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انقالب “قطبي” )1976-1970(

يف �صنة 1970 عدت �إىل مدينة �خلليل عن طريق “مل �صمل”، وبد�أت �لعمل كطبيب يف 

باملنهاج  �صورية  من  عدت  �لطب  يف  ل�صهادتي  وباالإ�صافة  و�مل�صت�صفى،  �ل�صحة  د�ئرة 

�لقطبي، مادة �أ�رشتنا يف �صورية، ليكون الحقاً ز�د�ً لالأ�رش �لتي �صتكون يف منطقة �خلليل 

ملدة ع�رش �صنو�ت.

�سيد قطب يف اخلليل

ون�صيبي  �أنا  نت�صامر  كنا  وبينما  �لليايل  �إحدى  ويف  للمهنئني  ��صتقبايل  من  �أيام  بعد 

�لقطبية و�ملركزة على بع�ص  وحبيبي حممد ر�صاد �ل�رشيف يف بيته، ناق�صته باأفكاري 

على  ترتدد  تكن  مل  كلمة  وهي  �الألوهية،  خ�صائ�ص  �أخ�ص  �حلاكمية  مثل  �ملو��صيع 

�أو  �لطريق،  يف  معامل  يقر�أ  ومل  للظالل،  �لثانية  �لطبعة  يف  يقر�أ  مل  فهو  كثري�ً،  م�صامعه 

جاهلية �لقرن �لع�رشين، فده�ص من هذه �الأفكار، وبد�أ يعار�صني، فكنت �أخرج �لظالل 

من عنده و�أفتح له �ل�صفحة �لتي �أحتدث عنها و�قر�أ له، فيتعجب ثم يقول: “هات هات”، 

فياأخذ �لظالل ويقول وهو يقر�أ: “هذ� كالم غري �صحيح”.

فقام ورتب يل �جتماعاً مع قيادة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �خلليل، وكان هذ� يف يوم خمي�ص 

من �صهر ت�رشين �لثاين/ نوفمب �صنة 1976، وطلب مني �ملجيء �إىل مقر �جلمعية �خلريية 

لالأيتام  د�ر�ً  لتكون  بها  تبعو�  و�لتي  �صابقاً  �لنبي  عبد  د�ر  وهي  �لز�هد،  يف  �الإ�صالمية 

ح�صونة،  كاظم  و�حلاج  �لناظر  �صائب  �الأ�صتاذ�ن  يغادر  عندما  وقال  للجمعية،  ومقر�ً 

وهما لي�صا من �الإخو�ن، وت�صعر بدخول �لدكتور حافظ عبد �لنبي عندها تاأتي.

�الإد�رية فوجدت  �لهيئة  �إىل غرفة  �الإ�صارة عالمة لدخويل، فدخلت  كانت هذه  وفعالً 

و�حلاج  رجب  �أبو  �صكري  �ل�صيخ  �الإ�صالمية  �خلريية  للجمعية  �الإد�رية  �لهيئة  رئي�ص 

و�ل�صيخ  �صلهب  ر��صد  و�حلاج  م�صودي  �حلافظ  عبد  �حلاج  وو�لدي  �لنبي  عبد  عي�صى 

يو�صف نوفل و�لدكتور حافظ عبد �لنبي رحمهم �هلل جميعاً، و�لدكتور عبد �ملجيد �لزير 

و�الأ�صتاذ حممد ر�صاد �ل�رشيف �لذي بد�أ باحلديث فقال: “�إّن لدى �لدكتور عدنان �أفكار�ً 

و�قرت�حات جيدة �صوف ن�صمعها منه �الآن”، وكان قد مهد يل يف �الأيام �ل�صابقة.
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وعندها تكلمت و�رشحت �أفكاري �لتي تعتمد على ظالل �لقر�آن ل�صيد قطب رحمه �هلل، 

�لذين  �لن�صاء حول  باالآيات من �صورة  �أفكار ثورية جد�ً، خطرية، خميفة، وبد�أت  وهي 

�ل�صهيوين،  �إ�صالمي مثل �الحتالل  �أنف�صهم يف ظالل حكم غري  �ملالئكة ظاملي  تتوفاهم 

�الأ�رش،  بتنظيم  �جلدي  �لعمل  ب�رشورة  وطالبتهم  �لنفاق،  �أو  �ل�رشك،  من  وخوفتهم 

�أكن موفقاً، فرف�صو� كالمي، خا�صة  �لفعلي، ولكني مل  �لع�صكري، و�جلهاد  و�لتدريب 

عندما طالبتهم بتنظيم �أوالدهم يف �لعمل �مل�صلح، وقلت �أنا من يت�صل باالإخوة يف �خلارج، 

وكنت �أ�صمر �إخوة مثل �أحمد نوفل و�ل�صهيد عبد �هلل عز�م، و�إننا مثلنا مثل بقية �لف�صائل 

و�ملنظمات، مثل فتح و�جلبهة �ل�صعبية، وغريهما.

“�إ�صمع ال تت�صل  �ل�صيخ �صكري رحمه �هلل حمذر�ً:  فثارت ثورتهم �صدي، وقال يل 

باأحد من �الإخو�ن �لذين كنت تعرفهم، فقد يكون هذ� �الأخ )عميل(!؟ �نتبه!” فاأرعبني هذ� 

�لكالم. 

وقال �لدكتور حافظ: “�أنت تتكلم يف �صعة، ومل تذهب وال مرة للعمارة )قيادة �جلي�ص 

�ل�صمت.  فاآثر�  �صلهب  ر��صد  و�حلاج  و�لدي  �أما  و�حدة”.  ليلة  حتى  وال  �الإ�رش�ئيلي(، 

�لدكتور  “�أنا مع  �ل�صيخ يو�صف نوفل رحمه �هلل قال كالماً جميالً موؤيد�ً يل، وقال:  لكن 

�الأردين  �جلي�ص  يف  عمل  ع�صكرياً،  نوفل  يو�صف  �ل�صيخ  كان  �جلميع!  فتعجب  عدنان”، 

وو�صل لرتبة نقيب، وله ما�صٍ جهادي معروف، وهو باالإ�صافة لذلك كان الجئاً، وكان 

�لالجئون �أكرث �ملتحم�صني للعمل �صّد �الحتالل.

�أنه م�صوؤول �الإخو�ن يف �خلليل فقد  �أعلم  �أكن  فتدخل �لدكتور عبد �ملجيد �لزير، ومل 

�أ�صيق،  نطاق  يف  �الأمر  نبحث  �أن  “نريد  وقال:  �الحتالل،  بعد  �ل�رشي  للعمل  حتولو� 

ر�صاد  حممد  و�الأ�صتاذ  عي�صى  �حلاج  ومن  عدنان  �لدكتور  ومن  مني  جلنة  �صنوؤلف  لذ� 

يل،  بالن�صبة  مقبوالً  خمرجاً  وكان  عدنان”،  �لدكتور  �قرت�حات  يف  ونبحث  �ل�رشيف، 

وفعالً  �الأ�رش”.  بت�صكيل  “نبد�أ  وقلت:  �أخافهم  �لذي  �لكالم  ذلك  عن  وتر�جعت  فو�فقت 

جل�صنا يف د�ر �الأ�صتاذ �أبو رفعت، وكان �لدكتور عبد �ملجيد يقود �الأمر، وكان لبقاً وذكياً، 

و�لدكتور  “�أنا  وقال:  �لعمل،  يق�ّصم  �ملجيد  عبد  �لدكتور  و�أخذ  �لر�أي،  بلورة  يف  وجيد�ً 

عدنان نعمل بني �الأطباء، و�حلاج عي�صى بني �لتجار، و�الأ�صتاذ �أبو رفعت ]حممد ر�صاد 

�ل�رشيف[ بني �ملعلمني، ولرن�جع �حلاج ر��صد م�صوؤول ق�صم �الأ�رش يف هذ�”. وتفرقنا ومل 

نعد لغريها! 



73

انقالب “قطبي” )1976-1970(

مل �أتوقف هنا و�إمنا بد�أت �أت�صل مبفردي مع �الإخوة �لذين �أتو�صم بهم، فات�صلت 

�أوالً مبحمد عيد م�صك، وعبد �حلكيم فر�ح، ومرت�صى عبد �لنبي، وحممد عبد �لعزيز 

�إنني  علماً  �لعمل،  على  فو�فقو�   ،
1

�لقيق و�أحمد  ��صنيور  عادل  بعد  وفيما  ر�رش�ص، 

�أ�رشتنا  بد�ية  �الت�صال  هذ�  وكان  �صكري،  �ل�صيخ  بكالم  عمالً  معهم  جد�ً  حذر�ً  كنت 

عي�صى  �حلاج  عمه  مع  يجل�ص  كان  الأنه  مرت�صى  �الأخ  الحقاً  منها  خرج  �لتي  �الأوىل، 

�لنبي. عبد 

الأ�سرة الأوىل

بد�أنا جنتمع �أ�صبوعياً بعد �صالة �لفجر يف بيتي يف و�دي �لتفاح مقابل عني عرب يف د�ر 

توفيق �صاور �لطابق �لثاين فوق د�ئرة �ل�صحة - �الأمر��ص �ل�صدرية، وهي �الآن عيادة 

�نتقلنا  ثم  دم�صق،  يف  للتخ�ص�ص  بال�صفر  قر�ري  بعد  تركتها  �لتي  �لد�ر  وهي  �أ�صنان، 

�لفجر  �لدين فر�ح، فكنا ن�صلي  �الأخ عز  �إمامه  �لذي كان  �لقز�زين  لالجتماع يف م�صجد 

�الأبو�ب  ويغلقو�  �الأنو�ر  يطفئو�  ثم  �مل�صلون،  ي�صبّح  بينما  �لثالث  �لطابق  �إىل  ون�صعد 

ونحن مكاننا.

وعندما كانت �الأ�رشة يف بيتي، كنا ن�صلي �لفجر يف �مل�صجد ثم ياأتي �الإخوة �إىل �لبيت، 

علمها عن هذه �لن�صاطات، و�إمنا تقوم 
ُ
ومل تكن زوجتي تدِر من �لذي يح�رش، ومل �أكن �أ

�لذي  �ملنهاج  نطبِّق  وكنا  يخرجو�.  حتى  معينة  فاكهة  لنا  تقدم  �أو  �صاي  �إبريق  بعمل 

�أح�رشت  لدم�صق  مغادرتي  فعند  �صابقاً،  بو�صفه  قمت  و�لذي  دم�صق،  من  �أح�رْشته 

مف�صلة،  و��صحة  بلغة  كتبته  ثم  مرّمزة،  بلغة  �صياغته  �أعدت  �أن  بعد  دفرت  يف  �ملنهاج 

و�أ�صبح لدى كّل و�حد منا ن�صخة عن �ملنهاج، وكانت هذه �الأ�رشة رحماً لعدد كبري من 

�الأ�رش �الإخو�نية.

�أحمد �لقيق )1949-(: ولد يف قرية �لبج �إحدى قرى حمافظة �خلليل، �لتحق باجلامعة �الأردنية وتخرج من كلية   
1

1972. عمل يف �لتدري�ص ويف �الإ�رش�ف �لرتبوي يف مكتب �لرتبية و�لتعليم بجنوب �خلليل، كما  �ل�رشيعة �صنة 

عمل يف جمال �ملحاماة �ل�رشعي. �أ�صهم يف تاأ�صي�ص وع�صوية و�إد�رة عدد من �ملوؤ�ص�صات �خلريية و�الجتماعية. 

�الإخو�ن  دعوة  ن�رش  �إعادة  يف  و�إخو�نه  م�صودي  �لدكتور  مع  �جلامعية  در��صته  �أثناء  يف  �لدعوي  ن�صاطه  بد�أ 

�مل�صلمني، �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل. )�ملحرر(
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الكتلة الإ�سالمية

وكان  �لعدد،  زيادة  لكيفية  نخطط  كنا  �لعمل  من   )1972-1971( مرور�صنتني  بعد 

�فتتاح كلية �ل�رشيعة �صبباً يف تعرفنا فيها على عدد من �الإخوة �لذين �صارو� من رموز 

و�الأخ  نا�رش  هالل  �الأخ  �الأوىل  �ملجموعة  �صمت  وقد  فل�صطني.  يف  �الإ�صالمي  �لعمل 

 وكالهما من 
3
، و�الأخ كمال �خلطيب

2
ماهر خر�ز، من منطقة نابل�ص، و�الأخ ر�ئد �صالح

�الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، وكان يجل�ص معهم �الأخ حممد عيد م�صك.

�لطالب  يجذب  كان  �لذي  هالل  �الأخ  جهود  بفعل  با�صتمر�ر  يتز�يد  �لعدد  و�أخذ 

وي�صتقطبهم يف م�صجد �حل�صني بن علي ويجل�ص معهم بعد �صالة �لع�رش من كّل �أ�صبوع، 

وكان عدد �حل�صور يفوق �لع�رشين �صخ�صاً يف بع�ص �الأحيان، فتعجب منه �ل�صيخ حامد 

فاأخذ يعاك�صه وي�صو�ص عليه، فتدخلُت وطلبُت من  طهبوب رحمه �هلل، وكان حتريرياً، 

مع  يجل�صون  كانو�  �لذين  �الأخوة  ومن  ذلك.  وقف  �الإمام  وهو  �لنت�صة،  �صالح  �ل�صيخ 

�الأخ هالل �الأخ طاهر دندي�ص، وهو زوج �أختي نائلة )�أم �حل�صن(، و�لذي �أح�رش نادي 

م�صودي وحازم م�صودي وغريهم، وكانو� يف �ل�صف �لتا�صع، وكان هوؤالء يحبون �الأخ 

هالل كثري�ً، وكان بارعاً وموؤثر�ً وله يد يف ت�صكيل عدد من �الأ�رش.

�أ�رشة من ثالثة �صباب هم زهري عا�صور  ت�صتوقفني هنا ق�صة �صغرية، فقد �صكلت 

�صجعتهم  �أن  وبعد  �الإعد�دية،  �ل�صفوف  يف  وكانو�  م�صودي  وحازم  �أكرم  و�أخو�ي 

و�أقنعتهم ب�رشورة �لعمل يف جماعة منظمة و�رشية مزود�ً عقولهم باالأفكار �جلديدة من 

�لظالل، طلبت منهم �أن يح�رشو� طالباً حمافظني على �ل�صالة ويوثق يف �إيانهم، فذهبو� 

�إىل �الأ�صتاذ �أمري ر�رش�ص وكان يعلّم يف مدر�صة �بتد�ئية يف حارة �أبو �صنينة ظناً منهم �أنه 

ر�ئد �صالح )1958-(: ولد يف �أم �لفحم �أحد �ملدن �لفل�صطينية �لتي �حتلت �صنة 1948، ح�صل على بكالوريو�ص   
2

�الإ�صالمية د�خل فل�صطني �ملحتلة �صنة  تاأ�صي�ص �حلركة  �أ�صهم يف  �إ�صالمية من جامعة �خلليل، �صاعر،  �رشيعة 

1948. �صغل رئا�صة حترير جملة �ل�رش�ط ل�صان حال �حلركة �الإ�صالمية. �أ�صهم يف تاأ�صي�ص عدد من �جلمعيات 
�خلريية. جنح يف رئا�صة بلدية �أم �لفحم لثالث دور�ت متتابعة، ��صتقال من رئا�صة �لبلدية ليتفرغ لقيادة �حلركة 

�الإ�صالمية د�خل فل�صطني 1948 �جلناح �ل�صمايل، وملتابعة ق�صية �مل�صجد �الأق�صى. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون 

�الحتالل �ل�صهيوين لدفاعه عن �مل�صجد �الأق�صى، لقب بـ“�صيخ �الأق�صى”.  )�ملحرر(

على  ح�صل   ،1948 �صنة  �حتلت  �لتي  �لفل�صطينية  �لقرى  �أحد  �لعزير  قرية  يف  ولد   :)-1962( �خلطيب  كمال   
3

رئي�ص  نائب  �خلريية،  �ملوؤ�ص�صات  من  عدد  ع�صوية  �صغل  �خلليل،  جامعة  من  �إ�صالمية  �رشيعة  بكالوريو�ص 

1948 �جلناح �ل�صمايل، ت�صلم قيادة �حلركة بعد �عتقال �ل�صيخ ر�ئد �صالح  �حلركة �الإ�صالمية د�خل فل�صطني 

و�إخو�نه يف ق�صية عرفت بق�صية “رهائن �الأق�صى”. )�ملحرر(
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يعمل معنا، فقد كان معروفاً لديهم باأنه من �الإخو�ن، فعر�صو� عليه �أفكارهم وطلبو� منه 

�الن�صمام فُده�ص منهم، وعندما �صاألهما مع من تعمالن �أخب�ه عني، فاعتذر منهم على 

�لدكتور عدنان يتعامل مع  باأن  �ل�رشيف ليخبه  �الأ�صتاذ حممد ر�صاد  �إىل  �لفور وذهب 

�أبو رفعت، فحزنت وغ�صبت.  �أوالد، و�أنه يخ�صى عليَّ من �لتورط، وفعالً حتدث معي 

مبا  �عرتفو�  �أن  بعد  عاتبتهم  �جلمعة  يوم  عليه  �ملتفق  �ملوعد  يف  �الأخوة  ح�رش  وعندما 

ح�صل، وقلت لهم: �أن هذ� خطاأ كبري منافٍ لل�رشية، و�أنه ما كان عليهما �أن يذكر� ��صمي 

لالأخ �أمري، فقالو�: كنا نعتقد �أنه مو�صع ثقة. فقلت لهم �ذهبو� وال �أ�رشة بعد �ليوم، �نتهى 

�الأمر! وبعد �أن حدث هذ� �لتقطهم جار لنا من �جلبهة �ل�صعبية هو عدنان �ل�صاحلي، فنظم 

�أكرم وزهري، �أما حازم فقد �لتحق مع طاهر عند �الأخ هالل. 

ب�سحبة عبد املجيد الزير

�أما �لدكتور عبد �ملجيد �لزير فلم ي�صاأل عنا وعما فعلنا، و�أين و�صلنا، ومل ناأخذ منه 

�أو يف  �أعمل معه خاللهما باإخال�ص، �صو�ء يف د�ئرة �ل�صحة  �صيئاً، وم�صت �صنتان كنت 

�مل�صت�صفى، وكان يتباهى بي ويف�صلني على زمالئي �الأطباء، حتى على �أخيه �لدكتور 

�أحد، كو�لدي رحمه �هلل، كان يجيب باأن  غالب، وكان يعتمد عليَّ كثري�ً، و�إذ� �صاأله عني 

له يف  بي ويحبني. وياأخذين مر�فقاً  �أطباء، وكان معجباً  �أربعة  ي�صاوي  �لدكتور عدنان 

عثمان  �ملهند�ص  �صيارة  يف  و�أحياناً  �لقرى،  يف  �لعياد�ت  على  للتفتي�ص  �حلمر�ء  �صيارته 

�إيجابي  عمل  �أو  تقدم  �أّي  �أمل�ص  مل  ولكني  �لعامة.  �الأ�صغال  لد�ئرة  رئي�صاً  وكان  �صاهني، 

لد�ئرة  مكتبة  و�إن�صاء  �ل�صحة،  د�ئرة  يف  ظهر�ً  جماعة  �ل�صالة  �إال  �الإ�صالمي،  �لعمل  يف 

�ل�صحة، و�أد�ء �ل�صلو�ت جماعة خا�صة �صالة �لع�رش يف م�صاجد �لبلد �أو �لقرى، عندما 

�أكون مر�فقاً له، �أما عن �لن�صاط �الأ�رشي و�لعمل �صدَّ �الحتالل فال!

�ألف طالب وطالبة   33 �ملدر�صية فقمت بفح�ص  �ل�صحة  �أنني ن�صطت يف ق�صم  و�أذكر 

تقريباً، وزرت جميع مد�ر�ص �لذكور و�الإناث و�لرو�صات، ولعلي �أحدثت تاأثري�ً و��صحاً 

بلغة  �لطبية  �ملحا�رش�ت  و�إلقاء  و�لوقاية  و�ملعاجلة  بامل�صاعدة  قيامي  جر�ء  �ملد�ر�ص  يف 

ن�صيطة مي�صورة.

على  �نعك�ص  جفاء  وبينه  بيني  وح�صل  �ملجيد،  عبد  �لدكتور  مع  �أختلف  بد�أت  لكني 

�الإخوة �مل�صوؤولني، وكنت من خالل �الأخ �أحمد �لقيق عرفت بع�صهم، فب�صبب ذهابه لبيت 
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 رحمه �هلل، ر�آهم و�صلم عليهم وعرفهم. وكنت �أعرف �الأخ ح�صن �أيام 
4
�أخيه ح�صن �لقيق

�لهند�صة،  �لتقيته يف بغد�د وهو طالب يف جامعة بغد�د - كلية  �لعر�ق، حيث  در��صته يف 

�هلل  حّب  على  و�إياه  جنتمع  وحبيباً  درب  رفيق  الحقاً  و�صار  دم�صق،  جامعة  يف  وكنت 

ونتفرق على �أن نلتقي هلل ومن �أجل دعوة �هلل، و��صتمرت معرفتي به على مد�ر 35 عاماً، 

يوم  دموعي  و�نهمرت  بكيت  لبخيل،  مبثله  �لزمان  �إن  مبثله،  �لزمان  ياأتي  �أن  وهيهات 

نعى  حني  �لعطار  بقول  ونعيته  �صليمان،  �أم  لزوجته  مكاملتي  �أثناء  يف  وخا�صة  وفاته 

�لدكتور �ل�صباعي:

�إذ� ما دعوت �ل�صب و�لبكا بعد يا ح�صن                           �أجاب �لبكا طوعاً ومل يجب �ل�صب

رحمه �هلل.

نابل�ص وزرت  �إىل  �ليوم، ذهبت  �ل�رشيف، وكان عطلة ذلك  �لنبوي  �ملولد  ويف ذكرى 

مع  له  �صابقة  زيارة  من  ومكانها  مكتبته  عرفت  قد  وكنت  �هلل،  رحمه  بالل  �صعيد  �الأخ 

�أن رجعنا من رحلة �إىل طولكرم، ��صتقبلنا فيها �لدكتور �جلالد  �لدكتور عبد �ملجيد بعد 

يف طولكرم، وعندما رجعنا وقفنا يف نابل�ص مدة ل�رش�ء بع�ص �حللويات، بينما ذهبت 

و�لدكتور عبد �ملجيد �إىل مكتبة �ل�صيخ �صعيد بالل رحمه �هلل فعرفت �ملكان.

الت�سال بالتنظيم املركزي

عندما و�صلت �إىل مكتبة �ل�صيخ �صعيد، وكنت �أعرفه من مع�صكر�ت جر�ص قبل حرب 

1967، خرج معي وجل�صنا يف مقهى ن�رشب �ل�صاي، فقلت له �أن �أكرث من �صنتني م�صت 

ومل ن�صعر بوجودكم كقيادة، فتعجب، وخاف، وقال: ر�أيت يف �لليل حلماً مزعجاً يبدو 

بتكوين جماعة جديدة  �إنني هددت  ب�صيء حيث  �أقوم  ال  �أن  تف�صريها، ورجاين  �أن هذ� 

منف�صلة عن �الإخو�ن. 

1966، عمل  �صنة  �لهند�صة يف جامعة بغد�د  )1940-2006(: ولد يف دور� �خلليل، تخرج من كلية  �لقيق  ح�صن   
4

من  عدد  تاأ�صي�ص  يف  �أ�صهم  وفاته.  حتى  �ل�صناعية  �لعربي  �ليتيم  ملدر�صة  ومدير�ً  و�لتعليم  �لرتبية  جمال  يف 

�لتحق  �الإ�صالمية.  و�جلامعة  �لنجاح  جامعة  �أمناء  جمل�ص  ع�صوية  و�صغل  و�الجتماعية،  �خلريية  �ملوؤ�ص�صات 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لعام  �الإد�ري  �ملكتب  ع�صوية  �صغل  مبكر�ً،  �مل�صلمني  �الإخو�ن  بجماعة 

وقطاع غزة، وهو من �أبرز موؤ�ص�صي حركة �ملقاومة �الإ�صالمية، �ختار كلمة “حما�ص” �خت�صار�ً ال�صمها. �أ�صهم 

يف �صياغة �لكثري من �أدبيات حما�ص ووثائقها. لقب بـ“حكيم حما�ص” و�عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل. 

تويف يف �لقد�ص. )�ملحرر(
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�لعزيز  عبد  حممد  �الأ�صتاذ  ومعه  �هلل،  رحمه  �صبحة  ناجي  �الأخ  �الأخوة:  �إىل  �أر�صل 

عمرو، �صاألوين عما �أريد فاأجبتهم �أين �أريد �أن نعمل ب�صكل جدي. غري �أنَّا مل نتفق يف تلك 

�جلل�صة على �صيء، بل تفاقم �خلالف وقلَّت �لثقة. ثم ز�رنا ومعه �الأ�صتاذ حممد ر�صاد 

�ل�رشيف يف بيت �الأخ حممد عيد م�صك، وعندما دخال �أغلقت �لدفرت، حتادثنا وجتادلنا، 

عّمان،  يف  لالإخو�ن  �لعام  �ملر�قب  وكان  ماجد،  �أبو  باالأخ  تثق  هل  �صوؤ�الً،  عليَّ  طرح  ثم 

فقلت: “�أنا �أريد قيادة د�خل �لنهر، وال �أ�صمع من خلف �لنهر، ونريد عمالً فعاالً”. وعندما 

ذهبت الأد�ء فري�صة �حلج، زرت يف عّمان �الأخ �أبا ماجد فاأو�صاين بالدكتور عبد �ملجيد، 

وقال يل: “�للي مالو خري يف قديو مالو خري يف جديده”. فبد� يل �أن �لدكتور �صكاين له. 

وهكذ� ��صتمر �خلالف و�زد�د �جلفاء. �أما نحن فتكاثرنا، خا�صة يف �أو��صط �لطلبة ومعهد 

�ل�رشيعة، �لذي كان يتزعم �لعمل فيه �الأخ هالل.

ناجي �سبحة

ينطق  �أن  قبل  جو�رحه  تنطق  �هلل،  �إىل  ناجحاً  ود�عية  جماهد�ً  كان  �أ�صامة  �أبو  �الأخ 

ل�صانه. عمر �الإيان قلبه ففا�ص على �جلو�رح فاأو�صع �هلل �صدره خا�صة مع �لدعاة �إىل 

يف  عرفته  بارعاً،  خطيباً  وكان  �إخو�نه  مع  تعامله  ويف  حديثه  يف  لبقاً  بارعاً  ليثاً  كان  �هلل، 

�مل�صلمني يف  �لعام لالإخو�ن  �الإد�ري  �ملكتب  �أثناء م�صوؤوليته يف  مع�صكر�ت جر�ص، ثم يف 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بعد �صنة 1971، ولقد ��صتمعت له ذ�ت مرة وهو يخطب عن 

�ملودودي �لد�عية يف د�ر �حلديث يف �لقد�ص عندما �أقامت �إد�رة �الأوقاف �الإ�صالمية حفل 

عريف  وكان   .1979/11/14 �الأربعاء  يوم  �ملودودي  �الأعلى  �أبي  �ملجاهد  للعالمة  تاأبني 

�آيات من �لقر�آن �لكرمي   و�فتتح �حلفل بتالوة 
5
�حلفل �ل�صيخ جميل عبد �لرحيم حمامي

لل�صيخ حممد ر�صاد �ل�رشيف. وكانت �لكلمة �لثانية عن �ملودودي لالأ�صتاذ ناجي، تاأ�صف 

فيها على �أبي �الأعلى، وقال يف كلمته �ملوؤثرة �أن �ملودودي و��صح �لفكرة و��صع �الّطالع، 

وقد كان �الأ�صتاذ ناجي كذلك و��صح �لفكرة وو��صع �الّطالع.

جميل حمامي )1952-(: ولد يف معان باالأردن حيث كان يعمل و�لده �رشطياً. ��صتقرت عائلته يف �لقد�ص، �أكمل   
5

تعليمه �جلامعي يف م�رش، عمل �إماماً وخطيباً وو�عظاً متجوالً يف منطقة ر�م �هلل، ثم مدير�ً لد�ئرة �حلديث �ل�رشيف 

يف �مل�صجد �الأق�صى ومدير�ً الأوقاف بيت حلم. �أ�صهم يف تاأ�صي�ص عدد من �ملوؤ�ص�صات و�ملنظمات �خلريية، ن�صط 

يف �صفوف �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني بفرتة مبكرة و�أ�صهم يف تاأ�صي�ص حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، 

و�عتقل لدوره �ملوؤ�ص�ص يف �ل�رشبة �الأوىل �لتي وجهت حلركة حما�ص و�لتي �عتقل فيها �لدكتور م�صودي، نا�صط 

يف �لدفاع عن �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى. )�ملحرر(
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ل�رش�ء  �لزغري  عوين  و�لدكتور  �لزير  �ملجيد  عبد  �لدكتور  مع  ذهبت  مرة  وذ�ت 

�هلل،  رحمهما  بالل  �صعيد  و�الأخ  ناجي  �الأخ  �ملكتبة  يف  وكان  دندي�ص،  مكتبة  من  كتب 

�لذي  هذ�  من  له:  فقال  �ملكتبة،  �صاحب  نظر  لفت  مما  ب�صدة  ناجي  �الأخ  ف�صافحني 

دكتور  يا  عاٍل:  ب�صوت  ف�صاح  م�صودي،  عدنان  �لدكتور  هذ�  له:  فقال  عليه،  �صلمت 

�أكتب يل ورقة �أين �صلمت عليك، فقلت له: ملن؟ فقال: ل�صخ�ص يعرفك يف مكتب �لرقابة 

يف وز�رة �الإعالم يف عّمان، وكان يطلب �أن �أ�صلِّم عليك، و�أقول له �أين ال �أعرفك فري�صلني 

�الأخ حممد  �أنه  �لكتب. فعرفت  �ملو�فقة على دخول  فاأحتاج ليومني الأخذ  �ملخابر�ت  �إىل 

كتب  تاجر  دندي�ص  �لعزيز  عبد  �حلاج  �ل�صالم  بعد  �صغرية:  ورقة  له  فكتبت  �لق�صاة، 

ممتاز يح�رش �لكتب �ملمتازة، ف�صهل �أمره.

اجلمعية اخلريية الإ�سالمية

يف �صنة 1971، دخلت ع�صوية �جلمعية �خلريية �الإ�صالمية بدالً من و�لدي رحمه �هلل، 

حيث  �لبد�ية،  منذ  للجمعية  معاي�صاً  وكنت   ،1961 �صنة  يف  تاأ�ص�صت  قد  �جلمعية  وكانت 

�ملوؤ�ص�صني، وكانت بد�ية �جلمعية عندما �هتزت  �أحد  �أ�صمع و�أرى من و�لدي  �أنني كنت 

�أبو رجب عندما �صمعو� باأن  م�صاعر ثلّة طيّبة من �الإخوة وعلى ر�أ�صهم �ل�صيخ �صكري 

 �لتي حتت�صن �أيتام �خلليل خرج منها من تن�رش وذهب �إىل 
6
مدر�صة �ملنونايت �لتب�صريية

�إفريقيا مب�رش�ً بالدين �مل�صيحي، وكان معه �حلاج عي�صى عبد �لنبي و�حلاج ر��صد �صلهب 

 و�الأ�صتاذ 
7
و�ملحامي عبد �خلالق يغمور و�حلاج مو�صى يغمور و�حلاج �صدقي �جلعبي

جميعاً،  عليهم  �هلل  رحمة  طهبوب  مدحت  و�ل�صيد  ح�صونة  كاظم  و�حلاج  �لناظر  �صائب 

و�لدكتور عبد �ملجيد �لزير، وكان �أن ذهب هوؤالء حمتجني �إىل مت�رشف لو�ء �خلليل حممد 

�ملدر�صة  هذه  �أن  لهم  وقال  رف�ص،  �أنه  غري  �ملدر�صة  باإغالق  وطالبوه  �لعرموطي،  نز�ل 

مرخ�صة من وز�رة �ل�صوؤون �الجتماعية يف عّمان، وال �أ�صتطيع �إغالقها، و�قرتح عليهم 

“جمل�ص  �إحدى مد�ر�ص  تدعى مدر�صة د�ر �الأيتام �الإجنيلية، تقع يف مدينة �خلليل يف منطقة عني �صارة، وهي   
6

يف  تب�صريي  بدور  بالقيام  �تهموهم  �لكن�صي،  �ملجمع  تتبع  �ملقد�صة”  �الأر��صي  يف  �ملحلية  �الإجنيلية  �لكنائ�ص 

�صفوف طالبها �مل�صلمني. )�ملحرر(

�صدقي �صادق �جلعبي )1917-]...[(: ولد يف مدينة �خلليل، در�ص يف مد�ر�ص �خلليل، عمل يف �لتجارة، �أ�صهم   
7

�الإ�صالمية  �خلريية  )�جلمعية  لالأيتام  �خلريي  �خلليل  بيت  وجمعية  �ل�رشعية  �جلمعية  وع�صوية  تاأ�صي�ص  يف 

الحقاً(. ��صرتك يف �ملوؤمتر �لفل�صطيني �الأول �ملنعقد يف �لقد�ص ويف �لثاين و�لثالث �ملنعقد�ن يف �لقاهرة و�لر�بع 

�ملنعقد يف غزة، �أبعدته �صلطات �الحتالل �ل�صهيوين �صنة 1969 �إىل �الأردن لكنه عاد الحقاً �إىل �خلليل. )�ملحرر(
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�أن يفتحو� مدر�صة لالأيتام وي�صحبو� منها �الأيتام لكي يتعلمو� �الإ�صالم، فكانت �لفكرة 

بد�ية للجمعية �خلريية �الإ�صالمية.

تبع �حلاج عي�صى عبد �لنبي �لنت�صة رحمه �هلل مبنزل الآل عبد �لنبي يف منطقة حّي 

لالأيتام،  بيتاً  فاأ�صبحت  كبري،  وليو�ن  و��صعة  غرف  فيها  كبرية  د�ر  وكانت  �لز�هد، 

للد�ر بناء  لالأيتام. و�أ�صيف الحقاً  �أر�ص �صغرية جعلوها ملعباً  وكان بجو�رها قطعة 

�الجتماعات  فيها  تعقد  �الإد�رية،  للهيئة  غرفة  منها  كان  �لغرف،  من  عدد  فيه  جديد 

�الأ�صبوعية.

عقد �أول �جتماع لتاأ�صي�ص �جلمعية يف مدر�صة �أ�صامة بن منقذ، وكنت حينئذ طالباً يف 

للمدر�صة،  �ملقابل  �هلل يف دكانه  �أحل مكان و�لدي رحمه  ثانوية �حل�صني بن علي، وكنت 

�أغنياء �خلليل قد تبعو� مببالغ مالية ل�صالح  �أن عدد�ً من �ملح�صنني من  وعرفت حينها 

1966، فاز فيها كّل من �حلاج عي�صى  �مل�رشوع، و�أجريت �نتخابات �لدورة �الأوىل �صنة 

عبد �لنبي، و�ل�صيخ �صكري �أبو رجب، و�لدكتور عبد �ملجيد �لزير، وو�لدي عبد �حلافظ 

�خلالق  عبد  �ملحامي  كذلك  وفاز  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  من  �الأربعة  هوؤالء  وكان  م�صودي، 

يغمور، و�الأ�صتاذ �صائب �لناظر، و�حلاج كاظم ح�صونة، وما �إن دخل �الأع�صاء �الأربعة 

من �الإخو�ن �إىل غرفة �الإد�رة حتى خرج �ملحامي عبد �خلالق يغمور، فاأم�صك به �ل�صيخ 

�صكري �أبو رجب بقوة و�صاأله، وقال له: �إىل �أين؟ فاأجاب: و�هلل لن �أجل�ص، فقال له �ل�صيخ: 

جتربة  له  كانت  فقد  للبلدية،  رئي�صاً  وكان  �ملحامي  فرف�ص  لنا،  رئي�صاً  جنعلك  �أن  نريد 

�الإخو�ن،  �أع�صاء من  �أربعة  �لتي كان رئي�صها، وفيها  �صابقة معهم يف ر�بطة �جلامعيني 

�لدكتور حافظ عبد �لنبي و�الأ�صتاذ كامل �صحادة و�الأ�صتاذ عرفات �لتكروري و�لدكتور 

عبد �ملجيد �لزير، وكانو� �أغلبية. وعندما خرج، ��صتدعو� �لع�صو �الحتياط �حلاج ر��صد 

للرئي�ص،  نائباً  �ملجيد  عبد  و�لدكتور  رئي�صاً،  رجب  �أبو  �صكري  �ل�صيخ  و�نتخب  �صلهب، 

لبيت �خلليل  �لناظر مدير�ً  لل�صندوق، و�الأ�صتاذ �صائب  �أميناً  �لنبي  و�حلاج عي�صى عبد 

�خلريي لالأيتام، و�حلاج كاظم ح�صونة �أميناً لل�رش.

باالأيتام،  ُتعنى  وكانت  �الإ�صالمية،  �الأطفال  رعاية  جمعية  �الأول  �جلمعية  ��صم  كان 

وكان و�لدي رحمه �هلل يزورهم يومياً، وخا�صة �إذ� �أر�د �صالة �لع�رش، فيتو�صاأ وي�صلي 

�أن  خ�صو�صاً  وطلباتهم،  حاجاتهم  �ملوظفات  من  وي�صمع  يتفقدهم،  ثم  هناك  �لع�رش 

دكانه كان جماور�ً لد�ر �آل عبد �لنبي �ملتبع بها للجمعية. و�لذي �أذكره �أن �الأيتام كانو� 
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يتعلمون يف مد�ر�ص �حلكومة، مثل مدر�صة �أ�صامة بن منقذ ومدر�صة �جلز�ئر، ومدر�صة 

�لنبي،  عبد  �آل  د�ر  من  قريبة  مد�ر�ص  وهي  دية،  �أبو  �إبر�هيم  ومدر�صة  �ل�صبع،  بئر 

فيدر�صون يف �ل�صباح �إىل �لظهر، ثم يعودون �إىل �لبيت لالإقامة فيه وتناول �لطعام و�لنوم 

وتلقي �لرعاية �لرتبوية، حيث كان ياأتي متطوعاً لرتبيتهم و�إر�صادهم و�الإ�رش�ف عليهم 

�لدكتور �أمري ر�رش�ص و�لدكتور عدنان �صالح.

م�رشفاً  عني  �لذي  �صالح،  فخري  �الأ�صتاذ  �جلمعية  يف  وّظف  من  �أول  �أن  و�أذكر 

�هلل،  رحمه  نوفل  يو�صف  �ل�صيخ  �أما  �الأيتام،  بيت  يف  م�رشف  �أول  وكان  �لد�خلي  للبيت 

لالأيتام  �حلاجيات  ب�رش�ء  و�ملّكلف  للطاقات،  �ملولد  �لفقري  و�لعمود  “�لدينامو”  فكان 

�أمور  ب�صبب  �ملتكرر،  �ل�رش  �أمني  غياب  خالل  �جلمعية  �أمور  ومتابعة  ومتابعتهم 

�الأع�صاء  �أن  علماً  �ل�صنوي،  للتقومي  وموزعاً  �جلمعية  حما�صب  هو  كان  �جلمعية. 

�ملالية و�لعينية لبيت �خلليل  �لتقومي وجمع �لتبعات  باأنف�صهم بتوزيع  كانو� يقومون 

�خلريي لالأيتام.

يف �لفرتة 1961-1967 كانت �لبد�ية �الأوىل �ملوفقة و�لناجحة للجمعية، حيث ��صتقطبت 

�جلمعية عدد�ً من �الأيتام، كنت �أ�صاهدهم بنف�صي يف بيت �خلليل �خلريي لالأيتام يف �أثناء 

وجودي يف �خلليل، وكنت �أعرف �لطاهية �أم عبد �حلافظ �لقو��صمة، �لتي كانت تعد �لطعام 

لالأيتام، وكنت �أعرف �حلاجة نظمية �أبو عرفة، �لتي كانت مبثابة �الأم و�حلار�ص و�لر�عي 

لهم يف �لق�صم �لد�خلي، فكانت تهتم بحاجيات �الأيتام ومالب�صهم ونظافتهم.

عّمان  ويف  �خلليل  مدينة  يف  �لتبعات  جتمع  �جلمعية  كانت  �لفرتة  هذه  ويف 

�مللك ح�صني  �أن  �لزكاة، و�أذكر  باالإ�صافة الأمو�ل  �لتقومي،  و�لقد�ص، من خالل توزيع 

�لتبعات  �أهم  لكن  �ملال،  من  مببلغ  لها  وتبع  �جلمعية  ز�ر  �الأردنية  �ململكة  ملك 

كاظم  و�حلاج  �لنبي  عبد  عي�صى  �حلاج  جمعها  �لتي  �لتبعات  للجمعية،  دخلت  �لتي 

قطعة  ��صرتو�  لقد  �ل�صعودية:  �إىل  �صفرهم  عند  �لناظر  �صائب  و�الأ�صتاذ  ح�صونة 

�إىل  �آخر  وفد  �صافر  وقد  للجمعية،  �الأول  �ملبنى  بني  حيث  �حلاووز  منطقة  يف  �أر�ص 

�لكويت وكان معهم �لدكتور عبد �ملجيد �لزير. وباالإ�صافة �إىل �لتبعات �ملالية جمعت 

�لتجار. من  عينية  تبعات 

�أع�صائها  عدد  وكان  للجمعية،  �لعامة  للهيئة  �جتماع  عقد  جرى   1973/7/20 يف 

رجب  �أبو  �صكري  �ل�صيخ  برئا�صة  جديدة  �إد�رية  هيئة  بالتزكية  وفازت  ع�صو�ً،   71
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وع�صوية كّل من �لدكتور عبد �ملجيد �لزير )نائب �لرئي�ص( و�حلاج كاظم ح�صونة )�أمني 

�ل�رش( و�حلاج عي�صى عبد �لنبي )�أمني �ل�صندوق( و�الأ�صتاذ �صائب �لناظر )مدير �لبيت( 

.
8
و�حلاج ر��صد �صلهب وعدنان م�صودي

خروج الدكتور عبد املجيد الزير من اجلمعية واجلماعة

، النتخاب هيئة �إد�رية جديدة 
9ً
يف 1975/9/19، عقدت �لهيئة �لعامة �جتماعاً ��صتثنائيا

�أن �صقيق �لدكتور  بعد خالف ح�صل مع نائب �لرئي�ص �لدكتور عبد �ملجيد �لزير، حيث 

�لدكتور  فاختلف  وظيفته،  يف  موفق  غري  وكان  �ل�رشعية،  للمدر�صة  مدير�ً  كان  �صالح 

�ختالفاً  �صلهب  ر��صد  و�حلاج  �لنبي  عبد  عي�صى  �حلاج  وخ�صو�صاً  �الإد�رية  �لهيئة  مع 

�صديد�ً، وكنت �أر�قب وال �أحتدث يف �ملو�صوع، و�عتقد �لدكتور عبد �ملجيد �أين �أو�فقه ر�أيه، 

�أخاه كان �صديقي، وحتدث معي �حلاج ر��صد و�حلاج عي�صى وقاال: هل  �أن  خ�صو�صاً 

ت�صوت معنا؟ قلت: نعم، و�صاركتهم ر�أيهم.

ويف  طرف،  يف  �لثالثة  نحن  فكنا  للت�صويت،  �ملو�صوع  طرح  �جلل�صات  �إحدى  ويف 

�لناظر رحمهما  �ملجيد وقف �حلاج كاظم ح�صون و�الأ�صتاذ �صائب  �لدكتور عبد  طرف 

�هلل، وتردد �ل�صيخ �صكري �أبو رجب رحمه �هلل وكان هو �لرئي�ص، وف�صلت �جلل�صة وظهر 

�خلالف �ل�صديد و�النق�صام �لو��صح يف �لهيئة �الإد�رية، و�أخذ �لدكتور عبد �ملجيد ي�صكو 

، و�الأ�صتاذ 
10

�ل�صالية �لقد�ص وح�رش �حلاج ر��صي  لالإخوة خارج �خلليل، خا�صة يف 

للجمعية  �الإد�رية  �لهيئة  �نتخابات  نتائج  فيها   1973/7/28 يف  موؤرخة  وثيقة  �لوثائق  ملحق  �صمن  �أثبت   
8

 ،4 �لوثيقة رقم  �نظر:  �ل�صوؤون �الجتماعية باخلليل.  �إىل مدير  1973، وهي مر�صلة  �الإ�صالمية �صنة  �خلريية 

�ص 134. )�ملحرر(

�أثبت �صمن ملحق �لوثائق وثيقة موؤرخة يف 1975/9/23 فيها نتائج �نتخابات �لهيئة �الإد�رية للجمعية �خلريية   
9

�الإ�صالمية يف 1975/9/19. �نظر: �لوثيقة رقم 5، �ص 135. )�ملحرر(

ر��صي �ل�صالية )1904-1996(: �أحد �أبرز وجوه �الإخو�ن �مل�صلمني يف �لقد�ص، عا�ص يف م�رش وعمل يف �لتجارة،   
10

ن�صط يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش، وكان ع�صو�ً يف �أ�رشة �صمت عدد من قياد�ت �الإخو�ن يف �لقاهرة 

�أمثال �ل�صهيد حممد يو�صف هو��ص و�لدكتور �أحمد �مللط، وكان منزله يف �لرو�صة م�صتقر�ً الجتماعات �الأخو�ت 

�مل�صلمات، وت�صري بع�ص �لرو�يات �إىل �أنه كان م�صوؤول �صندوق �لدعوة يف �أثناء وجوده يف �لقاهرة �لتي غادرها 

بعد بدء �ل�رش�ع بني �الإخو�ن �مل�صلمني وجمال عبد �لنا�رش �صنة 1954. عمل يف �صفوف �الإخو�ن �مل�صلمني يف 

�الأردن فكان �أبرز قياد�ت �الإخو�ن يف �ل�صفة �لغربية و��صتلم �إد�رة مطابع �الإخو�ن �مل�صلمني، كان �أحد �لوجوه 

�لتي �أ�صهمت يف �لربط بني �الإخو�ن يف غزة و�ل�صفة �لغربية بعد �صنة 1967. تويف يف �لقد�ص. )�ملحرر(
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�أحمد  �ل�صيخ  �أن  و�أذكر  يوفقا،  ومل  ف�صال  ولكنهما  للتدخل  �هلل  رحمهما  �لقيق  ح�صن 

 رحمه �هلل جاء من غزة وتدخل ومل ينجح.
11

يا�صني

كانت نتيجة �النتخابات خروج �لدكتور عبد �ملجيد �لزير و�حلاج كاظم ح�صونة من 

وع�صوية  رجب،  �أبو  �صكري  �ل�صيخ  برئا�صة  جديدة  هيئة  و�نتخاب  �جلمعية،  ع�صوية 

�الأ�صتاذ �صائب �لناظر )نائب �لرئي�ص(، و�الأ�صتاذ حممد عيد م�صك )�أمني �ل�رش( و�حلاج 

عي�صى عبد �لنبي )�أمني �ل�صندوق(، وعدنان م�صودي )مدير �لبيت( و�حلاج ر��صد �صلهب 

و�الأ�صتاذ حممد عبد �لعزير عمرو، و�إثر هذه �النتخابات خرج كذلك �لدكتور عبد �ملجيد 

من �لدعوة.

و��صتمرت ع�صويتي يف �جلمعية �إىل �أن ��صتقلت يف 1976/5/4 حيث قدمت ��صتقالتي 

.
12

من �أجل �لتخ�ص�ص، و��صتدعي بداًل مني �الأ�صتاذ حممد رفيق �لنت�صة

انتخابات بلدية اخلليل �سنة 1976...

�لذي  �هلل،  رحمه  �جلعبي  علي  حممد  �ل�صيخ  برئا�صة  �لبلدية  كانت   ،1976 �صنة  يف 

�لنا�ص و�أر�دو� تغيريه ولكنهم كانو� يخافون منه، وكانت �النتخابات قد جرت  يخ�صاه 

عمله  يف  �لبلدي  �ملجل�ص  و��صتمر  �خلليل،  يف  جتِر  مل  لكنها   1972 �صنة  �الأخرى  �ملدن  يف 

بالتزكية، وح�رشت �ملوؤمتر �ل�صعبي يف �لبلدية و�صاهدت كيف جرت �لرتتيبات للتزكية، 

وال �أن�صى �صياغة �ل�صحفي �صبحي �ل�رشيف لقر�ر�ت �ملوؤمتر، وتزيينه �ملوقف للنا�ص. 

حرب  بعد  غزة  قطاع  �إىل  و�أ�رشته  هاجر  �ملجدل،  ق�صاء  �جلورة  قرية  يف  ولد   :)2004-1938( يا�صني  �أحمد   
11

�لتدري�ص و�خلطابة  �لعربية يف م�رش، عمل يف  �للغة  بال�صلل، در�ص  �أ�صابته  1948، تعر�ص الإ�صابة ريا�صية 
�إثر مغادرة   1967 �أيلول/ �صبتمب  للمكتب �الإد�ري لالإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة يف  بغزة، و�أ�صبح رئي�صاً 

رئي�صه �ل�صابق �إ�صماعيل �خلالدي للقطاع، وهو �أحد موؤ�ص�صي جمعية �ملجمع �الإ�صالمي يف غزة، �عتقل بتهمة 

�الإعد�د للعمل �لع�صكري �صنة 1983، �أفرج عنه يف �صفقة لتبادل �الأ�رشى مع �جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة 

�أبرز  تاأ�صي�ص حما�ص، و�أحد  �مل�صلمني يف قطاع غزة حلظة  �لعام لالإخو�ن  �الإد�ري  �ملكتب  1985، ع�صو  �صنة 

موؤ�ص�صيها، �عتقل �صنة 1989 مع �ملئات من كو�در حركة حما�ص وحكم عليه بال�صجن مدى �حلياة، �أفرج عنه 

�صنة 1997 ب�صفقة تبادل �أ�رشى مع �الأردن بعد �الإفر�ج عن عن�رشين من �ملو�صاد حاوال �غتيال خالد م�صعل 

 2004/3/22 �الإثنني  يوم  �غتيل  حما�ص.  حلركة  �لروحي”  “�لزعيم  ويعّد  حلما�ص،  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص 

بق�صف �صاروخي ��صتهدفه بعد خروجه من �صالة �لفجر. )�ملحرر(

�أثبت �صمن ملحق �لوثائق وثيقة موؤرخة يف 1976/6/1 يطلب فيها حمافظ �خلليل من مفت�ص �جلمعيات �خلريية   
12

�ملو�فقة على قر�ر �لهيئة �الإد�رية للجمعية �خلريية �الإ�صالمية با�صتدعاء ع�صو �الحتياط حممد �لنت�صة ليحل 

مكان �لدكتور عدنان م�صودي نظر�ً ل�صفره للخارج من �أجل �لتعليم. �نظر: �لوثيقة رقم 6، �ص 135. )�ملحرر(
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��صتمر �لو�صع �صنو�ت �أربع، و�صاق �لنا�ص ذرعاً و�أر�دو� �لتغيري، و�أذكر �أن �ملحامي 

�ل�صعب حول   رحمه �هلل، كان يكتب مقاالت �صحفية جريئة يف �صحيفة 
13

رجائي كاتبة

 رحمه �هلل عن تر�صيح نف�صه للبلدية 
14

�لبلدية، وح�صلت �ملفاجاأة باأن �أعلن فهد �لقو��صمي

بال�صحف وبد�أت �ملعركة وذ�عت �الإ�صاعات!

�لنت�صة تر�صيح  �آل  تر�صح بعده �لدكتور عوين �لزغري، ثم ح�صلت ثورة عندما قرر 

�لنبي  عبد  م�صطفى  �ملهند�ص  ور�صحو�  قر�رهم  عن  عدلو�  ثم  حمزة،  �أحمد  �لدكتور 

باالإ�صافة �إىل �أحمد حمزة، وهنا ح�صل �خلطاأ �لقاتل باأن �عرت�ص برهان �جلعبي وعدد 

من �أع�صاء �ملجل�ص �لبلدي يف �ملحكمة �صّد �أحمد حمزة. وجنح �أحمد حمزة بالدفاع و�أثبت 

�أن له بيتاً يف �خلليل، و�أنه كان يعمل مدير�ً يف بيت جاال للم�صت�صفى، فبالقانون ��صتطاع �أن 

يغلبهم ومب�صاعدة عدد كبري من �ملحامني ومنهم رئي�ص بلدية �لنا�رشة.

�إبعاد  بعد  ذلك  وز�د  �لوطنية،  �لكتلة  �صعبية  و�رتفعت  �ل�صارع  يف  �لغليان  و�زد�د 

 
15

�صلطات �الحتالل �لبغي�ص �لدكتور �أحمد حمزة �إىل جنوب لبنان مع عبد �جلو�د �صالح

�إ�صحق  �ملحامي  لرت�صيح  �لنت�صة  �آل  و�أ�رشع  وغ�صبو�  وماجو�  �لنا�ص  وهاج  �لبرية،  من 

�لنت�صة بدالً منه. وتر�صح من �الإخو�ن �حلاج ر��صد �صلهب رحمه �هلل ومّت تر�صيحه با�صم 

ومر�صحها  �لوطنية  �لكتلة  وفازت  معروفة.  �إخو�نية  �صخ�صية  كان  �لذي  �لتميمي،  �آل 

للرئا�صة فهد �لقو��صمي على �لكتلة �الأخرى فوز�ً �صاحقاً، وخرج �ل�صيخ حممد �جلعبي 

من رئا�صة �لبلدية.

�صغل  �ملحاماة،  عمل يف  دم�صق،  جامعة  يف  �حلقوق  بكلية  �لتحق  ولد يف �خلليل،   :)]...[-1939( كاتبة  رجائي   
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جمعية  �أبرزها  و�ملوؤ�ص�صات  �جلمعيات  من  عدد  ع�صوية  و�صغل   ،1976 �صنة  �خلليل  بلدية  جمل�ص  ع�صوية 

�ل�صبان �مل�صلمني. له عدد من �لكتابات �ل�صحفية �مل�صهورة، �عتقل يف �صجون �الحتالل �صنة 1968. )�ملحرر(

فهد �لقو��صمي )1939-1984(: ولد يف �خلليل، حا�صل على درجة �ملاج�صتري يف �لهند�صة �لزر�عية من م�رش،   
14

 Camp David ديفيد  كامب  �تفاق  رف�ص  �لوطنية،  للكتلة  ممثالً   1976 �صنة  �خلليل  لبلدية  رئـي�صـاً  �نـتـخـب 

للمجل�ص   17 �لـ  �لدورة  �نتخب يف   ،1980 �أيار/ مايو  �لدبويا يف  �إثر عملية  �إىل خارج فل�صطني  بعد 
ُ
فاأ   Accords

�لوطني وعهد �إليه رئا�صة د�ئرة �صوؤون �لوطن �ملحتل. �غتيل يف عّمان يف 1984/12/29. )�ملحرر(

من  �صيا�صي  �قت�صاد  بكالوريو�ص  على  ح�صل  �لبرية،  مدينة  يف  ولد   :)-1931( �صالح  �جلو�د  عبد   
15

�أبعدته  �ل�صتينيات،  �أو��صط  حتى  �لبعث  حزب  يف  ن�صط   ،1955 �صنة  �لقاهرة  يف  �الأمريكية  �جلامعة 

ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صوية  �صغل  �لبلديات،  روؤ�صاء  من  عدد  مع  �ل�صهيوين  �الحتالل  �صلطات 

 ،1996 �صنة  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  ع�صو�ً  �نتخب   ،1981/4/18-1974/6/9 من  �لتحرير 

)�ملحرر( �لثانية.  �لفل�صطينية  �حلكومة  يف  �لزر�عة  وزير  من�صب  �صغل 






