة مبا�رشة بقيادة 

�الإخو�ن �مل�صلمني يف �لقاهرة، يتلقى منها �لتوجيه وت�صاعده يف �لتمويل؛ وحتديد�ً 

عب �ل�صيخ حممد فرغلي، �لذي كان �لقائد �لعام حلملة �الإخو�ن �لع�صكرية يف حرب 

فل�صطني 1948، وكان ع�صو�ً يف مكتب �الإر�صاد، ورئي�ص �ملكتب �الإد�ري لالإخو�ن 

�لقيادي  هرمهم  �أعلى  جعلو�  �الإخو�ن  �أن  يعني  وهذ�   
13

�ل�صوي�ص. قناة  منطقة  يف 

)مكتب �الإر�صاد( هو �لذي يتوىل �الإ�رش�ف �لتنظيمي و�لفني �ملتخ�ص�ص على كامل 

�ل�رشيف. وهو ما يوحي لي�ص فقط بال�صالحيات و�لغطاء �لذي متتع به �ل�رشيف، 

قيادة  لدى  �ملقاوم  �لع�صكري  �لعمل  به  �لذي حظي  �ملركزي  �الهتمام  و�إمنا مبدى 

اً للمتابعة. ومن  �الإخو�ن، باالإ�صافة �إىل مر�عاة ح�صا�صيته �الأمنية �لتي حتتاج خطَّ

�لناحية �الإخو�نية �لر�صمية، و��صل �الإخو�ن تاأكيدهم على �ال�صتعد�د لقتال �لكيان 

�له�صيبي،  ح�صن  �أعلن  �ملثال،  �صبيل  وعلى   .1948 حرب  �نتهاء  بعد  �الإ�رش�ئيلي 

�الإخو�ن م�صتعدون  �أن   1950 �أكتوبر  �الأول/  لالإخو�ن، يف ت�رشين  �جلديد  �ملر�صد 

�إن�صاء جي�ص  �أر�دت  �إذ�  �إمكاناتهم وقدر�تهم حتت ت�رشف �حلكومة،  لو�صع كافة 

14
من �ملتطوعني لفل�صطني.

خط  له  �الإخو�ن،  �أطر  يف  منظم  ع�صكري  عمل  �إن�صاء  فاإن  خام�صة،  ناحية  من 

متابعة خا�ص ال يتبع �الأطر �لتقليدية، مل يكن غريباً عن �أدبيات �الإخو�ن و�صلوكهم 

يف تلك �لفرتة )وال عن �صلوك �لتنظيمات �لوطنية و�لقومية و�لي�صارية(، فقد �أ�ص�ص 

م�رش يف  �ل�رشي“  “�جلهاز  �أو  �خلا�ص“  بـ“�لنظام  يُعرف  ما  �لبنا  ح�صن   �ل�صيخ 

�صنة 1940. وكان يهدف من خالله �إىل �نتقاء جمموعة َنوعيَّة من �الإخو�ن �مل�صلمني، 

للجماعة  باإخال�صها  وتتميز  عالية،  و�إيانية  تربوية  رعاية  تتلقى  بدنياً،  الئقة 

ودعوتها، وباالن�صباط �لكامل، و�ل�رشية، وم�صتعدة لتنفيذ �الأو�مر بدقة و�إتقان، 

ويف �لوقت نف�صه يتم تدريبها ع�صكرياً وتوعيتها �صيا�صياً. وعادة ما ي�صري �الإخو�ن �إىل 

كامل �ل�رشيف، املقاومة ال�رشية يف قناة ال�شوي�س، �ص 48-50، و54، و57؛ ومها كامل �ل�رشيف،   
13

�صفحات خمتارة من �أور�ق كامل �ل�رشيف، �ص 49، و102؛ ومقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.

�صحيفة فل�شطني، �لقد�ص، 1950/10/28.  
14
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�أن �أهم �صبب الإن�صاء هذ� �جلهاز هو �الإعد�د لتحرير فل�صطني من �الحتالل �لبيطاين 

15
ومو�جهة �مل�رشوع �ل�صهيوين؛ وكذلك مو�جهة �لنفوذ �لبيطاين يف م�رش.

وعندما �أر�صل �لبنا يف 1947/10/9 ر�صالة �إىل �جلامعة �لعربية با�صتعد�د جماعة 

 فاإنه 
16

�الإخو�ن يف م�رش الإر�صال ع�رشة �آالف مقاتل دفعًة �أوىل للقتال يف فل�صطني؛

كان يف �حلقيقة ي�صري �صمناً �إىل �لتطور و�الت�صاع �لذي و�صل �إليه “�لنظام �خلا�ص“، 

 وكما 
17

باالإ�صافة �إىل �ت�صاع �صعبية �الإخو�ن يف م�رش، و�رتباطهم بق�صية فل�صطني.

بفعالية   1948 حرب  يف  �لعربية  و�لبالد  فل�صطني  �إخو�ن  �صارك  فقد  معروف  هو 

�إمكاناتهم �ملتاحة. وهي م�صاركة جعلتهم مو�صع  كبرية، مقارنة بغريهم، ووفق 

من  �لكثري  وكان  عام.  ب�صكل  و�مل�صلمني  و�لعرب  فل�صطني  �صعب  وتقدير  �حرت�م 

�مل�صاركني هم من �أع�صاء �لنظام �خلا�ص.

من �ملعروف �أن �لنظام �خلا�ص لالإخو�ن تابع عمله يف م�رش بعد حرب 1948، 

وكان له دور مهم يف �ملقاومة �مل�رشية يف قناة �ل�صوي�ص �صّد �الإجنليز 1954-1951، 

كما كان الأفر�ده �مل�صاركني يف تنظيم �ل�صباط �الأحر�ر يف �جلي�ص �مل�رشي، دور مهم 

يف �النقالب على �لنظام �مللكي يف م�رش يف 1952/7/23. ومل يكن غريباً �أن ي�صعى 

يف  �إخو�نهم  �إىل  �خلا�ص  �لنظام  �أ�صاليب  ونقل  �لع�صكرية،  خب�تهم  لنقل  �الإخو�ن 

قطاع غزة؛ مبا يتنا�صب مع بيئتهم وظروفهم.

من ناحية �صاد�صة، يظهر �أن كامل �ل�رشيف، �بن �صحر�ء �صيناء، ومبا لديه من 

خبة ع�صكرية ناجحة، قد فاز بثقة قيادة �الإخو�ن يف �لقاهرة، لي�ص لتكليفه مبهمة 

قتال �الإ�رش�ئيليني فح�صب، و�إمنا �أ�صيف �إليها مهمة قتال �الإجنليز يف قناة �ل�صوي�ص. 

فعندما ظهرت �أزمة �لقناة يف �أو�خر �صنة 1951، بعد �أن قام رئي�ص �لوزر�ء �مل�رشي 

�الإخو�ن  1899 و1936 مع بريطانيا، قامت قيادة  باإلغاء معاهدتي  با�صا  �لنحا�ص 

يف م�رش بتعيني كامل �ل�رشيف لتويلِّ م�صوؤولية �لعمل �ملقاوم �صّد �الإجنليز. وكان 

 1948-1928 اأحداث �شنعت التاريخ، روؤية من الداخل  الإخوان امل�شلمون:  حممد عبد �حلليم،   
15

)�الإ�صكندرية، م�رش: د�ر �لدعوة، 1983(، ج 1، �ص 260-258.

بريوت:   - )�صيد�   1951-1947 املفقود  والفردو�س  املقد�س  بيت  نكبة  النكبة:  �لعارف،  عارف   
16

�ملكتبة �لع�رشية، 1954(، ج 2، �ص 398.

للمزيد من �لتفا�صيل، �نظر: كامل �ل�رشيف، الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني.  
17
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معظم �لذين �ن�صمو� �إىل �لعمل معه من �أع�صاء �لنظام �خلا�ص يف جماعة �الإخو�ن 

�ملقاومة  هذه  عن  �ل�رشيف  كامل  �ألفه  �لذي  �لكتاب  من  و��صحاً  ويظهر   
18

مب�رش.

�لع�صكرية �أنها غطت �لفرتة 1952-1954 و�أنها ن�صطت يف قناة �ل�صوي�ص و�صيناء، 

�أبو �صتة  �أدو� دور�ً يف دعم هذه �ملقاومة، وبالذ�ت عبد �هلل  و�أن �لبدو �لفل�صطينيني 

 وعلى ما يبدو، فاإن قيادة �الإخو�ن يف م�رش كانت متيل �إىل متابعة 
19

ورجال قبيلته.

�الإ�رش�ف على هذ� �لعمل عب ع�صو مكتب �الإر�صاد �ملعني بال�صاأن �لع�صكري حممد 

فرغلي؛ وعب قائدها �لع�صكري �مليد�ين كامل �ل�رشيف. ورمبا يعود ذلك ل�رشورة 

توحيد �لعمل �لع�صكري �صّد �لبيطانيني و�الإ�رش�ئيليني حتت قيادة و�حدة.

غزة  قطاع  يف  �مل�صلمون  �الإخو�ن  �إن�صاء  �أن  مالحظة  يكن  �صابعة،  ناحية  من 

�أو جهاز�ً معنياً بالعمل �لع�صكري، تعود جذوره �إىل ما بعد خروج �ل�رشيف  عمالً 

�لعمل  با�صتئناف  وغزة  �لقاهرة  يف  �الإخو�ن  رغبة  و�إىل  �مل�رشية،  �ل�صجون  من 

�أجمع  وقد  �ل�صوي�ص.  قناة  يف  �الإجنليز  مقاومة  بقر�ر  تعززت  رغبة  وهي  �ملقاوم، 

�لعمل.  ذلك  وجود  على  �لفرتة  تلك  عا�صو�  ممن  غزة  �إخو�ن  من  قابلناهم  من  كل 

و�إذ� و�صعنا يف �العتبار، �أن قطاع غزة كان حتت �الإد�رة �مل�رشية، و�أن هناك عالقة 

ل�صيقة بني �إخو�ن غزة و�إخو�ن م�رش، و�لتمدد �لطبيعي ل�صبكة عمل كامل �ل�رشيف 

يف  �إخو�نهم  مع  م�رش  �إخو�ن  يتعاون  �أن  �مل�صتغرب  من  يكون  فلن  �لقطاع،  د�خل 

هذ�  �أمن  ل�صمان  و�صيلة  “�جلهاز“  هذ�  �إن�صاء  وكان  �لعمل.  هذ�  �إن�صاء  يف  �لقطاع 

�لعمل �حل�صا�ص وجناحه، وتعبري�ً حقيقياً عن جديته. وكان و�صيلة �أي�صاً لتجاوز 

حالة “�النفال�ص“ و�النفتاح �جلماهريي �لو��صع للجماعة، من خالل �نتقاء نوعية 

خا�صة عالية �الن�صباط و�اللتز�م و�ال�صتعد�د�ت وجتنيدها. ولذلك، فقد �عتمدت 

�ل�رشية يف ع�صويتها، وعملت بعيد�ً عن كثري من �لقياد�ت �الإخو�نية �لتقليدية.

على �صبيل �ملثال، �أكد عبد �هلل �أبو عزة )�لذي برز الحقاً يف قيادة �إخو�ن �لقطاع( 

 ونبه يف كتابه “مع �حلركة �الإ�صالمية“ 
20

يف مقابلة مع �لباحث، وجود هذ� �جلهاز.

كامل �ل�رشيف، املقاومة ال�رشية يف قناة ال�شوي�س، �ص 57، و71.  
18

�ملرجع نف�صه، �ص 143، و208-207.  
19

عبد �هلل �أبو عزة، مقابلة مع �ملوؤلف، �أبو ظبي، �الإمار�ت، 1998/6/29.  
20
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�إىل �أن �لتنظيم �لع�صكري لالإخو�ن يف م�رش، وبالذ�ت �صخ�ص قائد �الإخو�ن يف حرب 

�إخو�ن  نفذها  �لتي  �لفد�ئية  �الأعمال  عن  مبناأى  يكن  مل  فرغلي(،  )حممد  فل�صطني 

�لقطاع، من حيث �لت�صجيع و�لتوجيه، ورمبا �أي�صاً من حيث ت�صهيل �حل�صول على 

“كان هناك  �إنه   و�أو�صح �أبو عزة 
21

�الألغام و�الأ�صلحة �خلفيفة و�لذخرية و�لنقود.

ملختلف  وجمع  �ل�صالح،  على  ٍب  تدرُّ من  �لع�صكري  باجلانب  ُيعنى  �رشي  ن�صاط 

�أنو�ع �الأ�صلحة �خلفيفة“. هذ� �جلانب مل يكن معلوماً لدى �أبو عزة يف �ل�صنة �الأوىل 

و�أو�ئل   1953 �أو�خر  يف  �صئيل  بقدٍر  عنه  وَعلِم  �مل�صلمني؛  �الإخو�ن  يف  لع�صويته 

22
 .1954

يذكر �أع�صاء �لتنظيم �لع�صكري �خلا�ص �لذين قابلهم �ملوؤلف )حممد �خل�رشي، 

وفوزي جب، وخريي �الأغا، وحممد �صيام( �أن هذ� �لعمل كان عمالً �رشياً منظماً 

جد�ً. وهم يرون �أن هذ� �لعمل كان بقيادة كامل �ل�رشيف يف �لعري�ص، وي�صتفيد من 

خب�ت �لنظام �خلا�ص مب�رش. �إذ ي�صري فوزي جب �أن �لنظام �خلا�ص يف م�رش كان 

و�لتعليمات  �الإ�صالمية،  �لثقافة  خطوط  تغطي  وتوجيهات  مذكر�ت  �إليهم  ير�صل 

23
�الأمنية، مبا يف ذلك كيفية �لت�رشف �ل�صليم يف خمتلف �لظروف.

ويظهر �أن هذ� �الرتباط كان �رتباطاً “خيطياً مرناً“، ��صتفاد فيه �إخو�ن غزة من 

�لنظام �خلا�ص لالإخو�ن �مل�رشيني، لكنهم مل ياأخذو� �الأو�مر منه مبا�رشة، و�حتفظو� 

بخ�صو�صية و�صعهم يف �لقطاع، ومل ين�صغلو� بالهموم و�الأعباء و�مل�صاكل �لد�خلية 

 وهذ� يعني عملياً 
24

�أنف�صهم، وبني �الإخو�ن و�لنظام نف�صه يف م�رش. بني �الإخو�ن 

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية يف الدول العربية )�لكويت: د�ر �لقلم، 1985(، �ص 34.  
21

�ملرجع نف�صه، �ص 16.  
22

مقابلة مع فوزي جب. �خلط �لعام لرو�ية يحيي عا�صور )حمد�ن( �لذي �أ�صبح الحقاً من قياد�ت فتح،   
23

“�لنظام �خلا�ص“ لالإخو�ن، و�لتدرب  �أبي جهاد مع كامل �ل�رشيف، و�ال�صتفادة من  يدعم تو��صل 

�ل�رشي على �ل�صالح يف منطقة �لعري�ص. �نظر: �صعود �ملوىل، من فتح اإىل حما�س: البدايات الإخوانية 

والنهايات الوطنية )جديدة �ملنت، لبنان: د�ر �صائر �مل�رشق، 2018(، �ص 109-108.

يف  ع�صو�ً  يكن  مل  و�أنه  �الإر�صاد،  مكتب  من  كان  متابعته  خط  �أن  �ل�رشيف  كالم  يوؤكده  �الجتاه  هذ�   
24

�لنظام �خلا�ص �إال يف وقت متاأخر جد�ً، ولفرتة ق�صرية؛ قبيل مغادرته مل�رش، ول�صاأن د�خلي متعلق 

باإخو�ن م�رش. �نظر: مها كامل �ل�رشيف، �صفحات خمتارة من �أور�ق كامل �ل�رشيف، �ص 16-15، 

و108؛ ومقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.
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عن  م�صتقالً  كان  غزة  قطاع  يف  �ل�رشيف  عليه  �أ�رشف  �لذي  �لع�صكري  �لعمل  �أن 

“�لنظام �خلا�ص“ لالإخو�ن �مل�رشيني؛ و�إن كانت طبيعة �النتماء جلماعة �الإخو�ن 
منا�صبة  بيئة  توفر  �أنها  كما  �أحياناً،  نف�صها  �مل�صطلحات  ��صتخد�م  باجتاه  تدفع 

لتناقل �خلب�ت و�ملعلومات. ولذلك، مل يكن م�صتغرباً �أن ي�صتخدم عدد ممن قابلهم 

 حيث 
25

�لباحث ��صم “�لنظام �خلا�ص“ �أو “�جلهاز �خلا�ص“ لهذ� �لعمل �لع�صكري،

��صتخدمو� ب�صكل و��صح �ال�صم �مل�رشي نف�صه، رمبا ت�صهيالً يف �لتعبري عن ذلك 

�جل�صم �لع�صكري، �أو �أ�صوة وتقليد�ً لال�صم �مل�صتخدم لدى �إخو�ن م�رش. غري �أننا 

ال منلك حتى �الآن دليالً قاطعاً على �أن هذ� �جل�صم �لع�صكري قد �أعطي ��صم “�لنظام 

�خلا�ص“ ب�صكل ر�صمي. ويف �أي حال، فاإن ��صتخد�منا مل�صطلح “�لنظام �خلا�ص“ 

�أو “�جلهاز �خلا�ص“ يف هذه �لدر��صة هو من باب �ملرت�دفات �ملتد�ولة للتعريف بهذ� 

�لعمل �لع�صكري، ولي�ص ��صتخد�ماً ��صطالحياً ر�صمياً.

�أن  �الإخو�ن  قيادة  �إمكان  �لقطاع، �صار يف  �لع�صكري يف  �لعمل  �إن�صاء هذ�  ومع 

�الإ�رش�ئيلي؛  �الحتالل  �صّد  �لع�صكرية  �ملقاومة  متابعة  �الأول:  باجتاهني؛  ت�صري 

قناة  يف  �لبيطانيني  �صّد  ن�صالهم  يف  �مل�رشيني  �مل�صلمني  �الإخو�ن  دعم  و�لثاين: 

26
�ل�صوي�ص.

ثانيًا: الهيكل التنظيمي:

�لقيادة  �إ�رش�ف  حتت  مو�صوعاً  �لن�صاط  هذ�  يكن  مل  �لعمل،  جناح  ل�صمان 

�لر�صمية لالإخو�ن يف غزة. لذلك فاإن �ل�صيخ عمر �صو�ن ورفاقه يف �ملكتب �الإد�ري، 

�الإخو�ين، وممن ال  �ل�صعبية و�الجتماعية و�لدعوية للعمل  �لو�جهة  ممن كانو� يف 

يتالءم هذ� �لعمل مع طبائعهم �أو خلفيات �ن�صمامهم �إىل جماعة �الإخو�ن، مل يكونو� 

 وحتى �لقياد�ت �الإخو�نية �ل�صابة )�لتي حلَّت الحقاً 
27

يعرفون �صيئاً عن هذ� �لعمل.

ممن ��صتخدم هذ� �مل�صطلح: حممد �خل�رشي، وحممد �صيام، وخريي �الأغا، وفوزي جب، ومنري   
25

عجور.

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
26

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
27
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�لبديع  وعبد  عزة،  �أبو  �هلل  وعبد  ب�صي�صو،  هاين  �أمثال  �لتقليدية(،  �لقياد�ت  حملَّ 

 وهذ� �صلوك مل يكن غريباً كما 
28

�لعمل. �صابر، كان لديهم جمرد فكرة عامة عن 

ذكرنا عن طبيعة عمل �لتنظيمات و�الأحز�ب، عندما تتبنى قياد�تها �ملركزية خطوط 

عمل ذ�ت طبيعة ح�صا�صة كاالأعمال �لع�صكرية و�الأمنية. وكان من �لو��صح �أن هناك 

عدد�ً من �لقياد�ت �ملوجودة يف مو�قع مهمة توفر �لغطاء للعمل، مثل �ل�صيخ ها�صم 

�ل�صعب  روؤ�صاء  وبع�ص  �الإد�ري،  �ملكتب  يف  �لع�صوين  �ملزيني  و�صادق  �خلزند�ر 

29
وقياد�ت يف �لعمل �لطالبي.

من ناحية �لهيكلية �لتنظيمية، فقد �أو�صحنا �أن كامل �ل�رشيف كان يتوىل قيادة 

�الإر�صاد مب�رش، من خالل  تتم متابعته مركزياً من مكتب  و�أنه كانت  �لعمل،  هذ� 

ع�صوه �ل�صيخ حممد فرغلي. وقد �أ�صار �ل�رشيف �إىل �أن هذ� �لعمل كان له نقباوؤه يف 

كافة مناطق �لقطاع. و�أن �الأ�صخا�ص �ملعنيني بهذ� �لعمل يف �لقطاع، كانو� يزورونه 

 وقد �أكد عدد من �أع�صاء هذ� �جلهاز 
30

ب�صكل منتظم لت�صلم �الأو�مر ومتابعة �لعمل.

�أن �الأو�مر كانت تاأتي بالفعل من كامل �ل�رشيف، وكانت ت�صل �أحياناً من م�صاعدي 

 
31

�ل�رشيف وحتديد�ً �أخوه حممود �ل�رشيف وعبا�ص �ل�صي�صي.

يف  �ل�رشيف(  )كامل  �لعمل  قيادة  مع  �لو�صل  �صلة  هو   
32

�صيدو �أبو  حممد  كان 

�لعري�ص. وكان �أبو �صيدو يعمل �صباكاً يف �جلي�ص �مل�رشي يف �لعري�ص، وكان معتاد�ً 

خريي �الأغا، مقابلة مع �ملوؤلف، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/16.  
28

مقابالت مع: حممد �صيام، كو�الملبور، ماليزيا، 4-2000/6/5، و�صليمان حمد، وحممد �خل�رشي.  
29

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
30

�أن  �خل�رشي  وذكر  �الأغا.  وخريي  �صيام،  وحممد  جب،  وفوزي  �خل�رشي،  حممد  مع:  مقابالت   
31

ماأمون �له�صيبي، �بن �ملر�صد �لعام ح�صن �له�صيبي، و�لذي �أ�صبح �ملر�صد �لعام لالإخو�ن فيما بعد، 

كان يعمل قا�صياً يف غزة، وتعاون �أي�صاً بال�رش مع �لن�صاط �لع�صكري جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف 

غزة.

ولد حممد �أحمد �أبو �صيدو يف مدينة غزة يف 1931/1/15. �صارك مع كتائب �الإخو�ن يف حرب 1948.   
32

كان من �أبرز قادة �لعمل �الإخو�ين �لع�صكري يف قطاع غزة يف �لن�صف �الأول من �خلم�صينيات. �نتقل 

1965، ثم يف جمال �لتوجيه �لفني  1957، حيث عمل يف جمال �لتدري�ص حتى  للعمل يف �لكويت �صنة 

يف وز�رة �لرتبية حتى 1990. �نتمى حلركة فتح يف بد�ياتها �الأوىل يف �لكويت. عمل يف �لهيئة �خلريية 

�الإ�صالمية �لعاملية يف �لفرتة 1992-1998. تويف رحمه �هلل عندما كان ذ�هباً للعمرة يف مكة �ملكرمة يف 

.1999/11/7
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على �لعودة �إىل غزة يف عطلة نهاية �الأ�صبوع. وقد وفر له ذلك غطاء مالئماً ملتابعة 

 وقد �أكد �ل�رشيف ذلك، و�أ�صاف �أن خليل 
33

�لعمل وتو�صيل �ملعلومات و�لتعليمات.

 مما ي�صري �إىل وجود مكانة 
34

�لوزير )�أبو جهاد( كان يزوره �أي�صاً للغر�ص نف�صه،

خا�صة للوزير يف هذ� �لعمل.

من ناحية تنظيمية، مّت تق�صيم قطاع غزة �إىل ثالث مناطق:

غزة: ويتوىل قيادتها خليل �لوزير )�أبو جهاد(، وكان من بني م�صاعديه فوزي   .1

جب، وحممد �خل�رشي، ومعاذ عابد، وعبده �أبو مريحيل، وحمد �لعايدي.

حممد ي�صاعده  وكان  �الأغا،  خريي  قيادتها  ويتوىل  )خانيون�ص(:  �لو�صطى   .2 

�أبو �رشد�نة.

 وكان ي�صاعده مو�صى 
35

�جلنوب )رفح(: ويتوىل قيادتها حممد يو�صف �لنجار؛  .3
36

ن�صار، وتوىل �إبر�هيم عا�صور يف وقت الحق �لقيادة مكان �لنجار.

مع ُبنيته  ��صتكمل  قد  كان  �لع�صكري  �جلهاز  فاإن  �خل�رشي،  ر�أي   ويف 

 
نهاية 37.1953

�لعمل  د�ئرة  لتو�صيع   1953 نهاية  يف  �لقد�ص  �إىل  �ل�رشيف  كامل  �نتقل  وعندما 

�لع�صكري �ل�رشي حتت غطاء �ملوؤمتر �الإ�صالمي �لعام، من �جلبهة �ل�رشقية وحتديد�ً 

�ل�صفة �لغربية )�نظر �لبند: تا�صعاً من هذ� �لف�صل( قام ببع�ص �لرتتيبات �جلديدة 

�لتي تتنا�صب مع و�صعه �مل�صتجد. فاأبقى على خيوط �ت�صاالته مع �لقطاع و�صيناء، 

 كما يبدو 
38

من خالل �أخيه حممود �ل�رشيف �لذي تابع �لعمل يف �لق�صيمة و�لعري�ص.

�أن �ل�رشيف ��صتفاد من هروب حمد �لعايدي )م�صاعد خليل �لوزير( يف �صنة 1954 

مقابالت مع: حممد �خل�رشي، وفوزي جب، وحممد �صيام، وخريي �الأغا.  
33

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
34

مقابلتان مع: حممد �خل�رشي، وخريي �الأغا.  
35

مقابلة مع فوزي جب. ويرى فوزي جب �أن �ملع�صكر�ت �لو�صطى )�لن�صري�ت، و�لبيج، و�ملغازي(   
36

كانت متثل منطقة ر�بعة، بقيادة �صوقي �خلر�ز.

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
37

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
38
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�إىل �ل�صفة �لغربية، يف �لتو��صل مع �أبي جهاد وقيادة �لعمل �لع�صكري يف �لقطاع؛ 

39
حيث �أكد �أبو جهاد دور �لعايدي يف تفعيل خط �لعمل �ملقاوم بني �خلليل وغزة.

مل تطل هذه �لهيكلية �لتنظيمية طويالً، �إذ قامت �ل�صلطات �الأردنية بطرد كامل 

 وبالتايل تلقى �لعمل �لع�صكري 
40

�ل�رشيف بعد �أقل من عامٍ على ��صتقر�ره يف �لقد�ص.

�رشبة قا�صية �صنة 1954، ووُ�صع حدٌ لطموحاته، لي�ص يف �ل�صفة �لغربية و�الأردن 

فح�صب، و�إمنا بال�رشبة �الأعنف �الأخرى �لتي تلقاها �الإخو�ن من نظام عبد �لنا�رش 

للهرب،  �ل�رشيف  حممود  ��صطر  مما  نف�صها،  �ل�صنة  �أو�خر  يف  �ملن�صية  حادثة  بعد 

حيث نتج عن ذلك توقُّف �الإ�رش�ف و�لدعم �للوجي�صتي على �لعمل �ملقاوم يف �لقطاع 

 
41

من �لعري�ص و�لق�صيمة يف �صيناء.

�ل�صلطات  وزج  و�الإ�رش�ف،  �ملتابعة  على  ورفاقه  �ل�رشيف  قدرة  �نعد�م  ومع 

�مل�رشية لالإخو�ن يف �ل�صجون، مل يعد لدى �لعمل �لع�صكري يف �لقطاع ثمة هيكلية 

�جتهاد�ت  �صمن  م�صريته  يتابع  جعله  ما  وهو  �الإخو�ن.  بقيادة  مت�صلة  تنظيمية 

قياد�ته �ملحلية، يف ظروف �أكرث �صعوبة، وبرت�جٍع تدريجي يف �الأد�ء. وهو تر�جع 

�صيف  �أو�خر  يف  م�رش  يف  للدر��صة  �لقطاع  من  �لوزير  خليل  خروج  مع  تكر�ص 

�نتهت �صيف  1955، ليق�صي فرتة غري م�صتقرة بني م�رش و�ل�صعودية و�لقطاع 
زمالئه  على  ينطبق  نف�صه  و�حلال  �لكويت.  يف  مدر�صاً  للعمل  ذهب  عندما   1957
يف قيادة �لعمل �لع�صكري، �إذ �صبقه حممد �أبو �صيدو �إىل �لكويت؛ كما غادر خريي 

�الأغا �لقطاع للعمل يف �ل�صعودية �صنة 1956، ويف �ل�صنة نف�صها غادر حممد يو�صف 

قطر.  يف  للعمل  ينتقل  �أن  قبل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملقام  به  لي�صتقر  �لقطاع  �لنجار 

ومع ذلك، فثمة موؤ�رش�ت على ��صتمر�ر وجود “بوؤر“ للجهاز يف �ل�صنتني �لتاليتني 

�لوزير �حتفظ ببع�ص  �أن   كما يظهر 
42

)1957-1958( كانت يف طريقها لالندثار.

مقابلة �صلوى �لعمد مع خليل �لوزير، ال�شفري، 1988/4/26. و�نظر �أي�صاً: حم�صن ها�صم �خلزند�ر،   
39

فل�شطني يف عيون الإمام ال�شهيد ال�شيخ ها�شم اخلزندار )د.م: د.ن، 2011(، �ص 291-290.

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
40

ال�شيا�شة:  عن  بعيداً  �لتل،  يو�صف  ملك  �أي�صاً:  و�نظر   .2006/8/3 �ل�رشيف،  كامل  مع  مقابلة   
41

ان، �الأردن: د.ن، 1996(، �ص 351.  �شخ�شيات اأردنية )عمَّ

منري عجور، مقابلة مع �ملوؤلف، �لكويت، 1999/11/24؛ ومقابلة مع فوزي جب.  
42
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 غري �أن هذ� �النطفاء 
خطوطه للعمل �لع�صكري وهو يف �خلارج حتى �صنة 43.1958

�لتدريجي، كان ي�صاحبه �ن�صغال �لعديد من �لقياد�ت �ل�صابقني للجهاز بالبحث عن 

�صيغة جديدة يف �لعمل، متثلت يف حركة فتح الحقاً.

��صتخبار�تياً متعلقاً  �أمنياً  �أن هيكلية �لعمل �صملت خطاً  �أخرى، يظهر  من جهة 

ببيئة �لعمل يف قطاع غزة. و�ملعلومات �ملحدودة �لتي بني �أيدينا م�صدرها �أحد �لذين 

�للولو، وليد  مع  قام  �أنه  يذكر  �إذ  جب.  فوزي  وهو  باأنف�صهم،  �لعمل  هذ�   مار�صو� 

�صيدو،  �أبو  وحممد  ب�صي�صو  وهاين  �لوزير  خليل  مع  م�صبق  ترتيب  على  بناء 

ذلك  يف  مبا  �ملعلومات  من  �لكثري  جمع  و��صتطاعا  �ل�صيوعيني،  تنظيم  باخرت�ق 

44
�الأع�صاء. �صماء  �أ

من�صور�ً  �الإخو�ن  �أعد   ،1954 �صنة  لالإخو�ن  �مل�رشي  �لنظام  �رشب  وبعد 

يف  �مل�رشية  �ل�صلطات  ف�صاد  وجو�نب  “ف�صائح“  ت�صمن  �صفحة   48 من  �إعالمياً 

�إد�رة �لقطاع. و�صهر على �إعد�دها الأ�صهر عديدة خليل �لوزير وفوزي جب، ومما 

ت�صمنته ما كان يقوم به بع�ص �مل�صوؤولني من �رشقة �لتبعات �لتي تاأتي عن طريق 

فقط،  �لتوزيع  �إال  يبَق  ومل  �ملذكرة،  ُطبعت  �أن  وبعد  �لرحمة“.  بـ“قطار  يعرف  ما 

حيث   
45

�إتالفها. يتم  باأن  �صيدو،  �أبو  حممد  طريق  عن  �لقيادة  من  تعليمات  جاءت 

يبدو �أن �لقيادة ف�صلت عدم زيادة �لت�صعيد مع نظام عبد �لنا�رش، وعدم �لدخول 

يف مهاتر�ت �إعالمية.

ثالثًا: التجنيد والع�ضوية:

بناء  لالأفر�د  دقيق  �نتقاء  يتم  كان  �الإخو�ن،  �لطالب  من  كبرية  �أعد�د  بني  من 

ال �لذين  �لكتومون  �لن�صطون  �مللتزمون  �أولئك  خ�صو�صاً  حمددة  مو��صفات   على 

�الأهلية  �الأردن:  )عّمان،  الأديب  اأبو  الزعنون  �شليم  مذكرات  وامل�شرية:  ال�شرية  �لزعنون،  �صليم   
43

للن�رش و�لتوزيع، 2013(، �ص 81.

مقابلة مع فوزي جب.   
44

مقابلة مع فوزي جب.  
45
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 وكان �لتجنيد يرتكز على �الأفر�د يف �صن 15-19 عاماً؛ 
46

يو�جهون م�صاكل �جتماعية.

�أو�صاعهم  على  يحافظون  �الأفر�د  وكان  �لثانوية.  �ملد�ر�ص  طلبة  �لغالب  يف  وهم 

�لعام؛  �لعمل  يف  �لظهور  �إىل  ييلون  ال  ولكنهم  �الإخو�ن،  جماعة  يف  “�لعادية“ 
47

ويحر�صون على �أال تك�صف ع�صويتهم حتى لزمالئهم يف جماعة �الإخو�ن.

كان عبا�ص �ل�صي�صي و�أبو �صيدو يتنقالن بني �ُصعب �الإخو�ن لتجنيد �الأع�صاء، 

�لزعنون ع�صو�ً   وكان ريا�ص 
48

�الإخو�ن. �أبو جهاد دورً� ن�صطاً يف جتنيد  و�أدى 

�ملتو�صطة  �ملد�ر�ص  يف  �لطالب  ق�صم  عن  وم�صوؤوالً  �خلا�ص“،  “�جلهاز  يف  ن�صطاً 

خليل  نف�صها  �ملدر�صة  يف  �الإخو�ن  طالب  قياد�ت  �أبرز  من  وكان   
49

و�لثانوية.

 وكان �أبرز قادة ك�صافة �الإخو�ن 
50

�صحدة زعرب؛ وله �أي�صاً �صلة بالعمل �خلا�ص.

هوؤالء  ��صتخدم  وقد   
51

عجور. ومنري  عابد  معاذ  وحتديد�ً  �لعمل،  بهذ�  مرتبطني 

مو�قعهم �لتنظيمية و�الإد�رية يف جتنيد �الأع�صاء للعمل �لع�صكري. �أما حمد �لعايدي 

 ويذكر حممد �صيام �أنه عندما �لتقى عدد�ً من هوؤالء �لبدو، �أخذ 
52

فكان يجند �لبدو.

  وهو ما ي�صري �إىل �أن �الإخو�ن كانو� يت�صاهلون 
53

�نطباعاً �أنهم ب�صطاء وغري متعلمني.

باالأر�ص،  وملعرفتهم  يتلكونها،  �لتي  �لع�صكرية  للمز�يا  رمبا  للبدو،  جتنيدهم  يف 

�لن�صري�ت( خميم  )من  مريحيل  �أبو  عبده  وكان  �لعمليات.  تنفيذ  على   وقدرتهم 

الأع�صاء  �جتماعات  عقد  يتم  كان  �لزيتون  حي  يف  �أهله  منزل  ويف  غزة،  يف  يَدْر�ص 

55
 كما كان رم�صان �لبنا ع�صو�ً يف هذ� �لعمل.

54
�لعمل �خلا�ص.

مقابلة مع حممد �صيام.  
46

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
47

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
48

مقابلة مع حممد �صيام.  
49

مقابلتان مع: منري عجور، وحممد �صيام.   
50

مقابلتان مع: منري عجور، وحممد �صيام.   
51

مقابلة مع حممد �صيام.   
52

مقابلة مع حممد �صيام.   
53

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
54

مقابلة مع خريي �الأغا. يف وقت الحق �ن�صم رم�صان �لبنا �إىل فتح.  
55
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يالحظ �أنه يف �إطار �لعمل �لعام لالإخو�ن كان حممد �صيام نقيب �الأ�رشة )�لوحدة 

يف  فيها  ع�صو�ً  �لوزير  خليل  كان  �لتي  �مل�صلمني(  �الإخو�ن  منظومة  يف  �لرتبوية 

وبينما  فل�صطني.  ثانوية  يف  نف�صه  �ل�صف  يف  كالهما  وكان   .1955-1953 �لفرتة 

كان خليل �لوزير يتابع عمله �لع�صكري ب�رشية، تكرر �أن ي�صتكي حممد �صيام من 

 غياب �أو �صعف �لتز�م �أبي جهاد باالأ�رشة. غري �أنه مّت �إخباره �أال ينزعج، و�أن يعذر

 وهو 
56

�أبا جهاد. وقد عرف �صيام �ل�صبب عندما �لتحق هو نف�صه بالعمل �لع�صكري.

ما يوؤكد �أن �مل�صوؤولني �ملعنيني كانو� يوفرون �لغطاء للعمل، ومل يكونو� عقبة يف وجهه.

�إليها كمجموعة غري من�صبطة، وكان يف ع�صويتها  ُينظر  كانت هناك جمموعة 

�صليم �لزعنون، و�صالح خلف )�أبو �إياد(، و�صعيد �ملزين )�أبو ه�صام(. وكانت تطلق 

ُ�رشة �حلق“ �أو “كتيبة �حلق“؛ غري �أن خليل �لوزير متكن من 
 
على نف�صها ��صم “�أ

 من جهة �أخرى، فقد ��صتخدم �لعمل �لع�صكري 
57

��صتيعابها يف �لتنظيم �لع�صكري.

58 
 ��صم “�صباب �لثاأر �الأحر�ر“ الإ�صد�ر بيانات وت�رشيحات يف �لفرتة 1956-1953.

وقد �أ�صار �لباحث زياد �أبو عمرو �إىل هذين �ال�صمني يف در��صته حول �الإخو�ن �مل�صلمني 

�أنهما جمموعتان تخططان الأعمال ع�صكرية؛  �أنه قدمهما على  يف قطاع غزة، غري 

�لقطاع. وقد ذكر  �لع�صكري يف  �لتنظيم �الإخو�ين  �أنهما كانتا �صمن  �إىل  ُي�رش  ومل 

وعمر �ل�صفطاوي،  �أ�صعد  مثل  �ملجموعتني  هاتني  �صمن  �أخرى  �أ�صماء  عمرو   �أبو 

وعندما �حتلَّ 
59

�أبو �خلري، و�إ�صماعيل �صويرجو، وحممد �لنونو، وح�صن عبد �ملاجد.

60
�الإ�رش�ئيليون قطاع غزة مّت تغيري ��صم “�صباب �لثاأر �الأحر�ر“ �إىل “�ملقنَّعون“.

مقابلة مع حممد �صيام.  
56

مقابلة مع حممد �خل�رشي. �أ�صار �أبو عزة �إىل �أنه ظهر بني طالب �الإخو�ن تكتالن �لتفَّ �أحدهما حول   
57

ح�صن عبد �حلميد، و�لثاين حول �صليم �لزعنون؛ وكان �لتناف�ص بينهما طبيعياً ال يخد�ص �الإخال�ص 

ومب�أ من �الإ�رش�ف يف طلب �لزعامة. و�أ�صاف �أن �ملجموعة �لتي جتمعت حول �لزعنون كان ��صمها 

احلركة  مع  عزة،  �أبو  �هلل  عبد  �نظر:  فتح.  حلركة  بعد  فيما  جميعاً  �ن�صمو�  و�أنهم  �حلق“،  “كتيبة 
الإ�شالمية، �ص 19-18.

مقابلة مع فوزي جب.  
58

فل�صطني  )عكا،   1967-1948 غزة  قطاع  يف  ال�شيا�شية  احلركات  اأ�شول  عمرو،  �أبو  زياد  �نظر:   
59

�ملحتلة: د�ر �الأ�صو�ر، 1987(، �ص 78.

مقابلة مع فوزي جب.  
60
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ويف �صعبة �لرمال مّت جتنيد نحو 50-60 ع�صو�ً. وكان �لعدد �أقل �أو �أكرث قليالً 

 وبلغ �ملجموع نحو 150-200 ع�صو وفق تقدير خريي 
61

يف باقي �ُصعب �لقطاع.

 ولعلنا منيل �إىل تقدير �الآغا بناء على 
63

 بينما قدره فوزي جب بب�صع مئات.
62

�الآغا،

موقعه �مل�صوؤول، وبناء على تقدير �أعد�د من �صمدو� يف ع�صوية �الإخو�ن، و�لذين 

كان ُجلُّهم من �لنظام �خلا�ص، بعد �رشبة عبد �لنا�رش لهم يف �أو�خر �صنة 1954. �إذ 

�إن كل من ظّل على �لتز�مه باالإخو�ن كان نحو 250 ع�صو�ً، معظمهم من �لطالب. 

ً  ويف مدينة غزة وحميطها مبا يف ذلك خميمي جباليا و�ل�صاطئ، ثبت نحو 60 طالبا

 
64

ع�صويتهم. على   )... وجتار،  وعمال،  )مدر�صني،  �الأخرى  �لقطاعات  من  و20 

وبالتايل �أ�صبح �أع�صاء �لق�صم �لع�صكري �أو �لنظام �خلا�ص هم �لنو�ة �ل�صلبة لالإخو�ن 

65
يف �لقطاع، بعد �أن �ن�صحب كثريون من �لكبار و�لتقليديني وغري �مللتزمني.

��صتفاد �الإخو�ن �لفل�صطينيون، خ�صو�صاً يف �لن�صاط �لع�صكري، من ع�صوين 

م�رشيني �رشيني يف �الإخو�ن؛ �الأول كان عبد �لغفار �لذي كان يعمل يف مكتب �حلاكم 

�الإد�ري لقطاع غزة، حيث كانت جميع �ملر��صالت و�الت�صاالت تقع يف يده؛ و�لثاين 

��صمه متويل وكان م�صوؤوالً عن �خلدمات �لال �صلكية. وقد �أدى �الثنان دور�ً كبري�ً 

يتم تزويد  �الإخو�ن و�رشباته، حيث كان  �مل�رشي �صّد  �لنظام  يف تخفيف �صغط 

�الإخو�ن باملعلومات �ملفيدة، ويتم �إنذ�ر من ُتقرر �ل�صلطات �مل�رشية �عتقاله. ولذلك 

�الأ�صماء و�ملحتويات  �لوثائق وقو�ئم  باإخفاء  �تخذو� �حتياطاتهم  �الإخو�ن قد  كان 

 وقد تعاون خليل �ل�صيخ 
66

�ملهمة من �ُصعب �الإخو�ن قبل قيام �ل�صلطات باقتحامها.

خليل، �لذي كان مدير�ً ملدر�صة، يف طباعة �ملن�صور�ت ون�رشها، بينما ��صتُخدم بيت 

67
عبده �أبو مريحيل الأغر��ص �لطباعة.

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
61

مقابلة مع خريي �الأغا.  
62

مقابلة مع فوزي جب.  
63

مقابلتان مع: عبد �لرحمن بارود، وحممد �صيام.  
64

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
65

مقابالت مع: حممد �خل�رشي، وحممد �صيام، وفوزي جب.  
66

مقابلة مع فوزي جب.  
67
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ويف �صوء ما �صبق، فمن �لو��صح �أننا نتعامل مع تنظيم ع�صكري كان �إىل حدٍّ كبري 

�أمامه  “حتت �الإن�صاء“. وهو و�إن كان يتميز باجلدية و�لطموح، فقد كان ما يز�ل 
�صوط طويل ليكون حالة قوية فاعلة يف مو�جهة �مل�رشوع �ل�صهيوين، وليتجذر يف 

�لو�صط �لفل�صطيني. ثم �إنه ما �إن بد�أ عملياته �لع�صكرية، حتى تلقى �الإخو�ن �رشبة 

قا�صية من �لنظام �مل�رشي، عطلت قدرته على �لنمو و�ال�صتمر�ر. 

رابعًا: التدريب:

�لبيئة  ومع  للتنظيم،  �ملحدودة  �الإمكانات  مع  متنا�صبة  �لتدريب  عملية  كانت 

�إمكانات �الإخو�ن �مل�رشيني، ومن �ل�صباط  �أنها ��صتفادت من  �ل�رشيّة للعمل. غري 

��صتفادت  كما  و�ملقاومة.  �الإخو�ن  مع  و�ملتعاطفني  �مل�رشي،  �جلي�ص  يف  �الإخو�ن 

من غطاء �ملخيمات �لك�صفية يف �لتدريب �خل�صن و�صبه �لع�صكري، لتوفري حدٍّ �أدنى 

مرتبط باللياقة �لبدنية و�الن�صباط و�ال�صتعد�د �لرجويل للت�صحية. ويذكر �أبو عزة 

�أن �الهتمام بالتدريب �لع�صكري كان �أمر�ً طبيعياً يف �لو�صط �الإخو�ين �لفل�صطيني 

خليل  وي�صري   
68

. جهادية...  حركة  هي  �الإخو�ن  حركة  �أن  باعتبار  غزة،  قطاع  يف 

�لع�صكري  �لكفاح  �جتاه  يف  و�لرتبية  �الإعد�د  �صبيل  �صلكو�  �الإخو�ن  �أن  �إىل  �لوزير 

�ال�صتطالع الأهد�ف  �لعدو، ويقومون بعمليات  �أو�صاع  �مل�صلح، وكانو� يدر�صون 

على  ح�صلو�  �أنهم  وي�صيف  عليها.  �لهجوم  على  ويتدربون  �إ�رش�ئيلية،  ع�صكرية 

 
69

تدريب ع�صكري على �أيدي بع�ص �ل�صباط �مل�رشيني.

بالن�صبة للتدريب �لك�صفي �لبدين، فقد �أ�رشنا �إليه يف �لف�صل �لثاين، حيث ��صتفاد 

�صباب �لنظام �لع�صكري �خلا�ص من غطاء �لك�صافة يف �لتدريب �لبدين، و�لتعّود على 

وهجمات  بهجمات  و�لقيام  �الأقد�م؛  على  طويلة  م�صافات  و�مل�صي  �لعي�ص،  �صظف 

�أع�صاء  من  و�لتدريب  �لك�صفية  �ملخيمات  قيادة  يف  �صارك  وممن  وهمية.  م�صادة 

�لنظام �خلا�ص خليل زعرب وعبد �هلل �صيام؛ ومتيّز بوجود نظام �صبه ع�صكري 

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 25.  
68

مقابلة �أجرتها �صلوى �لعمد مع خليل �لوزير، ال�شفري، 1988/4/25؛ و�نظر: �صعود �ملوىل، من فتح اإىل   
69

حما�س: البدايات الإخوانية والنهايات الوطنية، �ص 88.
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يف �حلر��صات و�لتدريب على �القتحام و�القتتال، ولكن مل يكن هناك �صالح، وكان 

70
عدد �مل�صاركني يف �ملخيم ال يقل عن 200 �صاب.

ت�صعب  خا�صة  لوج�صتية  ترتيبات  يحتاج  فكان  �ل�صالح،  على  �لتدريب  �أما 

على فتيان متحم�صني. وقد متّ تعوي�ص ذلك مب�صاعدة �الإخو�ن �مل�رشيني وبع�ص 

�الإخو�ن،  من  قابلناهم  �لذين  جميع  �إن  �جلي�ص.  يف  معهم  و�ملتعاونني  �صباطهم 

�ملنعم  عبد  �ل�صابط  دور  و�الإعجاب  بالتقدير  يذكرون  �ملرحلة،  تلك  عا�صو�  �لذين 

عبد �لروؤوف يف تدريب �صباب �الإخو�ن، خ�صو�صاً �لنا�صطني يف �لعمل �لع�صكري، 

جماعة  �أع�صاء  �أحد  �ملنعم  عبد  كان  �ملقاومة.  حلركة  وت�صجيع  تعبئة  وكعن�رش 

ثورة  يف  مهم  �صاأن  لهم  كان  �لذين  �الأحر�ر“  “�ل�صباط  من  �أي�صاً  وكان  �الإخو�ن؛ 

مركز  يف  تاأثريه  الإ�صعاف  �صيناء  �إىل  �لقاهرة  يف  رفاقه  �أر�صله  وقد   .1952/7/23
�لفل�صطينية.  �ملقاومة  دعم  يف  �جلديد  و�صعه  من  ��صتفاد  �أنه  غري  �لقر�ر؛  �صناعة 

وعندما �أ�صبح قائد�ً للكتيبة �لفل�صطينية يف رفح، قام بعمل ترتيبات �رشية للتدريب 

من  ع�رشة  بعناية  تختار  �صعبة  كل  وكانت  �مل�صلمني.  �الإخو�ن  ل�صباب  �لع�صكري 

حتت  �صباط  �أيدي  على  �لليل  منت�صف  بعد  يتم  ذلك  وكان  �رّش�ً.  للتدرب  �أفر�دها 

�إمرة عبد �ملنعم وحتت �إ�رش�فه، يف مع�صكر �لكتيبة. وكان ير�صل �أحد �صباطه �أحياناً 

�لفل�صطينية هو  لتدريب �الإخو�ن يف مناطق نائية. وكان عبد �هلل غر�ب من �لكتيبة 

عدد  وو�صل   .1953 �صيف  يف  تنفيذه  مّت  �لتدريب  هذ�  من  وكثري  �ملدربني.  �أحد 

�إىل نحو مئة. وكان �لتدريب يتم  �أيدي �صباط هذه �لكتيبة  َمْن تلقو� �لتدريب على 

ي�صتغرق  �لتدريب  كان  و�أحياناً  �لفجر.  قبل  بيوتهم  �إىل  �ملتدربون  ويعود  �لليل  يف 

ب�صعة �أيام. ويظهر �أن عبد �ملنعم كان يتلقى ت�صجيعاً من قيادة �الإخو�ن �مل�رشيني 

 �لتي 
71

على ما يقوم به؛ ولكن لي�ص، على ما يبدو، مبو�فقة قيادة �لثورة يف �لقاهرة،

يظهر �أنها مل تكن تعلم، �أو �أنها علمت و�كتفت بال�صكوت.

1988/4/25؛ ومقابالت للموؤلف مع:  ال�شفري،  �نظر: مقابلة �أجرتها �صلوى �لعمد مع خليل �لوزير،   
70

فل�صطني،  غزة،  دخان،  �لفتاح  وعبد   ،2018/10/9 بريوت،  غ�صان(،  )�أبو  يو�صف  حممد  عي�صى 

كانون �الأول/ دي�صمب 1998، وحممد �صيام. �ن�صم عبد �هلل �صيام �إىل فتح فيما بعد.

�هلل وعبد  حمد،  و�صليمان  عجور،  ومنري  جب،  وفوزي   ،2006/8/3 �ل�رشيف،  كامل  مع:  مقابالت   
71 

�أبو عزة، وحممد �خل�رشي.
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ر كامل �ل�رشيف ورفاقه دعماً لوج�صتياً من خالل توفري مع�صكر �لتدريب يف  وفَّ

�لق�صيمة يف �صيناء )على بعد نحو 86 كم جنوب �رشقي �لعري�ص، قرب �حلدود مع 

�إد�رياً وم�صوؤوالً  فل�صطني �ملحتلة(. وكان حممود �ل�رشيف )�صقيق كامل( م�رشفاً 

72
عن �لتدريب و�الت�صال يف �ملع�صكر؛ حيث مّت تدريب �ملئات من �صباب �لبدو.

من جهة �أخرى، كان حممد �أحمد �لبنا )وهو �صقيق �أ�صغر حل�صن �لبنا( �صابطاً 

يف �جلي�ص �مل�رشي يف قطاع غزة، وكان يلتقي �الإخو�ن، وكانت له لقاء�ت م�صتمرة 

�ل�صالح  على  �الإخو�ن  من  �أعد�د  تدريب  �لبنا  حممد  طلب  وقد  �لوزير.  خليل  مع 

الإعد�دهم للم�صتقبل، وكانت عملية �لتدريب حُتاط ب�رشية تامة، وتتم يف �حلو�كري 

�رشقي غزة. وهناك �أي�صاً عبا�ص �ل�صي�صي، �لذي كان �صابطاً يف �جلي�ص �مل�رشي، 

73
و�أّدى دور�ً مهماً يف تدريب �صباب �الإخو�ن.

و��صتفاد �الإخو�ن من وجود �ل�صابط كمال فودة )وهو من �الإخو�ن( يف �جلي�ص 

�لروؤوف يف تدريب �صباب  �أدّى دور�ً م�صابهاً لدور عبد �ملنعم عبد  �ل�صعبي، حيث 

 كما ��صتفادو� من �لتدريب �لع�صكري �لذي كان يوفره �حلر�ص �لوطني 
74

�الإخو�ن.

75
للفل�صطينيني.

تلقى عدد من �لفل�صطينيني تدريباً ع�صكرياً يف �ملع�صكر�ت �لتي �أقامتها �جلامعات 

�مل�رشية بعد ت�صاعد �الأزمة مع �الإجنليز يف قناة �ل�صوي�ص منذ �أو�خر 1951 وحتى 

1954. وكان يا�رش عرفات �أحد �لفل�صطينيني �لذين تلقو� �لتدريب على �أيدي مدربي 

 
76

�الإخو�ن يف جامعة فوؤ�د �الأول )�لقاهرة( يف تلك �لفرتة.

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
72

�صالح حلّ�ص، مقابلة مع �ملوؤلف، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/16.  
73

مقابلتان مع: فوزي جب، ومنري عجور.  
74

مقابلة مع حممد �خل�رشي.   
75

عبد �لعزيز علي، مقابلة مع �ملوؤلف، �لكويت، 1985/9/27. عبد �لعزيز علي )�أبو �أ�صامة( من �الإخو�ن   
76

�أكمل  �لع�صكريني لالإخو�ن،  �ملدربني  �أبرز  1948، من  �مل�صلمني �مل�رشيني، �صارك يف حرب فل�صطني 

در��صته يف �أملانيا، �نتقل لالإقامة يف �الأردن ثم ��صتقر يف �لكويت.
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�إحدى  يف  ب�صيطة  �أ�صلحة  على  �رشي  تدريب  هناك  كان  ذلك،  �إىل  باالإ�صافة 

�لنظام �خلا�ص مزرعة عائلة حممد  �أع�صاء  ��صتخدم   كما 
77

�لطبية بغزة. �لعياد�ت 

 وكان 
78

ح�صن �الإفرجني، وهو �أحد �أع�صائهم، الأغر��ص �لتدريب �لع�صكري �أي�صاً.

�جلمال  على  �أ�صلحة  �إر�صال  عن  م�صوؤولنَي  �ل�رشيف  وتوفيق  �ل�رشيف  حممود 

79
للتدريب يف �ملع�صكر�ت والأعمال �ملقاومة �مل�صلحة.

خام�ضًا: الت�ضليح:

�ل�رشيف  �ل�صالح كان يتم توفريه عن طريق كامل  �الأكب من  �لق�صم  �أن  يظهر 

و�الإخو�ن �مل�رشيني و�ملتعاونني معهم من �لبدو �لفل�صطينيني و�أبناء �صيناء. وكان 

معظم �ل�صالح �ملتوفر �صالحاً خفيفاً يتنا�صب مع عمليات مقاومة حمدودة، وزرع 

كامل  �أخفى  فقد  طويلة.  �أو  مبا�رشة  و��صعة  مبو�جهات  ي�صمح  ال  ولكن  �ألغام، 

�الأ�صلحة يف قطاع غزة، بالتعاون  �ل�رشيف بعد �حلرب مبا�رشة كميات كبرية من 

مع �ل�صيخ فريح �مل�صدّر و�ل�صيخ ح�صن �الإفرجني، يف خمازن للم�صّدر نف�صه. وقد 

و�لباقي  �ل�صوي�ص؛  قناة  يف  �لبيطانيني  �صدّ  الحقاً  منها  كبرية  كميات  ��صتخدمت 

�لعبادلة  و�صدقي  �صتة  �أبو  �هلل  عبد  �إ�رش�ف  حتت  “�إ�رش�ئيل“،  �صدّ  ��صتخدم 

 
80

ورم�صان �لبنا و�آخرين.

 1952 يوليو  ثورة  قبل  �ل�رشيف  كامل  مع  �الأحر�ر  �ل�صباط  تو��صل  وقد 

خلفية  على  عامر(،  �حلكيم  وعبد  �صامل،  و�صالح  �لنا�رش،  عبد  جمال  فيهم  )مبن 

 
81

�لعالقة بهم، و�لتي تعود �إىل حرب فل�صطني 1948، وزودو� �ل�رشيف بال�صالح.

يف �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  م�صوؤول  ريا�ص  حممود  �ل�صابط  �صاعد   وقد 

مقابلة مع فوزي جب.  
77

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
78

مقابلة مع فوزي جب.  
79

مها كامل �ل�رشيف، �صفحات خمتارة من �أور�ق كامل �ل�رشيف، �ص 89-88.  
80

  مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.
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�جلي�ص �مل�رشي يف قطاع غزة )�أ�صبح الحقاً �الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية( يف 

82
تهريب هذه �الأ�صلحة ال�صتخد�مها �صّد �لبيطانيني.

من جهة �أخرى، كانت قناة �الإ�رش�ف �الإخو�ين، من خالل �ل�صيخ حممد فرغلي، 

�صادق  �حلاج  كان  غزة  قطاع  ويف  �لع�صكري؛  للعمل  �ملايل  �لدعم  بتوفري  معنية 

�ملزيني )�أحد قادة �الإخو�ن( معنياً بذلك. وكان �ل�صيخ فريح �مل�صدّر �أحد م�صادر 

بينما لعب ع�صو �الإخو�ن عبد �هلل �ل�صيخ خليل دور�ً فاعالً يف 
83

�أي�صاً. �لدعم �ملايل 

84
�رش�ء �الأ�صلحة.

وممن �صارك يف �إخفاء �أ�صلحة �الإخو�ن �ل�صيخ ها�صم �خلزند�ر، حيث كان قر�ر 

1948 باعتقال  �إبر�هيم عبد �لهادي قبيل نهاية حرب  حكومة �لنقر��صي وحكومة 

�الإخو�ن وم�صادرة �أ�صلحتهم. وتعاون معه �ل�صيخ عبد �هلل �أبو �صتة، و�ل�صيخ فريح 

�مل�صدّر، و�ل�صيخ ح�صن �الإفرجني، و�ل�صيخ عبد �هلل �أبو مزيد، وقياد�ت من �الإخو�ن 

  و�أخفى �ل�صيخ 
85

يف �إخفائها يف �أر��صٍ تتبع �أع�صاء �الإخو�ن ويف بيوتهم وم�صانعهم.

�لذي يلكه يف �صارع عمر �ملختار، ويف منزله  �لبالط  �ل�صالح يف م�صنع  �خلزند�ر 

يف حيّ �لرمال، ويف م�صبنة �حلاج �صعبان �لريّ�ص. وكان �ل�صيخ ح�صن �الإفرجني 

و�لد حممد �الإفرجني �صديقاً لل�صيخ �خلزند�ر، وكان بيته وبيارته يف جحر �لديك 

وقام  لالإخو�ن.  �ل�رشية  �الجتماعات  وعقد  �ل�صالح،  تخزين  م�صتودعات  �أهم  من 

وحمد  �لوزير  خليل  فاأعطى  �الإخو�ن،  ل�صبان  �لع�صكري  �لعمل  بدعم  �خلزند�ر 

86
�لعايدي وحممد �الإفرجني كمية من �ل�صالح ومبلغاً كبري�ً من �ملال.

مل َت�رِش عمليات �رش�ء �الأ�صلحة وتخزينها د�ئماً على ما ير�م، فاأحياناً كان يتم 

�إحد�ها  ويف  �مل�رشية.  �الإد�رة  خمابر�ت  �أعني  تتابعهم  �لذين  �الإخو�ن  على  �لقب�ص 

عر�ص �إبر�هيم عا�صور على �إخو�نه �حل�صول على مدفع، ومّت ترتيب �أن يت�صلمه منه 

�أخ ��صمه “عبد �لباري“ عند حمطة �لوقود يف �ل�صجاعية. وعند �ملحطة، ك�صف �أحد 

مها كامل �ل�رشيف، �صفحات خمتارة من �أور�ق كامل �ل�رشيف، �ص 89-88.  
82

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
83

مقابلة مع فوزي جب.  
84

حم�صن ها�صم �خلزند�ر، فل�شطني يف عيون الإمام ال�شهيد ال�شيخ ها�شم اخلزندار، �ص 279.  
85

�ملرجع نف�صه، �ص 290-289.  
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�أفر�د �ملخابر�ت �لعملية، فهرب �إبر�هيم عا�صور، وهرب عبد �لباري دون �أن يت�صلم 

لل�رشب.  وتعر�ص  عا�صور،  على  �لدوليون  �جلنود  وقب�ص  �ملدفع،  عا�صور  من 

�أنه عندما تولت �أمره �الإد�رة �مل�رشية، تعاون �صليم �لزعنون مع �بن �صادق  غري 

87
�ملزيني، وكان كالهما يعمالن يف �الدعاء �لعام، وجرت “لفلفة“ �ملو�صوع.

�ضاد�ضًا: العمليات الع�ضكرية:

ني للعمل �لع�صكري �الإخو�ين  يبدو �أن كامل �ل�رشيف ورفاقه كانو� يتابعون خطَّ

�ملقاوم. �الأول مرتبط باإن�صاء عمل “�لنظام �خلا�ص“ وتطويره يف �لقطاع من خالل 

تظهر  حتى  وقتاً  يحتاج  كان  و�إن  م�صتقر�ً،  �صلباً  �صكالً  لياأخذ  �الإخو�ن،  �صباب 

ثماره. و�لثاين متابعة �لعمل �لع�صكري من خالل �صبكة �ملجاهدين و�لعالقات �لتي 

عقدها يف حرب 1948، و�لتي تعتمد �أ�صا�صاً على عنا�رش من �الإخو�ن �الأكب �صناً، 

بالتعاون معهم.  �أو  �إ�رش�فهم  للعمل حتت  �مل�صتعدين  �الإخو�ن،  وعنا�رش من غري 

وهذه �لعنا�رش كانت يف �أغلبها من �لبدو �جلاهزين للقتال، و�خلب�ء مبناطق جنوب 

�صيناء  بني  �لتحرك  عليهم  ي�صعب  ال  وممن  �ل�صحر�وية،  �لطبيعة  ذ�ت  فل�صطني 

وتوجيهها.  وتغذيتها  دعمها  يتم  كان  للمقاومة  بوؤر  هناك  كانت  فحيثما  و�لنقب. 

نف�صها  تربط  مل  غزة  قطاع  يف  �لع�صكري  للعمل  �الإخو�ن  ممار�صة  فاإن  ولذلك 

با�صتكمال بناء نظامهم �خلا�ص، وقيام �أفر�د ذلك �لنظام بتنفيذ عمليات ع�صكرية 

�أع�صاء هذ� �لنظام �لعمل �لع�صكري، فقد ��صتفادو�  باأنف�صهم. وحتى عندما با�رش 

�أي�صاً من �إمكانات �لبدو )من �أ�صحاب �لروح �الإ�صالمية �لوطنية( لتنفيذ عمليات، 

خططو� لها، ووفرو� لها �لدعم �للوجي�صتي. 

�لهدنة،  حدود  يقطعون  �لفل�صطينيني  من  كثري  يز�ل  ما  كان  �أخرى،  جهة  من 

مببادر�ت فردية، للقيام بهجمات �صّد �الإ�رش�ئيليني �أو ملحاولة ��صتح�صال بع�ص 

مقابلة مع منري عجور. �إن �صحت م�صاعدة �صليم �لزعنون يف “لفلفة“ �ملو�صوع، فهذ� ي�صري �إىل �أن   
87

�آذ�ر/  �لعامة يف  �لنيابة  بد�أ عمله يف  �لزعنون  1956، الأن  ��صتمر حتى �صنة  �لع�صكري �خلا�ص  �لعمل 

مار�ص 1956.
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�أمالكهم و�أغر��صهم �خلا�صة. ومع �لزمن، �تخذت هذه �لهجمات طابعاً �أكرث تنظيماً 

�لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صاء�ت  وت�صري  �لوطنية.  �ملقاومة  �صكل  تتخذ  وبد�أت 

بعد  �صنوياً  �ألف حادثة   15-10 �إىل  �لهدنة و�صلت  �أن حو�دث �خرت�ق خطوط  �إىل 

�إىل  �أنها مالت  1952، غري  �ألفاً �صنة   16 �إىل نحو  1948، و�أنها و�صلت  �نتهاء حرب 

1953، ولي�صبح معدلها  �آالف حالة �صنة   7 �إىل نحو  �لتدريجي لت�صل  �النخفا�ص 

�ل�صلوك  �إىل  �النخفا�ص  ويعود   
و88.1955  1954 �صنتي  يف  حادثة   4,500 نحو 

و�إىل  و�إمكاناته،  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قدر�ت  وتطور  جتاهها،  �لعنيف  �الإ�رش�ئيلي 

�إن�صاء  �إىل  �أقل  وبدرجة  “�لت�صلل“،  ملنع  �حلدود  على  �لعربية  �الإجر�ء�ت  جمموعة 

كانت  �الخرت�ق  حاالت  �أغلبية  �أن  و��صحاً  وكان  حدودية.  �إ�رش�ئيلية  م�صتعمر�ت 

  وبح�صب �لباحث 
89

�صلوكاً فردياً، و�أن �الأغلبية �الأو�صع للمت�صللني مل تكن م�صلحة.

�الإ�رش�ئيلي بني موري�ص Benny Morris �لذي در�ص ظاهرة “�لت�صلل“ هذه، فاإن 

نحو 10% من �حلو�دث كان مرتبطاً بخلفية �صيا�صية وبعمل �ملقاومة �مل�صلحة. غري 

�أن ما يكن �أن يطلق عليه دو�فع �قت�صادية، كان ال يخلو من دو�فع �صيا�صية ومن 

كان  �قت�صادياً  �الأمر معهم  يبد�أ  كان  �لعديد ممن  �أن  �أو  و�لثاأر،  �النتقام  رغبات يف 

�لذين  �أولئك  �إ�رش�ئيليني، وحتى  قتل  �أو  �إ�رش�ئيلية  �إىل تدمري ممتلكات  بهم  ينتهي 

بـ“�ل�رشقة“  يقومون  �أنهم  يرون  ال  كانو�  �إ�رش�ئيلية  ممتلكات  ي�صادرون  كانو� 

90
و�إمنا بعمل وطني �نتقامي.

ووفق �إح�صائية وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية، فقد بلغ عدد �لقتلى من �لع�صكريني 

من  �لقتلى  وعدد  قتيالً،   288 جمموعه  ما   1956-1951 �لفرتة  يف  �الإ�رش�ئيليني 

�لقتلى  �حت�صاب  عدم  مع  �حلدود،  �خرت�ق  حو�دث  نتيجة  قتيالً؛   264 �ملدنيني 

91
�الإ�رش�ئيليني نتيجة �حتالل قطاع غزة و�صيناء �صنة 1956. 

 Benny Morris, Israelis Border Wars: 1949–1956 )New York, US: Oxford University  88

Press, 1993(, pp. 28 and 411.

Ibid., pp. 411 and 416.  89

Ibid., p. 49.  90

Ibid., p. 98.  91
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وبناء على ذلك يكن ��صتنتاج، �أن معدل �الخرت�ق كان بني 12 و44 حادثاً يومياً 

يف �لفرتة من 1951 �إىل 1956، ما يدل على �أن خطوط �لهدنة كانت ما تز�ل “رخوة“؛ 

و�أن هناك جر�أة يف �الخرت�ق بالرغم من �ملخاطر �لكبرية �ملحتملة. �إذ ت�صري �لتقدير�ت 

�لتنبيه  مع   ،1956-1949 �لفرتة  يف  مت�صلٍل   5,000-2,700 قتل  �إىل  �الإ�رش�ئيلية 

�إىل �ملعدل  �نخف�ص  1949-1951، حيث  �لفرتة  ��صت�صهدو� يف  �لقتلى  �أن معظم   �إىل 

92
300-500 �صنوياً يف �لفرتة 1956-1952. 

�إليها، و�أن تلك �ملرتبطة بدو�فع  على �فرت��ص �صحة معدالت �الخرت�ق �مل�صار 

�صيا�صية وعمل مقاوم كانت يف حدود 10%، فمعنى ذلك �أنه كان يحدث ما معدله 

 1956-1949 �لفرتة  يف  يومياً  �الأقل  على  عمليات  �أربع  �إىل  و�حدة  مقاومة  عملية 

)بدقة �أكرث 1.2-4.4 عملية يومياً(. وعلى ذلك، فقد وفرت �لرغبة �لو��صعة لالجئني 

�لدقيقة  �خلبة  مع  �ملقاومة،  ويف  �لوطني،  �لعمل  يف  �مل�صاركة  يف  �لفل�صطينيني 

�جلهات  �أو  �مل�صلمني  كاالإخو�ن  �ملقاومة  لقوى  قوية  �أر�صية  �ملحتلة،  باأر�صهم 

يف  منهم  و�ال�صتفادة  هوؤالء  لتجنيد  �حل�صيني،  �أمني  �حلاج  �ملفتي  على  �ملح�صوبة 

�لعمل �ملقاوم. كما الحظ موري�ص �أنه و�إن �جتهت عدد حاالت �الخرت�ق �حلدودي �إىل 

�النخفا�ص، فاإن �لعمل �ملنظم �ملوجه الأهد�ف �صيا�صية قد تز�يد؛ �الأمر �لذي حّولها 

رئي�ص  �عرتف  وقد 
93

�لوقت. مرور  مع  �إ�رش�ئيلية  �صيا�صية  ع�صكرية  م�صكلة  �إىل 

�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي ديفيد بن جوريون بارتفاع �الإ�صابات يف و�صط �الإ�رش�ئيليني 

يف �لن�صف �الأول من �خلم�صينيات، و�أنها �تخذت منحى ت�صاعدياً من 137 �إ�صابة 

يف �صنة 1951 �إىل 258 �إ�صابة �صنة 94.1955

وكما ذكرنا �صابقاً، فقد مترَّد كامل �ل�رشيف ورفاقه من �الإخو�ن، على �لهدنة 

�مل�رشية  �ل�صلطات  �أن  غري  �لع�صابات،  حرب  وتابعو�  و“�إ�رش�ئيل“،  م�رش  بني 

قامت باعتقاله ورفاقه يف رفح، ثم �أفرجت عنهم يف �أو�ئل 1950، و��صطر �إىل �لعودة 

Ibid., p. 416.  92

Ibid., p. 55.  93

 Despatch, John Nicholls, British Embassy, Tel Aviv, to Selwyan Lloyd, London,  94

10/3/1956, Public Record Office, Foreign Office (F.O.), F.O. 371/121773.
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متو�زيني  خّطني  خالل  من  �لع�صكري  عمله  يف  �ل�رشيف  �صار  وقد   
95

�لعري�ص. �إىل 

متكاملني، خط �لعمل �لع�صكري �الإخو�ين �لذي �صعى لتنظيمه وتعزيزه من خالل 

ت�صكيالت �الإخو�ن يف �لقطاع؛ وخط �لعمل �لع�صكري من خالل �لبدو �لذين يلكون 

�الإخو�ن؛  يف  بال�رشورة  منتظمني  يكونو�  �أن  دون  من  وطنية،  �إ�صالمية  روحاً 

ولكنهم يلكون خب�ت وقدر�ت ع�صكرية جيدة، ولديهم معرفة و��صعة باالأر��صي 

�ملتاخمة لقطاع غزة و�صحر�ء �صيناء. والأن �لعمل �لع�صكري يف �لو�صط �الإخو�ين 

يحتاج وقتاً حتى يقف على رجليه، حيث كان معظم �ملنظمني فيه من طلبة �ملد�ر�ص 

�لثانوية؛ فاإن ثمار �لعمل �لع�صكري �ملبكرة كانت تظهر على �أيدي �لبدو.

ومن �لعري�ص، نظّم كامل �ل�رشيف هجمات فد�ئية �صّد �الإ�رش�ئيليني. وتعاون 

 معه يف ذلك عدد من �ل�صخ�صيات �لبدوية، وعلى ر�أ�صهم عبد �هلل �أبو �صتة، وعيّاد

على  �الأ�صلحة  وّزع  �أنه  �ل�رشيف  ذكر  وقد   
96

�الإفرجني. وح�صن  درنة،  �أبو 

جمموعات منتخبة من �لبدو، وحتديد�ً قبيلة �لعز�زمة، �لذين نفذو� عمليات و��صعة 

�صدّ �الإ�رش�ئيليني يف �صحر�ء �لنقب، وحققت �رتباكاً كبري�ً وذعر�ً يف و�صط �ليهود 

 
97

�ل�صهاينة �أكرث مما توقع �ل�رشيف ورفاقه.

عن  �الأردين  �جلي�ص  قائد  با�صا  جلوب  حديث  فهم  ذلك،  �صوء  يف  يكن،  رمبا 

�لهدنة، ذكر  �أنها تدير �خرت�ق خطوط  1950 يف  “منظمات متطرفة“ �صّك يف �صنة 
منها جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، باالإ�صافة �إىل متطوعني �صبق �أن �ن�صمو� �إىل جي�ص 

�الإنقاذ بقيادة فوزي �لقاوقجي ممن توزعو� على �حلدود �ل�صورية و�للبنانية. و�أن 

جمموعات م�صلحة من هوؤالء قامت بهجمات متكررة عب �حلدود يف نهاية 1949 

�إن كان  نقله بني موري�ص،  لي�ص و��صحاً، مما  �أنه   مع مالحظة 
98.1950 وبد�يات 

تقرير جلوب هذ� يت�صمن حديثاً حمدد�ً عن ن�صاط لالإخو�ن من قطاع غزة �أو �صيناء. 

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
95

�ملرجع نف�صه.  
96
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وكانت �ملخابر�ت �لع�صكرية �مل�رشية تعتقل �أحياناً، ولوقت حمدود، بع�صاً من 

رفاق كامل �ل�رشيف؛ ومع ذلك، فقد كانت هناك جمموعة من �ل�صباط )مرتبطون 

�لعمليات،  هذه  يدعمون  �الأحر�ر(  وبال�صباط  �مل�صلمني  باالإخو�ن  عام  ب�صكل 

99 وهو ما كان ُي�صهل عمل �ملقاومة، ويوفر لها بيئة عمل �أف�صل.
وي�صاركون فيها.

و�إىل جانب �لعمل �لع�صكري �الإخو�ين، فاإن كامل �ل�رشيف كان يقوم بت�صجيع 

�لعمليات  من  �لكثري  تنفيذ  مّت  وقد  ودعمه،  �مل�صلحة  للمقاومة  بوؤرة  �أو  عمل  �أي 

فاإن  عام،  وب�صكل  �خلم�صينيات.  من  �الأول  �لن�صف  يف  �إ�رش�فه  حتت  �مل�صلحة 

�لعمليات �لتي كانت تنطلق من قطاع غزة �أو �صيناء، يف تلك �لفرتة، كانت �أكرث عدد�ً 

 ويبدو 
100

و�ت�صاعاً من تلك �لتي تنطلق من �ل�صفة �لغربية �أو عب �حلدود �الأردنية.

�أن �لعمليات �الأوىل قام بتنفيذها �أفر�د من �لبدو، وكان دور �الإخو�ن هو ت�صجيعهم 

وتزويدهم بالدعم �للوج�صتي و�ملتفجر�ت. وكان عبده �أبو مريحيل وحممد ح�صن 

�الإفرجني، وكالهما من �لبدو �الأع�صاء يف جماعة �الإخو�ن، ي�صكالن �صلة �لو�صل 

�إخفاء �ملو�د �ملتفجرة يف بع�ص �الأماكن،  بني �الإخو�ن و�لبدو يف �لقطاع. وكان يتم 

 وبناء على تعليمات كامل �ل�رشيف، 
101

)�أبو يو�صف(. مثل مزرعة مو�صى �صبيتة 

102
كانت �ملتفجر�ت ُتوؤخذ �إىل نقاط حمددة، حيث يقوم �لبدو بجمعها الحقاً.

وكدليل على تنفيذ �لعمليات، وقتل �إ�رش�ئيليني، كان يتم �إح�صار بطاقات هوية 

�لنا�رش  عبد  �إعالم  �أن  �ملوؤ�صف  من  �أنه  غري  �لعري�ص.  يف  �ل�رشيف  كامل  �إىل  �لقتلى 

�الإ�رش�ئيليني،  مع  بالتعاون  �ل�رشيف  �تهم  �الإخو�ن(  مع  �ل�صد�م  ح�صول  )بعد 

م�صتخدماً بطاقات �لهوية �الإ�رش�ئيلية كدليل على ذلك، بالرغم من �أن عبد �لنا�رش 

لوجود  �حلقيقي  �ل�صبب  متاماً  يعلمون  كانو�  �الأحر�ر  �ل�صباط  من  ورفاقه  نف�صه 

103
تلك �لبطاقات.

مها كامل �ل�رشيف، �صفحات خمتارة من �أور�ق كامل �ل�رشيف، �ص 99.  
99

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
100

مقابلة مع فوزي جب.  
101

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
102

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
103
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�لعمليات  من  عدد  بتنفيذ  قامو�  ورفاقه  جهاد  �أبا  �أن  �أي�صاً  �صايغ  يزيد  وذكر 

��صم  �لبد�ية  1955، م�صتخدمني يف  �الأول من  1954 و�لن�صف  �أو�خر  �ل�صغرية يف 

 غري �أنه كما �أ�رشنا، فاإن هذه �لعمليات مّت تنفيذها باإ�رش�ف 
104

“كتيبة �حلق“ كغطاء.
�جلهاز �خلا�ص �لع�صكري لالإخو�ن، و�أن �أ�صماء كتيبة �حلق �أو �صباب �لثاأر �الأحر�ر 

105
كانت �صمن بيئة عمل هذ� �جلهاز.

وي�صري �أبو جهاد �إىل قيامه و�إخو�نه بعمليات زرع �ألغام يف �ملناطق �ملقابلة ملنطقة 

�إىل  �لطريق  من  متقدم  مكان  ويف  �ل�صبع،  بئر   – غزة  طريق  وعلى  غزة،  يف  �ملنطار 

�ملجدل، ومن �ملجدل �إىل �لفالوجة، كما كان يتم ن�صف �أنابيب �ملياه يف �مل�صتعمر�ت. 

وبح�صب �لوزير فاإن �لعمليات تعددت وتو�صعت تدريجياً حتى و�صلت �إىل منطقة 

ومن �لعمليات �لتي مّت �لتخطيط لها حماولة �رشب م�صتعمرة 
106

يازور قرب يافا.

�صيدي بوكر Sde Boker، حيث كان يقيم بن جوريون، غري �أن �ملجموعة و�صلت 

من  �إ�رش�ئيلياً   28 ف�صقط  فيها،  �إ�رش�ئيلياً  جتمعاً  و�عرت�صت  �أخرى  قرية  �إىل  خطاأ 

 مل يحدد �أبو جهاد تاريخ هذه �لعملية، كما مل جند حتى �الآن 
107

�لقتلى و�جلرحى.

وبح�صب  �الإ�رش�ئيلية.  �مل�صادر  يف  �خل�صائر  من  �لكبري  �لعدد  بهذ�  �إليها  ي�صري  ما 

�لوزير فقد متّ تفعيل خط �ملقاومة �لو��صل بني غزة و�خلليل يف �ل�صفة �لغربية، بعد 

هرب حمد �لعايدي �إىل هناك، وبعد �أن �كت�صفت �ل�صلطات �مل�رشية �أنهم كانو� ور�ء 

�لوزير  �مل�رشية  �ل�صلطات  �عتقلت  بينما  �لعايدي يف �خلليل،  فا�صتقر  �لعملية؛  تلك 

108
وبع�ص رفاقه ملدة �أ�صبوع.

�أبو جهاد فهي عملية تفجري خز�ن زوهر،  �أما �لعملية �الأبرز �لتي حتدث عنها 

�لُقطري  �ملياه  م�رشوع  من  جزء  وهو  �لفالوجة،  منطقة  قرب  مياه  �صدّ  وهو 

يزيد �صايغ، الكفاح امل�شلح والبحث عن الدولة: احلركة الوطنية الفل�شطينية، 1993-1949،   
104

ترجمة با�صم �رشحان )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 2002(، �ص 147.

مقابلة مع عبد �هلل �أبو عزة. �نظر �أي�صاً: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 35-26.  
105

�لوزير،  خليل  �أي�صاً:  و�نظر   .1988/4/25 ال�شفري،  �لوزير،  خليل  مع  �لعمد  �صلوى  �أجرتها  مقابلة   
106

“حركة فتح: �لبد�يات،“ جملة الدرا�شات الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، 
�لعدد 104، خريف 2015، �ص 60.

مقابلة �أجرتها �صلوى �لعمد مع خليل �لوزير، ال�شفري، 1988/4/26.  
107

�ملرجع نف�صه.  
108
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مبادة �ملليئة  “�لتنكات“  من  عدد  بزرع  �ملجموعات  �إحدى  قامت  فقد   �الإ�رش�ئيلي. 

تي �أن تي TNT يف 1955/2/25، فانفجر �خلز�ن ب�صكل هائل، وتدفقت �ملياه وغطت 

م�صاحات و��صعة من �الأر�ص �إىل �أن و�صلت �إىل منطقة “بيت الهيا“، لت�صبُّ بعد ذلك 

 وهي بح�صب �لوزير �لعملية �لتي ��صتدعت �لعدو�ن �النتقامي 
109

يف �لبحر �ملتو�صط.

�الإ�رش�ئيلي �لكبري يف 1955/2/28؛ و�لتي �صكلت نقطة حتول يف �ل�صيا�صة �مل�رشية. 

فتحت �صغط �ملظاهر�ت �لو��صعة يف �لقطاع �ملطالبة بت�صليح �أهله وجتنيدهم للقتال، 

و�ملطالبة باإ�صقاط م�رشوع �لتوطني يف �صيناء، قام عبد �لنا�رش بتكليف م�صطفى 

حافظ بتنفيذ حرب ع�صابات �صّد �لكيان �الإ�رش�ئيلي، كما مّت �إلغاء م�رشوع �لتوطني 

110
يف �صيناء.

�للذ�ن  هما  �لعايدي  وحمد  �الإفرجني  حممد  �أن  �خلزند�ر  ها�صم  حم�صن  يذكر 

وحممود  �ل�صو�ركة،  عرب  من  عبيد  �أبو  ومو�صى  �لر�صايدة  غيث  �صحدة  نظّما 

�لعروقي من عرب �حلناجرة، �لذين قامو� بو�صع �لعبو�ت يف خز�ن زوهر. وكان 

�لعروقي، �لذي يقيم يف منطقة �لبيج، قد �رشق �ألغاماً من �جلي�ص �مل�رشي وقدمها 

خليل  على  �لقب�ص  �ألقي  وعندما  �لعدو.  �آليات  طريق  يف  لزرعها  �ملجموعة  هذه  �إىل 

�لوزير، تدخل �ل�صيخ ها�صم �خلزند�ر لدى �ل�صلطات �مل�رشية لالإفر�ج عنه، ومعه 

عبد �لغفار عبد �لرحمن �ملوظف يف �الإد�رة �مل�رشية، و�لع�صو �رش�ً يف �الإخو�ن، �لذي 

دفع كفالة مالية عنه و�أخرجه من �ل�صجن. كما �صاعد �ل�صيخ �خلزند�ر حمد �لعايدي 

على �لهرب �إىل �خلليل، حيث ��صتقبله �آل دويك، وعمل مدر�صاً، وتبناه هناك كامل 

 
111

�ل�رشيف و�ل�صيخ حممد �أبو �رشد�نة.

مل جند يف در��صة بني موري�ص �ل�صاملة عن �ال�صتباكات �حلدودية وحماوالت 

�خرت�ق �حلدود بني �لبلد�ن �لعربية و“�إ�رش�ئيل“ يف �لفرتة 1949-1956، ما ي�صري 

�لوزير،  خليل  �أي�صاً:  و�نظر   .1988/4/25 ال�شفري،  �لوزير،  خليل  مع  �لعمد  �صلوى  �أجرتها  مقابلة   
109

حركة فتح: �لبد�يات، �ص 61.

�لوزير،  خليل  �أي�صاً:  و�نظر   .1988/4/25 ال�شفري،  �لوزير،  خليل  مع  �لعمد  �صلوى  �أجرتها  مقابلة   
110

حركة فتح: �لبد�يات، �ص 62-61. 

حم�صن ها�صم �خلزند�ر، فل�شطني يف عيون الإمام ال�شهيد ال�شيخ ها�شم اخلزندار، �ص 291-290.   
111

و�نظر �أي�صاً: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 27؛ ومقابلة مع حممد �خل�رشي.
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�إىل عملية خز�ن زوهر �لتي حتدث عنها �لوزير، كما مل جند يف �لوثائق �لبيطانية ما 

ي�صري �إىل ذلك يف تلك �لفرتة. و�إن كان ذلك ال ينفي �أن �لعملية قد وقعت. وكال در��صة 

موري�ص و�لوثائق �لبيطانية ت�صري�ن �إىل عملية وقعت يف ليل 1955/2/23 قام بها 

حيث  �مل�رشية،  �لع�صكرية  �ملخابر�ت  من  مر�صلة  عنا�رش  تذكر�ن(  ما  )بح�صب 

جنوب   ،Rishon LeZion الزيون  ري�صون  يف  �إ�رش�ئيلياً  ع�صكرياً  مبنى  �قتحمت 

تل �أبيب، ومتكنت من �ال�صتيالء على جمموعة من �خلر�ئط و�لوثائق. وُيعتقد �أن 

�ملجموعة نف�صها قتلت �إ�رش�ئيلياً يف منطقة �لقبيبة بعد ذلك بيومني )1955/2/25( 

ُجر�أة  )35 كم �صمال قطاع غزة( ما يظهر  �أبيب  تل  15 كم جنوب �رشق  على بعد 

عظيمة للمهاجمني، وهو ما دفع �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �إىل �لقيام بالعملية �النتقامية 

�ل�صيا�صة  وجممل  �الأحد�ث،  ف�صياق  حال،  �أي  وعلى   
112

 .1955/2/28 يف  �لكبرية 

�مل�رشية حتى تلك �لفرتة ال ي�صجع على �ال�صتنتاج �أن �ل�صلطات �لر�صمية �مل�رشية 

على  فهم  �ل�صلطات  من  يدعمها  من  هناك  كان  �إن  و�أنه  �لعمليات،  تلك  ور�ء  كانت 

�الأغلب عنا�رش مدفوعة باجتهادها �ل�صخ�صي.

زرع  ذلك  يف  مبا  �حلدود،  قرب  غالباً  ع�صكرية،  عمليات  و�الإخو�ن  �لبدو  نفذ 

كان  ومهما  �لكهرباء.  وخطوط  �ملياه  خطوط  وتدمري  �ملن�صاآت،  وتدمري  �الألغام، 

�إىل ت�صخني �الأو�صاع يف �ملناطق �حلدودية.  �أدت  حجم هذه �لعمليات �صغري�ً، فقد 

باإر�صال  �مل�رشية  �ل�صلطات  قيام  �إىل  �النتقامية  �الإ�رش�ئيلية  �الأفعال  ردود  و�أدت 

�إىل قطاع غزة، و�إىل تنظيم حرب ع�صابات حتت  �أعد�د كبرية من �حلر�ص �لوطني 

قيادة م�صطفى حافظ. ويرى �الإخو�ن �أن عملياتهم وما تبعها من تطور�ت �أ�صهمت 

113
يف �إف�صال م�رشوع �إعادة توطني �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صيناء.

 Telegram, Brewis, Tel Aviv, to D.M.Day, London, 1/3/1955, F.O. 371/115896;  112

 Telegram, British Embassy, Tel Aviv, to F.O., London, immediate, confidential,
 2/3/1955; and Benny Morris, Israelis Border Wars: 1949–1956, pp. 324–326.

�خل�رشي،  حممد  مع:  ومقابالت  و29-34؛   ،26 �ص  الإ�شالمية،  احلركة  مع  عزة،  �أبو  �هلل  عبد   
113

وخريي �الأغا، و�صليمان حمد. و�نظر �أي�صاً: مقابلة �أجرتها �صلوى �لعمد مع خليل �لوزير، ال�شفري، 

1988/4/25؛ وخليل �لوزير، حركة فتح: �لبد�يات، �ص 61-60.
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114

�لقطاع. يف  �الإخو�ين  �لع�صكري  للن�صاط  �ملحرك  �لدينمو  �لوزير  خليل  كان 

عمليات  �لعايدي  حمد  نفذ  بينما  غزة،  �صمال  من  عمليات  �صيام  �هلل  عبد  نفذ  وقد 

من �لو�صط، ونفذ �إبر�هيم عا�صور عمليات من �جلنوب. وكان حممد �صيام من بني 

�أولئك �الأع�صاء �مل�صوؤولني عن تزويد عبد �هلل �صيام بال�صالح و�لذخرية. وكان من 

بني عملياتهم �لهجوم على حمطة �لقطار�ت يف �ملجدل. وقد ركز عبد �هلل �صيام على 

عليه  �مل�رشية  �ل�صلطات  قب�صت  وقد  ثالثة.  �أو  عمليتني  نّفذ  حيث  �ملجدل،  منطقة 

 
115

عندما كان يحاول �جتياز �حلدود لتنفيذ �إحدى �لعمليات.

�ن�صمو�  فقد  �ل�صبع،  بئر  منطقة  من  �لبدو  من  وجمموعته  درنة  �أبو  عيّاد  �أما 

�إ�رش�ف كامل �ل�رشيف. وقد ��صت�صهد يف هجوم على م�صتعمرة  �إىل �ملقاومة حتت 

 وكان عيّاد من �أبرز �لعاملني يف �جلانب 
116

نتز�نا Nitzana يف منطقة عوجة �حلفري.

117
�لع�صكري، وقد �أقلقت عملياته �ل�صهاينة كثري�ً.

 
118

و�صارك عبد �هلل �أبو �صتة يف تهريب �الألغام ويف جتهيز �لبدو للقيام بالعمليات.

�الأغا  وخريي  �ل�رشيف  كامل  مع  جمعه  لقاء  يف  �صتة  �أبو  طلب   ،1954 �صنة  ويف 

رف�ص  مّت  لكن  �للد؛  مطار  لتدمري  عملية  لتنفيذ  )م�رشي(  جنيه  �آالف  مبلغ ثالثة 

 و�لالفت للنظر لي�ص �مليز�نية �ل�صخمة �لتي طلبها مبقايي�ص ذلك �لزمان 
119

�قرت�حه.

فح�صب؛ و�إمنا درجة �لطموح و�ملخاطرة �لتي كانت تنطوي عليها �لفكرة نف�صها.

�أن  �أو�صح  ب�صكل  يدركون  �الإ�رش�ئيليون  �أخذ   1953 �صنة  مع  �أنه  ويظهر 

�أبيب يف  �ل�صفارة �لبيطانية يف تل  �أكدت ذلك  �لعمليات مل تكن مادية. وقد  دو�فع 

1953/4/14، مالحظًة �زدياد �لعمليات يف �لفرتة  �إىل وز�رة �خلارجية يف  ر�صالتها 

عرب  قيام  حو�دث  “عدد  �أن  ُمو�صحًة  غزة،  قطاع  جهة  من   ،1953/3/28-2/11

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 27.  
114

مقابلة مع حممد �صيام.  
115

مها كامل �ل�رشيف، �صفحات خمتارة من �أور�ق كامل �ل�رشيف، �ص 99، و101.  
116

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
117

مقابلتان مع: �صالح حلّ�ص، وخريي �الأغا. ُقتل �أبو �صتة يف �أيلول/ �صبتمب 1970 يف عّمان.  
118

مقابلة مع خريي �الأغا.  
119
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كم�صخات  �ملعد�ت،  تفجري  وحماولة  �حلديدية  و�ل�صكك  �لطرق  على  �ألغام  بزرع 

�ملياه... هذه �لهجمات لي�صت مدفوعة بد�فع �ملنفعة، بل هي بو�صوح من عمل منظمة 

�صيا�صية متطرفة“. ومل ترَ ر�صالة �ل�صفارة �أن �حلكومة �مل�رشية ت�صجع باأي �صكل 

باتخاذ  تقوم  �أن �حلكومة ال  ر�أت  �ل�صفارة  �أن  �لعمليات؛ غري  �مل�صوؤولة عن  �جلهة 

�إجر�ء�ت فعالة لل�صيطرة عليها. ونبهت �ل�صفارة باأن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �أ�صبحت 

�الإ�رش�ئيليون  �مل�صتوطنون  حتته  يو�صع  �لذي  �لعظيم  �ل�صغط  ب�صبب  جد�ً،  قلقة 

120
قرب �حلدود �مل�رشية، و�لذين “يعي�صون يف حالة طو�رئ م�صتمرة“.

عملية البا�س )معاليه عقرابيم Ma‘ale Akrabim اأو ممر العقرب(:

م�صافة  على  وقعت  �لتي  �لعملية  عن  بالتف�صيل  �لبيطانية  �لوثائق  تتحدث 

�الأردنية(  �حلدود  من  كم   30-20 م�صافة  )على  �ل�صبع  بئر  �رشقي  جنوب  كم   50
�إ�رش�ئيلي  با�ص  مبهاجمة  �لفد�ئيني  من  جمموعة  قامت  حني   

121
،1954/3/17 يف 

�آخرين.  ثالثة  وجرحت  �إ�رش�ئيلياً   11 فقتلت  �ل�صبع،  بئر  باجتاه  �إيالت  من  �آتٍ 

�الإ�رش�ئيليون  وحّمل  “�إ�رش�ئيل“.  يف  و��صعة  غ�صب  مبوجة  �حلادث  وت�صبب 

�إىل �حلدود  �ملهاجمني  �آثار  �مل�صوؤولية عن �حلادث، حيث قادت  �الأردنية  �ل�صلطات 

�الأردنية. غري �أن �ل�صلطات �الأردنية رف�صت هذه �التهامات، وتعاونت ب�صكل كامل 

ومل  �ملتهمني.  �إىل  للو�صول  خب�ئها  باأف�صل  وزودتها  �مل�صرتكة،  �لهدنة  جلنة  مع 

لتعاونهم.  تقديرها  عن  ت  عبَّ �لعك�ص،  على  ولكنها  �الأردنيني،  �لهدنة  جلنة  تتهم 

غري �أن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي مو�صيه �صاريت Moshe Sharett ر�أى �أن هذه 

 
122

ل �الأردن �مل�صوؤولية. ت ونفذت بدقة، و�أَ�رشَّ على �رشورة حتمُّ �أُعدَّ �لعملية قد 

 Letter, British Embassy, Tel Aviv, to A.D.Ross, Eastern Department F.O., London,  120

confidential, 14/4/1953, F.O. 371/104779.

عن  �لبيطاين  �لوطني  �الأر�صيف  يف  �ملحفوظة  �لبيطانية  �خلارجية  ملفات  من  عدد  يتحدث   
121

�مللفات وكذلك  �صفحة.   200 نحو  يحوي  �لذي   F.O. 371/111077 ملف  و�أهمها  �لعملية،   هذه 

.F.O. 371/111101و ،F.O. 371/111100و ،F.O. 371/111099و ،F.O. 371/111098
 Letter, British Embassy, Tel Aviv, to A.D.Ross, Eastern Department F.O., London,  
confidential, 14/4/1953, F.O. 371/104779.

غطى ملف �خلارجية �لبيطانية F.O. 371/115896 عملية �لبا�ص )معاليه عقر�بيم( يف 200 �صفحة   122

من �لوثائق �ملحتوية على مر��صالت وتقارير خمتلفة ب�صاأنها.
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و�أنهم، بح�صب  ب�صكل جيد،  ُمدّربني ع�صكرياً  �ملهاجمني  �أن  �الإ�رش�ئيليون  و�دعى 

من  للعمل  مدفوعني  �صفاحني  ولي�صو�  �لبدو،  من  قتلة  ع�صابة  “لي�صو�  تعبريه، 

 وقدم �الإ�رش�ئيليون �أ�صماء ثالثة من �لبدو هم 
123

�ملفتي ]�حلاج �أمني �حل�صيني[“.

حممد �لق�صقا�ص، و�صليمان �ل�صعيدي، و�رش��ص Saras �أبو كري�صان، وينتمون 

124
�إىل قبيلة �ل�صعيديني، وقالو� �إنهم قدمو� من منطقة �ل�صايف جنوبي �لبحر �مليت.

�الأردين؛  �ملوقف  عن  بقوة  للدفاع  �الأردين،  �جلي�ص  قائد  با�صا،  جلوب  �صعى 

�أنه بناء على �لتحقيقات  و�أر�صل عدة تقارير للخارجية �لبيطانية يف لندن. وذكر 

جمموعة  نفذتها  �لعملية  �أن  نتيجة  �إىل  و�صل  وم�صاعدوه،  بها  قام  �لتي  �ملكثفة 

بدوية منظمة. وكان �أحد �أبرز �الحتماالت �لتي ركز عليها هي �أن �ملهاجمني جاوؤو� 

مركزها  �لع�صابة  و�أن  �صيناء(؛  من  �أو  غزة  قطاع  من  )�إما  �مل�رشي  �جلانب  من 

�ل�صلطات  غ�ص  مع  وجهها،  �لذي  هو  �حل�صيني  �أمني  �حلاج  و�أن  “�لق�صيمة“؛ 
125

�مل�رشية �لنظر عنها.

�لبيطانيون  تلقى   ،1954 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  وحتديد�ً  �أ�صهر،  عدة  بعد 

تقرير�ً ي�صري �إىل �أن “�صخ�صية قيادية يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، باال�صرت�ك مع 

بع�ص �صباط �جلي�ص �مل�رشي من �الإخو�ن، ممن يع�صكرون يف غزة، قامو� باإعد�د 

�خلطط ملهاجمة �لبا�ص �الإ�رش�ئيلي، على خط م�صاره �لروتيني يف �لنقب. و�أنهم رتَّبو� 

126
مع بع�ص �أفر�د �لبدو من قبيلة �لعز�زمة مبنطقة بئر �ل�صبع تنفيذ خطة �لهجوم“.

Israeli Embassy, London, to J.P.Tripp, 13/4/1954, F.O. 371/111100.  
123

 See Telegram, British Embassy, Amman, to F.O., confidential, 24/3/1954, and Gazit,  124

Israeli Embassy, London to F.O., 14/4/1954, F.O. 371/111101.
�لكتابة  دقة  من  متاماً  �لتاأكد  يتم  ومل  �الإجنليزية،  باالأحرف  مكتوبة  �لثالثة  �الأ�صماء  مالحظة:   

باالأحرف �لعربية، لعدم وجود م�صادر عربية مقابلة.

See Telegram, British Embassy, Amman, to F.O., confidential, 18/3/1954,  125 

 F.O. 371/111098; Telegram, Glubb, to Jordanian Military Delegation, London,
 secret, 24/3/1954, F.O. 371/111099; J. F. Brewis, F.O., London, to P.E.Ramsbothan,
 New York, 9/4/1954, confidential, F.O. 371/111099; and meeting, Tripp and Gazit,
London, 9/4/1954, F.O. 371/111100.

J.P.Tripp, the Scorpion’s Pass Incident on March 17, secret, 25/1/1955,  126 

F.O. 371/115896.
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فاإذ� ما و�صعنا يف �أذهاننا، ما �أ�رشنا �إليه �صابقاً من �أن كامل �ل�رشيف �تخذ من 

�لق�صيمة مركز�ً للتدريب �لع�صكري، و�أنه كان يقوم بت�صليح �لعز�زمة، باالإ�صافة 

�إىل دور عدد من �صباط �الإخو�ن مثل عبد �ملنعم عبد �لروؤوف، ومن يتعاون معهم 

من �ل�صباط �الأحر�ر، فاإننا يكن �أن ن�صتنتج �أن هذ� �لتقرير �لبيطاين قريب من 

�حلقيقة؛ و�حتمال �أن �لعملية مّت تنفيذها باإ�رش�ف �الإخو�ن هو �حتمال كبري.

يتذكرها  مل  �لعملية،  من  عاماً   52 بعد  �ل�رشيف  كامل  مع  �لباحث  �لتقى  عندما 

حتت  بدو  تنفيذ  من  تكون  �أن  �حتمال  ينِف  مل  لكنه  �لدقة،  وجه  على  �ل�رشيف 

 ويرى ها�صم عز�م �أن هذه �لعملية متت باإ�رش�ف �الإخو�ن؛ وي�صيف: 
127

�إ�رش�فه.

“لقد �أُخبت �أن �ثنني نفذ� هذه �لعملية، �أحدهما يعي�ص �الآن يف خميم حطّني، و�لثاين 
جهاد  �أبي  مع  كانا  �أنهما  يقوالن  وكانا  ملتزمَنيْ؛  م�صلمَنيْ  وكالهما  جر�ص.  يف 

128
وكامل �ل�رشيف“.

�إىل �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية تقرير من �صحفي باك�صتاين،  من جهة �أخرى، ورد 

�إىل غزة يف ني�صان/  �أن ذهب  قامت بتجنيده عميالً لها؛ وفيه معلومات جمعها بعد 

ع�صكريني  م�صوؤولني  عب  وتنفيذها  �إعد�دها  مّت  �لعملية  �أن  عن   ،1954 �أبريل 

م�رشيني يف �لقطاع باال�صتعانة بالفل�صطينيني، و�أن �الأمر مّت باجتهادهم ومل ي�صدر 

�أمر بها من �لقاهرة. ولي�ص من �لو��صح �إن كانت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �أخذت تقرير 

عميلها ماأخذ �جلد؛ غري �أنها بعد �أكرث من �صنتني ون�صف �ل�صنة، ويف �أثناء �الحتالل 

وم�رش.  �لقطاع  جهة  من  نُفّذت  �لعملية  �أن  موؤ�رش  ظهر  غزة  لقطاع  �الإ�رش�ئيلي 

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
127

ها�صم عز�م، مقابلة مع �ملوؤلف، عّمان، �الأردن، 1998/8/14. ولد ها�صم حممد عز�م يف بيت حم�صري   
128

غربي �لقد�ص �صنة ]1940[. جلاأت عائلته �إىل خميم عقبة جب قرب �أريحا، �ن�صم �إىل جماعة �الإخو�ن 

�مل�صلمني يف منت�صف �خلم�صينيات، كان من ن�صطاء �الإخو�ن يف �ملخيم، وربطته عالقات وثيقة مع 

عدد من �الإخو�ن �لذين �صاركو� الحقاً يف تاأ�صي�ص فتح مثل حمد �لعايدي، وعبد �لفتاح حمود، وحممد 

يو�صف �لنجار. وكان ها�صم عز�م من �أو�ئل �ملنتظمني يف فتح يف �ل�صفة �لغربية. توىل �أمانة �رش �صعبة 

�ل�صهد�ء  باأبناء  �لب  مدر�صة  يف  مدر�صاً  عمل   .1967-1960 �لفرتة  يف  جب  عقبة  خميم  يف  �الإخو�ن 

1958-1960 يف عقبة جب، ونائباً لرئي�ص جمعية �لب باأبناء �ل�صهد�ء 1960-1967. عمل مدير�ً تنفيذياً 
ملكتب �ملوؤمتر �الإ�صالمي �لعام لبيت �ملقد�ص 1972-1974، وهو ع�صو موؤ�ص�ص يف جمل�ص �ملنظمات 

�الإ�صالمية يف �الأردن و�أمني �صندوقه، وع�صو جمعية �لعروة �لوثقى و�أمني �رّشها 2008-1970.
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 ،1956/12/7 يف   The Jerusalem Post بو�صت  جريو�صاليم  �صحيفة  فح�صب 

من  �صكان  باأيدي  �لعملية،  يف  �ليهود  من  قتلو�  من  لبع�ص  �لهوية  بطاقات  ُوجدت 

129
رفح. و�أ�صبح من �لو��صح �أن �ملنفذين جاوؤو� من منطقة �لنفوذ �مل�رشي.

متابعة العمليات: 

لندن  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  �لتقى   1954 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  من  �الأول  يف 

 Charles Evelyn �إيفلني �صكبورغ  م�صوؤوالً يف �خلارجية �لبيطانية هو ت�صارلز 

Shuckburgh، وقال �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي �إن لدى حكومته معلومات ت�صري �إىل �أن 
�لقالقل على  الإثارة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �أيدي  باإطالق  �لنا�رش تق�صي  �صيا�صة عبد 

�حلدود �الإ�رش�ئيلية مع قطاع غزة، ليخفف عن نف�صه وعن حكومته �صغوط �الإخو�ن. 

�أعلنو� حالياً ثقتهم ب�صيا�صة حكومة جمال عبد �لنا�رش جتاه  �أن �الإخو�ن  والحظ 

“�إ�رش�ئيل“ يف  �أنه قد يكون هناك ��صطر�ب خطري ينتظر  “�إ�رش�ئيل“؛ وهذ� يعني 
�ملنطقة. وقد رّد �صكبورغ باأن �لبيطانيني يعتقدون �أن �آخر �صيء تريده �حلكومة 

130
�مل�رشية هو ت�صجيع �الأعمال �لعد�ئية �صد “�إ�رش�ئيل“.

�النتقامية  �لفعل  رد�ت  من  قلقة  كانت  �لبيطانية  �حلكومة  �أن  ويظهر 

�لعام  A.R. Moore باإبالغها ذلك، فالتقى بنائب �ملدير  �الإ�رش�ئيلية، فكلفت مور 

�لتهدئة الأطول فرتة ممكنة.  Lourie، وطلب منه  �الإ�رش�ئيلية لوري  يف �خلارجية 

�أن  �الأردنية؛ غري  د�ئم على �حلدود  باأنه يرى فر�صة حقيقية لتح�صن  فرد لوري 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية هي �أكرث قلقاً ب�صاأن �لو�صع يف قطاع غزة، حيث �إنها تخ�صى 

حدودية  �صيا�صة  با�صتمر�ر  ما  بدرجة  ي�صمحون  �أو  يو��صلون  �مل�رشيني  �أن  من 

خالل  من  �ملخاوف  هذه  تاأكدت  ما  �إذ�  و�أنه  �مل�صلمني؛  �الإخو�ن  الإر�صاء  عدو�نية 

تكر�ر �لهجمات من غزة، فاإن �الإ�رش�ئيليني �صيكونون جمبين حتت �صغط �لر�أي 

131
�لعام لالنتقام بدرجة ما.

Benny Morris, Israelis Border Wars: 1949–1956, pp. 298–299.  129

 Letter, P.S. Falla, London, to Francis Evans, British Embassy, Tel Aviv, confidential,  130

4/10/1954, F.O. 371/115899.

 Letter, A.R. Moore, British Embassy, Tel Aviv, to P.S. Falla, F.O., London,  131

confidential, 18/10/1954, F.O. 371/111106.
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من  جمموعة  �أن  �إىل  �الإ�رش�ئيلية،  �ملخابر�ت  تقارير  على  بناء  موري�ص،  و�أ�صار 

�لثاين  �لن�صف  �مل�صلمني“ كانت ن�صطة على طول خطوط قطاع غزة يف  “�الإخو�ن 
�إىل  �ملوؤدية  �ملياه  خطوط  بتدمري  متكرر  ب�صكل  تقوم  كانت  و�أنها  1954؛  �صنة  من 

تعار�ص  �أنها  فهو  �لن�صاط  هذ�  على  �مل�رشية  �ل�صلطات  رد  �أما  �لنقب.  م�صتعمر�ت 

مة  �أن�صطة �الإخو�ن �لع�صكرية )كما تعار�ص غريها(، وترى �أن هذه �الأن�صطة ُم�صمَّ

�أو  با�صتبد�ل  �مل�رشيني  �الإ�رش�ئيليون  طالب  وقد   
132

�مل�رشية. �حلكومة  الإرباك 

تغيري �جلنود �لفل�صطينيني �ملنت�رشين على خط �لهدنة، ليحل مكانهم م�رشيون. 

ووعدت �ل�صلطات �مل�رشية مبنع �إطالق �لنار على �الإ�رش�ئيليني، و�لعمل على منع 

حو�دث �خرت�ق �حلدود. وقد الحظت خمابر�ت �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أنه يف �لن�صف 

�لثاين من 1954 وبد�ية 1955 خفَّت حو�دث �خرت�ق �حلدود بعد �الإجر�ء�ت �لتي 

�لتي  �لعنا�رش  و�صبط  �لت�صلل،  ملنع  �صعت  �أن  وبعد  �مل�رشية،  �ل�صلطات  �تخذتها 

 
133

ت�صيق بها �الإد�رة �مل�رشية، وحتديد�ً �الإخو�ن �مل�صلمون ورجال �ملفتي.

مع نهاية �صنة 1954، بد�أت �ل�صحف �الإ�رش�ئيلية بت�صليط �ل�صوء على �لهجمات 

�ملنظمة على �مل�صتعمر�ت �ليهودية يف �لنقب، متهمة ب�صكل عام �مل�رشيني. وقد �أر�صل 

حو�دث  �أربعة  عن  �لبيطانية  �خلارجية  �إىل  تقرير�ً  �أبيب  تل  يف  �لبيطاين  �ل�صفري 

لتفجري خطوط �ملياه، حيث مّت �لنظر �إليها ب�صكل خمتلف، الأنها �عتُبت حماوالٍت 

�ملياه. وقد  �أهمية  �إىل  �لنقب، بالنظر  �ليهود يف  �مل�صتوطنني  للتاأثري يف حياة  متعمدًة 

ناق�ص رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �صاريت هذ� �الأمر عدة مر�ت مع �ل�صفري �لبيطاين 

يف تل �أبيب؛ حيث ر�أى �صاريت �أن هذه �لهجمات، على ما يبدو، يتم “تنظيمها على 

�مل�صلمني(“.  �الإخو�ن  جماعة  تاأثري  حتت  )رمبا  �مل�رشي  �جلي�ص  من  عنا�رش  يد 

غري �أنه يعتقد �أن �حلكومة �مل�رشية لي�صت “متورطة“ ب�صكل مبا�رش يف �الأمر؛ لكن 

�صاريت يرى �أن عبد �لنا�رش ي�صتطيع �أن ير�صل مندوباً عنه ليطلب ممن ينفذونها 

134
�لتوقف، حيث �صتتوقف يف غ�صون ليلة.

Benny Morris, Israelis Border Wars: 1949–1956, p. 160.  
132

Ibid., pp. 314, and 321–322.  133

 Letter, Jack ]Nicholls[, British Embassy, Tel Aviv, to Shuckburgh, London,  134

confidential, 14/12/1954, F.O. 371/111107.
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جمال مع  �حلديث  �لقاهرة  يف  �صفارتها  من  �لبيطانية  �خلارجية   طلبت 

عبد �لنا�رش عن تلك �لهجمات �صّد “�إ�رش�ئيل“. ويف 1955/1/26 �أر�صلت �ل�صفارة 

هما  م�رشَيني  م�صوؤولنَي  �لتقى  �صفارتها  يف  ع�صو�ً  �أن  �لبيطانية  �خلارجية  �إىل 

م�رشياً  ومبعوثاً  �مل�رشية،  �حلربية  وز�رة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صوؤون  ق�صم  مدير 

خطوط  “تدمري  �أن  �دعيا  قد  كالهما  و�أن  غزة؛  يف  �مل�صرتكة  �لهدنة  جلنة  �إىل  كبري�ً 

�لزيادة  هند�صو�  �لذين  هم  �الإخو�ن  و�أن  �مل�صلمني“؛  �الإخو�ن  عمل  من  هو  �ملياه 

�ملفاجئة يف �لهجمات �حلدودية يف �لن�صف �لثاين من ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1954، 

وذلك الإرباك �حلكومة �مل�رشية يف �لفرتة �لتي �صاحبت توقيع �التفاقية �لبيطانية 

�لعمليات توقفت من قطاع  �إن هذه  قاال  �آر�ئهما  �مل�صرتكة. وكدليل على  �مل�رشية 

غزة، بعد �أن �تخذ عبد �لنا�رش �إجر�ء�ته �لقا�صية �صدّ �الإخو�ن �مل�صلمني، وبعد �أن 

1954. وقالت  �لثاين/ نوفمب  �ملحاكم، يف ت�رشين  �إىل  �أع�صاء هذه �جلماعة  ر�صل 
ُ
�أ

�ل�صفارة �إن �ل�صخ�صني ك�صفا عن رغبة وحر�ص �ل�صلطات �مل�رشية يف �لقاهرة وغزة 

�رشورة  �أي  ترى  ال  �ل�صفارة  فاإن  ولذلك،  للحدود.  �ملرخ�ص  غري  �الخرت�ق  ملنع 

يف �لبيطانية  �ل�صفارة  وعلقت 
135

�ملو�صوع. هذ�  عن  �لنا�رش  عبد  مع   للحديث 

تل �أبيب على ذلك، باأن هناك قدر�ً كبري�ً من �مل�صد�قية يف �الدعاء �مل�رشي، �مل�صار 

�أهد�أ منذ بدء حماكمات  �أ�صبحت  �إليه يف ر�صالة �ل�صفارة يف �لقاهرة، وباأن �حلدود 

و�أ�صافت   .1954 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  �أو�ئل  يف  م�رش  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

�ل�صفارة �أنه مل تقع حو�دث مهمة يف �ل�صهرين �الأخريين من �صنة 1954. غري �أنه مع 

“وقع هجومان على موقَعني �إ�رش�ئيلينَي؛   ،1955 نهاية �صهر كانون �لثاين/ يناير 

�الأول كان عن طريق دورية م�رشية، لكن �ل�صفارة ال تعلم هل ما يز�ل لدى �الإخو�ن 

136
�مل�صلمني قوة كافية لتنظيم �لهجوم �لثاين“.

�لفرتة  يف  �حلدودية  لالخرت�قات  در��صته  من  موري�ص  بني  ��صتنتج  وقد 

عمليات  �إيقاف  حاولت  و�لع�صكرية  �ملدنية  �مل�رشية  �ل�صلطات  �أن   1956-1949

 Letter, Ralph Stevenson, British Embassy, Cairo, to Shuckburgh, London, confidential,  
135

26/1/1955, F.O. 371/115896.

 Letter, British Embassy, Tel Aviv, to Shuckburgh, London, confidential, 8/2/1955,  
136

F.O. 371/115896.
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�مل�رشية  �ل�صلطات  كال  و�أن  “�إ�رش�ئيل“،  مع  هادئة  حدود  �إىل  و�صعت  �لت�صلل، 

ً عمليا تكن  مل  �لقاهرة  ولكن  كاأعد�ء.  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �إىل  نظرو�   و�الإ�رش�ئيلية 

�إعاقة  يتم  وكان  و�صيناء؛  غزة  حدود  على  يحدث  مبا   1955 �أو�ئل  حتى  مهتمة 

و�جلنود  و�ل�رشطة،  �ملحليني،  �ملوظفني  يد  على  �ملت�صللني  الإيقاف  جهودها 

�مل�رشية،  �ل�صلطات  كانت   ،1956-1955 �لفرتة  يف  و�أنه  �ملت�صللني.  مع  �ملتعاطفني 

يف بع�ص �الأحيان، تقوم بت�صعيد �أعمال �ملقاومة، لكنها يف �لوقت نف�صه، كانت تريد 

137
�لتحكم بتوقيتها ومدتها و�أماكن �لهجمات.

ال�ضريف كامل  انتقال  العمل:  تو�ضيع  حماولة   �ضابعاً: 

اإىل القد�س:

يف �أو�خر �صنة 1953 عُقد �ملوؤمتر �الإ�صالمي �لعام يف �لقد�ص، و��صتمرت �أعماله 

)قيادة  �مل�رشيون  �مل�صلمون  �الإخو�ن  وكان   .)1953/12/10-3( �أ�صبوع  ملدة 

من  له  و�ل�صخ�صيات  �لرموز  وحت�صيد  �ملوؤمتر،  هذ�  عقد  ور�ء  �ملركزية(  �الإخو�ن 

 وما يعنينا يف هذه �لدر��صة هو �الإ�صارة �إىل �صعي 
138

�صتى �أقطار �لعامل �الإ�صالمي.

من  يكن  ما  وتنفيذ  فل�صطني،  بق�صية  �الإ�صالمي  �لعامل  تفاعل  لتعزيز  �الإخو�ن 

بر�مج عملية يف �صبيل ذلك. وكان ثمة تركيز يف كلمات �مل�صاركني على عدم �العرت�ف 

بالكيان �ل�صهيوين، وعلى دعم �صعب فل�صطني بكافة �لطرق، وعلى �لتعبئة و�إعالن 

Benny Morris, Israelis Border Wars: 1949–1956, p. 414.  
137

�نظر: عبد �لفتاح حممد �لعوي�صي، املوؤمتر الإ�شالمي العام – بيت املقد�س 1953-1962 )�لقد�ص:   
138

د.ن، 1989(؛ وكتيب تعريفي بـ املوؤمتر الإ�شالمي العام )�لقد�ص: �ملكتب �لد�ئم للموؤمتر �الإ�صالمي 

و1998/8/19؛ وزهري  15 و17  �الأردن،  �ملوؤلف، عّمان،  و�إبر�هيم غو�صة، مقابلة مع  �لعام، د.ت(؛ 

�ل�صاوي�ص، مقابلة مع �ملوؤلف، بريوت، 1998/9/3، وكان زهري �ل�صاوي�ص �أحد �مل�صاركني يف �ملوؤمتر، 

ومن قياد�ت �الإخو�ن يف �صورية.

�لفرن�صيني، و�صارك  �ملقاومة �صد  1925. �صارك يف  �ل�صاوي�ص يف دم�صق �صنة  ولد زهري م�صطفى   

مع كتائب �الإخو�ن يف حرب 1948، كما �صارك يف �ملوؤمتر �الإ�صالمي يف �لقد�ص �صنة 1953. كان على 

نائباً عن دم�صق �لعطار، و�نتخب  �ل�صباعي وع�صام  �أمني �حل�صيني وم�صطفى  قوية باحلاج   �صلة 

�صنة 1961. �أ�ص�ص �ملكتب �الإ�صالمي للطباعة و�لن�رش �لذي ُعني بن�رش كتب �لرت�ث �الإ�صالمي. تويف 

رحمه �هلل يف بريوت يف 2013/6/1.
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�جلهاد. و�أعلن �صيد قطب �لذي جاء ممثالً عن �إخو�ن م�رش يف كلمته يف �ملوؤمتر “�إن 

هذه  �أر�ص  على  دماوؤهم  �صالت  ولقد  بالكالم،  كثري�ً  يعنون  ال  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

�لبالد �ملقد�صة، و�إنهم لعلى ��صتعد�د تام �أن ت�صيل دماوؤهم مرة �أخرى. �إن �صئتم �أن 

�أقو�ل وت�رشيحات،  �إىل  �أن تتحول جهودكم  �أيدينا معكم، و�إن �صئتم  تعملو� فهذه 

 
139

فلالإخو�ن طريقة غري هذه“.

�ل�رشقية  �جلبهة  من  �رّش�ً،  �ملقاومة  لو�  ُيفعِّ �أن  �أر�دو�  �الإخو�ن  �أن  ويبدو 

عمله  مركز  من  ينتقل  �أن  �ل�رشيف  كامل  من  فطلبو�  �لغربية،  �ل�صفة  وحتديد�ً 

�ل�رشيف  جاء  لذلك  �لعام.  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  غطاء  حتت  �لقد�ص  �إىل  �لعري�ص  يف 

حيث  �حل�صور،  يف  كلمة  فاألقى  �إبر�زه  وجرى  �ملوؤمتر.  �إىل  �الإخو�ن  وفد  �صمن 

فل�صطني  عن  “دفاعنا  �أن  و�أكد  �الإ�صالم،  �أ�صا�ص  على  �لوحدة  وجوب  عن  حتدث 

دفاع  ولكنه  فح�صب،  �أمتنا  وم�صتقبل  تر�ثنا  عن  وال  م�صاحلنا  عن  دفاعاً  لي�ص 

�لد�ئم  �نتخب �ملكتب  �الإن�صانية، وعن مقد�صات �الأمم كلها...“. وعندما  �لقيم  عن 

للموؤمتر �الإ�صالمي، مت �نتخاب كامل �ل�رشيف �صمن �أع�صائه �ل�صبعة، حيث توىل 

يف  و�إقامته  ��صتقر�ره  يبر  منا�صب،  قيادي  كموقع  �لعام،  �الأمني  نائب  من�صب 

140
�لقد�ص ملتابعة �أعمال �الأمانة �لعامة.

�أنه  غري  �لقطاع،  يف  �لع�صكري  �لعمل  متابعة  �ل�رشيف  على  �ل�صهل  من  يكن  مل 

على ما يبدو عدَّ ذلك تو�صيعاً لد�ئرة عمله �ملقاوم بعد نحو �أربع �صنو�ت من �الإعد�د 

�أبقى على  1953(. ولذلك  1950 وحتى نهايات  )�أو�ئل  �لقطاع و�صيناء  و�لعمل يف 

خيوط �ت�صاالته مع �لقطاع و�صيناء، من خالل �أخيه حممود �ل�رشيف ومن خالل 

�لعزيز  عبد  باإ�رش�ك  �الإخو�ن  قام  مهمته،  يف  �ل�رشيف  والإجناح   
141

�لعايدي. حمد 

علي يف ع�صوية �ملوؤمتر �الإ�صالمي، وهو من مقاتلي �الإخو�ن يف حرب 1948، ومن 

عبد �لفتاح حممد �لعوي�صي، املوؤمتر الإ�شالمي العام، �ص 55؛ وكتيب تعريفي بـ املوؤمتر الإ�شالمي   
139

العام، �ص 10.

55، و68-69؛ وكتيب تعريفي  �نظر: عبد �لفتاح حممد �لعوي�صي، املوؤمتر الإ�شالمي العام، �ص   
140

بـ املوؤمتر الإ�شالمي العام، �ص 10، و19؛ ومقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.

ال�شفري،  �لوزير،  خليل  مع  �لعمد  �صلوى  مقابلة  و�نظر:   .2006/8/3 �ل�رشيف،  كامل  مع  مقابلة   
141

.1988/4/26
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ِّمت ملقاومة �الإجنليز يف قناة �ل�صوي�ص.  �أبرز مدربي �الإخو�ن يف �ملع�صكر�ت �لتي نُظ

وقام   
142

�رّش�ً. �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفد�ئية  �لعنا�رش  بتدريب  �ل�رشيف  كلفه  وقد 

�خلليل،  منطقة  يف  خ�صو�صاً  �رشّ�ً،  �الإخو�ن  عنا�رش  من  �لعديد  بتدريب  بالفعل 

�أحد  الحقاً  �صي�صبح  �لذي 
143

�لنت�صة، رفيق  يديه  على  تدربو�  من  �أبرز  من  وكان 

�لقياد�ت �ملوؤ�ص�صة حلركة فتح.

هي  �أعمال،  تنفيذ  �إىل  �ل�رشيف  �صارع  �لعام،  لالأمني  نائباً  موقعه  غطاء  وحتت 

بحد ذ�تها مطالب �صعبية وي�صعب على �حلكومة �الأردنية رف�صها؛ فاأ�رشف بنف�صه 

على حت�صني �حلدود، ودعم حر�ص �حلدود، وهي قوة ر�صمية لكنها كانت �صعيفة 

�ل�رشي  �الإطار  يف  �أما  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �لهدنة  خطوط  على  و�لتدريب،  �لت�صليح 

�ملو�زي �لذي تابعه �ل�رشيف، فاإن جزء�ً كبري�ً من �الأمو�ل �لتي جمعت حتت غطاء 

�ملوؤمتر لت�صليح حر�ص �حلدود، كان يذهب �إىل �لعمل �لفد�ئي �ل�رشي �لذي ي�رشف 

عليه. وقد تركز �لعمل من منطقتي �لقد�ص و�خلليل. وممن �صاعد يف �لعمل �لع�صكري 

يعمل  كان  �لذي  �ل�رشيف  �لرحيم  عبد  وكذلك  �خلليل،  يف  �لنت�صة  �لنبي  عبد  �أبناء 

  
144

قا�صياً يف غزة، وكان له بيت يف �خلليل، حيث كانت ُترتب عن طريقهم �لعمليات.

�الأردنية  �ل�صلطات  �أن   غري 
145

�لعمليات. تنفيذ عدد من  �ل�رشيف فقد مت  وبح�صب 

�أركان  رئي�ص  �نزعج  �أن  بعد  علي،  �لعزيز  عبد  وكذلك  �ل�رشيف  كامل  بطرد  قامت 

�جلي�ص �الأردين جلوب با�صا من ن�صاطهما، غري �أنهما عاد� لالأردن بعد طرد �مللك 

 
146

ح�صني جللوب يف �آذ�ر/ مار�ص 1956، ولكن �لعمل �لع�صكري كان قد توقف.

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3؛ وكتيب تعريفي بـ املوؤمتر الإ�شالمي العام، �ص 13. و�صبق   
142

للموؤلف يف �أثناء حت�صريه للماج�صتري �أن قابل عبد �لعزيز علي، حيث �أكد له ما ورد �أعاله. مقابلة 

للموؤلف مع عبد �لعزيز علي.

عبد �لعزيز علي، مقابلة مع غ�صان دوعر، �الأردن، 1996/6/4؛ ن�صخة ورقية بخط �ليد حمفوظة لدى   
143

�ملوؤلف.

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3. لعل �ل�رشيف ق�صد حافظ عبد �لغني عبد �لنبي �لنت�صة، وها�صم   
144

�صادق عبد �لنبي �لنت�صة، عندما �أ�صار �إىل �أبناء عبد �لنبي �لنت�صة، وكالهما كانا من �الإخو�ن �مل�صلمني.

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
145

مقابلة مع عبد �لعزيز علي؛ ومقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
146
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ثامنًا: تغريُّ بيئة العمل:

�أخذ �لن�صاط �لع�صكري لالإخو�ن يف قطاع غزة بالرت�جع حتت �صغط و�رشبات 

��صطر�ر  بعد  خ�صو�صاً  1954؛  �صنة  �أو�خر  منذ  �الإخو�ن،  جلماعة  �لنا�رش  عبد 

حممود �ل�رشيف )�صقيق كامل( للهرب من �لنظام �مل�رشي، وبالتايل تعّطل �لتوجيه 

و�لدعم �للوجي�صتي �لذي كان يتم من �لعري�ص و�لق�صيمة يف �صيناء. كما �أنهى كثري 

�لثانوية، وغادرو� قطاع غزة  �لدر��صة  �لنظام مرحلة  من �لطلبة �الأع�صاء يف هذ� 

باالإ�صافة 
147

للدر��صة يف �خلارج مبن فيهم خليل �لوزير �لذي غادر يف �صيف 1955،

�إىل �أن كثريين ح�صلو� على عقود عمل خ�صو�صاً يف بلد�ن �خلليج؛ ومن بينهم عدد 

�الأغا،  وخريي  �صيدو،  �أبو  حممد  �أمثال  �لنظام  هذ�  يف  �الأ�صا�صية  �ل�صخ�صيات  من 

 
148

ويو�صف عمرية. غري �أن روح �جلهاد مل تنطفئ لديهم.

موؤ�رش�ت  ثمة  �أن  �إال  �لوزير،  بخروج  ز�د  �لذي  و�لوهن  �ل�صعف  من  وبالرغم 

�إىل خاليا  �لتاليتني، رمبا حتولت  �ل�صنتني  للجهاز يف  “بوؤر“  ��صتمر�ر وجود  على 

 
149

غري فاعلة �أو “نائمة“ �أو متطلعة �إىل بيئة عمل �أن�صب تتابع فيها �لعمل �ملقاوم.

�خلارج  يف  وهو  �لع�صكري  للعمل  خطوطه  ببع�ص  �حتفظ  �لوزير  �أن  يظهر  كما 

حتى �صنة 1958، وكان ثمة موؤ�رش على ذلك �أنه يف تلك �ل�صنة ��صطر للتو��صل مع 

�صليم �لزعنون �لذي كان يعمل يف �لنيابة �لعامة، لالإفر�ج عن �أحد رجاله )من عائلة 

 ويف تلك 
150

�أثناء ذهابه لتنفيذ عملية ع�صكرية. �أبو خو�صة( �لذين قب�ص عليهم يف 

�لفرتة )1955-1957( تعمقت �لعالقة بني �لوزير ويا�رش عرفات، وتو�صع �لنقا�ص 

�لطلبة  �أو�صاط  ويف  �لع�صكري  �لعمل  �أع�صاء  بني  خ�صو�صاً  �الإخو�ين  �لد�خلي 

�لفل�صطينيني يف �جلامعات �مل�رشية، وهو ما �صكل “�خلمرية“ النطالقة فتح الحقاً 

)�نظر �لف�صل �خلام�ص(. 

ذهب  ثم  �ملادية،  ظروفه  ب�صبب  لقطعها  ��صطر  لكنه  م�رش،  يف  �جلامعية  للدر��صة  جهاد  �أبو  غادر   
147

للعمل يف �ل�صعودية لنحو ثالثة �أ�صهر ثم عاد، و�أ�صبحت �إقامته بني �لقطاع وم�رش باقي �صنة 1956، 

غري �أنه غادر �لقطاع �إىل م�رش قبيل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي له يف 1956/11/3.

�نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 53؛ ومقابلة مع حممد �خل�رشي.  
148

غادر �لقطاع يف �ل�صيف نف�صه حممد �خل�رشي وحممد �صيام.  

مقابلتان مع: منري عجور، وفوزي جب.  
149

�صليم �لزعنون، ال�شرية وامل�شرية، �ص 81.  
150
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�صلوك  تغري  نتيجة  �الإخو�ين  �لع�صكري  �لعمل  وتر�جع  خفوت  م�صار  تعزز 

يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لهجوم  بعد  �ملقاوم  �لعمل  جتاه  �مل�رشي  �لنظام 

 
151

�آخرين.  30 38 فل�صطينياً وم�رشياً وجرح  �إىل مقتل  �أدى  1955/2/28، و�لذي 
كانت تلك �رشبة موجعة للنظام �مل�رشي، تر�فقت مع مظاهر�ت فل�صطينية و��صعة 

بالقتال  لهم  �ملجال  و�إف�صاح  “�إ�رش�ئيل“  بقتال  �مل�رشية  �حلكومة  تطالب  غا�صبة 

�صاعية  �ل�صيا�صي،  خطابها  من  �مل�رشية  �حلكومة  و�صعدت  �لقطاع.  عن  و�لدفاع 

م�صطفى  �لع�صكرية  �ملخابر�ت  �صابط  وعينت  ومكانتها،  كر�متها  ال�صرتجاع 

من  بالعديد  بالفعل  قام  حيث  غزة؛  قطاع  عب  �لفد�ئية  �لعمليات  لتنظيم  حافظ 

�لعمليات �لقوية �لناجحة �لتي كان لها �أثر كبري يف رفع معنويات �لنا�ص، ويف حت�صني 

�صورة �لنظام �مل�رشي. وهي �صورة متكَّن من خاللها �لنظام من جتاوز �مل�صاكل 

�لتي كان  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  �لناجتة عن �رشبه وتهمي�صه جلماعة  و�ل�صعوبات، 

قد �رتبط ��صمها يف �ل�صورة �ل�صعبية بقتال �ل�صهاينة و�الإجنليز؛ وليحاول �لنظام 

�مل�رشي �أن ير�صم لها �صورة جديدة مرتبطة بالرجعية و�لعمالة و�ال�صتعمار. كما 

ب�صبب �صلوعه يف م�رشوع توطني  �إليه،  �لتي ُوجهت  �التهامات  متكن من جتاوز 

1955، وماج قطاع  �لفل�صطينيني يف �صيناء، و�لذي ك�صفت خيوطه �صنة  �لالجئني 

تلك  �لعمليات  هذه  فـ“غ�صلت“  �إ�صقاطه.  من  متكن  حتى  �صده  باملظاهر�ت  غزة 

�ل�صورة �لقامتة �لتي كادت تلت�صق به لو م�صى يف �مل�رشوع.

من  متكنهم  مل  �لنظام  وعد�ء  �الإخو�ن  مطاردة  ظروف  فاإن  �حلال،  وبطبيعة 

�مل�صاركة ب�صكل فعّال مع جمموعات م�صطفى حافظ؛ وف�صلو� �ال�صتمر�ر لوحدهم، 

 وح�صب تعبري حممد 
152

بينما �صارك عدد من �الإخو�ن مع حافظ على �أ�ص�ص فردية.

�لفد�ئيني“  “حرب  “بتنظيم  �صمحت  �مل�رشية  �الإد�رة  فاإن  غطا�ص(  )�صمري  حمزة 

حول �لهجوم �الإ�رش�ئيلي، �نظر:  
151

 Telegram, British Embassy, Cairo, to F.O., London, confidential, immediate,  
1/3/1955, F.O. 371/115896.
�لوطني  للحر�ص  ينتمي  بع�صهم  فل�صطينياً،   24 �لقتلى  بني  كان  نف�صه،  �مل�صدر  ح�صب  مالحظة:   

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

مقابلتان مع: منري عجور، وفوزي جب.  
152
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يعملون  ال  �لذين  �لفد�ئيني“  على  “حرب  تنظيم  يف  نف�صه  �لوقت  يف  �رشعت  بينما 

153
حتت �إ�رش�فها وتوجيهاتها“.

�أعاد �الإخو�ن �مل�صلمون يف �لقطاع تنظيم �أنف�صهم يف �أثناء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

بند:  )�نظر  عزة  �أبو  �هلل  عبد  قيادة  حتت   )1957/3/6-1956/11/3( غزة  لقطاع 

1956-1957 يف �لف�صل �لثاين(، ودر�صو�  مو�جهة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي للقطاع 

�إمكانية  فبحثو�  �إمكاناتهم؛  �صاآلة  �أدركو�  �أنهم  غري  �مل�صلحة،  �ملقاومة  �إمكانية 

�الإخو�ن  ممثلي  بني  لقاء  وحدث  �الحتالل.  مو�جهة  يف  �ل�صيوعيني  مع  �لتعاون 

و�ل�صيوعيني؛ مثّل �الإخو�ن فيه �صعيد �ملزيّن )�أبو ه�صام(، وغالب �لوزير، وكمال 

وبالن�صبة  فتح.  حركة  وموؤ�ص�صي  رو�د  من  الحقاً  �صارو�  وثالثتهم  عدو�ن، 

�ل�صيوعيني  طرح  �أن  غري  �مل�صلح،  �لكفاح  �صوى  ببالهم  يخطر  يكن  مل  لالإخو�ن 

حتته.  �حلياة  �رشوط  حت�صني  وحماولة  �الحتالل،  مع  �لتعاي�ص  عملياً  يعني  كان 

قوتهم  على  �العتماد  وقررو�  �ل�صيوعيني،  مع  �لتعاون  �الإخو�ن  رف�ص  وبالتايل 

 
154

�لذ�تية، وتنميتها و�صوالً �إىل �ملقاومة �مل�صلحة.

�لقطاع.  يف  و��صع  ب�صكل  به  �اللتز�م  مّت  عام  �إ�رش�ب  بتنظيم  �الإخو�ن  وقام 

و�عتقلت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية عدد�ً من �الإخو�ن مبن فيهم عبد �هلل �أبو عزة �لذي بقي 

 ويف �لوقت نف�صه، مل يتمكن 
155

يف �ل�صجن حتى �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من �لقطاع.

�الإخو�ن من �إطالق مقاومة م�صلحة. ويظهر �أنه كان هناك حماولة يتيمة لـ“بقايا“ 

مقاومة،  لعملية  للرتتيب  للعري�ص  جب  فوزي  ذهب  عندما  �لع�صكري،  جهازهم 

�ملرتبك  �لو�صع  �أن   ويبدو 
156

�الإ�رش�ئيلي. لكن مل يتم تنفيذها، ب�صبب �الن�صحاب 

�لكثري من كو�درهم  �لنا�رش، وخروج  و�ملرت�جع لالإخو�ن يف �صوء �رشبات عبد 

للخارج، جعلت �الإخو�ن يف و�صع غري قادر على �ملبادرة وتنظيم عمل مقاوم فّعال، 

خالل �الأ�صهر �الأربعة �لتي ق�صاها �الحتالل يف �لقطاع؛ غري �أن دور �الإخو�ن كان 

حممد حمزة، اأبو جهاد: اأ�رشار بدايته واأ�شباب اغتياله، ط 2 )]�لقاهرة[: �ملركز �مل�رشي �لعربي،   
153

1989(، �ص 176.

�نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 47-44.  
154

�ملرجع نف�صه، �ص 50-48.  
155

مقابلة مع فوزي جب.  
156
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�الحتالل،  وجه  يف  �لقطاع  �أهل  �صمود  دعم  يف  وتعبوياً،  و�إعالمياً  �صيا�صياً  فعاالً 

ويف �إ�رش�رهم على عودة �الإد�رة �مل�رشية للقطاع، بالرغم من موقفهم �ل�صلبي من 

نظام عبد �لنا�رش.

تا�ضعًا: مناق�ضة روايات مغايرة:

يعدُّ كتاب يزيد �صايغ عن تاريخ �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية 1949-1993 من 

ناق�ص  عندما  �أنه  غري  متيُّز�ً؛  و�أكرثها  �حلديث  فل�صطني  تاريخ  عن  كتب  ما  �أف�صل 

�لوزير  خلليل  و�لع�صكري  �لتنظيمي  �لعمل  من  كثري�ً  �أظهر  فتح،  حركة  ظهور 

قيادة  �أفق  �صيق  عن  ر��صٍ  غري  �أ�صبح  �لوزير  �إن  وقال  فردية.  مبادرة  باعتباره 

�الإخو�ن �مل�صلمني، و�أنه قام باإن�صاء خاليا �رشية لتنفيذ عمليات ع�صكرية م�صتقلة. 

غري �أننا عندما بحثنا وجدنا �أن عمل خليل �لوزير كان �صمن منظومة �أكب و�أكرث 

موقفاً  �تخذو�  ورفاقه  �لوزير  خليل  �إن  �صايغ  قال  ذلك،  �إىل  باالإ�صافة  �ن�صباطاً. 

�أبا جهاد ترك  و�أن  �مل�رشي،  �لنظام  �مل�صلمني وبني  �الإخو�ن  �لنز�ع بني  يف  حمايد�ً 

 وهذه رو�ية حتتاج �إىل مر�جعة، 
�صفوف �الإخو�ن يف وقت مبكر من �صنة 157.1955

الأن عدد�ً من �أ�صدقاء �أبي جهاد وممن عاي�صوه يف تلك �لفرتة، �أكدو� �أن عمله كان 

 و�أنه حافظ على ع�صويته يف �الإخو�ن 
158

�صمن �جلهاز �لع�صكري �خلا�ص باالإخو�ن، 

حتى قدم مقرتحه لقيادة �الإخو�ن بغزة باإن�صاء حركة فتح يف �صيف 1957. وهو 

بالتاأكيد مل يكن “حمايد�ً“ يف �لنز�ع بني عبد �لنا�رش و�الإخو�ن. ويف �لوقت نف�صه، 

فاإن هوؤالء �الأ�صدقاء يعرتفون �أن �أبا جهاد كان “م�صكوناً“ بفكرة �جلهاد و�ملقاومة 

�مل�صلحة؛ و�أنه بعد �أن مّت �رشب �الإخو�ن و�إ�صعافهم، �صعى للبحث عن طرق ملتابعة 

159
�ملقاومة �مل�صلحة، �صمن ظروف تقبل بها �لبيئة �لعربية يف تلك �لفرتة.

يزيد �ل�صايغ، احلركة الوطنية الفل�شطينية، �ص 146.  
157

حممد  باالإخو�ن:  �خلا�ص  �لع�صكري  �لعمل  يف  ع�صويته  �أكد  ممن  عاي�صه  وممن  �أ�صدقائه  من   
158

�خل�رشي، وفوزي جب، وعبد �هلل �أبو عزة، وخريي �الأغا، وحممد �صيام؛ وذلك بح�صب �ملقابالت 

�لتي �أجر�ها �ملوؤلف معهم. 

ممن �أكد ع�صويته يف �الإخو�ن حتى �صيف 1957، �أو ��صتمر�ر �لتعامل معه كع�صو: حممد �خل�رشي،   
159

�أبو عزة، وخريي �الأغا، وحممد �صيام، و�صليمان حمد، و�إبر�هيم غو�صة؛  وفوزي جب، وعبد �هلل 

وذلك بح�صب �ملقابالت �لتي �أجر�ها �ملوؤلف معهم. 
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و�أ�صار يزيد �صايغ، من دون ذكر �مل�صدر، �أن قيادة �الإخو�ن �مل�صلمني �مل�رشيني 

 
160

“�إ�رش�ئيل“. على  �لهجوم  من  �أفر�دها  منع  غزة  يف  �الإخو�ن  قيادة  من   طلبت 

�لتي  �ملعطيات  �أن  خ�صو�صاً  �لكالم،  هذ�  يدعم  دليل  �أي  جند  مل  �أننا  و�حلقيقة 

�لع�صكري، وتهيئة  للعمل  �مل�رشيني  �الإخو�ن  تبني  توؤكد  )و�صنذكرها(  ذكرناها 

الإجناحه. �ملنا�صبة  �لظروف 

غزة  قطاع  يف  لالإخو�ن  �لتقليدية  �لقيادة  معرفة  عدم  فاإن  ثانية،  ناحية  من 

)�أو معظمها( بالعمل �لع�صكري �خلا�ص، ال يعني �أن ما قام به �أبو جهاد كان عمالً 

طبيعة  ومن  �لع�صكري  �لعمل  مقت�صيات  من  كان  هذ�  �ملعرفة  عدم  �إن  �إذ  فردياً؛ 

“�جلهاز �خلا�ص“ يف �الإخو�ن. كما  �أ�صاليب عمل  �لعمل، كما كان متالئماً مع  �أمن 

�أن �الأ�صخا�ص �لذين �أ�صار �إليهم خليل �لوزير كم�صاركني �أ�صا�صيني معه مثل حمد 

�لعايدي، ولي�ص حممد �لعايدي بح�صب مقابلته �ملن�صورة مع �صلوى �لعمد، وحممد 

لالإخو�ن؛  �ل�رشي  �لع�صكري  �لعمل  يف  �أع�صاء  كانو�  �صيام،  �هلل  وعبد  �الإفرجني، 

بح�صب ما ذكر زمالوؤهم من �الإخو�ن �لذين قابلناهم. 

�الإ�صارة  جتاوز  وحماولة  �لتعميم  �إىل  جلاأ  قد  جهاد  �أبا  فاإن  ثالثة،  ناحية  ومن 

�أّد�ه هو �صمن تنظيم �الإخو�ن وحتديد�ً  �أو  �أّد�ه �الإخو�ن  �إىل �لدور �لتاريخي �لذي 

مع  مقابلته  ففي  �خلا�ص“.  “�جلهاز  ت�صميته  يكن  ما  �أو  �لع�صكري،  تنظيمهم 

�ملنفتحة  �لكرثة  �أن  �الإخو�ن، ويتحدث عن  �لعمد ي�صري �صمناً النتظامه يف  �صلوى 

يف  �لع�صكري  �لعمل  عن  يتحدث  عندما  وهو  �الإخو�ن“.  �صباب  مع  “تن�صق  كانت 

فاإنه  �لبد�يات“،  فتح:  “حركة  �أعده  �لذي  �لكر��ص  يف  �أو  �لعمد  �صلوى  مع  مقابلته 

يتحدث عن قيامه و�إخو�نه بتاأليف جمموعات وتنفيذ عمليات من دون �أن يو�صح 

ب�صكل ال لب�ص فيه �أن ذلك كان يف �إطار �لعمل �لع�صكري �خلا�ص لالإخو�ن، ومن دون 

�أن ي�صري �إىل �أي تر�تبية قيادية يف هذ� �لعمل. ثم �إنه يف �لوقت �لذي �أكد فيه تو�فقه 

�أن هناك  �إىل  �أ�صار  فاإنه  �لع�صكري لفل�صطني،  �لعمل  �الإخو�ن يف  مع جمموعات من 

جمموعات �أخرى من �الإخو�ن مل تكن تو�فق على هذ� �خلط. هذه �لرو�ية “�ملو�ربة“ 

يكن فهمها يف �صوء �أنه بينما كانت تتنازعه �لرغبة يف �إثبات �لتجربة �لتي كان له 

يزيد �صايغ، احلركة الوطنية الفل�شطينية، �ص 146.  
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دور كبري فيها، �إال �أنه كان يدرك ح�صا�صيات “�لبع�ص“ جتاه �الإخو�ن، باالإ�صافة 

�إىل �أنه كان قد ترك �الإخو�ن منذ نحو ثالثني عاماً. كما كان يدرك ح�صا�صية �لقياد�ت 

�لفتحاوية �ل�صديدة من �أن ُتن�صب هذه �لتجربة �لر�ئدة لالإخو�ن، خ�صو�صاً �أن فتح 

حتاول �أن تكر�ص نف�صها يف �لوعي �جلمعي �لفل�صطيني، باعتبارها �لعمل �لثوري 

�لع�صكري �الأول بعد �لنكبة، و�أنها �صاحبة “�لر�صا�صة �الأوىل“. وهو ما �أ�صار �إليه 

حمرر جملة �لدر��صات �لفل�صطينية عن قيام �أبو جهاد باإتالف معظم ن�صخ كر��ص 

“حركة فتح: �لبد�يات“ و�إيقاف توزيعه؛ من �أنه يرجح �أن ذلك يعود للرغبة يف عدم 
�إغ�صاب يا�رش عرفات و�صالح خلف، الأن فرتة �لعمل �لع�صكري يف �لن�صف �الأول 

 
161

من �خلم�صينيات ال ت�صري �إىل دور لهما يف ذلك، ومّتت قبل لقائه �الأول بعرفات.

من ناحية ر�بعة، فاإن �أبا جهاد، يف كر��صه �لذي �أعد �صنة 1986، بد� �أكرث حذر�ً 

من �الإ�صارة �إىل �الإخو�ن من مقابلته �لتي �أجر�ها مع �صلوى �لعمد يف 1980/12/9. 

�ل�صنني،  مّر  على  تطورت  قد  �الإخو�ن  جتاه  �حل�صا�صية  �أن  فيظهر  عام،  وب�صكل 

خ�صو�صاً مع ت�صاعد �لقوة �ل�صعبية لالإخو�ن يف �الحتاد�ت و�لنقابات و�الأن�صطة 

فيها،  ي�صاركون  �لتي  �النتخابات  يف  لفتح  �أول  كمناف�ص  وبروزهم  �الجتماعية، 

�ل�صهادة  هذه  مثل  فاإن  وبالتاأكيد،   .1987 �صنة  �أو�خر  حما�ص  �إعالن  �إىل  و�صوالً 

من قياد�ت فتحاوية �صي�صتخدمها �الإخو�ن )ثم حما�ص( يف بيئة تناف�ص حامية بني 

�لطرفني؛ وهو ما يجعل �لقياد�ت �لفتحاوية �أكرث حذر�ً يف �رشد تلك �لرو�ية.

 من جهة �أخرى، فاإن �لكتاب �لذي كتبه حممد حمزة )�صمري غطا�ص( عن خليل 

�أحياناً بني كالم  ُكتب عنه، فيه تد�خٌل  �الأ�صمل و�الأو�صع فيما  ُيعدُّ  �لوزير، و�لذي 

خليل �لوزير نف�صه وبني حتليالت وقناعات حممد حمزة، بحيث ي�صعب �لتفريق 

بينهما، وهو ما ينطبق �إىل حّد كبري عما كتبه عن عالقة �أبي جهاد باالإخو�ن. وبغ�ص 

�لنظر عن نظرة حمزة �ل�صلبية عن �الإخو�ن، فاإن �لن�ص �لذي كتبه عن تْرِك خليل 

�لتي   ،1954/10/26 يف  �لنا�رش  عبد  جمال  �غتيال  حماولة  بعد  لالإخو�ن  �لوزير 

“�نعك�ص  �أن هذ� �حلادث  �إىل �الإخو�ن، هو ن�ّص متد�خل. ففي �لن�ص، يذكر  ُن�صبت 

�نظر: “�لفد�ئي �إذ� تكلم،“ يف جملة الدرا�شات الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت،   
161

�لعدد 104، خريف 2015، �ص 48.
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على �ملوقف �ل�صيا�صي لفرع �حلركة يف غزة، خا�صة بعد �أن �أعادت هذه �حلركة يف 

م�رش ترتيب �أولوياتها بحيث تر�جعت فل�صطني عن موقع �ل�صد�رة... وحل حملها 

“حّد�ً  �ل�رش�ع بني �الإخو�ن و�ل�صلطة يف م�رش“. و�أن تنظيم �الإخو�ن و�صع بذلك 

يرتدد  ومل  ع�صويته،  يف  �ل�صباب  من  كبرية  جمموعات  ��صتمر�ر  الإمكانية  نهائياً 

�إن كان هذ� فحوى   ولي�ص ثمة و�صوح 
162

خليل �لوزير بح�صم قر�ره باخلروج“.

كالم �لوزير نف�صه وقناعاته، �أم �أنه حتليل ور�أي حمزة يف �ملو�صوع.

لدى  �ل�صد�رة  موقع  عن  فل�صطني  تر�جع  هو  �خلروج  �صبب  باأن  �الدعاء  �إن 

�الإخو�ن )يف �صوء حادثة �ملن�صية(، هو �دعاء غري �صحيح وال ت�صنده �الأدلة و�لوقائع. 

�مللكية  �لد�خلية مع  “معاركهم“  �الإخو�ن يف م�رش يخو�صون  �لوقت، كان  فطو�ل 

)فاروق( �أو مع نظام عبد �لنا�رش مبعزل عن عملهم �مل�صتمر يف فل�صطني ولفل�صطني، 

باعتبار ذلك و�جباً دينياً ووطنياً، باالإ�صافة �إىل �أنه بحد ذ�ته ر�فعة �صعبية ودليل 

نتيجة  لفل�صطني  �لعمل  على  قدرتهم  تر�جعت  �الإخو�ن  �أن  و�ل�صحيح  م�صد�قية. 

ولي�ص  �لنا�رشي،  �لنظام  قبل  من  لعنا�رشهم  �ل�رش�صة  و�ملطاردة  �ملنهجي  �لقمع 

الأنهم غريو� �أجندتهم و�أولوياتهم. و�ملذكرة �لتي رفعها �لوزير �إىل قيادة �الإخو�ن يف 

�صيف 1957 لعمل تنظيم وطني ال يحمل �أجندة �إ�صالمية ظاهرة حتى ال يتعر�ص 

للمالحقة، تو�صح �ل�صورة �حلقيقية، من �أن �مل�صكلة كانت ال ترتبط بتغيري �أجندة 

من  �الإخو�ن  متنع  �لتي  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  �لعمل  ظروف  بتغريُّ  و�إمنا  �الإخو�ن، 

متابعة �ملقاومة وفق هويتهم �الإ�صالمية. كما ت�صري �إىل �أن �لوزير كان ما يز�ل يعقد 

�آماله على �الإخو�ن، حتى بعد �أن تر�جعت قدر�تهم �إىل حدٍّ كبري.

�حلياة  يف  �خلزند�ر  ها�صم  لعبه  �لذي  �لوطني  �لدور  عن  حمزة  حممد  يتحدث 

�لتي  �ل�رشية  �لفد�ئية  للمجموعات  ودعمه  و�حت�صانه  غزة،  قطاع  يف  �ل�صيا�صية 

�لوزير  خليل  بني  �خلالف  ن�صب  عندما  �أنه  يدَّعي  ثم  �لوزير.  خليل  يقودها 

وجمموعات �ل�صباب من جهة وبني قيادة حركة �الإخو�ن يف غزة من جهة �أخرى، 

فاإن �خلزند�ر مل يرتدد يف �لوقوف بحزم يف �صف �ل�صباب، و�لتزم معهم بال�صعار 

حممد حمزة، اأبو جهاد: اأ�رشار بدايته واأ�شباب اغتياله، �ص 159.  
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قدمها  �لتي  و�مللتب�صة“  “�ملرتبكة  �لرو�ية  هذه   
163

�أوالً“. “فل�صطني  رفعوه  �لذي 

حمزة �أغفلت �أن �خلزند�ر نف�صه كان �أحد �أكب قادة �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة، 

و�أنه كان نائباً لرئي�ص �ملكتب �الإد�ري للقطاع. و�أغفلت من ناحية ثانية �أن �خلزند�ر 

نف�صه كان على �طالع على �لعمل �لع�صكري �خلا�ص لالإخو�ن و�أحد د�عميه، وممن 

يوفر له �لغطاء �لذي يحتاجه يف �لو�صط �لقيادي �الإخو�ين. و�ملوقف عندما يو�صع 

�إىل نقطة ت�صب يف �صالح �الإخو�ن، لكن عدم و�صوح  يف �صياقه �ل�صحيح، يتحول 

�الأمر يبدو  �لع�صكري، رمبا جعل  للعمل  �ل�صورة لدى حمزة بوجود خطٍّ خا�ص 

وكاأنه تعار�ص �أو خالف بني �الإخو�ن. ومن ناحية ثالثة فاإن حمزة ال يخبنا عن 

�لقيادة �لتي �ختلف معها �لوزير ومن هم �أ�صخا�صها، و�إن كان ثمة �صخ�ص و�حد 

�أما حادثة �خلالف �مل�صهورة  �أولوياته.  �أن فل�صطني مل تعد يف �صد�رة  منها �أخبه 

و�لتي �صبقت �الإ�صارة �إليها يف �لف�صل �لثاين؛ فهي حادثة �عت�صام �صباب �الإخو�ن 

يف مقر �ملكتب �الإد�ري للمطالبة باإقالة رئي�ص �ملكتب �ل�صيخ عمر �صو�ن، الأنه بعث 

فيه  �صارك  �عت�صام  وهو  �الإخو�ن.  �صد  �إجر�ء�ته  يف  �لنا�رش  لعبد  تاأييد  ر�صالة 

نائبه �خلزند�ر مكانه.  ��صتقالة �صو�ن وحلول  جهاد نف�صه، وكانت ح�صيلته  �أبو 

وهي حادثة تقوي موقف �الإخو�ن وت�صعف رو�ية حمزة. 

بد�  و�لذي  �الإخو�ن،  ع�صوية  من  “مغا�صباً“  خرج  �لذي  �مل�صحال  �صعيد  �أما 

�لعمل  يف  م�صاركته  عن  مت�صقة  غري  رو�ية  قدم  فقد  عليهم،  متحامالً  مذكر�ته  يف 

�لع�صكري عندما كان ع�صو�ً يف �الإخو�ن. �إذ يذكر �أنه وعدد من �أ�صدقائه يف �جلماعة 

�الأونرو�  مكتب  مدير  منزل  بن�صف  ع�صكرية  لعملية  رتبو�  �لرمال  منطقة  يف 

بالقطاع، و�أنه �أعد �ملتفجر�ت بالتعاون مع عبد �هلل �صيام. لكن �الأو�مر جاءتهم من 

قيادة �الإخو�ن يف �لقاهرة باإلغاء �لعملية قبيل تنفيذها، وي�صن هجوماً قا�صياً على 

�الإخو�ن ويتهم قيادتهم باأنها “مل تكن ترغب بزج �الإخو�ن يف �أّي عمليات مقاومة 

 �لغريب يف رو�ية �مل�صحال �أنه ال ي�صري �إىل 
164

من �أيّ نوع على �ل�صاحة �لفل�صطينية“.

�ملرجع نف�صه، �ص 160-159.  
163

موؤ�ص�صة  �الأردن:  ان،  )عمَّ ال�شبعة  ال�رش  واأعمدة  والنفط  الثورة  بني  �مل�صحال،  حممد  �صعيد   
164

�لنا�رش، 2013(، �ص 58-57.
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خليل �لوزير �إطالقاً يف �لعمل �لع�صكري �لذي �صارك فيه، مع �أنه كان يقيم يف غزة 

�أي�صاً. كما �أنه ال يو�صح كيف ت�صل �أخبار عملية ع�صكرية �رشية ملجموعة طالب 

يف منطقة �لرمال بغزة �إىل قيادة حركة �الإخو�ن يف �لقاهرة مب�رش، لت�صدر بعد ذلك 

قر�ر�ً بوقفها؛ وما �إذ� كانت �أدنى درجات �لعمل �ملقاوم ت�صري مبثل هذه �لطريقة. 

بع�ص  متنع  �أن  �لع�صكري  تنظيمها  لها  حركة  الأي  م�صتغرباً  فلي�ص  ذلك  وفوق 

�صبانها من �لقيام على هو�هم بعمل ع�صكري له تبعاته �لتي قد ت�رش بها، وتوؤثر 

يف  يعمل  مدين  �صخ�ص  �مل�صتهدف  �أن  خ�صو�صاً  �لفعلي،  عملها  م�صار  على  �صلباً 

�الأونرو�. ويف �أي حال، فاإن �مل�صحال نف�صه ال يرد ��صمه يف مذكر�ت خليل �لوزير يف 

�لعمل �لع�صكري، كما ال يرد يف �صهاد�ت �الإخو�ن �لذين �صاركو� يف �لعمل �لع�صكري 

يف تلك �لفرتة.

�أنه  فهو  �لع�صكري  بالعمل  و�ملتعلق  �مل�صحال  يذكره  �لذي  �لثاين  �ملوقف  �أما 

وزمالءه من �الإخو�ن عندما جتر�أو� و�صارو� يجمعون �لتبعات ل�رش�ء �الأ�صلحة، 

�لقيادة بح�صب كالمه  �لعام لالإخو�ن يف غزة حيث كان يف  �ملركز  �إىل  و�صل �خلب 

هو  �إنذ�ره  ومت  للتحقيق،  و��صتدعو�  �له�صيبي،  وماأمون  �لغز�يل  حممد  �ل�صيخ 

ورفاقه وتهديدهم بت�صليمهم للمخابر�ت �مل�رشية، وم�صادرة �الأمو�ل �ملتو��صعة 

 وهذه �لرو�ية تبدو متهافتة، الأن كال �لغز�يل و�له�صيبي مل يكونا 
165

�لتي جمعوها.

يف قيادة �الإخو�ن يف �لقطاع. والأن خط جمع �لتبعات للعمل �مل�صلح كان معروفاً 

ملن يار�صه ويتم برعاية �لقيادة �ملعنية يف �الإخو�ن. 

من ناحية �أخرى، فثمة �إرباك ت�صبب به بع�ص من عاي�صو� تلك �لفرتة، ثم �صاركو� 

يف حركة فتح، ف�صالح خلف �لذي �أنكر ع�صويته يف �الإخو�ن، �أ�صار �إ�صارة عابرة �إىل 

 ومل يو�صح 
166

�أن خليل �لوزير “نفذ غارة �صّد �إ�رش�ئيل“ و�أن �الأمن �مل�رشي �أوقفه.

خلف �الإطار �لذي �صن من خالله �لوزير غارته، فبدت وكاأنها عمل فردي. وهو 

ما ينطبق على �صليم �لزعنون �لذي �أ�صار للعمل �لع�صكري خلليل �لوزير باعتباره 

�ملرجع نف�صه، �ص 56-55.  
165

�صالح خلف، فل�شطيني بال هوية، ط 2 )عّمان، �الأردن: د�ر �جليل، 1996(، �ص 51.  
166
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 �أما كمال 
167

“م�رشوعه �لقدمي �صنة “1954؛ مبا يوحي باأنه م�رشوع فردي �أي�صاً.
عدو�ن فو�صف �لعمليات �لتي قام بها جهاز �الإخو�ن يف تلك �لفرتة باأنها “عمليات 

�الأ�صلحة  �صفقة  حّركت  �لتي  هي  �أنها  معتب�ً  ميالدها“،  �إعالن  قبل  فتح  طالئع 

�لرو�صية �الأوىل �صنة 1955، حينما ردت عليها “�إ�رش�ئيل“ فجاء قر�ر عبد �لنا�رش 

ب�رشورة مو�جهة �لعدو�ن بال�صالح، فكانت �صفقة �ل�صالح �الأوىل. وبالتايل �ختار 

هذ�  �أع�صاء  كان  و�إن  �مل�صطلح،  حقيقة  يعك�ص  ال  تعبري�ً  �أو  عنو�ناً  عدو�ن  كمال 

 ويف رو�ية حممد ح�صن �الإفرجني 
168

�جلهاز قد �صكلو� بالفعل طالئع فتح الحقاً.

جند تف�صيالت عن عدد من �لفعاليات و�لعمليات �لتي نفذها مع �أبي جهاد وحمد 

 
169

�لعايدي منذ 1954، دون �أن ي�صري �إىل ��صم �الإطار �لذي عمل من خالله.

ولعل �ال�صتنتاج �لذي خرج به معني �لطاهر يف در��صته �ملخت�رشة عن بد�يات 

�لعامل  �أن  فذكر  و�ملذكر�ت،  �لكتابات  هذه  تركته  �لذي  باالنطباع  تاأثر  قد  فتح 

�لتي  �لقيود  “ب�صبب  كان  �الإخو�ن  عن  �لفردي  فتح  رو�د  النف�صال  �الأ�صا�صي 

مو�جهة  يف  �ل�صالح  ��صتخد�م  �أو  للتدريب  حماولة  �أي  على  �جلماعة  فر�صتها 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي بعد �لنكبة“. كما حتدث عن �أن بع�ص �لعنا�رش �لتي �أن�صاأت 

حماوالتهم  �الإخو�ن  جماعة  �إجها�ص  عن  مريرة  �صابقة  “جتارب  لها  كان  فتح 
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ومنت�صفها“. �خلم�صينيات  بد�ية  يف  غزة،  قطاع  يف  ثورية  بوؤر  خلق  �ملتكررة 

�لتي يقدمها هذ� �لف�صل فيها ردٌّ ال لب�ص فيه على  �لدر��صة  �أن  ولعل من �لو��صح 

عدم �صحة ذلك �ال�صتنتاج، دون �حلاجة الإعادة �خلو�ص يف �لتفا�صيل.

�الإخو�ن  تاأثري  عن  �لتحدث  يف  �الإخو�ن  بع�ص  لدى  مبالغة  فثمة  و�أخري�ً، 

رئي�صية  فتحاوية  قياد�ت  ع�صوية  بني  و��صح  ب�صكل  يفرقون  وال  فتح؛  ن�صاأة  يف 

�الأول من �خلم�صينيات وم�صاركتهم يف  �لن�صف  يف  �الإخو�ن، خ�صو�صاً  تنظيم  يف 

�صليم �لزعنون، ال�شرية وامل�شرية، �ص 81.  
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مركز فل�شطينية،  �شوؤون  جملة  عدو�ن،“  كمال  مع  حديث  و�مل�صرية:  �مليالد  “فتح   
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�الأبحاث - منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، بريوت، �لعدد 17، كانون �لثاين/ يناير 1973، �ص 57.

�صعود �ملوىل، من فتح اإىل حما�س: البدايات الإخوانية والنهايات الوطنية، �ص 88-86.  
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موؤ�ص�صة  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  و�ملعنى،“  و�ملنطلقات  �لبد�يات  “فتح:  �لطاهر،  معني   
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�لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، �لعدد 110، ربيع 2017، �ص 88.
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�إمنا  �أن�صاأت فتح  �لقياد�ت عندما  �أن هذه  �جلهاز �خلا�ص و�لعمل �لع�صكري؛ وبني 

لتنظيم  عالقة  ال  و�لبناء،  �لتاأ�صي�ص  يف  هائالً  جهد�ً  وبذلت  باجتهادها  ذلك  فعلت 

�الإخو�ن به، �إعد�د�ً وتنظيماً وتوجيهاً، بغ�ص �لنظر عن �أن عملية �لتجنيد يف مر�حلها 

منذ  �الإخو�ن  قيادة  لدى  �لتوجه  �إن  بل  نف�صه.  �الإخو�ين  �لو�صط  يف  كانت  �الأوىل 

�صنة 1960 هو �لتمايز وعدم �جلمع يف �لع�صوية بني �لتنظيمني. 

خال�ضة:

�رشياً  �أن�صاأو� عمالً  �مل�صلمني يف قطاع غزة  �الإخو�ن  �أن  �إىل  �لف�صل  يخل�ص هذ� 

ع�صكرياً منظماً؛ وهو ما ي�صميه عدد من كو�درهم “�لنظام �خلا�ص“. وكان معظم 

�ل�رشيف  كامل  ومتابعة  �إ�رش�ف  حتت  وكان  �لثانوية.  �ملد�ر�ص  طلبة  من  �أع�صائه 

�الإخو�ن ويخ�صع  �لعري�ص، و�لذي كان له �صلته �خلا�صة بقيادة  �ملقيم يف منطقة 

لتوجيهها، من خالل �ل�صيخ حممد فرغلي. وكان هذ� �لعمل منفتحاً على �ال�صتفادة 

�إ�صالمية وطنية، وممن  �الإخو�ن ممن يلكون روحاً  �لبدو من غري  �أفر�د من  من 

لديهم خبة قتالية، وخبة �أي�صاً بجغر�فية �ملنطقة.

�أي حال، فاإن هذ� �لعمل �لع�صكري �ملنظم، و�إن كان بذل جهد�ً مقدر�ً يف  وعلى 

جتنيد �الأفر�د وتدريبهم على �ل�صالح وتخزين �الأ�صلحة، �إال �أن �أد�ءه كان متو��صعاً 

)1952-1954( مل تكن كافية  �لذهبية  �إن فرتته  �إذ  �لعمليات.  تنفيذ  على م�صتوى 

الإطالق عمل م�صلح مقاوم فعال. 

و�أياً تكن �لنتيجة، فاإن هذ� �لعمل عك�ص حر�ص وتوق �صباب �الإخو�ن للمقاومة 

�مل�صلحة. ونحن عندما نقر�أ هذه �لتجربة، يف �صوء �أحد�ث تلك �ملرحلة وظروفها، 

لعلنا جند �أنف�صنا �أمام عمل جاد منظم، و�أد�ء ع�صكري �أخذ ق�صب �ل�صبق و�ملبادرة 

مقارنة بكافة �الجتاهات �ل�صيا�صية و�حلزبية �لفل�صطينية. هذه �لتجربة مل تتمكن 

من �لنمو، خ�صو�صاً الأ�صباب متعلقة بال�رش�ع بني نظام عبد �لنا�رش و�الإخو�ن، 

لكنها على �الأقل وّفرت “�حلا�صنة“ �الأ�صا�صية لوالدة حركة فتح الحقاً.
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 كامل ال�رشيف

يف �لن�صف �الأول من 

�خلم�صينيات.

�صورة لعدد من �مل�صاركني يف �ملوؤمتر �الإ�صالمي بالقد�ص �أو�خر 1953، ويظهر 

�لثاين من �ليمني كامل �ل�رشيف �إىل يينه �أديب �ل�صالح وعبد �لقادر �ل�صب�صي وزهري 

�ل�صاوي�ص، و�إىل ي�صاره م�صارك من �لعر�ق. كان �نتقال �ل�رشيف للقد�ص تو�صيعاً لد�ئرة 

�لعمل �ملقاوم يف �ل�صفة �لغربية.

 كامل ال�رشيف

�أحد �أبرز قادة �الإخو�ن �مل�صلمني يف حرب 1948. كان ي�رشف على �لعمل �لع�صكري 

لالإخو�ن يف قطاع غزة حتى �أو�خر 1953.
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 ال�شيخ حممد فرغلي

ع�صو مكتب �الإر�صاد جلماعة 

�الإخو�ن �مل�صلمني. كان ي�رشف على 

�لعمل �لع�صكري لالإخو�ن يف قطاع 

غزة من خالل كامل �ل�رشيف.

 حممد اأبو �شيدو

�أحد �أبرز قياد�ت �لعمل 

�لع�صكري �الإخو�ين يف �لن�صف 

�الأول من �خلم�صينيات؛ وكان 

�صلة �لو�صل بني �لقيادة يف 

�لعري�ص و�لقياد�ت يف قطاع غزة.
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 خليل الوزير )اأبو جهاد(

من �أبرز قادة �لعمل �لع�صكري 

�الإخو�ين يف قطاع غزة يف �لن�صف 

1
�الأول من �خلم�صينيات.

�ملركز  )]�لقاهرة[:   2 ط  اغتياله،  واأ�شباب  بدايته  اأ�رشار  جهاد:  اأبو  حمزة،  حممد  من:  �ل�صورة   
1

�مل�رشي  �لعربي، 1989(، �ص 151.

 خريي الأغا

�أحد �أبرز قادة �لعمل 

�لع�صكري �الإخو�ين يف 

قطاع غزة يف �لن�صف 

�الأول من �خلم�صينيات.
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 ال�شيخ ها�شم اخلزندار

من �أبرز قياد�ت �الإخو�ن يف قطاع 

غزة، ومن �أبرز د�عمي �لعمل 

�لع�صكري �خلا�ص لالإخو�ن لوج�صتياً 

ومالياً، يف �لن�صف �الأول من 

2
�خلم�صينيات.

اخلزندار ها�شم  ال�شيخ  ال�شهيد  الإمام  عيون  يف  فل�شطني  �خلزند�ر،  ها�صم  حم�صن  من:  �ل�صورة   2 
)د.م: د.ن، 2011(.

 �شادق املزيني

من �أبرز قياد�ت �الإخو�ن يف قطاع غزة، 

ومن �أبرز �لد�عمني للعمل �لع�صكري 

�خلا�ص لالإخو�ن لوج�صتياً ومالياً، يف 

�لن�صف �الأول من �خلم�صينيات.
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 حممد يو�شف النجار

توىل قيادة �لعمل �لع�صكري 

�الإخو�ين يف جنوب قطاع 

 غزة يف �لن�صف �الأول

من �خلم�صينيات.

 عبد اهلل �شيام

من قادة �لعمل �لع�صكري 

�الإخو�ين يف قطاع غزة، 

وممن نفذو� عمليات مقاومة 

يف فل�صطني �ملحتلة 1948.
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 ال�شيخ حممد اأبو �رشدانة

كان من �لنا�صطني يف �لعمل 

�لع�صكري �الإخو�ين يف قطاع 

غزة يف �لن�صف �الأول من 

�خلم�صينيات.

 حمد العايدي

 من م�صاعدي خليل �لوزير

 يف �لعمل �لع�صكري �الإخو�ين

يف �صمال قطاع غزة. ومن �أو�ئل 

لو� خط �ملقاومة يف �ل�صفة  من فعَّ

�لغربية بالتن�صيق مع غزة.
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 حممد �شالح اخل�رشي

 من م�صاعدي خليل �لوزير

يف �لعمل �لع�صكري �الإخو�ين 

يف �صمال قطاع غزة يف �لن�صف 

�الأول من �خلم�صينيات. كان 

الحقاً من �لرو�د �ملوؤ�ص�صني 

حلركة حما�ص يف �لكويت، 

وتوىل متثيلها يف �ل�صعودية، 

كما تر�أ�ص جمل�ص �ل�صورى 

�لعام للحركة.

 فوزي جرب

كان من م�صاعدي خليل 

�لوزير يف �لعمل �لع�صكري 

�الإخو�ين يف �صمال قطاع غزة. 

ومن �أبرز ن�صطاء �الإخو�ن 

الحقاً يف جماالت �لدعم �ملايل 

و�للوج�صتي للعمل �الإ�صالمي 

لفل�صطني، و�لعمل �خلريي.
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 حممد �شيام

كان من ن�صطاء �لتنظيم 

�لع�صكري �خلا�ص لالإخو�ن 

�لفل�صطينيني يف قطاع غزة. 

�ل�صورة حممد �صيام يف 

منت�صف �خلم�صينيات.

 حممود ال�رشيف 

كان م�صاعد�ً الأخيه كامل 

من خالل توفري �لدعم 

�للوج�صتي للمقاومة يف قطاع 

غزة، وعب �صيناء باجتاه 

فل�صطني �ملحتلة 1948.
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 حممد ح�شن الإفرجني

من م�صاعدي خليل �لوزير يف �لعمل �لع�صكري 

�الإخو�ين يف قطاع غزة يف �لن�صف �الأول من 

3
�خلم�صينيات.

ال�شيخ ال�شهيد  الإمام  عيون  يف  فل�شطني  �خلزند�ر،  ها�صم  حم�صن  من:  �ل�صفحة  هذه  يف  �ل�صور   
3 

ها�شم اخلزندار )د.م: د.ن، 2011(.

 عبد اهلل اأبو �شتة

كان من �أبرز م�صاعدي  كامل �ل�رشيف 

يف �لعمل �لع�صكري �صد �لعدو 

�ل�صهيوين عب قطاع غزة و�صيناء.

 ال�شيخ ح�شن الإفرجني

  كان من �أبرز د�عمي �لعمل �لع�صكري

�الإخو�ين يف قطاع غزة.





الف�صل اخلام�س

الإخوان امل�ضلمون الفل�ضطينيون 

ون�ضاأة حركة فتح
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الإخوان امل�شلمون الفل�شطينيون ون�ش�أة حركة فتح

 الإخوان امل�صلمون الفل�صطينيون

ون�صاأة حركة فتح1 

مقدمة:

�مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  عالقة  على  �ل�صوء  ت�صليط  �إىل  �لف�صل  هذ�  يهدف 

�لفل�صطينيني بن�صاأة حركة فتح. فبعد �أن �صدرت �لعديد من مذكر�ت رجاالت فتح 

�لوطنية  وللحركة  لفتح  �أرَّخت  �لتي  �لدر��صات  من  �لعديد  وُكتبت  بد�ياتها،  حول 

�لفل�صطينية معتمدة على هذه �ملذكر�ت، فاإن هذه �لف�صل ي�صعى ال�صتكمال �ل�صورة 

�ل�صفوية الإخو�ن فل�صطينيني �صاركو� يف بد�يات  �لرو�يات  من خالل �لرتكيز على 

فتح �أو كانو� �صهود�ً على ذلك. وبالتاأكيد فهو يقارن ويحلل ويناق�ص �ملعلومات يف 

�صوء ما ن�رش من مذكر�ت وكتب ودر��صات حول �ملو�صوع، �صعياً �إىل بناء �صورة 

مو�صوعية عن تلك �لعالقة وعن تلك �ملرحلة.

بالتايل، ال يوؤرخ هذ� �لف�صل حلركة فتح، و�إمنا للجانب �ملرتبط بعالقة �الإخو�ن 

بن�صاأة فتح، وحجم �خللفية �الإخو�نية للمجموعة �لقيادية �لتي �أ�ص�صتها. ويحاول 

�الإخو�ن  قياد�ت  من  �لعديد  جعلت  �لتي  �ملو�صوعية  �الأ�صباب  عن  �الإجابة  �لف�صل 

�ل�صابة تتحول �إىل تاأ�صي�ص فتح؛ كما يجيب عن ت�صاوؤل عما �إذ� كان هوؤالء �ل�صباب 

قد قطعو� �صلتهم باالإخو�ن �أم �أن كثريين �أبقو� على ع�صويتهم و�صلتهم حتى بعد 

�إيان  باالدعاء بعدم  باإن�صاء �حلركة؛ وهل كان �صبب �النف�صال مرتبطاً  �أن بد�أو� 

بها؟  يرون  كانو�  مو�صوعية  ذ�تية  بظروف  �أم  �ملقاوم  �لوطني  بالعمل  �الإخو�ن 

وكيف ح�صل �لتمايز و�النف�صال بني �لطرفني؟

اأوًل: بدايات فتح واحلا�ضنة الإخوانية:

�لذي  �ل�رشي،  �لع�صكري  �لتنظيم  �لكتاب على  �لر�بع من هذ�  �لف�صل  �طلعنا يف 

من  �لثاين  �لن�صف  يف  فتح  حركة  لن�صاأة  و�لد�ر�ص  �لقطاع.  يف  �الإخو�ن  �أن�صاأه 

هذ� �لف�صل هو در��صة علمية حمكمة، مّت �إجازتها للن�رش.  
1
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و�أع�صائه،  �لتنظيم  هذ�  قادة  من  كثري�ً  �أن  يالحظ  �لع�رشين  �لقرن  خم�صينيات 

�أ�صبحو� من �جليل �ملوؤ�ص�ص حلركة فتح. ويظهر �أن عدد�ً كبري�ً من هوؤالء قد �أ�صابه 

حركة  �إىل  لها  وحَتوُّ �الإخو�ن،  جماعة  ب�رشب  �لنا�رش  عبد  قيام  نتيجة  �الإحباط 

�مل�رشي.  �الإعالم  يف  و�صيطنتها  �صورتها  ت�صويه  مت  �أن  وبعد  حمظورة،  مطاردة 

 ،1948 �أدو�ر�ً بطولية يف حرب  �أدت  وبالتايل فال�صورة �ملتميزة لالإخو�ن كجماعة 

وكقوة �صعبية كبرية لها �حرت�مها ونفوذها �لو��صع يف قطاع غزة، وكحا�صنة للعمل 

�ملقاوم، ت�رشرت بدرجات خمتلفة يف �أو�صاط �لنا�ص. بينما مل يعد كو�در �حلركة، 

وخ�صو�صاً من �صارك يف �لعمل �لع�صكري �ملنظم �أو “�لنظام �خلا�ص“ يجدون بيئة 

منا�صبة للتجنيد وال للعمل �ملقاوم، بعد �أن �أ�صبح ��صم �الإخو�ن مدعاة للخوف، �إن 

مل يكن مدعاة للنفور. وبالتايل، مل يكن �أمام هوؤالء �ل�صباب �لذين متلوؤهم �حلما�صة 

للعمل لفل�صطني ومل�رشوع �ملقاومة؛ �إال �أن يحاولو� �إيجاد م�صار�ت �أخرى منا�صبة، 

حتى و�إن ظّل كثري منهم على حبه ووالئه لالإخو�ن.

�أحدثت �ل�رشبة �الإ�رش�ئيلية �لقا�صية �لتي تعر�ص لها قطاع غزة يف 1955/2/28، 

و�ملظاهر�ت �لتي تبعتها �صدمة كبرية يف �لوعي “�لغز�وي“، �لذي جنح من خالل 

مظاهر�ته �لعارمة يف �إ�صقاط م�رشوع توطني �لالجئني يف �صيناء، ويف دفع �ل�صلطات 

�مل�رشية لتبني �لعمل �لفد�ئي، و�الجتاه نحو �لكتلة �ل�رشقية ل�رش�ء �الأ�صلحة. غري 

�أي عمل مقاوم  �أو حاربت  �ل�صلطات �مل�رشية �عتقلت قادة �ملظاهر�ت، ومنعت  �أن 

 
2
بقر�رها. ويتوقف  بقر�رها  يبد�أ  �أن  تريده  الأنها  �لر�صمية،  ل�صيطرتها  يخ�صع  ال 

وبح�صب خليل �لوزير، ففي هذه �الأجو�ء بد�أ �لتفكري بحركة “فتح“، وممن �صاركه 

 �لذي كان معه يف �الإخو�ن ويف �لعمل �لع�صكري �خلا�ص 
3
هذ� �لتفكري كمال عدو�ن،

�لتزمت م�رش بوقف �لعمل �لفد�ئي عب �لقطاع، �إثر �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي منه يف 1957/3/6.   
2

1935، وهاجر مع  “�أحمد كمال“ عبد �حلفيظ علي عدو�ن يف قرية بربرة ق�صاء ع�صقالن �صنة  ولد   
3

عائلته �إىل قطاع غزة. �نتظم يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف بد�ية �خلم�صينيات. وكان �صمن �إطارها 

�ل�صيوعيني.  مع  �ملفاو�صات  يف  �الإخو�ن  مثّل  حيث  �لقطاع  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أثناء  يف  �لقيادي 

�أمت در��صة  �أبرز موؤ�ص�صيها.  �لوزير و�صار من  �إن�صاء حركة فتح مع خليل  كان ممن ن�صجو� فكرة 

1961 يف �لقاهرة. �نتقل للعمل يف قطر. �صار ع�صو�ً يف �للجنة �ملركزية حلركة  هند�صة �لبرتول �صنة 

فتح، وكان م�صوؤول فتح يف �الأر��صي �ملحتلة “�لقاطع �لغربي“. تفرغ للعمل يف فتح �صنة 1968 وتوىل 

مهمة �الإعالم يف �لبد�ية. ��صت�صهد رحمه �هلل يف 1973/4/10.
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مبجرد  ي�صمح  �أن  يكن  ال  �لعربي  �لو�قع  �أن  �لتيار  هذ�  وجد  وقد  �لوقت.  ذلك  يف 

قيام تنظيم فل�صطيني؛ وبالتايل فال خيار �إال �لنزول حتت �الأر�ص و�عتماد �ل�رشية 

4
�ملطلقة يف �لتنظيم، �إىل �أن ي�صتطيع فر�ص وجوده على هذ� �لو�قع ويعرتف به.

 ،1956/11/3 يف  غزة  لقطاع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  فاإن  ذلك،  �إىل  باالإ�صافة 

و�نهيار �لدفاعات �مل�رشية ب�رشعة كبرية، ز�د قناعة هوؤالء �ل�صباب، ب�رشورة �أن 

يتحملو� �مل�صوؤولية باأنف�صهم، و�أن يلجوؤو� لل�رشية لتكوين تنظيم قوي فعال بعيد�ً 

�لعمل مل�صار  �لنا�رش  عبد  تبني  �أن  ويظهر  و�الأعد�ء.  �لعربية  �ملخابر�ت  �أعني   عن 

�لفرتة  يف  حافظ  م�صطفى  �ل�صابط  قيادة  حتت  مبا�رش  م�رشي  باإ�رش�ف  �لفد�ئي 

الإمكاناتهم؛  م�صتوعباً  وال  �ل�صباب،  هوؤالء  نظر  يف  كافياً  يكن  مل   1956-1955

ميولهم  �أو  “�الإخو�ين“  �لتز�مهم  �صوء  ويف  طموحاتهم،  �صوء  يف  خ�صو�صاً 

عب  �لفد�ئي  �لعمل  مبنع  �لنا�رش  عبد  �لتز�م  �إن  ثم  �لوقت.  ذلك  يف  “�الإخو�نية“ 
مع   ،1957 مار�ص  �آذ�ر/  يف  غزة  قطاع  من  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  بعد  �حلدود، 

ل د�فعاً �إ�صافياً لرو�د فتح  ��صتمر�ر مالحقة خمابر�ته للتنظيمات �لفل�صطينية، �صكَّ

و�صولها  �نتظار  �أو  �ل�صيا�صية،  �الأنظمة  على  �العتماد  �إمكانية  من  �أيديهم  لنف�ص 

 
5
جلاهزية ت�صمح لها بتبني �لعمل �ملقاوم.

�لقطاع،  �لفل�صطينيني يف  �الإخو�ن  �لتي ن�صاأت فيها جماعة  �ملنفتحة  �لطبيعة  �إن 

ودورها �لريادي �الجتماعي و�ملقاوم خ�صو�صاً يف �لن�صف �الأول من �خلم�صينيات، 

جعلها قادرة على �النفتاح على �لعمل �جلبهوي و�ل�صعبي �لعابر لالأحز�ب، ومل 

�لتعاون و�لتن�صيق. ولذلك فاإن  �أمام  “�أيديولوجياً“  �لتز�مها �الإ�صالمي عائقاً  يكن 

خليل �لوزير، “حركة فتح: �لبد�يات،“ جملة الدرا�شات الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية،   
4

بريوت، �لعدد 104، خريف 2015، �ص 63-62. 

خليل  مع  �لعمد  �صلوى  �أجرتها  ومقابلة  و94؛   ،63-62 �ص  نف�صه،  �ملرجع  �صبق:  ما  حول  �نظر   
5

�لوزير، �صحيفة ال�شفري، بريوت، 1988/4/26؛ ويزيد �صايغ، الكفاح امل�شلح والبحث عن الدولة: 

1949-1993، ترجمة با�صم �رشحان )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات  احلركة الوطنية الفل�شطينية، 

الفل�شطينية،  للدولة  التائه  امل�شار  �صالح،  حممد  وحم�صن  147-149؛  �ص   ،)2002 �لفل�صطينية، 

�صل�صلة �أور�ق �جلزيرة رقم 20 )�لدوحة وبريوت: مركز �جلزيرة للدر��صات و�لد�ر �لعربية للعلوم 

نا�رشون، 2011(، �ص 23-26، و37-32.
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�نتخابات ر�بطة طلبة  �لفوز لوحدهم يف  بالرغم من قدرتهم على  �الإخو�ن  �صباب 

قو�ئمهم.  �إىل  وم�صتقلني  �أخرى  �أحز�ب  من  �أع�صاء  �صّم  لو�  ف�صَّ مب�رش،  فل�صطني 

�لتوطني  م�رشوع  �أ�صقطت  �لتي  �ملظاهر�ت  يف  �ل�صيوعيني  مع  �الإخو�ن  ق  ن�صَّ كما 

-1956/10/31( للقطاع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أثناء  ويف   .1955 �صنة  �صيناء  يف 

�حلزبية  �لقوة  )لكونهم  �ل�صيوعيني  مع  للتفاو�ص  �الإخو�ن  بادر   )1957/3/6
�ملفاو�صات  يف  �الإخو�ن  ومثّل  �الحتالل.  ملقاومة  موحدة  جبهة  لت�صكيل  �لثانية( 

قياد�ت  من  الحقاً  �صارو�  )وثالثتهم  �ملزين  و�صعيد  �لوزير  وغالب  عدو�ن  كمال 

حركة فتح(، غري �أن �إ�رش�ر �ل�صيوعيني على �ملقاومة �ل�صلمية، دفع �الإخو�ن لعدم 

 �لتعاون مع �ل�صيوعيني، وقررو� تنمية �إمكاناتهم و�صوالً �إىل �ملقاومة �مل�صلحة. ويف

�لوقت نف�صه، �صعو� �إىل تو�صيع د�ئرة �لعمل با�صتيعاب �لبعثيني )�لذين كان عددهم 

 وبالن�صبة الأبي جهاد، فقد 
6
�صئيالً( و�مل�صتقلني، و�صكلو� “جبهة �ملقاومة �ل�صعبية“.

َعدّ �لعدو�ن �لثالثي مرحلة جديدة يف �لن�صال، وبد�ية �لتفكري باحلاجة �إىل �لتنظيم 

 هذه �لعقلية �لتي 
7
و�لقيادة، و�لتو�صع يف �لن�صاطات “و�لتوجه نحو تنظيم �أو�صع“.

جتاوز  �إىل  متيل  عقلية  وهي  �الإخو�ن،  �صباب  �أ�صا�صها  على  وتعامل  �إليها  ��صتند 

ـل  َت�صـكُّ بد�يات  يف  �إيجابي  ب�صكل  �صبّت  �أو�صع؛  وطنية  �أطر  �إىل  �حلزبية  �لقيود 

�لقاعدة �لنظرية لفكرة فتح. 

يف  �الإخو�ن  �أن�صاأه  �لذي  �لع�صكري  �لتنظيم  وعنا�رش  قياد�ت  من  �لكثري  �أبقى 

�لقطاع على �صالتهم مع بع�صهم عندما �نتقلو� للدر��صة يف م�رش �أو عندما رجعو� 

)مبا  و�الأردن  وقطر  و�ل�صعودية  �لكويت  يف  للعمل  ذهبو�  عندما  �أو  �لقطاع،  �إىل 

 1955 �لتي تلت تعطل عملهم �صنة  �لنقا�صات  �أن  �لغربية(. ويظهر  �ل�صفة  يف ذلك 

 وحتى 1957، �أو�صلتهم �إىل قناعة ب�رشورة �إن�صاء ما ُعرف الحقاً بـ “فتح“. غري �أن

،)1985 �لقلم،  د�ر  )�لكويت:  العربية  الدول  يف  الإ�شالمية  احلركة  مع  عزة،  �أبو  �هلل  عبد  �نظر:   
6 

�ص 44-47، و52؛ وزياد �أبو عمرو، اأ�شول احلركات ال�شيا�شية يف قطاع غزة 1948-1967 )عكا، 

فل�صطني �ملحتلة: د�ر �الأ�صو�ر، 1987(، �ص 77-76.

�إرها�صات ت�صكيل فتح، من خالل  �لزعنون يف مذكر�ته عن ت�صكيل هذه �جلبهة كاأحد  حتدث �صليم   

ال�شرية  �لزعنون،  �صليم  �نظر:  لها.  رئي�صاً  ُعنيِّ  �إنه  وقال  �الأحز�ب،  وجتاوز  �لوطني  للعمل  تبنيها 

 ،)2013 للن�رش و�لتوزيع،  �الأهلية  �الأردن:  الأديب )عّمان،  اأبو  الزعنون  وامل�شرية: مذكرات �شليم 

�ص 63-60.

مقابلة �أجرتها �صلوى �لعمد مع خليل �لوزير، ال�شفري، 1988/4/26.  
7
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بوؤرة هذ� �لنقا�ص تركزت على ما يبدو و�صط طالب �الإخو�ن يف �جلامعات �مل�رشية 

وبدرجة �أقل يف قطاع غزة. حيث جند �أ�صماء �أع�صاء من �الإخو�ن �أ�صبحو� قياد�ت 

وغالب  �لزعنون،  وريا�ص  �لزعنون،  و�صليم  �لوزير،  خليل  �أمثال  فتح  يف  بارزة 

 وكمال عدو�ن، 
9
 وحممد يو�صف �لنجار،

8
�لوزير، و�صعيد �ملزين، وعبد �لفتاح حمود،

 
10

و�صالح خلف، وعبد �هلل �صيام، وحممد �الإفرجني؛ و�ن�صم �إليهم فتحي �لبلعاوي

بعد خروجه من �ل�صجن يف �صيف 1957، كما كان معهم ها�صم �خلزند�ر. ومعظم 

ُولد عبد �لفتاح عي�صى حمود )�أبو �صالح( يف قرية �لتّينة ق�صاء �لرملة �صنة 1933. هاجر مع و�لدته   
8

�خلم�صينيات.  �أو�ئل  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  �إىل  �نتمى   .1948 حرب  يف  غزة  قطاع  �إىل  و�إخوته 

توىل  كما  دور�تها،  �إحدى  يف  فل�صطني  طلبة  ر�بطة  رئا�صة  وتوىل  �لقاهرة،  يف  �لبرتول  هند�صة  در�ص 

1957، حيث ��صتقر موؤقتاً يف خميم عقبة جب  من�صب نائب �لرئي�ص يف دور�ت �أخرى. وتخرج �صنة 

�ل�رشقية  �ملنطقة  للعمل يف  �نتقل  �ملخيم.  �الإخو�ن يف  �صعبة  �لطالب يف  بالتدري�ص ور�أ�ص ق�صم  وعمل 

�نتقل  قياد�تها.  �أبرز  �أحد  و�صار  فتح،  حركة  تاأ�صي�ص  يف  �صارك  وهناك   ،]1958[ �صنة  بال�صعودية 

للعمل يف قطر �صنة 1964. �نتخب يف �ملوؤمتر �الأول لفتح ع�صو�ً يف �للجنة �ملركزية، و�أوكلت �إليه �أمانة 

�رش �إقليم �الأردن. تفرغ للعمل يف حركة فتح يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1967 حيث ��صتقر يف �الأردن. 

كان رحمه �هلل �أول �صهد�ء �للجنة �ملركزية حلركة فتح يف 1968/2/28.

�إىل  1931، هاجر مع عائلته  �لرملة �صنة  يبنا ق�صاء  )�أبو يو�صف( يف قرية  �لنجار  ولد حممد يو�صف   
9

قطاع غزة يف حرب 1948، و��صتقر يف خميم رفح. �نتظم يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني �صنة 1951. كان 

من قادة �لعمل �لع�صكري �الإخو�ين يف �لقطاع. عمل يف جمال �لتدري�ص. كان من قادة �ملظاهر�ت �لتي 

�ل�صلطات �مل�رشية  1956، حيث �عتقلته  �آذ�ر/ مار�ص  �أ�صقطت م�رشوع توطني �لالجئني يف �صيناء يف 

على �إثرها. ��صطر ملغادرة �لقطاع �صنة 1956 �إىل �الأردن، بعد �أن ُمنع من �لعمل، و��صتقر يف خميم عقبة 

جب. �نتقل للعمل يف قطر �صنة 1960. من موؤ�ص�صي حركة فتح، و��صتمر يف �لوقت نف�صه م�صوؤوالً عن 

�الإخو�ن �لفل�صطينيني �لقادمني من �لقطاع، �إىل �أن �عتبته جماعة �الإخو�ن من�صحباً �صنة 1962. ع�صو 

�للجنة �ملركزية حلركة فتح منذ �صنة 1963، �صغل من�صب �ملفو�ص �ملايل، وتوىل �لقيادة �لعامة لقو�ت 

�لعا�صفة. �نتخب ع�صو�ً يف �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير ورئي�صاً لد�ئرتها �ل�صيا�صية �صنة 1969. 

��صت�صهد رحمه �هلل يف 1973/4/10.

در�ص   .1929/8/23 يف  طولكرم  ق�صاء  بلعا  قرية  يف  غ�صان(  )�أبو  �لبلعاوي  قا�صم  حممد  فتحي  ولد   
10

تاأ�صي�ص  يف  رئي�ص  دور  له  م�رش.  يف  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  �صباب  قادة  �أبرز  من  وكان  �الأزهر،  يف 

�لقيادية و�خلطابية.  باإمكاناته  ��صتهر  �لعام الأربع دور�ت.  ر�بطة طلبة فل�صطني، وكان �صكرتريها 

�الإخو�نية  �ل�صخ�صيات  �أبرز  من  فاأ�صبح   ،1953 �أو�خر  غزة  قطاع  �إىل  �مل�رشية  �ل�صلطات  طردته 

�إثر �لهجوم �الإ�رش�ئيلي   1955 مار�ص  هناك. كان على ر�أ�ص �ملظاهر�ت �لتي قادها �الإخو�ن يف �آذ�ر/ 

�إثر ذلك  �إ�صقاط م�رشوع �لتوطني يف �صيناء. �عتقلته �ل�صلطات �مل�رشية  �إىل  �أدت  على �لقطاع، و�لتي 

�أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح، ولقب �أ�صبح من   ملدة عامني و�صهرين، ثم عاد للعمل مدر�صاً يف �لقطاع. 

عينه  حيث  �أو�صلو،  �تفاق  بعد  فل�صطني  �إىل  عاد   ،1962 �صنة  قطر  يف  للعمل  �نتقل  �لوطنية“،  بـ“�أبو 

عرفات وكيالً لوز�رة �لرتبية. تويف رحمه �هلل يف 1996/6/23.
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هوؤالء كانو� على �صد�قة بيا�رش عرفات �لذي كان رئي�صاً لر�بطة طلبة فل�صطني ثم 

 يف تلك �لفرتة. 
11

رئي�صاً لر�بطة �خلريجني �لفل�صطينيني

ويالحظ �لد�ر�ص لن�صاأة فتح �أنها ن�صاأت يف حالة من �لفر�غ �لقيادي و�ملوؤ�ص�صاتي 

�لفل�صطيني. ف�صعت مللء هذ� �لفر�غ من خالل م�رشوع وطني حمدد �ملعامل. فبعد 

حرب 1948، وقفت �لبلد�ن �لعربية موقفاً �صلبياً من �لهيئة �لعربية �لعليا �لتي كانت 

�الأر�ص،  على  �صلطاتها  ممار�صة  من  ومنعتها  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  قيادة  تت�صدر 

وتز�يدت عملية عزلها و�إ�صعاف فاعليتها مع مرور �خلم�صينيات، خ�صو�صاً جتاه 

 )1962-1954( �جلز�ئرية  �لثورة  �ندالع  �إن  ثم  �حل�صيني.  �أمني  �حلاج  رئي�صها 

لرو�د  كبري�ً  معنوياً  �أعطى دفعاً  قد  �الأر�ص،  �أخذت حتققها على  �لتي  و�لنجاحات 

دولياً  وتعاطفاً  و�إ�صالمياً  عربياً  دعماً  تلقى  وطنية  ثورة  �إطالق  باإمكانية  فتح، 

و��صعاً.

و�الأمنية  �لتنظيمية  خبتهم  من  فتح  موؤ�ص�صو  ��صتفاد  فقد  �أخرى،  ناحية  من 

ر�صيد�ً  ذلك  �صكل  حيث  �خلا�ص“؛  “�لنظام  يف  وحتديد�ً  �الإخو�ن،  يف  و�لع�صكرية 

مهماً و“ر�أ�ص مال“ �صجعهم على �مل�صي يف بناء �لتنظيم �جلديد. كما ��صتفادو� من 

�الإجنليز  �لقناة �صّد  �الإخو�ن يف حرب  خبة زمالئهم ممن �صاركو� مع متطوعي 

ممن  زمالئهم  خبة  من  ��صتفادو�  كما  عرفات،  يا�رش  وحتديد�ً   )1954-1951(

�صاركو� يف حرب 1948 وحتديد�ً يو�صف عمرية وكامل �ل�رشيف. 

وبعد �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من �لقطاع بنحو �أربعة �أ�صهر )�صيف 1957(، قدَّم 

�مل�صلمني يف قطاع غزة هاين ب�صي�صو )وكان  �الإخو�ن  �إىل زعيم  �أبو جهاد ت�صور�ً 

ب�صي�صو �إذ� عاد �إىل غزة يف �ل�صيف، من مكان عمله يف �لعر�ق، يقدمه �إخو�نه للقيادة( 

يق�صي باإن�صاء تنظيم ال يحمل لوناً �إ�صالمياً يف مظهره، و�إمنا يحمل �صعار حترير 

فل�صطني عن طريق �لكفاح �مل�صلح، ويقوم باالإعد�د لذلك. ونوَّه �أبو جهاد يف مذكرته 

يفكُّ  و�صوف  و�جلماهري،  �الإخو�ن  بني  �ملغلقة  �الأبو�ب  �صيفتح  �لتنظيم  هذ�  �أن  �إىل 

هذه �لر�بطة �أن�صاأها عرفات لتكون و�جهة لتحركه �لنقابي و�ل�صعبي و�ل�صيا�صي؛ ويتندر زمالوؤه �أنه   
11

كان ع�صوها �لوحيد. عي�صى حممد يو�صف، مقابلة مع �ملوؤلف، بريوت، 2018/10/9. و�نظر �أي�صاً: 

�صليم �لزعنون، ال�شرية وامل�شرية، هام�ص �صفحة 45.
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ويجب  حية،  فل�صطني  ق�صية  ُيبقي  و�صوف  لالإخو�ن،  �لنا�رش  عبد  نظام  ح�صار 

�لدول �لعربية على خو�ص �حلرب. وقد عر�ص ب�صي�صو �ملذكرة على عبد �هلل �أبو عزة 

يف متوز/ يوليو 1957 )�لذي كان �إىل جانب عبد �لبديع �صابر يتوليان عملياً قيادة 

�الإخو�ن يف غزة يف غياب ب�صي�صو(. غري �أن �أبو عزة �عتذر عن �لنظر فيها الن�صغاله 

 
12

بامتحانات �لثانوية �لعامة.

ويبدو �أن قيادة �الإخو�ن يف غزة مل تاأخذ �ملذكرة ماأخذ �جلد، فاأهملتها ومل تردَّ 

عليها. وعلى ما يظهر فاإن �لتوجه �لعام للقيادة كان ييل نحو �لرتيث، و�ل�صلوك 

�الأمني �حلذر، و�لرتكيز على �لرتبية، و�ملحافظة على �لذ�ت، يف �أجو�ء مالحقة �لنظام 

�مل�رشي. ورمبا �نعك�صت طبيعة �لقيادة و�لتي متيل لعدم �لدخول يف مغامر�ت تر�ها 

غري حم�صوبة، يف بيئة غري مو�تية، على �لنظرة �ل�صلبية للم�رشوع. وعزز ذلك، �أن 

�الن�صباط  عدم  من  ب�صيء  يت�رشفون  كانو�  للفكرة  �ملتحم�صني  ورفاقه  جهاد  �أبا 

�إخو�ن  �تخذتها قيادة  �لتي  �ل�رشية �جلديدة  �لرتتيبات  يف نظرها، وح�صب معايري 

�أبو عزة نف�صه، فاإن تنظيم �الإخو�ن يف �لقطاع يف و�صعه �جلديد   وبح�صب 
13

غزة.

معها  �لتعامل  على  �أبقى  و�إن  �لد�خلية،  �لتنظيمية  �لبيئة  عن  �لعنا�رش  هذه  عزل 

�ن�صمامها  و�أن  مك�صوفة،  عنا�رش  �أنها  بحجة  �لعام،  �الإخو�ين  �الإطار  يف  كاإخو�ن 

للتنظيم �الإخو�ين �ل�رشي ينطوي على خطر كبري. وهو موقف تاأثر بنظرة هاين 

�تهامهم  ويف  �ن�صباطهم،  يف  و�إمنا  لالإخو�ن  �نتمائهم  يف  ت�صكك  مل  �لتي  ب�صي�صو 

 ولعل �صبب هذه �لنظرة �حلذرة من 
14

بـ“�أ�صاليب �ملر�وغة“ د�خل �لعمل �الإخو�ين.

�لقيادة �أن �ملجموعة �الإخو�نية �لتي مالت الإن�صاء فتح، كان لديها ��صتعد�د�ت كبرية 

لالنفتاح �ل�صعبي و�ل�صيا�صي و�حلركي، و�لتعبري عن نف�صها من خالل الفتة وطنية 

جر�أة  �أكرث  كانت  وبالتايل  �الإ�صالمية(،  مبرجعيتها  �لوقت  ذلك  يف  �الإخالل  )دون 

مقابل  فعال؛  “عملي“  باأ�صلوب  �خلارجية،  �لبيئة  مع  �لتو��صل  على  قدرة  و�أكرث 

�لقيادة �لتي رّكزت على مللمة �ل�صف، و�حلفاظ على �لذ�ت، و�لرتكيز على �لرتبية 

، بانتظار فر�صة �أف�صل الإطالق “�مل�رشوع �الإ�صالمي لفل�صطني“. و�الإعد�د �ملُتاأينِّ

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 72-71.  
12

�نظر: �ملرجع نف�صه، �ص 86-73.  
13

�ملرجع نف�صه، �ص 75-74.  
14
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ويظهر �أن قيادة �الإخو�ن �لتي رمبا جنحت يف ترتيباتها �ملت�صددة يف حفظ �لذ�ت، 

قد دفعت الحقاً ثمناً غالياً نتيجة عدم ��صتيعابها لعدد من �أف�صل عنا�رشها و�أكرثهم 

�ندفاعاً للعمل، وتركها �إياهم يف “�ملنطقة �لرمادية“ �أو جعلهم من “�أهل �الأعر�ف“!! 

فلم يعودو� مقيدين ب�صو�بطها وقيودها.

وعلى ما يبدو، فاإنَّ �لعنا�رش �لتي �نخرطت يف فتح، كانت تدرك �صو�بط �لقيادة 

�أبو جهاد طويالً يف �لقطاع  وحذرها، ولذلك مل تر�هن على تبني �ملذكرة، فلم يبَق 

�لعنا�رش  من  �لعديد  كانت  �أ�صهر  ب�صعة  وخالل  للقاهرة.  وعاد  �ملذكرة  رفع  بعد 

�الإخو�ن  عنا�رش  بتنظيم  بد�أت  قد  �الإخو�ن  يف  �لكبرية  �ملكانة  وذ�ت  “�ملرموقة“ 
كما   

15
لالإخو�ن. و�نتمائها  بع�صويتها  حتتفظ  فيه  ظلّت  �لذي  �لوقت  يف  فتح،  يف 

الحظ �أبو عزة �أن موؤ�ص�صي فتح من �الإخو�ن كانو� على ما يبدو قد قطعو� �صوطاً 

�ملذكرة تقريب  و�أر�دو� بهذه  يف مناق�صاتهم وتن�صيج فكرتهم )وهو ما نرجحه(، 

�أخرية  حماولة  ذلك  عدُّو�  ولعلهم   
16

�إليه. و�صلو�  �لذي  �ملدى  �إىل  �الإخو�ن  قيادة 

لدفع �لقيادة لتبني �لفكرة، و“�الإعذ�ر �إىل �هلل“، وكذلك �الإعذ�ر �إىل قو�عد �الإخو�ن، 

�مل�صي مبا يخالف  باأنهم قامو� مبا عليهم، قبل  للفكرة،  �لتي �صيقومون بدعوتها 

توجهات �لقيادة.

�لتنظيمية  �لقطاع برتتيب بنيتهم  �أبناء  �لفل�صطينيني من  �الإخو�ن  �إن عدم قيام 

�إال يف مطلع  لالإقامة يف �خلارج،  �نتقلو�  �لذين  باأفر�دهم  �لعالقة  �لد�خلية، و�صبط 

�ل�صتينيات؛ قد �أعطى حركة فتح م�صاحة و��صعة للعمل يف �لو�صط �الإخو�ين؛ حيث 

رموز  من  �لعديد  قيام  ت�صهيل  يف  �لرمادية“  و“�ملنطقة  �لرخوة“  “�لبيئة  �أ�صهمت 

�صباب  وكان  �الإخو�ن؛  عنا�رش  بتجنيد  فتح  يف  قياد�ت  �أ�صبحو�  �لذين  �الإخو�ن 

�الإخو�ن يعدُّون فتح جزء�ً منهم �إىل �أن �نك�صف �الأمر وز�دت �لت�صاوؤالت؛ وهو ما 

 وما �أكده �الإخو�ن �لفل�صطينيون �لذين كانو� يقيمون 
17

�أ�صار �إليه عبد �هلل �أبو عزة،

�لكويت، يف  �أبرزها  �ملوؤلف،  مع  مقابالت  عدة  حمد،  و�صليمان  74؛  �ص  نف�صه،  �ملرجع  �نظر:   
15 

.1999/11/27-22

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 73.  
16

�ملرجع نف�صه، �ص 77-75.  
17
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�أع�صاوؤها يف �لظاهر بني �إخو�نهم   فقد ن�صاأت حركة فتح �رّش�ً، وظّل 
18

يف �لكويت.

“�إخو�ناً“، ومل يخبو� �إال من وثقو� به، وخ�صو�صاً من ��صرتك يف �لعمل �لتنظيمي 
 
19

�جلهادي �خلا�ص، وتابعو� �نتقاء �أفر�د من �الإخو�ن ل�صّمهم �إىل فتح.

خليل الوزير:

ح�صب خالد �حل�صن، �أحد �أبرز قادة فتح، فاإن �أبا جهاد خليل �لوزير هو �لذي 

 وهو ر�أي يوؤكده عدد من رموز وقياد�ت �الإخو�ن �لفل�صطينيني، 
20

بد�أ حركة فتح.

ممن كانو� على �حتكاك ومعرفة باأبي جهاد يف تلك �لفرتة �أمثال حممد �خل�رشي، 

 وكان �أبو جهاد من قادة �لتنظيم �الإخو�ين �ل�رشي 
21

وخريي �الأغا، و�صليمان حمد.

 وكان �أبو جهاد يتطلع �إىل �آفاق جديدة للعمل يف �صنة 1955 
22

�لع�صكري يف �لقطاع.

وطاأة  حتت  م�صدود  طريق  �إىل  وو�صل  �الإخو�ين  �لع�صكري  �لعمل  تر�جع  �أن  بعد 

مطارد�ت �لنظام �مل�رشي.  

تعرَّف �أبو جهاد على يا�رش عرفات، �لذي كان رئي�صاً لر�بطة طلبة فل�صطني يف 

م�رش، و�لذي قام مع �إخو�نه �لطالب )بناء على تو��صل خليل �لوزير مع �لر�بطة( 

�إثر �لهجوم �الإ�رش�ئيلي على قطاع  �لعربية  �لدول  بعمل �عت�صام عند مقر جامعة 

�لقطاع.  يف  غا�صبة  فل�صطينية  مظاهر�ت  ر�فقته  و�لذي   ،1955/2/28 يف  غزة 

وبح�صب �أبي جهاد، فقد �ختار �لرئي�ص عبد �لنا�رش بعد ذلك يا�رش عرفات وفتحي 

�إليه. ويف  �لقطاع ورفعه  �الأو�صاع يف  تقرير عن  الإعد�د  ر�أ�ص جلنة  على  �لبلعاوي 

23
�صوء تقرير �أبو عمار قام عبد �لنا�رش بتعزيز �لقو�ت �مل�رشية يف �لقطاع.

مقابلة مع �صليمان حمد؛ ومنري عجور، مقابلة مع �ملوؤلف، �لكويت، 1999/11/24.  
18

عبد �لرحمن بارود، مقابلة مع �ملوؤلف، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/14.  
19

 Helena Cobban, The Palestinian Liberation Organization: People, Power and Politics  
20

)US: Cambridge University Press, 1988(, p. 24.

مقابالت مع: حممد �خل�رشي، جدة، �ل�صعودية، 13-1998/9/14، وخريي �الأغا، جدة، �ل�صعودية،   
21

1998/9/16، و�صليمان حمد.

مقابلة مع حممد �خل�رشي؛ وفوزي جب، مقابلة مع �ملوؤلف، �لكويت، 1999/11/20.   
22

ب�صاأن  جهاد  �أبي  لدى  لب�ص  ثمة  �أن  يبدو   .62-61 �ص  �لبد�يات،  فتح:  حركة  �لوزير،  خليل  �نظر:   
23

�لهجوم  بعد  غزة  يف  �ملظاهر�ت  قادة  من  كان  �لبلعاوي  الأن  �لبلعاوي،  لفتحي  �لنا�رش  عبد  �ختيار 

�لف�صل  )�نظر  �ملظاهر�ت  بعد  عليه  �مل�رشية  �ل�صلطات  قب�صت  كما  م�رش،  يف  يكن  ومل  �الإ�رش�ئيلي 

�لثالث من هذ� �لكتاب(. 
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�أن ح�صل على  1956/1955 بعد  �لدر��صي  �لعام  �أبو جهاد باجلامعة يف  �لتحق 

قبول يف جامعة �الإ�صكندرية يف كلية �الآد�ب يف ق�صم �ل�صحافة، غري �أنه مل يتمكن من 

�حل�صول على �الإعانة �لتي تعطى للطالب، وكانت 14 جنيهاً م�رشياً )وكان �لطالب 

 ويف �أثناء 
24

ي�رشف منها على نف�صه و�أهله(، وبالتايل، مل ي�صتطع مو��صلة �لدر��صة.

�لقاهرة.  يف  �ل�صعودي  �لعمل  مكتب  يف  يعمل  له  عم  �بن  �صاعد  �لقاهرة  يف  وجوده 

وهناك �أوكلو� له مهمة توزيع �ملدر�صني �ملبتعثني �إىل �ل�صعودية يف مناطقها �ملختلفة. 

يف  يعمل  �أن  �ملنقور  نا�رش  �ملكتب  مدير  عليه  عر�ص  توزيعهم،  من  �نتهى  وعندما 

و�إخو�نه  وقام  �أ�صهر،  ثالثة  �لتدري�ص  يف  هناك  فعمل  ع�صري.  منطقة  يف  “�لقنفذة“ 
بعمل مميز غريَّ وجه �لقنفذة، كما يقول خليل �لوزير نف�صه. غري �أن �ملعاناة �ملعي�صية 

 وعلى ما يظهر، فقد كانت �لفرتة �لتي ق�صاها 
25

كانت كبرية، فرتكها عائد�ً للقاهرة.

يف �لقنفذة هي �لن�صف �لثاين من �ل�صنة �لدر��صية 1956/1955. 

�صلته  على  حافظ   )1956/1955( م�رش  يف  �لوزير  خليل  ق�صاه  �لذي  �لعام  يف 

�لقطاع حتى  �الإخو�ن يف  �إليه كاأحد كبار  َينظر  �أبو عزة   وكان 
26

�الإخو�ن، بجماعة 

توطدت  كما  فتح،  فكرة  زمالئه  مع  ج  ُين�صِّ كان  يبدو  ما  على  لكنه   
27.1957 �صنة 

عالقته بيا�رش عرفات، �لذي �أخذ ي�صاركه �الأفكار و�لتوجهات نف�صها يف �رشورة 

�أبا جهاد حافظ على  �أن  �إطالق عمل فل�صطيني مقاوم ياأخذ �صبغة وطنية. ويظهر 

من  مندوبني  �أن  غو�صة  �إبر�هيم  يذكر  �إذ  �لفل�صطينيني؛  �الإخو�ن  يف  متقدم  موقع 

�الإخو�ن من جن�صيات خمتلفة من �لطالب �لد�ر�صني مب�رش، كانو� يلتقون يف �أجو�ء 

 �رشية عالية، وبعيد�ً عن �أعني �أجهزة �الأمن، كل �أ�صبوعني تقريباً خالل �صنة 1956،

�صالح حلّ�ص، مقابلة مع �ملوؤلف، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/16.  
24

�نظر: خليل �لوزير، حركة فتح: �لبد�يات، �ص 94-93.  
25

يوؤكد ذلك من كان على تو��صل معه من �الإخو�ن يف تلك �لفرتة �أمثال حممد �خل�رشي، ونادر �حلاج   
26

عي�صى، وحممد �صيام، و�إبر�هيم غو�صة. مقابالت مع: نادر �حلاج عي�صى، بريوت، 2015/11/17، 

و17   15 �الأردن،  عّمان،  غو�صة،  و�إبر�هيم   ،2000/6/5-4 ماليزيا،  كو�الملبور،  �صيام،  وحممد 

و1998/8/19، وحممد �خل�رشي.

�أثناء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي  �أعيد تكوينه يف  �أن �لتنظيم �ل�رشي �لذي  �إنه على �لرغم من  �أبو عزة  قال   
27

كبار  ومباركة  ر�أي  ياأخذ  مل  فاإنه  �صليمة؛  �أ�ص�ص  على  قام  قد   )1957/3/6-1956/10/31( للقطاع 

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

ب�صي�صو، وخليل �لوزير، وحممد �أبو �صيدو. �نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 52.
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�أو �صجرة  حتت  فيجل�صون  �الأورمان(،  )حديقة  �لقاهرة  يف  �حلد�ئق  �إحدى   يف 

يتم�صُّون يف �حلديقة ويتبادلون �الأخبار. وكان غو�صة ياأتي نيابة عن �الأردن، وياأتي 

وغريها،  وليبيا  �صورية  عن  �آخرون  وياأتي  غزة،  قطاع  عن  مندوباً  �لوزير  خليل 

�أو�صاع  �الأخبار و�الآر�ء. ثم يعود كل �صخ�صٍ جلماعته فيطلعهم على  فيتبادلون 

�الإخو�ن و�الأو�صاع �ل�صيا�صية يف تلك �لبلد�ن. كما ي�صري غو�صة �إىل �أن �أبا جهاد 

يف  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  م�صوؤول  ز�ر   )1957 )�صنة  �لكويت  �إىل  ذ�هباً  كان  عندما 

حيث  عي�صى،  �حلاج  ونادر  �حلميد  عبد  ح�صن  بح�صور  �لنحوي  عدنان  �لقاهرة 

نادر �حلاج عي�صى   وي�صف 
28

�لكويت. �لفل�صطينيني يف  �الإخو�ن  �إىل  �صلمه ر�صالة 

�أبا جهاد باأنه كان “�أخاً متميز�ً“، وكانت له �صلة قوية به، و�أن �أبا جهاد �صاعده يف 

 كما يذكر �صليمان حمد �أن �أبا جهاد عندما جاء للكويت 
29

بع�ص �الأعمال �لتنظيمية.

30
تعاملو� معه كاأحد �أفر�د �الإخو�ن.

يا�رش عرفات )اأبو عمار(:

ثمة �صبه �إجماع بني �الإخو�ن �لذين �لتقينا بهم على �أن يا�رش عرفات مل يكن ع�صو�ً 

مع�صكر�ت  يف  ع�صكرياً  تدريباً  وتلقى  منها.  قريباً  كان  ولكنه  �الإخو�ن،  جماعة  يف 

�الإخو�ن �صمن طلبة �جلامعات يف فرتة �ملقاومة �مل�رشية لالإجنليز يف قناة �ل�صوي�ص 

1951-1954، وكان مقرباً للقيادي �الإخو�ين ح�صن دوح، كما كان على �صلة طيبة 
يف  للدر��صة  �لقادمني  �الإ�صالمي  �لعامل  طلبة  مع  بالعالقة  �ملعني  �الإخو�ن  مبكتب 

م�رش. وفاز على قائمة �الإخو�ن برئا�صة ر�بطة �لطلبة �لفل�صطينيني يف م�رش �أكرث من 

 
32

 وخريي �الأغا.
31

مرة. �أما �الأََخوَ�ن �للذ�ن خالفا هذ� �الإجماع فهما منري عجور،

مقابلة مع �إبر�هيم غو�صة.   
28

مقابلة مع نادر �حلاج عي�صى.  
29

مقابلة مع �صليمان حمد.   
30

مقابلة مع منري عجور.  
31

مقابلة مع خريي �الأغا. يذكر خريي �الأغا �أنه �لتقى يف عّمان �صنة 1982 بعرفات، فدخل عليهم قنديل   
32

�صاكر؛ ف�صلّم عليه عرفات، وقال له “�أهالً بالنائب بتاعي“. وي�صري �الأغا �إىل �أن عرفات �ن�صم لفرتة 

حمدودة لالإخو�ن، و�أن كمال �ل�صنانريي )من قياد�ت �الإخو�ن �مل�رشيني( عينه م�صوؤوالً عن متابعة 

�الإخو�ن �لفل�صطينيني، و�أن نائبه كان قنديل �صاكر )من قياد�ت �الإخو�ن يف �الأردن الحقاً(، وكان ذلك 

�صنة 1952. غري �أن �الأغا نف�صه، يذكر �أن عرفات مل ي�صتمر يف �الإخو�ن. و�إذ� ما �صحت هذه �لرو�ية، 

و�أنه = �نتظم لفرتة ق�صرية،  �أنه  �إىل  باالإخو�ن يعود �صببه  �ل�صابق  �الآخرين النتظامه  فلعل نفي 
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ثمة �إجماع بني �الإخو�ن �لذين ز�ملو� عرفات يف تلك �لفرتة على �أنه كان يتمتع 

�لعمل،  على  و�ملثابرة  و�جلر�أة،  وبال�صجاعة  قوية،  قيادية  وب�صخ�صية  بالذكاء 

 وبالتايل فلم 
33

ة، و�صعة �الطالع. و�لقدرة على �الإجناز وبناء �لعالقات، وقوة �حُلجَّ

�لقيادة مبا  دينامياً فعاالً، و�أن يتوىل  �لوزير ثنائياً  �أن ي�صكل مع خليل  يكن غريباً 

يلك من موؤهالت و��صتعد�د�ت.

من  �مل�رشية،  باملخابر�ت  لعرفات  عالقة  بوجود  �صكَّ  من  �الإخو�ن  من  وهناك 

�لفل�صطينيني يف  خالل �ل�صابط عبد �حلميد �ل�صغري، �لذي كان يتابع ملف �لطلبة 

م�رش. وي�صتدل على ذلك بالقدر �لكبري من حرية �حلركة �ملتاحة لعرفات و�ل�صفر 

 
34

�أنفا�صهم. �الآخرين  على  حت�صي  �ملخابر�ت  فيه  كانت  �لذي  �لوقت  يف  للخارج؛ 

“�ل�رشورة �ملوؤقتة“ �لتي يحتاجها  غري �أنه يكن تف�صري هذه �لعالقة باأنها عالقة 

�صاب فل�صطيني يتوقد حما�صة ون�صاطاً الإطالق عمل وطني فل�صطيني، باأقل قدر 

من �لعو�ئق و�لقيود. حيث كان بحاجة لطماأنة �ملخابر�ت و�أجهزة �ل�صلطة �مل�رشية 

)�لتي كان لديها متابعة ومر�قبة ل�صيقة، بحكم طبيعة �لنظام �لع�صكري �مل�رشي( 

�أنه، ك�صخ�صية عامة مك�صوفة، لي�ص من �الإخو�ن وال يعمل الأجندتهم، وال يعمل 

مبا ي�رشُّ �مل�صالح �مل�رشية.

مل ي�صتمر بعد �ل�رشبة �لتي تلقاها �الإخو�ن �صنة 1954؛ وبالتايل فكل من �لتقاه بعد ذلك مل يجد له   =

�رتباطاً باالإخو�ن. كما �أنه مل يكن من م�صلحته يف تلك �لفرتة ك�صف �أي عالقة �صابقة له باالإخو�ن.

ماليزيا،  �صالح،  حممد  حم�صن  �إىل  �لكويت،  حمد،  �صليمان  ور�صالة،  حمد؛  �صليمان  مع  مقابلة   
33

1998/2/10. و�نظر �أي�صاً: �صليم �لزعنون، ال�شرية وامل�شرية، �ص 45-44.

مثالً، مقابلتان مع: �إبر�هيم غو�صة، ونادر �حلاج عي�صى؛ و�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء: �شرية   
34

ذاتية )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 67.

كان عدنان �لنحوي م�صوؤوالً عن �الإخو�ن �لفل�صطينيني مب�رش )1956-1960(، وكان يا�رش عرفات   

�صديقاً له وكان يزوره ويبيت عنده يف �صقته. نفى �لنحوي �نتظام عرفات يف جماعة �الإخو�ن، وكان 

ي�صتبه بعالقته باملخابر�ت �مل�رشية، و�أر�صل لالإخو�ن يف �لكويت يحذرهم من “عالقاته �ملمتدة“ بعد 

�أن �صاألوه عن عرفات. �نظر: عدنان علي ر�صا حممد �لنحوي، فل�شطني واللعبة املاكرة )�لريا�ص، 

�ل�صعودية: د�ر �لنحوي للن�رش و�لتوزيع، 2008(، �ص 76-70.
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ثانيًا: انت�ضار فتح يف الو�ضط الإخواين: 

1. الكويت:

عندما َقدِم يا�رش عرفات �إىل �لكويت �صنة 1957، عمل مهند�صاً يف د�ئرة �الأ�صغال 

�لعامة، ثم حلقه خليل �لوزير �لذي عمل مدر�صاً يف �إحدى مد�ر�ص وز�رة �لرتبية، 

�لطبيعي(.  و�صطهما  )وهو  �الإخو�ين  �لو�صط  يف  فتح  فكرة  ين�رش�ن  �أخذ�  حيث 

�إىل �لكويت.  وكانا على معرفة مبعظم �خلريجني من �صباب �الإخو�ن �لذين وفدو� 

هناك  تكن  مل  حيث  �لكويت؛  يف  �لتنظيمية  �ل�صبابية  حالة  من  �ال�صتفادة  ومتت 

�الإر�صاد جمعية  حلّ  ب�صبب  �إنه  �إذ  �لكويت،  يف  �ملحليني  لالإخو�ن  و��صحة   قيادة 

�صنة 1956، فقَد �الإخو�ن �ملرجعية �لقيادية �لتي تاأمر وتنهي. والأن �لذين ��صتجابو� 

لدعوتهما يف �لبد�ية كانت غالبيتهم من �الإخو�ن، “فقد ظن �الإخو�ن �أن هذه �حلركة 

�لقبول  �لدعوة حلركة فتح  لقيَت   ولذلك 
35

با�صم جديد“. �الإخو�ن، ولالإخو�ن  من 

يف  �لرغبة  �أخذتهم  �لذين  �صبابهم،  من  كبري  عدد  �صّم  يف  وجنحت  �الإخو�ن،  لدى 

�جلهاد لتحرير فل�صطني.

من ناحية �أخرى، فاإن �الإخو�ن �لفل�صطينيني �لذين جاوؤو� للكويت، خ�صو�صاً 

يف �لن�صف �الأول من �خلم�صينيات، عا�صو� على �الأغلب بيئة �إخو�نية منفتحة، ومل 

يعي�صو� جتربة �لعمل �ل�رشي �لتي عا�صها �إخو�نهم يف �لقطاع، بعد �رشب عبد �لنا�رش 

لالإخو�ن. وكان لوجود �ثنني من قيادة �لتنظيم �الإخو�ين �خلا�ص )هما يو�صف عمرية 

�أثر كبري يف تهيئة  �لقدوم للكويت،  �لوزير يف  �أبو �صيدو( ممن �صبقا خليل  وحممد 

�لظروف �ملنا�صبة لن�صاأة فتح يف �لو�صط �الإخو�ين �لفل�صطيني يف �لكويت. فقد كان 

يو�صف عمرية �صخ�صية قيادية كبرية فيما بينهم، وكان �أكب �الإخو�ن �لفل�صطينيني 

�ملقيمني يف �لكويت �صناً، وله �صابقة �نتظام من قبل �صنة 1947 يف �صعبة �الإخو�ن يف 

يافا، وكان يلك خلفية جهادية يف حرب 1948، وله دور قيادي يف �لتنظيم �الإخو�ين 

�خلا�ص يف قطاع غزة، ومعرفة �صابقة بخليل �لوزير. وكان هو ممثّل �لفل�صطينيني 

ف �صليمان حمد  �لذي عرَّ �لكويت. وهو  �الإخو�نية و�ل�صخ�صيات يف  لدى �جلهات 

بيا�رش عرفات وبخليل �لوزير �صنة 1957.

ر�صالة �صليمان حمد.  
35
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�لدور  خالل  من  �لوزير،  بخليل  قوية  عالقة  على  فكان  �صيدو  �أبو  حممد  �أما 

�لقيادي �لذي لعبه يف �لتنظيم �خلا�ص؛ حيث كان �صلة �لو�صل بني كامل �ل�رشيف 

للعمل  متيل  �لتي  �لقيادية  حمد  �صليمان  �صخ�صية  �أ�صهمت  كما  �لوزير.  وخليل 

نف�صه. �الجتاه  يف  �لدفع  يف  عمرية،  بيو�صف  �لقوية  �لعالقة  وذ�ت   �جلهادي، 

وهوؤالء �لثالثة �ن�صمو� لفتح منذ تاأ�صي�صها. وقد �أ�صهم ذلك يف �إيجاد بيئة �إخو�نية 

�لفل�صطينيني  �الإخو�ن  معظم  �أن  نالحظ  ولذلك  فتح.  حركة  مع  للتجاوب  منا�صبة 

�لبارزين �لذين جاوؤو� للكويت يف تلك �لفرتة �ن�صمو� حلركة فتح �أمثال مو�صى ن�صار، 

  وبالتايل، 
37

 ومنري عجور.
36

و�أبو �أين ح�صن �ملدهون، و�أبو عودة ح�صني �لثو�بتة،

فاإن رموز وقياد�ت �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف �لكويت �أ�صبحو� يف قيادة فتح )�أو يف 

�ملنظومة �لقيادية و�لريادية لفتح(. 

كان لقاء �صليمان حمد �الأول بعرفات بح�صور عمرية يف م�صجد يف منطقة �لقبلة 

بالكويت. ويف وقت الحق قام عرفات ويو�صف عمرية وخليل �لوزير، بزيارة حمد 

يف بيته يف �جلهر�ء، وعر�صو� عليه فكرة فتح؛ فرحب بالفكرة. وبح�صب حمد فقد 

تو�فقو� �أنه “من �الآن نعتب �أنف�صنا م�صوؤولني عن هذ�، وكل و�حد مكلف ب�صيء؛ هذ� 

�الت�صال بالنا�ص، وهذ� بالتمويل، وهذ� بكذ�“...“و�صارت �للقاء�ت تتو�ىل للبحث 

يف �لتنظيم �جلديد، و�لتن�صيب و�لتمويل و�الإعالم و�ل�صيا�صة. و�أخذ �لعمل يتّ�صع، 

38
و�الأع�صاء يتز�يدون و�لدعوة تنت�رش خارج نطاق �جلماعة“.

مع نهاية �خلم�صينيات وبد�ية �ل�صتينيات �أخذ ياأتي للكويت �لعديد من �الإخو�ن 

�ل�صباب من �أبناء قطاع غزة من خريجي �جلامعات. وهوؤالء كانو� �أع�صاء يف �لتنظيم 

عا�صو�  والأنهم  �لفرتة.  تلك  يف  ترتيبه  �لقطاع  �إخو�ن  �أعاد  �لذي  �ل�رشي  �الإخو�ين 

م�صتوى كان  فقد  م�رش،  يف  در��صتهم  �أثناء  يف  �أو  �لقطاع  يف  �صعبة  �أمنية   ظروفاً 

�ل�صبط و�لربط لديهم عالياً، كما ظلو� على تو��صل مع قيادتهم يف �لقطاع؛ باالإ�صافة 

مقابلة مع �صليمان حمد.  
36

يذكر منري عجور �أن �لذي نظمه يف فتح هو خليل �لوزير. وي�صيف �أنه يف مرحلة الحقة، عندما متايز   
37

�الإخو�ن وفتح عن بع�صهما طلب منه مو�صى ن�صار �الن�صحاب من فتح لكنه رف�ص. مقابلة مع منري 

عجور.

ر�صالة �صليمان حمد.  
38
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مل  جتاهها.  �ملتحفظ  قيادتهم  وموقف  فتح،  بد�يات  على  جزئياً  ولو  �طالعهم  �إىل 

ين�صم هوؤالء �ل�صباب �لذين جاوؤو� �إىل �لكويت �إىل من �صبقهم من �الإخو�ن. وظلّو� 

�الإخو�ن  من  �صنفان  هناك  �أ�صبح  وبالتايل،  غزة.  يف  �ل�صابة  بقيادتهم  مرتبطني 

 1956 �صنة  �إىل   1953 �صنة  بني  من  �لوفادة  يف  �ل�صابقون  �الأول:  �لفل�صطينيني، 

�إخو�نهم من كويتيني وغريهم من �جلن�صيات  تقريباً؛ وهوؤالء كانو� مندجمني مع 

�الأخرى، �إال �أن تنظيمهم �صار مهلهالً بعد حلّ جمعية �الإر�صاد. و�ل�صنف �لثاين هم 

�لقادمون �جلدد من �خلريجني �ملرتبطني بقيادتهم يف قطاع غزة. غري �أن �لتو��صل 

يعي�ص  لكونه  �الأول  و�ل�صنف   
39

تدريجياً. يزد�د  �أخذ  �ل�صنفني  بني  و�الحتكاك 

و�صعاً تنظيمياً يف “�ملنطقة �لرمادية“ و�لبيئة �الإخو�نية “�لرخوة“ كان �أكرث قبوالً 

للم�صاركة يف فتح. �أما �ل�صنف �لثاين فكان �أكرث حذر�ً و�ن�صباطاً، لكونه د�خالً يف 

د�ئرة �اللتز�م �لتنظيمي و�لبيعة مع �إخو�نه يف �لقطاع.

�أو�ئل  للكويت  قدمو�  �لذين  �ل�صباب،  �الإخو�ن  تنظيم  عمليات  َت�رِش  مل  ولذلك، 

�الإخو�ن  قدماء  مع  كانت  �لتي  نف�صها  بال�صال�صة  فتح  حركة  يف  �ل�صتينيات، 

حممد  يذكر  فمثالً  ل�صفوفها.  �صّمهم  يف  جناحاً  �أقل  فتح  فكانت  �لفل�صطينيني؛ 

 )1961 1960/ �صيف  )نهاية �صيف  �أعزباً  فيه  �لذي عا�ص  �لعام  �أنه خالل  �صيام 

حاول يا�رش عرفات و�صالح خلف جتنيده يف فتح، فق�صو� معه يوماً كامالً )يوم 

�لبرتول،  �رشكة  نادي  يف  �لغد�ء  تناولو�  حيث  �الأحمدي،  ملدينة  زيارة  يف  �جلمعة( 

وز�رو� �لدكتور �أمني �الأغا �لذي كان ي�صكن هناك وكان معهم يف فتح �أي�صاً. وبعد 

�نق�صاء هذ� �ليوم “�ملمتع“ َدَعياه �إىل حركة فتح. غري �أن �صيام قال لهما �إن يف عنقه 

بيعة لالإخو�ن “وهم على �لطريق �لذي �أحبه؛ فاإن كنتم تريدوننا معكم، فلينتدبونا 

مع  حتاول  ال  عمار  �أبا  “يا  عمار  الأبي  خلف  �صالح  قال  �إ�رش�ره،  ومع  �إليكم“. 

�صيام فهو ملتزم بجماعته“. 

2. قطاع غزة:

يف قطاع غزة، يبدو �أن قيادة �الإخو�ن �لتي متكنت من �إعادة ترتيب �لتنظيم بعد 

�رشبة عبد �لنا�رش لالإخو�ن )�نظر �لف�صل �لثالث( كانت �أقدر على �صبط عنا�رشها 

ر�صالة �صليمان حمد.  
39



240

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

مقارنة بالكويت. فقد تعاملت مع �لعنا�رش �لتي �أ�ص�صت فتح يف �لقطاع كعنا�رش غري 

من�صبطة، وحر�صت على �إبقائها بعيد�ً عن �النخر�ط يف �لو�صع �لتنظيمي �لد�خلي، 

غري �أن �أبو عزة �لذي كان يف قيادة �إخو�ن غزة، يعرتف �أن طرح عنا�رش فتح كان 

“منطقياً، وتتواله عنا�رش قيادية �إخو�نية موثوقة“. و�أنه خالل ثالث �صنو�ت وقبل 
�أن يتو�صل �الإخو�ن �إىل �إجابات وت�صور و��صح )1957-1960(، كان �الإخو�ن قد 

فقدو� �أفر�د�ً من �أف�صل عنا�رشهم؛ خ�صو�صاً مع وجود �أعد�د كبرية منهم يف بلد�ن 

خمتلفة ي�صعب �لتو��صل معهم فيها؛ و�إن “موثوقية وقيادية دعاة فتح يف �الإخو�ن 

40
لت عليهم �قتنا�ص �أفر�د كثريين وممتازين من �الإخو�ن“. �صهَّ

�صالح  لفتح  �نتمت  �لتي  �لقياد�ت  من  غزة  قطاع  يف  �لدور  هذ�  مار�ص  وممن 

�لن�صري�ت؛  خميم  قرب  �لوليد  بن  خالد  مدر�صة  يف  تخرجه  بعد  عمل  �لذي  خلف 

من  �لبلعاوي  فتحي  وكان   
41

�لوزير. وغالب  ه�صام(،  )�أبو  �ملزيَّن  �صعيد  وكذلك 

�أو�خر �مل�رشية  �ل�صلطات  �عتقلته  وقد  �لقاهرة.  يف  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن   قياد�ت 

�صنة 1953، وقامت برتحيله �إىل قطاع غزة حيث عمل مدر�صاً يف مد�ر�ص �لالجئني يف 

دير �لبلح و�لبيج �لثانوية. وكانت له �صالته �ملبكرة بخليل �لوزير ويا�رش عرفات، 

قطر يف  للعمل  �نتقل  وقد  �لقطاع.  يف  فتح  حلركة  �الأو�ئل  �ملوؤ�ص�صني  من   و�أ�صبح 

ومن �لرموز �الإخو�نية �لبارزة �لتي �صاركت يف تاأ�صي�ص حركة فتح 
 42 

�صنة 1962.

يف �لقطاع �ل�صيخ ها�صم �خلزند�ر، �لذي ��صتمر يف �اللتز�م معها حتى بعد �ملفا�صلة 

43 كما �ن�صم ريا�ص �لزعنون لقيادة فتح يف غزة، بعد تخرجه من �لقاهرة.  
و�لتمايز.

�لذي كان مقرباً من �صالح خلف،  ويف قطاع غزة، الحظ ح�صن خليل ح�صني 

و�لذي دخل على يد �أبي �إياد يف حركة فتح مع عدد من رفاقه يف �صيف 1963، �أن 

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 76-77؛ وعبد �هلل �أبو عزة، مقابلة مع �ملوؤلف، �أبو ظبي،   
40

�الإمار�ت، 1998/6/29.

�نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 74؛ وح�صن خليل ح�صني، اأبو اإياد �شالح خلف:   
41

�شفحات جمهولة من حياته )عّمان، �الأردن: د.ن، 1991(، �ص 19؛ ومقابلة مع �صالح حلّ�ص. 

د.ن،  )د.م:  اخلزندار  ها�شم  ال�شيخ  ال�شهيد  الإمام  عيون  يف  فل�شطني  �خلزند�ر،  ها�صم  حم�صن   
42

2011(، ج 8، �ص 295.

�ملرجع نف�صه، �ص 300.  
43
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 كان مرتدد�ً يف دخول فتح �إىل �أن ح�صم �أمره يف �صنة 1964 على 
44

�أ�صعد �ل�صفطاوي

�مل�صلمني“ على حّد  “كل موؤ�ص�صيها كانو� من خرية �صباب �الإخو�ن  �أن  �لرغم من 

45
تعبريه. غري �أن �ل�صفطاوي �رشعان ما �أ�صبح �أبرز قادة فتح يف �لقطاع.

وقالت در��صة ن�رشتها جملة �ملعركة، �لتي تتبع �أحد �لتيار�ت �لفتحاوية، �إن ما 

و�أن �جلماعة ظلت  �مل�صلمني.  �الإخو�ن  �إىل جماعة  تنت�صب  “جمموعة غزة“  �أ�صمته 

و�جهتها �لعلنية حتى بعد تاأ�صي�ص �حلركة، وظلت �أي�صاً على عالقة طيبة بها حتى 

�أن بع�ص �أع�صائها ظل ينتمي �إىل �جلماعة بعد تاأ�صي�ص �حلركة. و�أ�صافت �لدر��صة 

�إن من بني �الأع�صاء �ملوؤ�ص�صني يف �لقطاع �صالح خلف، وفتحي �لبلعاوي، و�أ�صعد 

�ل�صفطاوي، وعوين �لقي�صاوي، و�صليم �لزعنون، وماجد �صادق �ملزيني، وحممد 

 وكلهم ذوي خلفيات �إخو�نية. ورمبا مل تق�صد �لدر��صة �أولئك 
46

ح�صن �الإفرجني،

�لذين بد�أو� �لعمل فح�صب، و�إمنا من كان له دور نوعي الحقاً، �إذ �إن �صليم �لزعنون 

 ولعله �أدى �أدو�ر�ً مهمة 
47

مثالً �نتظم على يد خليل �لوزير يف �لكويت �صنة 1960،

 
عندما كان يعود �إىل �لقطاع يف �ل�صيف.

يذكر حم�صن ها�صم �خلزند�ر �أن �للقاء �الأول لتاأ�صي�ص فتح يف قطاع غزة كان يف 

بيت �ل�صيخ ها�صم �خلزند�ر بح�صور عدد من �الإخو�ن بينهم هاين ب�صي�صو. و�أن 

�ملجتمعني �ختارو� ��صم “حتوف“ حلركة �لتحرير �لوطني �لفل�صطيني، و�أن هاين 

م�صتبعدة،  رو�ية  وهي 
48

�حلا�رشون. فو�فق  فتح  ��صم  �قرتح  �لذي  هو  ب�صي�صو 

ولد �أ�صعد �ل�صفطاوي يف �ملجدل �صنة 1934. �نتمى لالإخو�ن وهو يف �لثانوية، كان مع خليل �لوزير   
44

طردته  بالقاهرة،  �ملعلمني  بكلية   1954 �صنة  �لتحق  لالإخو�ن،  �ل�رشي  �لع�صكري  �جلهاز  �صمن 

�ل�صلطات �مل�رشية �إىل قطاع غزة ب�صبب �نتمائه جلماعة �الإخو�ن. عمل مدر�صاً مبدر�صة خالد بن �لوليد 

يف دير �لبلح ثم �نتقل للعمل يف مد�ر�ص �لوكالة. �غتيل رحمه �هلل يف 1993/10/21.

�نظر: ح�صن خليل ح�صني، اأبو اإياد �شالح خلف، �ص 59.  
45

جملة  موقع  فتح،  ملف  �لثالثة،  �حللقة  �لد�خل،“  من  �لر�هنة  �لفل�صطينية  �لوطنية  “�حلركة  �نظر:   
46

�ملعركة، 2018/11/23، يف:

http://alma3raka.net/spip.php?page=article&id_article=217&lang=ar  

�نظر: �صليم �لزعنون، ال�شرية وامل�شرية، �ص 94-93.   
47

حم�صن ها�صم �خلزند�ر، فل�شطني يف عيون الإمام ال�شهيد ال�شيخ ها�شم اخلزندار، �ص 299-298.  
48
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على ما يبدو لنا، خ�صو�صاً فيما يتعلق بهاين ب�صي�صو �لذي كان على ر�أ�ص تنظيم 

من  �إليها  �نتمى  من  بحق  �إجر�ء�ت  �تخذ  و�لذي  فتح،  الإن�صاء  �لر�ف�ص  �الإخو�ن 

�الإخو�ن، كما ذكرنا �صابقاً.

3. م�رش:

كانت �لقاهرة بوؤرة �أ�صا�صية لتن�صيج �لنقا�ص يف �لو�صط �الإخو�ين حول �إن�صاء 

�إمكانية  حول  نقا�صات  وحدثت  �خلم�صينيات.  منت�صف  منذ  مقاوم،  وطني  عمل 

نقا�صات حول  �إ�صالمية، كما حدثت  �إن�صاء تنظيم وطني، ال يظهر هوية  وجدوى 

“�إ�رش�ئيل“، من خالل �صن هجمات عب  فكرة توريط �لبالد �لعربية باحلرب مع 

�حلدود، توؤدي لردود فعل �إ�رش�ئيلية عنيفة. وكان �ملعرت�صون من �الإخو�ن يرون 

�أن ذلك �صيوؤدي �إىل نتائج كارثية، و�صتحتل “�إ�رش�ئيل“ مزيد�ً من �الأر��صي، و�أن 

49
ذلك �صيوؤثر �صلباً على نظرة �لعرب لهم.

بفكرة  �قتنعو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  قياد�ت  من  عدد�ً  فاإن  �ملقابل،  يف 

فتح، �أ�صبحو� من جيل �لتاأ�صي�ص، حيث ظهرت �لدعوة لها يف �لقاهرة �صنة 1958 

تقريباً، و�أخذت تنت�رش يف �لو�صط �الإخو�ين. و�ختار رو�دها �الأو�ئل من �الإخو�ن، 

على �الأغلب �ال�صتمر�ر يف ع�صوية �الإخو�ن، يف بد�يات م�صو�رهم مع فتح، ومالو� 

نزعو�  فقد  نف�صه،  �لوقت  ويف  �الإخو�ن.  من  جتنيده  يكن  من  جتنيد  متابعة  �إىل 

فتح  مب�رشوع  قناعاتهم  تز�يد  مع  �الإخو�ن،  من  �لهادئ  �لتدريجي  �الن�صحاب  �إىل 

�أطر  يف  �لعمل  بجدوى  قناعاتهم  وتر�جع  فتح،  يف  �ن�صغاالتهم  وتز�يد  وجدو�ه، 

�أمرت  �أن  �أو�ئل �ل�صتينيات، وبعد  �أمره يف  �أن ��صطر معظمهم حل�صم  �إىل  �الإخو�ن؛ 

50
كل جهة �أع�صاءها باختيار �أحد �لفريقني.

وقد تو��صل يا�رش عرفات بعد تاأ�صي�ص فتح مع م�صوؤول �الإخو�ن �لفل�صطينيني 

د�ئم  عرفات  وكان  �صد�قة،  عالقة  بينهما  كانت  حيث  �لنحوي،  عدنان  م�رش  يف 

كان  وقد  فتح.  حركة  يف  �إدخاله  حثيث  ب�صكل  وحاول  له،  و�ال�صت�صارة  �لزيارة 

�إياد(، عندما كان مع �الإخو�ن يف  )�أبو  �لنحوي م�صوؤوالً تنظيمياً عن �صالح خلف 

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
49

مقابلتان مع: نادر �حلاج عي�صى، وحممد �خل�رشي.  
50
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م�رش، كما �أن �لنحوي كان �صديقاً الأبي جهاد خليل �لوزير، وهو �لذي ن�صق لقاء 

51
.
 �أبي جهاد مع �حلاج �أمني �حل�صيني، بعد عودة �أبي جهاد من �ل�صعودية �صنة 1956 

�لفل�صطينيني  �الإخو�ن  �صباب  دخول  �لنحوي  على  عرفات  يا�رش  عر�ص  وقد 

مب�رش حلركة فتح. غري �أن �لنحوي قال له �إن هذ� عمل عظيم، ويحتاج جهد�ً كبري�ً 

“ومن قال �إنه لي�ص هناك دعم“!! ويظهر  وحكومات تدعمه. وجادله عرفات قائالً 

بانتظار  رمبا  �إخو�نه،  مع  حا�صماً  يكن  مل  لكنه  لعرفات،  ي�صتجب  مل  �لنحوي  �أن 

 
52

�إن�صاج موقف جتاه فتح.

�لتدريجي  �الن�صحاب  حلالة  بارز�ً  منوذجاً  �لزعنون  ريا�ص  منوذج  ويبدو 

�لهادئ من �الإخو�ن. فقد كان ريا�ص من �مل�صوؤولني �لكبار لطالب �الإخو�ن، وبقي 

على �لتز�مه �الإخو�ين يف �أثناء �إقامته يف �لقاهرة، و�عتقلته �ل�صلطات �مل�رشية ب�صبب 

�الإخو�ن  عن  م�صوؤوالً  كان  �لطب،  كلية  يف  طالباً  كان  وعندما  مرة.  من  �أكرث  ذلك 

�أو�خر �خلم�صينيات �أخذ يعتذر  �أنه يف  �لفل�صطينيني يف منطقة �ملَنيل بالقاهرة. غري 

ح مكانه حممد �خل�رشي، �لذي ��صتنتج الحقاً  عن �مل�صوؤولية بحجة �لدر��صة، ور�صَّ

53
�أن �ن�صحاب ريا�ص كان �ن�صحاباً تدريجياً باجتاه فتح.

�ملثال �لثاين كان مع عبد �هلل �صيام، �لذي �صبق �أن كان يف قيادة �لتنظيم �الإخو�ين 

�أن  �لقاهرة  �إقامته يف  �أثناء  �إذ حاول يف  �أ�صبح من موؤ�ص�صي فتح.  �خلا�ص، و�لذي 

ُيحوِّل �أع�صاء �أ�رشته �الإخو�نية �إىل �أع�صاء يف فتح، وكان من بني �أفر�د �الأ�رشة حممد 

�صيام وعبد �لرحمن بارود. ولكنهما �عتذر� بطريقة لبقة. غري �أن ما فعاله مل يكن 

بال�رشورة هو �ل�صلوك �لعام لالإخو�ن؛ �إذ �إنه يف تلك �لفرتة، وبح�صب تعبري حممد 

�صيام، فاإنه “مل يكن هناك متايز بني �لفتحاويني و�الإخو�ن؛ فتح هي �الإخو�ن، الأن 

54
عبد �هلل �صيام وكمال عدو�ن كانو� من خرية �إخو�ننا“.

باحلاج  لقائه  �إىل  �لوزير  خليل  �أ�صار  وقد   .79-70 �ص  املاكرة،  واللعبة  فل�شطني  �لنحوي،  عدنان   
51

�أمني، غري �أن �لن�ص �ملن�صور “حركة فتح: �لبد�يات“، يذكر ��صم عدنان �لنحوي، باأنه عدنان �حلاوي، 

ويبدو �أنه خطاأ مطبعي. �نظر: خليل �لوزير، حركة فتح: �لبد�يات، �ص 94.

مقابلة مع نادر �حلاج عي�صى.  
52

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
53

مقابلة مع حممد �صيام.  
54
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ويظهر �أن كمال عدو�ن �لذي بقي يف �لقاهرة حتى تخرجه �صنة 1961، و�لذي 

كان على �حتكاك ببد�يات فتح و�أجو�ء �إن�صائها، كان له دور مهم يف �لتاأ�صي�ص حلركة 

يف  ع�صو�ً  كان  �لذي  يا�صني  نا�رش  علي  على  ينطبق  ذلك  ولعل   
55

م�رش. يف  فتح 

�الإخو�ن وممثالً لهم يف قيادة ر�بطة طلبة فل�صطني يف �لعام �لدر��صي 1958/1957، 

ثم �أ�صبح من �لقياد�ت �ملوؤ�ص�صة لالحتاد �لعام لطلبة فل�صطني. وقد تخرج من كلية 

�لتالية،  �ل�صنة  �نتقل للعمل يف �لكويت يف  1960، ثم  �لقاهرة �صنة  �حلقوق بجامعة 

مدير�ً  عمل  كما  �لثوري؛  جمل�صها  يف  ع�صو�ً  و�أ�صبح  فتح،  حركة  رو�د  من  ويُعد 

  
56

ملكتب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف �لكويت.

بعد  فيما  �أ�صبح  وممن  م�رش  يف  يقيم  كان  ممن  �الإخو�نية  �خللفية  ذوي  ومن 

�لدر��صة  مرحلة  يف  وهو  لالإخو�ن  �ن�صم  �لذي  �صعث،  نبيل  فتح  حركة  يف  قيادياً 

ما  نبيل على  �نتظام  �أن  لهم. غري  �مل�رشي  �لنظام  بعد �رشب  ثم تركهم  �لثانوية، 

يبدو كان مع �الإخو�ن �مل�رشيني، ولي�ص �لفل�صطينيني؛ كما �أن �نتماءه حلركة فتح 

�أثناء  يف   1960 �صنة  �لعلمي  زهري  عمته  �بن  يد  على  فيها  جتنيده  حني  �إىل  تاأخر 

  
57

در��صته يف �لواليات �ملتحدة.

4. الأردن:

�الأردن  �رشقي  مع  توحيدها  مت  )�لتي  �لغربية  �ل�صفة  ذلك  يف  مبا  �الأردن،  يف 

�صنة 1950(، مثَّل �الإخو�ن حا�صنة مهمة و�أ�صا�صية لبد�يات حركة فتح. وبح�صب 

ان، �الأردن: موؤ�ص�صة  بني الثورة والنفط واأعمدة ال�رش ال�شبعة )عمَّ �نظر: �صعيد حممد �مل�صحال،   
55

�لنا�رش، 2013(، �ص 73.

�نظر: حممد �أبو ميزر )�أبو حامت(، اجلذور والرتاب: حوار عن القد�س واملنفى والعودة ال�شعبة،   
56

�ل�صيا�صات،  ودر��صة  لالأبحاث  �لعربي  �ملركز  وبريوت:  )�لدوحة  وُمعد(  )حُماور  فخر  �أبو  �صقر 

2020(، �ص 114؛ ومقابلة مع حممد �صيام؛ وعر�بي كلوب، ذكرى �ل�صهيد علي نا�رش يا�صني، موقع 
http://group194.net/article/61293 :ملجموعة 194، 2015/6/15، �نظر�

نبيل �صعث، حياتي من النكبة اإىل الثورة: �شرية ذاتية )�لقاهرة: د�ر �ل�رشوق، 2016(، �ص 71-69،   
57

و76-77. كان نبيل �صعث يقيم مع عائلته يف �الإ�صكندرية، وهناك جذب �الإخو�ن �نتباهه “باأخالقهم 

�ملد�ر�ص  يف  �لطلبة  �أو�ئل  وكان  فل�صطني...،  بق�صية  �لبالغ  وباهتمامهم  و�صدقهم  ودماثتهم 

و�جلامعات من �الإخو�ن �مل�صلمني، وكانو� �الأف�صل خلقاً وتعامالً“ على حدِّ تعبريه. وُيفهم من �لن�ص 

�أن �لفرتة �لتي كان له عالقة بهم هي 1952-1954. ت�صببت ع�صويته يف �الإخو�ن مبالحقته و�لتحقيق 

للجالية  �لذي كان عميد�ً  بناء على ن�صيحة و�لده،  �الإخو�ن  �الأمن �مل�رشي. تَرك  معه ومر�قبته من 

�لفل�صطينية يف �الإ�صكندرية، لريكز على در��صته ويوفر طاقته خلدمة فل�صطني. 
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ها�صم عز�م، �لذي كان من �الإخو�ن �لذين �نتمو� لفتح يف �أو�خر �خلم�صينيات، فاإن 

“كل فتح  “كلهم كانو� �إخو�ن م�صلمني يف �لبد�ية“...  قادة �لثورة )فتح( يف �الأردن 

 
58

ولدت من رحم �حلركة �الإ�صالمية، ال �أحد ينكر ذلك“.

ويظهر �أن خميم عقبة جب قرب �أريحا )حيث كان يقيم فيه نحو 70 �ألف الجئ( 

كان �أحد �أبرز حما�صن بد�يات فتح يف �ل�صفة �لغربية. فقد كان من �أو�ئل �لقادمني 

كان  �لذي  �صامي(  )�أبو  �لعايدي  حمد  فتح(  موؤ�ص�صي  من  �أ�صبحو�  )ممن  �إليه 

هرب  �إذ  �لقطاع،  يف  لالإخو�ن  �خلا�ص  �لع�صكري  �لعمل  يف  �لوزير  خلليل  م�صاعد�ً 

والأنه  �لع�صكرية.  �أن�صطته  ب�صبب  �الأمنية  للمالحقة  نظر�ً   ،1954 �صنة  �لقطاع  من 

�ملخيم،  يف  �الإخو�ن  �صعبة  يف  �لطالب  ق�صم  م�صوؤولية  توىل  فقد  �الإخو�ن  يف  ع�صو 

�لفتاح  1957 عبد  ��صتقر يف �ملخيم �صنة   كما 
59

�ل�صعبة نف�صها. �أمانة �رش  كما توىل 

حمود بعد تخرجه مهند�صاً للبرتول من جامعة �لقاهرة، وكان نائباً لرئي�ص ر�بطة 

�الإخو�ن  �لفل�صطينيني )يا�رش عرفات، ثم �صالح خلف(، وكان من ن�صطاء  �لطلبة 

�لبارزين. وقد ��صتلم حمود رئا�صة ق�صم �لطالب يف عقبة جب خلفاً للعايدي، وحقق 

قفزة نوعية يف تنظيم �لطلبة �الإخو�ن، ويف �ل�صعبة ككل. وعمل بالتدري�ص بانتظار 

قدوم عقده للعمل يف �ل�صعودية؛ حيث ركز على �النتقاء �لنوعي للطالب. و�ختار 

خم�صة �أو �صتة منهم من �ملتقدمني يف �لتنظيم �الإخو�ين )كان من بينهم ها�صم عز�م( 

�أعطاهم �هتماماً خا�صاً، وبح�صب ها�صم عز�م، فقد كان يقول لهم “�أنتم �صتكونون 

60
قادة طلبة فل�صطني. تفكرينا مل ي�صتوعب ذلك، رغم �أننا نتطلع لتحرير فل�صطني“.

قادة  من  كان  �لذي  �لنجار،  يو�صف  حممد  جب  عقبة  خميم  يف  لالإقامة  و�نتقل 

�ملوؤ�ص�صة لفتح  �لقياد�ت  �أطول  �لنظام �خلا�ص لالإخو�ن يف منطقة رفح، وكان من 

61 
�إقامة يف �ملخيم. وقد غادر للعمل يف قطر �صنة 1960.

ها�صم عز�م، مقابلة مع �ملوؤلف، عّمان، �الأردن، 1998/8/14.  
58

ن�صخة   ،1967-1951 �مل�صلمون: �صعبة عقبة جب  �الإخو�ن  مقابلة مع ها�صم عز�م؛ وها�صم عز�م،   
59

مطبوعة من 9 �صفحات A4 �صلمها ها�صم عز�م ملح�صن �صالح )�آب/ �أغ�صط�ص 1998(.

مقابلة مع ها�صم عز�م.  
60

مقابلة مع ها�صم عز�م.  
61
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1959، بناء على  �لعمل مع فتح يف �صنة  وبح�صب ها�صم عز�م فقد كانت بد�ية 

�ملخيم  بزيارة  فتح  من  قياد�ت  قيام  وتكرر  حمود.  �لفتاح  عبد  بها  قام  ترتيبات 

�ل�صتينيات فجاء يو�صف عمرية، وجاء يا�رش عرفات  �خلم�صينيات و�أو�ئل  �أو�خر 

ثالث �أو �أربع مر�ت “كان ياأتي ملدر�صة �لب الأبناء �ل�صهد�ء، ثم يرجع، وكنا ننزل 

 وز�رهم �أبو جهاد يف 1962/9/15. وكان �الإخو�ن ي�صاألونهم عن 
62

معه �إىل �لبحر“.

�إنها  يقول  كان  من  فمنهم  �لتنفيذي(  )�ملكتب  �الأردن  يف  �الإخو�ن  بقيادة  عالقتهم 

ممتازة، ومنهم من كان يقول �إن �ملكتب ال يريد �أن يدخل هذ� �مليد�ن. ويوؤكد عز�م 

�أنهم �حتفظو� بع�صويتهم يف �الإخو�ن، حتى بعد �اللتز�م بفتح لعدة �صنو�ت �إىل �أن 

مت �لتمايز بني �لطرفني؛ يف وقت متاأخر يف �الأردن مقارنة بغريها. �إذ كان عز�م �أميناً 

ل�رش �صعبة �الإخو�ن يف عقبة جب يف �لفرتة 1960-1967. وي�صيف �أن �أحد �أ�صباب 

 
63

�لثقة بدعاة فتح هو خلفيتهم �الإخو�نية.

ووفق �ل�صهادة �لتاريخية ملحمد �أبو �رشد�نة فاإن �لبد�ية �ملنهجية لعمل فتح يف 

ي�صاركونهما  زمالء  مع  �لنجار  يو�صف  وحممد  جهاد  �أبو  لتو��صل  تعود  �الأردن 

�خللفية �الإخو�نية. ويعيد �أبو �رشد�نة ذلك �إىل ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1961، بعدما 

“ت�صكيل نو�ة حلركة هدفها حترير فل�صطني  �أبو جهاد يف �الأردن وفاحته يف  ز�ره 

ر �لعمل حتت ر�ية �الإخو�ن �مل�صلمني  بالعمل �لثوري حتت ��صم حركة فتح، بعد تَعذُّ

يف م�رش وقطاع غزة“. و�بتد�أ �أبو �رشد�نة بدوره بدعوة زمالء لهم خلفية �إخو�نية 

مثل عبد �هلل ح�صن جب، ورم�صان �لبنا، حيث و�فقو� على �الن�صمام لفتح يف �ل�صهر 

ر�تب  حممد  �الإخو�ن  يف  �ل�صابقني  �لع�صوين  �الأردن  يف  فتح  رو�د  ومن    
64

نف�صه.

ل �أبو �رشد�نة �ملجموعة �لقيادية لفتح   وقد مثَّ
65

غنيم )�أبو ماهر(، وحممود عثمان.

مقابلة مع ها�صم عز�م.  
62

مقابلة مع ها�صم عز�م.  
63

ان، �الأردن:  حممود �لناطور )�أبو �لطيب(، حركة فتح بني املقاومة والغتيالت 1965-2004 )عمَّ  
64

مركز �لناطور للدر��صات و�الأبحاث، 2014(، ج 1، �ص 68. كان رم�صان �لبنا �صكرتري�ً لكامل �ل�رشيف 

يف �ملوؤمتر �الإ�صالمي يف �لقد�ص؛ و��صت�صهد الحقاً يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صنة 1969. 

�أبو �رشد�نة معه  �أن �صلة حممد غنيم بفتح �صابقة حلديث  71-73. يظهر  1، �ص  �ملرجع نف�صه، ج   
65

عنها، وتعود ل�صلة خليل �لوزير �ملبا�رشة بغنيم منذ مطلع �ل�صتينيات. �نظر: خليل �لوزير، حركة 

فتح: �لبد�يات، �ص 95.



247

الإخوان امل�شلمون الفل�شطينيون ون�ش�أة حركة فتح

يف �الأردن )�لتي كان منها حممد غنيم، وعبد �هلل جب، وحممود عثمان( لالجتماع 

�رتكازية  قاعدة  بناء  و��صتهدفت   ،1963 �أبريل  ني�صان/  يف  �لكويت  يف  �لقيادة  مع 

66
لفتح يف �الأردن.

ويف �لقد�ص كان ممن �نتمى لفتح زكريا قنيبي ومو�صى غو�صة )�صقيق �إبر�هيم 

غو�صة(. وقد حافظ قنيبي على ع�صويته يف �الإخو�ن بينما كان يعمل مع فتح. ومل 

�الأردنية على  �ل�صلطات  �إال عندما �عتقلته  تنك�صف لدى �الإخو�ن ع�صويته يف فتح 

67
هذه �خللفية.

�ل�رشيف  بكامل  �لقوية  عالقته  على  �لوزير  خليل  حافظ  �أي�صاً،  �الأردن  ويف 

�لذي كان يقود �أبا جهاد �صمن �لتنظيم �خلا�ص من مكان �إقامته يف �لعري�ص. ولعل 

�جلهادي  للعمل  ومتابعته   ،1953 �أو�خر  منذ  �الأردن  يف  �ل�رشيف  كامل  ��صتقر�ر 

تاأ�صي�ص  �أ�صهم يف توفري �صبكة عالقات خدمت  قد  �الإ�صالمي،  �ملوؤمتر  حتت غطاء 

حركة فتح يف �الأردن. ثم �إن فتح ��صتمرت يف �ال�صتفادة من �صبكة عالقات �ل�رشيف، 

وح�صب 
 
و�ل�صحفي. �ل�صيا�صي  �لعمل  يف  له  �الأردين  �لنظام  ��صتيعاب  بعد  حتى 

�ل�رشيف نف�صه، فمنذ تاأ�صي�ص فتح كان �أبو جهاد وعرفات كثري�ً ما يرجعون �إليه 

 وبح�صب فوزي جب، فقد كان كامل �ل�رشيف 
68

م�صت�صريين فيما يتعلق باحلركة.

“�مل�صت�صار �خلا�ص خلليل �لوزير“ بعد �إن�صاء فتح؛ وكان على �صلة بتاأ�صي�ص فتح 
قيادة  �أ�رشَّت   1962 �صنة  لفتح  �لتاأ�صي�صي  �ملوؤمتر  �نعقد  وعندما   

69
و�نت�صارها.

فتح على ح�صور �ل�رشيف للموؤمتر، وقام خليل �لوزير ورم�صان �لبنا باأخذه �إىل 

 وكانت 
70

�لكويت من الجو�ص )عا�صمة نيجرييا( حيث كان �صفري�ً لالأردن هناك.

ان  �لعالقة بني �ل�رشيف وخليل �لوزير قوية لدرجة �أنه �أعطى �أبا جهاد بيته يف عمَّ

�لوزير  طلب  فقد  و��صتطر�د�ً  �لوقت.  لبع�ص  �نت�صار  زوجته  مع  فيه  لينزل  �رش�ً 

�ملرجع نف�صه، ج 1، �ص 74-73.  
66

مقابلتان مع: ها�صم عز�م، و�إبر�هيم غو�صة.   
67

كامل �ل�رشيف، مقابلة مع �ملوؤلف، عّمان، �الأردن، 2006/8/3.  
68

مقابلة مع فوزي جب.  
69

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
70
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وعرفات من �ل�رشيف �لتو�صط لدى �مللك ح�صني لعمل فتح يف �الأردن؛ فاأخبهم �أنه 

�صيفعل لكنه غري مقتنع، الأنه عندما ي�صت�صري �مللك فاإن �مللك �صريف�ص ذلك. وبعد 

1967، كان لل�رشيف دور يف ترتيب لقاء يف  �أن ��صتقرت فتح يف �الأردن بعد حرب 

بيته بني �حلاج �أمني �حل�صيني ويا�رش عرفات، على �إثر مقتل بع�ص �لعنا�رش �لتي 

لكن  تعاون،  وثيقة  وّقعا  حيث  فتح،  حركة  من  عنا�رش  يد  على  �أمني  �حلاج  تتبع 

وتقديه  عرفات  يا�رش  تزكية  يف  دور  �ل�رشيف  لكامل  وكان   
71

تنجح. مل  �ملحاولة 

72
للملك في�صل بن عبد �لعزيز ملك �ل�صعودية.

وكان من قياد�ت �الإخو�ن يف �ل�صفة ممن ُدعو� �إىل ع�صوية فتح ناجي م�صطفى 

تقريباً،   1960/1959 �لعام  يف  عمّان  �إىل  �الإخو�ن  بع�ص  ��صتدعاه  حيث  �صبحة، 

73
وناق�صو� معه �إمكانية �ن�صمامه لفتح، لكنه �عتذر عن ذلك.

وهناك �صخ�صيتان قياديتان فتحاويتان )من �أبناء �ل�صفة �لغربية( �أ�صار يزيد 

بتاأكيد  لدينا  �ملتوفرة  �ملعلومات  ت�صعفنا  �أن  دون  لهما،  �إخو�نية  خلفية  �إىل  �صايغ 

 
74 

ذلك، هما ماجد �أبو �رش�ر و�أحمد قريع.

مالحقة  من  خوفاً  لفتح،  �نتمائهم  ب�رشية  �حتفاظهم  �إىل  عز�م  ها�صم  وي�صري 

يف  مرتني  �عتقل  �لذي  �لعايدي  حمد  �إال  بينهم  من  يكت�صف  ومل  لهم،  �ل�صلطات 

�لفرتة 1963-1964 تقريباً. ثم �كتُ�صف زكريا قنيبي؛ حيث كان عرفات قد �أر�صله 

للقد�ص، قنيبي  رجع  وعندما  نف�صه،  عز�م  ها�صم  زو�ج  حفل  ليح�رش  عنه،   ممثالً 

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
71

مقابلة مع �صالح حلّ�ص.  
72

�أجر�ها  �ملقابلة   .1998 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  فل�صطني،  عنبتا،  مقابلة،  �صبحة،  م�صطفى  ناجي   
73

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

1937/8/1، �نتظم يف جماعة �الإخو�ن  �أ�صامة( يف قرية عنبتا يف  )�أبو  ناجي م�صطفى عبد �هلل �صبحة 

�صنة 1953، در�ص �لتاريخ يف جامعة دم�صق، عمل يف �لتدري�ص، وعمل م�صوؤوالً عن ق�صم �ملر�جع يف 

جامعة �لنجاح �لوطنية بنابل�ص. كان ع�صو�ً يف �ملكتب �الإد�ري �لذي يقود �لعمل يف �ل�صفة و�لقطاع 

يف �لثمانينيات، وح�رش �للقاء �لذي �أقر �إطالق �النتفا�صة يف 1987/10/23، ثم �إطالق حركة حما�ص، 

تويف رحمه �هلل يف 2004/5/29.

يزيد �صايغ، احلركة الوطنية الفل�شطينية، �ص 150.  
74
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جب �هلل  عبد  �أي�صاً  �عتقل  وممن  �أ�صهر.  لثمانية  معتقالً  وبقي  معه،  �لتحقيق   مت 

75
�ملقيم يف عمّان.

�أنه كان هناك يف �أو�خر �خلم�صينيات توجه لدى بع�ص �صباب �الإخو�ن  ويظهر 

متخ�ص�ص  عمل  هناك  يكون  �أن  فتح،  حركة  بن�صاط  عرفو�  ممن  �جلامعيني، 

لفل�صطني  ق�صم  تاأ�صي�ص  فاقرتحو�  �الأردن،  يف  �الإخو�ين  �ل�صف  �صمن  لفل�صطني 

�أحد موؤ�ص�صي  �أ�صبح فيما بعد  �لذي  �إبر�هيم غو�صة،  �لعام. وبح�صب  �ملركز  يتبع 

حركة حما�ص، فاإنه “لالأ�صف مل تتّم هذه �خلطوة، وهذه �أثرت على زيادة ��صتنز�ف 

76
�ل�صباب �ملتحم�ص من �الإخو�ن“.

5. قطر:

من  فيها  فتح  عنا�رش  متكنت  �لتي  �الإخو�نية  �لبيئة  يف  فريدة  حالة  قطر  متثل 

�لتمو�صع �لقيادي يف �لتنظيم، و“�قتنا�ص“ وجتنيد �أفر�د �الإخو�ن فيها. فمن ناحية 

كان رفيق �لنت�صة �لذي و�صل لقطر �صنة 1958 م�صوؤوالً عن �الإخو�ن �لقادمني من 

�لذي  �لنجار  يو�صف  حممد  كان  بينما  �لغربية(؛  و�ل�صفة  �الأردن  )�رشقي  �الأردن 

قطاع  من  �لقادمني  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  عن  م�صوؤوالً   1960 �صنة  لقطر  و�صل 

77
غزة.

 
78

وكان كال �لنت�صة و�لنجار من موؤ�ص�صي فتح، وَيُعد�ن �الإخو�ن يف “جيوبهما“.

ل مهمتهما �أن �الإخو�ن �مل�رشيني، وكانو� �أ�صحاب نفوذ خ�صو�صاً يف د�ئرة  و�صهَّ

باإيجابية  ينظرون  كانو�  الحقاً،  �لرتبية  وز�رة  �أ�صبحت  �لتي  )�ملعارف(،  �لتعليم 

لفتح وعنا�رشها �لقيادية، بل ويعدونها حركة �إخو�نية. و�أ�صهم يف ذلك عدم ح�صم 

�الإخو�ن �لفل�صطينيني موقفهم من فتح �إال متاأخر�ً، ورمبا كذلك عدم قناعة �لعديد 

قر�ر  ب�صاأن  �لفل�صطينيون  �الإخو�ن  قدمها  �لتي  باملبر�ت  �مل�رشيني  �الإخو�ن  من 

مقابلة مع ها�صم عز�م.  
75

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، �ص 70.  
76

عزة، �أبو  �هلل  عبد  و�نظر:  1998/8/19؛  �الأردن،  عّمان،  �ملوؤلف،  مع  مقابلة  �صماحة،  �أبو  غازي   
77 

 مع احلركة الإ�شالمية، �ص 90.

مقابلة مع غازي �أبو �صماحة.  
78
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�لذين  �لفل�صطينيني  �أن عدد�ً من قياد�ت �الإخو�ن  �إىل ذلك،  �أ�صف  �لتمايز عن فتح. 

ممار�صة  من  متكنهم  �لرتبية  د�ئرة  يف  قيادية  مو�قع  يف  كانو�  فتح  يف  �نتظمو� 

�ل�صغوط �ملختلفة على �أفر�د �الإخو�ن لتجنيدهم يف فتح. فرفيق �لنت�صة كان مدير�ً 

�لنت�صة،  لرفيق  كان �صكرتري�ً  �لنجار  �لرتبية، وحممد يو�صف  د�ئرة  ملكتب رئي�ص 

 
79

�لتعليمية، �صالل  �أم  منطقة  عن  م�صوؤوالً  كان  �الأ�صمر  �ملجيد  عبد  رجب  و�أحمد 

و�صعيد تيم �لذي و�صل لقطر �صنة 1960، عمل �صكرتري�ً ملدير �لرتبية )�ملعارف( 

كمال  قدوم  الحقاً  قطر  يف  فتح  و�صع  من  قوّى  وقد   
80

�ملكتبات. لق�صم  رئي�صاً  ثم 

قدوم  وكذلك  �لبرتول،  هند�صة  جمال  يف  فيها  للعمل  حمود  �لفتاح  وعبد  عدو�ن 

فتحي �لبلعاوي.

يف  �لفل�صطيني  �لتنظيم  لرئي�ص  نائباً  �أ�صبح  �لذي  عزة،  �أبو  �هلل  عبد  يتحدث 

غري  �الإخو�ن  من  لها  و�ملوؤيدين  فتح  عنا�رش  ممار�صة  عن  مبر�رة  �ل�صتينيات، 

�إىل  �لر�ف�صة لالن�صمام  �الإخو�نية  �لعنا�رش  �ل�صديدة على  �ل�صغوط  �لفل�صطينيني 

�رش�ع  �إىل  �أدى  مما  �الإد�رية؛  و�صلطاتها  مر�كزها  ذلك  يف  ��صتخدمت  و�أنها  فتح، 

�إنهاء خدمات عنا�رش  �أو�صاط �الإخو�ن �لعاملني يف د�ئرة �لرتبية، نتج عنه  حاد يف 

�إخو�نية بارزة، بينما �ختار بع�ص �الإخو�ن �ال�صتقالة ومغادرة �لبلد “هرباً من جو 

�لو�صط، باحلر�ص على  �لع�صا من  �إم�صاك  ثالثة  �ل�رش�ع �خلانق“؛ و�ختارت فئة 

 
81

�لبقاء يف �لعمل �لوظيفي وجماملة روؤ�صائها، مع �حلر�ص على �لبقاء يف �الإخو�ن.

6. لبنان:

كانت جماعة عباد �لرحمن متثل �لوجه �ملعلن لالإخو�ن �مل�صلمني يف خم�صينيات 

�لقرن �لع�رشين، ثم �نتقل هذ� �لتمثيل �إىل �جلماعة �الإ�صالمية �لتي كان موؤ�ص�صوها 

هم قادة عباد �لرحمن يف منطقة طر�بل�ص. وكان توفيق ر��صد حوري، نائب �الأمني 

طويلة،  فرتة  من�صبه  يف  و��صتمر  �خلم�صينيات،  منذ  �لرحمن  عباد  جلمعية  �لعام 

لقادة  �لرحمن وموؤ�ص�صها. وكان  لعباد  �لعام  �الأمني  �لد�عوق  �بنة عمر  وهو زوج 

�نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 91-90.  
79

مقابلة مع غازي �أبو �صماحة.  
80

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 92-91.  
81
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بحوري؛  قوية  عالقة  عرفات(  ويا�رش  �لوزير  خليل  )خ�صو�صاً  �ملوؤ�ص�صني  فتح 

كانت  �لتي  �حلياة“،  ند�ء  “فل�صطيننا:  جملة  الإ�صد�ر  �لغطاء  لهم  وفر  �لذي  وهو 

�لعمل  �أنوية  من  �لعديد  وتوحيد  �ملوؤيدين  ولتجميع  فتح،  فكر  لن�رش  رئي�صية  �أد�ة 

 
82

�لفل�صطينية �ملختلفة يف �لعامل، حتت ر�ية فتح.

يف �صنة 1959، ز�ره �أبو جهاد و�أبو عمار و�صخ�ص ثالث، و�صاألوه عن �إمكانية 

�الإ�صالمية  خلفيته  ب�صبب  له،  وعرفات  �لوزير  �ختيار  كان  وقد  جملة.  �إ�صد�ر 

�ملعروفة )عباد �لرحمن(، كما كان نا�صطاً يف دعم فل�صطني، فعر�ص عليهم �أن يكون 

�الأمر با�صمه، ليكون هو يف �لو�جهة ويتحمل �مل�صوؤولية. ومل يكن من �ل�صهل وال 

�إعطاء  �أن رف�ص  �لفرتة. و�أو�صح حوري  �ملحتمل �حل�صول على ترخي�ص يف تلك 

ترخي�ص ملجلة فل�صطيننا كان �صدمة بالن�صبة لقادة فتح )عرفات و�أبو جهاد(، و�أنه 

عندما جل�ص معهم قال لهم �إنه �أ�صدر كتابه “طريقكم يا م�صلمون“ دون ترخي�ص، 

وبالتايل فلي�ص هناك مانع، من �لناحية �لعملية، �أن ي�صدرو� �ملجلة دون ترخي�ص. 

و�أ�صاف �أن �مل�صوؤول عن �إ�صد�ر �لرت�خي�ص يف �الإعالم كان مارونياً م�صيحياً، لكن 

عالقة حوري به كانت جيدة. وقد �صدرت �ملجلة �صنة 1959، وُنظر �إليها باعتبارها 

وكانت  وفكرهم.  روؤيتهم  ن�رش  يف  �لفل�صطينيني  على  �ملفرو�ص  للح�صار  ك�رش�ً 

�ملجلة تطبع يف بريوت، وتر�صل للكويت حيث يتم �لتوزيع. وتطوع حوري بو�صع 

83
عنو�نه و��صمه للمر��صلة.

ولذلك �صدرت فل�صطيننا دون ترخي�ص ر�صمي لبناين، ولكن مع وجود �لعنو�ن 

يف لبنان. وقد ��صتدعى �مل�صوؤولُ �ملعني بالرتخي�ص ورقابة �الإعالم توفيق حوري، 

مع  مقابلة  حوري،  ر��صد  وتوفيق  2007/1/4؛  بريوت،  �ملوؤلف،  مع  مقابلة  حوري،  ر��صد  توفيق   
82

حوري  ر��صد  توفيق  ولد  د�عوق(.  ليلى  زوجته  )بح�صور   2018/10/10 لبنان،  �صوفر،  �ملوؤلف، 

�ملاج�صتري يف  �الأمريكية ببريوت، و�أكمل  �الأعمال يف �جلامعة  �إد�رة  1933، در�ص  يف بريوت يف �صنة 

بريطانيا. ن�صط يف دعم �لق�صية �لفل�صطينية يف لبنان منذ در��صته �جلامعية. توىل من�صب نائب رئي�ص 

�ن�صم  �خلم�صينيات.  يف  لبنان  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �ملعلن  �لوجه  كانت  �لتي  �لرحمن  عباد  جمعية 

حلركة فتح �أو�خر �خلم�صينيات وكان له دور �أ�صا�ص يف �إ�صد�ر جملة “فل�صطيننا: ند�ء �حلياة“، ويف 

توفري �لدعم �للوج�صتي لفتح يف لبنان، كتب �لبيان �الأول لفتح. له دور �أ�صا�ص يف دعم ورعاية جامعة 

بريوت �لعربية، ويف �إن�صاء كلية �الإمام �الأوز�عي و�الإ�رش�ف عليها.

مقابلتان مع توفيق ر��صد حوري، 2007/1/4، و2018/10/10.  
83
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وذلك بعد �صدور جمموعة �أعد�د )بعد نحو �صنة ون�صف( وطلب منه حذف �لعنو�ن 

84
الإز�لة �حلرج عنهم يف لبنان. ولذلك �صاع بعد ذلك �أنها ت�صدر يف م�رش.

�أ�صبح حوري من رو�د فتح يف لبنان، وقدم من جهة �أخرى دعماً لوج�صتياً مهماً 

حلركة فتح يف بد�ياتها، عندما وفر لها غطاء للتدريب وتهريب �ل�صالح، من خالل 

�ل�صيخ زناد  لبنان يف منطقة  �إد�رتها، يف �صمال  �ل�صمك، كان يتوىل  مزرعة لتفريخ 

على �لبحر، قرب �حلدود �ل�صورية بكيلومرت و�حد، على م�صاحة 362 دومناً. وقد 

��صتاأذن رجال حركة فتح با�صتخد�م �أر�ص �ملزرعة، و�أن يقيمو� فيها مع�صكر�ً �رشياً 

�لبحر،  عب  �إليها  �ل�صالح  تهريب  يتم  كان  كما  للتدريب،  مكاناً  فاأ�صبحت  فو�فق، 

85
ومن د�خل �الأر��صي �للبنانية نف�صها.

جماعة يف  ع�صو�ً  �أي�صاً  كان  �لذي  فاخوري  هاين  لبنان  يف  فتح  رو�د   ومن 

 
86

�مل�رشي �إبر�هيم  وكان  �للبنانية.  �لبنوك  �أحد  يف  موظفاً  وكان  �لرحمن،  عباد 

باإي�صالها بناء على توجيهات  تاأتيهم تبعات لفل�صطني، يقومون  و�إخو�نه عندما 

�أكد حوري   وقد 
87

�إىل فاخوري، �لذي يقوم بدوره باإي�صالها حلركة فتح. حوري 

�أن �لتبعات �لتي كانت جتمع ل�صالح حركة فتح كانت ُت�صلم لفاخوري ليُدخلها يف 

ح�صاب خا�ص. وكان يتم عمل �صند�ت �ال�صتالم وكاأن �ملبلغ مت ��صتالمه يف �صورية، 

مقابلتان مع توفيق ر��صد حوري، 2007/1/4، و2018/10/10.  
84

2018/10/10 )بح�صور وتاأكيد زوجته ليلى د�عوق للمعلومات(؛  مقابلة مع توفيق ر��صد حوري،   
85

�ل�صمك  تفريخ  مزرعة  م�رشوع  كان   .2018/10/2 بريوت،  �ملوؤلف،  مع  مقابلة  �مل�رشي،  و�إبر�هيم 

م�رشوعاً جتارياً، معظم �مل�صاركني فيه من غري �للبنانيني، وتوىل توفيق حوري �إد�رته، وقد بد�أ نحو 

�صنة 1960. و�أحياناً ��صتُخدمت زوجته ليلى �لد�عوق، دون علمها، لنقل �ل�صالح الأر�ص �ملزرعة، يف 

�صندوق �ل�صيارة �خلا�صة �لتي تركبها ومعها طفلتها �ل�صغرية. 

�لرحمن  عباد  بجمعية  �لتحق   .1937 �صنة  يف  بلبنان  طر�بل�ص  يف  عمر(  )�أبو  �مل�رشي  �إبر�هيم  ولد   
86

�الإخو�ن  فكر  مثلت  و�لتي   ،1964 �صنة  لبنان  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  تاأ�صي�ص  يف  و�صارك   ،1953 منذ 

1964-1965، ور�أ�ص  �لرحمن  �ل�صادرة عن عباد  �ملجتمع  �مل�صلمني وتوجهاتهم. ر�أ�ص حترير جملة 

حترير جريدة �ل�صهاب �ل�صادرة عن �جلماعة �الإ�صالمية 1966-1975، كما ر�أ�ص حترير جملة �الأمان 

1979-2019. ع�صو �ملكتب �الإد�ري �ملركزي للجماعة �الإ�صالمية منذ تاأ�صي�صها وحتى 2010، �الأمني 
وحركة  لفل�صطني  �الإ�صالمي  �لعمل  دعم  يف  �أ�صا�ص  دور  له   ،2016-2010 �الإ�صالمية  للجماعة  �لعام 

حما�ص.

لفتح يف  �ملنتمني  �أو�ئل  لبناين، من  )�أبو يا�رش(،  �إبر�هيم �مل�رشي. هاين توفيق فاخوري  مقابلة مع   
87

لبنان، �أ�ص�ص �صنة 1968 “�حلركة �للبنانية �مل�صاندة لفتح“ وكان �أمينها �لعام، تويف يف 2013/4/30. 
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يوفر  حوري  كان  ذلك،  �إىل  باالإ�صافة  �الأمني.  �الحتياط  باب  من  لبنان،  يف  ولي�ص 

 
88

قرو�صاً مالية لفتح.

�أو�ئل  يف  لبنان  يف  ��صتقرو�  �لذين  �الإخو�نية  �خللفية  ذوي  فتح  رو�د  ومن 

�لبارزين يف قطاع غزة، ومن  �الإخو�ن  �لعلمي، وكان من �صباب  �ل�صتينيات زهري 

89
قادة ر�بطة طلبة فل�صطني يف م�رش، يف �لن�صف �الأول من �خلم�صينيات.

وبح�صب توفيق حوري، فقد �ختلف مع قادة فتح، خ�صو�صاً بعد دخول فاروق 

قدومي لع�صويتها ب�صبب خلفيته �لبعثية، ولكنه ظل يتعاون معهم كلما �حتاجو�. 

.1965 مطلع  فتح  حركة  النطالقة  �الأول  �لبيان  �صاغ  �لذي  هو  حوري   وتوفيق 

90
و�أبو عمار �أ�صاف جملة فقط متعلقة باأحر�ر و�رشفاء �لعامل.

�أبرز  ويف �لو�صط �لفل�صطيني يف لبنان، كان حممد عبد �لهادي )�أبو �لهيثم( من 

�ل�صخ�صيات �لتي لعبت دور�ً قيادياً حركياً منذ �خلم�صينيات، فقد كان م�صوؤوالً يف 

�إىل  �لفل�صطينية   ومع و�صول �لثورة 
91

جماعة عباد �لرحمن يف خميم عني �حللوة.

�ملخيمات، بد�أ حممد عبد �لهادي باإقامة �لعالقات مع حركة فتح. ويذكر عبد �لهادي 

باأن يا�رش عرفات كان يح�رش �إىل �صيد� وينام يف بيوت �الإخو�ن، ومن بينهم �أحمد 

�الأطر�ص، وهو من بني �صباب �الإخو�ن �لذين تربطهم عالقة مع يا�رش عرفات منذ 

زياد  وكان  �لع�صكرية.  �لدور�ت  �إحدى  خالل  �لتدريب  يف  و��صت�صهد   ،1965 �صنة 

�أ�صبح  و�لذي  فتح،  حركة  مع  �لتزمو�  �لذين  �الإخو�ن  �صباب  �أو�ئل  من  �الأطر�ص 

�إعالمياً  الحقاً قائد�ً لقو�ت �مللي�صيا يف لبنان. وقد عُنيّ حممد عبد �لهادي م�صوؤوالً 

مقابلة مع توفيق ر��صد حوري، 2018/10/10.  
88

�صليم  �نظر:  لفتح؛  باالنتماء  �لعلمي  زهري  �أقنع  �لزعنون  �صليم  بارود.  �لرحمن  عبد  مع  مقابلة   
89

�لزعنون، ال�شرية وامل�شرية، �ص 96-97. و�نظر �أي�صاً: �صعود �ملوىل، من فتح اإىل حما�س: البدايات 

الإخوانية والنهايات الوطنية )جديدة �ملنت، لبنان: د�ر �صائر �مل�رشق، 2018(، �ص 112.

مقابلة مع توفيق ر��صد حوري، 2007/1/4.  
90

)�أبو هيثم(  �لهادي  1998/9/2. ولد حممد عبد  حممد عبد �لهادي، مقابلة مع �ملوؤلف، �صيد�، لبنان،   
91

1938، وهاجرت عائلته �إىل لبنان. �صارك يف ع�صوية جماعة  يف بلدة �صفورية �صمال فل�صطني �صنة 

�مل�صلمني. �ن�صم حلركة فتح وكان من  �لتز�مه مع �الإخو�ن  عباد �لرحمن منذ �خلم�صينيات، وتابع 

م�صوؤوليها يف منطقة �صيد� ثم تركها الحقاً، �لتحق باجلماعة �الإ�صالمية يف لبنان منذ 1965، و�أ�صبح 

من رموز �لعمل �الإ�صالمي يف �لو�صط �لفل�صطيني يف لبنان، تويف رحمه �هلل يف 2002/12/25.
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يف �أول مكتب حركي لفتح ت�صكل يف �ملنطقة؛ حيث عمل يف جمال �لتعبئة، م�صتحثاً 

�إذ كانت تلك �لطريقة �لتي مت فيها ��صتقطاب �لنا�ص يف  �جلانب �لديني يف �لنفو�ص، 

�أ�صا�صياً  كانو� مدخالً  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  �أن  �لهادي   ويذكر عبد 
92

�لوقت. ذلك 

“��صتخدمو� كمفاتيح،  �أنهم  �أنه يالحظ  لبنان؛ غري  �لفل�صطيني يف  �لو�صط  لفتح يف 

 ولعل ذلك يعود �إىل �لكفاء�ت و�الإمكانات �لتي كانت تتمتع فتح 
93

ثم مت جتاوزهم“.

بها، مقارنة بتو��صع �إمكانات وقدر�ت هوؤالء �الإخو�ن.

7. �شورية:

عبا�ص  وحممود  �حل�صن  هاين  فاإن  �صايغ،  يزيد  در��صة  وبح�صب  �صورية،  يف 

كانا من بني كثريين من �ل�صبان �لفل�صطينيني �لذين �ن�صمو� لالإخو�ن �مل�صلمني يف 

 غري �أن معظم م�صادر �الإخو�ن تنفي �أو ال ت�صري 
94

�صورية يف �أو�ئل �خلم�صينيات.

 ولعل 
95

�إىل �ن�صمام حممود عبا�ص لالإخو�ن، عد� م�صدر و�حد هو عبد �هلل �أبو عزة،

هذ� �النتماء كان لفرتة �صئيلة يف �أثناء �إقامته يف �صورية. وقد �لتحق هاين �حل�صن 

بدر“  “فر�صان  بجهاز  �أو  �خلا�ص“  “�لنظام  بجهاز  “�الإخو�ن“  �أقر�نه  من  وكثري 

�ل�رشيني د�خل �الإخو�ن، و�للذين كانا يتوليان تنفيذ �ملهمات �خلا�صة. وخ�صعو� 

�مل�رشي،  �جلي�ص  يف  �صابق  �صابط  يد  على  ع�صكري  وتدريب  عقائدي  لتثقيف 

جمموعة  �حل�صن  هاين  و�أ�ص�ص  �صورية.  �إىل  خ�صي�صاً  �جلماعة  قيادة  �أر�صلته 

“�صباب �الأق�صى“ �لتي تناف�صت يف �نتخابات ر�بطة �لطلبة �لفل�صطينيني يف �صورية 
   96

يف �أو��صط �خلم�صينيات.

وكان خالد �حل�صن )�صقيق هاين( ذ� خلفية �إ�صالمية وعمل م�صاعد�ً )�صكرتري�ً( 

تاأ�صي�ص  يف  ي�صهم  �أن  قبل  �ل�صوريني،  لالإخو�ن  �لعام  �ملر�قب  �ل�صباعي  مل�صطفى 

�أع�صاء  من  فكان  �حل�صن  علي  �صقيقهما  �أما   
97

للكويت. يلجاأ  ثم  �لتحرير،  حزب 

مقابلة مع حممد عبد �لهادي.  
92

مقابلة مع حممد عبد �لهادي.  
93

يزيد �صايغ، احلركة الوطنية الفل�شطينية، �ص 151.   
94

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 91.  
95

يزيد �صايغ، احلركة الوطنية الفل�شطينية، �ص 153-151.  
96

�نظر: �ملرجع نف�صه، �ص 150.  
97
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جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �صورية، ومن رو�د حركة فتح يف �لكويت، وع�صو �أول 

98
جلنة لتنظيم فتح هناك.

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

ح�صبما  لفتح،  �لتاأ�صي�صي  �للقاء  ح�رشو�  �لذين  �خلم�صة  �أحد  وهو   
99

�لكرمي. عبد 

ذكر خليل �لوزير. وقد هاجرت عائلته �إىل �صورية �صنة 1948، وتخرج من جامعة 

1956، حيث عمل مدر�صاً هناك. مع  �لكويت �صنة  1955، وذهب  �إىل  دم�صق �صنة 

�نتماء  له  �لكرمي، مل يكن  �أن عادل عبد  �لباحث عر�بي كلوب يذكر  �أن  �إىل  �الإ�صارة 

الأي حزب يف ذلك  �لوقت؛ و�أنه خالل در��صته يف �جلامعة ��صرتك مع �صديقه عبد 

�هلل �لدنان و�آخرين يف ت�صكيل ر�بطة �أبناء فل�صطني  لتجنيد �لفل�صطينيني يف �صورية، 

100
وتدريبيهم على حمل �ل�صالح.

8. اأملانيا والنم�شا: 

�لتحق هاين �حل�صن بجامعة �أملانية، حيث ن�صط يف �لو�صط �لطالبي �لفل�صطيني؛ 

يف �أو�خر �خلم�صينيات. و�أقام مع هايل عبد �حلميد من هناك عالقًة مبجموعة فتح 

 فكان ذلك قاعدة �أ�صا�صية لن�صاأة فتح 
101

يف �لكويت بو��صطة �صقيقه خالد �حل�صن،

يف �أوروبا. �أما يحيى عا�صور )حمد�ن( فهو �أي�صاً ذو خلفية �إخو�نية، وكان �صديقاً 

خلليل �لوزير. و�لتحق بفتح �صنة 1959، قبل �أن يغادر للدر��صة يف �لنم�صا يف �ل�صنة 

�لتالية، حيث عمل على تاأ�صي�ص �حتاد للطالب و�صار رئي�صاً له، يف �لوقت �لذي كان 

102
ين�صط فيه حلركة فتح، وين�صق مع هاين �حل�صن يف �أملانيا.

�نظر: �صليم �لزعنون، ال�شرية وامل�شرية، �ص 97.   
98

يزيد �صايغ، احلركة الوطنية الفل�شطينية، �ص 151.  
99

عر�بي كلوب، �لقائد �لوطني عادل عبد �لكرمي يا�صني “�أبو �أكرم“، موقع فتح نيوز، 2017/7/1، �نظر:  
100

https://fatehnews.org/  

يزيد �صايغ، احلركة الوطنية الفل�شطينية، �ص 153-152.  
101

�صعود �ملوىل، من فتح اإىل حما�س: البدايات الإخوانية والنهايات الوطنية، �ص 108-109. �صار   
102

 ،1972 �لتعبئة و�لتنظيم �صنة  1969، ونائباً ملفو�ص  لبنان �صنة  �إقليم  عا�صور الحقاً معتمد فتح يف 

وتوىل من�صب �أمني �رش �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح يف �لفرتة 1989-2009، تويف يف 2016/3/22.
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9. تنظيمات و�شخ�شيات اإخوانية واإ�شالمية عامة:

لدى  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  يثل  كان  �لذي  عزة،  �أبو  �هلل  عبد  �صهادة  بح�صب 

�لعربي، فاإن �الإخو�ن  �لعامل  �لعليا لالإخو�ن يف  �لقيادة  ُيعد  �لذي  �لتنفيذي،  �ملكتب 

�الأردنيني،  �الإخو�ن  من  وعدد  �لكويتيون  �الإخو�ن  ي�صاركهم  خا�صة،  �مل�رشيني 

كانت  بينما  �أنه  عزة  �أبو  والحظ  �إخو�نية“.  حركة  فتح  “حركة  �أن  يعتقدون  كانو� 

�لعالقة بني �الإخو�ن �لفل�صطينيني وفتح تت�صم بالتوتر، فاإن عالقة فتح مع قياد�ت 

على  �ملعروفة  �الإخو�نية  �ل�صخ�صيات  بع�ص  ومع  �الأخرى،  �الإخو�نية  �لتنظيمات 

جانب  من  حميمة  كانت  �إنها  �لقول  يكن  “بل  ودية  عالقة  كانت  �لفردي  �لنطاق 

و�حد، يف كثري من �حلاالت، وهو �جلانب �الإخو�ين د�ئماً“. وكان �لقادة �لفتحاويون 

يحر�صون على ��صتمر�ر هذ� �العتقاد ما د�م ال يكلفهم �أي �لتز�م، وما د�مو� قادرين 

على حت�صيل �لدعم �ملادي و�ملعنوي. فهم، بح�صب �أبو عزة، مل يكونو� م�صطرين 

�الإخو�ن،  باأهد�ف  �لتز�مهم  عدم  عن  للحديث  �أو  عملهم،  تف�صيالت  يف  للخو�ص 

103 ويظهر للباحث �أن هذه 
الأنهم مل ي�صعو� �إىل �صم غري �لفل�صطينيني �إىل �صفوفهم.

ترى  كانت  لكنها  �الإخو�ن،  بخط  فتح  �لتز�م  عدم  تدرك  كانت  �الإخو�نية  �لقياد�ت 

�أولوية م�رشوع �ملقاومة، وتكتفي من قياد�ت فتح بخلفيتها �الإ�صالمية، وبجديتها 

وم�صد�قيتها، وتعذرها ملا ترى �أنها “�أحكام �رشورة“ تعمل من خاللها. 

ويف �صنو�تها �الأوىل، كانت فتح حت�صل على م�صاعد�ت ذ�ت قيمة كبرية بالن�صبة 

�لنفوذ و�لعالقات  �أو با�صتخد�م  �أحياناً  باملال  �لفرتة، وكان ذلك  لو�رد�تهم يف تلك 

 ومن �أبرز �ل�صخ�صيات �الإخو�نية �لتي عاونت فتح يف 
104

و�لتو�صط �أحياناً �أخرى.

�صنو�تها �الأوىل عبد �هلل �ملطوع �ملر�قب �لعام لالإخو�ن �لكويتيني و�لتاجر و�ملح�صن 

�ملعروف، وكان من �ملتبعني �لرئي�صيني لفتح منذ ما قبل �نطالقتها، وكان فوزي 

جب، �صديق �أبي جهاد، و�ملوظف يف �رشكة علي عبد �لوهاب �لتي يلكها ويديرها 

�لزعنون،  �صليم  �أي�صاً:  �نظر  للمقارنة   .124-123 �ص  الإ�شالمية،  احلركة  مع  عزة،  �أبو  �هلل  عبد   
103

ال�شرية وامل�شرية، �ص 129-125.

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 124.  
104
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من  لفتح  �ملتبعني  من  وكان   
105

لفتح. �لتبعات  �رشف  قناة  �ملطوع،  �هلل  عبد 

وممن 
106

لالأوقاف. وزير�ً  الحقاً  �أ�صبح  �لذي  �حلجي،  يو�صف  �لكويت  �إ�صالميي 

دعمو� فتح يف مر�حلها �الأوىل من قياد�ت �الإخو�ن حممد توفيق �ل�صاوي من م�رش، 

�لعام  �ملر�قب  نائب  �الأمريي  �لدين  بهاء  وعمر  �صورية،  من  �إبر�هيم  �لدين  وعز 

مادياً  �لوقت  ذلك  يف  كبرية  قيمة  مل�صاعدتهم  وكان  �ل�صوريني...  لالإخو�ن  �ل�صابق 

 وكان خلليل �لوزير عالقة طيبة بع�صام 
107

ومالياً ويف حل �مل�صاكل وجتاوز �ملاآزق.

�ملكتب  �لوقت، ورئي�ص  �مل�صلمني يف �صورية يف ذلك  �لعام لالإخو�ن  �ملر�قب  �لعطار 

  
108  

.1967 حرب  بعد  ��صتمرت  عالقة  وهي  �لعربية؛  �لبالد  يف  لالإخو�ن  �لتنفيذي 

وهناك حممد خي�رش �لزعيم �الإ�صالمي �جلز�ئري �ملعروف، ومن كبار قادة �لثورة 

�جلز�ئرية، �لذي كان له دوره �ملهم يف ترتيبات �إدخال فتح للجز�ئر، و�فتتاح مكتب 

109
لها هناك.

جنيب  حممد  �صخ�صية  �الإخو�ن  تاريخ  يف  “�الإ�صكالية“  �ل�صخ�صيات  ومن 

لالإخو�ن يف  �لتابع  للنظام �خلا�ص  جويفل. وهي �صخ�صية م�رشية كانت منتمية 

م�رش. ويبدو �أن عبد �لنا�رش متكن من ��صتيعابها الحقاً، وكلفها مبهام ��صتخبارية 

�لعربية، وكان لها دور يف عدد من �الن�صقاقات  �لبالد  و�صط جماعات �الإخو�ن يف 

يف  و�لكويت  و�صورية  �الأردن  يف  �الإخو�ن  منها  عانى  �لتي  �لد�خلية  و�مل�صاكل 

�لن�صف �الأول من �خلم�صينيات؛ حيث كان يقدم نف�صه ع�صو�ً يف �لنظام �خلا�ص. 

ويظهر �أن عبد �لنا�رش جعله الحقاً �صابط �ت�صال مع حركة فتح ويا�رش عرفات؛ 

1967 وقبل  �لفد�ئي بعد حرب  �لعمل  فيها  �زدهر  �لتي  �لفرتة  �الأردن يف  وكان يف 

�أحد�ث �أيلول/ �صبتمب 1970. كما تابع تو��صله يف لبنان بعد �نتقال �لعمل �لفد�ئي 

124؛ و�صليم  الإ�شالمية، �ص  مع احلركة  �أبو عزة،  �هلل  �أي�صاً: عبد  مقابلة مع فوزي جب. و�نظر   
105

�لزعنون، ال�شرية وامل�شرية، �ص 129-128. 

مقابلة مع فوزي جب.  
106

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 124.  
107

�ملرجع نف�صه، �ص 126.  
108

�ملرجع نف�صه، �ص 124؛ ومقابلة �أجرتها �صلوى �لعمد مع خليل �لوزير، ال�شفري، 1988/4/26.  
109
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�إىل هناك. وكان له دور يف تاأ�صي�ص جهاز �الأمن �لذي يعرف بجهاز �لر�صد يف حركة 

110
فتح. وقد تبني الحقاً �أنه �صابط كبري يف �ملخابر�ت �مل�رشية.

***

�أ�صماء  )317-311 )�ل�صفحات  �لكتاب  هذ�  ملحق  يف  �ملرفق  �جلدول   ُيظهر 

خلفية  لهم  ممن  فتح،  حركة  يف  و�لرياديني  �ملوؤ�ص�صني  �الأع�صاء  من  �صخ�صاً   50
�أولئك  ي�صم  و�إمنا  لالأ�صماء،  ح�رشية  قائمة  يعطي  ال  �أنه  من  وبالرغم  �إخو�نية. 

يف  فتح  ن�صوء  على  قوياً  موؤ�رش�ً  يعطي  فاإنه  �لدر��صة،  هذه  يف  لهم  �أ�صري  �لذين 

�حلا�صنة �الإخو�نية. ويالحظ من �جلدول �أن هناك 27 ع�صو�ً ممن �نتظمو� يف فرتة 

�خلم�صينيات، وهناك 14 �صخ�صاً دخلو� يف ع�صوية �للجنة �ملركزية لفتح. كما �أن 

�أغلب هوؤالء �خلم�صني )ثالثني على �الأقل( �صغلو� مو�قع متقدمة يف �حلركة يف وقت 

من �الأوقات. ويالحظ �أن ح�صورهم �لقيادي يف �ل�صف �الأول كان حا�صماً وطاغياً 

�أ�صخا�ص لهم خلفيات  1957-1961، مقارنة باأي  �لتاأ�صي�ص خ�صو�صاً  يف مرحلة 

ولعل  نادر�ً.  عددهم  كان  حيث  متقدمة،  مو�قع  على  ح�صلو�  ممن  �أخرى  حزبية 

�نتماء فاروق قدومي )بخلفيته  �لبع�ص جتاه  �لذي عبَّ عنه  “�خل�صة“ و�النزعاج 
�لبعثية( لفتح �صنة 1962، ُيعطي موؤ�رش�ً عن �لبيئة �لعامة �لتي كانت فتح ما تز�ل 

تعي�صها يف ذلك �لوقت.

ثالثًا: القيادة:

وح�رشه  �لكويت،  يف  عُقد  لفتح  �لتاأ�صي�صي  �الجتماع  �أن  �لوزير  خليل  يذكر 

خم�صة �أ�صخا�ص، هم خليل �لوزير، ويا�رش عرفات، وعادل عبد �لكرمي، ويو�صف 

)توفيق  �الإخوة �خلم�صة  �أحد  �لثاين تخلف  �الجتماع  عمرية، وتوفيق �صديد. ويف 

 وهي �الأ�صماء نف�صها 
111

�صديد( ممتنعاً عن مو��صلة �لطريق، فتابع �الأربعة �لعمل.

�الإخو�ن  ويكيبيديا  موقع  �ملثري،  �للغز  جويفل..  جنيب  حممد  و�نظر:  عز�م.  ها�صم  مع  مقابلة   
110

https://www.ikhwanwiki.com/ :مل�صلمني، 2016/11/12، يف�

خليل �لوزير، حركة فتح: �لبد�يات، �ص 64-63.  
111
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�لتي يذكرها �آالن هارت Alan Hart، �لذي ��صتقى معلوماته من م�صادر فتحاوية 

 وقد ُعقد �الجتماع �لتاأ�صي�صي لفتح يف �أو�خر 
112

قدية، ومنها عرفات و�أبو جهاد.

1957 يف منطقة �ل�صليبيخات بالكويت. و�لرو�يات عن ن�صاأة فتح تعرتف بالدور 
�لتاأ�صي�صي لهوؤالء �الأربعة، حيث ثالثة منهم له خلفيات �إخو�نية و�لر�بع )عرفات( 

مقرب من �الإخو�ن.

�الأوىل، فيذكر  �لقيادي لفتح يف �صنو�تها  �الإطار  �لذي عمل يف  �أما �صليمان حمد 

يف  يقيم  منهم  و�حد  �أ�صخا�ص،  خم�صة  من  تتكون  كانت  لفتح  �الأوىل  �لقيادة  �أن 

�ل�صعودية هو عبد �لفتاح حمود وهو من �الإخو�ن، و�أربعة يقيمون يف �لكويت وهم 

�أبو جهاد خليل �لوزير، ويو�صف عمرية، و�صليمان حمد، وهوؤالء كلهم كانو� من 

�الإخو�ن، و�أبو عمار يا�رش عرفات �لذي كان مقرباً من �الإخو�ن، و�إن مل يكن ع�صو�ً 

هذ�  حول  الحق،  وقت  يف  حمد  �صليمان  ر�جعنا  عندما  �أننا  غري   
113

�أع�صائهم. من 

�الختالف يف �لرو�ية، �صحح �ملعلومة باأن عبد �لفتاح حمود كان م�صوؤول �لعمل يف 

�ل�صعودية؛ ولي�ص �صمن �لقيادة �ملركزية يف �لكويت. �أما عن عدم ذكر ��صمه )�صليمان 

حمد( يف �أدبيات فتح �لالحقة، فقال �إنه عرف فيما بعد �أن عرفات كان يجتمع باأكرث 

 ولي�ص من �لو��صح ما �إذ� كان عرفات جلاأ �إىل 
114

من جهة، ويفهمهم �أنهم �لقيادة.

هكذ� �أ�صاليب، �أم �أن هناك ثمة لُب�ٍص معني لدى حمد؛ لكن رو�يات قياد�ت فتح نف�صها 

فيها ت�صارب �أي�صاً ب�صاأن �ملبادر بالتاأ�صي�ص، و�أ�صماء �لقيادة �الأوىل، و�صكل �لقيادة 

�الأول  �ملوؤمتر  وحول  مركزية،  جلنة  �أول  �أع�صاء  وحول  �لتاأ�صي�صي،  �ملوؤمتر  قبل 

و�لتغري�ت  �لتطور�ت  من  �لعديد  �صهدت  �لتاأ�صي�صية  �ملرحلة  �أن  ويظهر   
115

لفتح.

 Alan Hart, Arafat: A Political Biography, 4th ed. )Bloomington & Indianapolis )US(:  
112

 Indiana University Press, 1989(, p. 123. )Originally published as Arafat: Terrorist or
Peacemaker(.

مقابلة مع �صليمان حمد. كرر �صليمان حمد هذه �ملعلومة يف �أكرث من لقاء معه.  
113

�صليمان حمد، مقابلة مع �ملوؤلف م�صجلة بالفيديو، بريوت، 2007/2/24. ن�صخة حمفوظة لدى مركز   
114

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت.

�نظر مثالً عن �الختالف حول �ملوؤمتر �الأول لفتح يف: �صقر �أبو فخر، “فتح“ �لبد�يات: �ملوؤمتر �الأول   
115

للحركة ي�صيع يف رو�يات متناق�صة، �صحيفة العربي اجلديد، لندن، 2016/12/18، �نظر: 

https://www.alaraby.co.uk  
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�لقيادية، و�صارك فيها عديدون باأ�صكال خمتلفة و�صوالً �إىل �ل�صكل �لذي ��صتقرت 

عليه �صنة 1962. ومما ي�صري �إىل حالة عدم �ال�صتقر�ر و�لو�صوح �لقيادي �أن �أبا �إياد 

�صالح خلف يقول �إن تاأ�صي�ص فتح مّت يف 1959/10/10، عندما �جتمعت “جمموعة 

 مع مالحظة �أن �أبا �إياد 
116

�صغرية منا“ يف �لكويت ل�صياغة �ل�صكل �لتنظيمي لفتح؛

�أيلول/  �أي يف  �إىل �لكويت للعمل مدر�صاً فيها يف بعد نحو �صنة من ذلك،  نف�صه جاء 

بالقاهرة  �صقته  يف  تاأ�صي�صي  لقاء  عن  �مل�صحال  �صعيد  ورو�ية   
117.1960 �صبتمب 

تختلف متاماً عن رو�ية �صليم �لزعنون عن �للقاء نف�صه، وما طرحه كالهما من فكر 

 
118

�صيا�صي لعمل وطني غري حزبي، يوؤ�ص�ص يف ر�أيهما لن�صاأة ما عرف الحقاً بفتح.

وتختلف رو�ية �مل�صحال عن �أول من بد�أ �لعمل عن رو�ية خليل �لوزير �لتي �أ�رشنا 

�إليها، فيقول �إنه �لتقى خليل �لوزير يف غزة قبل �صفر �لوزير للكويت و�أنهما تعاهد� 

�صمل  كما  �لقاهرة،  يف  كان  �لذي  عدو�ن  كمال  مع  بالتن�صيق  للحركة  �لعمل  على 

 كما تختلف رو�ية �مل�صحال حول �ل�صكل �لقيادي للجنة 
119

�لتعاهد يا�رش عرفات.

  
120

�ملركزية �الأوىل عن رو�ية �أبي جهاد �إن كانت ع�صوية فردية �أو ع�صوية �أقاليم.

و�ملركزي  �لريادي  بالدور  فتح  ن�صاأة  عن  �لرو�يات  تعرتف  عام،  ب�صكل 

يف  فل�صطيننا  جملة  ودور  �لو��صعة،  عالقاتها  �صبكة  ب�صبب  �لكويت“  لـ“جمموعة 

�لتعريف عنها، حيث �ن�صمت �إليها الحقاً �لعديد من �ملجموعات �ملوزعة على عدد 

من �لبلد�ن، و�لتي �لتقت معها على �لفكرة نف�صها �صنة 1962. ولذلك، يوؤرخ خالد 

�حل�صن �ل�صكل �لنهائي لتوحيد فتح حتت قيادة مركزية يف �صنة 1962. ويقول �إن 

 Helena Cobban, The Palestinian Liberation Organization: People, Power and Politics,  
116

p. 23.

ح�صن خليل ح�صني، اأبو اإياد �شالح خلف، �ص 46.  
117

.67 الثورة والنفط، �ص  بني  �مل�صحال،  62-63؛ و�صعيد  ال�شرية وامل�شرية، �ص  �لزعنون،  �صليم   
118 

خلف  �صالح  �أن  �إىل  �مل�صحال  و�أ�صار   ،1957 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �للقاء  لهذ�  �لزعنون  خ  �أرَّ

و�دعى  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  بخط  �لتز�مه  مع  يتعار�ص  �لطرح  هذ�  �أن  بحجة  �للقاء  من  �ن�صحب 

�مل�صحال �أن �صالح خلف �نتظم يف فتح �صنة 1961 على يد عبد �لفتاح حمود.

�صعيد �مل�صحال، بني الثورة والنفط، �ص 73 و80.  
119

جملة  “ “فتح“: �لبد�يات و�ملنطلقات و�ملعنى،“  كما الحظ ذلك معني �لطاهر؛ �نظر: معني �لطاهر،   
120

الدرا�شات الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، �لعدد 110، ربيع 2017، �ص 90.
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ما �صبق ذلك �لتاريخ كان تطوير�ً ملجموعات حملية، و�أنهم �كت�صفو� �أنه �أينما كان 

1958-1962 فقد كانت هناك حركة فل�صطينية؛  يوجد جتمع للفل�صطينيني خالل 

�أملانيا، ويحيى عا�صور يف �لنم�صا، و�صالح  فكان هاين �حل�صن ي�صكل جمموعة يف 

�لنجار  يو�صف  وحممد  �ل�صعودية،  يف  حمود  �لفتاح  وعبد  �إ�صبانيا،  يف  �لكعكباين 

�آخرون  �لكويت“، وكان هناك  ن�صكل جمموعة يف  “وكنا  وحممود عبا�ص يف قطر، 

�أتاح  “فل�صطيننا“  جملة  �إ�صد�ر  �أن  �إىل  �حل�صن  وي�صري  ودم�صق.  وغزة  �لعر�ق  يف 

ملجموعة �لكويت �أن تكون معروفة قبل غريها، و�أن ذلك كان و�صيلة جيدة للتعّرف 

�أولئك �لذين يحملون �الأفكار نف�صها يف �لبلد�ن �الأخرى، ودعوتهم  و�لتو��صل مع 

لالن�صمام للحركة، و�أن ممثلي هذه �ملجموعات قد �جتمعو� يف �لكويت يف �صنة 1962؛ 

غري �أن خالد �حل�صن مل ُينبّه �أو ينتبه �إىل 
 121

د �جلميع يف �إطار حركة فتح. حيث توحَّ

خلفية  ذ�ت  كانت  فيها  ن�صاأت  �لتي  �لرئي�صية  �الأقطار  يف  لفتح  �الأ�صا�صية  �لبنى  �أن 

�إخو�نية. 

تاأخر �ختيار ��صم للحركة بعد تاأ�صي�صها، حيث �أ�صار �أبو جهاد �إىل �أن حتديد ��صم 

 وبالن�صبة ل�صليمان 
122

فتح جاء بعد 18 �صهر�ً من �للقاء �لتاأ�صي�صي )�أو�خر 1957(.

حمد فيذكر �أنه �صارك يف �للقاء�ت �لتي �صبقت حتديد �ال�صم، و�أنه ح�رش �للقاء �لذي 

�الأوىل حلركة حترير فل�صطني )حتف(  �الأحرف  ��صم �حلركة )فتح(، وقلب  ح�صم 

�لقر�آنية باالآية  و��صتب�صار�ً  �لن�رش،  على  تدل  �لتي  فتح  �إىل  �ملوت  على  تدل   �لتي 

 وعلى �أي حال، يظل �صليمان 
123

)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ) )�صورة �ل�صف: �الآية 13(.
حمد �صمن �ملجموعة �لتاأ�صي�صية �الأوىل لفتح. 

يف  فتح  لقيادة  عرفات  من  �أف�صل  هو  من  هناك  يكن  مل  �أنه  حمد  �صليمان  يرى 

بالهمة و�لن�صاط و�حليوية و�لذكاء، وبعدم  �أنه كان يتمتع  �لفرتة، خ�صو�صاً  تلك 

وامل�شرية، ال�شرية  �لزعنون،  و�صليم  153؛  �ص  الفل�شطينية،  الوطنية  احلركة  �صايغ،  يزيد   
121 

�ص 96. و�نظر:

 Helena Cobban, The Palestinian Liberation Organization: People, Power and  Politics,  
pp. 23-24.

خليل �لوزير، حركة فتح: �لبد�يات، �ص 64.  
122

مقابلة مع �صليمان حمد.  
123
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بالرغم 
124

للتفرغ وترك عمله. �لتز�مه �الجتماعي )مل يكن متزوجاً( وبا�صتعد�ده 

�أن عرفات كان  �إجماع بني �الإخو�ن على  �أنه، يف �لوقت نف�صه، كان هناك �صبه  من 

 ولعله يف بد�يات �ل�صتينيات كان هناك من ي�صيق 
125

متطلعاً للزعامة، حمباً لل�صلطة.

رفاق  من  وهو  جب،  فوزي  ي�صري  حيث  و�لت�رشف؛  �لتفرد  يف  عمار  �أبي  بطريقة 

خليل �لوزير يف �لعمل �الإخو�ين �لع�صكري �ل�رشي يف غزة 1953-1955، �أنه يف �صنة 

1961 �قرتح على خليل �لوزير �أنه ال بد من �لتخل�ص من قيادة �أبي عمار لفتح، ملا قد 
ي�صببه من �أ�رش�ر. غري �أن �لوزير رف�ص ذلك، ملا الأبي عمار من عالقات و�ت�صاالت 

126
هائلة “و�إال ف�صننتهي يف ليلة ما فيها قمر“، ح�صب تعبري �لوزير.

ويتحدث �صليمان حمد عن �لدور �لقيادي ملجموعة �لكويت يف فتح، وعن �لدور 

�رشياً  كان  فتح  تنظيم  �أن  فيذكر  فتح،  حلركة  �الأوىل  �لبد�يات  يف  هو  لعبه  �لذي 

�أما عرفات فكان م�صوؤوالً عن �لتن�صيب  خيطياً، و�أن دوره �لرئي�صي كان �إعالمياً، 

�لع�صكري، بينما توىل يو�صف  �لتدريب  �أبو جهاد م�صوؤوالً عن  و�لع�صوية، وكان 

جد�ً  خمططة  “عقلية  عمرية  كان  فقد  حمد  وبح�صب  �لتمويل.  م�صوؤولية  عمرية 

 
127

وجريئة“؛ ولديه قدرة على �لتعامل مع �لنا�ص.

حتى  “ثورة  �صعار  مثل  فتح  �صعار�ت  بو�صع  معنياً  كان  �أنه  حمد  وي�صيف 

و“فل�صطني  لنا“،  و�لن�رش  �أكب  و“�هلل  �لعدو“،  باجتاه  �لبنادق  و“كل  �لن�رش“، 

يف  مربعات  د�خل  تو�صع  كانت  هذه  مثل  �لتي  و�الأ�صياء  �لنهر“،  �إىل  �لبحر  من 

حلمد  وكان  للثورة.  �صعار�ت  تكون  حتى  “فل�صطيننا“،  جملة  �صفحات  خمتلف 

�لكويت،  يف  مادتها  جتهيز  يتم  حيث  “فل�صطيننا“،  جملة  �إعد�د  يف  �أ�صا�صي  دور 

�الأ�صتاذ طريق  عن  لبنان،  يف  وطباعتها  �إي�صالها  برتتيبات  �لوزير  خليل   ويقوم 

مقابلة مع �صليمان حمد، ور�صالة منه �أي�صاً.  
124

مثالً، مقابالت مع: �صليمان حمد، و�إبر�هيم غو�صة، ونادر �حلاج عي�صى، وخريي �الأغا.  
125

مقابلة مع فوزي جب.  
126

�صخياً  وكان  �صاحنات،  �صت  ويلك  تاجر�ً،  عمرية  كان  حمد  بح�صب  حمد.  �صليمان  مع  مقابلة   
127

منفقاً، وكان جانب كبري من �إير�د�ت فتح يف بد�ياتها �الأوىل ياأتي عن طريقه. ويرى حمد �أن عمرية 

مل ُي�صتبَعد من �لقيادة الحقاً، لكن �لقيادة �صبقته، وبالتايل �صارت �مل�صاألة تتطلب نوعاً من �لقيادة 

�ل�صبابية، لكن يا�رش عرفات كان يو�ظب على زيارته يف �لبيت ويت�صاور معه.
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“فل�صطني  عنو�ن  حتت  �ملجلة  يف  ثابت  مقال  حمد  ل�صليمان  وكان  حوري.  توفيق 

بني جهاد �الأحر�ر، وموؤ�مر�ت �خلونة و�ال�صتعمار“، حيث كان يوقع با�صم “جهاد 

فاروق  �أن  للنظر،  �لالفت  ومن   
128

للكاتب. �الإ�صالمية  بامليول  يوحي  مبا  موؤمن“ 

�إ�صالمية“؛ �جتاهاتها  تقريباً  “كانت  فل�صطيننا  جملة  يف  �لكتابات  �إن  قال   قدومي 

129
و�أنه بعد �أن بد�أ يكتب فيها )1962( �صارو� يقولون �إن هناك �صيئاً “عروبياً“.

رابعًا: التمايز والنف�ضال بني الإخوان وفتح:

�أن كثري�ً من عنا�رش فتح �الإخو�نية، خ�صو�صاً  1957-1960 يظهر  يف �لفرتة 

�لتز�مها  تر�جع  و�إن  “ر�صمياً“،  �الإخو�ن  جماعة  تهجر  مل  غزة،  قطاع  خارج 

وتر�جعت م�صاركتها �لد�خلية. وف�صلت متابعة جتنيد كل من يكن جتنيده بهدوء 

�لقدمي  “بني  تعي�صها  كانت  �لتي  �النتقالية  �حلالة  من  م�صتفيدة  �صجيج،  ودومنا 

�أن هذه �حلالة ��صتمرت ثالث �صنو�ت على  و�جلديد“. ويالحظ عدٌد من �الإخو�ن 

�الأقل، نتج عنها مع مرور �لزمن حالة من �لبلبلة و�الإرباك و�لت�صاوؤالت، خ�صو�صاً 

ذوي  من  وقياد�تهم  م�صوؤولوهم  هم  لفتح  يجندهم  من  كان  عديدة  حاالت  يف  �أنه 

 
130

�ملكانة و�الحرت�م؛ وهو ما تكرر يف م�رش و�لكويت وقطر وفل�صطني و�الأردن.

ومل يكد �الإخو�ن ي�صلون �إىل موقف حا�صم من فتح حتى كانو� قد فقدو� عدد�ً كبري�ً 

131
من �أف�صل و�أن�صط عنا�رشهم.

�خلونة  وموؤ�مر�ت  �الأحر�ر...  كفاح  بني  فل�صطني  مقال:  مثالً  �نظر  حمد.  �صليمان  مع  مقابلة   
128

،1961 فب�ير  �صباط/   ،14 �لعدد  �لثالثة،  �ل�صنة  احلياة،  نداء  فل�شطيننا:  جملة   و�ال�صتعمار، 

�ص 21. هذ� �ملقال هو �ملقال �لثالث يف �ل�صل�صلة.

فاروق قدومي )�أبو �للطف(، مقابلة مع عز�م �لتميمي، قناة �حلو�ر، برنامج مر�جعات، لندن، �حللقة   
129

�الأوىل، موقع يوتيوب، 2017/7/29، �نظر: 

https://www.youtube.com/watch?v=bW8W3rhTens  

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 73-74؛ ومقابالت مع: �صليمان حمد، وحممد �صيام،   
130

وفوزي جب، ومنري عجور، وها�صم عز�م.

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 73؛ ومقابلتان مع: عبد �هلل �أبو عزة، و�صليمان حمد؛   
131

ور�صالة �صليمان حمد.
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ومع تو�صع فتح يف عمليات �لتجنيد من �لفئات �ملختلفة من غري �الإخو�ن، ومع 

ظهور �لتناق�ص بني �لتوجيه �الإخو�ين وبني توجيه حركة فتح لعنا�رشهما، ثارت 

�لت�صاوؤالت يف �لو�صط �الإخو�ين حول حقيقة �صلة فتح باالإخو�ن. وعلى حّد تعبري 

�إبر�هيم غو�صة “بعد فرتة، �أ�صبح هناك نوع من �الحتكاك �ل�صديد بيننا وبني فتح، 

�صو�ء ونحن طالب �أم بعد ذلك، يف �أكرث من موقع، يف �لكويت �أو قطر؛ الأنهم بد�أو� 

ي�صتنزفوننا، �إذ �إن �أول �حتكاك كان بيننا وبني فتح على خلفية نزع �لكو�در �لن�صطة 

132
من �الإخو�ن“.

�أن تو�صع تنظيم �الإخو�ن يف قطاع غزة  �لثالث، فيبدو  �لف�صل  وكما الحظنا يف 

�الأردن( فيما عرف  �لعربية )عد�  �لبلد�ن  �لفل�صطينيني يف عدد من  �إخو�نهم  لي�صم 

 
133 

بـ“تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني“ قد مّر باأكرث من حمطة كانت �أوالها �صنة 1960.

ويعرتف �أبو عزة �أن من �أهم �لدو�فع لت�صكيل هذ� �لتنظيم “حاجتهم ملو�جهة �صغط 

مالحقة  ب�صبب  خطري�ً“،  تهديد�ً  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  تنظيم  وجود  هدد  جديد 

عنا�رش فتح، وكثري منهم كانو� من قادة �الإخو�ن، لكو�در و�أفر�د �الإخو�ن �صعياً 

ذكر،  ح�صبما  �صغط،  وهو   .1960-1957 �لفرتة  يف  خ�صو�صاً  فتح  يف  لتجنيدهم 

و�لعر�ق،  و�صورية،  و�الأردن،  وم�رش،  غزة،  قطاع  يف  حلّو�،  �أينما  �الإخو�ن  الحَقَ 

باأن  �الإخو�ن  �صعر   1961 �صنة  بحلول  �أنه  �إىل  عزة  �أبو  وي�صري  �خلليج.  و�أقطار 

 ورمبا عزز ذلك �ل�صعور باملناعة �أن �صليم 
134

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

ب�صبب  للنفي،  ح�صن  ��صطر  وعندما  تنظيم؟“  لكم  �صار  �أنتم  �لدعوة؟  �صو  رجل 

�رشية �لتنظيم، علّق �لزعنون باأنهم مل يعودو� قادرين على تنظيم �أحٍد من �الإخو�ن 

135
�مل�صلمني يف حركة فتح.

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، �ص 71-70.  
132

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 59-60. و�نظر �أي�صاً: مقابلة مع عبد �هلل �أبو عزة.  
133

�نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 60.  
134

�إبر�هيم  مع  مقابلة  وقوعه.  من  يومني  بعد  غو�صة،  الإبر�هيم  �حلميد  عبد  ح�صن  ذكره  �ملوقف  هذ�   
135

غو�صة. و�نظر �أي�صاً: �إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، �ص 71.
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�الإخو�ين مل يكن مرتبطاً  �لو�صط  و�نت�صارها يف  فاإن ظهور فتح  وب�صكل عام، 

�لتنظيم  وجود  هددت  قوية  بهزة  و�إمنا  �لتنظيم،  من  �ن�صحبو�  عنا�رش  بب�صعة 

نف�صه، �إذ �إن �لعنا�رش �ملنتمية لفتح كانت متثل كتلة قيادية كبرية وفعالة وموؤثرة، 

ال ُي�صكُّ يف �إخال�صها، ولديها روؤية و��صحة الأهد�فها، و��صتعد�د�ت عالية للت�صحية 

مكان  كل  يف  �الإخو�ين  �لو�صط  �صغل  فتح  حول  �لنقا�ص  فاإن  ولذلك،  �أجلها.  من 

خ�صو�صاً يف مطلع �ل�صتينيات.   

بالن�صبة لقيادة �الإخو�ن يف غزة، فاإنهم مل يعار�صو� هدف �لتحرير، الأنه كان من 

و�قعية.  غري  فاعتبوها  و�الأ�صلوب،  �خلطة  على  �عرت�صو�  ولكنهم  �أهد�فهم.  �أهم 

فالبالد �لعربية لن ت�صمح بالعمل، و�صي�صبح �لعمل �جلديد عر�صة لت�صلل �الأحز�ب 

 ويف جو �لظروف �الأمنية �ل�صعبة 
136

�لعقائدية �الأخرى، وهو ما قد يحرف �مل�صار.

�لتي يعي�صها �الإخو�ن يف غزة، مع �حلر�ص يف �لوقت نف�صه على �ملحافظة على �لهوية 

�الإ�صالمية للجماعة، و�حلفاظ على �لذ�ت يف بيئة �صيا�صية و�إعالمية “ت�صيطنهم“، 

فاإن �ملوقف من فتح جاء مت�صقاً مع هذه �لبيئة ومع هذه �حلالة �لنف�صية.

�أو�خر  منذ  �الجتماعات  من  عدد�ً  عقدت  غزة  يف  �الإخو�ن  قيادة  �أن  ويظهر 

�أوىل  �أحد  �أن  ويبدو  فتح.  حركة  من  �ملوقف  ملناق�صة   ،1962 وحتى  �خلم�صينيات 

هذه �الجتماعات كان يف قاع �لقرين يف �أر�ص لالآغو�ت يف خانيون�ص، ملناق�صة �الأمر. 

�لبديع  عبد  هو  حجة  و�أقو�هم  �ملعار�صني  �أكب  كان  فقد  حلّ�ص  �صالح  وبح�صب 

�صابر، حيث قال �إن هذ� عمل خطري، و�إن �الإخو�ن مل ُي�رَشبو� �إال عندما �أ�صبحو� 

“ال نريد �أن نبد�أ �إىل حيث �نتهى  حركة جهادية ظاهرة، ولو �صبو� لكان �أف�صل، 

�الإخو�ن“. وقال لهم “ال تظنو� �أنكم متحم�صون �أكرث مني، لكنني �صاأقف يف وجه 

 َعَك�ص هذ� �لن�ص نوعاً من �ملر�جعة �ل�صلبية للتجربة 
137

هذ� �لعمل �أنا ومن معي“.

�لقائلة  �لقناعة  ل�صالح  تر�جع  لكنه  الحقاً،  ��صتمر  ر�أي  وهو  �الإخو�نية،  �جلهادية 

يف  و�صعبيتهم  وم�صد�قيتهم  بل  باجلهاد،  �رتبطت  ور�صالتهم  �الإخو�ن  هوية  باأن 

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 81-77.  
136

مقابلة مع �صالح حلّ�ص.  
137
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�لو�صط �لفل�صطيني وعند �الأمة �أي�صاً، و�أنه و�إن كان ال بّد من ُح�صن �الإعد�د، فاإنه 

ال ينبغي تعليق �الأمر على حت�ّصن �لظروف، و�إمنا على �ملبادرة و�لتوّكل بعد بذل 

�الأ�صباب حلدٍّ �أدنى معقول للقيام بالعمل و��صتمر�ره. 

�أعدَّت قيادة �الإخو�ن يف غزة مذكرة من حو�يل ع�رشين �صفحة، ترد على فكرة 

فتح. و�لذي قام بكتابتها هو عبد �هلل �أبو عزة؛ وكان ذلك �صنة 1961 �أو 1962؛ ومتت 

 وقد جاء يف 
138

مناق�صتها بح�صور �صليمان حمد، �لذي د�فع عن وجهة نظر فتح.

تنظيمهم  وحتويل  �الإ�صالمي،  ن�صاطهم  لتجميد  م�صتعدون  �الإخو�ن  �أن  �ملذكرة 

للعمل من �أجل حترير فل�صطني، و�إبعاده عن �أي مظاهر تربطهم باالإخو�ن، ب�رشط 

و�حد هو �أن يقتنعو� �أن �خلطة �صتوؤدي �إىل حتقيق هدف �لتحرير. �أما �أن يتخلو� عن 

دعوتهم ملجرد ت�صور�ت خيالية فريف�صون ذلك. و�حتج �الإخو�ن بعدد من �لعقبات 

كاعرت��ص �الأنظمة �لعربية، و�أن حالة �جلز�ئر ال ت�صبه حالة فل�صطني، و�أن مو�جهة 

“�إ�رش�ئيل“ ال تتم بجزء �صغري من �لقدر�ت. و�أن �حلل �لبديل هو م�صاعفة �جلهد 
يف ن�رش �لدعوة. وكانت �لقيادة قد عملت على �إي�صال هذه �الأفكار منذ 139.1960

�لنقا�ص �لد�خلي �متد �إىل �لقاهرة، حيث ت�صكلت �صنة 1961 جلنة ثالثية للبحث 

يف موقف تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف م�رش من فتح، ورفع تو�صياتها للقيادة. 

بارود،  �لرحمن  وعبد  �خل�رشي  وحممد  �لزعنون  ريا�ص  من  مكونة  وكانت 

�لعالقة مع  لدر��صة م�صتقبل   )1962 �أو�ئل   –  1961 )�أو�خر  �أ�صهر  وعملت ل�صتة 

�أد�ء  فتح. وح�صب حممد �خل�رشي، ففي جل�صات حو�ر �للجنة كان ريا�ص ينتقد 

�الإخو�ن؛ ويقول “نحن �إخو�ن، لكن فكرنا جتاه �لق�صايا �لعامة غري من�صجم. مثالً: 

ما هي �آر�وؤنا يف �لتاأميم و�ال�صرت�كية و�لعمل �لفل�صطيني و�لقومي و�لوطني؟“. بعد 

ذلك قال ريا�ص �إنه و�صل �إىل نتيجة هي �أن:

�إن كانت  �أبو عزة متاأكد�ً من �ل�صنة �لتي نوق�صت فيها �لورقة  �أبو عزة. مل يكن  مقابلة مع عبد �هلل   
138

1961 �أم 1962.

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 86-82.  
139
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هيمنة ظرف  يف  �الآن،  �الإ�صالمي  �لعمل  خالل  من  فل�صطني   حترير 

من  ويعاين  جر�حه،  ُي�صمد  �الإ�صالمي  فالعمل  ممكن.  غري  �لنا�رش  عبد 

�أنه بالكاد يحافظ على نف�صه، عو�صاً عن �أن يحرك �ل�صارع؛ فاأمامه تغيري 

�لنظام يف م�رش ويف �لدول �لعربية. فاإذ� كنتما تريد�ن �أن نتحرك، فيجب 

�إذ�  �مل�صار  وهذ�  �لوطني،  �مل�صار  ناأخذ  �أن  بد  ال  ولذ�  �صعبياً،  نتحرك  �أن 

140
م�صينا فيه، فلن يلومنا �أحد، الأننا ل�صنا �صد �أحد. نحن مع ق�صيتنا.

فاقرتح  �آر�ء؛  بثالثة  خرجو�  �لثالثية  �للجنة  �أع�صاء  �إن  �خل�رشي  و�أ�صاف 

�خل�رشي تبنياً جزئياً لفتح، من خالل �ملحافظة على تنظيم �الإخو�ن، و�أن يتم فرز 

فيها،  م�صتقبلية  قياد�ت  ليكونو�  �لعمل،  لهذ�  و�ملحبة  �ملوثوقة  �لعنا�رش  من  عدد 

دورهم  متابعة  لهوؤالء  يكن  حيث  �حلركة،  لهذه  م�صتقبالً  هناك  �أن  يرى  كان  �إذ 

�أر�د  �إذ�  ثم  �خلبة.  �كت�صاب  �إىل  باالإ�صافة  بو�صلتها،  على  و�ملحافظة  �لقيادي، 

�لتجربة  �الإخو�ن م�صتقبالً ممار�صة �جلهاد، فيمكن ��صتيعابهم فيها؛ ويكن نقل 

ال  حتى  فتح،  يف  �لدخول  عدم  يرى  فكان  بارود  �لرحمن  عبد  �أما  �أ�صهل.  بطريقة 

فتح  تبني  �رشورة  �لزعنون  ريا�ص  ر�أى  بينما  وي�صيعون.  فيها  �الإخو�ن  يذوب 

 وهذ� يعني �أن �للجنة 
141

و�لدخول و�مل�صاركة �لفاعلة فيها باعتبارها تنظيماً وطنياً.

مل تخرج بنتيجة حمددة متفق عليها. و�إن كان �مل�صار �لعام لالإخو�ن قد �جته نحو 

تبني روؤية بارود. 

�لذي  �لقدمي  �الإخو�ن  �ل�صلوك جتاه فتح بني جيل  �لكويت، ظهر تعار�ص يف  يف 

�ن�صم للحركة، وبني جيل �ل�صباب �جلديد �لذي حتفظ على �الن�صمام. ومع تو�صع 

من  حرية  يف  �الإخو�ن  من  �لعادي  �لفرد  �صار   ،1960 �صنة  �إىل  و�صوالً  فتح  دعوة 

�لقائمون  هم  وها  قائمة،  �جلهاد  �إىل  “�لدعوة  فاإن  حمد  �صليمان  وبح�صب  �أمره. 

على �حلركة �جلديدة من �صفوة �الإخو�ن وذوي �خلبة و�ل�صابقة فيهم، و�لقيادة 

�صجنه  ب�صبب  متع�رشة  �لعام  �ملر�صد  ومرجعية  فاعلة،  لي�صت  �لكويت  يف  �ملحلية 

م�رشح  عن  بعيدة  غزة  قطاع  يف  �جلديدة  �ل�صابة  و�لقيادة  �أعو�نه.  كّل  و�صجن 

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
140

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
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�أنه   ويذكر �صليمان حمد 
142

�الأحد�ث، وحدثت بلبلة يف �ل�صفوف ما بعدها بلبلة“.

عث وتوحيد �لكلمة، وكان �لذي يتكلم  حاول ويو�صف عمرية وخليل �لوزير مّل �ل�صَّ

وقد ُعنّي من �لقيادة يف غزة 
 
با�صم �الإخو�ن �ل�صباب هو ح�صن عبد �حلميد �صالح،

�الإخوة  �إىل  �الأمر و�لرجوع  �لكويت، فارتاأى ح�صن عبد �حلميد رفع  م�صوؤوالً عن 

�لكويت ملناق�صة �الأمر بح�صور يا�رش   وبالتايل، �جتمعت قيادة فتح يف 
143

يف غزة.

عرفات. وبح�صب �صليمان حمد: 

غزة،  يف  �الإخو�ن  قيادة  مع  للتفاو�ص  فتح  قيادة  يف  �الإخوة  فّو�صني 

فذهبت �إىل غزة، و�لتقيت باالأخ هاين ب�صي�صو، وجمل�ص �لرقباء �لذي كان 

مبثابة جمل�ص �صورى لالإخو�ن يف غزة، و�رشحنا لهم �لظروف يف �لكويت، 

و�أن �لعمل يف �حلركة �آنذ�ك ال يعني �لتخلّي عن �جلماعة، ثّم �نتهى �حلو�ر �إىل 

�رشوط و�صعوها حتى ال يح�صل �لت�صّدع يف �صفوف �الإخو�ن و�حلركة. 

وكانت هذه �ل�رشوط هي �لتز�م �حلركة بخّط �الإ�صالم دون �إعالن، وعدم 

�ل�ّصري يف ركاب �أي نظام حاكم �أو حزب قائم، و�أن يكون ثالثة �أع�صاء من 

 
144

خم�صة هم �أع�صاء �للجنة �ملركزية �لقائدة للحركة من �الإخو�ن.

بالن�صبة ل�صليمان حمد، فال�رشوط كانت متحّققة، “فميثاق �حلركة �لذي و�صعناه 

ت�صّمن هذه �خلطوط �لعري�صة للعمل“، مع مالحظة حذف �أو تخفيف �ل�صياغات 

�لرتكيز  خالل  من  نف�صها،  �لفكرة  تخدم  �صياغات  وو�صع  �ملبا�رشة،  �الإ�صالمية 

على �لقيم �أو على �الإطار �لوطني. “وكان يف �لقيادة �أربعة من خم�صة من �الأع�صاء، 

ح�صب علمي، من �الإخو�ن“. وقد �أعلم �صليمان حمد �الإخو�ن يف غزة �أن �رشوطهم 

فكان  �لقياديني،  �أ�صماء  وذكر  �مليثاق  م�صمون  لهم  و�رشح  �حلركة،  يف  متحققة 

جو�بهم �أنهم “يريدون هذ� �التفاق مع يا�رش عرفات �رش�حة، و�أن يختار �الإخو�ن 

باأنف�صهم �الأ�صخا�ص �لثالثة �لذين يعينون يف �لقيادة، ولي�ص �الإخو�ن �لذين �رتبطو� 

�حلميد، عبد  ح�صن  هم:  رُ�صحو�  �لذين  �لثالثة  و�الإخو�ن   
145

عرفات“. يا�رش   مع 

ر�صالة �صليمان حمد.  
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ر�صالة �صليمان حمد.  
143
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وعمر�أبو جبارة، و�صليمان حمد. فقال لهم حمد �إن هذ� �رشط �صعب الأن �الأخوين 

وت�صعبت،  �ت�صعت  قد  �حلركة  �إن  ثم  )فتح(،  باحلركة  خبة  لهما  لي�ص  �الآَخَرين 

 
146

ولي�ص من �ملنطق ��صتبد�ل قياد�تها �لتي �أ�صبح كل منهم يقود عمالً كبري�ً.

فر�ص  �رشط  رف�صت  فتح،  يف  �لقيادة  �إىل  �الإخو�ن  بطلبات  حمد  رجع  وملّا 

 ثالثة �أع�صاء يف �لقيادة عليهم، و�لذي يعني �إق�صاء �ملوجودين من مو�قعهم، بعد هذ�

�إىل قدرة �أنها نظرت بعني �ل�صك   ويظهر 
147

 �ل�صوط �ملتقّدم �لذي قطعوه يف �لعمل.

�الإخو�ن، وهم يف �أو�صاعهم �ل�صعبة، على �لقيادة وح�صن �ملتابعة وحتقيق �لطموحات.

جمل�ص  �أول  يف  ُح�صمت  فتح  مع  �لعالقة  م�صاألة  فاإن  عزة،  �أبو  رو�ية  وبح�صب 

1962. ويف هذ�  �صورى لالإخو�ن �لفل�صطينيني، و�لذي عُقد يف خانيون�ص يف �صيف 

يو�صف  حممد  موقف  و��صتعر�صو�  بفتح،  عالقتهم  �الإخو�ن  ��صتعر�ص  �ملجل�ص، 

بني  �جلمع  جو�ز  عدم  على  بناء  للجماعة،  “تاركاً“  �عتباره  وقررو�  �لنجار، 

تنظيمني، بالرغم من حر�ص �لنجار على �إخفاء عالقته بفتح، وحر�صه على �لبقاء 

معه  مفا�صلة  جل�صة  �لنجار  يو�صف  حممد  ح�رش  ذلك،  على  وبناء 
148

�الإخو�ن. يف 

“كانت يف بيت  �إنه يذكر جيد�ً تلك �جلل�صة �لتي  �إبر�هيم غو�صة  يف �لكويت. ويقول 

�الأخ �أبو عودة �لثو�بتة، بوجود حممد يو�صف �لنجار، وقال حممد يو�صف �لنجار 

ما عليكم �إذ� �أنا بقيت يف �الإخو�ن ويف �لوقت نف�صه يف فتح؟ قلنا له عليك �أن حتدد، 

 
149

فاختار �أن يبقى يف فتح، وكان هذ� �صنة 1962 �أو �صنة 1963 ل�صت �أذكر“.

كان خروج )�أو باالأحرى ف�صل( حممد يو�صف �لنجار خ�صارة كبرية لالإخو�ن، 

يبدو  ما  على  ولكن  ومكانته.  وزنه  مثل  يف  كبري  قيادي  مع  للعالقة  موؤملة  ونهاية 

مقابلة مع �صليمان حمد.  
146

مقابلة مع �صليمان حمد، ور�صالة منه �أي�صاً.  
147

�أن  �أبو عزة يف مقابلة مع قناة �حلو�ر  94-96. ذكر  الإ�شالمية، �ص  مع احلركة  �أبو عزة،  عبد �هلل   
148

الندماج  مذكرة  عليه  وعر�ص  به،  �لتقى  و�أنه   ،1962 �صيف  �أو�ئل  يف  غزة  �إىل  جاء  حمد  �صليمان 

�الإخو�ن مع فتح، و�أن �أبو عزة �أبلغه مبوقفه �لر�ف�ص. غري �أن �أبو عزة ال يذكر �أن حمد �لتقى باأحد 

غريه. ولعل �أبو عزة مل يتابع �أو مل يكن يف �صورة باقي �ت�صاالت حمد. عبد �هلل �أبو عزة، مقابلة مع 

عز�م �لتميمي، قناة �حلو�ر، برنامج مر�جعات، لندن، �حللقة �لثانية، يوتيوب، 2010/5/24، �نظر:

https://www.youtube.com/watch?v=fbTi8QG6Au4  

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، �ص 71.  
149
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فاإن �لنجار حفظ �لود وكان خروجه هادئاً. �أما �ل�صيغة �لتي ذكرتها بيان �حلوت 

يف معر�ص مقابلتها للنجار من �أنه كان من �لطبيعي �أن يفكر حممد يو�صف �لنجار 

ورفاقه بت�صكيل نو�ة عمل فل�صطيني، �إال �أن هذ� مل يرَق لالإخو�ن �مل�صلمني فف�صلوه 

 فهي تعطي �إيحاء �صلبياً من �أن �الإخو�ن كانو� �صّد 
150

بعد �أن ��صتغل “فل�صطينياً“،

و�لعمل  �لفل�صطيني  �لعمل  الأن  �صحيح،  غري  وهذ�  �لفل�صطيني.  �لوطني  �لعمل 

لفل�صطني كان يف �صلب قناعتهم وممار�صتهم. غري �أنهم كما ذكرنا مل يكونو� يرون 

ل�صبب  كانت  �لف�صل  عملية  �إن  ثم  �لعمل.  من  مُتكنِّهم  ظروف  �أو  �أو�صاع  يف  �أنهم 

تنظيمي متعلق بازدو�جية �النتماء، ولي�ص بقناعات مرتبطة بالعمل لفل�صطني.

يف  ورغبو�  لها،  �نتماءهم  يخفو�  مل  ممن  �الآخرين  فتح  �أع�صاء  معظم  �أما 

�أمثال:  باأنف�صهم،  �أو ترك حيث تركو�  فيها، فلم يحتاجو� لقر�ر ف�صل  �ال�صتمر�ر 

خليل �لوزير، و�صليم �لزعنون، وريا�ص �لزعنون، و�أ�صعد �ل�صفطاوي، ومعاذ عابد، 

�أبو كر�ص، وحمد �لعايدي، و�صعيد �ملزين، وها�صم �خلزند�ر، ويو�صف  و�صليمان 

 غري �أن �ملالحظ 
151

عمرية، وعبد �لفتاح حمود، وكمال عدو�ن، وكثريون غريهم.

�صخ�صي  وب�صكل  خمتلفة،  �أوقات  ويف  “هادئاً“،  عام  ب�صكل  كان  �لرتك  هذ�  �أن 

متدرج غري منظم، بح�صب ظروف وقناعات وعالقات وبيئة كل منهم. وبالتايل، 

�متدت  ورمبا  بع�صهم،  لدى  ق�صرية  �آماد�ً  �أخذت  رمبا  �لع�صوية  فازدو�جية 

ل�صنو�ت لدى �آخرين. 

و�خلال�صة، �أن حركة �الإخو�ن �لفل�صطينيني �أمرت �أفر�دها يف �الأقطار بالتمايز، 

ويف  كلتاهما،  �ل�صفتان  �صخ�ص  الأي  يكون  �أن  ورف�صْت  لفتح،  �أو  لالإخو�ن  �إما 

�إىل  �أدى هذ�  تنظيم غريها. وقد  �أي  عن  �أي�صاً  بالتمايز  �أفر�دها  �أمرت فتح  �ملقابل، 

�صليمان  تعبري  ح�صب  فتح،  حركة  وبني  �جلماعة  بني  �لنكد“  “�النف�صام  حدوث 

“وخ�رش �الإخو�ن خرية �أع�صائهم  حمد. فانف�ّص عن فتح عدد كبري من �الإخو�ن، 

�شوؤون  جملة  �ل�صيا�صية،“  ومعتقد�ته  م�صوؤولياته  حياته،  يو�صف:  “�أبو  �حلوت،  نويه�ص  بيان   
150

 ،1974 �أيار/ مايو   ،33 فل�شطينية، مركز �الأبحاث - منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، بريوت، �لعدد 

�ص 18.

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 95.  
151
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�أن هذ�   و�ملالحظ 
152

�إىل �جلهاد و�لعمل �جلاد“. تت�صّوق نفو�صهم  �لذين  �لفاعلني، 

�الأول،  �لعام  موؤمترها  فتح  فيها  عقدت  �لتي  �لفرتة  مع  تو�فق  و�لتمايز  �حل�صم 

و�نطلقت كحركة موؤ�ص�صية نا�صجة.

ويظهر �أن قر�ر �لتمايز بني فتح و�الإخو�ن تاأخر يف �الأردن، �إىل نحو �صنة 1964، 

ومتّ تنفيذه ببطء. �إذ ظلّ ها�صم عز�م �أميناً ل�رش �صعبة �الإخو�ن يف عقبة جب حتى 

 وكان �حلاج ها�صم �صادق عبد �لنبي �لنت�صة من ن�صطاء �الإخو�ن 
153  

.1967 �صنة 

يف  مقيماً  كان  حيث  عمّان  �إىل  �الإخو�ن  قيادة  ��صتدعته  وقد  لفتح.  �ن�صمو�  �لذين 

�لرحمن خليفة بني  �لعام لالإخو�ن حممد عبد  �ملر�قب  ه  1966، وخريَّ �لقد�ص �صنة 

 بينما �حتفظ بع�ص �أع�صاء فتح �رش�ً بانتمائهم 
154

�الإخو�ن وفتح، فاختار �الإخو�ن.

 
155

�ملزدوج �إىل �الإخو�ن �إىل �أن �نك�صف �أمرهم الحقاً كما حدث مع زكريا قنيبي.

�أن �لعالقة بني عنا�رش من �لتنظيم �لفل�صطيني وحركة فتح �ّتخذت  كما يظهر 

“�لتمايز“ يف عدد من �الأماكن، و��صتكى منها  �أحياناً طابع متوتر�ً، و��صتمرت بعد 

و�صليم  خلف  و�صالح  عزة  �أبو  �هلل  عبد  فيهم  مبن  �لطرفني،  من  ورموز  قياد�ت 

 ورمبا ترك ذلك “ندوباً“ يف نفو�ص عدد منهم، فعبو� 
156

�لزعنون و�صعيد �مل�صحال.

ب�صكل �صلبي عن جتربتهم وعالقاتهم مع �لطرف �الآخر. 

مقابلة مع �صليمان حمد، ور�صالة منه �أي�صاً. و�نظر �أي�صاً حول �ملو�صوع نف�صه: عبد �هلل �أبو عزة،   
152

مع احلركة الإ�شالمية، �ص 97-71.

مقابلة مع ها�صم عز�م.  
153

مقابلة  1999؛  فب�ير  �صباط/  �ملحتلة،  فل�صطني  �خلليل،  مقابلة،  �لنت�صة،  �لنبي  عبد  �صادق  ها�صم   
154

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

 ،1935/7/24 �إىل فل�صطني �ملحتلة(. ولد ها�صم �صادق عبد �لنبي �لنت�صة يف مدينة �خلليل يف  �ملوؤلف 

حمافظة  يف  لالإخو�ن  �لتابع  �جلو�لة  ق�صم  عن  م�صوؤوالً  وكان   ،1951 �صنة  �الإخو�ن  جلماعة  �ن�صم 

�خلليل 1956-1961، له ن�صاط و��صع يف جماالت �لعمل �خلريي، عمل يف �لتجارة، و�نتخب رئي�صاً 

لغرفة جتارة �خلليل يف 1991/1/18، كما �نتخب نائباً لرئي�ص �حتاد �لغرف �لتجارية �لفل�صطينية.   

مقابلة مع �إبر�هيم غو�صة.  
155

�نظر مثالً: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 89-96 و123؛ و�صليم �لزعنون، ال�شرية   
156

وامل�شرية، �ص 125-128؛ وح�صن خليل ح�صني، اأبو اإياد �شالح خلف، �ص 59؛ و�صعيد �مل�صحال، 

بني الثورة والنفط، �ص 101.
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بني  �لنف�صي  �لتنازع  مناذج  �إحدى  حمد  �صليمان  رو�ية  تقدّم  �أخرى،  جهة  من 

خالل  من  و�ملقاومة  �جلهاد  يف  �لرغبة  وبني  �الإخو�ن،  جماعة  يف  �لبقاء  يف  �لرغبة 

ذ�ت  عنا�رش  دخول  هو  فتح  يف  �ال�صتمر�ر  يف  يزهد  حمد  جعل  ما  �أن  غري  فتح. 

�أيديولوجيات خمتلفة، جعلته يخ�صى من قدرة فتح يف �ال�صتمر�ر وفق �خلط �ل�صليم 

جهاد و�أبو  عرفات  يا�رش  ح�رشها  قيادية  جل�صة  يف  �أنه  حمد  ويذكر  ير�ه.   �لذي 

�إىل  �ن�صم  قد  بعثي،  وهو  قدومي،  فاروق  �أن  عرفات  �أخبهم  عمرية،  ويو�صف 

�حلركة. وقد �أثار ذلك جدالً حاد�ً بني حمد وعرفات. وبح�صب حمد “قلت له �أنت 

�أ�صع �أن  م�صتعد  �إنني  �أذين،  يف  ترن  تز�ل  ال  كلمة  يل  فقال  بعثياً،  رجالً   �صممت 

يدي �ليمنى يف يد عامل، ويدي �ل�صمال يف يد ر�ق�صة، �إذ� كان �الثنان �صيعاونانني 

يحّقق  وال  مدمر�ً،  ر�آه  �لذي  �ملنطق  هذ�  حمد  فرف�ص  فل�صطني“.  حترير  على 

�أن  غري  �الأول“.  بامليثاق  و�صعناها  �لتي  “�ملو��صفات  على   ً� ُم�رشَّ �لتحرير، 

وهو  �صمنته؛  و�أنا  �لتعبئة،  م�صوؤول  “�أنا  قائالً  قدومي،  �صّم  على  �أ�رّش  عرفات 

كفاءة جيدة، وحزبيته تن�صل منها“. فاأخبهم حمد �أن هذه �آخر جل�صة يح�رشها 

�ن�صمام  �أن  �لعلم  مع 
157

معنا“. و�صتبقى  نرتكك،  لن  “نحن  عرفات  فرد  معهم. 

ذهابه  بعد  كان  �حلو�ر،  قناة  مع  مقابلة  يف  نف�صه،  هو  ذكر  ح�صبما  لفتح  قدومي 

 
158

للعمل يف �لكويت �صنة 1962، ولقائه باأبي عمار و�أبي �إياد.

بخلفيات  قيادية  عنا�رش  جتنيد  يف  فتح  تو�صع  �أن  يظهر  حمد،  خطى  وعلى 

 �أيديولوجية �أخرى، �صكل د�فعاً لعديدين من �الإخو�ن للخروج من فتح، و�لت�صكك يف

159
�إمكانية جناحها، بغ�ص �لنظر عن قر�ر �الإخو�ن �لفل�صطينيني باحل�صم و�لتمايز.

ويو�صف  �لوزير  وخليل  عرفات  جاء  باأ�صبوع،  �لعا�صف  �للقاء  هذ�  بعد  حمد.  �صليمان  مع  مقابلة   
157

فقد  لبنان.  �إىل  وتذهب  �لعمل  من  ت�صتقيل  �أن  نريدك  “نحن  وقالو�:  حمد،  �صلمان  بيت  �إىل  عمرية 

�حتجنا م�صوؤوالً للحركة يف لبنان، ووقع �الختيار عليك“. فتمنَّع، حمتجاً على ما ير�ه خرقاً للميثاق، 

�أثار حفيظتهم على ما  و�أخبهم باأنه يريد ��صت�صارة �الإخو�ن يف مو�صوع �لذهاب للبنان؛ وهو ما 

يبدو. وال ي�صتبعد حمد �أن عر�ص �لذهاب �إىل لبنان كان �ختبار�ً من رفاقه يف فتح لوالئه لها، و�أن عدم 

��صتجابته مثلت نقطة �لفر�ق بينهم؛ فلم يعودو� �إليه بعد ذلك، وعّدوه من�صحباً من فتح.

فاروق قدومي )�أبو �للطف(، مقابلة مع عز�م �لتميمي، قناة �حلو�ر، لندن، �حللقة �الأوىل، يوتيوب،   
158

.2017/7/29

مقابالت مع: توفيق ر��صد حوري، 2007/1/4، وها�صم عز�م، وها�صم �صادق عبد �لنبي �لنت�صة.  
159
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�أما يو�صف عمرية، بقي ملتزماً مع فتح، كما بقي على �لتز�مه �الإ�صالمي. وظّل 

مدة طويلة يحاول �إقناع �الإخو�ن فر�دى وجماعات باال�صتفادة من فتح، و�لدخول 

 
160

فيها و�لتاأثري يف م�صار�تها، دون جدوى.

خام�ضًا: تقييم قرار النف�ضال:

ثمة �ختالف يف �لو�صط �الإخو�ين �لفل�صطيني حول �صحة قر�ر �حل�صم و�لتمايز 

�أن قر�ر �النف�صال كان �صليماً مئة باملئة، فهو يتفق مع  �أبو عزة  �إذ يرى  عن فتح، 

�أهد�ف �جلماعة يف ذلك �لوقت. والأن �ملقوالت �لتي طرحتها فتح كانت مقوالت غري 

متما�صكة، وبع�صها غري قابل للتطبيق عملياً. ثم �إن فتح مل ت�صتطع الحقاً �أن تلتزم 

مبقولة عدم �الرتباط باالأنظمة �لعربية، و��صطرت ملجاملة �ل�صيوعيني، و“�لتظاهر 

�الإخو�ن  فاتت  ذهبية  فر�صة  ثمة  �أن  يرى  ال  وهو  �لرجعية“.  ومعاد�ة  بالي�صارية 

نتيجة �لتمايز، فهذ� “كالم عاطفي و�أوهام، وفيه �لكثري من �جلهل“. ويرى �أبو عزة �أن 

ما حتقق لفتح بعد ذلك من �صعبية وعالقات، كان ي�صمح لها بـ“��صتخد�م �الإخو�ن، 

ولي�ص �لعك�ص“. ثم �إن �أي بروز لالإخو�ن �صمن فتح، كان �صيعر�صها ل�صغط �صديد 

161
من �لقوى �لتي تدعمها، بحيث يجعلها ترت�جع، وتقوم بتحجيم عمل فتح.

ويو�فقه عبد �لرحمن بارود على ذلك، ويرى �أنه مل يكن با�صتطاعة �الإخو�ن تبني 

فتح يف تلك �لفرتة. “لقد كان ذلك فوق طاقة �الإخو�ن“. و�أنه لوال م�صاعدة عبد �لنا�رش 

بعد حرب 1967 وم�صاعدة عدد من �الأنظمة )وهي �أنظمة مل تكن عالقاتها طيبة مع 

�الإخو�ن(، ملا وقفت فتح على �أقد�مها. وي�صيف بارود �إنه يف �لوقت نف�صه:

مل يكن لدى �الإخو�ن �صخ�صيات قوية قادرة ت�صتطيع �إقناع موؤيدي فتح 

بثغر�ت م�رشوعها. كما مل تكن قياد�ت �الإخو�ن متالأ �أعني �لفتحاويني ممن 

كانو� من �الإخو�ن. وبالن�صبة لل�صباب �لذين �ن�صمو� �إىل فتح من �الإخو�ن، 

فقد كانت �لنزعة �لوطنية �أقوى لديهم من �لنزعة �لدينية �الإ�صالمية، فلما 

162
�رُشبت حركة �الإخو�ن، برزت هذه �لنزعة �لوطنية.

ر�صالة �صليمان حمد.  
160

مقابلة مع عبد �هلل �أبو عزة.  
161

مقابلة مع عبد �لرحمن بارود.  
162
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�صليماً  كان  �ملفا�صلة  “قر�ر  �أن  ويرى  نف�صه،  �لر�أي  دخان  �لفتاح  عبد  ويتبنى 

163
مائة باملائة“، و�أن مقومات هذ� �لعمل �ملادية و�لب�رشية مل تكن متوفرة.

�أما �صليمان حمد وحممد �خل�رشي فرييان �أن هذ� �لقر�ر كان خاطئاً؛ ويف ر�أي 

حمد فاإن:

�ل�صتينيات،  بد�ية  يف  فقط  كان  �ل�صيا�صي،  و�لق�صور  �ملحدودة  �لروؤية 

هذه  �أن  بحجة  لغريهم،  تركوها  ثم  �الإخو�ن  �أو�صاط  يف  فتح  قامت  عندما 

ي�صاعد  ال  �الإخو�ن  و�صع  و�أن  فل�صطني،  حترر  �أن  ت�صتطيع  لن  �حلركة 

على �لقيام بعمل ع�صكري، وقد يكلفهم ذلك غالياً من �ملال و�الأنف�ص وغري 

ذلك. ولكن متى كان �جلهاد يف �صبيل �هلل بدون ت�صحيات؟ وهل كان �لذين 

�أنه كان  �أكرث من �الإخو�ن ماالً و�أعّز نفر�ً؟ ومن قال  قامو� بالعمل يف فتح 

�الأمر كان فر�صة الإحياء فري�صة  �الإخو�ن حترير فل�صطني؟  يرتّتب على 

�جلهاد، لدى �الإخو�ن �أوالً، ومن ثم لدى �ل�صعب، بعد �أن �نطفاأت �صعلته بعد 

لريتعو�  و�لي�صاريني  للعلمانيني  �ل�صاحة  �الإ�صالميون  وترك   .1948 �صنة 

يف  �ل�صيوخ  قو�عد  يف  �الأمر  تد�رك  �الإخو�ن  �أر�د  وملا  �صاوؤو�.  كيفما  فيها 

�الأغو�ر، كان غريهم قد �صبقهم يف �ل�صيطرة على �ل�صاحة. ولعل �ل�صنو�ت 

�لتي تلت ذلك، و�النتفا�صة يف �صنة 1987، ثم حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، 

و�أن  �آنذ�ك، خ�صو�صاً  �لقر�ر  �تخاذ  �الأوىل و�خلطاأ يف  �لنظرة  �أثبتت ق�رش 

164
�النتفا�صة ن�صاأت يف ظروف �أكرث �صوء�ً من بد�ية �ل�صتينيات.

وهذ� �لر�أي يتو�فق مع �لتحليل �لذي عر�صه خالد �حلروب، عندما حتدث عن 

�إىل �نكفاء  �أدى  �أثر �الفرت�ق بني �لبندقية �لفل�صطينية وبني حركة �الإخو�ن، و�لذي 

يف  للن�رش؛  و�الإعد�د  �الأمة  حت�صيد  يف  �لكبى  �ل�صعار�ت  على  و�لرتكيز  �الإخو�ن 

�جلماهريي  �لعمل  و�صد�رة  �لعام  �لوطني  �ملربع  من  فيه  تر�جعو�  �لذي  �لوقت 

�أجر�ها �ل�صحفي  1998. �ملقابلة  عبد �لفتاح دخان، مقابلة، غزة، فل�صطني، كانون �الأول/ دي�صمب   
163

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

�ملوؤلف مع  مقابلته  يف  حمد  �صليمان  ذكره  نف�صه  و�ملعنى  حمد.  �صليمان  ر�صالة  يف:  �لن�ص  هذ�   
164 

.1999/11/27-22
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ل�صنو�ت طويلة عن  بالرتبية، وغابو� عملياً  �لتنظيمية و�لعناية  �إىل �خل�صو�صيات 

165
�صاحة �لفعل �لوطني �ملوؤثر.

�ضاد�ضًا: حماولت ا�ضتدراك:

يتحدث �إبر�هيم غو�صة عن عر�ص قدمته فتح، يف �صنة 1964 تقريباً، عن طريق 

وكان  و�الإخو�ن؛  بفتح  وطيدة  عالقة  على  وهو  �لكويت  ز�ر  �لذي  �ل�رشيف  كامل 

معه مر�فقه رم�صان �لبنا، حيث حمل ر�صالة لالإخو�ن �لفل�صطينيني. ذهب غو�صة 

قال  حيث  �ل�رشيف؛  ملقابلة  جبارة  �أبو  وعمر  �صيام  وحممد  �حلميد  عبد  وح�صن 

�أن ين�صّم  باأن حركة فتح تعر�ص  �إنه يحمل ر�صالة مر�صلة من يا�رش عرفات  لهم 

�ل�صغوطات،  �أمام  تقف  �أن  وت�صتطيع  لتقوى،  �إليها  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  تنظيم 

�أن يعر�صو� على �الإخو�ن مو�قع متقدمة يف حركة فتح.  و�أنهم يف فتح م�صتعدون 

ويعلل غو�صة خلفية �لعر�ص باأن حركة فتح كانت حركة �رشية مل تطلق ر�صا�صتها 

�الأوىل بعد، وكانت هناك حملة �رش�صة عليها، و�أنه ح�صلت هناك بع�ص �العتقاالت 

يف قطاع غزة ويف �الأردن للفتحاويني، و�أن �لنا�رشيني كانو� ي�صنون حملة مركزة 

�مل�صلمون  �أن�صاأه �الإخو�ن  �لذي  باأنها �متد�د للنظام �خلا�ص  على فتح، ويتهمونها 

تد�ر�صو�  �الإخو�ن  �أن  غو�صة  ويذكر  �الإ�صالمي.  للحلف  �متد�د  و�أنها  م�رش،  يف 

�لعر�ص، وعادو� �إىل �ل�رشيف يف �ليوم �لتايل، و��صرتطو� للمو�فقة �رشوطاً �أهمها �أن 

“فقيل لنا �نتظرو� جو�باً، بعد يومني �أو ثالثة؛ وكان  تلتزم حركة فتح باالإ�صالم، 

موقفاً  يعني  يكن  مل  ذلك  فاإن  غو�صة،  وبح�صب   
166

�ل�رشط“. هذ�  برف�ص  �جلو�ب 

�لر�صا�صة  �أطلقت فتح  “عندما  �إنه  �إذ  �لتوجه؛  لفتح، و�إمنا هو �ختالف يف  معادياً 

�الأوىل �صجعنا هذ� �لتوجه، بينما كان حممد ح�صنني هيكل ي�صّب جام غ�صبه على 

حركة فتح، على �عتبار �أن هذه �حلركة تريد �أن تورط عبد �لنا�رش يف معركة لي�ص 

167
فيها �لزمان و�ملكان منا�صبني لعبد �لنا�رش خلو�صها“.

�لفل�صطينية،  �لدر��صات  موؤ�ص�صة  )بريوت:  ال�شيا�شية  واملمار�شة  الفكر  حما�س:  �حلروب،  خالد   
165

1996(؛ �ص 26-25. 

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، �ص 94-93.  
166

�ملرجع نف�صه، �ص 94.  
167
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وبعد �نطالقة فتح، يظهر �أن �ملوقف �الإخو�ين �لعام كان ما ز�ل متعاطفاً مع فتح. 

فقد نوق�صت فكرة �لتعاون مع فتح يف �ملكتب �لتنفيذي لالإخو�ن يف �لبالد �لعربية 

�أو�خر 1965. وباعرت�ف �أبو عزة فقد “كان �الإخو�ن غري �لفل�صطينيني متحم�صني 

يف  للم�صاركة  عزة  �أبو  و��صتُدعي   
168

و�لكويتيني“. �الأردنيني  وخ�صو�صاً  لفتح، 

�صيف  يف  )�ن�صم  للمكتب  َبعُد  من�صماً  �لفل�صطيني  �لتنظيم  يكن  مل  حيث  �لنقا�ص، 

 وعندما �أو�صح �أبو عزة موقف �الإخو�ن �لفل�صطينيني، مل ي�صتمر على 
169

.)1966

�ملو�صوع،  تاأجيل  فتقرر  �مل�رشيني،  �الإخو�ن  ممثل  غري  �لتعاون  لفكرة  �حلما�صة 

�أن  ويبدو   
170.1967 حرب  من  �أ�صهر  بعد  �إال  يفتح  ومل  عنه،  �حلديث  توقف  ثم 

�إخو�ن �لبالد �لعربية �ملتحم�صني للمقاومة و�جلهاد، و�لذين ُيقدِّرون ل�صباب فتح 

خلفيتهم �الإ�صالمية، و��صتمر�ر عالقاتهم �لودية مع قياد�ت �الإخو�ن، كما ُيقدِّرون 

لهم مبادرتهم و�صجاعتهم وت�صحيتهم يف تلك �لظروف؛ مل تكن لديهم ح�صا�صيات 

وح�صابات قيادة �الإخو�ن �لفل�صطينيني �لذين كانو� �أكرث تاأنياً يف مو�صوع �ملقاومة 

عنا�رشهم،  �أف�صل  من  جمموعة  فتح  ��صتنزفت  و�لذين  �ملو�صوعية،  ومعايريها 

و�لذين يحتكون ويتناف�صون مع فتح يف بيئة فل�صطينية و�حدة.

خال�ضة: 

ت�صري �لدالئل �إىل �أن جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني كانت �حلا�صنة �الأوىل لن�صاأة حركة 

فتح، وخ�صو�صاً بني �أفر�دها من �أبناء قطاع غزة. ويظهر ذلك يف �خللفية �الإخو�نية 

لغالبية �جليل �لقيادي �ملوؤ�ص�ص لفتح خ�صو�صاً يف �لفرتة 1957-1960. ويبدو �أن 

عامة �الإخو�ن كانو� يعدُّونها يف �لبد�ية جزء�ً منهم، �أو على �الأقل ر�صيد�ً لهم. غري 

�أن �لطرفني �تخذ� خط �النف�صال و�لتمايز عن بع�صهما منذ �صيف 1960 تقريباً. 

ويظهر �أن �لعديد من �الأفر�د قد �ن�صمو� �إىل جماعة �الإخو�ن يف �لن�صف �الأول من 

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 123.  
168

�ملرجع نف�صه.  
169

�ملرجع نف�صه، �ص 126-125.  
170
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�خلم�صينيات، باعتبارها حركة متثل طموحهم �لوطني، ورغبتهم �مللّحة يف �جلهاد 

�مل�رشوع،  هذ�  عن  �لتعبري  �حلركة  هذه  ت�صتطع  مل  وعندما  فل�صطني.  ال�صرتد�د 

الأ�صباب وظروف �أبرزها �ل�رشبات �لقا�صية �لتي تلقتها من �لنظام �مل�رشي يف ذلك 

�لوقت، و�ن�صغالها بحفظ �لذ�ت، فاإنهم �صعو� �إىل �إيجاد م�رشوع وطني يتجاوز هذه 

�لظروف، ويلبي رغبتهم يف �لعمل �جلهادي �لن�صايل.

وقد تعرَّ�ص تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني لهزة كبرية، بخروج عدد ال ي�صتهان به 

من عنا�رشه �لقيادية �لتي �صكلت حركة فتح، وهي عنا�رش نوعية متيزت بالكفاءة 

�لتنظيم  يف  �أ�صا�صية  وكو�در  قياد�ت  كانت  ومعظمها  �ملبادرة؛  وروح  و�حليوية 

�لقرن  �الأول من خم�صينيات  �لن�صف  �الإخو�ن يف  له  �صكَّ �لذي  �لع�صكري �خلا�ص، 

�لع�رشين. وقد وفرت �أ�صاليب �لتنظيم �خلا�ص و�لتدريب و�خلبة �لع�صكرية �لتي 

�نتهى  حيث  من  فتح  حركة  الإطالق  وغنية  مهمة  قاعدة  �لعنا�رش،  هذه  �كت�صبتها 

�لتنظيم �خلا�ص. 

�لتنظيمية  �لقطاع برتتيب بنيتهم  �أبناء  �لفل�صطينيني من  �الإخو�ن  �إن عدم قيام 

�إالَّ يف مطلع  لالإقامة يف �خلارج،  �نتقلو�  �لذين  باأفر�دهم  �لعالقة  �لد�خلية، و�صبط 

�ل�صتينيات؛ قد �أعطى حركة فتح م�صاحة و��صعة للعمل يف �لو�صط �الإخو�ين؛ حيث 

رموز  من  �لعديد  قيام  ت�صهيل  يف  �لرمادية“  و“�ملنطقة  �لرخوة“  “�لبيئة  �أ�صهمت 

�لقر�ءة  و�إن  �الإخو�ن.  عنا�رش  بتجنيد  فتح  يف  قياد�ت  �أ�صبحو�  �لذين  �الإخو�ن 

�الأوىل  �لثالث  �ل�صنو�ت  يف  فتح  يف  �صاركت  �لتي  �الإخو�ن  عنا�رش  ل�صلوك  �ملتاأنية 

�لعنا�رش  هذه  من  �لكثري  �أن  �إىل  ت�صري   ،)1960-1957( �الأقل  على  ن�صاأتها،  من 

��صتمر يف ع�صويته يف �الإخو�ن، و��صتفاد من موقعه �لقيادي و�لتنظيمي يف جتنيد 

من  بنوع  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  قيادة  �أ�صعرت  لدرجة  �لنوعية،  �الإخو�ن  عنا�رش 

“�لتهديد �لوجودي“ لتنظيمهم. وبالتايل، فاإن ترعرع فتح و�نت�صارها يف �حلا�صنة 
�لتنظيم  بناء  الإعادة  غزة  يف  �الإخو�ن  قيادة  لدفع  رئي�صياً  �صبباً  كان  �الإخو�نية، 

�لفل�صطيني، وتوحيده حتت قيادة و�حدة، و�تخاذ قر�ر �لتمايز و�ملفا�صلة مع فتح. 

ويف �لوقت نف�صه، مل يكن ثمة �إجماع يف �لو�صط �لقيادي �الإخو�ين �لفل�صطيني على 

�ملفا�صلة؛ حيث ظلت بع�ص �الأ�صو�ت تنادي ب�رشورة �مل�صاركة �لكلية �أو �جلزئية 
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يف  �الإخو�ن  �صارك  عندما  �ل�صيوخ،  مع�صكر�ت  يف  الحقاً  �أثمر  ما  وهو  �الأقل.  على 

�ملقاومة �مل�صلحة حتت غطاء فتح يف �لفرتة 1970-1968. 

ومل يكن خالف �الإخو�ن �لفل�صطينيني مع فتح على فكرة �ملقاومة و�جلهاد، وال 

على  و�لقدرة  �لنجاح،  و�إمكانات  �لتوقيت،  على  و�إمنا  وطني،  �إطار  يف  �لعمل  على 

�لتحكم يف م�صار�ت �حلركة. وكانت قيادة �الإخو�ن ترى �أن ظروف �ملالحقة �الأمنية 

�ل�رش�صة لالإخو�ن، و�صعوبة �لعمل �لعلني �أو �صبه �لعلني �ملنظم، ال توفر حد�ً �أدنى 

لنجاح �لعمل، خ�صو�صاً �إذ� ما �أر�د �الإخو�ن �أن ي�صري هذ� �لعمل �صمن معايريهم، 

�أو �إن ُك�صفت عالقته باالإخو�ن. 

غري �أن خروج عنا�رش فتح من �الإخو�ن )خ�صو�صاً �أ�صحاب �ملو�قع �ملتقدمة( 

كان ب�صكل عام هادئاً ولي�ص حاد�ً. �أما �ل�صد�مات �لتي وقعت يف قطر، فكانت �أ�صا�صاً 

�لفل�صطيني،  �لتنظيم  �لنفوذ يف  �لبقاء يف مو�قع  �لفتحاوية يف  �لقياد�ت  نتيجة رغبة 

بني  �أحياناً  ظهرت  �لتي  �لتوتر  حالة  فاإن  وكذلك  باخلروج.  �لرغبة  ب�صبب  ولي�ص 

عنا�رش �الإخو�ن �لفل�صطينيني وفتح، مل تكن غريبة عن �لتناف�ص و�الحتكاك �ملعتاد 

بني �لقوى و�الأحز�ب �لعاملة يف �ل�صاحة �لفل�صطينية.

من جهة �أخرى، فقد ��صتفادت قياد�ت فتح ذ�ت �خللفية �الإخو�نية من �صبكات 

يف  �الإخو�ن  جماعات  وفرتها  �لتي  و�ملعنوي،  �ملادي  �لدعم  و�إمكانات  �لعالقات 

خمتلف �لدول �صيا�صياً ومالياً و�إعالمياً وع�صكرياً؛ مما مّهد لفتح و�صائل �نت�صار 

�إن �لعديد من قياد�ت تنظيمات �الإخو�ن ظلت تتعامل  �إذ  ودعم لوجي�صتي مبكرة. 

ب�صكل �إيجابي مع فتح، ومل تلتزم بال�رشورة مبوقف �الإخو�ن �لفل�صطينيني منها، 

حتى بعد قر�ر �ملفا�صلة، كما ر�أينا يف مناذج من �الإخو�ن �مل�رشيني، و�لكويتيني، 

و�الأردنيني، و�ل�صوريني.

�إليهم، كما  �أن يبالغو� يف ن�صبة حركة فتح  �أي حال، فال ينبغي لالإخو�ن  وعلى 

هم  �الإخو�ن  كان  فاإذ�  �الأوىل،  وبد�ياتها  جلذورها  تتنكر  �أن  فتح  حلركة  ينبغي  ال 

من  بقر�ر  تن�صاأ  مل  فتح  فاإن  �الأوىل،  وبد�ياتها  �لفكرة  منه  خرجت  �لذي  �ملح�صن 

قيادة �الإخو�ن وال وفق خططهم، كما �أن م�رشوعها مل يحمل �أيديولوجية �الإخو�ن، 

�أهد�فهم. وعندما طالبت قيادة  �لتي ت�صمن �صريه كم�رشوع يخدم  وال �ل�صو�بط 
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�الإخو�ن يف غزة باالإ�رش�ف �ملبا�رش على فتح، رف�صت قيادة فتح ذلك. وهذ�، و�إن 

كان يدل على وجود �صلة قوية بني �الإخو�ن وفتح، �إال �أنه يدل على �أن قيادة فتح 

كانت متلك من �جلر�أة و�لثقة ما جعلها ترف�ص �لتوجيه، كما يدل �أن فتح كانت قد 

�ختطت منذ �أمدٍ خطاً م�صتقالً يف �لتعبئة و�لتنظيم و�لعمل. 

�أن  �إىل  فتح،  ن�صاأة  حول  �لباحثني  من  �لعديد  لدى  �اللتبا�ص  حالة  تعود  ورمبا 

وطنية  �أو  قومية  �أو  علمانية  �جتاهات  �جتهت  �لتي  �لفتحاوية  �لقياد�ت  بع�ص 

خمتلفة، حاولت �أن تنفي الحقاً خلفياتها �الإخو�نية، كما فعل �صالح خلف )�أبو �إياد(، 

�أو �أن تقلل �ملدى �لزمني لع�صويتها، خ�صو�صاً، و�أن �لتجربة �الإخو�نية حتولت �إىل 

فرتة عابرة يف حياتها. كما مل يكن ثمة م�صلحة يف ذكر هذه �خللفية، يف �صوء حالة 

�لعربية،  �الأنظمة  من  �لعديد  �صلوك  طبعت  �لتي  لالإخو�ن  �ل�صلبية  و�لنظرة  �لعد�ء 

وخ�صو�صاً �لنظام �مل�رشي. ثم �إن حالة �لتناف�ص �لتي ن�صاأت وت�صاعدت الحقاً مع 

جماعة �الإخو�ن �لفل�صطينيني وحما�ص دفعت باجتاه حماولة �لتخفيف من �خللفية 

حول  قليالً  �إال  يكتبو�  مل  �أنف�صهم  �الإخو�ن  فاإن  ذلك،  وفوق  لهوؤالء.  �الإخو�نية 

�خللفيات �لتاريخية لن�صـاأة فتح، يف �لوقت �لذي مل ي�صل موؤرخو �حلركة �لوطنية 

�لفل�صطينية �إىل �لعديد من �صهود �ملرحلة من �الإ�صالميني �لذين ظلو� على �لتز�مهم 

“�الإخو�ين“، بينما �صجلو� �ل�صهاد�ت �لتاريخية ملنا�صلي فتح. 

حاول هذ� �لف�صل �أن ي�صع بع�ص �لنقاط يف �صياقها �لتاريخي �ل�صحيح. وعلى 

كل حال، فلي�ص ثمة كثري فخر �الآن لدى فتح بخلفيتها �الإخو�نية، ولي�ص ثمة كثري 

فخر لدى �الإخو�ن بخلفية فتح؛ خ�صو�صاً و�أن تاأثري �خللفية �قت�رش على �لبد�يات 

�الأوىل، �إذ مل يطل �لزمان بفتح �إىل �أن حتولت �إىل حركة علمانية بر�جماتية، بهوية 

وطنية، وم�صار�ت ن�صالية، و�جتهاد�ت �صيا�صية خا�صة.

يحتمل  قد  لفل�صطني  �لعمل  �أن  �لتجربة:  هذه  من  در�صني  �أبرز  لعل  و�أخري�ً، 

تخفيف قوة �ملوجة، لكنه ال يحتمل �النكفاء و�النعز�ل؛ و�إن حدث فهو لال�صتثناء 

��صتيعاب  على  �الإخو�ن  جماعة  قدرة  عدم  و�إن  بقدرها.  تقدر  �لتي  ولل�رشورة 

وتوجيه طاقة جمموعة من �أف�صل كفاء�تها )الأ�صباب ذ�تية ومو�صوعية(، قد �أدى 

�إىل خ�صارتها، و�إىل ملء هذه �لكفاء�ت لل�صاحة �لفل�صطينية بطريقة �أثَّرت الحقاً على 
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�مل�صار �لوطني �لفل�صطيني. و�لدر�ص �لثاين هو الأولئك �لذين ال ينتبهون �إىل �صبط 

وي�صتجيبون  و�الأيديولوجية(،  )�لعقائدية  �حلمر�ء  خطوطهم  وح�صم  م�صار�تهم 

للتكتيكات و�العتبار�ت �لب�جماتية �مل�صلحية، ويتخففون من �لتز�ماتهم )�لدينية 

عن  �بتعدو�  وقد  �ملطاف،  نهاية  يف  �أنف�صهم  يجدون  قد  و�لفكرية(،  و�ل�صلوكية 

يف  نف�صه  بع�صهم  وجد  ورمبا  قيمهم.  وت�صاءلت  معايريهم،  وتغريت  �أهد�فهم، 

�أح�صان خ�صومه!!
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 خليل الوزير

�أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح وقادتها، 

و�لرجل �لثاين فيها طيلة حياته.

 يا�رش عرفات )اأبو عمار(

�أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح، 

ورئي�صها منذ �إن�صائها وحتى 

وفاته. كان مقرباً من �الإخو�ن 

�مل�صلمني.  

يا�رش عرفات وخليل �لوزير 

عمود� �لتاأ�صي�ص حلركة فتح.



282

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

يو�شف عمرية، �أحد �الأع�صاء �خلم�صة �لذين �أ�ص�صو� فتح يف �لكويت، و�أحد �أبرز 

 قياد�تها. يف �ل�صورة يو�صف عمرية �صمال �ل�صورة و�إىل جانبه منري مر�د

يف �ل�صعودية يف �أثناء �أد�ء فري�صة �حلج �صنة 1.1963

ال�شيخ ها�شم اخلزندار  ال�شهيد  الإمام  فل�شطني يف عيون  �ل�صورة من: حم�صن ها�صم �خلزند�ر،   
1

)د.م: د.ن، 2011(.

عادل عبد الكرمي، �أحد �الأع�صاء �خلم�صة للمجموعة �الأوىل �لتي 

�أ�ص�صت فتح يف �لكويت، وع�صو جلنتها �ملركزية.



283

الإخوان امل�شلمون الفل�شطينيون ون�ش�أة حركة فتح

 عبد الفتاح حمود

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة 

فتح وقادتها.

 �شالح خلف

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة 

فتح وقادتها.
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 حممد يو�شف النجار

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح، 

وقادتها.

 كمال عدوان

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح 

يف م�رش وقطر، ومن �أبرز 

قادتها.
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 ريا�س الزعنون

 من �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح

يف م�رش وقطاع غزة.

 �شليم الزعنون

من موؤ�ص�صي حركة فتح، 

ومن �أبرز قادتها.
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 �شليمان حمد

كان من رو�د حركة فتح 

وقياد�تها يف �لكويت.

 حممد اأبو �شيدو

 كان من رو�د حركة فتح

يف �لكويت.
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 ال�شيخ ها�شم اخلزندار

من موؤ�ص�صي حركة فتح يف قطاع غزة.

 غالب الوزير

 من موؤ�ص�صي حركة فتح

يف قطاع غزة.

 اأ�شعد ال�شفطاوي

 من �أبرز قادة فتح

يف قطاع غزة.
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 حممد راتب غنيم

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح 

يف �الأردن و�ل�صفة �لغربية، 

ومن �أبرز قياد�تها.

 ال�شيخ حممد اأبو �رشدانة

 من موؤ�ص�صي حركة فتح

وقادتها يف �الأردن.
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 �شعيد املزين

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة 

فتح يف �ل�صعودية، ومن �أبرز 

قياد�تها يف �خلليج.

 �شعيد امل�شحال

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح 

يف �ل�صعودية وقطر؛ ومن �أبرز 

قياد�تها يف �خلليج.
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رفيق النت�شة، من موؤ�ص�صي حركة فتح يف قطر، ومن �أبرز قادتها يف �خلليج.

فتحي البلعاوي، من �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح يف قطاع غزة وقطر.
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 حممد ح�شن الإفرجني

من موؤ�ص�صي حركة فتح يف 

قطاع غزة.2

اخلزندار ها�شم  ال�شيخ  ال�شهيد  الإمام  عيون  يف  فل�شطني  �خلزند�ر،  ها�صم  حم�صن  من:  �ل�صورة   
2 

)د.م: د.ن، 2011(.

 منري عجور

من رو�د حركة فتح يف �لكويت.
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يا�رش عرفات وخليل �لوزير و�صالح خلف.

 عبد اهلل �شيام

من موؤ�ص�صي حركة فتح 

يف م�رش وقطاع غزة.
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3
�ل�صورة من �ليمني �إىل �لي�صار كمال عدو�ن، وحممد يو�صف �لنجار، ويا�رش عرفات.

�صعيد �مل�صحال مع �صليمان �ل�رشفا ومعاذ عابد 4.1965

ان، �الأردن:  1965-2004 )عمَّ حركة فتح بني املقاومة والغتيالت  حممود �لناطور )�أبو �لطيب(،   
3

مركز �لناطور للدر��صات و�الأبحاث، 2014(، ج 1، �ص 92.

ان، �الأردن: موؤ�ص�صة �لنا�رش،  �صعيد حممد �مل�صحال، بني الثورة والنفط واأعمدة ال�رش ال�شبعة )عمَّ  
4

2013(، �ص 183.
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 توفيق حوري

من �أبرز رو�د حركة فتح يف لبنان، 

و�مل�رشف على جملتها “فل�صطيننا“، 

وكاتب بيان �نطالقتها.

توفيق حوري، 1957.

�صورة من مقابلة حم�صن حممد �صالح مع توفيق حوري �صنة 2018.
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 زهري العلمي

كان من قياد�ت �لعمل �لطالبي �الإخو�ين يف 

�لن�صف �الأول من �خلم�صينيات، وهو من 

موؤ�ص�صي حركة فتح يف لبنان.

 زياد الأطر�س

من رو�د حركة فتح يف لبنان.

 حممد عبد الهادي

من رو�د حركة فتح يف لبنان.
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 هاين احل�شن

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح يف �أوروبا، 

ومن �أبرز قياد�تها.

 نبيل �شعث

من رو�د حركة فتح يف �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية ويف لبنان، ومن قياد�تها �لبارزة.

 يحيى عا�شور )حمدان(

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح يف �أوروبا، 

ومن �أبرز قياد�تها.
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 كان لعبد �هلل �ملطوع �ملر�قب �لعام لالإخو�ن يف �لكويت دور مهم يف دعم حركة فتح

 يف �صنو�تها �الأوىل. وكان فوزي جب قناته يف �لتو��صل �ملايل معها.

�ل�صورة عبد �هلل �ملطوع و�إىل جانبه فوزي جب.

�حتفظ كامل �ل�رشيف 

بعالقة قوية مع موؤ�ص�صي 

فتح، خ�صو�صاً من 

ذوي �خللفية �الإخو�نية. 

�ل�صورة كامل �ل�رشيف مع 

�بنه �إ�صماعيل عند بحرية 

طبيا �صنة 1966. 





املالحق
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امللحق

ملحق رقم 1:

 قائمة تعريفية بال�ضخ�ضيات التي اأجرى املوؤلف

مقابالت معها

�لتحق   .1936/11/26 يف  �لقد�ص  يف  ولد  عمر(:  )اأبو  غو�شة  �شحادة  داود  اإبراهيم   .1

�ملدنية  �لهند�صة  ودر�ص  �البتد�ئي(،  �ل�صابع  )يف   1949 يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  بجماعة 

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

ناطق  �أول  و�صار  �ل�صيا�صية،  قيادتها  يف  و�أ�صبح   ،1989 �صنة  حما�ص  حركة  يف 

�لعام )�ملركزي( للحركة على مدى دورتني �ل�صورى   ر�صمي لها، كما تر�أ�ص جمل�ص 

1995-2004، مقيم يف عّمان باالأردن.

اإبراهيم امل�رشي )اأبو عمر(: ولد يف طر�بل�ص بلبنان �صنة 1937. �لتحق بجمعية عباد   .2

 ،1964 �صنة  لبنان  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  تاأ�صي�ص  يف  و�صارك   ،1953 منذ  �لرحمن 

و�لتي مثلت فكر �الإخو�ن �مل�صلمني وتوجهاتهم. ر�أ�ص حترير جملة �ملجتمع �ل�صادرة 

عن عباد �لرحمن 1964-1965، ور�أ�ص حترير جريدة �ل�صهاب �ل�صادرة عن �جلماعة 

�الإ�صالمية 1966-1975، كما ر�أ�ص حترير جملة �الأمان 1979-2019. ع�صو �ملكتب 

�لعام  �الأمني   ،2010 وحتى  تاأ�صي�صها  منذ  �الإ�صالمية  للجماعة  �ملركزي  �الإد�ري 

للجماعة �الإ�صالمية 2010-2016، له دور �أ�صا�صي يف دعم �لعمل �الإ�صالمي لفل�صطني 

وحركة حما�ص.

�جلامعة  يف  �الأعمال  �إد�رة  در�ص   .1933 �صنة  بريوت  يف  ولد  حوري:  را�شد  توفيق   .3

�الأمريكية ببريوت، و�أكمل �ملاج�صتري يف بريطانيا. ن�صط يف دعم �لق�صية �لفل�صطينية 

يف لبنان منذ در��صته �جلامعية. توىل من�صب نائب رئي�ص جمعية عباد �لرحمن �لتي 

فتح  حلركة  �ن�صم  �خلم�صينيات.  يف  لبنان  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �ملعلن  �لوجه  كانت 

“فل�صطيننا“، ويف توفري  �أ�صا�صي يف �إ�صد�ر جملة  �أو�خر �خلم�صينيات وكان له دور 

دعم  يف  �أ�صا�صي  دور  له  لفتح.  �الأول  �لبيان  كتب  لبنان،  يف  لفتح  �للوج�صتي  �لدعم 

ورعاية جامعة بريوت �لعربية، ويف �إن�صاء كلية �الإمام �الأوز�عي و�الإ�رش�ف عليها.
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خانيون�ص.  مدينة  يف   1934/1/1 يف  ولد  اأ�شامة(:  )اأبو  الآغا  عثمان  حافظ  خريي   .4
�لعمل  قادة  من  �خلم�صينيات.  بد�ية  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  يف  �نتظم 

�ل�صعودية يف  للعمل  غادر   ،1956-1952 غزة  قطاع  يف  لالإخو�ن   �لع�صكري 

 ،1961 �صنة  �لريا�ص  جامعة  من  باالنت�صاب  �جلامعية  در��صته  �أنهى   .1956 �صنة 

توىل   .1983 �صنة  �ملتحدة  �لواليات  من  �الإد�رة  يف  �لدكتور�ه  �صهادة  على  وح�صل 

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

يف  �لعام  �ملر�قب  نائب  �إن�صائه.  منذ  �ملركزي  �ل�صورى  جمل�ص  وع�صو  �لفل�صطينيني 

�لفرتة  يف  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  لتنظيم  �لعام  و�ملر�قب   ،1975-1973 �لفرتة 

هيئة  تر�أ�ص  كما  بغزة،  �الإ�صالمية  �جلامعة  �إن�صاء  يف  رئي�ص  دور  له   .1978-1975

موؤ�ص�صي  �أبرز  من  حما�ص(.  �إن�صاء  �صبق  )�لذي  فل�صطني  جهاز  رئي�ص  م�رشفيها. 

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

�صد  �ملقاومة  يف  �صارك   .1925 �صنة  دم�صق  يف  ولد  ال�شاوي�س:  م�شطفى  زهري   .5
�ملوؤمتر  يف  �صارك  كما   ،1948 حرب  يف  �الإخو�ن  كتائب  مع  و�صارك  �لفرن�صيني، 

�حل�صيني  �أمني  باحلاج  قوية  �صلة  على  كان   .1953 �صنة  �لقد�ص  يف  �الإ�صالمي 

�أ�ص�ص   .1961 �صنة  دم�صق  عن  نائباً  و�نتخب  �لعطار،  وع�صام  �ل�صباعي  وم�صطفى 

تويف  �الإ�صالمي.  �لرت�ث  كتب  بن�رش  ُعني  �لذي  و�لن�رش  للطباعة  �الإ�صالمي  �ملكتب 

رحمه �هلل يف بريوت يف 2013/6/1.

�لرملة  ق�صاء  �ملغار  قرية  يف  ولد  حممد(:  )اأبو  حمد  اإ�شماعيل  ح�شن  �شليمان   .6
عائلته هاجرت   ،1948 �صنة  �لقد�ص  يف  �ملعارف  رو�صة  كلية  خريج   .1929/5/18  يف 

 ،1950 �صنة  منذ  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  يف  ع�صو   .1948 حرب  يف  غزة  قطاع  �إىل 

 ،1953 �صنة  �لكويت  يف  للعمل  �صافر  �لن�صري�ت.  �صعبة  �إن�صاء  يف  رئي�ص  دور  وله 

�لطلبة  و�صوؤون  �المتحانات  ق�صم  يف  �الإد�ري  للعمل  �نتقل  ثم  مدر�صاً  عمل  حيث 

ماج�صتري  على  باالنت�صاب  وح�صل  �لريا�صيات،  يف  تخ�ص�ص  �لتعليم.  وز�رة  يف 

�خلريية  للهيئة  عام  �أمني  �أول  وكان  لندن،  من  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لعلوم  يف 

جمل�ص  ع�صو  فتح.  حركة  يف  �لتاأ�صي�ص  جيل  من  وهو  �لعاملية.  �الإ�صالمية 

 ،1973 �صنة  �لتنفيذية  جلنته  وع�صو  �لفل�صطينيني،  �الإخو�ن  تنظيم  �صورى 

�لكويت يف  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  وم�صوؤول   ،1978-1975 �لعام  �ملر�قب   ونائب 

�إن�صاء  1989. ع�صو موؤ�ص�ص يف جهاز فل�صطني )�لذي �صبق  منذ 1975 وحتى نهاية 
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“�لتخطيط  جلنة  ورئي�ص  �الأو�ئل،  وقادتها  حما�ص  حركة  موؤ�ص�صي  من  حما�ص(، 

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

غزة  �رشقي  �صمال  كوكبة  قرية  يف  ولد  وائل(:  )اأبو  القادر  عبد  حممد  �شليمان   .7

و��صتقرت يف مع�صكر   ،1948 �إىل قطاع غزة يف حرب  عائلته  1938/5/5، هاجرت  يف 

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

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

1964. كان يف قيادة �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف �لكويت يف �ل�صبعينيات وتوىل يف �لن�صف 

�لثاين منها م�صوؤولية �الإ�رش�ف على �لعمل �لطالبي. �نتقل للعمل يف �الإمار�ت موجهاً 

للغة �لعربية يف 1981 وظل فيها حتى تقاعده، حيث �نتقل �إىل دم�صق �صنة 2009. تفرغ 

�خلارج.  �إقليم  يف  �حلركة  يف  �لق�صاء  م�صوؤولية  توىل  كما  حما�ص،  حركة  يف  للعمل 

2011، ثم �إىل �إ�صطنبول يف �آب/  �نتقل لالإقامة يف �لقاهرة يف كانون �الأول/ دي�صمب 

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

�شالح ح�شني �شليمان ِحلِّ�س: ولد يف حي �ل�صجاعية يف مدينة غزة يف 1936/10/6.   .8

�أو�ئل �خلم�صينيات. عمل يف قطاع غزة يف جمال  �ن�صم جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف 

�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.

�إىل  عائلته  وجلاأت   ،1931 �صنة  �لرملة  ق�صاء  يبنا  قرية  يف  ولد  عزة:  اأبو  اهلل  عبد   .9

 ،1952 �أو�خر  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  يف  �نتظم   .1948 حرب  يف  غزة  قطاع 

�إن�صاء  يف  و�صارك   ،1962-1955 غزة  قطاع  يف  �لرئي�صية  قياد�تها  من  و�أ�صبح 

�لقاهرة جامعة  من  �لتاريخ  يف  لي�صان�ص  �أنهى  �لفل�صطينيني.  �الإخو�ن   تنظيم 

يف  للعمل  تفرغ   .1965-1962 �لبحرين  يف  مدر�صاً  وعمل  باالنت�صاب،   1961 �صنة 

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

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

نائب رئي�ص �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف �لن�صف �لثاين من �ل�صتينيات، ثم �صار رئي�صاً 

للتنظيم بعد �أن ��صتعفى رئي�صه عبد �لبديع �صابر عن متابعة �لقيادة. �نتقل للعمل يف 

�لكويت 1970-1972 ويف تلك �لفرتة �أخذ �أبو عزة ينتقد �لروؤى �لفكرية و�ل�صيا�صية 

 .1973 �صنة  �الإخو�ن  من  بان�صحابه  �الأمر  �نتهى  حيث  لتطويرها،  ويدعو  لالإخو�ن 
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غادر �أبو عزة �لكويت للعمل يف �أبو ظبي يف �صيف 1972 حيث ��صتقر هناك، ح�صل 

وموؤرخ  مفكر   .1980 �صنة  ببيطانيا  �ك�صرت  جامعة  من  �لتاريخ  يف  �لدكتور�ه  على 

وكاتب �إ�صالمي ن�رشت له �لعديد من �لدر��صات و�لكتب.

�صمال  در��ص  بيت  قرية  يف  ولد  حذيفة(:  )اأبو  بارود  جربيل  اأحمد  الرحمن  عبد   .10

غزة  قطاع  �إىل   1948 حرب  يف  عائلته  هاجرت   .1937 �صنة  غزة  مدينة  �رشقي 

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 

�الإخو�ن  على  �مل�رشي  �لنظام  حملة  يف  �عتقل  ب�صي�صو.  هاين  �لعام  للمر�قب  نائباً 

�لعربي  �الأدب  �ل�صجن �صبع �صنني. ح�صل على دكتور�ه يف  1965، ومكث يف  �صنة 

�صنة 1972، وعمل �أ�صتاذ�ً يف جامعة �مللك عبد �لعزيز بجدة 1972-2002. من رموز 

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

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

عبد الفتاح ح�شن دخان )اأبو اأ�شامة(: ولد يف �صنة 1936 يف قرية عر�ق �صويد�ن   .11

�صمال �رشقي غزة. هاجرت عائلته يف حرب 1948 �إىل قطاع غزة و��صتقرت يف خميم 

1950. تخ�ص�ص يف �جلغر�فيا،  �مل�صلمني �صنة  �الإخو�ن  �ن�صم جلماعة  �لن�صري�ت. 

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

�الإد�ري لالإخو�ن يف  �ملكتب  1959-1996. من قادة �الإخو�ن يف قطاع غزة، تر�أ�ص 

�ل�صفة و�لقطاع 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.

،1938/6/5 يف  �لبلح  دير  مدينة  يف  ولد  غ�شان(:  )اأبو  يو�شف  حممد  عي�شى   .12 

�لرتبية  بكلية  �لعربية  �للغة  در�ص   ،1953 �صنة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جلماعة  �نتمى 

 بجامعة عني �صم�ص 1955-1959، وكان نا�صطاً يف ر�بطة طلبة فل�صطني، وعا�ص مع

مكة  يف  عمل   .)1956/1955( در��صياً  عاماً  و�حدة  غرفة  يف  حمود  �لفتاح  عبد 

بال�صعودية 1959-1961، ثم يف ليبيا 1961-1980. �ن�صم لفتح �صنة 1968، وكان 

�نتقل   .1970 ليبيا �صنة  �لفل�صطينيني يف  �ملعلمني  تاأ�صي�ص �حتاد  له دور رئي�صي يف 

�لفل�صطينيني ويتوىل  �الإخو�ن  لين�صط يف  1980، حيث عاد  �الإمار�ت �صنة  للعمل يف 

مو�قع قيادية. ترك �الإمار�ت �صنة 2012 لي�صتقر بني �جلز�ئر وتركيا.
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غازي حممد يحيى اأبو �شماحة )اأبو حممد(: ولد يف يافا �صنة 1939 )وهو �أ�صالً   .13

 ،1956 �صنة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جلماعة  �ن�صم  طولكرم(.  ق�صاء  ر  عالَّ قرية  من 

تخرج من كلية �ل�رشيعة بجامعة دم�صق، كما ح�صل على درجة �ملاج�صتري يف �لفقه 

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

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

2000/6/18. ع�صو  �ل�صام( يف قطر حتى وفاته رحمه �هلل يف  �الإخو�ن )تنظيم بالد 

حركة  يف  موؤ�ص�ص  وع�صو  حما�ص(،  �إن�صاء  �صبق  )�لذي  فل�صطني  جهاز  يف  موؤ�ص�ص 

�أ�صهم  �لتاأ�صي�ص حتى وفاته.  �لعام )�ملركزي( منذ  حما�ص وع�صو جمل�ص �صور�ها 

�صبكة  بناء  ويف  قطر  يف  �لفل�صطيني  �الإ�صالمي  للعمل  �لتاأ�صي�ص  يف  رئي�ص  ب�صكل 

عالقاته و�صبكة عالقات حركة حما�ص.

فوزي عيد جرب )اأبو اأ�شامة(: ولد يف حي �لدرج بغزة يف 1937/7/15. بد�أت عالقته   .14

�لعمل  يف  �لوزير  خلليل  م�صاعد�ً  كان   ،1948 �صنة  فتى  وهو  �مل�صلمني  باالإخو�ن 

�صنة  حتى  �لعمل  بهذ�  �مللتزمة  �خلاليا  �صمن  وظل  لالإخو�ن،  �خلا�ص  �لع�صكري 

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.

مب�رش  ب�صيناء  �لعري�ص  مدينة  يف  ولد  اإ�شماعيل(:  )اأبو  ال�رشيف  اإ�شماعيل  كامل   .15

�صنة 1926، من قادة كتائب �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني يف حرب 1948. تابع قيادة 

�لعمل �الإخو�ين �ملقاوم يف فل�صطني 1950-نهاية 1953 من �لعري�ص، وقاد �ملقاومة 

�الإخو�نية لالإجنليز يف قناة �ل�صوي�ص 1951-نهاية 1953. �نتقل لالإقامة يف �لقد�ص، 

حيث ُعنّي �أميناً عاماً م�صاعد�ً للموؤمتر �الإ�صالمي �لعام لبيت �ملقد�ص يف �آخر 1953، 

ثم �أ�صبح رئي�صاً له. حافظ على عالقات قوية مع رو�د حركة فتح وخ�صو�صاً خليل 

�لوزير. ُعني �صفري�ً لالأردن يف نيجرييا، و�أملانيا، و�ل�صني وغريها. �أ�ص�ص مع �صقيقه 

حممود �صحيفة �ملنار ثم �صحيفة �لد�صتور، حيث توىل رئا�صة جمل�ص �إد�رتها. ُعنّي 

وزير�ً لالأوقاف �الأردنية 1976-1984، كما عنيِّ ع�صو�ً يف جمل�ص �الأعيان �الأردين. 

مفكر وكاتب عربي �إ�صالمي. تويف رحمه �هلل يف 2008/1/23.
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كامل فنانة: من قد�مى �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة، �نتقل للعمل يف �ل�صعودية   .16
�لفل�صطينيني، وكان ع�صو�ً يف  1959، ممن �صارك يف تاأ�صي�ص تنظيم �الإخو�ن  �صنة 

جمل�ص �ل�صورى �لعام )�ملركزي( ، تويف يف جدة رحمه �هلل.

حممد اأحمد ح�شن اأبو دية )اأبو عبد الرحمن(: ولد يف قرية �جلورة قرب ع�صقالن   .17
�صنة 1934. هاجر مع �لعائلة يف حرب 1948، حيث ��صتقرت عائلته يف خميم �ل�صاطئ. 

�لثانوي يف  �لتعليم  �أكمل  �أو�ئل �خلم�صينيات.  �نتظم يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف 

ثانوية فل�صطني. كان ممن �أ�رشف على �لبد�يات �الإخو�نية لل�صيخ �أحمد 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 يف �أثناء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي للقطاع. �نتقل للعمل يف �لكويت �صنة 

1960، وعمل يف �لتدري�ص نحو ثالثني عاماً. ح�صل على �ل�صهادة �جلامعية يف �الآد�ب 
من جامعة بريوت �لعربية. من �ل�صعر�ء �الإ�صالميني �لفل�صطينيني.

حممد ح�شن �شمعة )اأبو ح�شن(: ولد يف 1935/12/1 يف �ملجدل، وهاجرت عائلته   .18
يف حرب 1948 �إىل قطاع غزة و��صتقرت يف خميم �لن�صري�ت. كانت بد�يته مع جماعة 

 ،1996-1955 �الأونرو�  مد�ر�ص  يف  مدر�صاً  عمل   .1950 �صنة  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

و�صغل من�صب نائب رئي�ص �ملجمع �الإ�صالمي بغزة، وع�صو جمل�ص �أمناء �جلامعة 

يف  �الإخو�ن  قادة  من  بغزة.  �الأرقم  مد�ر�ص  �أمناء  جمل�ص  ورئي�ص  بغزة،  �الإ�صالمية 

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.

حممد �شالح اخل�رشي )اأبو هاين(: ولد يف غزة. كانت بد�يته مع جماعة �الإخو�ن   .19
�مل�صلمني �صنة 1951. در�ص يف ثانوية فل�صطني. وكان م�صاعد�ً خلليل �لوزير يف �لعمل 

�لع�صكري �خلا�ص لالإخو�ن. تخرج من كلية �لطب بجامعة �لقاهرة 1962-1956، 

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

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

ع�رشين  لنحو  حلما�ص  ر�صمياً  ممثالً  و�أ�صبح   ،1992 �صنة  �ل�صعودية  يف  لالإقامة 

لدورتني  حما�ص  حلركة  )�ملركزي(  �لعام  �ل�صورى  جمل�ص  رئا�صة  توىل  عاماً، 

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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حممد عبد الهادي )اأبو هيثم(: ولد يف بلدة �صفورية �صمال فل�صطني �صنة 1938،   .20

وهاجرت عائلته �إىل لبنان. �صارك يف ع�صوية جماعة عباد �لرحمن منذ �خلم�صينيات، 

يف  م�صوؤوليها  من  وكان  فتح  حلركة  �ن�صم  �مل�صلمني.  �الإخو�ن  مع  �لتز�مه  وتابع 

 ،1965 منذ  لبنان  يف  �الإ�صالمية  باجلماعة  �لتحق  الحقاً،  تركها  ثم  �صيد�  منطقة 

و�أ�صبح من رموز �لعمل �الإ�صالمي يف �لو�صط �لفل�صطيني يف لبنان، تويف رحمه �هلل 

يف 2002/12/25.

حممد حممود حممد �شيام )اأبو حممود(: من قرية �جلورة قرب ع�صقالن، ولد   .21

الأم م�رشية �صنة 1936 يف م�رش حيث كان و�لده يدر�ص يف �الأزهر. �ن�صم لالإخو�ن 

�مل�صلمني يف بد�يات �خلم�صينيات. در�ص يف ثانوية فل�صطني، وكان من �أع�صاء �لعمل 

�لع�صكري �خلا�ص لالإخو�ن. در�ص �للغة �لعربية يف جامعة �لقاهرة 1959-1955، 

وعمل مدر�صاً يف مد�ر�ص �الأونرو� ل�صنة و�حدة 1960/1959. �نتقل للعمل مدر�صاً 

يف �لكويت يف �أيلول/ �صبتمب 1960، ح�صل على �لدكتور�ه من جامعة �أم �لقرى مبكة 

 ،1983 �الإ�صالمية بغزة �صنة  للعمل مدر�صاً يف �جلامعة  �نتقل   .1982 �ملكرمة �صنة 

وتوىل مهام مدير �جلامعة باالإنابة يف �لفرتة 1984-1988، كما كان يخطب �جلمعة 

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية عن فل�صطني �صنة  �أبعدته  ب�صكل دوري يف �مل�صجد �الأق�صى. 

1988، فعاد للكويت، ثم ��صتقر يف �ل�صود�ن و�ليمن، حيث �أ�صبح من رموز حركة 

حما�ص. من �أبرز �ل�صعر�ء �الإ�صالميني �لفل�صطينيني. تويف رحمه �هلل يف �ل�صود�ن يف 

.2019/2/15

يف  غزة  �رشقي  �صمال  كرتيا  قرية  يف  ولد  همام(:  )اأبو  اخلالدي  ديب  منذر   .22

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 1964-1972. عمل يف قطاع غزة، ثم �نتقل للعمل 

يف �لكويت يف مطلع �آب/ �أغ�صط�ص 1976، ثم هاجر �إىل �لواليات �ملتحدة، كما ��صتقر 

لب�صع �صنو�ت يف ماليزيا و�الإمار�ت.

قدماء  من   .1924/1/3 يف  غزة  مدينة  يف  ولد  عون(:  )اأبو  عجور  عمر  كامل  منري   .23

ح�صن  �ل�صيخ  ز�ر  عندما  �الإخو�ن  جلو�لة  قائد�ً  وكان  غزة،  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

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

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

يف  �هلل  رحمه  تويف  �لوهاب.  عبد  علي  �رشكة  يف  بدر(  )�أبو  �ملطوع  �هلل  عبد  مع  عمل 

.2004/2/14

 .1937/8/1 اأ�شامة(: ولد يف قرية عنبتا يف  ناجي م�شطفى عبد اهلل �شبحة )اأبو   .24

يف  عمل  دم�صق،  جامعة  يف  �لتاريخ  در�ص   ،1953 �صنة  �الإخو�ن  جماعة  يف  �نتظم 

بنابل�ص.  �لوطنية  �لنجاح  جامعة  يف  �ملر�جع  ق�صم  عن  م�صوؤوالً  وعمل  �لتدري�ص، 

�لثمانينيات،  كان ع�صو�ً يف �ملكتب �الإد�ري �لذي يقود �لعمل يف �ل�صفة و�لقطاع يف 

وح�رش �للقاء �لذي �أقر �إطالق �النتفا�صة يف 1987/10/23، ثم �إطالق حركة حما�ص، 

تويف رحمه �هلل يف 2004/5/29.

هاجرت   ،1930 �صنة  �صفد  يف  ولد  عي�شى:  احلاج  الكرمي  عبد  الدين  عز  نادر   .25

�مل�صلمني وهو يف حم�ص  نادر لالإخو�ن  �نت�صب  �إىل �صورية.   1948 عائلته يف حرب 

جلامعة  �نتقل  ثم   1952 �صنة  �ال�صكندرية  جامعة  يف  �لهند�صة  در�ص   .1951 �صنة 

�لنا�رش  عبد  نظام  مالحقة  �أثناء  يف  �صنتني  لالختفاء  و��صطر   ،1954 �صنة  �لقاهرة 

يف  وموؤ�ص�ص  قيادي  ع�صو   .1959 �صنة  ويتخرج  للدر��صة  يعود  �أن  قبل  لالإخو�ن، 

جمل�ص  يف  �صورية  يف  �لفل�صطينيني  لالإخو�ن  وممثل  �لفل�صطينيني،  �الإخو�ن  تنظيم 

�لفرتة �لفل�صطينيني يف �صورية، خ�صو�صاً   �ل�صورى �ملركزي. توىل قيادة �الإخو�ن 

1959-1968، و�صارك يف ع�صوية �للجنة �لتنفيذية للتنظيم �لفل�صطيني �صنة 1973. 

لالإخو�ن،  �ل�صوري  �لنظام  مالحقة  �إثر   1975 �صنة  �صورية  من  للهرب  ��صطر 

و�نك�صاف �أ�صماء �أع�صاء �لتنظيم �لفل�صطيني، و��صتقر يف �لريا�ص بال�صعودية.

�ن�صم   .1935/7/24 يف  �خلليل  مدينة  يف  ولد  النت�شة:  النبي  عبد  �شادق  ها�شم   .26

يف  لالإخو�ن  �لتابع  �جلو�لة  ق�صم  عن  م�صوؤوالً  وكان   ،1951 �صنة  �الإخو�ن  جلماعة 

عمل  �خلريي،  �لعمل  جماالت  يف  و��صع  ن�صاط  له   ،1961-1956 �خلليل  حمافظة 

�نتخب نائباً  1991/1/18، كما  لغرفة جتارة �خلليل يف  �لتجارة، و�نتخب رئي�صاً  يف 

لرئي�ص �حتاد �لغرف �لتجارية �لفل�صطينية.

]1940[. جلاأت عائلته  ها�شم حممد عزام: ولد يف بيت حم�صري غربي �لقد�ص �صنة   .27

منت�صف  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  �إىل  �ن�صم  �أريحا،  قرب  جب  عقبة  خميم  �إىل 
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�ملخيم، وربطته عالقات وثيقة مع عدد  �الإخو�ن يف  �خلم�صينيات، كان من ن�صطاء 

�لفتاح  �لعايدي، وعبد  تاأ�صي�ص فتح مثل حمد  �لذين �صاركو� الحقاً يف  من �الإخو�ن 

يف  فتح  يف  �ملنتظمني  �أو�ئل  من  عز�م  ها�صم  وكان  �لنجار.  يو�صف  وحممد  حمود، 

�ل�صفة �لغربية. توىل �أمانة �رش �صعبة �الإخو�ن يف خميم عقبة جب يف �لفرتة 1960-

1967. عمل مدر�صاً يف مدر�صة �لب باأبناء �ل�صهد�ء 1958-1960 يف عقبة جب، ونائباً 

لرئي�ص جمعية �لب باأبناء �ل�صهد�ء 1960-1967. عمل مدير�ً تنفيذياً ملكتب �ملوؤمتر 

�الإ�صالمي �لعام لبيت �ملقد�ص 1972-1974، وهو ع�صو موؤ�ص�ص يف جمل�ص �ملنظمات 

�الإ�صالمية يف �الأردن و�أمني �صندوقه، وع�صو جمعية �لعروة �لوثقى و�أمني �رّشها 

.2008-1970

يحيى �شقره )اأبو هيثم(: ولد يف عني كارم ق�صاء �لقد�ص �صنة 1938، �نتقلت عائلته   .28

يف  دبلوم  على  ح�صل   ،1956 �صنة  �الإخو�ن  �صفوف  يف  و�نتظم  �الأردن،  �رشق  �إىل 

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

 .1990 وحتى  �ل�صبعينيات  �أو�خر  منذ  بالكويت  �ل�صام(  بالد  )ثم  �لفل�صطينيني 

�الأردن  تاأ�صي�ص حما�ص. عاد لال�صتقر�ر يف  تاأ�صي�ص جهاز فل�صطني، ويف  �صارك يف 

�صنة 1992 حيث تفرغ للعمل يف جماعة �الإخو�ن، و�أ�صبح �أمني �رش �ملكتب �لتنفيذي 

للجماعة. 

***

�أجرى  قد  �ملوؤلف  كان  �لدر��صة،  يف  �إليها  �أ�صري  �صخ�صيات  ثالث  هناك  مالحظة: 

�لتيار  عن  �ملاج�صتري  لبحث  حت�صريه  �أثناء  يف  �لثمانينيات،  منت�صف  يف  معها،  مقابالت 

�الإ�صالمي يف فل�صطني �لذي يغطي �لفرتة 1917-1948. وبالتايل، فمن �ملوؤ�صف �أنه مل يتم 

�ال�صتفادة منهم �إال ب�صكل �صئيل يف هذه �لدر��صة؛ وهم:

حرب  يف  �صارك  �مل�رشيني،  �مل�صلمني  �الإخو�ن  من  اأ�شامة(:  )اأبو  علي  العزيز  عبد   .1

فل�صطني 1948، من �أبرز �ملدربني �لع�صكريني لالإخو�ن، �أكمل در��صته يف �أملانيا، �نتقل 

لالإقامة يف �الأردن ثم ��صتقر يف �لكويت.

حممد عبد الرحمن خليفة )اأبو ماجد(: وهو من مو�ليد �ل�صلط يف �الأردن، �صنة 1919،   .2

مكتب  ع�صو   ،1994-1953 �لفرتة  يف  �الأردن  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لعام  �ملر�قب 

�إر�صاد �الإخو�ن �مل�صلمني، تويف رحمه �هلل �صنة 2006.
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جماعة  يف  �نتظم   ،1927/3/8 يف  يافا  يف  ولد  نادر(:  )اأبو  عمرية  اإ�شماعيل  يو�شف   .3

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

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

ع�صو  �حلرة.  و�الأعمال  �لتجارة  يف  وعمل   ،1953 �صنة  �لكويت  يف  لالإقامة  �نتقل 

موؤ�ص�ص وقائد يف حركة فتح. تويف رحمه �هلل يف 1997/3/8. 
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ملحق رقم 2:

جدول يو�ضح الأع�ضاء املوؤ�ض�ضني والرياديني يف حركة فتح من 

ذوي اخللفية الإخوانية

يقدم �جلدول �لتايل قائمة باأع�صاء موؤ�ص�صني ورياديني يف حركة فتح من ذوي �خللفية 

�الإخو�نية. و�جلدول لي�ص جدوالً ح�رشياً لكل �الأ�صماء، و�إمنا ي�صم �الأ�صماء �لتي وردت 

يو�صح  طبيعته(  )ب�صبب  �جلدول  �أن  كما  �أخرى.  �أ�صماء  هناك  يكون  قد  �إذ  �لدر��صة،  يف 

�أبرز �ملو�قع �لقيادية �لتي  باخت�صار �صديد �ملعلومات �ملتعلقة باالأ�صخا�ص، وخ�صو�صاً 

�صغلوها يف فتح )ولي�ص بال�رشورة كلها(، دون �أن يدخل يف �لتفا�صيل، حيث �إن كثري�ً من 

هذه �ملعلومات معروفة ومتد�ولة.

�أما تو�ريخ �النتماء لفتح، فقد مت و�صع �صنو�ت حمددة ملن لدينا معلومات عن تاريخ 

�نتمائه، وهناك من عرفنا �لفرتة �أو �ملرحلة �لتي �نتمى فيها فتمت �الإ�صارة �إليها. و�جلدول 

هو بح�صب �الأحرف �الأبجدية لالأ�صماء.

 جدول يو�شح الأع�شاء املوؤ�ش�شني والرياديني يف حركة فتح

من ذوي اخللفية الإخوانية

ال�شنة/ الفرتة ال�شفة واأبرز املوؤ�رشات ال�شم الرقم

1965-1963 من رو�د حركة فتح يف لبنان. اأحمد الأطر�س 1

1962-1960 من رو�د حركة فتح يف قطر. اأحمد رجب الأ�شمر 2

1962-1960
�أحد رو�د فتح يف �ل�صعودية، وع�صو 

�ملجل�ص �لثوري، وع�صو �للجنة 

�ملركزية.

اأحمد قريع* 3

1964
من �أبرز قادة حركة فتح يف قطاع 

غزة.

اأ�شعد ال�شفطاوي 4

1959-1957
من رو�د حركة فتح يف �لقاهرة 

و�لكويت.

اأمني الآغا 5
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ال�شنة/ الفرتة ال�شفة واأبرز املوؤ�رشات ال�شم الرقم

1959

من رو�د حركة فتح يف لبنان، 

و�مل�رشف على �إ�صد�ر جملتها 

“فل�صطيننا“، وكاتب �لبيان �الأول 
لفتح.

توفيق حوري** 6

1959-1957 من رو�د حركة فتح يف �لكويت. ح�شن املدهون 7

1959-1957
من رو�د حركة فتح يف �ل�صفة 

�لغربية. كان م�صوؤوالً يف جهاز �أمن 

�حلركة و�لثورة �لفل�صطينية.

حمد العايدي 8

1957

�أحد �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح 

وقادتها، و�أحد �الأع�صاء �خلم�صة 

الأول خلية لها. ع�صو د�ئم يف �للجنة 

�ملركزية حلركة فتح حتى ��صت�صهاده 

�صنة  1988، ويعد �لرجل �لثاين لفتح 

بعد يا�رش عرفات.

خليل الوزير 9

1960-1959

من موؤ�ص�صي حركة فتح يف قطر. 

ع�صو �ملجل�ص �لثوري، وع�صو 

�للجنة �ملركزية لفتح. ممثل منظمة 

�لتحرير �لفل�صطينية يف �ل�صعودية.

رفيق النت�شة 10

1961
من رو�د حركة فتح يف �لقد�ص 

و�ل�صفة �لغربية.

رم�شان البنا 11

1959-1957
من موؤ�ص�صي حركة فتح يف �لقاهرة 

وغزة.

ريا�س الزعنون 12

1962-1961
�أحد رو�د حركة فتح يف �لقد�ص 

و�ل�صفة �لغربية.

زكريا قنيبي 13
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ال�شنة/ الفرتة ال�شفة واأبرز املوؤ�رشات ال�شم الرقم

1960

من رو�د حركة فتح يف لبنان. 

�أ�صبح ع�صو�ً يف �للجنة �لتنفيذية 

ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ورئي�صاً 

لل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني.

زهري العلمي 14

1965-1963
من رو�د حركة فتح يف لبنان، �أ�صبح 

الحقاً قائد�ً لقو�ت �مللي�صيا يف لبنان.

زياد الأطر�س 15

1959-1957

من موؤ�ص�صي حركة فتح يف 

�ل�صعودية، ومن �أبرز �صعر�ئها. 

ع�صو �ملجل�ص �لثوري، وممثل فتح 

يف �ل�صعودية.

�شعيد املزين 16

1959-1957
من موؤ�ص�صي حركة فتح يف 

�ل�صعودية وقطر، ومن �أبرز 

م�صوؤوليها يف �خلليج �لعربي.

�شعيد امل�شحال 17

1960
ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، 

ورئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني.

�شليم الزعنون 18

1959-1957
من موؤ�ص�صي حركة فتح يف 

�ل�صعودية.

�شليمان اأبو كر�س 19

1957

من رو�د حركة فتح وقادتها يف 

�لكويت. توىل �أدو�ر�ً رئي�صية 

 خ�صو�صاً يف �جلانب �الإعالمي.

ترك �حلركة �صنة 1963.

�شليمان حمد 20

1958-1957

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح يف قطاع 

غزة، ثم يف �لكويت، ومن �أبرز قادتها، 

وع�صو جلنتها �ملركزية، وم�صوؤول 

جهازها �الأمني.

�شالح خلف 21
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ال�سنة/ الفرتة ال�سفة واأبرز امل�ؤ�رشات اال�سم الرقم

1957

�أحد �أبرز م�ؤ�س�سي حركة فتح، 

و�أحد �لأع�ساء �خلم�سة لأول خلية 

للحركة، ع�س� �للجنة �ملركزية 

للحركة. ترك �حلركة �سنة 1966.

عادل عبد الكرمي 22

1961 من م�ؤ�س�سي حركة فتح يف �لأردن. عبد اهلل جرب 23

1959-1958

من م�ؤ�س�سي حركة فتح يف �لقاهرة، 

ومن قادة جي�ش �لتحرير �لفل�سطيني 

�لتابع ملنظمة �لتحرير، وت�ىل قيادة 

ق��ت �لتحرير �ل�سعبية يف لبنان.

عبد اهلل �سيام 24

1958-1957

من �أبرز م�ؤ�س�سي حركة فتح يف 

�ل�سع�دية ويف �ل�سفة �لغربية، ومن 

�أبرز قادتها. �أمني �رس �إقليم �لأردن، 

وع�س� �للجنة �ملركزية لفتح، و�أول 

�سهيد من �سهد�ء هذه �للجنة.

عبد الفتاح حم�د 25

1960

�أحد رو�د حركة فتح يف �لك�يت، 

ع�س� �أول جلنة لتنظيم فتح يف 

�لك�يت.

علي احل�سن 26

1959-1958

�أحد م�ؤ�س�سي حركة فتح يف �لقاهرة، 

ع�س� �ملجل�ش �لث�ري، مدير مكتب 

�ملنظمة يف �لك�يت.

علي نا�رش يا�سني 27

1959-1957 �أحد م�ؤ�س�سي فتح يف قطاع غزة. ع�ين القي�ساوي 28

1959-1958

�أحد م�ؤ�س�سي حركة فتح يف قطاع 

غزة. �أد�ر م�ؤ�س�سة �أ�رس �ل�سهد�ء 

بدم�سق، وعمل يف مكتبَي منظمة 

�لتحرير يف �ل�سع�دية وقطر.

غالب ال�زير 29
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ال�شنة/ الفرتة ال�شفة واأبرز املوؤ�رشات ال�شم الرقم

1958-1957
من موؤ�ص�صي حركة فتح ورو�دها يف 

قطاع غزة، ثم يف قطر.

فتحي البلعاوي 30

1958-1957

من موؤ�ص�صي حركة فتح يف �لقاهرة 

ويف قطر. ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة 

فتح، وم�صوؤول �الإعالم، وم�صوؤول 

�الأر�ص �ملحتلة “�لقاطع �لغربي“.

كمال عدوان 31

1962

من رو�د فتح يف �ل�صعودية، م�صوؤول 

�الإعالم �ملركزي لفتح، و�أمني �رش 

�ملجل�ص �لثوري، وع�صو �للجنة 

�ملركزية للحركة.

ماجد اأبو �رشار* 32

1959-1957 �أحد موؤ�ص�صي فتح يف قطاع غزة. ماجد �شادق املزيني 33

1959-1957 �أحد �أبرز رو�د حركة فتح يف �لكويت. حممد اأبو �شيدو 34

1959-1957 �أحد موؤ�ص�صي فتح يف قطاع غزة. حممد ح�شن الإفرجني 35

1961
من موؤ�ص�صي حركة فتح وقادتها يف 

�الأردن.

حممد ح�شني اأبو �رشدانة 36

1961-1960
�أحد موؤ�ص�صي حركة فتح يف �الأردن، 

ع�صو �للجنة �ملركزية للحركة، 

مفو�ص �لتعبئة و�لتنظيم.

حممد راتب غنيم 37

1965-1963 من رو�د حركة فتح يف لبنان. حممد عبد الهادي 38

1958-1957

من موؤ�ص�صي حركة فتح يف �ل�صفة 

�لغربية ويف قطر. ع�صو �للجنة 

�ملركزية لفتح. �ملفو�ص �ملايل لفتح. كما 

توىل �لقيادة �لعامة لقو�ت �لعا�صفة، 

وتوىل رئا�صة �لد�ئرة �ل�صيا�صية ملنظمة 

�لتحرير �لفل�صطينية.

حممد يو�شف النجار 39
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ال�شنة/ الفرتة ال�شفة واأبرز املوؤ�رشات ال�شم الرقم

1961 �أحد موؤ�ص�صي فتح يف �الأردن. حممود عثمان 40

1962-1960
من موؤ�ص�صي حركة فتح ورو�دها يف 

�ل�صعودية.

معاذ عابد 41

1959-1957 من رو�د حركة فتح يف �لكويت. منري عجور 42

1962-1961
�أحد رو�د حركة فتح يف �لقد�ص 

و�ل�صفة �لغربية.

مو�شى غو�شة 43

1959-1957 �أحد رو�د حركة فتح يف �لكويت. مو�شى ن�شار 44

1960

من رو�د حركة فتح يف �لواليات 

�ملتحدة �الأمريكية ويف لبنان. ع�صو 

�للجنة �ملركزية، ومفو�ص �لعالقات 

�لدولية.

نبيل �شعث 45

1958-1957
من �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح يف 

قطاع غزة.

ها�شم اخلزندار 46

1959
من رو�د حركة فتح يف �ل�صفة 

�لغربية.

ها�شم عزام 47

1962-1960

من موؤ�ص�صي حركة فتح يف �أملانيا. 

ع�صو �للجنة �ملركزية للحركة، 

ومفو�ص �لعالقات �خلارجية، 

ومفو�ص �لتعبئة و�لتنظيم.

هاين احل�شن 48
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ال�شنة/ الفرتة ال�شفة واأبرز املوؤ�رشات ال�شم الرقم

1959

من رو�د حركة فتح يف قطاع 

غزة، وموؤ�ص�ص عملها يف �لنم�صا، 

وم�صوؤول �إقليم لبنان، ونائب 

مفو�ص �لتعبئة و�لتنظيم، و�أمني �رش 

�ملجل�ص �لثوري.

يحيى عا�شور )حمدان( 49

1957

�أحد �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح، 

و�أحد �الأع�صاء �خلم�صة الأول خلية 

للحركة، ع�صو �للجنة �ملركزية 

للحركة.

يو�شف عمرية 50

�أ�صري �إىل �لتز�مه باالإخو�ن وفق ما ذكر يزيد �صايغ، ولي�ص لدينا ما يوؤكد ذ�لك، ولعل   *

ع�صويته كانت ع�صوية عابرة.

بحكم �أن جماعة عباد �لرحمن كانت و�جهة �الإخو�ن �مل�صلمني يف لبنان، و�لتي كان   **

حوري نائباً لرئي�صها.



ملحق رقم 3:

ملحق الوثائق

وثيقة رقم 1:

دعوات الإخوان امل�ضلمني املبكرة حلرب 

الع�ضابات �ضد ال�ضهاينة بعد حرب 1948

 مقاطع من ن�ص لكامل �ل�رشيف كتبه

يف 27 �صباط/ فبير 1951 1

اإىل العالج:

�إن �ملحور �لذي تدور حوله �أنو�ع �لف�صاد كما تدور �أ�رش�ب �لبعو�ص حول �مل�صتنقعات 

�لعفنة هو ف�صاد نظم �حلكم يف �لعامل �لعربي، وكل حماولة للكفاح و�الإ�صالح قبل تقومي 

هذ� �الأ�صا�ص هي يف �حلقيقة �رشب من �لعبث و�إ�صاعة �جلهد. )....(

�إن �إ�صالح نظم �حلكم يف �لعامل �لعربي يجب �أن يكون �لهدف �الأول �لذي تتطلع �إليه 

�إنه ي�صبح  �لبناء،  �أي�رش  �أهون �الإ�صالح وما  �لعاملني، فاإذ� فرغو� من ذلك فما  �صفوف 

حينئذ �صهالً مي�صور�ً.

بالعزة  و�صعورها  �ل�صعوب  قوة  هي  �حلكم  نظم  الإ�صالح  �لطبيعية  �لنتيجة  �إن 

�صليمة،  �صحيحة  وجهة  جهدها  وتوجيه  و�لو�جب  �لت�صحية  على  و�إقبالها  و�لكر�مة، 

ومن ور�ء ذلك كله تكون قوة �جليو�ص وبناء �مل�صانع و�الأخذ باأ�صباب �لقوة و�جلهاد.

بالغ  �رشكة  )بريوت:   3 ط   ،1949-1948 فل�شطني  حرب  يف  امل�شلمون  الإخوان  �ل�رشيف،  كامل   
1

لالإعالم و�ل�صحافة و�لن�رش، 2009(، مقدمة �لطبعة �لثانية، �ص 14-10.
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ملحق الوثائق

خطوات ل بد منها:

ويلزم  و�صاقاً،  طويالً  يكون  قد  مد�خله  �إىل  و�أ�رشنا  �أو�صحناه  �لذي  �لطريق  هذ�  �إن 

تاأخري  كل  و�إن  و�لوقت،  �جلهد  من  كثري�ً  جو�نبه  على  وتنتظم  فيه  ت�صري  كي  لل�صعوب 

يف مكافحة �ليهود يكون يف م�صلحتهم دون ريب، ويتيح لهم �لفر�ص ملو��صلة �الإعد�د، 

ويدفعهم للتو�صع على ح�صاب �لعرب قبل �أن تتغلب حركات �الإ�صالح يف دولهم وي�صبح 

من �لع�صري �إحر�ز ك�صب جديد.

حركات  وتعطيل  �ليهودي  �ال�صتعد�د  عرقلة  �صاأنها  من  يكون  و�صيلة  من  بّد  ال  �إذن 

�الإن�صاء �لقائمة يف “�إ�رش�ئيل“، ويكون ذلك كله متهيد�ً للغزو �الأكب، ولن يتاأتى ذلك �إال 

بو�صيلتني ت�صري�ن جنباً �إىل جنب، وهاتان �لو�صيلتان هما:

1. �حل�صار �القت�صادي.

2. حرب �لع�صابات.

احل�شار القت�شادي:

ما  و�أكرث  �لعربي،  �ل�رشق  �قت�صاديات  على  �ل�صيطرة  هو  �ليهود  به  يهتم  ما  �أول  �إن 

يعنيهم من قيام “�إ�رش�ئيل“ هو حتويلها �إىل م�رشف كبري ت�صيل فيه و�إليه �أمو�ل �ليهود 

من جميع بقاع �لعامل، لذلك فاإن مقاطعة �لب�صائع �ليهودية ومنع �لتهريب �إىل “�إ�رش�ئيل“ 

يعتب و�صيلة حا�صمة لتدمري خطط �ليهود و�لق�صاء على دولتهم.

بالثمرة  تاأتِ  مل  �ل�صعيفة  و�صائلها  لكن  �ملحاولة،  هذه  حتاول  �لعربية  �جلامعة  �إن 

�ملرجوة، و�إن كانت �ل�صعوب �لعربية بد�فع من وطنيتها مل تتبادل �لتجارة مع “�إ�رش�ئيل“ 

حتى �الآن بالطرق �ملبا�رشة، فما ال �صك فيه �أن ب�صائع �ليهود تدخل �أ�صو�قنا من طريق 

�إيطالية، ومن طريق هذه  �أو  �أنها �صناعة �إجنليزية  �ل�رشكات �الأجنبية �ال�صتغاللية على 

�ل�رشكات �ملنكودة يتم هذ� �لتبادل، وذلك �رشيان �حلياة �لذي يتدفق من دمائنا لي�صيل يف 

ج�صم هذ� �لعدو �مل�صلول، و�لف�صل �أوالً و�أخري�ً لهذه �لطائفة من �خلو�جات و�ملتم�رشين 

�لذين ياأتون �إىل ديارنا معدمني ثم ي�صتغلون غفلتنا لي�صبحو� �أثرياء قادرين، ثم ي�صل 

بهم �حلال �إىل معاونة خ�صومنا ون�رشة �أعد�ئنا، ثم جند بيننا من �حلمقى من ي�صيحون 

يف بالهة: “�أحر�ر يف بالدنا، كرماء ل�صيوفنا“!
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حرب الع�شابات:

 حينما �صاقتنا �لقوة �لباط�صة �إىل �ملعتقالت عقب �حلرب �لفل�صطينية كتبت عدة مذكر�ت 

للم�صوؤولني يف �جلي�ص �مل�رشي ناديت فيها بوجوب ت�صخري �لقوة �ل�صعبية �لفل�صطينية 

الإرهاق �لعدو و�إرغامه على قتال طويل �ملدى بو��صطة ع�صابات عربية �صغرية تنت�رش 

على  وتغري  و�ملعامل  �مل�صانع  وحترق  و�لطرق  �جل�صور  فتدمر  فل�صطني،  �صحارى  يف 

وتن�رش  و�آالتها،  مزروعاتها  يف  و�لتدمري  �لتحريق  يد  وتعمل  �لزر�عية  �مل�صتعمر�ت 

تكلف كثري�ً،  لن  �إن هذه �حلالة  و�لفزع يف كل مدينة وقرية وم�صتعمرة. وقلت:  �لرعب 

ولكنها كفيلة بتعطيل �جلهاز �الإن�صائي يف دولة “�إ�رش�ئيل“، و�إرغام جي�صها �لكبري �لذي 

�ملو��صالت  �ملرت�مية وعلى حر��صة طرق  للتدريب و�الإعد�د على حماية حدودها  تفرغ 

�لدولة  مليز�نية  �إرهاق  من  فيه  ما  ذلك  ويف  �ملر�كز،  من  وغريها  و�مل�صانع  و�مل�صتعمر�ت 

و�إ�صغال لهذه �لقو�ت �إىل جانب �خل�صائر �لهائلة �لتي يكن �أن تقع يف �جلنود و�لعتاد.

وقد كان مما ي�صاعد على جناح هذه �خلطة �أن �حلرب كانت ال تز�ل قائمة، و�ل�صعب 

�ملحتلة ولي�صت هناك حدود معرتف  �لفل�صطيني ال يز�ل يعي�ص يف مناطق من فل�صطني 

بها بني “�إ�رش�ئيل“ و�ملناطق �لعربية من فل�صطني، كما �أن �لدول �لعربية كانت ت�صتطيع 

يف ذلك �حلني �أن تعلن �أن �ل�صعب �لفل�صطيني قد ��صرتد حقه يف حترير وطنه بالو�صائل 

نعتقد  كنا  ولقد  �لنتيجة.  هذه  حتقيق  يف  �جلماعي  �لعربي  �لتدخل  ف�صل  بعد  ير�ها  �لتي 

مهاجمة  بتكر�ر  �لعدو  يغري  قد  �لفل�صطينيني  جانب  من  �لتحريرية  �حلرب  ��صتعال  �أن 

ولقد  قوياً،  حت�صيناً  �ملناطق  هذه  حت�صني  ب�رشورة  ن�صحنا  فقد  �صيناء،  جزيرة  �صبه 

�قرتحنا من �أجل حتقيق هذه �لغاية بناء م�صتعمر�ت زر�عية على طول �حلدود يف �ملناطق 

للبادية  �إن�صاء قو�ت  �إىل  �ل�صاحلة، كما دعونا  �لزر�عية  �ملاء و�الأر��صي  �لتي يوجد فيها 

من �لقبائل �لعربية و�إعد�دها لتوؤدي دور�ً فعاالً يف عرقلة و�إحباط �أي هجوم متوقع من 

�مل�رشيني  ي�صجعو�  �أن  �لقائمة  �ل�صعدية  �حلكومة  يف  �مل�صوؤولني  ونا�صدنا  �لعدو،  جانب 

�ملناطق �حليوية فارغة مما يغري  تبقى هذه  �صيناء وتعمريها حتى ال  �إىل  �لهجرة  على 

�مل�صتعمر �ل�صهيوين باحتاللها.

نعم، �رشخنا من ور�ء �أ�صو�ر �ملعتقالت يف مذكر�ت مكتوبة �إىل �مل�صوؤولني �أن ��صتمرو� 

يف �حلرب، و�إذ� كانت �لظروف قد ��صطرتكم الإنهاء �حلرب �لنظامية هذه �لنهاية �ملوؤ�صفة 

وخرجت جيو�صكم مثخنة بجر�ح �لهزية، وبها �صوق �إىل �لثاأر و�النتقام، فاأ�صعلو� حرب 



321

ملحق الوثائق

�أمامكم  و�إن  �لنظامية عن حتقيقه،  �لع�صابات، وهي كفيلة بتحقيق ما عجزت �جليو�ص 

كثري�ً من �ل�صو�هد على جناح هذه �لو�صيلة.

�إن �لع�صابات هي �لتي حررت يوغو�صالفيا، وهي �لتي حررت فرن�صا من �الأملان،   

�إندوني�صيا �مل�صلمة، وهي  �لتي دمرت حكومة �ل�صني �لوطنية، وهي �لتي حررت  وهي 

�لتي ال تز�ل ترّج �الأر�ص حتت �أقد�م �ملاليو وتو�صك �أن تفرغ من فرن�صا يف �لهند �ل�صينية.

لن  حياتها،  ماء  و��صتنز�ف  قو�ها  وتدمري  “�إ�رش�ئيل“  �إرهاق  �لوحيدة،  �لو�صيلة  �إن 

تكون �إال بحرب ع�صابات يقوم بها �ل�صباب �لفل�صطيني �لناقم �ملغيظ، �لذي يتحرق �صوقاً 

ملالقاة �أعد�ئه، وتنغي�ص عي�صهم كما نغ�صو� عليه حياته.

“ح�صن  بقتل  م�صغولة  كانت  �الإرهاب  حكومة  ولكن  �حلني،  ذلك  يف  �لكالم  هذ�  قلنا 

�لبنا“ و�لق�صاء على فكرة �الإ�صالم، وحني مادت �الأر�ص حتت ذلك �لعهد �الأغب و��صلنا 

�لكتابة و�لن�صح، ولكن هذ� �جلهد كله ذهب �أدر�ج �لرياح.

�إين �أ�صبحت مقتنعاً باأنه ال خري يرجى يف هذه �حلكومات ولي�ص هناك مفر من �إعالن 

�لبالد �لعربية لتتعاون  �ل�صعبية يف م�رش و�صائر  �لر�أي، ودعوة �جلماعات �لوطنية  هذ� 

جميعاً يف هذ� �ل�صبيل.

هذه هي �الأ�صلحة �خلطرة �لتي يكن توجيهها �إىل “�إ�رش�ئيل“: �حل�صار �القت�صادي 

�ملنظم وحرب �لع�صابات �ملنظمة �لقوية.

).....(
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وثيقة رقم 2:

 ر�ضالة من ال�ضفارة الربيطانية يف

تل اأبيب اإىل اخلارجية الربيطانية حول تزايد 

العمليات احلدودية املنظمة يف النقب، 

2
 1954/12/14

ال�شفارة الربيطانية  

تل اأبيب

1954/12/14

�رشي )1031/362/54(

عزيزي �إيفلني

وقعت  �أحد�ث  �أربعة  عن  �حلدودية،  �الأحد�ث  عن  �ملنتظمة  تقاريرنا  يف  �أبلغنا،  لقد   

�أرفق  �لتي  هذه،  �لتدمري  �أعمال  تختلف  �لنقب.  يف  �لري  خطوط  بتفجري  تتعلق  موؤخر�ً 

معلومات خمت�رشة عنها، متاماً عن �مل�صار �ملعتاد لالأحد�ث �حلدودية، حيث ال يكن باأي 

�إنها متثل حماوالت منظمة للتدخل يف �حلياة  �إىل ع�صابات.  �أن ُتن�صب  حال من �الأحو�ل 

�ملياه  من  كالً  �أن  ومبا  ككل.  و�لنقب  �الإ�رش�ئيلية  �حلدودية  للم�صتوطنات  �القت�صادية 

فاإن هذه �حلو�دث مت�صهم يف  بالن�صبة لالإ�رش�ئيليني،  لهما دالالت �صبه روحية  و�لنقب 

نقطة ح�صا�صة للغاية.

�أو  �ل�صوء على �ملو�صوع،  �ل�صحافة بت�صليط  �أن تبد�أ  �مل�صتغرب  2. لذلك، فلي�ص من 

�إذ� كانت  �لتي عادة ما تو�صف باالعتد�ل، ب�صيء من �ملر�رة عما  �أن تت�صاءل �ل�صحف، 

وعادة �لعك�ص.  ولي�ص  للم�رشيني  بالن�صبة  م�صجعة  غري  �حلالية  �لنف�ص  �صبط   �صيا�صة 

�أن رئي�ص �لوز�رء،  “�مل�رشيني“ دون تف�صيل. لكن يبدو  ما تلقي �ل�صحافة باللوم على 

�أن هذه �لهجمات، على ما يبدو، �إىل �العتقاد   �لذي ناق�ص كل هذ� معي عدة مر�ت، ييل 

 Letter, Jack ]Nicholls[, British Embassy, Tel Aviv, to Evelyn Shuckburgh, London,  
2

confidential, 14/12/1954, F.O. 371/111107.
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جماعة �الإخو�ن  تاأثري  حتت  )رمبا  �مل�رشي  من �جلي�ص  عنا�رش  يد  على  تنظيمها  يتم 

�الأمر؛  يف  مبا�رش  ب�صكل  متورطة  �مل�رشية لي�صت  �أن �حلكومة  يعتقد  �أنه  غري  �مل�صلمني( 

لكن يرى )و�أعتقد �أن جتاربنا �خلا�صة يف منطقة �لقناة تثبت ذلك( �أن عبد �لنا�رش ي�صتطيع 

�أن ير�صل مندوباً عنه ليطلب ممن يعنيهم �الأمر �لتوقف، حيث �صتتوقف يف غ�صون ليلة.

 3. ال �أعرف ما �إذ� كان يكن لر�لف �صتيفن�صون Ralph Stevenson، �لذي �صاأر�صل

�إذ� كان  �إليه ن�صخة من هذه �لر�صالة ،  مناق�صة هذ� �الأمر مع  عبد �لنا�رش ب�صكل مفيد. 

�أنا متاأكد من  �الإ�رش�ئيلي،  �لعربي  �لنز�ع  ب�صاأن  �الإطالق  �أي �صيء على  �ملمكن فعل  من 

�الأمل  ب�صي�ص  تدمري  يتم  �أن  �ملوؤ�صف  من  و�صيكون  م�رش.  خالل  من  يتم  �أن  يجب  �أنه 

فاإن  �حلايل،  �لوقت  يف  هذه.  �لري  خطوط  حو�دث  من  �ملتز�يد  �ال�صتياء  تغليب  عب  هذ� 

�أنني قد �أحرزت بع�ص �لتقدم منذ  Sharett يح�صن �لظن بعبد �لنا�رش، و�أعتقد  �صاريت 

�أن كنت هنا يف �إقناعه بال�صعوبات �حلقيقية �لتي يو�جهها عبد �لنا�رش. و�إذ� �صدق رئي�ص 

�لوزر�ء �للبناين، فاإن عبد �لنا�رش �أي�صاً يظن خري�ً ب�صاريت؛ فقد �أخبين يف بريوت �أن 

لكنها   ، �الأخري كرجل معتدل و�صادق. وهذه عالمات �صغرية  �لنا�رش حتدث عن  عبد 

ت�صتحق �لت�صجيع.

جاك نيكولز
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وثيقة رقم 3:

تقرير بريطاين يف 1955/1/25 يعطي 

خال�ضة عن عملية البا�س )ممر العقرب( التي 

وقعت يف اآذار/ مار�س 31954

�رشي

حادثة ممر العقرب بتاريخ 17 اآذار/ مار�س  

بعد ظهر يوم 17 �آذ�ر/ مار�ص ]1954[ تعر�صت حافلة �إ�رش�ئيلية متجهة من �إيالت 

�إىل  �لهجوم  �أدى  �ل�صبع.  50 كيلومرت�ً جنوب �رشقي بئر  �ل�صبع لكمني على بعد  �إىل بئر 

بامل�صوؤولية  �الأردن  �إ�رش�ئيل  �لعديد منهم. و�تهمت  �إ�رش�ئيلياً وجرح  �أربعة ع�رش  مقتل 

عن �لهجوم، وتقدمت مب�رشوع قر�ر الإد�نة �الأردن �أمام جلنة �لهدنة �مل�صرتكة بني �ململكة 

�لت�صويت  عن   Hutchison هات�صي�صون  �لع�صكري  �لقائد  �متنع  و�إ�رش�ئيل.  �الأردنية 

ل�صالح �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي، وبالتايل مل يتم �عتماده. ونتيجة لذلك، قاطعت �إ�رش�ئيل جلنة 

�لقائد  مكان   Brewster برو�صرت  �لعقيد  حل  �أن  �إىل  �أ�صهر،  �صبعة  ملدة  �مل�صرتكة  �لهدنة 

هات�صي�صون.

هذ�  يف  يد  له  لي�ص  �الأردن  باأن  �لبد�ية  منذ  مقتنعاً   Glubb جلوب  �جلرن�ل  كان   .2

�لهجوم، وقد نقلت �الإد�رة ]يف �خلارجية �لبيطانية[ �إىل �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية معلومات 

�أن  غري  �ملحتملة،  �ملهاجمني  هوية  حول  جلوب  و�جلرن�ل  ان  َعمَّ من  كل  وتخمينات 

�الإ�رش�ئيليني ظلو� �إىل حد كبري غري مقتنعني بها. بعد ذلك، تلقينا �ملزيد من �ملعلومات �لتي 

كانت تدفع باجتاه جترمي مفتي �لقد�ص �ل�صابق وتبئة �الأردن؛ وقد جاءت هذه �ملعلومات 

J.P.Tripp, the Scorpion’s Pass Incident on March 17, secret, 25/1/1955,  
3 

F.O. 371/115896.
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من تقرير �لفيلق �لعربي. غري �أن �جلرن�ل جلوب كان معار�صاً لالقرت�ح �لقائل بوجوب 

�أن  �أنه من �ملرجح  �إخبار �الإ�رش�ئيليني )دون �لك�صف عن م�صادر �ملعلومات( الأنه �صعر 

�أن  �ملعروف  من  �أنه  من  �لتقرير  يف  ورد  ما  و�قع  على  بالبناء  �الإ�رش�ئيلية  �لدعاية  تقوم 

�لع�صابات �الإرهابية تعمل من �الأردن، وتقوم بالتايل باإلقاء �للوم على �الأردن الأنه ي�صمح 

�ملعلومات  �إي�صال  باأن  ر�أيه  جلوب  �جلرن�ل  عمان  يف  �صفارتنا  و�فقت  وقد  بذلك.  لهم 

لالإ�رش�ئيليني لن يجدي نفعاً. 

3. �أعتقد �أن �لتقرير �لذي ي�صري �إليه �ل�صيد و�يكلي Mr. Wikeley هو تقرير مت تلقيه يف 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر ]1954[، ومفاده �أن �صخ�صية قيادية يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، 

باال�صرت�ك مع بع�ص �صباط �جلي�ص �مل�رشي من �الإخو�ن، ممن ُيع�صكرون يف غزة، قامو� 

باإعد�د �خلطط ملهاجمة �لبا�ص �الإ�رش�ئيلي، على خط م�صاره �لروتيني يف �لنقب. و�أنهم 

�لهجوم،  خطة  �ل�صبع تنفيذ  قبيلة �لعز�زمة مبنطقة بئر  من  �لبدو  �أفر�د  بع�ص  مع  رتَّبو� 

ومل ُيعرف ما �إذ� كان �أي �صابط باجلي�ص �مل�رشي موجود�ً يف م�رشح �جلرية.

للمهاجمني  �ملحتملة  بالهوية  �الإ�رش�ئيليني  �إبالغ  مبكان،  �ل�صعوبة  من  �صيكون   .4

دون �مل�صاومة على ]حماولة معرفة[ م�صدر هذه �ملعلومات. كما �أن هناك �صكوكاً باأنهم 

�صابق  وقت  يف  ذلك  جربنا  وقد  م�صدرها.  على  �لتغطية  حالة  يف  �ملعلومات  �صي�صدقون 

من هذ� �لعام، وكان ال بد من غ�ص �لنظر عن �ملو�صوع الأنه من �لو��صح �أنه مل يكن لدينا 

طريقة مر�صية لـ“ت�رشيب“ �ملعلومات الإ�رش�ئيل حينها. وحتى لو متكنا من �إيجاد طريقة 

منا�صبة لت�رشيب هذه �ملعلومات �إىل �الإ�رش�ئيليني، ف�صيتعني علينا �لتاأكد �أن �النعكا�صات 

�صمعتها  ت�صويه  مت  قد  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  كانت  و�إن  )حتى  م�رش  على  �ملتوقعة 

�الآن( لن تزيد �ملوقف تعقيد�ً. 

ملهاجمي �ملحتملة  بالهوية  �الإ�رش�ئيليني  �إبالغ  عدم  علينا  �أنه  �أجد  �الأ�صباب  لهذه   .5 

ممر �لعقرب.

ج. ب. تريب

 J.P. Tripp

1955/1/25
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وثيقة رقم 4:

ر�ضالة من ال�ضفارة الربيطانية يف القاهرة 

اإىل اخلارجية الربيطانية حول م�ضوؤولية 

الإخوان امل�ضلمني عن هجمات عرب خطوط 

الهدنة، 41955/1/26

ال�شفارة الربيطانية

القاهرة

1955/1/26

�رشي )10617/6/55(

عزيزي �إيفلني

�صكر�ً جزيالً على ر�صالتك )VR 1091/268( �ملوؤرخة يف 8 كانون �لثاين/ يناير و�لتي 

على  �مل�رشية  �لهجمات  م�صاألة  ب�صاأن  �لنا�رش  عبد  بالعقيد  �الت�صال  مني  فيها  طلبت 

�إ�رش�ئيل.

�لقاهرة،  �لفل�صطينية يف وز�رة �حلربية يف  �ل�صوؤون  �دعى كل من مدير ق�صم  لقد   .2

�أن  ومبعوث م�رشي كبري �إىل جلنة �لهدنة �مل�صرتكة يف غزة، الأحد �أع�صاء هذه �ل�صفارة 

هند�صو�  �لذين  هم  �الإخو�ن  و�أن  �مل�صلمني؛  �الإخو�ن  عمل  من  هو  �ملياه  خطوط  تدمري 

�لزيادة �ملفاجئة يف �لهجمات �حلدودية يف �لن�صف �لثاين من ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1954، 

�لبيطانية  توقيع �التفاقية  �صاحبت  �لتي  �لفرتة  �مل�رشية يف  الإرباك �حلكومة  وذلك 

�مل�رشية �مل�صرتكة. وكدليل على �آر�ئهما قاال �إن هذه �لعمليات توقفت من قطاع غزة، منذ 

�أو�ئل ت�رشين �لثاين/ نوفمب. وال يتقبل �مل�رشيون  بدء حماكمات �الإخو�ن �مل�صلمني يف 

بالطبع �لتاأكيد�ت �الإ�رش�ئيلية على �أن تدمري خط �الأنابيب يف 4 كانون �الأول/دي�صمب مت 

من غزة )خطاب نيكولز Nicholls 1031/362/54 بتاريخ 14 كانون �الأول/ دي�صمب(. 

 Letter, Ralph Stevenson, British Embassy, Cairo, to Evelyn Shuckburgh, London,  
4

confidential, 26/1/1955, F.O. 371/115896.
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3. وقد �أعربت �ل�صلطات �مل�رشية، هنا ويف غزة، عن رغبة وحر�ص �ل�صلطات �مل�رشية 

يف �لقاهرة وغزة ملنع �الخرت�قات غري �مل�صموح بها للحدود، و�لتي يف �حلقيقة �أ�صبحت 

هادئة لعدة �أ�صابيع ما�صية. لذ� فاإنني �أ�صك يف ما �إذ� كان �حلديث مع عبد �لنا�رش يف �لوقت 

�إذ� جتددت �لغار�ت �ملدمرة على خطوط �لري،  �إما  �حلايل، كما تقرتح، ُيحقق �أي فائدة. 

ف�صاأناق�ص �الأمر بالتاأكيد.

4. قد يهمك �أن تعرف �أن رئي�ص جلنة �لهدنة �مل�رشية �الإ�رش�ئيلية �مل�صرتكة �أخب موؤخر�ً 

�أحد موظفي مكتبي �أن �لوفد �الإ�رش�ئيلي ��صتكى من �أن �ل�رشقات من خمزون �الأنابيب، 

�القت�صادية  �حلياة  لتعطيل  منظمة  حماولة  �أي�صاً  �صكلت  �أ�صهر،  لعدة  ��صتمرت  و�لتي 

للمنطقة، حيث �إن �الأنابيب قد ال تكون ذ�ت قيمة حمتملة للمت�صللني �لعر�صيني. وبر�أيه 

�أن  �أي �صيء يكن  �إن �لالجئني ت�صللو� عب �حلدود اللتقاط  فاإن هذ� كالم فارغ، حيث 

ي�صعو� �أيديهم عليه، و�صكلت �أنابيب �لري �صوقاً جاهز�ً كخردة. ويف كل �الأحو�ل، فاإنه 

ر�أى �أن كمية �الأنابيب �مل�رشوقة ال يكن �أن توؤثر ب�صكل خطري على �لري �الإ�رش�ئيلي.

5. �أر�صل ن�صخة من هذه �لر�صالة �إىل جاك نيكولز Jack Nicholls يف تل �أبيب.

Ralph Stevenson رالف �شتيفن�شون
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وثيقة رقم 5:

�ضهادة عبد الله اأبو عزة عن �ضلوك 

الإخوان وال�ضيوعيني يف مواجهة 

 الحتالل الإ�ضرائيلي للقطاع

51957-1956

).....(

�أجل تنظيم  �لتوتر قليالً حتى بد�أ �الإخو�ن يت�صلون بع�صهم ببع�ص من  �إن خّف  ما 

وقد  �لغ�صوم.  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ملقاومة  يفعلوه  �أن  يكن  فيما  و�لنظر  �صفوفهم، 

�أثمرت هذه �الت�صاالت �صو�ء على نطاق مدينة غزة ذ�تها، �أو على نطاق قطاع غزة كله، 

فاأ�صبح لالإخو�ن تنظيم ي�صمل �لقطاع كله، كما �أ�صبح لهم تنظيم يف كل �ملدن و�الأماكن 

�لرئي�صية.

ووجد كاتب هذه �ل�صطور ]عبد �هلل �أبو عزة[ نف�صه رئي�صاً للتنظيم، ومل يكن قبل ذلك 

�صك— غري  �الأمر—من  هذ�  مت  ولقد  �الأ�رشة.  م�صتوى  على  حتى  رئا�صة  �أية  توىل  قد 

�ل�صكوت على ذلك  �أو  �ختياري  �الآخرين على  ُيكره  �أملك ما  �أكن  �إذ مل  بطريقة �صورية، 

�الختيار يف حالة �العرت��ص. وقيام �لتنظيم �ل�صامل لقطاع غزة ال يعني �أنه �صم �أعد�د�ً 

كبرية، ذلك �أن �الإخو�ن كانو� قد فقدو� �لكثريين من �الأع�صاء ول�صت �أ�صتطيع �أن �أعطي 

رقماً لعدد �الإخو�ن �لذين �صمهم �لتنظيم �جلديد، َبيَْد �أن باإمكاين �لقول باطمئنان �أن ذلك 

�لعدد مل يزد على مائتني بحال من �الأحو�ل، �أعني يف بد�ية وجود �لتنظيم.

و�إذ �صعر �الإخو�ن باأن �أمورهم �نتظمت �أخذو� يفكرون يف و�جبهم �لعام جتاه �لتخل�ص 

قدر�تهم،  حمدودية  �الإخو�ن  �أدرك  فقد  لالأوهام،  جمال  ثمة  يكن  مل  �الحتالل.  نري  من 

�أو  �خلبة  من  ر�صيد  وجود  حيث  من  �لنوعية،  يف  متيز  �أي  يعو�صه  مل  عددهم  ف�صغر 

�لتدريب �لع�صكري �ل�صابق، بغ�ص �لنظر عن وجود �أفر�د قالئل ممن تلقو� بع�ص �ألو�ن 

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية يف الدول العربية )�لكويت: د�ر �لقلم، 1985(، �ص 51-41.  
5
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�الأر�ص ال يزيد طولها على  �لقطاع كان رقعة �صغرية من  �لب�صيط. كذلك فاإن  �لتدريب 

بالبحر  حما�رشة  كيلومرت�ت  �صبعة  عن  عر�صها  يزيد  وال  كيلومرت�ً،  و�أربعني  خم�صة 

من  �صيناء  وب�صحر�ء  و�ل�صمال  �ل�رشق  من  �ملحتلة  �لفل�صطينية  و�الأر��صي  �لغرب،  من 

�لناحية �جلنوبية. ومل يكن من �ل�صهل �حل�صول على �أية �إمد�د�ت من �خلارج، �ِصيَّما و�أن 

عالقات �الإخو�ن مع �لنظام �حلاكم يف م�رش مل تكن مما ي�صجع على توقع �أية م�صاعدة.

�ملنظمة—بجانب  �لوحيدة  �ل�صيا�صية  �لقوة  كانت  فقد  �ملحلية  �لقوى  عن  �أما 

�الإخو�ن—هي قوة �ل�صيوعيني. ورمبا كان عدد �ل�صيوعيني �أقل من عدد �الإخو�ن يف تلك 

كفاءة  �أكرث  كانت  قياد�تهم  �أن  �ملرجح  ومن  وخبة،  تنظيماً  �أكرث  كانو�  لكنهم  �لفرتة، 

وخبة كذلك. ورغم �لعد�ء �مل�صتحكم بني �الإخو�ن و�ل�صيوعيني من �لناحيتني �لعقيدية 

�ل�صيوعيني  مع  �لتعاون  �إمكانات  در��صة  �الإخو�ن  قرر  فقد  و�حلركية،  )�الأيديولوجية( 

�الإخو�ن عن  ناب  �لفريقني  ممثلي  بني  لقاء  على  �التفاق  ومت  و�إخال�ص.  جدية   بكل 

فيه كل من:

�شعيد املزين

غالب الوزير

كمال عدوان

�إال �صبيل و�حدة هي �صبيل  مل يكن يخطر ببال �الإخو�ن من �صبل مقاومة �الحتالل 

�لكفاح �مل�صلح، وكان ذلك هو �لت�صور �لذي طرحه ممثلوهم يف لقائهم مع �ل�صيوعيني. 

لكن �ل�صيوعيني قدمو� وثيقة مكتوبة �صمنوها ما ر�أوه من خطة �لعمل وجمال �لتعاون. 

�إذ قر�أو� تلك �ملقرتحات. لكنها—مع ذلك— �أملهم  وقد �ُصدم �الإخو�ن وندمو� وخاب 

عرفتهم حقيقة موقف �ل�صيوعيني.

فماذ� ت�صمن برنامج �ل�صيوعيني؟ لقد ت�صمن ما يلي:

1. ت�صكيل جبهة وطنية تنظم �لعمل �لوطني.

2. �ملطالبة بحرية �ل�صحافة و�الجتماعات و�حلريات �لعامة.

3. �لتعاون مع �ل�رشفاء يف د�خل �إ�رش�ئيل الإ�صقاط حكومة �بن غوريون.

4. �لتم�صك ببقاء �لقو�ت �لدولية �لتابعة لالأمم �ملتحدة يف �لقطاع �إىل �أن يتم �لتو�صل �إىل حل 

نهائي للق�صية �لفل�صطينية ورف�ص عودة �الإد�رة �مل�رشية.
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تكن  مل  �الأخرى  �لثالثة  �لبنود  لكن  �الأول،  �لبند  على  مبدئي  �عرت��ص  ثمة  يكن  مل 

مقبولة �إطالقاً لدى �الإخو�ن، فاملطالبة بحرية �ل�صحافة و�الجتماعات �لعامة ت�صري �إىل �أن 

�مل�صكلة �خلطرية يف فكر �أ�صحاب �خلطة لي�صت �الحتالل و�رشورة رحيله، بينما كانت 

�أن �ملطالبة بحرية  تلك �مل�صكلة هي �الأوىل و�الأخرية يف نظر �الإخو�ن. وقد ر�أى �الإخو�ن 

�ل�صكلية،  �حلريات  بع�ص  لنا  وفر  �إذ�  �الحتالل  على  نو�فق  �أننا  على  ينطوي  �ل�صحافة 

ويعني �أننا نقر باأننا �أ�صبحنا جزء�ً من �لدولة �ل�صهيونية و�أننا ال نعرت�ص على ذلك!

�أن �ملق�صود بذلك هم  �أدرك �الإخو�ن  �إ�رش�ئيل“ فقد  “�ل�رشفاء د�خل  �أما �لتعاون مع 

غوريون  بن  حكومة  �إ�صقاط  بهدف  �صيا�صية  معركة  يف  �نخرطنا  ما  فاإذ�  �ل�صيوعيون. 

فمعنى ذلك �أي�صاً �أننا �أ�صبحنا جزء�ً من �لكيان �ل�صهيوين و�أن هدفنا لي�ص �إبعاد �الحتالل 

الأمريكا  �ملو�لية  غوريون  بن  حكومة  �إ�صقاط  هو  بل  غزة،  قطاع  �أو  فل�صطني  حترير  �أو 

و�إقامة حكومة �صيوعية، وعند ذلك يكن �أن نن�صلخ من �لعامل �لعربي �لرجعي لن�صبح 

جزء�ً من �إ�رش�ئيل �ل�صيوعية �لتقدمية باأج�صادنا و�أرو�حنا معاً!!

�أما �لبند �لر�بع، وهو �لتم�صك بوجود �لقو�ت �لدولية فينطوي على عدة خماطر منها:

1. �صلخ �لقطاع من �جل�صم �لعربي و��صتبعاد م�رش وتف�صيل �الإد�رة �لدولية. ورغم ما 

�لذي تعر�ص  �لدموي  كان يف حلوق �الإخو�ن من مر�رة من جر�ء �ملطاردة و�لبط�ص 

له �إخو�نهم يف م�رش، ورغم قناعتهم ومعرفتهم بف�صاد �الإد�رة �مل�رشية فقد ر�أو� �أن 

�الإ�رش�ر  �الإ�صالمية من خالل  �الأخوة  �ملحافظة على معنى  ذلك كله يهون يف �صبيل 

�لروحي و�لرت�ثي  �لثقافة، و�لر�صيد  �ل�صعب و�لدولة،  �لر�بطة مع م�رش  على حفظ 

و�لتاريخي، وال باأ�ص مبا قد يجره ذلك من متاعب على �الإخو�ن يف �مل�صتقبل.

�خللقية  �ملفا�صد  ولكل  �لدولية  و�جلا�صو�صية  للتهريب  مركز�ً  �لقطاع  ي�صبح  �أن   .2

و�الجتماعية �لتي يقتها �الإخو�ن ويحاربونها بكل قوتهم.

و�ملوؤ�ص�صات  �الإ�رش�ئيليني،  �أمام  �لقطاع  �صتفتح  �لدولية  �الإد�رة  �أن  كذلك  وقدرو�   .3

�ليهودية �لعاملية لل�صيطرة على �القت�صاد و�الأعمال �لتجارية و�ل�صياحية و�لرتفيهية 

من حانات ومو�خري قمار.

4. كما قدر �الإخو�ن �أن �لقطاع �صيغدو بو�بة تلج منها �إ�رش�ئيل �إىل �لعامل �لعربي وقنطرة 

تعب عليها �لب�صائع �الإ�رش�ئيلية.
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�صيَّما  معهم  عالقة  �أية  �إقامة  ورف�صو�  �ل�صيوعيني  مع  �لتعاون  �الإخو�ن  رف�ص  لذ� 

قر�ر  �أيدو�  حيث  �إ�رش�ئيل  قيام  من  �ل�صيوعيني  موقف  ذ�كرتهم  يف  ��صتعادو�  و�أنهم 

�لتق�صيم �تباعاً ملوقف �الحتاد �ل�صوفييتي، ودعو� �إىل �أن يتحد �ل�صعب �لفل�صطيني ب�صقيه 

�لعربي و�الإ�رش�ئيلي ملقاومة �لغز�ة و�لرجعية، �أي �جليو�ص �لعربية و�لقوى �لفل�صطينية 

�جليو�ص  ودخلت  �لفل�صطيني  �ل�صعب  نبذهم  وملا  �ل�صهيونية.  �لدولة  لقيام  �ملعار�صة 

�ل�صيوعيني  زعماء  هرب  �أهلها  باأيدي  كانت  �لتي  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �إىل  �لعربية 

�لفل�صطينيني �إىل �إ�رش�ئيل، و�أ�صبح بع�صهم �أع�صاء يف �لكني�صت و�صمحت لهم �إ�رش�ئيل 

باإقامة حزب �صيوعي علني ب�صورة قانونية.

وزعزعة  �الحتالل  مقاومة  يف  �ل�صيوعيني  مع  يتعاونو�  �أن  �الإخو�ن  على  تعذر  و�إذ 

�إليها—فقد بات و��صحاً  �أ�رشنا  �لتي  �ل�صيوعيني ومو�قفهم  لتوجهات  وجوده—نظر�ً 

�لذ�تية وحدها، و�أن يعملو�  �أن يعتمدو� يف جهادهم—بعد �هلل—على قوتهم  �أن عليهم 

على تنميتها وتطويرها. ويف �صوء نق�ص �ل�رشوريات و�الإمكانات �ملحلية، ر�أو� �للجوء 

�إىل �ألو�ن �أخرى من �ملقاومة ال ت�صتلزم توفر �ل�صالح و�لذخرية يف �ملرحلة �الأوىل، ولكنها 

متهد �ل�صبيل ال�صتخد�مهما يف مرحلة تالية، حني توفرهما.

ومن  �الحتالل  مع  �لتعاي�ص  فكرة  من  �ل�صعب  حتذير  يف  ين�صطون  �الإخو�ن  و�أخذ 

�أظهرنا  بني  �لعدو  وجود  جتمل  �لتي  �ل�صكلية  �لتح�صينات  ببع�ص  �ملطالبة  يف  �مل�صاركة 

وتخفف من ب�صاعة طغيانه، كتلك �لتي دعا �ل�صيوعيون �إىل �ملطالبة بها. كما �أخذ �الإخو�ن 

يحذرون من فكرة تدويل �لقطاع ويعددون للنا�ص خماطرها و�أبعادها.

�إ�رش�ب  �إىل  �ل�صعب  �الإخو�ن  دعا  �الحتالل  وجود  على  �صهر  من  �أقل  م�صي  وبعد 

عام �حتجاجاً على ��صتمر�ر �الحتالل وعلى ممار�صاته. ومت من �أجل ذلك �إعد�د من�صور 

ي�صتفز حما�صة �ل�صعب وي�صتنه�ص همة �أبنائه لي�صاركو� يف �ملقاومة. وقد جرى توزيعه 

ُنفد  وقد   .1957 )يناير(  �لثاين  كانون  �صهر  من  �الأخري  �الأ�صبوع  يف  و��صع  نطاق  على 

�الإ�رش�ب بالفعل على نطاق و��صع، �الأمر �لذي �أثار �ل�صهاينة، فلجاأو�—كعادتهم—�إىل 

على  �أ�صحابها  الإجبار  وذلك  مبحتوياتها،  �ل�صبية  و�إغر�ء  وفتحها  �ملتاجر  �أبو�ب  ك�رش 

�إعادة فتحها.

ويبدو �أن جنود �لعدو �صبطو� بع�ص �ملن�صور�ت وتتبعوها، فقادتهم �إىل حيث م�صدر 

و�أخ�صعا  �لوزير،  وغالب  �ملزين  �صعيد  على  �لقب�ص  �ألقي  وهكذ�  �لن�صخ.  و�آلة  �لتوزيع 
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للتعذيب �ل�صديد فور�ً. ويبدو �أنهما ��صّطر� �إىل �العرت�ف على عدد من �الأ�صخا�ص ُكنُت 

من بينهم، فا�صتيقظت يف �ل�صاعة �لثالثة من فجر يوم 1957/1/27 وك�صافات جنود �لعدو 

�لفر��ص، و�أمهلوين  �ملنزل و�أيقظوين وو�لدّي و�أخي من  لقد ت�صلقو� حائط  تبهر عيني. 

و�صمعت  و�صعيد�ً،  غالباً  معهم  وجدت  خرجت  و�إذ  مالب�صي.  الرتد�ء  و�حدة  دقيقة 

ي�صاألونهما عن بيت منري عجور. ويف �ل�صيارة بد�أ �ل�رشب ويلّ �الأيدي و�الأ�صابع و�لتهديد 

بالقتل بت�صويب �ل�صالح. وفكرت يف �الأمر على عجل، فتو�صلت �إىل قر�ر ل�صت �أدري مدى 

�صحته؛ لقد كان �إحلاحهم على معرفة �الآلة �لكاتبة و�لطابع، وفكرت �أن و�صولهم �إىل ذلك 

�لتحقيق قد يو�صع نطاق �العتقاالت، �صيما و�أن  ��صتمر�ر  �أن  �لد�ئرة وبد� يل  �أغلق  رمبا 

�أ�صماء �لعنا�رش  د�ئرة �ملباحث يف عهد �الإد�رة �مل�رشية قد تركت �صجالتها �لتي حتوي 

�حلزبية �ملعروفة لل�صلطة، مبا يف ذلك �الإخو�ن. وقد ��صتولت قو�ت �الحتالل على هذه 

�ل�صجالت مع ما ��صتولت عليه يف مكاتب �الإد�ر�ت �مل�رشية. وهكذ� �عرتفت على �لطابع، 

�الأخ د�ود �أبو جبارة، وكان �آنذ�ك يف حو�يل �لثامنة ع�رشة. ود�ود ذو ج�صم و�صحة بارك 

�هلل له فيهما، وفيه �إيان وعناد، فرف�ص �أن يعرتف بعلمه ب�صيء، فتعر�ص ل�رشب عنيف. 

لقي �لقب�ص عليهم جميعاً من �الإخو�ن هم:
ُ
وكان �لذين �أ

�أبو دية، منري  �أبو عزة، غالب �لوزير، حممد  �أبو جبارة، �صعيد �ملزين، عبد �هلل  د�ود 

عجور، وها�صم �خلازند�ر.

عب، و�إمنا كان  ومل تكن لل�صيخ ها�صم عالقة بالتنظيم بعد حل �جلماعة و�إغالق �ل�صُّ

معروفاً �أثناء �لعمل �لعلني رئي�صاً ل�صعبة �لرمال لالإخو�ن. وقد ظّل يبدي تعاطفاً ووالًء 

للجماعة بعد ذلك. 

على  �صاعدت  قد  �لتحقيق  وتركيز  �لد�ئرة،  �إغالق  حماولة  كانت  �إن  �أدري  ول�صت 

بنا  �ملت�صلون مبا�رشة  �الإخو�ن  �ملطاردة متكن خاللهما  �إعطاء فر�صة يومني من ركود 

يف مو�صوع �ملن�صور�ت من مغادرة �لقطاع �إىل �لعري�ص، وكان �الإ�رش�ئيليون قد �ن�صحبو� 

منها و�صلموها للقو�ت �لدولية. وق�صينا يف �العتقال قر�بة �أربعني يوماً حتى ت�صلم جنود 

6
�الأمم �ملتحدة قطاع غزة و�أفرجو� عنا.

بعد �عتقال جمموعتنا وَهَرْب �ملت�صلني بنا مبا�رشة—بالن�صبة ملو�صوع �ملن�صور—توىل �الأخ معاذ   
6

عابد �مل�صئولية �لقيادية. ]هذ� �لهام�ص جزء من �لن�ص �لذي كتبه �أبو عزة[
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قوات الأمم املتحدة وعودة الإدارة امل�رشية:

جميع  فيها  �صارك  �لتي  باملظاهر�ت  يور  كله  غزة  وقطاع  �العتقال  من  خرجنا 

وكان  �لعدو.  جنود  برحيل  فرحاً  يتفجرون  وهم  و�أطفاالً،  ون�صاًء  رجاالً  �ل�صكان، 

�حلديث يف �ملحافل �لدولية ي�صري �إىل �أن �لرتتيبات كانت ترمي �إىل �إبقاء قطاع غزة حتت 

�إ�رش�ف قو�ت �الأمم �ملتحدة، مبوجب قر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل، وذلك يعني عدم عودة 

�الإد�رة �مل�رشية. لذ� فقد قرر �الإخو�ن رفع �صعار عودة �الإد�رة �مل�رشية مطلباً �صعبياً، 

�ل�صيوعيون  يجروؤ  مل  بحيث  ل�صان  كل  وعلى  مكان  كل  يف  يرتدد  هتافاً  �ملطلب  فاأ�صبح 

على معار�صته. ومل يكن ذلك بقوة �الإخو�ن، بل بقوة �لرغبة �لطبيعية الأهل �لقطاع �لذين 

�كتوو� بنار �الحتالل. وقد ��صتمرت �ملظاهر�ت �لعارمة يف طول �لقطاع وعر�صه �أ�صبوعاً 

كامالً، و�صقط بع�ص �ل�صهد�ء بر�صا�ص �لقو�ت �لدولية وهم يرفعون �لعلم �مل�رشي على 

مقر قيادة �لقو�ت �لدولية. 

�إد�رة م�رشية مدنية،  �ملتحدة على جميء  �الأمم  �ل�صعبي و�فقت  �الإ�رش�ر  و�أمام هذ� 

�لعام“ ي�صمح الأية قو�ت ع�صكرية  �الإد�ري  بـ“�حلاكم  �لع�صكري  ��صم �حلاكم  و��صتبدل 

�ملحلية  و�ل�رشطة  �لدولية  �لقو�ت  �نفردت  بل  فيه،  �ملر�بطة  �أو  �لقطاع  بدخول  م�رشية 

باال�صطالع بامل�صائل �الأمنية.
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وثيقة رقم 6:

مقاطع مما كتبه عدنان النحوي حول 

يا�ضر عرفات وبدايات فتح يف القاهرة يف 

 الن�ضف الثاين من خم�ضينيات

7
القرن الع�ضرين

كلية  يف  طالباً  1956م  �صنة  �لقاهرة  �إىل  و�صويل  بعد  مرة  �أول  عرفات  يا�رش  �لتقيُت 

�لفل�صطينيني، وكان �صالح خلف  �لطالب  �لتقيته يف ر�بطة  �لقاهرة،  �لهند�صة يف جامعة 

�لفل�صطينيني.  �مل�صوؤول عن  باأنه  �لذين قدَّمو� يل يا�رش عرفات  �ل�صباب  موجود�ً وبع�ص 

مل �أ�صاأْل ومل �أ�صتو�صْح. و�أخذ بعد ذلك يرتدد لزيارتي يف �صقتي يف �صارع �لدقي مقابل 

حديقة �الأورمان عمارة رقم )3( �صقة )25(. وتوثقت �ل�صلة مع �الأيام و�صار يزورين 

�أنه كان عند  �أحاديث متنوعة مثل:  �ل�صقة، ويحدثني  �لقاهرة، وينام عندي يف  كلما جاء 

�ل�صابط فالن �أو من عند فالن، دون �أن �أعلّق �أو �أ�صاأل.

مّت  �أن  بعد  للر�بطة  رئي�صاً  �مل�صلمني  �ل�صباب  قبل  من  �نتُخب  قد  كان  ذكرت،  وكما 

يرتدد  كان  ولكن  �إليهم.  ُمنتمياً  لي�ص  �أنه  �أ�صا�ص  على  �الإخو�ن،  قبل  من  لذلك  تر�صيحه 

“�لثالثاء“، فتعرَّف على كثري  �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني، وخا�صة مع حديث  على �ملركز 

“�صالح �لقيادي  وبني  بينه  خا�صة  �صد�قة  وتكّونت  قادتهم،  ومن  �الإخو�ن  �أفر�د   من 

يكن  مل  فهو  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  من  �أنه   
ً
خطاأ �صاع  ولذلك  �هلل—!  رقيق“—رحمه  �أبو 

ملتزماً بفكر وال مو�قف مما يفرت�ص �أن دعوة �الإخو�ن �مل�صلمني قامت عليها.

عندما و�صلت �إىل �لقاهرة، كان يا�رش عرفات قد تخرَّج من كلية �لهند�صة �صنة 1956م. 

ح لها �صالح خلف �ملنت�صب ر�صمياً  فلم يعد رئي�صاً للر�بطة. و�أجريت �نتخابات جديدة ُر�صِّ

�لتنظيم �خلا�ص بالفل�صطينيني كان �صالح خلف من  ن  لالإخو�ن �مل�صلمني. وعندما تكوَّ

هذ� �لتنظيم، وكنت م�صوؤوالً عنه وعن جنيب �أبو لنب رحمهما �هلل. )...(

عدنان علي ر�صا حممد �لنحوي، فل�شطني واللعبة املاكرة )�لريا�ص، �ل�صعودية: د�ر �لنحوي للن�رش   
7

و�لتوزيع، 2008(، �ص 71-72، و76-74.



335

ملحق الوثائق

�خلريجني  ر�بطة  تكوين  و�أعلن  عرفات  يا�رش  وقف  �النتخابات  �نتهت  وعندما 

�أع�صائها، ولكن حافظ بذلك على  �لتي كان هو رئي�صها وهو كّل  �لر�بطة  �لفل�صطينيني، 

لقب “رئي�ص“.

و�تخذ مقر�ً للر�بطة �جلديدة يف مقر ر�بطة �لطالب �لفل�صطينيني يف �لعمارة نف�صها، يف 

نف�ص �لدور �لذي كانت تقوم فيه حكومة عموم فل�صطني. ثالث موؤ�ص�صات كانت �أقرب �إىل 

�لوهم منها �إىل �حلقيقة و�لو�قع: حكومة عموم فل�صطني، ر�بطة �خلريجني �لفل�صطينيني، 

ر�بطة �لطالب �لفل�صطينيني. ).....(

يف  �لليل  �أم�صينا  �أن  بعد  �لليلة  تلك  عندي  وبات  �أم�صية،  ذ�ت  عرفات  يا�رش  جاءين 

�حلديث عن هذه �حلركة �لتي يريد يا�رش عرفات �إن�صاءها با�صم حركة حترير فل�صطني. 

ناق�صته جاد�ً وناق�صني جاد�ً، وكان حري�صاً على �إقناعي باالن�صمام �إىل �حلركة وقد بد�أت 

ر�أيي  وخال�صة  به  فاجاأين  �لذي  ر�أيه  خال�صة  �لطويلة  �الأحاديث  بني  من  �أذكر  نو�تها. 

�لذي فاجاأته به: �أن قال: “�أنا ل�صت زعيم �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني، �أنا زعيم �الإخو�ن 

�مل�صلمني و�لن�صارى و�ليهود و�ل�صيوعيني و�لبعثيني و�صائر �مللل و�الأحز�ب يف فل�صطني، 

الت�شور لن يحّرر فل�شطني، ولكن  “هذا  �لت�صور نريد حترير فل�صطني“. قلت:  وبهذ� 

فل�شطني حتّرر باجليل املوؤمن ال�شادق مع اهلل الذي يتحلى باخل�شائ�س الربانية 

الإ�شالم،  اأمة  عليها  جتتمع  اأن  يجب  التي  اخل�شائ�س  وال�شنة،  الكتاب  يف  املف�شلة 

وبغري ذلك لن حُترَّر فل�شطني، وكل جهد مبذول خارج هذا الت�شور الرباين �شيذهب 

�شدى، وهو جهد �شائع“. وقد فوجئت بقوله: “اأنا زعيم الإخوان امل�شلمني واليهود 

والن�شارى وغريهم يف فل�شطني“، يعلن زعامته ب�صكل مبا�رش و�رشيح مطابقاً ملا �صبق 

قال:  ثم  �لود.  بقاء �صلة  �للقاء مع  �نتهى  �صابقاً.  �ل�صحف كما ذكرت  �إحدى  �أن ن�رشته 

“�أعطني �أ�صماء من معك لنعتبهم جزء�ً من �حلركة“! قلت: “�عتب كّل م�صلم يف �الأر�ص 
�صيكون جزء�ً من �حلركة �لربانية �لتي تريد حترير فل�صطني“! ).....(

�لذين  �لتنظيم  �أفر�د  �ت�صاالت �رشية مع بع�ص  �أنه كان يجري  بايل  و�لذي غاب عن 

يعرفهم. فات�صل بخليل �لوزير و�ن�صم �إليه، ولكن يبدو �أن هذ� �الن�صمام كان قدياً دون 

علمنا، كما عرفت ذلك فيما بعد. و�ن�صم �إليه عنا�رش �أخرى، كنُت �أفاجاأ حني �أطلع على 

ذلك، ولكن تبنّي يل نوع �لعالقات و�الرتباطات.
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فقد دعاين �الأخ كمال عدو�ن �لذي كنُت �أحرتم رجولته ومل �أكن �أتوقع تفلّته. �لتقينا 

على �نفر�د وبد�أ باإقناعي باالن�صمام �إىل حركة فتح. وملا رف�صُت وبيّنُت له �أن هذ� �خلط 

ال يكن �أن يوؤدي �إىل حترير فل�صطني، هددين باأين �إذ� مل �أقبل ف�صاأقتل! قلت له: “�ل�صالح 

لي�ص بيدك وحدك“!

وكنت �أ�صري مع �صالح خلف يف بع�ص �صو�رع �لقاهرة، فاأخذ يلحُّ ويغريني باالن�صمام 

�إىل حركة فتح. و�أغر�ين ب�صيء كثري، فاأبيت، وقلت له: هذ� خط �صيذهب بق�صية فل�صطني 

�إىل منحى �آخر غري �لتحرير، ون�صحُت له قدر جهدي.

وملا عزم عرفات على �ل�صفر �إىل �لكويت جاءين موّدعاً، ).....(

وكان قبل ذلك قد بعث بخليل �لوزير كاأنه مندوب عنه �إيلّ لزيارة �حلاج حممد �أمني 

بق�صية  ر�أيه  ��صتطالع  فقال:  �لزيارة.  هذه  هدف  عن  �لوزير  خليل  ف�صاألت  �حل�صيني. 

�ليوم“. �ت�صلت ب�صماحته و�أخذت موعد�ً وزرناه. و�أدرت �حلديث كله معه،  “فل�صطني 
كان  ورمبا  كلها.  فل�صطني  لتحرير  �صادقة  جادة  خطوة  كل  مع  متجاوباً  �إيجابياً  فكان 

�رشطه �الأول هو عدم �لتنازل عن �أي �صب من فل�صطني مهما تكن �الأ�صباب. ).....(
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وثيقة رقم 7:

مقاطع من ر�ضالة �ضليمان حمد اإىل حم�ضن 

 حممد �ضالح يف 1998/2/10

حول بداياته الإخوانية وبدايات العمل 

الإخواين الفل�ضطيني يف الكويت والعالقة 

مع حركة فتح

عزيزي د. حم�صن حفظه �هلل،

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،  

ملدر�صة  ناظر�ً  �آنذ�ك  وكنت   1950 �صنة  �الإ�صالمي  و�لعمل  بالدعوة  �رتبطت   ).....(

ومالب�ص  بالية  باأ�صمال  بدوي  �مل�صدر،  �صليم  ��صمه  ب�صيط  رجل  فجاءين  �لن�صري�ت 

جي�ص، يحمل حتت معطفه جريدة �لدعوة يخفيها عن �الأعني. وبكّل ب�صاطة �قرتب مني 

كامل  �الأ�صتاذ  مثل  د�عية  ت�صبح  �هلل  �صاء  و�إن  لك،  هدية  هذه  وقال  كتفي،  على  ورّبت 

ما  فاأعجبني  �ملجلة  �صفحات  �أقلّب  و�أخذت  و�ن�رشف.  ذلك  على  ف�صكرته  �ل�رشيف، 

و�أنها كانت تطرح م�صاألة �جلهاد  ملثلها، خ�صو�صاً  فيها من كالم و�أفكار كنت متعط�صاً 

ال�صرتجاع فل�صطني يف تلك �الأيام. كنت يف تلك �لفرتة منت�صباً للحزب �ل�صيوعي يف قطاع 

غزة حتت ��صم “ع�صبة �لتحّرر �لوطني“، وذلك لي�ص حباً يف �ل�صيوعية بقدر ما هو نقمة 

و�لتي �صاهمت خياناتها يف  �لفرتة،  تلك  �لتي كانت يف  �ل�صائدة  �الأو�صاع و�الأنظمة  على 

�صياع �لوطن، وكانت �أدبيات �ل�صيوعيني ت�رشب على ذلك �لوتر)....(

�إىل مع�صكر �لبيج لالجئني، كان   1948 �إىل قطاع غزة �صنة  وعندما نزحنا من بلدنا 

يف �ملع�صكر ثكنات من خملفات �جلي�ص �لبيطاين، و�صعت فيها �حلكومة �مل�رشية عدد�ً 

من متطوعي �الإخو�ن يف حرب فل�صطني �نتظار�ً لرتحيلهم �إىل مع�صكر�ت �العتقال. وكان 

ٍ كرية يف �ت�صالهم مع  هوؤالء �ملتطوعون �رَشيَّة من كوماندوز، وعلى �أخالق عالية وهمم

�نفقدت  �مل�صكن و�ملاأكل و�مل�رشب، يف وقت  �لالجئني و�الهتمام ب�صوؤونهم يف  �لنا�ص من 

�الهتمام  من  منهم  نرى  كنا  ما  وهالنا  الأمورهم.  مة  و�ملُنظِّ للقوم  �لر�عية  �ل�صلطة  فيه 
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وجباتهم  من  يقتطعون  كانو�  وكم  بهم،  و�لعناية  و�ل�صيوخ  و�لن�صاء  و�الأر�مل  باالأيتام 

�ليومية ليذهبو� بها �إىل خميمات �الأر�مل و�الأيتام، وكم كنا نر�هم يهبّون مل�صاعدة �صيخ �أو 

�مر�أة �أو طفل يف ق�صاء حو�ئجهم.

لتحرير  و�جلهاد  �الإيان  عن  و�حلديث  �لطالب،  كبار  بني  �لفكرة  ببّث  بد�أت   ).....(

وكانت  و�صلّم.  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول  �أ�صحاب  من  بال�صباب  �الأمثلة  و�رشب  �لوطن 

و�إمكاناتنا  �ملتو��صعة  بجهودنا  فقمنا  ملتهباً،  �ل�صبابي  و�حلما�ص  جيدة،  �ال�صتجابة 

�ل�صفيح،  و�ألو�ح  �لدب�ص  و�حلجارة  �للنب  من  �ملدر�صة  من  قريبة  �صعبة  ببناء  �لي�صرية 

و�صارت �ل�صعبة مركز�ً للدعوة تقام فيها �الأن�صطة و�ملحا�رش�ت ثم �ملباريات �لريا�صية، 

وكان لهذه �ل�صعبة �لبد�ئية �الأثر يف جذب �ل�صباب لركب �لدعوة و�النخر�ط يف �صفوفها 

)....(

�ل�صيوعيني  �مل�صوؤولني  مع  �صد�مات  �أثر  على  غزة  قطاع  يف  �لرتبية  يف  �لعمل  تركت 

�آنذ�ك—خليل عوي�صة وزمرته—حيث كانو� ي�صيطرون على �إد�رة �لتعليم، وتعاقدت 

مع وز�رة �لرتبية يف �لكويت، وح�رشت �إىل �لكويت يف �صهر �صبتمب 1953. وبعد و�صويل 

ب�صهرين—ومل �أكن �أعرف �أحد�ً من رجال �لدعوة يف �لكويت—ح�رش �إىل �لكويت �الأخ 

مو�صى ن�ّصار، ويظهر �أنه قد جاء بتو�صية لالأخ عبد �هلل �لعلي �ملطوع—�أبو بدر—من 

رموز جمعية �الإر�صاد يف ذلك �لوقت، فتعرفنا على �لرجل يف مكتبه، و�لذي �أبدى ترحيباً 

على  بدوره  وعّرفنا  �ل�صادقة.  و�الأخّوة  �لوّد  بروح  تنب�ص  كلماته  كانت  بنا.  �صديد�ً 

�لكويت. ربطتنا  �لدعوة يف  جمعية �الإر�صاد. و�رشنا نرتّدد عليها، وكانت ملتقى رجال 

بجمعية �الإر�صاد و�أع�صائها عالقات �الأخوة �الإ�صالمية، ووجدنا يف �صبابها �أخوة 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 

“ق�صم فل�صطني“، يهتّم ب�صوؤون  �أوطانهم، فاأ�ص�صنا يف �جلمعية  �لفل�صطينيني عن  �إجالء 

�لق�صية وتو�صيحها لالأخوة �لكويتيني وبني �أبعاد �ملوؤ�مرة عليها و�الأهو�ل �ملفجعة �لتي 

حلّت ب�صكانها، فكان ذلك �أول �إعالم يدخل �لكويت عن طريق �لفل�صطينيني. )....(

بد�أ �ملتعاقدون من خمتلف �لتخ�ص�صات َيِفدون �إىل �لكويت من قطاع غزة ومن �ل�صفة 

�الأردنية  �ململكة  با�صم  �ل�رشقية  �ل�صفة  �إىل  �ُصّمت  قد  كانت  �الآونة  هذه  �لغربية—ويف 
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�لها�صمية—ومن �ملنطق �أن ُينّظم �الإخو�ن يف �أ�رشهم ح�صب تعارفهم وتقاربهم، فكانت 

�أول ت�صكيالت �إخو�نية للفل�صطينيني يف �لكويت يف �إطار يجمع جميع �جلن�صيات �لو�فدة 

يف  و�رشنا  �لكويتيني،  �إخو�نهم  مع  �إلخ..  �أردنيني..  �صوريني،  م�رشيني،  �الإخوة،  من 

�أبعاد  ل�رشح  �ملو�طنني  من  جموع  يح�رشها  وحما�رش�ت  �أ�صبوعية  ندو�ت  نقيم  �لق�صم 

خميف،  هائل  فر�غ  يف  �الأمة  �أ�صبحت  �أن  بعد  �الإ�صالمي  �إطارها  يف  وو�صعها  �لق�صية، 

من �أية جهة تهتّم بالق�صية �أو بالدعاية لها. وتز�يدت �أعد�د �صباب �الإخو�ن �لو�فدين �إىل 

�لكويت خ�صو�صاً بعد تخرج �أعد�د غفرية منهم من �جلامعات. )....(

�أن تخرج من كلية �لهند�صة، وكان  �إىل �لكويت يا�رش عرفات بعد  1957 وفد  يف �صنة 

رئا�صة  من�صب  �إىل  وتو�ّصل  �لفل�صطينيني،  �لطالب  لر�بطة  رئي�صاً  �لقاهرة  جامعة  يف 

�لر�بطة بدعم من �صباب �الإخو�ن، )....( وكان يا�رش �أبرز �ملقّربني من �الإخو�ن يف �لتز�مه 

�إىل  قدم  فعندما   )....( �جلماعة.  �أفر�د  من  فرد�ً  كان  �أن  له  ي�صبق  مل  �أنه  �إال  �الإ�صالمي، 

�لكويت.  �إىل  وفدو�  �لذين  �الإخو�ن  �صباب  من  �خلريجني  بكّل  معرفة  على  كان  �لكويت 

و�أخذ يبّث فكرة تاأ�صي�ص تنظيم جهادي للدفاع عن فل�صطني، وكان �صباب �الإخو�ن هو 

�لر�بطة،  �لو�صط �لذي عمل فيه يا�رش عرفات ب�صبب معرفته بزمالئه �لطالب �صابقاً يف 

من  �لو�فدون  �لطالب  وكان  �ل�صجون.  يف  كانت  �لفرتة  هذه  يف  �جلماعة  قياد�ت  والأن 

لالإخو�ن  و��صحة  قيادة  هناك  تكن  ومل  م�رش،  يف  بالقيادة  �صابق  �رتباط  على  �الإخو�ن 

�ملحليني يف �لكويت ب�صبب حّل جمعية �الإر�صاد، فقد فقَد �الإخو�ن �ملرجعية �لقيادية �لتي 

تاأمر وتنهى، والأن يا�رش عرفات كان �صابقاً يف �أو�صاط �الإخو�ن، والأن �لذين ��صتجابو� 

من  �حلركة  هذه  �أن  �الإخو�ن  بني  �صاع  فقد  �الإخو�ن  من  �لعظمى  �لغالبية  كانت  لدعوته 

�الإخو�ن ولالإخو�ن با�صم جديد.

وله  �صناً  �الإخو�ن  �أكب  وكان  عمرية.  يو�صف  �الأخ  هو  عرفات  بيا�رش  عرفني  �لذي 

�صابقة �نتظام من قبل �صنة 1947 يف �صعبة �الإخو�ن يف يافا ثم يف غزة، وكان هو ممثّلنا 

يا�رش  دعوة  لقيَت  �لطريق  هذ�  وعن  �لكويت.  يف  و�ل�صخ�صيات  �الإخو�نية  �جلهات  لدى 

عرفات �لقبول لدى �الإخو�ن، خ�صو�صاً و]�أنه[ كان ي�صاركه يف �لعمل �الأخ خليل �لوزير 

“�أبو جهاد“ )...(، وكان من �صباب �الإخو�ن �لن�صطني يف غزة. وقام وهو ال يز�ل طالباً يف 
�ليهود يف �الأر�ص �ملحتلة، ونّفذ عدة عمليات  �لثانوي بعدة عمليات �خرت�ق للحدود مع 

تفجري �ألغام يف �ملن�صاآت يف �الأر�ص �ملحتلة.
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دعوتهم لبيتي يف �جلهر�ء، يا�رش ويو�صف عمرية وخليل �لوزير، و�صارت �للقاء�ت 

�لعمل  �لتن�صيب و�لتمويل و�الإعالم و�ل�صيا�صة. و�أخذ  �لتنظيم �جلديد،  للبحث يف  تتو�ىل 

يتّ�صع، و�الأع�صاء يتز�يدون و�لدعوة تنت�رش خارج نطاق �جلماعة.

عا�رش هذ� �لن�صاط قدوم �أفر�د كثريين من �الإخو�ن �ل�صباب من قطاع غزة من خريجي 

�جلامعات، وبقي عدد كبري منهم يف �لقطاع. ويف ظروف �لفر�غ �لقيادي يف �لقطاع، فقد 

عمل هوؤالء �ل�صباب على تنظيم �أنف�صهم يف �أ�رش ملتزمة، )....( فلما قدم عدد من هوؤالء 

�ل�صباب �إىل �لكويت ظلّو� مرتبطني بقيادتهم �ل�صابة يف غزة. ولكنهم �نعزلو� عمن �صبقهم 

�لفل�صطينيني،  �الإخو�ن  من  �صنفان  �لكويت  د�خل  يف  ف�صار  �لكويت.  يف  �الإخو�ن  من 

�ل�صابقون يف �لوفادة من بني �صنة 1953 �إىل �صنة 1956 تقريباً )....( و�ل�صنف �لثاين هم 

�لقادمون �جلدد من �خلريجني و�ملرتبطون �رتباطاً وثيقاً بقيادتهم �ل�صابة يف قطاع غزة. 

بد�أ  �ل�صنفني  �الندماج بني  �أن  �إال  �إخو�نهم.  كامالً عن بقية  �أنف�صهم عزالً  �أنهم عزلو�  �إال 

تدريجياً، حيث �إن طبيعة تربية �الإخو�ن تاأبى هذ� �النعز�ل.

�الإخو�ن،  �إليه عدد كبري من �صباب  بد�أ يا�رش عرفات يعمل و�ن�صّم  �الأجو�ء،  يف هذه 

من  حرية  يف  �الإخو�ن  من  �لعادي  �لفرد  و�صار  فل�صطني.  لتحرير  �جلهاد  بريق  �أخذهم 

�صفوة  من  �جلديدة  �حلركة  على  �لقائمون  هم  وها  قائمة،  �جلهاد  �إىل  فالدعوة  �أمره. 

�الإخو�ن وذوي �خلبة �ل�صابقة فيهم، و�لقيادة �ملحلية يف �لكويت لي�صت فاعلة، ومرجعية 

�ملر�صد �لعام متع�رشة ب�صبب �صجنه و�صجن كّل �أعو�نه. و�لقيادة �ل�صابة �جلديدة يف قطاع 

�أنا  حاولنا  بلبلة.  بعدها  ما  �ل�صفوف  يف  بلبلة  وحدثت  �الأحد�ث،  م�رشح  عن  بعيدة  غزة 

�لذي يتكلم  �لكلمة. وكان  �ل�صعث وتوحيد  مّل  �لوزير  و�الأخ يو�صف عمرية و�الأخ خليل 

�لقيادة يف غزة  �ل�صباب هو �الأخ ح�صن عبد �حلميد �صالح، وقد عنّي من  با�صم �الإخو�ن 

�الأخوة  �إىل  و�لرجوع  �الأمر  رفع  �حلميد  عبد  ح�صن  �الأخ  فارتاأى  �لكويت،  عن  م�صوؤوالً 

يف غزة. �جتمعنا مع يا�رش عرفات، وفّو�صني �الإخو�ن يف قيادة “فتح“—وكان هذ� هو 

�ال�صم �لذي �تفق عليه للحركة �جلديدة—للتفاو�ص مع قيادة �الإخو�ن يف غزة، فذهبت 

�إىل غزة يف �إجازة �ل�صيف، و�لتقيت باالأخ هاين ب�صي�صو، وجمل�ص �لرقباء �لذي كان مبثابة 

جمل�ص �صورى لالإخو�ن يف غزة، و�رشحنا لهم �لظروف يف �لكويت، و�أن �لعمل يف �حلركة 

�آنذ�ك ال يعني �لتخلّي عن �جلماعة، ثّم �نتهى �حلو�ر �إىل �رشوط و�صعوها حتى ال يح�صل 

]فتح[  �لت�صّدع يف �صفوف �الإخو�ن و�حلركة. وكانت هذه �ل�رشوط هي �لتز�م �حلركة 
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بخّط �الإ�صالم دون �إعالن، وعدم �ل�ّصري يف ركاب �أي نظام حاكم �أو حزب قائم، و�أن يكون 

ثالثة �أع�صاء من خم�صة هم �أع�صاء �للجنة �ملركزية �لقائدة للحركة من �الإخو�ن.

هذه  ت�صّمن  و�صعناه  �لذي  �حلركة  فميثاق  متحّققة،  �ل�رشوط  هذه  �أن  �أعلم  كنت 

ح�صب   – �الأع�صاء  من  خم�صة  من  �أربعة  �لقيادة  يف  وكان  للعمل.  �لعري�صة  �خلطوط 

�حلركة،  يف  �الآن  متحققة  �رشوطهم  �أن  غزة  يف  �الإخو�ن  و�أعلمت  �الإخو�ن،  علمي—من 

وذكرت لهم م�صمون �مليثاق و�أ�صماء �لقياديني، فكان جو�بهم �أنهم يريدون هذ� �التفاق 

مع يا�رش عرفات �رش�حة و�أن يختار �الإخو�ن باأنف�صهم �الأ�صخا�ص �لثالثة �لذين ُيعيَّنون 

يف �لقيادة، ال �الأ�صخا�ص �الإخو�ن �لذين �رتبطو� مع يا�رش عرفات. وملّا رجعت بطلبات 

و�لذي  عليهم  �لقيادة  يف  �أع�صاء  ثالثة  فر�ص  �رشط  رف�ص  فتح،  يف  �لقيادة  �إىل  �الإخو�ن 

يعني �إق�صاء �ملوجودين من مو�قعهم، بعد هذ� �ل�صوط �ملتقّدم �لذي قطعوه يف �لعمل. �أما 

باقي �ل�رشوط فلم يكن عليها �عرت��ص حيث �إنها كانت مت�صمنة يف ميثاق �حلركة.

عند ذلك �صدرت �لتعليمات لالإخو�ن يف �لكويت ويف �أقطار �خلليج ب�رشورة �لتمايز، 

�أي من �أر�د �أن يبقى يف فتح فله �خليار، ولكن يقطع �الإخو�ن �صلتهم به، و�إن �أر�د �اللتز�م 

مع �الإخو�ن فعليه �أن يقطع �صلته بفتح. وحدث ما �أ�صتطيع �أن �أ�صميه �لف�صام �لنكد بني 

�حلركة �جلديدة و�الإخو�ن. فانف�ّص عن �حلركة عدد كبري من �الإخو�ن، وخ�رش �الإخو�ن 

خرية �أع�صائهم �لفاعلني �لذين تت�صّوق نفو�صهم �إىل �جلهاد و�لعمل �جلاد.

).....(
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وثيقة رقم 8:

8
مقاطع من مقابلة مع عبد الرحمن بارود

الن�شاط الإخواين يف الن�شف الأول من اخلم�شينيات:

ت�صّكلت �ِصعٌب لالإخو�ن يف غزة يف �ل�صجاعية و�لرمال، ويف حي �لّدرج و�صط غزة حيث 

كان مقر �ملكتب �الإد�ري لقيادة �الإخو�ن يف �لقطاع. وكان هناك فروع �أخرى يف خان يون�ص، 

ل  ورفح، ودير �لبلح، و�لن�صري�ت، و�ملغازي، و�لبيج. وكان هناك دفرت للع�صوية ُي�صجِّ

فيه �الأفر�د �أ�صماءهم. وكانت �لع�صوية �أ�صبه بع�صوية ناٍد يدخل فيه �لنا�ص ويخرجون. 

وكان �نت�صار �الإخو�ن �أقرب �إىل “عر�ص“، ويثل حالة �ندفاع جماهريي عفوي. وكانت 

فكرة �الإعد�د و�لتكوين و�لرتبية فكرة قا�رشة. وقد �فتقر �الإخو�ن �إىل �لعنا�رش �لو�عية 

�لقادة  �إىل  �لتنظيمي �صعيفة، و�فتقرو�  �لعمل �جلماعي  �إمكاناتهم يف  �مل�صتوعبة، وكانت 

�الإخو�ن  �لنق�ص على  �صدِّ  �لتنظيمي. وكانو� يعتمدون يف  �لعمل  �لذين يجيدون  �ملربني، 

حممد  �ل�صيخ  مثل  �لقطاع  يف  �الأزهرية  �لبعثة  �أع�صاء  من  ي�صتفيدون  فكانو�  م�رش،  من 

يق�صي  �الأبا�صريي  كان  وقد  �الأبا�صريي،  حممد  و�ل�صيخ  جعفر،  علي  و�ل�صيخ  �لغز�يل 

فرت�ت �أطول. وكان �لغز�يل و�الأبا�صريي �أع�صاء يف �الإخو�ن. وكان لهوؤالء �لعلماء تاأثري 

طيب وكبري على �الإخو�ن �لفل�صطينيني وعلى عامة �لنا�ص.

لكنها  �أقلية،  �ل�صيوعيون  وكان  لل�صيوعيني؛  ن�صاط  هناك  كان  �الإخو�ن،  جانب  و�إىل 

�لنا�ص،  �أقلية منظمة، وذ�ت دعاية قوية. ومل يكن �صلوكهم �الأخالقي حمبوباً من  كانت 

عملية  دون  يحول  حاجز�ً  ذلك  كان  وقد  باليهود،  ب�صالتهم  ي�صتبهون  �لنا�ص  وكان 

�نت�صار و��صع لهم.

عبد �لرحمن بارود، مقابلة مع �ملوؤلف، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/14.  
8
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ملكتب  رئي�صاً  غزة،  بلدية  ورئي�ص  �أزهري،  �صيخ  وهو  �صو�ن،  عمر  �ل�صيخ  �أ�صبح 

زكي  و�حلاج  �خلزند�ر،  ها�صم  �ل�صيخ  �لقيادة:  يف  �الإخو�ن  �أبرز  من  وكان  �الإخو�ن، 

�ل�صو�صي، و�حلاج زكي �حلد�د، و�حلاج �صادق �ملزيني، و�حلاج عودة �لثو�بتة.

كان هناك ق�صم للطالب، وكانت لهم هيئة �إد�رية، و�صاركُت يف ع�صويتها )عبد �لرحمن 

جبارة.  �أبو  �لقادر  وعبد  �لزميلي،  وعلي  �صيام،  وحممد  �لزعنون،  ريا�ص  مع  بارود(، 

ة عميقة، و�صدق وتكافل، وكانو� يف �أن�صطتهم يح�رشون  وكان بني �الإخو�ن عالقة �أخوَّ

جلنة  هناك  وكانت  �إد�م؛  من  تي�رش  وما  رغيفني  �لو�حد  ُيح�رش  حيث  معهم،  طعامهم 

للطعام جتمع كل �صيء ثم تق�صمه على �جلميع، فكان ذلك يعجبني �إىل حدٍّ كبري. وكانت 

وغريها.  و�الأ�رش...  و�لدفاع  �لهجوم  �ألعاب  تت�صمن  ك�صفية،  روح  �لرحالت  ت�صود 

وكانت حتدث عملية تعبئة جهادية لالإخو�ن، وكانت تت�صمن عمليات ��صتك�صاف مو�قع 

لالإ�رش�ئيليني.

عن  و�نف�صا�صهم  �لنا�ص  خوف  �إىل   1954 �صنة  لالإخو�ن  �لنا�رش  عبد  �رشبة  �أدت 

و�لقوميون  �ل�صيوعيون  و�أخذ  �ل�صعود،  يف  �لعلماين  �لنا�رشي  �ملّد  وبد�أ  �جلماعة، 

و�لبعثيون يف �النت�صار. 

كان �ل�صباب �لفل�صطينيون، �لذين كانو� يدر�صون يف �جلامعات �مل�رشية و�ن�صمو� �إىل 

�الإخو�ن، موؤثرين جد�ً عند عودتهم �إىل �لقطاع يف �ل�صيف، حيث كان �لقطاع يتحول �إىل 

خلية نحل يف �ل�صيف. وكان منهم هاين ب�صي�صو، وح�صن عبد �حلميد، وعمر �أبو جبارة، 

و�صليمان �الآغا، وزهري �لعلمي.

�رشب تنظيم الإخوان:

وعندما �رُشب �الإخو�ن �صنة 1954، �عتقل من �صباب �الإخو�ن من �أبناء �لقطاع ح�صن 

�جلامعات  يف  طالباً  وكانو�   )...( �لنجار،  �حلميد  وعبد  جبارة،  �أبو  وعمر  �حلميد،  عبد 

�مل�رشية وحكم عليهم بال�صجن خم�ص �صنو�ت.

وبعد �رشبة �الإخو�ن كان معظم من بقي على �لتز�مه باالإخو�ن هم من فئة �لطالب 

وقليل من غريهم. فمثالً يف غزة وما حولها )خميما جباليا و�ل�صاطئ( بقي فقط نحو �صتني 

�آخرين. وظلّت هناك جمموعة جيدة متم�صكة باالإ�صالم جتمعت  طالباً وحو�يل ع�رشين 

للد�ر�صة يف �جلامعات �مل�رشية،  �أفر�دها  �نتقل عدد من  يف تنظيم �رّشي خا�ص. وعندما 
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�ن�صمو� �إىل �آخرين من �إخو�نهم ممن �صبقوهم، حيث كونو� جمموعة �صلبة يف �لقاهرة. 

�إ�صماعيل  �أمثال  1955-1962 عدد من �لقياد�ت �الإخو�نية  بقيت يف قطاع غزة يف �لفرتة 

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

وحممد طه، وحممد حنيدق.

العمل يف اجلامعات امل�رشية: 

�صولة  �لفل�صطينيني  �مل�صلمني  �الإخو�ن  لتيار  كان  لالإخو�ن  �لنا�رش  عبد  �رشبة  قبل 

وجولة يف �جلامعات �مل�رشية، وكانو� ور�ء �إن�صاء ر�بطة طالب فل�صطني، وكان من قدماء 

خلف،  و�صالح  �ملزيني،  وماجد  �لزعنون،  و�صليم  ب�صي�صو،  هاين  �ملوؤ�ص�صني  �لطالب 

ويلقون  �لعدد،  كثريي  �الأزهر  جامعة  يف  �لفل�صطينيون  �لطالب  وكان  عرفات.  ويا�رش 

بثقلهم، وُينجحون مر�صحي �الإخو�ن.

ن�شاأة حركة فتح: 

�الإخو�ن،  �لنا�رش حلركة  �لبذرة �حلقيقية لن�صوء حركة فتح، كانت بعد �رشب عبد 

يف�صلون  فاأخذو�  طويل...؛  �لطريق  �أن  ي�صعرون  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  من  عدد  بد�أ  �إذ 

�لرتكيز على �لعمل لفل�صطني... و�ل�صري يف خطٍّ وطني فل�صطيني، بحيث يبتعد عن مالحقة 

بني  �لظاهر  يف  هوؤالء  �الإخو�ن  �أفر�د  وظّل  �رّش�ً،  فتح  حركة  ون�صاأت  �لنا�رش.  عبد  نظام 

�إخو�نهم �إخو�ناً، ومل يخبو� �إال من وثقو� به، وخ�صو�صاً من ��صرتك يف �لعمل �لتنظيمي 

�جلهادي �خلا�ص، وتابعو� �نتقاء �أفر�د من �الإخو�ن ل�صّمهم �إىل فتح. �أما قيادة �الإخو�ن 

�مل�صلمني �لفل�صطينيني فناق�صت فكرة �إن�صاء �لتنظيم �جلهادي، ولكنها ��صتبعدتها يف تلك 

�لظروف.

�أرى �أنه مل يكن با�صتطاعة �الإخو�ن تبني فتح يف تلك �لفرتة. لقد كان ذلك فوق طاقة 

�الإخو�ن. ولوال م�صاعدة عبد �لنا�رش ]يف نهاية �ملطاف بعد حرب 1967[ وم�صاعدة عدد 

من �الأنظمة �ملعادية لالإخو�ن، ملا وقفت فتح على �أقد�مها. ويف �لوقت نف�صه، مل يكن لدى 

�الإخو�ن �صخ�صيات قوية قادرة ت�صتطيع �إقناع موؤيدي فتح بثغر�ت م�رشوعها. كما مل 

�أعني �لفتحاويني ممن كانو� من �الإخو�ن. وبالن�صبة لل�صباب  تكن قياد�ت �الإخو�ن متالأ 

�لنزعة  من  لديهم  �أقوى  �لوطنية  �لنزعة  كانت  فقد  �الإخو�ن،  من  فتح  �إىل  �ن�صمو�  �لذين 

�لدينية �الإ�صالمية، فلما �رُشبت حركة �الإخو�ن، برزت هذه �لنزعة �لوطنية.
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ر�أ�ص  على  �لنحوي  عدنان  وكان  م�رش،  يف  �ل�رشي  �مل�صلمني  �الإخو�ن  ن�صاط  ��صتمر 

�لعمل �الإخو�ين، وكان بيته مركز ن�صاط �إخو�ين. وكان �صمن �الإخو�ن �مل�صوؤولني ريا�ص 

�لزعنون، وعبد �لرحمن بارود، وحممد �صيام. وعندما تخرج �لطالب �نتقلو� للعمل يف 

مناطق خمتلفة يف قطاع غزة، و�لكويت، و�ل�صعودية، وقطر... وغريها.

اإن�شاء تنظيم الإخوان الفل�شطينيني:

وحتى ينّظم �الإخو�ن �أنف�صهم يف �لقطاع ويف مناطق �نت�صارهم، �جتمع ممثلوهم �رّش�ً 

يف خان يون�ص يف كروم عنب يف �ل�صو�يف غربي خان يون�ص، و�أن�صاأو� �لتنظيم �لفل�صطيني، 

1963. وكان هاين ب�صي�صو يعمل يف �لعر�ق، فطلب  �أو �صنة   1962 ورمبا كان ذلك �صنة 

منه �الإخو�ن �لتفرغ لقيادة �لتنظيم، فجاء للقاهرة حتت غطاء �لدر��صات �لعليا، حيث توىل 

�لقيادة، و�أ�صبح �أول مر�قب عام للتنظيم �لفل�صطيني.

)....(

اعتقال هاين ب�شي�شو وعبد الرحمن بارود ورفاقهما: 

يف �صنة 1965 �عتقل �صيد قطب وجمموعة كبرية من �الإخو�ن، بتهمة �لتاآمر على نظام 

ب�صي�صو، هاين  �أمثال:  �لفل�صطينيني،  �الإخو�ن  من  عدد  �ملعتقلني  بني  من  وكان   �حلكم. 

�خلالدي،  و�إ�صماعيل  �ليازوري،  و�إبر�هيم  �لزعنون،  وريا�ص  بارود،  �لرحمن  وعبد 

وزهري �لزهري... وهم يف �حلقيقة مل ي�صاركو� باأي عمل متعلق بالتنظيم �الإخو�ين �ل�رشي 

�لذي �تهم بالتاآمر، ومل يكن �الأمر يتجاوز بالن�صبة لهم �صوى وجود �صد�قات �أو قيامهم 

ز�رهم  �أنه  ع�صماوي  علي  �عرتف  �الإخو�نية.  �ل�صخ�صيات  بع�ص  مع  �لزيار�ت  ببع�ص 

و�أخبهم باأن �جلو متوتر، و�أنه �صيكون هناك �عتقال، ومّت �عتقالهم الأنه مل يخبو� بذلك. 

وكان من �صمن �ملعتقلني �حلاج �صادق �ملزيني �لذي �تهم بتقدمي �لتبعات، كما �عتقل �ثنان 

من �آل كردية مل يكونا ع�صوين يف �الإخو�ن ولكنهما جتار على �صلة باحلاج �صادق �ملزيني. 

ل�صجن  �أر�صلنا  ثم  �لتعذيب؛  �أنو�ع  الأ�صّد  تعر�صنا  حيث  �حلربي،  �ل�صجن  يف  �عتُقلنا 

من  �صفوة  هناك  �لتقينا  كما  �لن�رش؛  �أبو  حامد  باالأ�صتاذ  �لتقينا  وهناك  �ل�صعيد،  يف  قنا 

و�صعد  ح�صنني،  و�أحمد  �ل�صنانريي،  وكمال  �رشيت،  �أحمد  �أمثال:  �مل�رشيني  �الإخو�ن 

�رشور، و�صالح �صادي. ثم �نتقلنا �إىل �لقاهرة حيث ق�صينا حو�يل �صنة يف �صجن ليمان 

طره. وبالطبع، فقد �هتز �جل�صم �لتنظيمي لالإخو�ن، وخ�رش �الإخو�ن �لكثريين، و��صتمر 

�لقلق نحو �صنتني، ثم عاد �لو�صع لال�صتقر�ر.
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وثيقة رقم 9:

 مقاطع من مقابلة مع

9
حممد ح�ضن �ضمعة

البداية مع جماعة الإخوان امل�شلمني:

حركة  يف  كانو�  �لذين  �الإخوة  من  كثري  مع  طيبة  عالقة  يل  كان  �خلم�صينات  بد�ية  يف 

�الإخو�ن، وكان هناك ن�صاطات لنا يف �ملرحلة �البتد�ئية. يف �لبد�ية كنا نرتدد على جمعية 

�صعب  من  �صعبة  مبثابة  �لد�ر  هذه  وكانت  �ل�صـو�،  ظافر  �حلاج  ير�أ�صها  �لتي  �لتوحيد، 

�الأن�صطة  جميع  فيها  ُتز�ول  وكانت  �لتوحيد،  جمعية  بعنو�ن  كانت  ولكنها  �الإخو�ن، 

على  نحر�ص  وكنا  ثالثاء،  كل  م�صاء  يف  حما�رش�ت  هناك  وكان  و�لك�صفية،  �لثقافية 

�إ�صالمية.  وكتب  يومية  و�صحف  جمالت  من  بها  ما  ونطالع  نرتدد  وكنا  ح�صورها. 

وكانت هذه �لد�ر على مقربة من مدر�صة �لها�صمية �لتي �أتعلم بها يف تلك �ملرحلة يف عام 

1950، يف �ل�صف �ل�صاد�ص �البتد�ئي. وكانت د�ر �لتوحيد وماز�ل مقرها موجود�ً حتى 

�الآن، تقع على مقربة من �صوق �لعملة �ملتفرع من �صارع عمر �ملختار.

ورفعت  �لعلني،  للعمل  �مل�صلمني  �الإخو�ن  حركة  عادت  يوم  عاي�صت  �أنني  و�أذكر 

�أننا  يومها  فاأذكر  �صعباً،  تفتح  �أن  لها  و�صمح   .1951 يف  �أعتقد  �لد�ر،  تلك  على  �ليافطة 

�صجدنا �صجود �صكر هلل. 

ما دفعني لاللتحاق بجماعة الإخوان امل�شلمني:

هناك عامالن، �الأول متعلق بالبيت �لذي ن�صاأت فيه منذ �لطفولة، حيث �إنه بيت متدين؛ 

�لرحمن  وعبد  بارود،  �لرحمن  عبد  منهم  و�تذكر  �لدر��صة،  فرتة  يف  �ل�صد�قات  و�لثاين 

حممد ح�صن �صمعة، مقابلة مع �ملوؤلف، غزة، فل�صطني، كانون �الأول/ دي�صمب 1998، �ملقابلة �أجر�ها   
9

�ل�صحفي حممد �حلاليقة، بالنيابة عن �ملوؤلف )لعدم �إمكانية دخول �ملوؤلف �إىل فل�صطني �ملحتلة(.
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ذوي  من  كانو�  هوؤالء  �ملزين،  و�صعيد  �لوزير،  وخليل  �ل�صفطاوي،  و�أ�صعد  ي،  �لعم�صِّ

�لظهر  �صالة  يوؤدو�  �أن  حري�صني  كانو�  �لطلبة  هوؤالء  �أن  هنا  و�أذكر  �الإخو�نية.  �لن�صاأة 

�الإخو�ن  �أحد  �هلل عليه، وهو  �لنخالة رحمة  �الأ�صتاذ ح�صن  �إمامنا هو  �ملدر�صة، وكان  يف 

�لقد�مى، وهو �مل�صجع لنا، وكان يحثنا على �ل�صالة.

الن�شاط والعمل:

�أما جانب �لن�صاط و�لعمل �ل�صعبي يف فرتة �خلم�صينات، فقد كان يوجد هناك تيار�ن، 

�لتيار �لي�صاري �ملتمثل يف �حلزب �ل�صيوعي، و�لتيار �الإ�صالمي �ملتمثل يف حركة �الإخو�ن، 

يف  �لقدم  ناحية  من  عر�قة  له  �لي�صاري  �لتيار  �أن  ورغم  �لوحيد�ن،  �لتيار�ن  هما  وكانا 

فل�صطني منذ بد�ية �لع�رشينات، وكانت له و�صائله عن طريق جمعيات �لعمال �لتي كان 

ومن  �ل�صوفيتي  �الحتاد  من  مدعوماً  كان  �أنه  وبالرغم  �لفل�صطينية،  �ملدن  يف  يفتتحها 

مو�رده  وقلة  حد�ثته  من  وبالرغم  �الإ�صالمي  �لتيار  �أن  �إال  �لعاملية،  �ل�صيوعية  �حلركة 

و�لعو�ئق �لتي حتيط به، كان �لتيار �لذي ��صتطاع �أن يكت�صح �ل�صاحة وهو �لتيار �لغالب. 

مثال ذلك �نتخابات نقابة �ملعلمني، حيث ��صتطاع �لتيار �الإخو�ين �أن يكت�صح جميع �ملقاعد 

ما عد� مقعد و�حد لل�صيوعيني فاز فيه معني ب�صي�صو، وهذ� على م�صتوى قطاع غـزة ككل، 

وكانت نقابة �ملعلمني �لنقابة �لوحيدة يف ذلك �لوقت على م�صتوى قطاع غزة.

من �أبرز �الأن�صطة �ل�صيا�صية �إف�صال م�رشوع توطني �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صيناء، 

م�رشي  قبول  هناك  وكان   .1953 منذ  �لنا�رش  عبد  على  مطروحاً  كان  م�رشوع  وهو 

بالتوطني �أمام �الإغر�ء �ملادي، فكان �ملقاوم لهذ� �لتيار هم �الخو�ن و�ل�صيوعيون. وقامت 

�الإ�رش�ئيلي  �لهجوم  تلت  �لتي  �النتفا�صة  �أجو�ء  يف  �لتوطني،  هذ�  �صد  تهتف  �ملظاهر�ت 

�لدفاع  �أيام  كان بن غوريون هو وزير  1955 وذلك  28 �صباط/ فب�ير  على �لقطاع  يف 

�ال�رش�ئيلي، حيث قام �الإ�رش�ئيليون يف ذلك �لوقت بن�صف بئر �ملياه �لوحيد يف قطاع غزة، 

و ن�صبو� كميناً بجانب نت�صارمي )�لبولي�ص �حلربي( ون�صفو� ودمرو� �صيارة كانت حمملة 

باملتطوعني يف تلك �لليلة، وقد �ن�صحب �الإ�رش�ئيليون بدون �أي خ�صائر.  

�مل�صلمني،  �الإخو�ن  ر�أ�صها  على  وكان  فل�صطني،  مدر�صة  من  �ملظاهر�ت  �نطلقت  وقد 

�أحد�ث،  من  ي�صمعه  مما  متذمر�ً  �جلميع  وكان  �لثانوية،  �ملرحلة  يف  �أيامها  كنا  ب�رش�حة 

وقد �نفجر �ملوقف وخرج �لطلبة يف مظاهرة �حتجاج. و�أذكر يومها بد�ية �حلدث، حيث 

كان هناك �صعور عام بال�صخط، وكنا يومها نقف مع �لطلبة يف طابور �ل�صباح، و�جلميع 



348

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

�أحد �لطلبة �ملحتجني و�ملتذمرين،  �أن يخرج  �أحد �ملدر�صني  يتكلم و�جلميع يحتج، فاأر�د 

فهاج جميع �لطلبة و�حتجو� على هذ� �ملدر�ص، و�نفرط �لعقد وخرج �لطالب من �ملدر�صة 

�ل�صامر.  �صينما  حتى  �ملظاهر�ت  و�صلت  �أن  �إىل  �إليهم  تن�صم  �لنا�ص  وبد�أت  مظاهرة،  يف 

وبعدها  يفرقونها،  و�صارو�  �ملظاهر�ت  تو�جه  وبد�أت  �ل�رشطة  من  قو�ت  هناك  وكانت 

�أطلقت  وقد  �لو�صطى،  و�ملد�ر�ص  جباليا  يف  �لقطاع،  �أنحاء  جميع  يف  �ملظاهر�ت  �ندلعت 

ح�صني  منهم  �أذكر  �آخر،  عدد  و�أ�صيب  عدد  منهم  ��صت�صهد  وقد  عليهم،  �حلية  �لذخرية 

�لقطاع  يف  و��صعة  �عتقاالت  ذلك  و�أعقب  �لتجول  وُمنع  قاتلة،  باإ�صابة  �أ�صيب  بالل 

�ل�صجن  �إىل  �ملعتقلون  ل  وُرحِّ �ملعلمني،  نقابة  �ل�صلطات  وحلّت  و�الإخو�ن،  لل�صيوعيني 

�لبارزين من  �ملعتقلني، وهم  �لع�رش�ت من  �صديد�ً، وكان هناك  �حلربي، وعذبو� تعذيباً 

�الإخو�ن و�ل�صييوعيني. )....(

 الت�شييق على الإخوان:

عهد يف   1954 �صنة  يف  �الأحد�ث  نعرف  �الإخو�ن،  لها  تعر�ص  �لتي  لل�رشبات   ناأتي 

م�رش  يف  لالإخو�ن  �رشبة  �أي  �إن  وحيث  �الإخو�ن،  من  �لكثري  �عتقل  حيث  �لنا�رش،  عبد 

نف�صه.  �ل�صيء  حدث   1965 �صنة  ويف  �لقطاع،  يف  �حلركة  على  تنعك�ص  ليلتها  يف  كانت 

وهكذ� فبعد 1954، ونظر�ً للمطاردة و�لتعذيب �صو�ء كان يف �لقطاع �أم يف م�رش، فقد بد�أ 

�لقطاع يفرغ من �لعنا�رش و�لكو�در، �صو�ء ب�صبب �ل�صفر للعمل يف دول �خلليج وغريها، 

وذلك من �أجل لقمة �لعي�ص، �أم هروباً من �مل�صايقات، حيث كانت �مل�صايقات تتم ب�صكل 

مك�صوف و�صافر. 

ويف �أجو�ء �ل�رشب و�لت�صييق و�ل�صجن و�ملالحقة �أ�صبح �لنا�ص يخ�صون من كل �صيء 

حتى �ل�صالة يف �مل�صاجد، حتى �إنه ال يجروؤ �أحد على تربية �للحى. وبد�أت �ملالحقة، حتى 

�أن تقتني �لكتاب �الإ�صالمي، فهذ� كان يعد تهمة تقدم ملحاكمة ب�صببها،  �إنك ال ت�صتطيع 

وكاأنك مرتكب جناية.

�للقاء�ت  من  �صيء  بد�أ   1963 �أو   1962 وتقريباً  �ل�صتينيات  منت�صف  يف  �أنه  و�أذكر 

وبحذر، و�أذكر �أنه جاء �إىل بيتي �ملرحوم �صعبان �لبغد�دي، و�ملرحوم حممد �لغر�بلي، يف 

حماولة ال�صتعادة �لعمل، و�أذكر �أنه �تفقنا على تبادل �لكتب يف �أحد �ملتاجر يف �صارع عمر 

�ملختار، ومن هذه �لكتب كتاب بني �ملادية و�الإ�صالم وخلق �مل�صلم.



349

ملحق الوثائق

مع ال�شيخ اأحمد يا�شني:

يف  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  على  وتعرفت  �لدرج،  حي  يف   1963 قبل  حتى  مقيماً  وكنت 

1967، يف بيته وكان بيته مليئاً بال�صباب. وكان �ل�صيخ يا�صني ياأتي من بيته يف �ل�صمايل 

ما�صياً، وبد�أ �ل�صيخ يا�صني يظهر ك�صخ�صية، وقد دعاه �ل�صباب �إىل م�صجد  �لعبا�ص ليكون 

خطيباً للم�صجد ، �لذي كان يف �صنة 1967 مبنى ومل يفتتح لل�صالة ولي�ص له خطيب وال 

�إمام. و �أخذ يرتاد �مل�صجد �أنا�ص من كل مكان وكان ذلك يف 68، 69، 70، و�أذكر �أنه وحتى 

1970، حيث فر�ص �لتجول على خميم �ل�صاطئ ملدة �صهر، �أنه �ل�صيخ يا�صني كان  �لعام 

�ل�صاطئ لرفع  �أهايل خميم  �لتعاطف و�لتعا�صد مع  �لنا�ص على  هو �لوحيد �لذي حر�ص 

مركز  �مل�صجد  بجو�ر  يوجد  كان  �أنه  وتعرف  �صارون.  عهد  يف  ذلك  وكان  عنهم  �ملعاناة 

�لطو�قي �حلمر، و�لذين  يلب�صون  �لذين  �الإ�رش�ئيلي جنود من  �رشطة، وكان يف �جلي�ص 

�رشبو� �لنا�ص وفرقوهم، ولقد مت ��صتدعاء �ل�صيخ يا�صني وحذروه، وطلبو� من �الأوقاف 

�لر�زق وكان حينها خطيباً  �أحمد عبد  �ل�صيخ  للم�صجد وفعالً عينو�  �إماماً  تعيني موظف 

مل�صجد �ل�صمال بال�صاطئ، ولقد قال �ل�صيخ عبد �لر�زق �أن هذ� �الأمر لي�ص مني و�إمنا منهم 

وهم �لذين �أتو� بي. ).....(
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وثيقة رقم 10:

مقال: فل�ضطني بني كفاح الأحرار... 

 وموؤامرات اخلونة وال�ضتعمار،

بقلم جهاد موؤمن )�ضليمان حمد( يف 

جملة فل�ضطيننا، �ضباط/ فرباير 101961

�أعقب �لثور�ت �لعارمة �لتي �جتاحت فل�صطني �صنة 1929، و�لتي عّب عرب فل�صطني 

فيها عما يعتمل يف نفو�صهم من حقد ورف�ص لل�صيا�صة �ل�صهيونية �لبيطانية، وت�صميم 

على نيل حقوقهم، �أعقب تلك �لثور�ت �هتمام من �جلانب �لبيطاين بالناحية �ل�صيا�صية 

الإقناع  جهود  من  و�صعه  يف  ما  �لعربي  �جلانب  بذل  وكذلك  �لفل�صطينية.  �لق�صية  يف 

�لبيطانيني بحقوق �لعرب يف بالدهم، وباأن �ل�صيا�صة �لقائمة يف فل�صطني تنتهك �حلقوق 

�إىل  �أن �حلكومة �لبيطانية تر�صل  �إر�صاء للمطامع �ل�صهيونية. فبينما نرى  و�حلرمات 

�حلكومة  الإقناع  لندن  �إىل  يذهب  فل�صطني  عرب  من  وفد�ً  �أن  نرى  �صو،  جلنة  فل�صطني 

ووقف  �لذ�تي  �حلكم  يف  �حلق  و�إعطائهم  فل�صطني  عرب  �إن�صاف  ب�رشورة  �لبيطانية 

�لهجرة �ليهودية.

�أ�صباب  �أن  �للجنة  بينت  وقد   .1930 �صنة  �آذ�ر  يف  تقريرها  �صو  جلنة  ون�رشت 

�ال�صطر�بات �حلقيقية يف فل�صطني هي ما ي�صعره عرب فل�صطني يف قر�رة نفو�صهم من �أن 

هوؤالء �لدخالء �صوف ي�صيطرون يف يوم من �الأيام—بامل�صاعدة �لبيطانية—على �أزمة 

�الأمور يف �لبالد �صيا�صياً و�قت�صادياً و�جتماعياً. و�أن ما حدث من هذه �لقالقل و�لثور�ت 

�صيا�صة تهجري  �أن  �للجنة  يتوج�صون منه. ولقد قررت  �لعرب عما  �إال تعبري من  ما هو 

�ليهود �إىل فل�صطني ت�صري على �أ�ص�ص غري �صليمة من �صاأنها �أن تودي بالبالد �إىل �أزمات 

جملة  جهاد موؤمن )�صليمان حمد(، فل�صطني بني كفاح �الأحر�ر... وموؤ�مر�ت �خلونة و�ال�صتعمار،   
10

فل�شطيننا: نداء احلياة، �ل�صنة �لثالثة، �لعدد 14، �صباط/ فب�ير 1961، �ص 21.
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�صيا�صية و�قت�صادية و�جتماعية حادة. كما قررت �أن �الأر��صي �ملوجودة يف فل�صطني ال 

تكفي ملا فيها من عرب الأن يعي�صو� عي�صة الئقة فكيف �إذ� دخلها نزالء جدد. وبينت �أن 

�لت�رشيحات �مللتب�صة �لتي �أ�صدرها رجال بريطانيا لكل من �جلانبني: �لعربي و�ليهودي 

�أدت �إىل حدوث فو�صى يف �لبالد مبا فيها من ت�صارب. و�أو�صت �للجنة باأن تعلن بريطانيا 

ب�رشورة  �رشيحة  ن�صو�صاً  ت�صع  مل  ذلك  مع  �إنها  �إال  �لبالد.  نحو  �رشيحة  �صيا�صتها 

وقف �لهجرة و�إن�صاف �لعرب. وال غرو فاإنهم �إنكليز!!

رئي�ص  مع  وتفاو�ص   ،1930 �صنة  �آذ�ر   30 يف  لندن  و�صل  فقد  �لعربي،  �لوفد  �أما 

مطالبه  وو�صع  م�صتعمر�تها،  وزير  با�صفيلد  ومع  �آنذ�ك،  مكدونالد  بريطانيا  وزر�ء 

�ليهودية، ومنع بيع  �لهجرة  �ملطالب يف وقف  �لبيطانية. وتتلخ�ص هذه  �أمام �حلكومة 

�الأر��صي لليهود، وتاأ�صي�ص حكومة وطنية يف �لبالد، وحتديد �صالحيات و�خت�صا�صات 

�حلكومة �ملنتدبة يف �أمور �لبالد �لد�خلية و�خلارجية، ب�صكل ي�صمح لها �لقيام بالتز�ماتها 

�لدولية. �إال �أن هذ� �لوفد قوبل يف لندن بجفوة بالغة، ورف�صت مطالبه كاملة بحجة �أنها 

تعرقل عمل �حلكومة ومتنعها من �لقيام بالتز�ماتها مبقت�صى �النتد�ب!!

م�صكلة  يف  للتحقيق  دولية  جلنة  �لقد�ص  و�صلت  فقد  �صو  جلنة  تو�صيات  على  وبناء 

�أكدت  بتقرير  �للجنة  خرجت  وقد  كثب.  عن  �مل�صاألة  هذه  ودر�ص  �ليهود(  )مبكى  �لب�ق 

فيه حق �لعرب �ملطلق يف �متالك هذ� �حلائط وجعلت من حقهم وحدهم �إجر�ء �أي حت�صني 

يف  �لدينية عنده  �ل�صعائر  باأد�ء بع�ص  �إال  لليهود  ت�صمح  كلية، ومل  عليه  عليه و�الإ�رش�ف 

�أيام معلومة ويف نطاق حمدد جد�ً، �رشيطة �أال ي�صطحبو� معهم �إال �أدو�ت معينة للعبادة، 

ولي�ص لهم �حلق يف �إبقائها باأي �صكل.

هوب  جون  �ل�صري  �صو،  جلنة  قر�ر  على  وبناء  كذلك،  �لبيطانية  �حلكومة  و�أوفدت 

و�لهجرة  �الأر��صي  بتعمري  �ملتعلقة  �مل�صائل  عن  �حلكومة  �إىل  تقرير�ً  لريفع  �صمب�صون 

�ملعمورة  فاالأر��صي  �صو،  جلنة  تقرير  مع  متفقاً  �صمب�صون  تقرير  جاء  ولقد  �ليهودية. 

يف فل�صطني ال تكفي للعرب للعي�ص فيها على م�صتوى معقول، و�حلكومة ال تتبع �صيا�صة 

من �صاأنها تعمري �الأر��صي �ملعطلة وحت�صني و�صائل �لزر�عة. و�ليهود يتدفقون �إىل �لبالد 

وبدون نظام وقانون مرعي �أو وجهة م�رشوعة، و�حلكومة �ملحلية تر�صخ لالأمر �لو�قع، 

و�أن هذه �لهجرة ت�صبب يف �لبالد �لبطالة بني �لعمال، وفيها جتن على حقوق �لعرب يف 

�لبالد. �إال �أنه �صاأن زمالئه مل يقطع بتو�صية من �صاأنها �أن توقف من �لهجرة �ليهودية �أو 

تن�صف �لعرب فيها.
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�أ�صدرت بريطانيا �لكتاب �الأبي�ص �لذي يبني خطة بريطانيا  �أثر هذه �لتقارير  وعلى 

�لوقت  �أن  فاأعلنت  فل�صطني،  يف  مرة  الأول  بريطانيا  جتر�أت  وقد  فل�صطني.  يف  �ل�صيا�صية 

قد حان الإعطاء �لبالد نوعاً من �حلكم �لذ�تي، و�أن �الأر��صي �ل�صاحلة للزر�عة يف �لبالد 

و�أنها  �ملوجود  �لهجرة  نظام  على  ر�صائها  عدم  عن  و�أعلنت  جدد.  ملهاجرين  تكفي  ال 

�صتخف�صها �أو توقفها �إىل حني �إذ� ��صتدعى �الأمر ذلك.

ولكن، لقد �أ�صخط هذ� �لكتاب �ل�صهاينة! فلم يلبث رئي�ص وزر�ء بريطانيا �أن �صحبه!..

                    )يتبع(

جهاد موؤمن
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وثيقة رقم 11:

ر�ضالة من حممد يو�ضف النجار اإىل زهري 

ال�ضاوي�س ب�ضاأن طباعة كتاب عن الق�ضية 

الفل�ضطينية يف 1962/8/28

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

)...(

�أخي �الأ�صتاذ زهري

�صالم �هلل عليكم ورحمته وبركاته

�أن تكونو� بخري و�أن ينفع  �إليكم حتياتنا و�أ�صو�قنا ر�جني من �ملوىل عز وجل  نهدي 

بكم �الأمة، ولقد �رشتنا �أخباركم �لطيبة، قو�كم �هلل.

�أرجو �إن تكرمتم �إفادتي عن هذ� �ملو�صوع:

لقد قمت بو�صع كتاب عن �لق�صية �لفل�صطينية، يت�صمن بع�ص �ملعلومات عن �لق�صية 

�أبناء فل�صطني ق�صيتهم باأيديهم، و�لبعد عن كل �خلالفات  �إىل تبني  وظروفها، و�لدعوة 

�لعربية، وعدم �جلري خلف �لزعامات �جلوفاء �لتي تعرفها.

ونظر�ً الأنني ال �أمتكن من �حل�صور �إىل دم�صق �أو بريوت فاأرجو بذل جهودكم �لتي 

للطباعة  �لطرق  �أف�صل  عن  و�إفادتي  �خل�صو�ص،  بهذ�  علينا  بها  تبخلو�  لن  �أنكم  �أظن 

و�لن�رش، و�أنا على ��صتعد�د ت�صليم �لكتاب لكم �أي �إر�صاله للت�رشف.

و�هلل �مل�صتعان

�آمل ردكم �ل�رشيع،

 وا�شلم لأخيك

حممد يو�شف النجار
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وثيقة رقم 12:

مقاطع من �ضهادة ها�ضم عزام حول الإخوان 

11
امل�ضلمني يف �ضعبة عقبة جرب

تاريخ التاأ�شي�س:

تاأ�ص�صت �صعبة �الإخو�ن �مل�صلمني يف خميم عقبة جب – �أريحا عام 1951م.

ملحة عن التاأ�شي�س:

لالجئني  جب  عقبة  خميم  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �صعبة  تاأ�صي�ص  كيفية  على  للوقوف 

قرى   103 من  فل�صطيني  الجئ  �ألف  �صبعني  من  �أكرث  فيه  يقيم  كان  �لذي  �لفل�صطينيني 

فل�صطينية طردت من ديارها يف حرب عام 1948م و��صتقر بها �ملقام يف منطقة عقبة جب 

قرب مدينة �أريحا �لفل�صطينية. ).....(

�إثر �حتاللها من قبل �صلطات �الحتالل  الفدائيون الذين قدموا من قطاع غزة على 

عام 56 كانت �صعبة عقبة جب موئالً ومالذ �ملهم ]لهم[ ونذكر منهم على �صبيل �ملثال:

�لفتاح  عبد  �ملهند�ص  �ل�صهيد  �لعايدي،  حمد  �ملرحوم  �لنجار،  يو�صف  حممد  �ل�صهيد 

�حلمود، و�لثالثة �أ�صبحو� �أع�صاء �للجنة �ملركزية حلركة فتح فيما بعد وغريهم كثري، كما 

تكفلت �صعبة عقبة جب باإر�صال �ل�صالح و�ملال �إىل قطاع غزة للعمل �لفد�ئي �لفل�صطيني 

�صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

).....(

حممد  زكي  �صقيق  �صعيد  حممود  �الأ�صتاذ  هو  لل�صعبة  نائباً  ق�صاها  فرتة  �أطول  �إن 

�لفل�صطينيني يف �ملحافل  �ملد�ر�ص، وكذلك يف متثيل �لالجئني  �إد�رة  �لذي خلفه يف  �صعيد، 

 A4 ها�صم عز�م، �الإخو�ن �مل�صلمون: �صعبة عقبة جب 1951-1967، ن�صخة مطبوعة من 9 �صفحات  
11

�صلمها ها�صم عز�م ملح�صن �صالح )�آب/ �أغ�صط�ص 1998(.
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ملحق الوثائق

عام  �لقد�ص  مدينة  يف  عقد  �لذي  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  يف  ع�صو�ً  وكان  �لدولية، 

1964م. كما �أ�رشف على حترير ركن فل�صطني و�لالجئني يف جريدة �لكفاح �الإ�صالمي، 

كما كان ع�صو�ً يف جمل�ص �ل�صورى من عام 1954-1967م وقد كلف بالعديد من �ملهمات 

�خلا�صة من �ملكتب �لعام.

ب. اأمناء �رش ال�شعبة:

تعاقب على �أمانة �رش �ل�صعبة منذ تاأ�صي�صها عام 1951 حتى عام 1967 �الإخوة:

مقيم يف �ل�صفة �لغربية. 1. ر�صيد حجازي  

مقيم يف عّمان. 2. حممود �صعيد  

مقيم يف �ل�صفة �لغربية. 3. حممد كمال  

متوفى. 4. حمد �لعايدي  

مقيم يف �ل�صفة �لغربية. 5. حامد �ل�صيخ  

مقيم يف عّمان. 6. ها�صم عز�م  

).....(

�الأ�صتاذ حممود �صعيد  �أطلعت عليها  �ملحطات يف �صعبة عقبة جب وقد  �أهم  هذه هي 

نائب �ل�صعبة �الأ�صبق فاأقر مبا جاء يف هذه �لورقة من معلومات و�أرقام. ويف �خلتام ن�صاأل 

�هلل جلت قدرته �أن نكون قد �أوفينا �ملو�صوع حقه.

ها�شم حممد عزام

اأمني �رش ال�شعبة

من 1967-1960
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�الإفرجني، ح�صن، 165، 181–182، 186

 ،187  ،182–181 �الإفرجني، حممد ح�صن، 

241 ،229 ،210 ،205 ،189

�أملانيا، 255، 261

�أم �صالل )قطر(، 250

�الإمام، �أ�صعد، 32



361

فهر�ضت

�الأمم �ملتحدة، 18–19، 31، 73، 76–78

- �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، 18، 25

وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة   -

�ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني 

 ،73  ،66  ،25–24 )�الأونرو�(،  �الأدنى 

209–208 ،104

�الأمريي، عمر بهاء �لدين، 257

�الأن�صاري، �صحادة، 123–124

�أوروبا، 255

)ب(

بئر �ل�صبع، 19، 30، 33–34، 188، 191–193

باب �لفرجة )منطقة(، 72

بارود، عبد �لرحمن، 45، 51، 53، 60–61، 

 ،113 ،110–109 ،85 ،72 ،69 ،67 ،65

 ،267–266 ،243 ،124–120 ،117 ،115

273

�لبحر �ملتو�صط، 189

�لبحر �مليت، 193

�لبحرين، 112–113

بربخ، جمدي، 56

�لببري، �صهباء، 82

بركات، طاهر، 32

�لبيج )غزة(، 54–55، 189، 240

بريطانيا، 17–18، 20–21، 29، 131، 167

- �حلكومة �لبيطانية، 195

- �لقو�ت �لبيطانية، 17

�لبزم، عبد �لقادر، 57

ب�صي�صو، معني، 66، 74، 82

 ،81  ،72  ،69–68  ،63–62 ب�صي�صو، هاين، 

 ،120  ،116–115  ،113–109  ،106

 ،231–230 ،174 ،171 ،134 ،123–122

268 ،242–241

ب�صري، حممد علي، 56

�لبغد�دي، �صعبان، 70

�لبغد�دي، مطيع، 69–70، 120، 165

بالل، ح�صني، 74

 ،85  ،81–80  ،74  ،66 فتحي،  �لبلعاوي، 

250 ،241–240 ،233 ،120

بن جوريون، ديفيد، 76، 185، 188

 ،71  ،43  ،35  ،33  ،29–27 ح�صن،  �لبنا، 

180 ،167–166 ،119

�لبنا، رم�صان، 165، 175، 181، 246–247، 

275

�لبنا، حممد �أحمد، 180

�لبنا، حممد حنيدق، 56، 62، 72، 106

بني �صهيلة )غزة(، 54، 57

بور �صعيد )م�رش(، 77

بوالق �الأمريية )منطقة(، 84

بيت الهيا )غزة(، 54، 57، 189

بيت حلم، 34

بريوت، 112، 118، 134، 251

بيفن، �إرن�صت، 18

�لبيك، �صدقي، 133

)ت(

تايه، خ�رش، 114

�لتايه، عبد �ملجيد، 82

�لتبة 86، 34، 70، 165

تبة �ليمن، 34

تل �أبيب، 190–191، 196–197

�لتل، عبد �هلل، 123

تنظيم بالد �ل�صام، 103، 136–137

�لتوبة، غازي، 133–134

تيم، �صعيد، 114، 250



362

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

)ث(

ثابت، �إبر�هيم، 56

 ،59  ،48 عودة(،  )�أبو  ح�صني  �لثو�بتة، 

269 ،238 ،128–127

�لثورة �جلز�ئرية، 25، 230، 257

 ،1939-1936 �لكبى  �لفل�صطينية  �لثورة 

29 ،18

 ،64  ،57  ،52  ،43  ،35  ،1952 يوليو  ثورة 

181 ،179 ،167 ،87 ،82 ،73

)ج(

جامعة �الإ�صكندرية، 234

�جلامعة �الأمريكية )�لقاهرة(، 86

- قاعة يورت، 86

جامعة دم�صق، 255

 ،33  ،26–25  ،23 �لعربية،  �لدول  جامعة 

233 ،182 ،167 ،82

جامعة فوؤ�د �الأول )�لقاهرة(، 180

جامعة �لقاهرة، 121، 123، 133، 244

�جلبجي، �صمري، 81

جب، عبد �هلل ح�صن، 246–247، 249

 ،174  ،172  ،169  ،128  ،51 فوزي،  جب، 

262 ،256 ،247 ،203 ،177

جبهة �ملقاومة �ل�صعبية )غزة(، 78، 228

�جلبهة �لوطنية )غزة(، 78

جر�ص )�الأردن(، 194

�جلز�ئر، 257

جعفر، علي، 67

�جللجويل، عدنان، 59

 ،193  ،186 باجلوت[،  ]جان  با�صا،  جلوب 

200

�جلماعة �الإ�صالمية )لبنان(، 113، 136–137، 

250

جماعة عباد �لرحمن، 250–253

 ،127–125 )�لكويت(،  �الإر�صاد  جمعية 

239 ،237

)�لكويت(،  �الجتماعي   �الإ�صالح  جمعية 

127

جمعية �لتوحيد )غزة(، 44–46، 47

�جلهر�ء )�لكويت(، 238

جويفل، حممد جنيب، 257

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، 184

جي�ص �الإنقاذ، 32، 186

جي�ص حترير فل�صطني، 74

جي�ص �جلهاد �ملقد�ص، 21–22، 32–33

�جلي�ص �ل�صعبي )قطاع غزة(، 180

)ح(

 ،124  ،121  ،113 نادر،  عي�صى،  �حلاج 

235 ،135–132

 ،59–57 )م�رش(،   1954 �ملن�صية  حادثة 

207 ،173

حارة �لّدرج، 59

 ،202  ،190  ،189  ،75 م�صطفى،  حافظ، 

227

�حلجي، يو�صف، 257

�حلد�د، زكي، 48، 59

حرب 1948، 17، 19، 30، 32–33، 36، 43، 

 ،167–161 ،119 ،87 ،71–70 ،64 ،52

 ،230  ،226  ،199  ،184–181  ،169

237

حرب 1956 )�لعدو�ن �لثالثي(، 84، 228

 ،257  ،248  ،137  ،106  ،21  ،1967 حرب 

276 ،273



363

فهر�ضت

�حلرب �لعاملية �لثانية، 21، 29

حرب �لقناة، 230

حركة فتح،

- �ملجل�ص �لثوري، 244

حركة �لقوميني �لعرب، 57

�حلروب، خالد، 274

حزب �لبعث، 82

حزب �لتحرير، 24، 254

�حلزب �ل�صيوعي �لفل�صطيني )قطاع غزة(، 

65 ،44 ،24
حزب �لوفد، 43

�حلزينة، فايز، 124

ح�صن، ح�صني حممد، 57

�حل�صن، خالد، 233، 254–255، 260–261

�حل�صن، علي، 254

�حل�صن، هاين، 132، 254–255، 261

�حل�صنات، حماد، 55، 62، 104، 106، 114، 

130
�حل�صنات، خليل، 55

ح�صني، ح�صن خليل، 240

�حل�صني، عبد �هلل بن )ملك �الأردن(، 22

�حل�صيني، �أمني، 18، 21–23، 29، 44، 85، 

248 ،243 ،230 ،193 ،185 ،121
�حل�صيني، عبد �لقادر، 18

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية، 192، 195

حكومة عموم فل�صطني، 21–23، 26

�حلكيم، حممد �أ�صعد، 29

حالوة، عدنان، 47

حلب، 133، 134

حلّ�ص، �صالح، 58، 265

حمد، خليل، 133، 135

 ،126–125  ،118  ،66  ،55 �صليمان،  حمد، 

 ،162  ،136–135  ،131–130  ،128
 ،262–261 ،259 ،238–237 ،235 ،233

274 ،272 ،270–266

حمزة، حممد، 202، 206–208

حم�ص، 133

 ،120  ،114  ،83  ،81 �لفتاح،  عبد  حمود، 

 ،261  ،259  ،250  ،246–245  ،229

270

�حلوت، بيان، 270

حوري، توفيق، 250–253، 263

حّي �لدَّرج )غزة(، 48، 54، 59

حي �لزيتون )غزة(، 55، 175

حيفا، 30، 31

)خ(

�خلالدي، �إ�صماعيل، 48، 54–55، 59، 61–62، 

133 ،117 ،114–113 ،109 ،106

�خلالدي، خ�رش، 129

�خلالدي، خليل، 72، 129

�خلالدي، ممدوح، 67

�خلالدي، منذر، 116–117

�خلالدي، وليد، 19

خان �أبو �صعبان )غزة(، 54

خانيون�ص )غزة(، 54، 56، 59، 62، 107–111، 

269 ،265 ،172 ،114–113

�خلر�ز، �صوقي، 55

خري�ص، ح�صن، 123

خز�ن زوهر، 188–190

�خلزند�ر، حم�صن ها�صم، 189، 241

 ،77  ،59  ،54  ،49–48 ها�صم،  �خلزند�ر، 

 ،208–207  ،189  ،182  ،171  ،119

270 ،241–240 ،229

 ،110  ،69  ،61  ،54  ،50 حممد،  �خل�رشي، 

 ،233  ،172  ،169  ،129  ،121–120

274 ،267–266 ،243



364

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

�خلطيب، �أحمد حممد، 34

خلف، �صالح )�أبو �إياد(، 45، 81، 83–85، 

 ،229  ،209  ،206  ،176  ،121–120

279 ،272–271 ،260 ،245 ،242–239

 ،112  ،108 �لرحمن،  عبد  حممد  خليفة، 

271 ،136

�خلليل، 30، 34، 173، 188–189، 200

خي�رش، حممد، 257

)د(

�لد�عوق، عمر، 250

د�ود، حممد، 117

 ،106  ،104  ،57  ،55 �لفتاح،  عبد  دخان، 

274 ،130 ،114

دروي�ص، م�صطفى، 57

دلول، علي، 55

دم�صق، 133–134، 261

�لدنان، عبد �هلل، 255

دوح، ح�صن، 235

دير �لبلح )غزة(، 54، 56، 240

)ر(

 ،120  ،86–80  ،66 فل�صطني،  طلبة  ر�بطة 

 ،245–244 ،235 ،233 ،230 ،228 ،132

254–253

ر�م �هلل، 30

ربيع، حممد يو�صف، 55

رجب، �صفيق، 117

�لر�صايدة، �صحدة غيث، 189

ر�صيد، علي ها�صم، 55

رفح، 34، 52، 54، 57، 59، 62، 113–114، 

245 ،195 ،185 ،179 ،172 ،164

�لرقب، عبد �لقادر، 57

�لرمال )غزة(، 54، 69، 177، 182، 208–209

رم�صان، �صعيد، 29

�لريا�ص )�ل�صعودية(، 133

ريا�ص، حممود، 181

�لرّي�ص، �صعبان، 182

�لرّي�ص، منري، 58

)ز(

�لزبري )�لعر�ق(، 69

زعرب، خليل، 57، 67، 72، 175، 178

زعرب، �صالح، 56

 ،67  ،59  ،51  ،49  ،46 ريا�ص،  �لزعنون، 

 ،123 ،121–120 ،118–117 ،108 ،72

 ،267–266  ،243  ،240  ،229  ،175

270

�لزعنون، �صليم، 45، 67–68، 72، 78، 81، 

 ،209  ،201  ،183  ،176  ،120  ،107

271 ،270 ،264 ،260 ،241 ،229

�لزميلي، �صحادة، 57

�لزميلي، علي، 51

�لزنط، حممد، 57

�لزهري، زهري، 113، 117

�لزيتون )غزة(، 54–55

زيد، ريا�ص، 133

)�س(

�ل�صاعاتي، عبد �لرحمن، 29

�صامل، �صالح، 73، 181

�ل�صباعي، م�صطفى، 34، 254



365

فهر�ضت

�صبيتة، مو�صى، 52، 187

�ل�رش�ج، نادرة، 82

�ل�رشحي، �صبحي، 48

�رشية �أبي عبيدة، 34

�رشية �ملغاوير، 35

�ل�صعافني، ناجي، 56

 ،134–133  ،118  ،113  ،20 �ل�صعودية، 

 ،245  ،243  ،234  ،228  ،173  ،136

261 ،259 ،248

�ل�صعيدي، �صليمان، 193

�صعيفان، �إ�صماعيل، 129

�ل�صقا، م�صباح، 56

�صلمان، علي، 129

�صلو�د، 30

�صلوت، خليل، 72

�صمارة، خمي�ص، 47

�ل�صمان، عبد �هلل، 52

�ل�صندي، عبد �لرحمن، 70

�ل�صود�ن، 136

 ،103  ،86  ،78  ،33  ،20–19 �صورية، 

 ،121  ،119  ،113–112  ،108–107

 ،235  ،136  ،133–132  ،124–123

264 ،257 ،255–254 ،252

- �ملخابر�ت �ل�صورية، 133

�ل�صو�صي، زكي، 48

�صوق �لز�وية )ز�وية �لهنود( )غزة(، 54

�صويرجو، �إ�صماعيل، 176

�صي�صامل، حيدر، 47

�ل�صي�صي، عبا�ص، 47، 171، 175، 180

 ،168–167  ،164  ،87  ،74–72  ،25 �صيناء، 

 ،184–183  ،181–179  ،173–172

 ،199–198 ،193 ،190–189 ،187–186

228 ،226 ،202–201

�صينما ُكْر�صال، 86

)�س(

�صارع عماد �لدين، 86

�صارع �ملختار )غزة(، 46، 54

�صاريت، مو�صيه، 192، 196

�صامية، حممد، 117

�ل�صاوي، حممد توفيق، 257

�صباب �لثاأر �الأحر�ر، 176، 188

�صبري، قنديل �صاكر، 59

�صترين، 18

�ل�صجاعية )غزة(، 54–55، 59، 68

�صديد، توفيق، 258

�رش�ب، فوؤ�د، 45

�رشكة علي عبد �لوهاب )�لكويت(، 256

�ل�رشيف، توفيق، 181

�ل�رشيف، عبد �لرحيم، 200

�ل�رشيف، كامل، 33، 50، 60، 129، 163–173، 

 ،191 ،189 ،187–185 ،183 ،181–180

 ،238  ،230  ،211  ،201–198  ،194

275 ،248–247

 ،181–180  ،173–171 حممود،  �ل�رشيف، 

201 ،199

�صعث، نبيل، 244

�ل�صقريي، �أحمد، 26

�صكبورغ، ت�صارلز �إيفلني، 195

�صمال �إفريقيا، 136

�صمعة، حممد ح�صن، 46

�ل�صو�، ظافر، 29، 44، 46–47

�ل�صو�، عبد �لروؤوف، 47

�ل�صو�، حممد حممود، 54، 105

�ل�صيخ خليل، خليل، 177

�ل�صيخ خليل، �صليم �إبر�هيم، 55

�ل�صيخ خليل، عبد �هلل، 182



366

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

�ل�صيخ زناد )لبنان(، 252

�ل�صيخ قا�صم، َطلَب، 55

)�س(

 ،111  ،106  ،63–62 �لبديع،  عبد  �صابر، 

 ،171  ،134  ،128  ،118  ،115  ،113

265 ،231

�ل�صايف )�الأردن(، 193

�صالح، �صالح �لدين، 114

�ل�صايغ، وفا، 78

�صايغ، يزيد، 132، 188، 204–205، 248، 

255–254

�صبحة، ناجي، 248

�صبحية، علي، 133

�صبوح، �رشيف، 32

�ل�صغري، عبد �حلميد، 236

�ل�صفطاوي، �أ�صعد، 176، 241، 270

�صقر، فهمي، 52

�صلوحة، علي، 55

�ل�صليبيخات )�لكويت(، 259

�ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني، 26

�ل�صو�ف، �إبر�هيم، 55

�ل�صو�ف، حممد حممود، 35

 ،170  ،59–58  ،49  ،47  ،29 عمر،  �صو�ن، 

208

�صور باهر، 34

 ،208  ،205  ،191  ،178 �هلل،  عبد  �صيام، 

243 ،229

�صيام، حممد، 50–51، 59، 67–68، 71–72، 

 ،124  ،122  ،120  ،111–110  ،108

 ،191  ،176–175  ،169  ،129  ،128

275 ،243 ،239

�صيد� )لبنان(، 253

)�س(

�ل�صامن، م�صهور، 119

 ،187  ،181  ،179  ،167 �الأحر�ر،  �ل�صباط 

194

)ط(

�لطاهر، معني، 81، 210

طر�بل�ص )لبنان(، 250

 ،26 �الأردن(،  )ملك  بن  �حل�صني  طالل، 

248 ،200

طه، عز �لدين، 55، 74

طه، حممد، 106

طولكرم، 30

)ع(

�لعابد، حممد، 55

 ،175  ،172  ،78–77  ،71  ،63 معاذ،  عابد، 

270

عابدين، عيد، 32

عا�صور، �إبر�هيم، 172، 182–183، 191

عا�صور، يحيى، 255، 261

عامر، عبد �حلكيم، 181

 ،182  ،175  ،173–172 حمد،  �لعايدي، 

 ،210  ،205  ،199  ،191  ،189–188

270 ،248 ،245

�لعبادلة، �صدقي، 165، 181

�لعبادلة، عبد �لرحيم، 117

عبا�ص، د�ود، 59، 124

عبا�ص، حممود، 132، 254

عبد �هلل جب، 246

عبد �لباري، عبد �حلي، 108

عبد �لباقي، �أحمد حلمي، 21، 25–26



367

فهر�ضت

عبد �حلميد، ح�صن، 60، 67–68، 72، 107، 

 ،131–129 ،124 ،122–120 ،113 ،110

275 ،268 ،264 ،235

عبد �حلميد، هايل، 255

عبد �حلي، عبد �هلل، 56

عبد �حلي، عطية، 56

عبد �لروؤوف، عبد �ملنعم، 179–180، 194

عبد �لرحمن، عبد �لغفار، 189

�ل�صعودية(،  )ملك  بن  في�صل  �لعزيز،  عبد 

248

عبد �لغفار، 60، 177

عبد �لقادر، �صليمان، 50، 129

عبد �لقادر، عمر، 117

عبد �لكرمي، عادل، 132، 255، 258

عبد �للطيف، حمد�ن، 129

عبد �ملاجد، ح�صن، 176

عبد �ملح�صن، ح�صن، 129، 131

عبد �لنا�رش، جمال، 23–26، 44، 47، 52–54، 

 ،87 ،85–83 ،80 ،77 ،73 ،61 ،58–57

 ،174–173  ،127  ،119–115  ،112

 ،197–،195  ،189  ،187  ،181  ،177

 ،211–210 ،208–206 ،204–203 ،201

 ،239  ،237  ،233  ،231  ،227–226

275 ،273 ،257

عبد �لهادي، �إبر�هيم، 43، 182

عبد �لهادي، حممد، 253–254

عثمان، عبد �هلل، 55

عثمان، حممود، 246–247

 ،175  ،128  ،78–77  ،71 منري،  عجور، 

238 ،235

عدو�ن، �أحمد، 74

 ،78  ،76  ،74  ،72  ،57  ،45 كمال،  عدو�ن، 

 ،229–228 ،226 ،210 ،203 ،114 ،81

270 ،260 ،250 ،244–243

�لعر�ق، 20، 35، 63، 69، 106، 111، 127، 

264 ،261 ،230

عرب �حلناجرة، 189

عرب �ل�صو�ركة، 189

 ،83  ،81–80 عمار(،  )�أبو  يا�رش  عرفات، 

 ،230  ،206  ،201  ،180  ،121  ،85

 ،251  ،248–245  ،242  ،240–233

 ،268  ،262  ،260–259  ،257  ،253

275 ،272

�لعروقي، حممود، 189

 ،169  ،165–164  ،60  ،52  ،50 �لعري�ص، 

 ،199  ،187–186  ،180  ،173–171

247 ،211 ،203 ،201

�لعز�زمة )قبيلة(، 186، 193–194

عز�م، ها�صم، 194، 245–246، 248، 271

ع�صري )�ل�صعودية(، 234

�لع�صي، جميل، 69، 120

�لع�صي، عرفات، 111

�لعطار، رجب، 57، 74

�لعطار، ع�صام، 112، 133، 257

�لعقيل، عبد �هلل، 129

عقيل، م�صطفى، 129

عقيالن، �أحمد فرح، 56

�لعلمي، زهري، 45، 68، 81، 244، 253

�لعلمي، مو�صى، 25

علي، �إبر�هيم، 56

علي، عبد �لعزيز، 199–200

عليان، حممد حرب، 78

عّمان، 108، 118، 124، 247–249، 271

�لعمد، �صلوى، 205–206

عمر �أبو جبارة، 129

ي، عبد �لرحمن، 67، 129 �لَعَم�صِّ

عملية �لبا�ص )معاليه عقر�بيم(، 192



368

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

عمرية، عاي�ص، 52

عمرية، يو�صف، 30، 48، 126–128، 131، 

 ،246  ،238–237  ،230  ،201  ،165

273–272 ،270 ،268 ،262 ،259–258

عوجة �حلفري، 191

�لعوي�صي، عبد �لفتاح، 31

عوي�صة، خليل، 66

عيّاد �أبو درنة، 191

عني كارم، 34

)غ(

غر�ب، عبد �هلل، 179

�لغر�بلي، حممد، 113

�لغز�يل، حممد، 46، 52، 67، 209

�لغ�صني، جاويد، 80

�لغالييني، يعقوب، 29

�لغندور، �صعد �لدين، 86

غنيم، حممد ر�تب )�أبو ماهر(، 246

غو�صة، �إبر�هيم، 108، 110–112، 122–124، 

 ،264  ،249  ،247  ،235–234  ،130

275 ،269

غو�صة، مو�صى، 247

)ف(

فاخوري، هاين، 252

�لفالوجة، 34، 188

 ،171  ،169–168  ،166 حممد،  فرغلي، 

211 ،182

فل�صطني �ملحتلة 1948، 20، 162

فنانة، كامل، 45، 54–55، 57، 61، 69، 72، 

118–116 ،110

فوج �حل�صني، 35

فوج �لقاد�صية، 35

فودة، كمال، 180

)ق(

 ،68  ،60  ،51–49  ،28  ،26  ،23–22 �لقاهرة، 

 ،112–111 ،108–107 ،87–86 ،83–82

 ،168–166 ،129 ،123–122 ،117–116

 ،209–208  ،198–197  ،194  ،179

 ،245–242  ،240  ،235–234  ،232

266 ،260

�لقاوقجي، فوزي، 186

�لقبيبة )منطقة(، 190

 ،124–123  ،34–32  ،30  ،26  ،18 �لقد�ص، 

 ،248–247 ،200–199 ،173–172 ،129

271

قدومي، فاروق، 253، 263، 272

قريع، �أحمد، 248

�لق�صام، عز �لدين )�ل�صيخ(، 18

�لق�صا�ص، �إبر�هيم، 117، 120

�لق�صقا�ص، حممد، 193

 ،180  ،173–172 )�صيناء(،  �لق�صيمة 

201 ،194–193

قطار �لرحمة، 53، 64–65، 73، 174

قطب، �صيد، 52، 104، 115، 134، 199

 ،228  ،173  ،136  ،115–113  ،106 قطر، 

 ،264–263 ،261 ،250–249 ،245 ،240

278

�لقطمون، 34

قلقيلية، 30

قناة �ل�صوي�ص، 166–168، 170، 180–181، 

235 ،200

�لقناطر، 125



369

فهر�ضت

�لقنفذة )�ل�صعودية(، 234

قنيبي، زكريا، 247–248، 271

 ،84  ،74 )غزة(،  �لوطني  �حلر�ص  قو�ت 

190 ،180

�لقي�صاوي، عبد �هلل، 29

�لقي�صاوي، عبد �لرحمن، 29

�لقي�صاوي، عوين، 78، 241

)ك(

كاظم، مو�صى، 18

�لكتاب �الأبي�ص )1939(، 18

كتيبة �حلق، 176، 188

كحيل، �إبر�هيم، 47

�لكعكباين، �صالح، 261

كفار ديروم، 34

كفر �ل�صيخ، 116

كلوب، عر�بي، 255

�لكوم �لطويل )قرية(، 116

 ،113–110  ،103  ،66  ،63  ،47 �لكويت، 

 ،126–125  ،122  ،119–118  ،116

 ،228  ،173  ،136–135  ،131–128

 ،251 ،247 ،244 ،241–237 ،235 ،233

 ،269–267  ،264–257  ،255–254

275 ،272

- حكومة �لكويت، 127

)ل(

الجو�ص )نيجرييا(، 247

�لالذقية، 133–134

لبنان، 19–20، 23، 112–113، 136–137، 

262 ،257 ،254–250

�للد، 30

لندن، 193، 195

�للولو، وليد، 174

ليبيا، 20، 235

)م(

موؤمتر �أريحا )1948(، 22

 ،172 )�لقد�ص(،  �لعام  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر 

247 ،199–198

)�لقاهرة(  �الأول  �لعربي  �لقمة  موؤمتر 

26 ،)1964(

مار �ليا�ص، 34

متويل، 60، 177

�ملجدل، 30، 188، 191

جملة �صوت فل�صطني، 82

جملة فل�صطيننا، 251، 260–262، 263

�ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية، 194، 196

خميم جباليا، 61، 65، 104، 177

خميم حّطني، 194

خميم دير �لبلح، 72

خميم �ل�صاطئ، 61، 70، 105، 177

خميم عقبة جب، 245–246، 271

خميم عني �حللوة، 253

خميم �لن�صري�ت، 175، 240

مدر�صة �لب الأبناء �ل�صهد�ء )غزة(، 246

مدر�صة خالد بن �لوليد )غزة(، 240

فل�صطني )غزة(،  ثانوية  �ل�صافعي/  مدر�صة 

176 ،67

مدر�صة �لنجاة )�لعر�ق(، 69، 111

مدر�صة �لن�صري�ت )غزة(، 66

 ،129–128  ،126  ،111 ح�صن،  �ملدهون، 

238

مر�د، نافذ، 45، 165



370

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

مركز بيال )كفر �ل�صيخ(، 116

 ،203  ،176  ،78–76  ،74 �صعيد،  �ملزّين، 

270 ،240 ،229–228

 ،171  ،117  ،54  ،48 �صادق،  �ملزيني، 

183–182

�ملزيني، ماجد، 81، 241

م�صتعمرة تلبيوت، 34

م�صتعمرة ر�مات ر�حيل، 34

م�صتعمرة ري�صون الزيون، 190

م�صتعمرة �صيدي بوكر، 188

م�صتعمرة نتز�نا، 191

م�صتعمرة ياد مردخاي، 34

م�صجد �ل�صجاعية �لكبري )غزة(، 55

�مل�صجد �ل�صمايل )غزة(، 105

م�صجد �ل�صمعة )غزة(، 55

�مل�صجد �لعمري )غزة(، 54

م�صجد �لكنز )غزة(، 54، 105

�مل�صحال، �صعيد، 81–82، 208–209، 260، 

271

�مل�صلمي، حممد، 57

م�صتهى، كامل، 48، 55

�مل�صّدر، فريح، 165، 181–182

 ،31  ،29  ،27–25  ،23–22  ،20–19 م�رش، 

 ،59  ،57  ،53–52  ،50  ،43  ،35  ،33

 ،84  ،80  ،70  ،69–68  ،66–65  ،61

 ،116–115 ،113 ،108–107 ،103 ،86

 ،136  ،133  ،130  ،128  ،124–119

 ،197  ،194  ،185  ،173  ،169–164

 ،238  ،236–233  ،228  ،209  ،207

 ،257  ،253–252  ،246  ،244–242

275 ،267–266 ،264–263

- �أبو زعبل )�صجن(، 117

 ،23 �مل�رشية،  �لقو�ت  �مل�رشي/  �جلي�ص   -

 ،167 ،163 ،132 ،84 ،72 ،52 ،35–34

 ،193  ،189  ،182  ،180–178  ،171

254 ،233 ،196

 ،46  ،43  ،35  ،33 �مل�رشية،  �حلكومة   -

202 ،197–195 ،192 ،182

- �لزقازيق )م�رش(، 59، 122

- �لفيوم )�صجن(، 60، 121

- قنا )�صجن(، 117

- ليمان طره )�صجن(، 117

- �ملخابر�ت �مل�رشية، 35، 84، 105، 182، 

258 ،236 ،209 ،202 ،190 ،187

- �لو�حات )�صجن(، 60، 122

�مل�رشي، �إبر�هيم، 252

م�صطفى، عبد �لوهاب، 133

�ملطوع، عبد �هلل )�أبو بدر(، 125، 256–257

�ملطوع، عبد �لعزيز، 125

معركة �لق�صطل، 34

�ملغازي )غزة(، 54، 56

مقد�د، عثمان، 117

مقد�د، حممود، 74

�ملالح، �أحمد فا�صل، 47

�مللك فاروق، 70

)م.ت.ف(،  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

244 ،36 ،26 ،24–23

- �ملجل�ص �لوطني �الأول )1964(، 26

- �ملجل�ص �لوطني )غزة(، 22

منظمة �جلهاد �ملقد�ص، 18

�ملنقور، نا�رش، 234

�ملَنْيَل )�لقاهرة(، 108، 121، 243

 ،190–189  ،186–184 بني،  موري�ص، 

197–196

�مليثاق �لقومي �لفل�صطيني، 26
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)ن(

نابل�ص، 30، 124

�لنت�صة، رفيق، 114، 200، 249–250

�لنت�صة، عبد �لنبي، 200

�لنت�صة، ها�صم �صادق عبد �لنبي، 271

�لنجار، عبد �حلميد، 60

�لنجار، حممد، 56

 ،114  ،74  ،72  ،57 �لنجار، حممد يو�صف، 

 ،246  –245  ،229  ،173–172  ،165

269 ،261 ،250–249

جنيب، حممد، 54، 82، 85

�لنحا�ص با�صا، 167

 ،118  ،113  ،110  ،108 عدنان،  �لنحوي، 

 ،235  ،133–132  ،124–123  ،121

243–242

�لنخالة، ح�صن، 48، 59

ن�صار، عبد �لكرمي، 128

 ،172  ،129–128  ،125 مو�صى،  ار،  ن�صَّ

238

ن�رش، يعقوب، 62

�لن�صري�ت )غزة(، 54–55، 57

نقابة �ملعلمني �لفل�صطينيني )غزة(، 66

�لنقب، 183، 186، 193، 196

�لنم�صا، 255، 261

�لنونو، حممد، 176

نيجرييا، 247

)هـ(

�لهاجاناه، 18

هارت، �آالن، 259

ها�صم ر�صيد، هارون، 45

�له�صيبي، ح�صن، 70، 166

�له�صيبي، ماأمون، 209

�لهلي�ص، �صعيد، 129

�لهم�صي، �صالمة، 74

�لهيئة �لعربية �لعليا، 21–23، 26، 230

هيكل، حممد ح�صنني، 275

)و(

و�ر�صو )فر�صوفيا(، 83

 ،63  ،59  ،45 جهاد(،  )�أبو  خليل  �لوزير، 

 ،128 ،122–121 ،84–83 ،78 ،72 ،67

 ،180  ،178  ،176–172  ،162–161

 ،210–204 ،201 ،194 ،191–188 ،182

 ،241–240 ،238–233 ،230–228 ،226

 ،262–255  ،251  ،247–245  ،243

272 ،270 ،268

�لوزير، غالب، 74، 76–78، 203، 228–229، 

240

وعد بلفور، 17

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، 244

وهبة، جميل، 32

)ي(

يازور، 188

�ليازوري، �إبر�هيم، 117

يا�صني، �أحمد، 70، 105، 113–114، 135

يا�صني، علي نا�رش، 86، 244

يافا، 18، 30، 33، 164–165، 188، 237

يكن، فتحي، 112

�ليمن، 127

يو�صف، عي�صى حممد، 72، 82
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قائمة امل�صادر واملراجع

املراجع العربية:

اأولً: وثائق غري من�شورة:

مطبوعة  ن�صخة   ،1967-1951 جب  عقبة  �صعبة  �مل�صلمون:  �الإخو�ن  ها�صم،  عز�م،   .1

)�آب/  �صالح  ملح�صن  عز�م  ها�صم  �صلمها   A4 �صفحات   9 من   )word وورد  )ملف 

�أغ�صط�ص 1998(.

ثانياً: املذكرات وال�شري الذاتية:

�أبو عزة، عبد �هلل، مع احلركة الإ�شالمية يف الدول العربية. �لكويت: د�ر �لقلم، 1985.  .1

�أبو ميزر، حممد )�أبو حامت(، اجلذور والرتاب: حوار عن القد�س واملنفى والعودة   .2

�لعربي لالأبحاث  �ملركز  �لدوحة وبريوت:  �أبو فخر، حُماور وُمعد.  ال�شعبة، �صقر 

ودر��صة �ل�صيا�صات، 2020.

ب�صي�صو، معني، دفاتر فل�شطينية. بريوت: د�ر �لفار�بي، 1978.  .3

�لبنا، ح�صن، مذكرات الدعوة والداعية. �لقاهرة: �لزهر�ء لالإعالم �لعربي، 1990.  .4

خلف، �صالح، فل�شطيني بال هوية، ط 2. عّمان، �الأردن: د�ر �جليل، 1996.  .5

عّمان،  الأديب.  اأبو  الزعنون  �شليم  مذكرات  وامل�شرية:  ال�شرية  �صليم،  �لزعنون،   .6

�الأردن: �الأهلية للن�رش و�لتوزيع، 2013.

�ل�رشوق،  د�ر  �لقاهرة:  ذاتية.  �شرية  الثورة:  اإىل  النكبة  من  حياتي  نبيل،  �صعث،   .7

.2016

مقابالت  ال�شوا:  خليل  ظافر  احلاج  ُمِعد،  �لفل�صطيني،  و�لتوثيق  �لتاأريخ  مركز   .8

ووثائق. غزة: مركز �لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني، 2011.

غو�صة، �إبر�هيم، املئذنة احلمراء: �شرية ذاتية. بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات   .9

و�ال�صت�صار�ت، 2008.

ان، �الأردن:  �مل�صحال، �صعيد حممد، بني الثورة والنفط واأعمدة ال�رش ال�شبعة. عمَّ  .10

موؤ�ص�صة �لنا�رش، 2013.
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ثالثاً: املقابالت التي اأجراها املوؤلف:

اأ. مقابالت اأجراها املوؤلف ب�شكل مبا�رش:

�أبو دية، حممد، �لكويت، 1999/11/21.  .1

ان، �الأردن، 1998/8/19. �أبو �صماحة، غازي حممد يحيى، عمَّ  .2

�أبو عزة، عبد �هلل، �أبو ظبي، �الإمار�ت، 1998/6/29.  .3

�الآغا، خريي حافظ عثمان، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/16.  .4

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

جب، فوزي عيد، �لكويت، 1999/11/20.  .6

�حلاج عي�صى، نادر عز �لدين عبد �لكرمي، بريوت، لبنان، 2015/11/17.  .7

حلّ�ص، �صالح، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/16.  .8

حمد، �صليمان ح�صن �إ�صماعيل، عدة مقابالت، �أبرزها يف �لكويت، 1999/11/27-22،   .9

ومقابلة م�صجلة بالفيديو مع �ملوؤلف، بريوت، 2007/2/24.

حوري، توفيق ر��صد، بريوت، 2007/1/4، ومقابلة يف �صوفر، لبنان، 2018/10/10.  .10

�خلالدي، منذر، كو�الملبور، ماليزيا، 1997/9/26.  .11

�خل�رشي، حممد �صالح، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/14-13.  .12

�ل�صاوي�ص، حممد زهري م�صطفى، بريوت، 1998/9/3.  .13

�ل�رشيف، كامل �إ�صماعيل، عّمان، �الأردن، 1985/10/28، و2006/8/3.  .14

�صقره، يحيى، عّمان، �الأردن، 1998/8/24.  .15

�صيام، حممد حممود حممد، كو�الملبور، ماليزيا، 2000/6/5-4.  .16

عبد �لقادر، �صليمان حممد، مقابلة مع �ملوؤلف، عجمان، �الإمار�ت، 1998/6/30.  .17

عبد �لهادي، حممد، �صيد�، لبنان، 1998/9/2.  .18

عجور، منري، �لكويت، 1999/11/24.  .19

عز�م، ها�صم حممد، عّمان، �الأردن، 1998/8/14.  .20

غو�صة، �إبر�هيم د�ود �صحادة، عّمان، �الأردن، 15 و17 و1998/8/19.  .21

فنانة، كامل، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/15.  .22

�مل�رشي، �إبر�هيم، بريوت، 2018/10/2.   .23

يو�صف، عي�صى حممد، بريوت، 2018/10/9.  .24
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ب. مقابالت اأجريت بالنيابة عن املوؤلف:

�إمكانية دخول  مقابالت �أجر�ها �ل�صحفي حممد �حلاليقة بالنيابة عن �ملوؤلف، لعدم 

�ملوؤلف �إىل فل�صطني �ملحتلة.

دخان، عبد �لفتاح ح�صن، مقابلة، غزة، فل�صطني، كانون �الأول/ دي�صمب 1998،   .1

�صمعة، حممد ح�صن، مقابلة، غزة، فل�صطني، كانون �الأول/ دي�صمب 1998.  .2

�صبحة، ناجي م�صطفى عبد �هلل، مقابلة، عنبتا، فل�صطني، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1998.  .3

�لنت�صة، ها�صم �صادق عبد �لنبي، مقابلة، �خلليل، فل�صطني �ملحتلة، �صباط/ فب�ير 1999.  .4

ج. مقابالت �شابقة اأجراها املوؤلف:

هناك ثالث �صخ�صيات �أ�صري �إليها يف �لدر��صة، كان �ملوؤلف قد �أجرى مقابالت معها يف 

منت�صف �لثمانينيات، يف �أثناء حت�صريه لبحث �ملاج�صتري عن �لتيار �الإ�صالمي يف فل�صطني 

�لذي يغطي �لفرتة 1917-1948؛ وهم:

خليفة، حممد عبد �لرحمن، مقابلة مع �ملوؤلف، عّمان، �الأردن، 1985/10/30.  .1

عمرية، يو�صف، مقابلة مع �ملوؤلف، �لكويت، 1985/11/6.  .2

علي، عبد �لعزيز، مقابلة مع �ملوؤلف، �لكويت، 1985/9/27.  .3

رابعاً: مقابالت غري من�شورة اأجراها اآخرون:

1996/6/4، ن�صخة ورقية بخط  �الأردن،  �لعزيز علي، مقابلة مع غ�صان دوعر،  عبد   .1

�ليد حمفوظة لدى �ملوؤلف.

خام�شاً: املرا�شالت التي اأجراها املوؤلف:

�إىل حم�صن حممد �صالح، ماليزيا،  �إ�صماعيل، ر�صالة، �لكويت،  حمد، �صليمان ح�صن   .1

.1998/2/10

�شاد�شاً: الكتب:

عكا،   .1967-1948 غزة  قطاع  يف  ال�شيا�شية  احلركات  اأ�شول  زياد،  عمرو،  �أبو   .1

فل�صطني �ملحتلة: د�ر �الأ�صو�ر، 1987.

و�شيا�شية  اقت�شادية  تطورات   :1967-1948 غزة  قطاع  ح�صني،  �لنمل،  �أبو   .2

واجتماعية وع�شكرية. بريوت: مركز �الأبحاث - م.ت.ف، 1979.
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يف  �شهادات  ب�شي�شو:  م�شطفى  هاين  الإ�شالمي  الداعية  �إ�صماعيل،  �لبع�صي،   .3

ح�رشة الغياب. غزة: معهد بيت �حلكمة، 2018.

�لبنا، ح�صن، جمموعة ر�شائل الإمام ال�شهيد ح�شن البنا، ط 4. بريوت: �ملوؤ�ص�صة   .4

�الإ�صالمية للطباعة و�لن�رش، 2004.

ان، �الأردن: د.ن،  عمَّ اأردنية.  بعيداً عن ال�شيا�شة: �شخ�شيات  �لتل، ملك يو�صف،   .5

 .1996

الإ�رشائيلية  )الرواية   1948-1947 فل�شطني  حرب  مرتجم،  خليفة،  �أحمد   .6

الر�شمية(. قب�ص: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1984.

�حلروب، خالد، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية. بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات   .7

�لفل�صطينية، 1996.

ح�صني، ح�صن خليل، اأبو اإياد �شالح خلف: �شفحات جمهولة من حياته. عمان:   .8

د.ن، 1991.

]�لقاهرة[: �ملركز   .2 اأ�رشار بدايته واأ�شباب اغتياله، ط  اأبو جهاد:  حمزة، حممد،   .9

�مل�رشي �لعربي، 1989.

 .1948-1917 فل�شطني  يف  ال�شيا�شية  واملوؤ�ش�شات  القيادات  بيان،  �حلوت،   .10

بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1981.

�لتاأريخ  مركز  غزة:  امل�شلمني.  الإخوان  جماعة  يف  عاماً   60 �إ�صماعيل،  �خلالدي،   .11

و�لتوثيق �لفل�صطيني، 2010.

ها�شم  ال�شيخ  ال�شهيد  الإمام  عيون  يف  فل�شطني  ها�صم،  حم�صن  �خلزند�ر،   .12

اخلزندار. د.م: د.ن، 2011.

�لقاهرة: امل�شلمني.  الإخوان  عند  ال�شيا�شية  الرتبية  �ملعز،  عبد  عثمان  ر�صالن،   .13 

د�ر �لتوزيع �الإ�صالمية، د.ت.

�ل�صباعي، م�صطفى، الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني. د.م: د�ر �لنذير، 1986.  .14

�ل�صي�صي، عبا�ص، يف قافلة الإخوان امل�شلمني. د.م: د.ن، 1986.  .15

�الأردن:  �لزرقاء،   .3 ط  فل�شطني،  حرب  يف  امل�شلمون  الإخوان  كامل،  �ل�رشيف،   .16

مكتبة �ملنار، 1984.

�ل�رشيف، كامل، املقاومة ال�رشية يف قناة ال�شوي�س، ط 2. �لزرقاء، �الأردن: مكتبة   .17

�ملنار، 1984.
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قامت  �ل�رشيف.  كامل  �أور�ق  من  خمتارة  �صفحات  )حمرر(،  كامل  مها  �ل�رشيف،   .18

�ل�صيدة مها �ل�رشيف م�صكورة باإهد�ء ن�صخة من هذه �الأور�ق للموؤلف، عّمان، 2006.

)1967-1987م(،  غزة  قطاع  يف  امل�شلمني  الإخوان  حركة  نهاد،  خليل،  �ل�صيخ   .19

�صل�صلة �إ�صد�ر�ت مركز �لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني، �الإ�صد�ر �لثالث. غزة: مركز 

�لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني، 2011.

اجلهاد  حركة  يف  واأثره  فل�شطني  يف  الإ�شالمي  التيار  حممد،  حم�صن  �صالح،   .20

1917-1948، ط 2. �لكويت: مكتبة �لفالح، 1988.

وتطوراتها  التاريخية  خلفياتها  الفل�شطينية:  الق�شية  حممد،  حم�صن  �صالح،   .21

املعا�رشة. بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012.

�صالح، حم�صن حممد، امل�شار التائه للدولة الفل�شطينية، �صل�صلة �أور�ق �جلزيرة   .22

للعلوم  �لعربية  و�لد�ر  للدر��صات  �جلزيرة  مركز  وبريوت:  �لدوحة   .20 رقم 

نا�رشون، 2011.

�صايغ، يزيد، الكفاح امل�شلح والبحث عن الدولة: احلركة الوطنية الفل�شطينية،   .23

�لفل�صطينية،  �لدر��صات  موؤ�ص�صة  بريوت:  �رشحان.  با�صم  ترجمة   ،1993-1949

.2002

.1951-1947 املفقود  والفردو�س  املقد�س  بيت  نكبة  النكبة:  عارف،  �لعارف،   .24 

�صيد� - بريوت: �ملكتبة �لع�رشية، 1954.

عبد �حلليم، حممد، الإخوان امل�شلمون: اأحداث �شنعت التاريخ، روؤية من الداخل   .25

1928-1948. �الإ�صكندرية، م�رش: د�ر �لدعوة، 1983.

عبد �لرحمن، �أ�صعد، منظمة التحرير الفل�شطينية. نيقو�صيا: مركز �الأبحاث، 1985.  .26

عدو�ن، عاطف، ال�شيخ اأحمد يا�شني: حياته وجهاده. غزة: د.ن، د.ت.  .27

عّمان،   .7 ط  املعا�رشة،  الإ�شالمية  واحلركة  الدعوة  اأعالم  من  �هلل،  عبد  �لعقيل،   .28

�الأردن: د�ر �لب�صري، 2008.

الفل�شطينية.  للق�شية  امل�شلمني  الإخوان  ت�شور  حممد،  �لفتاح  عبد  �لعوي�صي،   .29

�لقاهرة: د�ر �لتوزيع و�لن�رش �الإ�صالمية، د.ت.
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