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�أبرز  من  كان   ،
11949 �صنة  �خلليل  مدينة  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  تاأ�ص�صت 

موؤ�ص�صيها �حلاج ر�صيد �قنيبي، وها�صم عبد �لنبي �لنت�صة �لذي كان قائد فرقة �جلو�لة، 

 عندما ز�ر �ملدينة، باالإ�صافة 
2
و�حلاج ر��صد �صلهب �لذي كان �حلار�ص �خلا�ص لله�صيبي

 و�أ�صهم يف تاأ�صي�ص حزب �لتحرير.
3
�إىل �آخرين �لتحق �أحدهم بال�صيخ تقي �لدين �لنبهاين

وبينما �أنا يف �ل�صف �الأول �إعد�دي �صنة 1956، وحتديد�ً يف عطلة �ملدر�صة �ل�صيفية بعد 

�أّنه �صّجلني يف فرقٍة ريا�صيٍة للعب �لتن�ص.  �ل�صف �ل�صاد�ص، �أخبين و�لدي رحمه �هلل، 

فذهبت مبا�رشة الألعب وكان ذلك يف “د�ر �الإخو�ن �مل�صلمني”، وهي د�ٌر مكونٌة من �صتِّ 

بالقرب من  �لقي�صي وتقع  �آل  �الآن، وكانت م�صتاأجرة من  تز�ل موجودة حتى  غرف ال 

�لدبوية، و�أطلق �لنا�ص على �ل�صارع �لذي يرُّ بجانبها “�صارع �الإخو�ن �مل�صلمني” وهو 

“�صارع �ل�صهد�ء” حالياً.

وعندما رفع �ملوؤذن �أذ�ن �لظهر، توقفنا عن �للعب ثم تو�صاأنا، و�صلينا �لظهر جماعة 

يف غرفة �ل�صالة يف د�ر �الإخو�ن، وبعد �أن فرغنا من �ل�صالة دخلت �إىل غرفة �الإد�رة برفقة 

يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لتاأ�صي�صية  �لهيئة  �أع�صاء  �أحد  قنيبي  ر�صيد  �صهادة  �لن�ص  هذ�  مالحق  �صمن  �أثبت   
1

�الأول،  �مللحق  �نظر:  �هلل.  �لدكتور عدنان م�صودي، رحمه  بناء على طلب  نها  1949، و�لتي دوَّ �خلليل �صنة 

129. )�ملحرر( �ص 

�حلقوق  مدر�صة  من  تخرج  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  جلماعة  �لثاين  �لعام  �ملر�صد   :)1973-1891( �له�صيبي  ح�صن   
2

ختري يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1951 
ُ
�صنة 1915. عمل يف �ملحاماة و�لق�صاء و�صار م�صت�صار�ً مبحكمة �لنق�ص. �أ

ليكون خلفاً لل�صيخ ح�صن �لبنا يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني. �صدر عليه حكم باالإعد�م خفف للموؤبد يف �أو�خر 

فرج عنه لظروفه �ل�صحية ليعاد �عتقاله �صنة 
ُ
�أ �صنة 1954 بعد خالف �الإخو�ن �مل�صلمني وجمال عبد �لنا�رش. 

1965، ومدد �عتقاله حتى ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1971. تويف يف �لقاهرة. )�ملحرر(

تقي �لدين �لنبهاين )1914-1977(: �أبرز موؤ�ص�صي حزب �لتحرير �الإ�صالمي وزعيمه �الأول. ولد يف قرية �إجزم   
3

ق�صاء �صفد، ح�صل على �صهادة �لعاملية يف �ل�رشيعة من �الأزهر مب�رش، عمل مدر�صاً للعلوم �ل�رشعية ثم عمل 

يف �لق�صاء �ل�رشعي. �صغل من�صب نائب رئي�ص جمعية �العت�صام �لتي �أ�ص�صت كجمعية لالأمر باملعروف و�لنهي 

1948، تقدم يف ت�رشين �لثاين/  1941، عمل قا�صياً ملحكمة �لقد�ص �ل�رشعية بعد �صنة  عن �ملنكر يف حيفا �صنة 

1952 بطلب لوز�رة �لد�خلية �الأردنية للح�صول على رخ�صة من �أجل �إن�صاء حزب �صيا�صي. حظرت  نوفمب 

�ل�صلطات �الأردنية �حلزب يف �آذ�ر/ مار�ص 1953، غادر بعدها �الأردن لي�صتقر يف لبنان، حاول طلب �لن�رشة من 

�لعر�ق �أكرث من مرة لكنه �صجن وطرد، تويف ودفن يف بريوت. �نظر: ه�صام عليو�ن، ال�شيخ تقي الدين النبهاين 

داعية اخلالفة االإ�شالمية )بريوت: مركز �حل�صارة لتنمية �لفكر �الإ�صالمي، 2009(. �ص 15-21. )�ملحرر(
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�أ�رشٍة يل نقيبها �ل�صيخ عبد �لعزيز �ملدهون، وكان  �أول  خم�صة من �ل�صباب، لتكون هذه 

�أول حديٍث �رشيٍف تعلّمته: عن �أبي هريرة [ عن �لنبي ] قال: “�صبعة يظلهم �هلل يف 

ظله يوم ال ظّل �إال ظله، �إمام عادل و�صاب ن�صاأ يف عبادة �هلل، ورجل قلبه معلق بامل�صاجد، 

ورجالن حتابا يف �هلل �جتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته �مر�أة ذ�ت من�صب وجمال 

فقال �إين �أخاف �هلل. ورجل ت�صدق ب�صدقة فاأخفاها حتى ال تعلم �صماله ما تنفق يينه، 

ورجل ذكر �هلل خالياً ففا�صت عيناه” )متفق عليه(.

عليهم  فاأ�صلّم  �أ�رشته،  و�أع�صاء  و�لدي  على  �أدخل  كنت  �صغري  يف  �أين  و�أذكر 

�أ�رشتهم  وكانت  �لعاملني!  �الإخو�ن  من  �أكون  �أن  يل  فيدعون  و�حد�ً،  و�حد�ً  و�أ�صافحهم 

�إىل و�لدي حممد  “�أ�رشة عثمان بن عفان”، ت�صم باالإ�صافة  تعقد يف بيتنا، ويطلق عليها 

، وعي�صى عبد �لنبي، 
6
، وعبد �ملجيد �لزير

5
، وحافظ عبد �لنبي

4
ر�صاد �ل�رشيف )نقيبها(

�أ�رشة  �إىل هذه �الأ�رشة، كانت هناك  وعبد �لرز�ق �ل�صويكي، وحمادة �صاهني. باالإ�صافة 

�أخرى للتجار ت�صمُّ ح�صني �صاور، ور��صد حموري، وح�صني �ر�صيد.

حممد ر�صاد �ل�رشيف )1925-(: من وجوه �لعمل �الإ�صالمي يف �خلليل، حفيد �ل�صيخ عبد �لرحمن �ل�رشيف. عمل   
4

للغة �لعربية، يلقب مبقرئ �مل�صجد �الأق�صى، �صجل له م�صحف مرتل بتكليف من �ملوؤمتر �الإ�صالمي  مدر�صاً 

�ملنعقد يف جدة �صنة 1980، و�صمي بـ“�مل�صحف �لها�صمي �ملرتل لبيت �ملقد�ص”، تزوج �لدكتور عدنان م�صودي 

�بنته “�أم كلثوم” يف متوز/ يوليو 1968، م�صتقر حالياً يف عّمان. )�ملحرر(

حافظ عبد �لنبي �لنت�صة )1924-2007(: ولد يف �خلليل، تخرج من كلية �لطب يف جامعة �لقاهرة، �أ�صهم يف تاأ�صي�ص   
5

وع�صوية ورئا�صة عدد�ً من �ملوؤ�ص�صات. �نتُخب �صنة 1956 لع�صوية �لبملان �الأردين ممثالً للخليل �صمن قائمة 

عيد �نتخابه يف ني�صان/ �أبريل 1967. �صغل ع�صوية �لوفد �لفل�صطيني لهيئة �الأمم �ملتحدة 
ُ
�الإخو�ن �مل�صلمني و�أ

برئا�صة �أحمد �ل�صقريي �صنة 1963. جلاأ �إليه �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة بعد �حتالل �ل�صفة �لغربية من قبل 

�الحتالل �ل�صهيوين �صنة 1967 لريبطهم باالإخو�ن �مل�صلمني يف �ل�صفة �لغربية، كونه �أحد �أبرز وجوه �الإخو�ن 

يف �ل�صفة، وكان هذ� �الت�صال مقدمة لتاأ�صي�ص �ملكتب �الإد�ري �لعام لل�صفة �لغربية وقطاع غزة. تويف يف �خلليل. 

)�ملحرر(

عبد �ملجيد �لزير )1924-(: ولد يف مدينة �خلليل، در�ص �لطب يف م�رش ويف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، تر�صح   
6

لالنتخابات �لنيابية �صنة 1962 كمر�صح لالإخو�ن �مل�صلمني يف �خلليل ب�صحبة �لدكتور حافظ عبد �لنبي. َعِمل 

مدير�ً لد�ئرة �ل�صحة يف �خلليل، وُعنيِّ �صنة 1986 بقر�ر من �الأردن رئي�صاً لبلدية �خلليل، و��صتمر يف هذ� �ملن�صب 

حتى �صنة 1994. ن�صط يف �صفوف �الإخو�ن �مل�صلمني يف �خلليل و�صغل ع�صوية �ملكتب �الإد�ري �لعام للجماعة 

وم�صوؤولية �الإخو�ن يف �خلليل حتى خروجه من �جلماعة �صنة 1975، وهو �أحد �لوجوه �الإخو�نية �لتي �ت�صل 

بها �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة بعد حرب 1967. )�ملحرر(
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ب�سحبة التكروري

ثلثها  يذهب  دقيقة  و�أربعني  خم�صاً  �لدر��صية  �حل�ّصة  مدة  كانت  در��صتنا،  �أثناء  يف 

مادة  معلم  �لتكروري  عرفات  �الأ�صتاذ  كان  �الأ�صتاذ.  �إليه  ينتمي  �لذي  للحزب  “دعاية” 

�ل�صف  يف  �لطاولة  على  يجل�ص  كان  علي،  بن  �حل�صن  مدر�صة  يف  �الإ�صالمية  �لرتبية 

ويتعرُف �إلينا طالباً طالباً، و�صاألني مرًة مل ال ير�ين يف د�ر �الإخو�ن، فخجلت منه، ثم طلب 

مني �أن �أح�رش يوم �خلمي�ص مع �الأخ حممد عبد �لعزيز ر�رش�ص.

�أ�صتاذ  �لتكروري وهو  �أ�رشة جديدة كان نقيبها �الأ�صتاذ عرفات  وفعالً، دخلت يف 

على  كبرٌي  ف�صٌل  وله  �الإ�صالمي،  �لدِّين  يعلمنا  كان  �أنه  �إال  �لريا�صيات،  يف  متخ�ص�ص 

�لقر�آن  من  �آية  بتف�صري  ن�صتهلّها  هذه،  �الأ�رشة  جل�صات  ويف  �ل�صباب.  من  كبرٍي  عدٍد 

ۀ  ڻ  ڻ  چ  �حلج  �صورة  من  �الأخرية  �الآية  حول  حديثنا  كان  فمّرة  �لكرمي، 

ۇ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۓ  ۓ ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ ۀ 
ې  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
 ،

چ7 ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  �آية  �حلديث  حمور  كان  �أخرى  ومّرًة 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
، ويف مرة ثالثة حتدث لنا عن ق�صة �لثالثة 

چ8 ڎ ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ 
�آيات �صورة �لتوبة. �لذين تخلفو� يف غزوة تبوك كما وردت يف 

وكان يتبع تف�صري �الآية ن�صاطاٍت تربوية �أخرى، ففي حديثنا عن �لنظافة �ل�صخ�صية 

منظمة  بطريقة  وطيّها  لورقتها  و�إرجاعها  �ل�صفرة  تنظيف  بتعليمنا  �لنقيب  قام  مرة، 

�ل�صهيد  �الإمام  لر�صائل  تطبيقاً  ذلك  وكان  ذقوننا،  نحلق  كنا  �أننا  حيث  �حلالقة،  بعد 

�صورة �حلج، �الآية 78.  
7

�صورة �لبقرة، �الآية 177.  
8
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ر�صالته  يف  ورد  ما  خ�صو�صاً  �صوؤونه،  يف  منظماً  �الإن�صان  يكون  �أن  يف  ؛ 
9

�لبنا ح�صن 

، وهي درو�ص للعمل كتبها �ل�صهيد ح�صن �لبنا �إىل �الإخو�ن �ملجاهدين من 
“�لتعاليم”10

�الإخو�ن �مل�صلمني �لذين �آمنو� ب�صمو دعوتهم، وقد�صية فكرتهم، وعزمو� �صادقني على 

�أن يعي�صو� بها، �أو يوتو� يف �صبيلها، �إىل هوؤالء �الإخو�ن فقط �أوجه هذه �لكلمات، وهي 

لي�صت درو�صاً حُتفظ، ولكنها تعليمات ُتنّفذ، فاإىل �لعمل �أيها �الإخو�ن �ل�صادقون... �أّما 

ولكل  و�إد�ريات،  ومظاهر  ومقاالت،  وكتب  وحما�رش�ت،  درو�ص  فلهم  هوؤالء...  غري 

ع�رشة،  بيعتنا  فاأركان  �حل�صنى.  �هلل  وعد  وكال  �خلري�ت،  فا�صتبقو�  موليها  هو  وجهة 

يكون  �أن  �لعمل  �صمن  ومن  لنا،  ي�رشح  يبد�أ  �لعمل  ويف  و�لعمل،  و�الإخال�ص  �لفهم 

�الإن�صان منظماً ومرتباً، فالرتتيب كنا نتعلمه يف �الأ�رشة ال من �الأب و�الأم.

�لدين  مادة  عالمات  من   %25 ي�صع  عرفات  �الأ�صتاذ  كان  ذلك  �إىل  باالإ�صافة 

يق�صد  هون”  �لظهر  بت�صلو�  “يعني  يقول:  كان  �لعملي،  �جلانب  على  �الإ�صالمي 

�ملدر�صة  من  �لقريب  بيتنا  يف  �لغد�ء  الأتناول  �صاأذهب  �أيّن  �أخبه  فكنت  �ملدر�صة،  يف 

وت�صلي  فتتو�صاأ  وتاأتي  “تتغدى  يل:  ويقول  ذلك  يرف�ص  كان  لكنه  هناك،  و�أ�صلي 

�أبو رفعت”، و�أبو رفعت هذ� كان يحمل دفرت�ً ي�صّجل فيه من  هنا، حتى يكتب ��صمك 

ي�صلي. ال  ومن  ي�صلي 

�صبع  �إىل  �صّت  من  خاللهما  ندر�ص  فرتتني  على  يتم  كان  �لدر��صة  نظام  �أن  علماً 

ح�ص�ص، يف�صل بينهما �صاعة ون�صف، نعود فيها �إىل بيوتنا لتناول طعام �لغد�ء، �أو نبقى 

يف �ملدر�صة، فنتناول فيها وجبة �لغد�ء، ومن�صي بقية �لوقت يف �لدر��صة �أو �للعب.

ومن �جلانب �لعملي كذلك �أد�ء �صالة �جلمعة يف �حلرم �الإبر�هيمي، فقد كان يتوجب 

علينا �ل�صالة يف ق�صم “�جلاوليه”: وهو عنب من �حلرم، حيث يجل�ص �أبو رفعت لي�صّجل 

�ل�صف و��صمه  �أنه ذ�ت يوم وقف عريف  و�أتذكر  �لطلبة،  �أ�صماء �حل�صور و�لغياب من 

له:  فقال  �مل�صلمني”،  �الإخو�ن  يف  �لدخول  نريد  ال  “نحن  لالأ�صتاذ  ليقول  خطاب  ح�صن 

مب�رش،  �ملحمودية  يف  ولد  �الأول.  ومر�صدها  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  موؤ�ص�ص   :)1949-1906( �لبنا  ح�صن   
9

و�أ�ص�ص  �الإ�صماعيلية،  مدينة  يف  مدر�صاً  ُعنيِّ   ،1927 �صنة  �لعلوم  د�ر  من  تخرج  مبكرة،  �صّن  يف  �لقر�آن  حفظ 

يف  للقتال  �مل�صلمني  �الإخو�ن  وجه  �الإ�صالم.  ب�صمولية  نادى   .1928 �صنة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  فيها 

�لبنا،  ح�صن  �نظر:   .1949/2/12 يف  �غتيل  �لغر�ص،  لهذ�  �ملتطوعني  من  �ملئات  وجهز   ،1948 �صنة  فل�صطني 

مذكرات الدعوة والداعية. )�ملحرر(

 ،)1984 �لتوفيقية،  3 )�لقاهرة: �ملكتبة  ط  جمموعة ر�شائل االإمام ال�شهيد ح�شن البنا،  �لبنا،  �نظر: ح�صن   
10

�ص 301-320. )�ملحرر(
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ترى  كي  �حلرم  يف  ت�صلي  �أن  �أريدك  و�إمنا  �الإخو�ن،  يف  �لدخول  منك  �أطلب  ال  “�أنا 

�أبو رفعت، يكنك �أن ت�صلي يف “�ل�صحن”، �أو يف “�الإ�صحاقية” لكن ��صعد لل�صالم على 

�أبو رفعت، الأن من ال ي�صجل ��صمه �أخ�صم عليه 20 عالمة من �ملادة �لعملية”. 

فكان  نفو�صهم،  يف  �لنفاق  يرّبي  �ل�صالة  على  �لطالب  �إجبار  �أّن  له  قلنا  ومرًة 

قوتي  ��صتخد�م  يكنني  �الآن  �لرغبة،  فيهم  تتولد  ثم  بالقوة،  �الآن  “نلزمهم  يقول: 

�الأ�صتاذ  كان  لقد  �أحر�ر”،  ذلك  بعد  هم  ثم  وتعويدهم،  �إجبارهم  يف  و�صالحياتي 

خيزر�نة،  �أو  ع�صاً  يحمل  �الأ�صاتذة  من  كغريه  كان  �لعظيم،  للمرّبي  مثاالً  �لتكروري 

تالزمهم كالكتّاب! لكنه مل ي�صتخدمها يف �رشب �لطالب، و�أذكر مّرة �أّن طالباً �عرت�ص 

�أن  �أحد  ي�صتطيع  �لطالب وال  بقوتي، ويهابني  وقتها  له وكنت م�صهور�ً  عليه، فوقفت 

]يق�صد ي�رشعني[. “يبطحني” 

 �لتي كانت جتمعنا يف بيته عند ح�صور �الأخ حممد عبد �لرحمن 
وال �أن�صى “�لِقَدر”11

�لتكروري كان ي�صنع طعاماً  �الأ�صتاذ  �أن  و�إخو�نه من عّمان، كما   
“�أبو ماجد”12 خليفة 

كنا  �لتي  �للحمة”  “مقلوبة  �أي�صاً  �أن�صى  ال  �إيّن  ثم  لقلوبهم،  تاأليفاً  �الإخوة  بع�ص  ويدعو 

نتناولها يف بيته �ملطل على �حلرم.

�ملناهج  ق�صم  يف  عّمان  يف  ليعمل   1967 حرب  قبل  �لتكروري  �صتاذ  �الأ غادرنا 

و�الأخ   
13

�لفرحان �صـحـق  �إ خ  �الأ ب�صحبـة  ردنـيـة،  �الأ و�لتعليـم  �لتـربية  وز�رة  يف 

�أحد �الأكالت �الأكرث �صعبية يف مدينة �خلليل، تتكون من �الأرز و�للحم وحّب �حلم�ص، وتطهى با�صتخد�م �أو�ين   
11

فخارية خا�صة يف �الأفر�ن �لعامة.

حممد عبد �لرحمن خليفة )1919-2006(: �ملر�قب �لعام �لثاين لالإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن. ولد يف مدينة �ل�صلط،   
12

ح�صل على دبلوم زر�عة، ودر�ص �لقانون. عمل حمامياً وقا�صياً ومدعياً عاماً، ��صتقال من �صلك �لق�صاء بعد 

�نتخابه مر�قباً عاماً لالإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن يف كانون �الأول/ دي�صمب 1953 خلفاً لعبد �للطيف �أبو قورة. 

له دور كبري يف �حت�صان �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني، ويف �الإعد�د النطالقة �لعمل �جلهادي لالإخو�ن، من 

خالل م�صوؤوليته على تنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني يف بالد �ل�صام. دخلت �جلماعة يف عهده �حلياة �لبملانية ومثَّلها 

مع بع�ص �إخو�نه. تويف يف عّمان. )�ملحرر(

يف  �الأمريكية  �جلامعة  يف  �لكيمياء  در�ص  للقد�ص.  �ملجاورة  كارم  عني  قرية  يف  ولد   :)-1935( �لفرحان  �إ�صحق   
13

�ملو�قع يف وز�رة  �الأمريكية. عمل يف عدد من  �ملتحدة  �لواليات  �لرتبية من  بريوت، وح�صل على دكتور�ه يف 

1970 ويف عدد من �لوز�ر�ت �لتالية كوزير للرتبية  �لرتبية و�لتعليم. كما ��صرتك يف وز�رة و�صفي �لتل �صنة 

�أول  ع�صوية  �صغل  كما  �لزرقاء،  وجامعة  �الأردنية  كاجلامعة  �ملوؤ�ص�صات  من  عدد  رئا�صة  �صغل  و�الأوقاف. 

جمل�ص ��صت�صاري باالأردن وجمل�ص �الأعيان. �أ�صبح �أول �أمني عام حلزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي و�صغل رئي�ص 

جمل�ص �صورى �حلزب، وهو من �مل�رشفني على تاأ�صي�ص “قو�عد �ل�صيوخ”. )�ملحرر(
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، وقبل �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب بفرتة وجيزة �أ�صيب بر�صا�صة 
14

عبد �للطيف عربيات

�أردين  ع�صكري  موقع  بجو�ر  مروره  �أثناء  يف  �الأردين  �جلي�ص  من  “خم�صماية”  عيار 

�أفقدته عينه و�أدخلته يف  �إ�صابته حرجة،  �ل�صعبية، وكانت  تعر�ص لهجوم من �جلبهة 

�أكرث من مرة يف بيته يف جبل �حل�صني يف عّمان. غيبوبة، لكّن �هلل �صفاه، ثّم زرته 

الن�ساط الإخواين

و�جتماعياً  وتربوياً  �صيا�صياً  ومتنوعاً؛  متعدد�ً  �لفرتة  تلك  يف  �الإخو�ين  �لن�صاط  كان 

وطبياً وريا�صياً، وهذ� كله �صمن هدف عام لالإخو�ن �مل�صلمني يجمعه ما كتب يف ر�صائل 

�ل�صهيد �الإمام ح�صن �لبنا. فباالإ�صافة �إىل �إقامة �ملع�صكر�ت وتنظيم �لرحالت الأفر�د �الأ�رش 

كنا نحيي �لذكريات، كذكرى غزوة بدر وذكرى �الإ�رش�ء و�ملعر�ج، كنّا نقيم �ملهرجانات 

�لرحمن  عبد  وحممد  �لفرحان  و�إ�صحق   
15

�لعظم كيو�صف  �مل�صهورون  �خلطباء  وياأتي 

�أهتف  باأن  كلفني  �لتكروري  عرفات  �الأ�صتاذ  �أنَّ  مرة  ذ�ت  �أذكر  خطبهم.  فيلقون  خليفة 

بهتاف �الإخو�ن يف بد�ية �الحتفال ونهايته، وكان �صوتي جهورياً مميز�ً، وكان ذلك �حلفل 

يف ديو�ن �لتميمي بالقرب من مدر�صة �أ�صامة، وخطب فيه يو�صف �لعظم و�لدكتور �إ�صحق 

�لفرحان �أ�صتاذ �لكيمياء �لذي كان يلقي علينا خطباً روحية موؤّثرة، يرفع فيها معنوياتنا �إذ 

.
كان يقول: “يقولون �أن معهم �لقنبلة �لذرية، نحن معنا رّب �لقنبلة �لذرية”16

عبد �للطيف عربيات )1933-(: ولد يف �ل�صلط باالأردن، حا�صل على �لدكتور�ه يف �لرتبية من �لواليات �ملتحدة   
14

�الأمريكية. عمل يف �صلك وز�رة �لرتبية و�لتعليم، كما �صغل رئا�صة جمل�ص �لنو�ب لثالث دور�ت )1993-1990(. 

عني يف جمل�ص �الأعيان )1993-1997(. تر�أ�ص حزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي، وله ن�صاط �صيا�صي بارز يف �ل�صاحة 

�الأردنية. )�ملحرر(

يو�صف �لعظم )1931-2007(: ولد يف معان باالأردن، تخرج من ق�صم �للغة �لعربية يف جامعة �الأزهر بالقاهرة،   
15

عمل يف �ل�صحافة و��صتغل بالتدري�ص، كتب �ل�صعر و�لق�صة، لقب ب�صاعر �الأق�صى. �نتخب �صنة 1963 ممثالً 

ملعان يف �لبملان �الأردين و��صتمر هذ� لعدة دور�ت متتالية، كما مثّل �الإخو�ن يف حكومة م�رش بدر�ن �لتي توىل 

فيها حقيبة وز�رة �لتنمية �الجتماعية. له دور كبري يف دعم �لتوجه �الإخو�ين للعمل �جلهادي يف فل�صطني. تويف 

يف عّمان. �نظر: يو�صف �لعظم، مذكرات ثالثة اأرباع قرن )عّمان: د�ر �ل�صياء، 2004(. )�ملحرر(

�أثبت �صمن ملحق �لوثائق مناذج دعو�ت الحتفاالت �أقامها �الإخو�ن �مل�صلمون يف �خلليل، �لوثيقة �الأوىل تعود   
16

ل�صهر ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1962 تدعو فيها �جلماعة ملهرجان �نتخابي ملر�صحيها النتخابات جمل�ص �لنو�ب 

�لوثيقة  ويف  132؛  �ص   ،1 رقم  �لوثيقة  �نظر:  �لنبي.  عبد  حافظ  و�لدكتور  �لزير  �ملجيد  عبد  �لدكتور  �الأردين 

�لثانية �لتي تعود ل�صهر كانون �الأول/ دي�صمب 1962 يدعو حل�صور �حتفال بذكرى �الإ�رش�ء و�ملعر�ج يتكلم 

و�الأ�صتاذ  �لعربية  �لبالد  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  لقادة  �لتنفيذي  �ملكتب  ع�صو  �صليمان  ع�صماوي  �ل�صيخ  فيه 

يو�صف �لعظم ع�صو جمل�ص �لنو�ب �الأردين. �نظر: �لوثيقة رقم 2، �ص 132؛ و�لوثيقة �الأخرية تعود ملحا�رشة 

�لدعوة  “حديث حول  �مل�صلمني يف �خلليل يقدمها حممد كاظم حبيب بعنو�ن  �لثقافية لالإخو�ن  �للجنة  تقيمها 

�الإ�صالمية” يف 1966/8/22. �نظر: �لوثيقة رقم 3، �ص 133. )�ملحرر(
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18

�ل�رشيف �لذي كان ي�رشف عليه كامل   ،
17

�لقد�ص �الإ�صالمي يف  �ملوؤمتر  �أذكر كذلك 

، كان يعقد يف �ملدر�صة �لعمرية يف �لقد�ص �صمال �الأق�صى، تطّل بع�ص 
19

و�صعيد رم�صان

هذه  ويف  �ل�صور،  خارج  مدخلها  يقع  بينما  �الأق�صى،  �صاحة  على  �ملدر�صة  تلك  �صبابيك 

كمجنّدين  نذهب  كنا  �ملوؤمتر  هذ�  يف  �مل�رشي.  �لتوجيهي  �متحان  الحقاً  قدمت  �ملدر�صة 

خلدمة �ملوؤمتر فنقوم بالهتاف �أو �حلر��صة �أو غري ذلك من �لن�صاطات.

وباالإ�صافة �إىل �لن�صاط �لعام كانت �الأ�رش �الإخو�نية، و�لتي تنوع �أع�صاوؤها و�ختلفت 

م�صتوياتهم، فمنهم من كان م�صتو�ه �لتعليمي �لر�صمي متدٍن، ومنهم من كان حا�صالً 

من  �لعاملية  على  حا�صالً  كان  مثالً،  رجب  �أبو  �صكري  فال�صيخ  جامعية  �صهاد�ت  على 

�لريا�صيات،  يف  �لبكالوريو�ص  �صهادة  يحمل  كان  �لتكروري  عرفات  و�الأ�صتاذ  �الأزهر، 

و�لدكتور  �لنبي  عبد  حافظ  و�لدكتور  �لتجارة،  يف  دبلوم  معه  كان  �ملحت�صب  وعوين 

عبد �ملجيد �لزير يحملون �صهادة �لطب، و�لبع�ص �الآخر كانو� طالباً مثلي، لكنهم تدرجو� 

�نتخب  �ملوؤمتر  هذ�  وعقب   ،1953/12/9-12/3 من  �ملقد�ص  بيت  يف  �الإ�صالمي  للموؤمتر  �الأوىل  �لدورة  عقدت   
17

عدد من �الأع�صاء ليكّونو� �ملكتب �لد�ئم للموؤمتر، و�صغل �أمانته �لعامة �صعيد رم�صان و�صغل كامل �ل�رشيف 

�إىل دم�صق  “�ملناطق �حلدودية” لكن �نتقل �ملوؤمتر الحقاً  ع�صويته و�أ�رشف على م�رشوعه يف حت�صني بع�ص 

�ملوؤمتر  وعاد   ،1960 �صنة  نهاية  يف  �الإ�صالمي  �ملركز  ليوؤ�ص�ص  جنيف  �إىل  رم�صان  �صعيد  �لعام  �أمينه  وهاجر 

�إىل �لقد�ص فعّمان بفعالية حمدودة و��صتلم رئا�صة هيئته �لتنفيذية �الأ�صتاذ كامل �ل�رشيف. �نظر: عبد �لفتاح 

 ،)1989 �ملوؤلف[،  ]من�صور�ت  )�لقد�ص:   1962-1953 املقد�س  بيت  العام  االإ�شالمي  املوؤمتر  �لعوي�صي، 

�ص 44-101. )�ملحرر(

كتائب  وقاد  و�ل�صحافة،  �لعربي  �الأدب  در�ص  م�رش،  يف  بالعري�ص  ولد   :)2008-1926( �ل�رشيف  كامل   
18

�ل�صوي�ص  قناة  منطقة  يف  �لفد�ئيني  عمليات  قيادة  توىل   .1949-1948 فل�صطني  حرب  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

�لقد�ص، �صحبت منه �جلن�صية  �لعام يف  للموؤمتر �الإ�صالمي  �صّد �لوجود �لبيطاين يف م�رش. عمل �صكرتري�ً 

�مل�رشية فا�صتقر يف �الأردن، وعمل �صفري�ً لها يف عدة دول. ُعنيِّ وزير�ً لالأوقاف و�ل�صوؤون �الإ�صالمية �أكرث 

�لعاملي للدعوة و�الإغاثة.  �الإ�صالمي  �لعام للمجل�ص  1972. �الأمني  من مرة، وع�صو�ً يف جمل�ص �الأعيان �صنة 

لالإعالم  �لزهر�ء  )�لقاهرة:  فل�شطني  حرب  يف  امل�شلمون  االإخوان  �ل�رشيف،  كامل  �نظر:  عّمان.  يف  تويف 

�لعربي، 1987(. )�ملحرر(

�صكرتري  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  جلماعة  �الأول  �لرعيل  �أحد  م�رش،  يف  ولد   :)1995-1926( رم�صان  �صعيد   
19

�لنا�رش، و��صتقر يف جنيف  �لبنا. غادر م�رش بعد �خلالف بني �الإخو�ن وجمال عبد  و�صهر �الإمام ح�صن 

�ملوؤمتر  عام  �أمني   .1948 �صنة  فل�صطني  حرب  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  متطوعي  قيادة  يف  �صارك   .1958 �صنة 

�لعمل  تاأ�صي�ص  يف  �أ�صهم  �مل�صلمون.  جملة  ون�رش  �أ�رشف  كما  �لقد�ص،  يف  يعقد  كان  �لذي  �لعام  �الإ�صالمي 

�الإ�صالمي.  �لعامل  ر�بطة  موؤ�ص�صي  �أحد  وهو  �أملانيا،  يف  �الإ�صالمية  �جلمعية  و�أ�ص�ص  �أوروبا،  يف  �الإ�صالمي 

دفن يف م�رش. )�ملحرر(
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 �لذي كان 
20

يف مر�تب �لعمل و�لدر��صة ف�صار منهم �لنو�ب كمحمد عبد �لقادر �أبو فار�ص

ي�صبقني ب�صنة �أو �صنتني وكان يف مدر�صة �لدبويا. 

املع�سكرات �سبه الع�سكرية

�ملع�صكر�ت  و�إقامة  �لرحالت  تنظيم  �لفرتة  هذه  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  ن�صاطات  ومن 

عرفات  �الأ�صتاذ  فكان  �ملختلفة.  �لريا�صية  �الأن�صطة  �إىل  باالإ�صافة  �لع�صكرية”،  “�صبه 

 ،
21

�لقف وو�دي  ننقر  �إىل  �لرحالت  لالأ�رش  ينظم  �الإخو�ن،  د�ر  ن�صاط  �صعلة  �لتكروري 

 يعلّمنا 
22

و�إىل مع�صكر�ت جتمع �إخو�ن �ل�صفتني �ل�رشقية و�لغربية، وكان رفيق �لنت�صة

“�لزي �لريا�صي �الأخ�رش”  �أن نلب�ص  �إذ كنا نخرج معه من د�ر �الإخو�ن بعد  �لقدم  كرة 

هرولًة �إىل ملعب مدر�صة �لوكالة للبنات، �لذي مكانه “هيبون �صنرت” حالياً.

�ملحت�صب  عوين  �الأ�صتاذ  فيه  �أمرينا  كان  �ل�صونة،  مع�صكر  �ملع�صكر�ت  من  �أذكر 

ومرهقاً  �صديد�ً  كان  �ملع�صكر  والأن  �صنة.   17 حو�يل  حينذ�ك  عمري  وكان  �هلل،  رحمه 

�لذهاب الأر�صنا يف  �الأ�صتاذ عرفات  �لعزيز ر�رش�ص من  �أنا وحممد عبد  وقا�صياً طلبت 

�ل�صونة لزيارة عمه عبد �هلل رحمه �هلل، كحيلة ملغادرة �ملع�صكر، بعد �أربعة �أيام من �لتعب، 

ف�صمح لنا �الأ�صتاذ عرفات وذهبنا فعالً للمزرعة وكان عمه عبد �هلل يعمل يف �ملزرعة، ومل 

ن�صتطع مو��صلة ذلك �الأ�صبوع يف �ملخيم.

حممد عبد �لقادر �أبو فار�ص )1940-(: من مو�ليد �لفالوجة بفل�صطني، هّجر من قريته �صنة 1949، حا�صل على   
20

�لدكتور�ه يف �ل�رشيعة �الإ�صالمية، عمل حما�رش�ً يف �جلامعة �الأردنية، �صغل ع�صوية �ملكتب �لتنفيذي لالإخو�ن 

�مل�صلمني يف �الأردن، وع�صوية �صورى حزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي. �نتخب لع�صوية �لبملان �الأردين �صنة 

1989، و�صنة 2003، وله عدد من �ملوؤلفات �ملن�صورة. �نظر: حممد عبد �لقادر �أبو فار�ص، �شفحات من التاريخ 
ال�شيا�شي لالإخوان امل�شلمني يف االأردن )عّمان: د�ر �لفرقان، 2000(. )�ملحرر(

ننقر: عني مياه يف مدينة �خلليل؛ وو�دي �لقف يقع �إىل �ل�صمال �لغربي من مدينة �خلليل، فيه عدد من �لعيون   
21

ي�صتخدم كمكان للتنزه و�أقيم بالقرب منه موؤخر�ً منتزه �لكرمل. )�ملحرر(

�صابق  �إخو�ين  قيادي  ومو�صكو،  و�لقاهرة  بريوت  يف  تعليمه  تلقى  �خلليل،  يف  ولد   :)-1934( �لنت�صة  رفيق   
22

�الإخو�ن  وقر�ر  )فتح(  �لفل�صطيني  �لتحرير  حركة  �نطالقة  حتى  قطر  يف  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  وم�صوؤول 

1979، و�نتخب لع�صوية  بالتمايز عن فتح، �أ�صبح ممثالً ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف �ل�صعودية منذ �صنة 

�للجنة �ملركزية حلركة فتح �صنة 1980، كما �نتخب لع�صوية �ملجل�ص �لت�رشيعي �الأول �صنة 1996، و�ختري يف 

للعمل يف  2004/3/12. ُعنيِّ وزير�ً  �ملن�صب حتى  �أحمد قريع و��صتمر يف هذ�  من  له بدالً  2003/10/13 رئي�صاً 
�لر�بعة و�خلام�صة و�ل�صاد�صة، كما ُعنيِّ يف كانون  للزر�عة يف �حلكومة  �لثالثة، ووزير�ً  �لفل�صطينية  �حلكومة 

�لثاين/ يناير 2010 ممثالً للرئي�ص حممود عبا�ص، ويف �آذ�ر/ مار�ص 2010 ُعنيِّ رئي�صاً لهيئة مكافحة �لك�صب غري 

�مل�رشوع بدرجة وزير. )�ملحرر(
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وكان   ،1960-1959 �صيف  يف  وجر�ص  �ل�صونة  يف  مع�صكر�ت  يف  �صاركت  �أنني  كما 

 ،
23

قائد مع�صكر �ل�صونة �لدكتور �إ�صحق �لفرحان، �أما يف جر�ص فكان حمدي �أبو حمدية

�الأعلى  �أبو  �ل�صيخ  �ل�صونة  مع�صكر  يف  ز�رنا  وقد  �لنت�صة،  ورفيق   ،
24

بدر�ن وفاروق 

 رحمه �هلل، ويف جر�ص ز�رنا و�لدي و�ل�صيخ �صكري �أبو رجب و�حلاج عي�صى 
25

�ملودودي

�ل�رشيف وكذلك ز�رنا  �الأ�صتاذ حممد ر�صاد  �لنبي رحمهم �هلل جميعاً، وكان معهم  عبد 

�أبو ماجد )حممد عبد �لرحمن خليفة(، وكنا منار�ص ن�صطات ريا�صية، ونتعلم  �الأ�صتاذ 

�لكرمي،  �لقر�آن  وقر�ءة  وقتها،  يف  �جلماعة  �صالة  على  و�ملحافظة  و�لزهد،  �خل�صونة، 

و�ملاأثور�ت باالإ�صافة �إىل ح�صورنا لعدد من �ملحا�رش�ت �ملعقودة.

حلمي  ماجد  عمي  و�بن  تي�صري  �أخي  كان  جميلة،  ذكريات  يل  كانت  جر�ص  ويف 

رحمهما �هلل وهم �صغار يف �ل�صن يف �صحبتي يف خيمة �الإمام علي، وكان �أمريها �الأ�صتاذ 

�الأردين، وكان رجالً  �لبملان  يف  نائباً  �أ�صبح الحقاً   وهو �رشك�صي، وقد 
26

د�ود قوجق

خمل�صاً و�صادقاً. ويف ليلة من ليايل ذلك �ملع�صكر ودون علمنا، رّتب �الأمري خّطة يقيم فيها 

�نقالباً على �الأخ حمدي �أبو حمدية وفاروق بدر�ن وكان ��صتاأذن �ملر�قب �لعام �أبو ماجد 

�صيفنا يف تلك �لليلة، فاأيقظونا باكر�ً، وقر�أو� علينا بياناً ع�صكرياً و�أخبونا �أن �نقالباً قد 

حدث، وقد ظننا �أّنه �نقالب جدي �صده، لكنه تبني الحقاً �أنه كان “مزحة!” ومتريناً عملياً 

يف حال ح�صول �نقالب.

حمدي �أبو حمدية )1936-(: ولد يف مدينة �خلليل، و��صتقرت عائلته يف عّمان. �أكمل در��صة �ملاج�صتري يف �الإد�رة   
23

�لعامة، وعمل يف �رشكة �لفو�صفات �الأردنية من 1971-1997 بوظيفة مهند�ص كيميائي. )�ملحرر(

زر�عتها  كلية  من  تخرج  �لتي  وبغد�د  �صم�ص  عني  جامعة  يف  در�ص  �ل�صلط،  يف  ولد   :)-1932( بدر�ن  فاروق   
24

�صنة 1958. قيادي يف حركة �الإخو�ن �مل�صلمني باالأردن ومن موؤ�ص�صي حزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي. تربوي 

له باع طويل يف �صلك �لتعليم، بد�أ عمله �لرتبوي مدر�صاً �صنـة 1959. عمل م�صـاعد�ً ملدير �لتعليم ورئي�صـاً لق�صم 

�ملناهج، وم�صت�صار�ً يف رئا�صة �لوزر�ء �الأردنية، كما عمل يف �جلامعة �الأردنية يف جامعة �لزرقاء �الأهلية. �نظر: 

فاروق بدر�ن، حمطات يف امل�شرية الرتبوية )عّمان: ]من�صور�ت �ملوؤلف[، 2011(. )�ملحرر(

�أبو �الأعلى �ملودودي )1903-1979(: ولد مبدينة تابعة لوالية حيدر �آبار بالهند. عمل يف �ل�صحافة مبكر�ً، �أ�صدر   
25

جملة ترجمان �لقر�آن، �أ�ص�ص �جلماعة �الإ�صالمية يف الهور، و�نتخب �أمري�ً لها �صنة 1941، عمل على منا�رشة 

ق�صية فل�صطني. بعد تاأ�صي�ص باك�صتان، دعا �ملودودي لت�صكيل نظام قائم على �أ�صا�ص �لقانون �الإ�صالمي، لذلك 

حكم عليه باالإعد�م �صنة 1953، فتتابعت �ل�صغوط �إىل �أن ��صطرت �حلكومة لتخفيفه لل�صجن مدى �حلياة، ثم 

�صدر عفو عنه �صنة 1955. له �لكثري من �ملوؤلفات �لتي ترجمت للعربية و�صاهمت يف ت�صكيل وعي �لكثري من 

�أبناء �حلركة �الإ�صالمية، �أبزرها �مل�صطلحات �الأربعة و�حلكومة �الإ�صالمية. تويف يف الهور. )�ملحرر(

د�ود قوجق )1936-(: ولد يف ناعور باالأردن، حا�صل على �صهادة �لبكالوريو�ص يف �جلغر�فيا. عمل يف جمال   
26

�صورى  جمل�ص  ع�صوية  �صغل   .1983 �صنة  حتى  للرتبية  ومدير�ً  تربوياً  وم�رشفاً  مدر�صاً  و�لتعليم  �لرتبية 

جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن منذ �صنة 1963، و�صغل ع�صوية مكتب �جلماعة �لتنفيذي �صنة 1978، كما 

�نتخب يف �لبملان �الأردين �صنة 1989. )�ملحرر(
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1963، وكنت حينها طالباً جامعياً، وكنت  �آخر�ً يف �ملكان نف�صه �صنة  و�أذكر مع�صكر�ً 

قائد  �صار  عندما  �ملحت�صب  عوين  �الأخ  مني  �أخذه  ماجد،  �أبي  عمي  م�صد�ص  معي  �أحمل 

�إمام،  عائلة  من  �صابط  بقيادة  �ملع�صكر  باقتحام  �الأردنية  �ل�رشطة  قامت  �إذ  �ملع�صكر. 

�أن �رشب  �ل�صالح، وبعد  باإخفاء  �الأمر معه وقمنا  كان عوين يعرفه معرفة جيدة، فدّبر 

بع�ص  �صماع  �القتحام  �صبب  وكان  �صكلياً  �ملخيم  بتفتي�ص  قامو�  �ل�صاي،  �ل�رشطة  �أفر�د 

�ملجاورين لنا �صوت �إطالق نار يف �ملنطقة.

كان �لهدف �الأ�صا�صي من هذه �ملع�صكر�ت، كما كنّا نعتقد، �الإعد�د لتحرير فل�صطني، 

َعب �الإخو�نية، فكنت جتد  كما كانت مكاناً يلتقي فيه �أبناء �ملدن �ملختلفة وتتو��صل فيه �ل�صُّ

 رحمه �هلل، و�إخوتنا من نابل�ص 
27

�إمرة �الأ�صتاذ ناجي �صبحه �إخوتنا من طولكرم حتت 

عب �ملختلفة على  ، وهكذ�...، وكان يتم توزيع �أبناء �ل�صُّ
28

حتت �إمرة �ل�صيخ �صعيد بالل

عدد من �خليم ليمتزجو� ويتعرفو� على �إخو�نهم �الآخرين، وكنا جنتمع ع�رش كل يوم 

فيقف �أحدنا ذ�كر�ً ��صمه و�صّفه ويجيب عن �الأ�صئلة �لتي يوجهها له �إخو�نه. ولن �أن�َص 

“�صباح  كان يغ�صب من قول  �لذي  يغيظ م�صوؤول �خليمة  كان  �لذي  �أكرم دويك  �أخانا 

له  يقول  �أكرم  فكان  عليكم”،  “�ل�صالم  بقول  يطالبنا  وكان  �خلري”،  “م�صاء  �أو  �خلري” 

د�ئماً: “م�صا �خلري �صيدي” في�صحك �جلميع وي�صبح �جلو مفعماً باملز�ح و�ملرح.

من  �أكرث  �لتكروري،  عرفات  م�صوؤولية  حتت  �ملع�صكر�ت  هذه  يف  ي�صارك  وكان 

 ،
29

م�صك عيد  وحممد  ر�رش�ص،  �لعزيز  عبد  حممد  منهم  �أذكر  �خلليل،  من  �أخاً   25
و�أحمد ح�صني �أبو عمر، ورزق جمعة، �أكرم دويك، ومكي عبد �لبا�صط وعوين �ملحت�صب.

ناجي �صبحة )1937-2004(: ولد بقرية عنبتا ق�صاء طولكرم، �صاعر، عمل يف �لتدري�ص، وحما�رش�ً للتاريخ   
27

تاأ�صي�ص وع�صوية عدد من �جلمعيات �خلريية و�الجتماعية.  �أ�صهم يف  �لوطنية.  �لنجاح  �الإ�صالمي يف جامعة 

ع�صو �ملكتب �الإد�ري �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة حلظة تاأ�صي�ص حما�ص، و�أحد �أبرز 

موؤ�ص�صيها. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين �أولها �صنة 1968 وفر�صت عليه �الإقامة �جلبية. 

له عدد من �ملوؤلفات. تويف يف طولكرم. )�ملحرر(

�لفل�صطيني  �ل�صيوعي  باحلزب  �لتحق  �صاعر،  نابل�ص،  ق�صاء  طلوزة  بقرية  ولد   :)2005-1930( بالل  �صعيد   
28

و�عتقل لذلك يف �ل�صجون �الأردنية، �صافر �إىل �لعر�ق للعمل يف �صامر�ء و�لتحق هناك بجمعية �الإخوة �الإ�صالمية 

)�الإخو�ن �مل�صلمني(، غادر �لعر�ق �إىل �الأردن بعد حادث عمل و�لتحق بتنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني هناك. من �أبرز 

وجوه �الإخو�ن �مل�صلمني يف �ل�صفة �لغربية، ع�صو �ملكتب �الإد�ري �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني يف �ل�صفة �لغربية 

حلظة تاأ�صي�ص حركة حما�ص. يعتقل �الحتالل �ل�صهيوين خم�صة من �أبناءه لدورهم �لقيادي يف كتائب �ل�صهيد 

عز �لدين �لق�صام. تويف بنابل�ص. )�ملحرر(

حممد عيد م�صك )1942-(: ولد يف �خلليل، تلقى تعليمه يف عّمان وبغد�د، عمل يف �لتعليم يف فل�صطني وقطر، من   
29

�لوجوه �لبارزة جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني و�لذين �نتظمو� فيها مبكر�ً، من �أبرز �أع�صاء �لهيئة �الإد�رية للجمعية 

�خلريية �الإ�صالمية �لتي �صغل ع�صويتها منذ �أيلول/ �صبتمب 1975 و��صتلم �أمانة �رشها لفرتة طويلة. �عتقل 

لدى �الحتالل �ل�صهيوين �أكرث من مرة. )�ملحرر(
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ال�سيخ �سكري اأبو رجب

يف  و�الإ�صالمية  �الإخو�نية  �لوجوه  �أبرز  من  �لتميمي  رجب  �أبو  �صكري  �ل�صيخ  كان 

1899، تعلم علومه  مدينة �خلليل يف تلك �لفرتة، و�ل�صيخ من مو�ليد مدينة �خلليل �صنة 

�البتد�ئية يف �ملدينة مبدر�صة �ملعارف “�ملدر�صة �الإبر�هيمية حالياً”. ثم در�ص �لثانوية يف 

�الأزهر �ل�رشيف وح�صل على �ل�صهادة �لعاملية للغرباء �صنة 1925.

وبعد ح�صوله على �ل�صهادة ُمنع من �لتدري�ص يف مد�ر�ص �حلكومة، فافتتح مدر�صة 

، و��صتمر يف تدري�ص �أبناء �لبلدة مدة ثالث �صنو�ت 
30

خا�صة با�صمه يف بلدة عر�ق �ملن�صية

�فتتاح مدر�صة خا�صة يف  �هلل، فاتفقا على  بال�صيخ �صبي عابدين رحمه  �لتقى خاللها 

مدينة �خلليل، بهدف خدمة �أبناء �ملدينة عرفت با�صم مدر�صة �الإ�صالح �البتد�ئية، و�لتي 

كانت تقع يف منطقة باب �لز�وية، وعمال معاً يف �لتدري�ص فيها.

وبعد �جتماع مع عدد من مدر�صي مدينة �خلليل منهم �الأ�صتاذ �صعيد �لناظر و�ل�صيخ 

ر�صاد  و�الأ�صتاذ  �خلطيب  �إدري�ص  و�ل�صيخ  �رشخ  �أبو  طلب  و�ل�صيخ  �جلعبي  كامل 

�خلطيب و�الأ�صتاذ زكي �خلطيب، رحمهم �هلل جميعاً، جمعت �ملد�ر�ص �خلا�صة يف �ملدينة 

لتكون مدر�صة و�حدة هي مدر�صة �لنه�صة، و�لتي �صمت للمعارف بعد �حلرب �لعاملية 

�لثانية وبقي مدر�صوها تابعني لوز�رة �ملعارف حتى �صنة 1952. �أما �ليوم فتتبع �ملدر�صة 

مديرية �لرتبية و�لتعليم يف �ملدينة.

مل�صجد  �إماماً  �صكري  �ل�صيخ  عنّي  �لنه�صة  مدر�صة  يف  مدر�صاً  عمله  فرتة  �أثناء  ويف 

�لقز�زين �لكبري �لتابع ملديرية �الأوقاف. ويف �صنة 1953عنّي للوعظ و�الإر�صاد يف حمافظة 

�خلليل، حيث كان معلماً وخطيباً يتجول يومياً يف �ملدينة ويف �لقرى ويف م�صارب �لبدو 

للجمعية �الإ�صالمية �لتي كان  1963 �نتخب رئي�صاً  �أمور دينهم. ويف �صنة  �لنا�ص  لتعليم 

 .1986 �صنة  حتى  �النتخابية  �لدور�ت  من  عدد�ً  رئا�صتها  يف  و��صتمر  موؤ�ص�صيها،  �أحد 

�ل�رشعية  �خلليل  ثانوية  لطالب  �الإ�صالمي  �لفقه  مادة  �ص  درَّ من  �أول  �هلل،  رحمه  وكان 

�لتابعة للجمعية وذلك من �صنة 1968 �إىل �صنة 1970 وله مذكر�ت يف �لتف�صري. عرف عنه 

�لغربي، وبيت  �ل�صمال  �إىل  �لفالوجة  �لعام بني  �لطريق  تقع جنوبي   ،1948 �إثر حرب  فل�صطينية دمرت  قرية   
30

 .Sde Moshe �أبرزها م�صتعمرة �صدي مو�صيه  �أنقا�صها عدد من �مل�صتعمر�ت �ل�صهيونية  �أقيم على  جبين. 

�نظر: وليد �خلالدي، كي ال نن�شى: قرى فل�شطني التي دمرتها اإ�رصائيل �شنة 1948 و اأ�شماء �شهدائها، ط 2، 

ترجمة ح�صني زينة )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1998(. )�ملحرر(
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رحمه �هلل يف فرت�ت رئا�صته للجمعية متابعته �حلثيثة مل�صالح �جلمعية ون�صاطاتها، ومل 

يتغيب عن �جتماعات �لهيئة �الإد�رية �أبد�ً. وقد تويف رحمه �هلل �صنة 1986 بعد فرتة مر�ص 

��صتمرت �أربعني يوماً.

ال�سيخ �سكري و�سينما اخلليل

من مو�قف �ل�صيخ �صكري يف تلك �لفرتة ت�صديه مل�رشوع �ل�صينما خوفاً مما �صتجلبه 

من مفا�صد �جتماعية، وم�صاكل بني �لنا�ص. ففي �صنة 1962 ر�صد عدد من رجال �الأعمال 

حو�يل 50 �ألف دينار �أردين الإن�صاء د�ر �صينما يف �خلليل، العتقادهم باأن �خلليل حتتاج 

�أخذو� يرتددون با�صتمر�ر على دور  �لذين  �ملدينة  �إىل م�رشوع كهذ� حفاظاً على �صباب 

�خلطيب  �إدري�ص  �ل�صيخ  ذهب  �خلب  �أعلن  وعندما  و�لقد�ص،  حلم  بيت  يف  �ل�صينما 

وعبد �لعظيم �خلطيب و�ل�صيخ �صكري �أبو رجب �إىل �ملت�رشف يا�صني �ملعاين، وناق�صوه 
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�جلعبي علي  حممد  �ل�صيخ  مبو�فقة  �ملت�رشف  فاأخبه  �مل�رشوع،  �إلغاء  �رشورة  يف 

رئي�ص �لبلدية و�مل�صوؤولني، وحتدث �ملت�رشف �أن �ل�صينما م�رشوع توجهه ملا تريد؛ للخري 

�أنه حينما تتوفر مو�د خرية نفتح �ل�صينما، وحتد�ه يف  �أو �ل�رش. فقال له �ل�صيخ �صكري 

قدرته على �إكمال �مل�رشوع، وقال مهدد�ً: “و�هلل �إذ� بد�أ �أحد ببنائها لنذبحنه على بابها”. 

فات�صل �ملت�رشف بال�صيخ �جلعبي و�أخبه مبا ح�صل و�أن �أحد �حلا�رشين يهدد بذبح 

معه،  وحتدث  �صكري  �ل�صيخ  �إىل  �جلعبي  �ل�صيخ  فذهب  �ل�صينما،  بناء  على  يجروؤ  من 

وقال له باأن �لنا�ص تريد بناء �ل�صينما، فاقرتح �ل�صيخ �لت�صويت على �مل�رشوع، وح�صل 

�ل�صيخ  �إن و�صل  �ملدينة لي�صوتو� على �مل�رشوع، وما  �ل�صديق الأهل  �جتماع يف م�صجد 

�صكري �أبو رجب �إىل �مل�صجد وعظ �لنا�ص، وقال لهم: “من يريد بناء �ل�صينما؟” فلم يو�فق 

�أحد على �لبناء و�نتهت فكرة �إن�صاء د�ر �ل�صينما، علماً �أن عدد�ً من �لنا�ص، ومنهم بع�ص 

�أقاربي، ذهبو� ويف نيتهم حتدي رغبة �ل�صيخ �صكري، لكنهم يف �لنهاية و�فقو� على طرحه.

حممد علي �جلعبي )1901-1980(: ولد يف مدينة �خلليل، در�ص يف �الأزهر مب�رش، عمل بالتدري�ص ونال �إجازة   
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تاأ�صي�ص  يف  و�صارك   ،1944 �صنة  �ملركزي  مكتبه  ع�صوية  و�صغل  �لعربي  للحزب  �نت�صب  �ل�رشعية.  �ملحاماة 

من  بعدد  �الأردين  �لعهد  يف  عني  �مل�صلمني.  �ل�صبان  جمعية  �أبرزها  و�ملوؤ�ص�صات  �جلمعيات  من  عدد  ورئا�صة 

�ملنا�صب �أبرزها رئا�صة بلدية �خلليل و�لتي ��صتمر يف رئا�صتها حتى خ�رش �النتخابات �أمام فهد �لقو��صمي يف 

�آذ�ر/ مار�ص 1976. �عتزل �لعمل �ل�صيا�صي بعد خ�صارته رئا�صة �لبلدية وتويف يف �خلليل. )�ملحرر(






