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ال�صخ�صيات التي اأجرى امل�ؤلف مقابالت معها

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 اأبو عزة الكويت للعمل يف اأبو ظبي يف �صيف 1972 حيث ا�صتقر هناك، ح�صل 

وموؤرخ  مفكر   .1980 �صنة  بربيطانيا  اك�صرت  جامعة  من  التاريخ  يف  الدكتوراه  على 

وكاتب اإ�صالمي ن�رشت له العديد من الدرا�صات والكتب.

�صمال  درا�س  بيت  قرية  يف  ولد  حذيفة(:  )�أبو  بارود  جربيل  �أحمد  �لرحمن  عبد   .10

غزة  قطاع  اإىل   1948 حرب  يف  عائلته  هاجرت   .1937 �صنة  غزة  مدينة  �رشقي 

وا�صتقرت يف خميم جباليا. انتظم يف جماعة الإخوان امل�صلمني يف مطلع اخلم�صينيات. 

در�س الأدب العربي يف القاهرة. من موؤ�ص�صي تنظيم الإخوان الفل�صطينيني، وكان 

الإخوان  على  امل�رشي  النظام  حملة  يف  اعتقل  ب�صي�صو.  هاين  العام  للمراقب  نائباً 

العربي  الأدب  ال�صجن �صبع �صنني. ح�صل على دكتوراه يف  1965، ومكث يف  �صنة 

�صنة 1972، وعمل اأ�صتاذاً يف جامعة امللك عبد العزيز بجدة 1972-2002. من رموز 

اأبرز ال�صعراء  الإخوان يف ال�صعودية، ومن موؤ�ص�صي حركة حما�س ورموزها. من 

الإ�صالميني الفل�صطينيني، تويف رحمه اهلل يف 2010/4/17.

عبد �لفتاح ح�سن دخان )�أبو �أ�سامة(: ولد يف �صنة 1936 يف قرية عراق �صويدان   .11

�صمال �رشقي غزة. هاجرت عائلته يف حرب 1948 اإىل قطاع غزة وا�صتقرت يف خميم 

1950. تخ�ص�س يف اجلغرافيا،  امل�صلمني �صنة  الإخوان  ان�صم جلماعة  الن�صريات. 

مدار�صها  لإحدى  وناظراً   ،1959-1955 الأونروا  مدار�س  يف  مدر�صاً  وعمل 

الإداري لالإخوان يف  املكتب  1959-1996. من قادة الإخوان يف قطاع غزة، تراأ�س 

ال�صفة والقطاع يف الثمانينيات، من موؤ�ص�صي حما�س؛ انتخب نائباً عن كتلة الإ�صالح 

والتغيري )حما�س( يف املجل�س الت�رشيعي �صنة 2006.

،1938/6/5 يف  البلح  دير  مدينة  يف  ولد  غ�سان(:  )�أبو  يو�سف  حممد  عي�سى   .12 

)تخ�ص�س  وتربية  علوم  در�س   ،1953 �صنة  امل�صلمني  الإخوان  جلماعة  انتمى 

يف  نا�صطاً  وكان   ،1959-1955 �صم�س  عني  الرتبية بجامعة  بكلية  واأحياء(  كيمياء 

درا�صياً  عاماً  واحدة  غرفة  يف  حمود  الفتاح  عبد  مع  وعا�س  فل�صطني،  طلبة  رابطة 

 .1980-1961 ليبيا  1959-1961، ثم يف  )1956/1955(. عمل يف مكة بال�صعودية 

ان�صم لفتح �صنة 1968، وكان له دور رئي�صي يف تاأ�صي�س احتاد املعلمني الفل�صطينيني 

يف  لين�صط  عاد  حيث   ،1980 �صنة  الإمارات  يف  للعمل  انتقل   .1970 �صنة  ليبيا  يف 

الإخوان الفل�صطينيني ويتوىل مواقع قيادية. ترك الإمارات �صنة 2012 لي�صتقر بني 

اجلزائر 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



316

الإخوان امل�ضلمون الفل�ضطينيون

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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اأع�ضاء موؤ�ض�ضون ورياديون يف فتح

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 
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�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.
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�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.



336

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

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 



338

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

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 
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�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.
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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



354

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

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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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






