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ملحق الوثائق

امللحق الأول: �سهادة ر�سيد قنيبي

�حلمد هلل على ما �أنعم و�أوىل، حمد�ً جزيالً يو�يف نعمه، و�أ�صلي و�أ�صلم على �مل�صطفى 

�لهادي �ملبعوث رحمة للعاملني، وبعد، 

لغاية  1949م  �الفتتاح  �صنة  من  �مل�صلمني  �الإخو�ن  م�صرية  عن  ب�صيط  �رشح  هذ� 

قلت  كما  �الإخو�ن  د�ر  على  �ملو�فقة  مّت  �خلليل.  مغادرتي  يوم  1955م،  حزير�ن   4

�لتايل: �ل�صكل  على  �الإد�رية  �لهيئة  تاأليف  ومّت  1949م،  �صنة 

�شفته يف الهيئةا�شم االأخ

رئي�صاً رحمه �هللاالأخ نا�رص العيدة

�صكرتري�ً رحمه �هللاالأخ عبد القادر زلوم

�أميناً لل�رش رحمه �هللاالأخ عي�شى عبد النبي النت�شة

ع�صو�ً رحمه �هللاالأخ عبد احلليم ال�شعراوي

ع�صو�ً رحمه �هللاالأخ �شعيد �شالح

ع�صو�ً رحمه �هللاالأخ عدنان الدويك

ع�صو�ً رحمه �هللاالأخ عبد الرزاق ال�شويكي

ع�صو�ً رحمه �هللاالأخ ح�شني �شلهب

ع�صو�ً رحمه �هللاالأخ عبد احلافظ م�شودي

ع�صو�ً رحمه �هللاالأخ حلمي زيد الكيالين

مّت بعونه تعاىل �ملو�فقة على �لت�صكيلة من �لد�خلية �الأردنية يف حينه، وكان �أول ما بدء 

به تاأليف �الأ�رش على �لنحو �الآتي:

�أ�رشة حممد ] وهي �لهيئة �الإد�رية.  .1

�أ�رشة �أبو بكر �ل�صديق.  .2

�أ�رشة عمر بن �خلطاب.   .3

�أحد �الإخوة، وبعد �الإفطار يحفظ  وكانت هذه �الأ�رش جتتمع �صباح يوم معني، عند 

�لتكافل �الجتماعي، وبالن�صبة  �الأ�رشة الأجل  �لكرمي، ثم يعني ��صرت�ك  �لقر�آن  �صيء من 
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الأ�رشتي فقد طبقت ذلك فعلياً، وكان فطورنا �إما على �صوربة عد�ص، �أو لبنية �أو فالفل. 

د�رة  يف  ندوة  �أ�صبوع  كل  نقيم  وكنا  �جلماعة،  ل�صالة  مكان  تخ�صي�ص  على  عملنا  وقد 

�الإخو�ن فيقوم بع�ص �الإخو�ن باإلقاء كلمات معينة. ومّت كذلك تاأليف �جلو�لة، حيث كنا 

نخرج �أ�صبوعياً �إىل �لقرى، وننام يف �أحد �مل�صاجد، وتلقى �لكلمات بعد �ل�صالة، ثم ن�صلي 

�لذي كنا نن�صده  �أن ت�صهد �جلبال و�لوديان ن�صيد �جلو�لة  �إىل بيوتنا بعد  �لفجر ونعود 

“هو �حلق يح�صد �أجناده”.

�لهيئة  و�رتاأت  �لريا�صية،  و�لهيئة  �لثقافية  �لهيئة  منها  �لهيئات،  بع�ص  تاأليف  ومّت 

�لريا�صية �أن ت�صنع طاولة تن�ص، وكان لد�ر �الإخو�ن جار يعمل جنار�ً، من د�ر دندي�ص، 

وكانت �لطاولة بثمن �صبعة دنانري �أو ثمانية، دفع خم�صة دنانري على �أق�صاط، وقد قامت 

�لهيئة �الإد�رية من �أجل هذه �لطاولة ومل تقعد، وكان �الإخوة بني موؤيد ومعار�ص، وكان 

على ر�أ�ص من عار�ص نا�رش �لعيدة، وكان �الأخ نا�رش يف حينه نائب �لرئي�ص، وكان �الأخ 

�ملو�فقة على وجود �لطاولة، وكان  �أخري�ً  �أبو رجب عليه رحمة �هلل رئي�صاً. ومّت  �صكري 

�لهيئة  فر�صت  ذلك  بعد  �صاعة،  ربع  مدة  العبني  كّل  عليها  يلعب  كبري�ً،  عليها  �الإقبال 

ت�صلم  دنانري  خم�صة  �صهر  كّل  وكانت  �لد�ر،  �أجرة  دفع  �لريا�صية  �لهيئة  على  �الإد�رية 

الأمني �ل�صندوق، ولقد كان تاأمني �أجرة �لد�ر م�صكلة، �إذ كانت جتمع �لتبعات ل�صد�دها، 

لكن ريع �لطاولة حّل هذه �مل�صكلة.

وبيت  ودور�  وحلحول  نعيم  بني  يف  نن�صط  فكنا  �لقرى،  يف  ن�صاط  كذلك  لنا  وكان 

�أمر و�صوريف ويطا و�لظاهرية وغريها من �لقرى، وكان لالإخو�ن تو�جد يف مثل هذه 

�الإخو�ن  بع�ص  قبول  ومّت  �ملناطق.  لهذه  �لد�ئمة  و�لزيار�ت  �لن�صاط  هذ�  نتيجة  �لقرى 

فرتة  بعد  لكن   ،
1
بيو�ص ورجب  زلوم  �لقدمي  وعبد  �لتميمي  بيو�ص  كاأ�صعد  �مل�صلمني 

لل�صيخ  ]لين�صمو�  زلوم  �لقدمي  عبد  بقيادة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  على  هوؤالء  �نقلب 

تقي �لدين �لنبهاين يف تاأ�صي�ص حزب �لتحرير[، ومّت �إخر�جهم من �لد�ر بعد جهد جهيد، 

�أحد �ملوؤ�ص�صني، فاأثر هذ�  �أن عبد �لقادر زلوم و�لذي �ن�صم للمجموعة كان  خ�صو�صاً 

رجب بيو�ص �لتميمي )1922-1996(: ولد يف مدينة �خلليل، ح�صل على �لعاملية يف �لق�صاء �ل�رشعي من �الأزهر   
1

�صنة 1946، عمل يف حمكمة يافا �ل�رشعية حتى حرب 1948، فعمل يف �لتدري�ص ثم عاد ليعمل يف �صلك �لق�صاء 

�ل�رشعي كاتباً فقا�صياً، �أ�صهم يف تاأ�صي�ص كلية �ل�رشيعة يف مدينة �خلليل �صنة 1971 وكان �أول عميد لها، �أبعدته 

�صلطات �الحتالل �إىل لبنان برفقة فهد �لقو��صمي �صنة 1980، عاد �إىل م�صقط ر�أ�صه يف �آذ�ر/ مار�ص 1996، تويف يف 

�خلليل. )�ملحرر(
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على �لن�صاط �الإخو�ين، ولكن بجهد �الإخوة جتدَّد �لن�صاط، ويف حينه كان لن�صاط �الأخ 

عبد �لعزيز �ملدهون مع �إخو�نه �لطلبة دور كبري يف ذلك. وكان �الأخ �ملدهون يجتمع بهم 

يف �أحد �مل�صاجد ع�رش�ً وكان لنا ن�صاط عمايل وطالبي.

 قام 
2
�أثناء �نعقاد �ملوؤمتر �الإ�صالمي �لعام يف �لقد�ص �إىل هذ� �لن�صاط[ ويف  ]باالإ�صافة 

�الإخو�ن  �رّش  �أمني  وكان  �صاور  كامل  �الأخ  ��صتدعاين  حيث  �ملوؤمتر  بحر��صة  �الإخو�ن 

�مل�صلمني بعد خروج عبد �لقادر زلوم، وكلفني بحر��صة �ملوؤمتر، وكان �صمن �ملجموعة 

�الأخ ح�صن �ملدهون و�الأخ ها�صم عبد �لنبي �لنت�صة و�الأخ �صامل �أدري �لنت�صة. وباالإ�صافة 

فكر  على  لنطلع  �الإخو�ن  كتب  ن�صرتي  حيث  �ل�صخ�صي  ن�صاطنا  لنا  كان  �لن�صاط  لهذ� 

�ل�صهيد �ملر�صد �لعام ]ح�صن �لبنا[، وممن �ن�صم لالإخو�ن يف هذه �لفرتة �الأخ حممد ر�صاد 

�ل�رشيف �أبو رفعت، و�إ�صماعيل �ل�رشيف، وعدد من �الإخوة �الآخرين، و�إثر ن�صاط حزب 

�أخاك ال بطل،  �لتحرير، و�الإ�صكاالت مع �حلكومة، عزمت على مغادرة �خلليل، مكرهاً 

حيث كرثت مطاردتي، فغادرت �خلليل بتاريخ 4 �أيار 1955م.

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

و�هلل �أكب وهلل �حلمد...

�نظر:   .1953/12/9-12/3 �لفرتة  خالل  �ملقد�ص  بيت  يف  �ملنعقد  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  عن  هنا �حلديث  �ملق�صود   
2

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

1989(، �ص 44-101. )�ملحرر(
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امللحق الثاين: مالحق الوثائق

الوثيقة رقم 1:

�الإخو�ن  من  دعوة  الوثيقة:  عن 

مهرجان  حل�صور  �خلليل  يف  �مل�صلمني 

ملجل�ص  �الإخو�ن  ملر�صحي  �نتخابي 

�لنبي  عبد  حافظ  �لدكتور  �لنو�ب 

يح�رشه  �لزير،  �ملجيد  عبد  و�لدكتور 

هذه  وت�صكل  �لعظم.  يو�صف  �الأ�صتاذ 

منوذجاً  �لتاليتني  و�لوثيقتني  �لوثيقة 

يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  ن�صاطات  على 

مدينة �خلليل.

تاريخ الوثيقة: 1962/11/20.

مالحظة: �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى �ملحرر.

الوثيقة رقم 2:

عن الوثيقة:  دعوة من �الإخو�ن 

حفل  حل�صور  �خلليل  يف  �مل�صلمني 

بذكرى �الإ�رش�ء و�ملعر�ج يتكلم فيه 

ع�صو  �صليمان،  ع�صماوي  �ل�صيخ 

�الإخو�ن  لقادة  �لتنفيذي  �ملكتب 

�لعربية،  �لبالد  يف  �مل�صلمني 

ع�صو  �لعظم،  يو�صف  و�الأ�صتاذ 

جمل�ص �لنو�ب �الأردين.

تاريخ الوثيقة: 1962/12/26.

مالحظة: �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى �ملحرر.
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الوثيقة رقم 3:

عن الوثيقة: دعوة من �صكرتري �للجنة �لثقافية لالإخو�ن �مل�صلمني يف �خلليل حل�صور 

حما�رشة �الأ�صتاذ حممد كاظم حبيب بعنو�ن “حديث حول �لدعوة �الإ�صالمية”.

تاريخ الوثيقة:  1966/8/22.

مالحظة: �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى �ملحرر.
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الوثيقة رقم 4:

عن الوثيقة: نتائج �نتخابات �لهيئة �الإد�رية للجمعية �خلريية �الإ�صالمية �صنة 1973، 

�لتي جرت بعد  �الأوىل  �ل�صوؤون �الجتماعية باخلليل. وهي �النتخابات  �إىل مدير  مر�صلة 

تعيني �لدكتور عدنان م�صودي ع�صو�ً يف هيئة �جلمعية بعد وفاة و�لده وفاز فيها بالتزكية.

تاريخ الوثيقة: 1973/7/28.

مالحظة: �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى �ملحرر.
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الوثيقة رقم 5:

�نتخابات  نتائج  الوثيقة:  عن 

�خلريية  للجمعية  �الإد�رية  �لهيئة 

و�لتي   ،1975 �صنة  �الإ�صالمية 

�أجريت بعد �خلالف مع �لدكتور عبد 

�إثرها  �ملجيد �لزير، و�لتي خرج على 

�الإخو�ن  جماعة  ومن  �جلمعية  من 

�مل�صلمني.

تاريخ الوثيقة: 1975/9/19.

مالحظة: �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى 

                    �ملحرر.

الوثيقة رقم 6:

يطلب  وثيقة  الوثيقة:  عن 

مفت�ص  من  �خلليل  حمافظ  فيها 

على  �ملو�فقة  �خلريية  �جلمعيات 

للجمعية  �الإد�رية  �لهيئة  قر�ر 

با�صتدعاء  �الإ�صالمية  �خلريية 

�لنت�صة  حممد  �الحتياط  ع�صو 

عدنان  �لدكتور  مكان  ليحل 

للخارج  ل�صفره  نظر�ً  م�صودي 

من �أجل �لتعليم.

تاريخ الوثيقة: 1976/6/1.

�أ�صل �لوثيقة حمفوظ  مالحظة: 

   لدى �ملحرر.
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الوثيقة رقم 7:

ت�صدرها  كانت  �لتي  �ملرقمة  �لبيانات  �صل�صلة  من   25 رقم  بيان  الوثيقة:  عن 

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( يف �النتفا�صة �الأوىل، و�لذي �صاهم �لدكتور عدنان 

وو�صع  ب�صياغته،  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لعام  �الإد�ري  للمكتب  ع�صو�ً  ب�صفته  م�صودي 

�لتالية  و�لوثائق  �لوثيقة  هذه  وو�صعت  �ملذكر�ت،  منت  يف  عنها  حتدَّث  �لتي  مل�صته  فيه 

عن  ولتعبريها  �لدكتور،  عنها  حتدَّث  �لتي  بت�صكيلته  �الإد�ري  �ملكتب  لبيانات  كنماذج 

روؤيته ولتاأكيدها �ملعلومات �لو�ردة يف منت �ملذكر�ت.

تاريخ الوثيقة: 1988/7/5.

مالحظة: �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى �ملحرر.

ن�ّس الوثيقة:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

چ ى ى ائ ائ  ەئ  چ

وقفة مع املعتقلني ورف�س للقتال امللعون بني الفل�شطينيني

چ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ   ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄڄ 
ڄ ڃڃ ڃ    ڃ چچ

�الأيام، فيقتلون وي�رشدون ويعتقلون، ويغت�صبون  ي�صتاأمنون هذه  �ليهود �جلبناء 

�حلقوق، ويبتزون �الأمو�ل، دومنا و�زع من خلق �أو �صمري فهم �ليوم يثلون �لنازية يف 

�أب�صع �صورها، وتلك طبيعة نفو�صهم �ملري�صة و�صيمهم �للئيمة، ونتاج حقدهم على كّل 

من �أح�صن �إليهم.

ففي �مل�صت�صفيات �مل�صوهون من جميع �لفئات، ويف �ملعتقالت �الآالف �ملوؤلفة من جميع 

�لفئات، يق�صون �أحكامهم �لظاملة يف ظروف ال �إن�صانية، لو �طلعت عليها جمعيات �لرفق 

باحليو�ن –ف�صالً عن �جلمعيات �الإن�صانية- ل�صجت وملالأت ��صتنكار�تها �أرجاء �لكون.

�لنازيون �ليهود �أقامو� خيام �ملعتقالت لل�صعب �لفل�صطيني يف �صحر�ء �لنقب �لقاحلة 

�جلرد�ء حيث �لرمال �لناعمة، و�لزو�بع �لد�ئمة و�حلر �ل�صديد. و�لذباب �ل�رش�ص �لكثري، 

ف�صالً عن �الزدحام �ل�صديد، فلكل معتقل �صنتمرت�ت معروفة من �أر�ص �خليمة و�لروؤية 
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حمجوبة، فاإذ� ما �أ�صيف �إىل هذ� �ملعاملة �ل�صيئة �لتي يلقاها �ملعتقل ب�صبب وبدون �صبب 

يكفي  ال  ذلك  وكل  و�لدين  و�لعروبة  بالعرب  تبد�أ  �لتي  و�الإهانات  �ملبح  �ل�رشب  حيث 

فهناك �لزنازين.

�أما عن �لطعام فحدِّث وال حرج. �الأرز مع بع�ص حبات �لعد�ص �لتي تقدم للحيو�نات، 

 Acamol و“�الأكامول”  �ملاء  �إال  ي�صف  ال  �ملعتقل  وطبيب  �الأ�صبوع،  يف  و�حدة  وبي�صة 

جلميع �الأمر��ص، و�ملعتقلون �لذين تقطعت �أحذيتهم عليهم �أن ي�صريو� حفاة، و�ملالب�ص 

فلتبَق  ح�صارتهم  مظاهر  من  �لطويل  و�ل�صعر  و�الأظافر  �أ�صهر  لعدة  غيار  فال  �لد�خلية 

على حالها، �أما عن �لكتب و�ل�صابون فمن �ملحرمات، وحيث يقرتف �ليهود كّل ذلك �صّد 

�ل�صعب �لفل�صطيني فال بّد من �لنظر �إليهم كمجرمي حرب.

�أيها �لنا�ص

�أن  �إىل  مكان  كّل  يف  �ليهود  ي�رشب  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صيبقى  ذلك  كّل  وبرغم 

ي�صتخل�ص حقه منهم، و�صت�صتمر �النتفا�صة �ملباركة ولو و�صع �ل�صعب �لفل�صطيني كله 

يف �ملعتقالت، ومهما طال نوم �الأنظمة �لعربية و�ل�صعب �لفل�صطيني يذبح.

�أنه  �الحتالل  من  �خلال�ص  طريق  �ملحتلة  �الأر�ص  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  عرف  فقد 

�جلهاد و�جلهاد م�صتمر. و�صيدرك من حولنا ما �أدركناه ولو بعد حني. وبهذه �ملنا�صبة 

طاحن  �رش�ع  يف  �الحتالل،  قو�ت  مع  ويلتحم  طريقه،  ي�صق  فل�صطني  د�خل  و�ل�صعب 

و�إنه  �لفل�صطيني،  �لدم  �أوقفو� نزيف  �أن  لبنان  �لفل�صطينيني يف  �إخوتنا  �إىل  مرير، نتوجه 

ملن �لعار �أن يقتتل �لفل�صطينيون و�أن ي�صفك �الأخ دم �أخيه. فالقتال �لد�ئر يف لبنان قتال 

ملعون و�لذين يوؤججون ناره ملعونون، وعلى كّل �لعقالء �أن يوجهو� جهودهم الإنهاء 

�خلالف ووقف �لقتال ولتتوجه �لبنادق �إىل �لعدو �ل�صهيوين.

�ليهود  �أعد�ئنا  �صدور  ويثلج  قلوبنا،  يدمي  �أهلنا  بني  لبنان  يف  يجري  ما  �إن 

�إن  �هلل  �أمام  م�صوؤول  وهو  ذلك  يدرك  عاقل  وكل  �ملنطقة،  يف  و�صنائعهم  و�مل�صتعمرين 

ق�رّش يف مّل �ل�صمل ور�أب �ل�صدع.

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية تدعو �إىل ما يلي:

معاناة  من  يخفف  �أن  �إليه  و�لت�رشع  تعاىل  هلل   1988/7/7 �خلمي�ص  يوم  �صيام   .1

�ملعتقلني و�ل�صجناء، و�الإكثار من �لدعاء )ال حول وال قوة �إال باهلل(.
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بني  �لد�ئرة  للحرب  ��صتنكار�ً  1988/7/8م  �جلمعة  يوم  �ل�صامل  �الإ�رش�ب    .2

�الأخوة يف لبنان.

�نتقاماً  1988/7/9م  �ل�صبت  يوم  �ليهود  و�رشب  �ل�صاملة  و�ملو�جهة  �لت�صعيد   .3

�لنازيني. �ليهود  معتقالت  يف  �ل�صاذة  و�ملعامالت  �لقا�صية  للحياة 

چ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ             ڭ   چ 

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية - حما�ص

             فل�صطني

                  �لثالثاء 1988/7/5م
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الوثيقة رقم 8:

�لتي كانت ت�صدرها حركة  �ملرقمة  �لبيانات  28 من �صل�صلة  الوثيقة: بيان رقم  عن 

�ملقاومة �الإ�صالمية - حما�ص يف �النتفا�صة �الأوىل، و�لذي �صاهم �لدكتور عدنان م�صودي 

مل�صته  فيه  وو�صع  ب�صياغته،  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لعام  �الإد�ري  للمكتب  ع�صو�ً  ب�صفته 

�لتي حتدث عنها يف منت �ملذكر�ت.

تاريخ الوثيقة: 1988/8/18.

مالحظة: �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى �ملحرر.

ن�ّس الوثيقة:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

چ ى ى ائ ائ  ەئ  چ

بيان رقم 28

چڱ ڱ ڱ  ڱں ں ڻ ڻچ چ ڑ ک ک ک کچ 

فل�شطني اإ�شالمية من البحر اإىل النهر

�حلمد هلل معز �ملوؤمنني ونا�رش �ملجاهدين، وقا�صم �لظاملني ومذل �ملنافقني. و�ل�صالة 

و�ل�صالم على قائد �ملجاهدين و�أ�صوة �لعاملني حممد )](.

�صعبنا �ملر�بط: �إذ� نظرنا يف ملف �لق�صية �لفل�صطينية قبل �أربعني �صنة �صرنى �حلكام 

�لعرب و�صعو� �أيديهم على �لق�صية، ومنعو� �ملجاهدين من �لتقدم بحجة �أن فل�صطني ال 

�صنة  �الأخرى  �ملوؤ�مرة  �إقليمية، وكانت  و�أنها ق�صية قومية ولي�صت  �إال �جلي�ص  حتررها 

1967 على بقية فل�صطني ف�صلمت رخي�صة، ثم �نطلقت �لالء�ت �لثالث يف �خلرطوم )ال 
�لفل�صطينية  �لق�صية  ��صتغلت  �صنة  �الأربعني  وعب  �عرت�ف(  ال  مفاو�صات،  ال  �صلح، 

لتعميق جذور �حلكام �لعرب �صيا�صياً، و�رشقة �الأمو�ل باإ�صم �ل�صمود و�لت�صدي!

وكان ال بّد من تفجري �النتفا�صة على طريق �جلهاد �ملبارك �لطريق �لوحيد لتحرير 

فل�صطني، مما �أرغم �أنف �ليهود وك�رش �صوكتهم، و�صهد �لبعيد و�لقريب للحجر �أنه �أكرم 

و�لرئا�صية.  �مللكية  للمنا�صبات  �ملدخرة  و�ملدفعية  و�ملدرعات  و�ل�صو�ريخ  �لطائر�ت  من 

ف�صلت  وقد  �الأهل.  و�إذالل  �ملدن  لتدمري  �ل�صعوب  �صدور  �إىل  �إال  وجهت  ما  و�لتي 

“�إ�رش�ئيل” يف �إخماد �النتفا�صة رغم ��صتعمالها لكل �لو�صائل و�صماعها �القرت�حات ممن 
يعنيهم �الأمر.
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يف هذه �الأثناء �أعلن ملك �الأردن عن قر�ره بفك �الرتباط �الإد�ري و�لقانوين بينه وبني 

�ل�صفة �لغربية وقرر ت�صليم �الأر�ص الأ�صحابها �ل�رشعيني. ومبا �أن هذ� �لقر�ر )فل�صطني 

للفل�صطينيني( رمبا يثري �الإعجاب الأول وهلة �إال �أننا ن�صفه باأنه )ظاهره �لرحمة وباطنه 

�لعذ�ب(.

�صعبنا �ل�صابر: �إن �خلالف على من ي�صتلم فل�صطني ويدير �صوؤونها ي�صبح معقوالً 

�إذ� ز�ل منها �لعدو�ن و�نك�صفت عنها �لغمة، بعد حترير عكا ويافا ف�صالً عن غزة وجنني، 

�أن ياأتي  �أما  وم�رشى ر�صول �هلل قلب فل�صطني. حينئذ ي�صلح �لقول: من ي�صتلم �لبالد؟ 

�إال مزيد�ً  ذلك و�لعدو جاثم على �ل�صدر، يقتل ويدمر، ويعتقل ويخرب، فما معنى هذ� 

من �خلنق و�الإحر�ج لغاية يف نف�ص يعقوب.

�إذ� �صدر �لقر�ر من بلد  ثم متى كانت �لفرقة و�ل�صقاق نوعاً من �لوطنية، وبخا�صة 

)�لوفاق و�التفاق(؟!!

ويقابل جزء من �صعبنا �لقر�ر باالرتياح مبرين ذلك باأنه قبول للتحدي ويرون �أن 

هذ� �أكب ثمرة لالنتفا�صة... حرية فل�صطني... حكومة فل�صطني.

وتهدد  �نفعالها  “�إ�رش�ئيل”  وتعلن  �ملنفى  يف  حكومة  بت�صكيل  �لتدبري  ويكون 

وبد�أت  و�لد�خل،  �خلارج  يف  �ملنتظرة  �لدولة  رجال  حت�صري  يف  �لتفكري  ويبد�أ  بال�صحق، 

بعد  �الأو�صط(  �ل�رشق  )مب�صكلة  ي�صمى  ما  حّل  ور�ء  �صعياً  �لدبلوما�صية  �لتحركات 

و�حلل  فل�صطني(  )مل�صكلة  فالدور  �خلليجية(،  و)�حلرب  )�الأفغان(  م�صكلة  من  �نتهائهم 

�ل�صيا�صي وطاولة �ملفاو�صات و�ملوؤمتر �لدويل... ليوقع �لفل�صطينيون على متليك �ليهود 

يف �أر�ص �الأجد�د و�الآباء فتكون هذه �أكب و�صمة عار يف جبني �ل�صعب �لفل�صطيني �مل�صلم.

�أيها �ل�صعب: ماذ� نقول لل�صهد�ء �لذين �صقطو� عب �ل�صنني يف �صبيل حترير فل�صطني؟ 

وماذ� جنيب �ل�صعوب �الإ�صالمية ونحن نوقع على م�صجد �جلز�ر و�ال�صتقالل �أو ندول 

�لدنيا  ل�صعوب  نبر  وكيف  �ملتناثرة؟  �مل�صتوطنات  يف  بالعي�ص  لهم  نر�صى  �أو  �لقد�ص 

تنازلنا عن حقنا طائعني؟

يا �صعبنا �مل�صلم: �إن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية تعلن ما يلي:

للهزية  تكري�ص  و�لتمزق  و�خلالف  �لن�رش،  �أركان  من  ركن  �لوحدة  �إن   .1
و�ال�صت�صالم.
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وتعمل  بال�صالم.  وال  باملفاو�صات  توؤمن  وال  �لقوة  لغة  �إال  “�إ�رش�ئيل”  تفهم  ال   .2
با�صتمر�ر على �ملر�وغة، وبناء �لذ�ت ع�صكرياً ت�صت�صنح فر�صة �النق�صا�ص له�صم 

�الأنوف �لعربية.

للقتلة  و�عرت�ف  �ملبد�أ  عن  وتنازل  �لق�صية  عن  تر�جع  �الأعد�ء  مع  مفاو�صات  �أي   .3
�ملغت�صبني بحق لي�ص لهم و�أر�ص ما ولدو� عليها.

حتى  �أقوياء  لي�صو�  و�ليهود  �ل�صلح،  ور�ء  لريك�ص  �صعيفاً  لي�ص  �لعربي  �لعامل   .4
يفر�صو� ما يريدون، ولكن �حلكام موظفون -ودو�م �حلال من �ملحال- و�إال فكيف 

قويت �لعر�ق على �لوقوف ثماين �صنو�ت يف حرب ظاملة ح�صدت �الأنف�ص و�الأمو�ل؟ 

وكم يكن الإ�رش�ئيل �ل�صمود يف وجه تلك �لقدر�ت ومن دولة و�حدة فقط؟

و�حلا�رش  �ملا�صي  يف  �الأجيال  عب  للم�صلمني  حّق  منقو�صة  غري  كاملة  فل�صطني   .5
من  جليل  يحق  وال  وحدهم  للعرب  �أو  فقط  للفل�صطينيني  ولي�صت  و�مل�صتقبل 

�لفل�صطينيني �أو �صو�هم �أن يتنازل عن هذه �الأر�ص �ملجبولة بدماء �ل�صهد�ء.

�لدولة �لفل�صطينية لي�صت كلمة تقال يف خطة �صيا�صية �أو ن�رشة توزع �أو منا�صب   .6
تقت�صم، و�إمنا هي ثمرة جهاد طويل وت�صحيات ال حدود لها.

ومنب  �ملبارك  �الأق�صى  للم�صجد  �ليهود  حرق  ذكرى  1988/8/21م  �الأحد  يوم   .7
�صالح �لدين �الأيوبي �صنة 1969، فليكن هذ� �ليوم �إ�رش�باً �صامالً.

يوم �الإثنني �لعا�رش من �صهر حمرم )عا�صور�ء( �لذي قال ر�صول �هلل ] عن �صيامه   .8
عبد  �أحمد  �لبطل  ��صت�صهاد  ذكرى  1988/8/22م  وير�فقه  �ملا�صية”  �ل�صنة  “يكفر 

�لعزيز قائد �ملجاهدين من �الإخو�ن �مل�صلمني �صنة 1948 دفاعاً عن �أر�صه فل�صطني 

ومقد�صاتها فليكن هذ� �ليوم يوم �صيام ودعاء.

يتم  حتى  كانو�  حيثما  ونو�جههم  للغا�صبني  ولنت�صدى  �النتفا�صة  فلت�صتمر   .9
حترير كل ذرة من �أر�ص �الإ�رش�ء و�ملعر�ج. فل�صطني كل فل�صطني -�إن �صاء �هلل- 

)ويقولون متى هو؟ قل ع�صى �أن يكون قريباً(.

چ ائ ەئ ەئ   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ  چ

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية

حما�ص          

                       فل�صطني 

               1988/8/18م
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الوثيقة رقم 9:

�لتي كانت ت�صدرها حركة  �ملرقمة  �لبيانات  42 من �صل�صلة  الوثيقة: بيان رقم  عن 

�صاهم  �لذي  �الأخري  �لبيان  وهو  �الأوىل،  �النتفا�صة  يف  حما�ص   - �الإ�صالمية  �ملقاومة 

�لدكتور عدنان م�صودي و�أع�صاء �ملكتب �الإد�ري �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني ب�صياغته، �إذ 

�عتقل معظم �أع�صاء �ملكتب بعد �صدوره مبا�رشة يف ما عرف بال�رشبة �الأوىل �لتي وجهت 

حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية - حما�ص. 

تاريخ الوثيقة: 1989/5/28.

مالحظة: �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى �ملحرر.

ن�ّس الوثيقة:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

چ ى ى ائ ائ  ەئ  چ

بيان رقم )42( العام الثاين لالنتفا�شة

يف ذكرى هزمية �شنة 1967:

ويقتل،   ،[ حممداً  نبينا  ي�شب   ]Yitzhak Shamir �شامري  ]اإ�شحق  �شامري 

ويعتقل، ويف�شد يف االأر�س... فاأين املعت�شم؟!

�حلمد هلل، نا�رش �ل�صابرين �ملحت�صبني، وقاهر �لظاملني �ملتجبين، و�ل�صالة و�ل�صالم 

على نبينا حممد ومن �صار على نهجه �إىل يوم �لدين.

�الأق�صى  �لفل�صطينية و�مل�صجد  �ملقد�صات  �لفل�صطيني: حزير�ن �صهر �صقوط  �صعبنا 

�ملبارك، و�صائر �ل�صفة �لغربية و�لقطاع باأيدي قتلة �الأنبياء. حيث كانت قبلة �حلكام بني 

�لكرملني و�لبيت �الأبي�ص. �صلمت �أر�ص �الإ�رش�ء و�ملعر�ج يف متثيلية عارية ال تقنع حتى 

�الأطفال.

�ل�صمود  )دول  نحو:  �لب�قة  �مل�صتهلكة  �ل�صعار�ت  من  �صنة  وع�رشين  �ثنتني  وبعد 

�لكفاح �مل�صلح، ال لل�صلح  �لعدو،  �أطول خط ��صرت�تيجي مع  و�لت�صدي، دول �ملو�جهة، 

ديفيد.  كامب  �تفاق  �إثر  م�رش  مع  �لكثيف  �ل�صباب  وبعد  و�العرت�ف(.  و�ملفاو�صات 

و�العرت�ف باإ�رش�ئيل، و�صحب �ل�صفار�ت وطرد �ل�صفر�ء، و�لو�صم بكل �ألفاظ �خليانة... 

يف  و�الأحز�ب  �ل�صعار�ت  كل  و�جتمعت  �لزيف،  و�نك�صف  �لغيوم،  تبددت  ذلك  كل  بعد 
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غثائها، لتنق�ص نف�صها وتبدل ��صرت�تيجياتها معتذرة لل�صاد�ت يف قبه، ملتفة حول رفاة 

رجل كامب ديفيد، تهتدي بهديه، وت�صري على �رش�جه، وبذلك مات �ل�صمود و�لت�صدي، 

وهلكت �ملو�جهة، و�أبيد �لكفاح، و�أ�صبح �صلح �خليانة ن�رش �ل�صالم تركع له �ل�صعار�ت 

و�الأنظمة، وت�صتجدي من �أجله �لدنيا.

ويرد زعماء يهود على تخاذل �لعرو�ص بالغطر�صة و�الإهمال و�الإ�رش�ر على رف�ص 

�صقوطاً،  ال  حتايالً  �لعربي  �لت�صاقط  وي�صمون  �أر�صنا،  من  و�حد  �صهر  عن  �الن�صحاب 

فيقول �إ�صحق �صامري يف حو�ر مع �صحيفة “�جلريو�صامل بو�صت” بتاريخ 89/5/9: )قد 

�أحدهم: لنخدع �الإ�رش�ئيليني كما فعل  يحاول �لبع�ص خد�عنا و�لكذب علينا، وقد يقول 

حممد، �إنهم د�ئماً يلجاأون لتلك �المثلة من ��صرت�تيجيات حممد وتهبالته( -�نتهى كالم 

�صامري-.

على �صوء تطاول �صامري على ر�صولنا ]، لنا ت�صاوؤالت:

بيننا  �ل�رش�ع  �مل�صلمون عامة و�لفل�صطينيون خا�صة حقيقة  ليدرك  �لوقت  �أمل يحن 

وبني يهود؟ �أمل تاأتي �ل�صاعة للرد �لعزيز: �جلهاد يف �صبيل �هلل هو �خلال�ص؟ �أال يكفي هذ� 

�لقول: )�صرتى �جلو�ب  نفو�ص �حلكام فيعيدو�  �لغرية يف  لتفجري  �الأدب  �لتبجح و�صوء 

دون �أن ت�صمعه(؟

قومنا  يا  �الأجد�د...  ورفات  �ل�صهد�ء  بدم  تفرطو�  وال  �هلل...  د�عي  �أجيبو�  قومنا  يا 

به  يدفعكم  هو�ن  ت�صنعون  ما  وكّل  �صيئاً.  تنازالتكم  وال  موؤمتر�تكم،  عنكم  تغني  لن 

�هلل(...  �إىل  �أمري  و�أفو�ص  لكم،  �أقول  ما  )ف�صتذكرون  �الأجيال  به  وتلعنكم  �لتاريخ، 

�صعبنا  �صّد  و�لتنكيل  �لبط�ص  �ألو�ن  يف  لالإمعان  �ملجرم  �لعدو  روح  تقوي  مو�قفكم 

�الأعزل، ولطاملا �أكدنا يف بياناتنا �ل�صابقة تلك �ملمار�صات.

و�ليوم وما جفت بعد دماء �صهد�ء جمزرة نحالني حتى ��صتوؤنفت �ملجازر. وعمت �ملدن 

و�لقرى و�ملع�صكر�ت )�ملخيمات( يف فل�صطيننا �حلبيبة �لتي و�جهت �ملد�همات و�لرتويع، 

و�إغالق �مل�صاجد، ومنع �جلمعة و�جلماعة، و�إتالف �ملحا�صيل، وهدم �ملنازل، و�العتقاالت 

�جلماعية، و�إطالق �لر�صا�ص و�حلجارة على �مل�صاة و�الآمنني... حتى �أن عيد �لفطر كان 

�أو�صال  وقطعو�  �لر�صا�ص،  و�أطلقو�  و�ملقابر،  �مل�صاجد  فحا�رشو�  بوح�صيتهم  ز�خر�ً 

�ملحوطني  �مل�صلحني  �مل�صتوطنني  �أطلقو�  ثم  عز�ئية  جتمعات  �إىل  بع�صها  وحولو�  �لبالد، 

برعاية �جلي�ص وحر�ص �حلدود يحطمون ويحرقون ويه�صمون وي�رشبون ويبيدون.
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ثم جتللت �أعمالهم باحل�صار �لتام لقطاعنا �ملر�بط، وفر�ص منع �لتجول �لكامل عليه، 

و�أ�صبح �لقطاع �صجناً كبري�ً، فاأثخنو� فيه �جلر�ح، ومل ير�عو� حرمة ملنزل �أو م�صجد �أو 

�مر�أة �أو �صيخ �أو �صليم �أو �صقيم. وكانت نقمتهم �لعارمة على حركة حما�ص �رشباً وقتالً، 

و�عتقاالً وتعذيباً.

�لو�قع  لقبول  ومتهيد  �لرتكيع،  طريق  على  �ليائ�ص  خطوة  �إال  �ملمار�صات  هذه  وما 

�الأجرب.

�أمتنا �الإ�صالمية و�صعبنا �لفل�صطيني: �إن حركتكم: حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( 

برغم �لبط�ص و�العتقال �جلماعي لتوؤكد على �الآتي:

و��صتمر�ر  �الأبر�ر.  ل�صهد�ئنا  و�لثاأر  �الأنبياء  قتلة  مطاردة  على  �لعزم  عقدنا  �إننا   .1
�النتفا�صة.

�إننا نحذر من �النزالق يف �أ�صاليب �لعدو �لد�عية �إىل �ال�صت�صالم بحجة �الأمر �لو�قع.  .2
م�صاريع �النتخابات �إ�صغال لالأمة عن جوهر �لق�صية وزج لل�صعب يف دو�مة �جلدل   .3

و�خلالفات.

و�إن حركة حما�ص لتحييكم يف مو�قعكم على �صبكم وثباتكم وت�صحياتكم، وتطلب 

�الآتي:

على �ل�صعيد �خلارجي:

مطالبة �حلكام و�لقادة بالعودة �إىل �لر�صد و�ل�صو�ب، ونبذ �لهو�ن و�إعالن �جلهاد   .1
)چې ې ې ى  ى    ائچ   (، ونوؤكد على م�صمون ر�صالتنا 

�ملوجهة �إىل موؤمتر �لقمة �لعربي �لطارئ يف �ملغرب �ملوؤرخة يف 1989/5/21م. 

�إىل حتمل م�صوؤولياتهم، وك�صف  �لعامل  �أن�صار حركة حما�ص و�مل�صلمني يف  دعوة   .2
�أ�صاليب �ليهود، و��صتنفار �لطاقات لن�رشة �إخو�نهم يف فل�صطني.

�لعمل على ��صتنكار ��صتمر�ر �صيا�صة �ليهود يف �لقمع �لعلمي و�إغالق �ملوؤ�ص�صات   .3
�لتعليمية.

على �ل�صعيد �ملحلي:

�لب�رشى  كانت  �خلندق  �صخرة  ومن  �لفجر،  يبزغ  �لظالم  و�صط  فمن  باهلل.  �لثقة   .1
بفتح �ليمن و�ل�صام و�ملغرب و�مل�رشق.



145

ملحق الوثائق

�لوعي �لتام ملا يدور حولنا من مبادر�ت الإحباط �النتفا�صة.  .2
�لرت�حم وتفريج �لكرب يف ظّل �حل�صار �ملتو��صل، و�لظروف �لقا�صية.  .3

وحدة  من  للنيل  �لعدو  �أ�صاليب  من  و�حلذر  �الأبرياء.  ممتلكات  �إتالف  ��صتنكار   .4
�صعبنا.

�أيام �الإ�رش�ب �ل�صامل:  .5

 ،[ حممد  نبينا  على  �صامري  تهجم  على  �حتجاجاً   89/5/31 �الأربعاء  �أ. 
و�العتقاالت �جلماعية الأبناء �صعبنا.

�الإثنني 89/6/5 يف �لذكرى �لثانية و�لع�رشين الحتالل بقية فل�صطني و�مل�صجد  ب. 

�الأق�صى �ملبارك.

89/6/9 يف ذكرى دخول �النتفا�صة �صهرها �ل�صابع من �لعام �لثاين،  �جلمعة  ج. 

وت�صلى �لغائب بعد �صالة �جلمعة على �أرو�ح �ل�صهد�ء �الأبر�ر.

�صيام يوم �الثنني 89/6/19. و�لعمل قدر �لطاقة على �الإفطار �جلماعي، و�البتهال   .6
�إىل �هلل تعاىل.

ولت�صتمر �النتفا�صة، ولرتف�ص م�صاريع �لهو�ن، ولتجتمع �الأمة على حترير �لبالد 

و�لعباد من �رّش يهود.

چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی   چ 
واهلل اكرب وهلل احلمد واهلل اكرب والن�رص للحق

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(

             فل�صطني

              �الأحد 23/�صو�ل/1409هـ

                       �ملو�فق 28/ مايو )�أيار( 1989م
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الوثيقة رقم 10:

�لتي كانت ت�صدرها حركة  �ملرقمة  �لبيانات  43 من �صل�صلة  الوثيقة: بيان رقم  عن 

“�ل�رشبة  بعد  بيان �صدر  �أول  �الأوىل، وهو  �النتفا�صة  �الإ�صالمية - حما�ص يف  �ملقاومة 

�الأوىل”، وكان �صدوره �صبباً يف �الإفر�ج عن �لدكتور م�صودي.

تاريخ الوثيقة: 1989/6/19.

مالحظة: �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى �ملحرر، وهي من�صورة يف جملة فل�صطني �مل�صلمة، 

�لعدد �لثاين من �ل�صنة �ل�صابعة، متوز/ يوليو 1989، �ص 48.

ن�ّس الوثيقة:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

بيان حركة املقاومة االإ�شالمية رقم )43(

چ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  چ 

يا اأمة االإ�شالم... قراآنكم دن�شه اليهود

�حلمد هلل، قاهر �لظاملني، ونا�رش �ملوؤمنني، و�أف�صل �ل�صالة و�ل�صالم على �لنبي حممد 

و�ملقتدين به �إىل يوم �لدين.

و�الأج�صام  �الأرو�ح  يف  معاناتنا  بعد  الفل�شطيني:  �شعبنا  يا  االإ�شالم...  اأمة  يا 

�أ�صناف �لهمجية،  �أن �صال �ملحتل وجال، وجرب  و�الأمو�ل و�الأوالد و�ملمتلكات، وبعد 

�لدنيا، عجمها وعربها، م�صلمها وكافرها.. وال معت�صم!  �آذ�ن  �أخبارنا  �أن خرقت  وبعد 

متادى �لطغيان، وطفح �لكيل، وبلغت �لغطر�صة �لذروة، وجتاوز �ل�صلف حدوده.. فعمد 

�ليهود �إىل �لقر�آن �لكرمي يدن�صون حرمته، فيمزقونه و“ي�صتنجون” بورقه �ل�رشيف ثم 

يلقونه مع �الأو�صاخ يف �ملجاري و�ملهمالت!

لقد كان قدرنا �أن نرى �ليهود و�أخالقهم وجهاً لوجه، فعلمنا من ف�صادهم و�صفاتهم 

ما مل يعلم �صو�نا، ر�أينا على �أيديهم هو�ن �الإن�صان، ومترغ �الإن�صان. �صمعنا منهم �أقبح 

�الألفاظ يف �لزنازين و�ل�صجون، يف �ل�صو�رع و�لبيوت، �صاهدنا وطاأهم للكتب �الإ�صالمية، 

وعر�ص  �الإ�صالم،  ونبي  �الإ�صالم  على  �لدفني  �حلقد  عرفنا  و�أ�صحابها،  موؤلفيها  و�صتم 

و�رشف �مل�صلمني و�صتم رّب �لعاملني.
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ولكن فعل �ليهود �ليوم �أفح�ص و�أنكى.. فاأين كر�مة �مل�صلمني؟ �لقر�آن يف �ملر�حي�ص؟ 

�أين عزة �مل�صلمني وحمية �حلكام، �أين �التهام �إذ� خر�صت خمابز �ل�صالك؟! �إمنا ن�صكو بثنا 

وحزننا �إىل �هلل.. وح�صبنا �هلل ونعم �لوكيل.

عتبة  على  �أنه  �لقريب  �ملا�صي  من  تعلمنا  لقد  املرابط:  �شعبنا  يا  امل�شلمون...  اأيها 

�مل�صلمني و�لنيل منهم قتالً و�عتقاالً وبط�صاً،  �إر�قة دم  �ملوؤمترون على  ياأمتر  كّل خيانة 

وكّل من يلتفت �إىل �ملا�صي �لقريب و�لبعيد يجد �الأدلة.. وال غر�بة فامل�صلمون ال يطاأطئون 

للباطل وال تنحني روؤو�صهم لغري �هلل، وال يبيعون ذمتهم لل�صيطان.. من �أجل ذلك يجتمع 

�لكفر و�ل�رشك و�لنفاق يف كّل �الأم�صار على �لكيد بامل�صلمني و�لتاآمر عليهم لي�صتمر �لركب 

على ق�صبان �لذل �ملر�صون دون معوقات.

وهذ� ما يجري �ليوم على �أر�صنا �ملقد�صة، فال�صغل �ل�صاغل الأعد�ء �الإن�صانية مطاردة 

�أبناء �حلركة �الإ�صالمية و�عتقالهم وتعذيبهم، و�تباع �أخ�ص �الأ�صاليب يف �لتحقيق معهم 

متهيد�ً حللول �صقيمة �أو طمعاً يف �إخماد جذوة �النتفا�صة �ملباركة.. �إال �أن �لعدو �ملجرم 

وطنا  فقد  �ل�صعب..  هذ�  عود  �صالبة  يعلم  وال  �لربانيني،  �الإ�صالميني  طبيعة  يدرك  ال 

�أر�صنا بعد �ليقني باهلل �الأهل  �أن ن�صت�صلم، ور�صيدنا يف  �إال  �أنف�صنا على كّل �الحتماالت 

و�لولد و�الأحفاد، ويف اخلارج: كّل �صاجد �آمن باهلل رباً ومبحمد ر�صوالً وبالقر�آن د�صتور�ً 

وباجلهاد �صبيالً.

�الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  حركتكم،  �إن  ال�شابر:  �شعبنا  يا  االإ�شالم...  اأمة  يا 

�ل�صامت  �ملحتل،  من  �لثاأر  على  و�إ�رش�ركم  حولها،  �ملبارك  اللتفافكم  حتييكم  )حما�ص(، 

نبيكم، �ملدن�ص قر�آنكم، وتطلب ما يلي:

على ال�شعيد اخلارجي: اأ. 

تبني بيانات )حما�ص( ون�رشها للم�صلمني يف كافة �لبالد على �ختالف لغاتهم.  .1
بيان حقيقة �ليهود وف�صح همجيتهم.  .2

رف�ص �لتذلل و�خل�صوع، وما يتبع ذلك من زيار�ت �لعدو �جلاثم على مقد�صاتنا   .3
و�أرو�حنا.

�لوقوف يف وجه مهرجانات )�ملجون(، وتعذيب �الأبرياء، و�لدعوة ملنعها ت�صامناً   .4
مع �ملنكوبني.
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و�رشفها،  �الأمة  عقيدة  على  وتطاولهم  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  على  �الحتجاج   .5
يعاين  �لذي  �جل�صم(  )م�صلول  يا�صني  �أحمد  �الأ�صتاذ:  ونخ�ص  �العتقال  وحمالت 

من �لتعذيب يف �ملعتقل.

��صتنكار ��صتمر�ر �إغالق موؤ�ص�صات �لعلم وحماربة �ليهود للوظائف �لتعليمية.  .6
�صيام يوم �الثنني 7/3 و�الإفطار �جلماعي قدر �الإمكان، و�إقامة �صالة �حلاجة.  .7

“م�صجدهم �الأق�صى �ملبارك”  دعوة حجاج بيت �هلل �حلر�م لتوحيد �ل�صف وذكر   .8
و�لقد�ص �ل�رشيف �لتي ترزح حتت �لطغيان.

على ال�شعيد املحلي: ب. 

�إدر�ك طبيعة �ل�رش�ع، و�حلذر من �لدور �الأمريكي و�لدويل، وعدم �الجنر�ف ور�ء   .1
�الإعالم �مل�صلل، وعمليات �لتجميل.

تقدمي �ل�صكر و�لتقدير:  .2

جتاه  �ملباركة  جهودهم  على  وعاملني  وممر�صني  �أطباء  �مل�صت�صفيات  الأجهزة  �أ. 
�مل�صابني.

و�صعهم  على  فيها  �لعاملني  �أعانت  �لتي  و�ملوؤ�ص�صات  و�ل�رشكات  للم�صانع  ب. 
�القت�صادي.

��صتنكار ومالحقة �الأيدي �مل�صبوهة �لتي تقوم بر�صق �صيار�ت �ملو�طنني �أو �إحلاق   .3
�الأذى بهم.

4. �لفعاليات:

�الإ�رش�ب �ل�صامل: �أ. 

يوم �ل�صبت 89/6/24، �حتجاجاً على تدني�ص �ليهود للقر�آن �لكرمي.  .1
يوم �الأحد 89/7/9، يف ذكرى دخول �النتفا�صة �صهرها �لثامن من �لعام �لثاين.  .2

�ل�صيام: ب. 

�صيام يوم �الثنني 7/3.  .1
�صيام يوم عرفة “�لتا�صع من ذي �حلجة” ودعوة �لتجار لفتح حمالتهم طو�ل   .2

�ليوم.

�صيام يوم �خلمي�ص 89/7/20 ت�صامناً مع �ملعتقلني يف �صجون �الحتالل.  .3
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ج. �أيام �لعيد:

�ل�صالة على �أرو�ح �ل�صهد�ء عقب خطبة �لعيد �ملت�صمنة حال �ل�صعب و�الأمة. و�صلة 

و�صفاء ورحمة چ ڱ ڱ    ں ںچ 

ولت�شتمر مقاومة املحتل حتى ياأذن اهلل بالن�رص چ ۇ ۇ ۆچ 

واهلل اأكرب وهلل احلمد

                �الثنني 15 ذي �لقعدة 1409هـ

           �ملو�فق 19 يونيو )حزير�ن( 1989م

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( فل�صطني
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الوثيقة رقم 11:

�ملقاومة  حركة  �أ�صدرته  �لذي  م�صودي  عدنان  �لدكتور  نعي  بيان  الوثيقة:  عن 

�الإ�صالمية - حما�ص يف �ل�صفة �لغربية.

تاريخ الوثيقة: 2011/3/27.

مالحظة: ن�رش �لبيان على موقع �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم على �صبكة �الأنرتنت.

ن�ّس الوثيقة:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦچ 

�ل�صفة  يف  حما�ص  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  تنعي  وقدره  �هلل  بق�صاء  موؤمنة  بقلوب 

جماعة  موؤ�ص�صي  �أحد  خا�صة  �لفل�صطيني  ولل�صعب  عامة  �الإ�صالمية  لالأمة  �لغربية 

�الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني و�أحد �أبرز قادة �حلركة يف �ل�صفة:

الدكتور عدنان عبد احلافظ م�شودة “اأبو العبد”

67 عاماً

و�لذي و�فته �ملنية يف مدينة خليل �لرحمن م�صاء �أم�ص �ل�صبت 20 ربيع ثاين 1431 هـ 

�ملو�فق 26 مار�ص 2011م بعد رحلة طويلة مع �ملر�ص.

وكان �لدكتور �أبو �لعبد قد �نتمى �إىل جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني منذ بد�ية �خلم�صينيات، 

�إىل  عاد  حيث  �لطب،  كلية  يف  در��صته  �إبان  دم�صق  جامعة  يف  �لدعوي  عطاوؤه  وتطور 

مدينة �خلليل ليجدد �لعمل �لدعوي فيها. و�صاهم مع �إخو�نه يف تاأ�صي�ص حركة �ملقاومة 

�النتفا�صة  رفد  يف  �صاهم  حيث  �لعاملني،  قادتها  �أبرز  �أحد  وكان  “حما�ص”،  �الإ�صالمية 

�الأوىل و�لثانية بفكره وعطائه �ملتو��صل. 

�حلركة  قادة  �أبرز  �أحد  وكان  مر�ت  عدة  �ل�صهيوين  �الحتالل  �صجون  يف  �عتقل 

تر�أ�ص  �ملخيم،  �لعام يف  لالأمري  نائباً  1992م وكان  �لزهور عام  �إىل مرج  بعد 
ُ
و�أ �الأ�صرية، 

�ل�صفة  �الأمنية يف  �الإ�صالمية لالأيتام. �عتقلته �الأجهزة  �الإد�رية للجمعية �خلريية  �لهيئة 

فرج عنه ب�صبب �ملر�ص.
ُ
عدة مر�ت �آخرها قبل �أ�صهر قليلة و�أ
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كان �لدكتور عدنان م�صودة د�عيًة ومفكر�ً و�صيا�صياً ورجالً �جتماعياً يتمتع ب�صعبية 

كبرية يف �ل�صفة. 

يلهم  و�أن  جناته،  ف�صيح  وي�صكنه  رحمته  بو��صع  يتغمده  �أن  وجل  عز  �ملوىل  ن�صاأل 

�أ�رشته �ل�صب و�ل�صلو�ن. 

“اإنا هلل واإنا اإليه راجعون”

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص      

�ل�صفة �لغربية       

�الأحد 21 ربيع ثاين 1432هـ �ملو�فق 27 مار�ص )�آذ�ر(2011م
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امللحق الثالث: تقرير اأعده الدكتور عدنان م�سودي حول الو�سع 

                          ال�سحي ملبعدي مرج الزهور

الو�شع ال�شحي والعيادة الطبية يف خميم املبعدين3

اإعداد املبعد الدكتور عدنان عبد احلافظ م�شودي

 رئي�س اللجنة الطبية

1992/12/19م، عقب و�صول �ملبعدين  بدء �لعمل يف �لعيادة �لطبية �بتد�ء من تاريخ 

�إىل �ملخيم بيومني، حيث بو�رش يف بناء مقر خا�ص للعيادة �لطبية، ويزور �لعيادة ما معدله 

40 مري�صاً ومر�جعاً يف �ليوم، وتتنوع �الإ�صابات و�الأمر��ص �لتي يعانون منها، من غيار 

للجرح �لب�صيط ونزالت معدية و�إ�صهاالت و�لتهاب �لق�صبات و�لتهاب �ملفا�صل وقرحة 

و�لبو��صري  �لقلب  و�أمر��ص  �ل�رشياين  �ل�صغط  و�رتفاع  �ملزمن  �ملعدة  و�لتهاب  �ملعدة 

وح�صا�صية  جرب  من  �جللدية  و�الأمر��ص  �لبولية  �ملجاري  و�لتهاب  �لكلى  و�أمر��ص 

�لبد  ب�صبب  �ل�صابع  �لوجهي  �لع�صب  �صلل  من  �ملبعدين  بع�ص  ويعاين  كما  وفطريات، 

�ل�صديد.

بالقرحة  مري�صاً   14 كاالآتي:  فهم  �الأمر��ص  من  يعانون  �لذين  �ملبعدين  �أعد�د  �أما 

و�لتهاب �ملعدة �ملزمن، و7 مر�صى بال�صكري، و3 مر�صى بالقلب، و11 مري�صاً بال�صغط 

�ل�رشياين، و82 مري�صاً باآالم �ملفا�صل و�لروماتيزم، و18 مري�صاً باالإ�صهال و�لنزالت 

�ملعوية، و22 مري�صاً بالبو��صري، و25 مري�صاً بالكلى و�لتهاب �ملجاري �لبولية. 

يف  للمعاجلة  مر�صى  خم�صة  نقل  �لدويل،  �الأحمر  �ل�صليب  مندوبي  زيارة  وعقب 

وو�ئل  �ل�صفلي،  �لفك  يف  بك�رش  م�صاب  وهو  ز�مل،  �أجمد  وهم:  مرجعيون،  م�صت�صفى 

هندية وهو م�صاب بك�رش يف �لع�صد �الأي�رش، وكالهما م�صابان باإ�صابات مبا�رشة جر�ء 

21 كانون  �لثالثاء  �لتي جرت يوم  ق�صف جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مل�صرية �ملبعدين 

�الأول/ دي�صمب 1992. وكذلك نقل زهدي طبيلة ويعاين من قرحة معدية نازفة، و�ملبعد 

ق�صور  من  يعاين  وهو  لبادة  وزهري  �لكاحل،  يف  بك�رش  م�صاب  وهو  كويك  �أبو  ح�صني 

كلوي )الحقاً �أخذتهم �صلطات �الحتالل من �مل�صت�صفى �إىل �ل�صجن(.

 ،11 فل�شطني امل�شلمة، �لعدد �لثالث من �ل�صنة �لـ   �أ�صل �لوثيقة حمفوظ لدى �ملحرر، وهي من�صورة يف جملة 
3

�آذ�ر/ مار�ص 1993، �ص 59.
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�لرنتي�صي،  �لعزيز  �لقا�صي، و�لدكتور عبد  �لدكتور �صمري  �لطبية  �لعيادة  ويعمل يف 

لبد،  �أبو  �ملنعم  عبد  و�لدكتور  حممود،  �أحمد  طاهر  و�لدكتور  فرو�نة،  عمر  و�لدكتور 

ليلة،  �أبو  �ل�صيديل خليل  �لقادر، وي�صاعدهم  و�لدكتور علي عبيات، و�لدكتور زياد عبد 

و�ملمر�صان حمدي ويا�رش.

�هلل  �أن  �أقول  هذ�  ومع  جد�ً،  �صيئة  وظروف  كبرية  ب�صعوبة  �لطبي  �لفريق  ويعمل 

�جلوية  �لظروف  هذه  يف  �أنه  توقعنا  وقد  ملمو�ص،  ولطفه  بنا  يلطف  وتعاىل  �صبحانه 

�صديد�ً، ولكن �هلل �صلم و�حلمد هلل  �أن ير�ص �جلميع مر�صاً  �ل�صيئة  و�ملكانية و�لغذ�ئية 

رّب �لعاملني.
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1944/7/30: والدة �لدكتور عدنان عبد �حلافظ م�صودي يف مدينة �خلليل.  •

“دولة  قيام  و�إعالن  لفل�صطني،  �لبيطاين  �النتد�ب  �إنهاء  �إعالن   :1948/5/15  •
�إ�رش�ئيل”، ودخول “�جليو�ص �لعربية” لفل�صطني.

1949: تاأ�صي�ص �صعبة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �خلليل.  •

1950: بد�ية حياة م�صودي �لدر��صية يف مدر�صة �ل�صيخ �صعيد �لناظر.  •

�شيف 1956: �نتماء م�صودي جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �خلليل.  •

بريطاين،  )�صهيوين،  �لثالثي  �لعدو�ن  وبدء  �ل�صوي�ص،  قناة  تاأميم   :1956 �شيف   •
فرن�صي( على م�رش �لذي مني بالف�صل.

�جلمهورية  ميثاق  بتوقيع  و�صورية  م�رش  بني  �لوحدة  �إعالن   :1958/2/22  •
�مل�رشي  و�لرئي�ص  �لقوتلي  �صكري  �ل�صوري  �لرئي�ص  ِقبل  من  �ملتحدة  �لعربية 

�لنا�رش. عبد  جمال 

لالإخو�ن  ع�صكرية  �صبه  مع�صكر�ت  يف  م�صودي  م�صاركة   :1960/1959 �شيف   •
�ل�صونة  يف  �لغربية(  و�ل�صفة  �ل�رشقية  )�ل�صفة  �الأردنية  �ململكة  يف  �مل�صلمني 

وجر�ص.

رعاية  جمعية  م�صمى  حتت  �خلليل  يف  �الإ�صالمية  �خلريية  �جلمعية  تاأ�صي�ص   :1961  •
�الأطفال �الإ�صالمية، وتاأ�صي�ص بيت �خلليل �خلريي لالأيتام.

بقيادة  ع�صكري  �نقالب  �إثر  وم�رش  �صورية  بني  �لوحدة  �إنهاء   :1961/9/28  •
�صورية  �إىل  �لبملانية  �حلياة  عودة  �النقالب  هذ�  وتبع  �لنحالوي.  �لكرمي  عبد 

فيها. �الإخو�ن  وم�صاركة 

1962: ح�صول م�صودي على �صهادة �لثانوية �لعامة.  •

�صكري  �ل�صيخ  قادها  حملة  بعد  �خلليل  يف  �ل�صينما  �إن�صاء  م�رشوع  ف�صل   :1962  •
�أبو رجب.
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�شيف 1962: �صفر م�صودي للقاهرة وقبوله يف كلية �لهند�صة.  •

�شيف 1962: �صفر م�صودي �إىل دم�صق لدر��صة �لطب بعد مغادرة �لقاهرة.  •

�شيف 1962: �نتظام م�صودي يف �صفوف �الإخو�ن �مل�صلمني �ل�صوريني.  •

وت�صكيل  �صورية  يف  �لبملانية  �حلياة  على  و�لنا�رشين  �لبعثيني  �نقالب   :1963/3/8  •
جمل�ص قيادة ثورة بقيادة لوؤي �الأتا�صي، وت�صكيل حكومة �صالح �لبيطار �الأوىل.

1963/7/18: ف�صل �نقالب �لنا�رشيني �ل�صوريني بقيادة جا�صم علو�ن على �لبعثيني.  •

بانقالب ع�صكري  �أمني �حلافظ  �ل�صوري  �الإطاحة برئي�ص �جلمهورية   :1966/2/23  •
قاده �صالح جديد، وتعيني نور �لدين �الأتا�صي رئي�صاً للجمهورية.

ف�صل  بعد  �الأردن  �إىل  �لدرزي  �ل�صوري  �ل�صابط  حاطوم  �صليم  هروب   :1966/9/8  •
حماولة �نقالبية �أعد لها بالتخطيط مع �للو�ء فهد �ل�صاعر و�آخرين.

و�صيناء،  و�جلوالن  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  �حتالل   :1967 يونيو  حزيران/   •
و�نتقال �الإخو�ن �مل�صلمني يف �ل�صفة �لغربية للعمل �ل�رشي.

يف  للم�صاركة  لالأردن  متوجهاً  �صورية  م�صودي  مغادرة   :1967 يونيو  حزيران/   •
حرب 1967.

�شيف 1969/1968: تقدمي م�صودي خدمات طبية ملع�صكر�ت �ل�صيوخ.  •

�ل�رشيف  �ل�صالم  عبد  ر�صاد  حممد  كلثوم  �أم  على  م�صودي  زو�ج  عقد   :1968/8/7  •
و�الحتفال بالزفاف يف �لع�رشين منه.

1969/6/11: والدة �أ�صماء �البنة �لكبى مل�صودي يف دم�صق.  •

�لقو�ت  م�صت�صفيات  يف  �متياز  كطبيب  م�صودي  تدرب   :1970/4/1-1969/7/19  •
�مل�صلحة �الأردنية.

من  �لب�رشي  �لطب  يف  دكتور  �إجازة  على  م�صودي  ح�صول   :1970 اأبريل  ني�شان/   •
جامعة دم�صق.

ت�رصين االأول/ اأكتوبر 1970: عودة م�صودي �إىل �خلليل بجمع �صمل.  •

1970/11/4: والدة رجاء �البنة �لثانية مل�صودي يف �خلليل.  •
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ت�رصين الثاين/ نوفمرب 1970: م�صودي يعر�ص على �الإخو�ن �مل�صلمني يف �خلليل بدء   •
�الإعد�د لعمل ع�صكري �صّد �الحتالل �ل�صهيوين.

1971: م�صودي ي�صغل ع�صوية �لهيئة �الإد�رية للجمعية �خلريية �الإ�صالمية بدالً من   •
و�لده �ملتوفى.

1972/11/5: والدة عبد �حلافظ �البن �الأول مل�صودي يف �خلليل.  •

كانون االأول/ دي�شمرب 1972: م�صودي ي�صافر الأد�ء فري�صة �حلج للمرة �الأوىل.  •

1972: م�صودي ي�صغل ع�صوية �للجنة �لفرعية لنقابة �الأطباء يف �خلليل وت�صتمر هذه   •
�لع�صوية لثالث دور�ت �أخرى.

�لدورة  يف  �الإ�صالمية  �خلريية  �جلمعية  ع�صوية  يف  م�صودي  فوز   :1973/7/20  •
�النتخابية �لثانية.

1974/10/27: والدة �صفاء �البنة �لثالثة مل�صودي يف �خلليل.  •

بانتخابات  �الإ�صالمية  �خلريية  �جلمعية  يف  م�صودي  ع�صوية  جتديد   :1975/9/19  •
��صتثنائية، وتعيينه مدير�ً للبيت �خلريي لالأيتام، وخروج �لدكتور عبد �ملجيد �لزير 

م�صوؤول �الإخو�ن �مل�صلمني يف �خلليل من �جلمعية ومن �الإخو�ن �مل�صلمني.

لرئا�صة  حتديه  بعد  �خلليل،  بلدية  برئا�صة  �لقو��صمي  فهد  فوز   :1976 مار�س  اآذار/   •
�ل�صيخ حممد علي �جلعبي.

لدم�صق  و�ل�صفر  �الإ�صالمية،  �خلريية  �جلمعية  من  م�صودي  ��صتقالة   :1976/5/4  •
ال�صتكمال در��صته، للتخ�ص�ص يف جر�حة �الأنف و�الأذن و�حلنجرة.

1976/9/17: والدة وفاء �البنة �لر�بعة مل�صودي يف دم�صق.  •

�الأذن  �أمر��ص  يف  �الخت�صا�ص  �صهادة  على  م�صودي  ح�صول   :1979 يوليو  متوز/   •
و�الأنف و�حلنجرة وجر�حتها من جامعة دم�صق.

كانت  �لتي  �ملت�صاعدة  �الأحد�ث  �إثر  دم�صق  م�صودي  مغادرة   :1979 يوليو  متوز/   •
ت�صهدها �صورية بني نظام �حلكم و�الإخو�ن �مل�صلمني.

اآب/ اأغ�شط�س 1979: عودة م�صودي �إىل �خلليل، و�فتتاح عيادة يف عمارة �أبو من�صار   •
يف منطقة باب �لز�وية.
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1980/6/9: والدة مروة �البنة �خلام�صة مل�صودي يف �خلليل.  •

بعد  �الإ�صالمية  �خلريية  للجمعية  �الإد�رية  �لهيئة  ع�صوية  ي�صغل  م�صودي   :1980  •
فوزه يف �لدورة �لر�بعة، و��صتمرت هذه �لع�صوية �إىل �لدورة �لثامنة.

�ل�صفة  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لعام  �الإد�ري  �ملكتب  ع�صوية  ي�صغل  م�صودي   :1980  •
�لغربية وقطاع غزة، و�لتي ��صتمرت �إىل نهاية �صنة 1989.

1981/12/14: والدة مر�د �البن �لثاين مل�صودي يف �خلليل.  •

1981: م�صودي ي�صغل ع�صوية مكتب نقابة �الأطباء يف �لقد�ص و��صتمر يف ذلك حتى   •
�صنة 1983.

1982 )ذي احلجة 1402هـ(: م�صودي يوؤدي فري�صة �حلج للمرة �لثانية وبرفقته   •
زوجته �أم كلثوم وطفله مر�د.

1983/10/15: والدة معاذ �البن �لثالث مل�صودي يف �خلليل.  •

1983: م�صودي ي�صارك يف موؤمتر دعا له ق�صم فل�صطني يف تنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني يف   •
بالد �ل�صام و�لذي تر�أ�صه �ملر�قب �لعام حممد عبد �لرحمن خليفة، وكان هذ� �ملوؤمتر 

�أحد �لركائز �لتي �أ�صهمت يف توجه �الإخو�ن �مل�صلمني لتاأ�صي�ص عمل مقاوم لالحتالل 

�ل�صهيوين.

حتى  ذلك  يف  وي�صتمر  لالأيتام  �خلريي  �لبيت  مدير  من�صب  ي�صغل  م�صودي   :1984  •
�صنة 1990.

ومر�د  معاذ  وولديه  زوجته  ب�صحبة  �لعمرة  الأد�ء  ي�صافر  م�صودي   :1984 �شيف   •
بدعوة من �ملوؤمتر �لعاملي �الإ�صالمي.

1985: م�صودي ي�صافر للقاهرة للم�صاركة يف موؤمتر �الأطباء �لعرب ب�صحبة �لدكتور   •
حافظ عبد �لنبي �لنت�صة.

1987/4/9: والدة �صهيب �البن �لر�بع مل�صودي يف �خلليل.  •

يف  �الإ�صالمي[  �لعامل  ]ملوؤمتر  �جتماع  يف  ي�صارك  م�صودي   :1987 اأغ�شط�س  اآب/   •
�ل�صعودية بناء على دعوة من �ملوؤمتر.



158

اإىل املواجهة: ذكريات د. عدنان م�سودي

اآب/ اأغ�شط�س 1987: م�صودي ي�صافر الأد�ء فري�صة �حلج.  •

�لعام لالإخو�ن �مل�صلمني  1987/10/23: م�صودي ي�صارك يف �جتماع �ملكتب �الإد�ري   •
يف منزل �ملهند�ص ح�صن �لقيق يف دور� �خلليل ويتخذ �ملكتب �لقر�ر ببدء �ملو�جهة مع 

�الحتالل �ل�صهيوين.

جباليا  من  عماالً  �مل�صتوطنني  �أحد  فيها  ده�ص  �لتي  �ملقطورة  حادثة   :1987/12/8  •
و�ندالع �ملو�جهات مع �الحتالل �ل�صهيوين.

دخان  �لفتاح  عبد  برئا�صة  غزة  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  قيادة  �جتماع   :1987/12/9  •
و�صدور �لقر�ر �لتنفيذي ببدء �ملو�جهات مع �الحتالل �ل�صهيوين يف قطاع غزة.

قطاع  يف  وتوزيعه  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حلركة  �الأول  �لبيان  �إ�صد�ر   :1987/12/14  •
غزة.

يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �الإد�ري  �ملكتب  �جتماع  يف  ي�صارك  م�صودي   :1988/1/10  •
�أ�صدر  و�لذي  �لقد�ص  يف  �لقيق  ح�صن  �ملهند�ص  منزل  يف  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

قر�ر بتعميم �ملو�جهات على �أنحاء �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. وبد�ية �صدور بيانات 

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص ب�صكل منتظم، يف �ل�صفة �لغربية و�لقطاع.

�الإ�صالمية حما�ص بعد مناق�صة وتعديل  �ملقاومة  1988/8/18: �صدور ميثاق حركة   •
للم�صودة  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �الإد�ري  �ملكتب  و�إقر�ر 

�لتي كتبها عبد �لفتاح دخان.

1989/2/4: والدة �أوي�ص �البن �خلام�ص مل�صودي يف �خلليل.  •

حملة  من  كجزء  �ل�صهيوين  �الحتالل  قبل  من  �الأول  م�صودي  �عتقال   :1989/6/4  •
�عتقاالت لقياد�ت وكو�در حركة حما�ص، �ملعروفة بال�رشبة �الأوىل.

1989/7/10: خروج م�صودي من �ل�صجن بعد عجز �الحتالل عن توجيه �أّي تهمة له،   •
و�نتهاء �لتحقيق معه.

1992/12/16: قر�ر �الحتالل �ل�صهيوين باإبعاد م�صودي �إىل مرج �لزهور يف جنوب   •
�الإ�صالمية حما�ص وحركة  �ملقاومة  �أع�صاء وقياد�ت حركة  لبنان ب�صحبة مئات من 

�جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني.
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1992/12/21: م�صودي ي�صارك يف م�صرية �لعودة �إىل �لوطن �لتي قام بها مبعدو مرج   •
�لزهور.

1993/9/9: م�صودي يعود لفل�صطني مع �لفوج �الأول من �لعائدين من مرج �لزهور   •
منظمة  بني  �ملتبادل  �العرت�ف  خطابات  مع  بالتز�من  �لظاهرية،  �صجن  يف  و�صجنه 

�لعي�ص يف  �إ�رش�ئيل يف  “دولة  �لتحرير بحق  �لتحرير و“�إ�رش�ئيل”، و�عرت�ف منظمة 

�صالم و�أمن”، وقبول قر�ري جمل�ص �الأمن 242، و338.

1993/9/13: توقيع �تفاق �إعالن �ملبادئ و�ملعروف باتفاق �أو�صلو.  •

1993/9/15: �الفر�ج عن م�صودي من �صجن �لظاهرية.  •

ويجرح  يقتل   Baruch Goldstein جولد�صتاين  باروخ  �ل�صهيوين   :1994/2/25  •
�لع�رش�ت يف مذبحة �رتكبها باإطالق �لنار على �مل�صلني يف �حلرم �الإبر�هيمي يف �خلليل.

يف  �الأمن  ترتيبات  حول  �إ�رش�ئيلي   - فل�صطيني  �تفاق  على  �لتوقيع   :1994/4/11  •
�خلليل بعد جمزرة �حلرم �الإبر�هيمي و��صتقد�م قو�ت دولية. 

�لنقب  �صجن  يف  �صهور  �صتة  ملدة  مل�صودي  �الحتالل  �صلطات  �عتقال   :1994/4/19  •
�ل�صحر�وي. وذلك �إثر ن�صاطه يف جلنة �لطو�رئ عقب �ملجزرة يف �حلرم �الإبر�هيمي 

�ل�رشيف.

1994/10/18: �الإفر�ج عن م�صودي من �صجن �لنقب �ل�صحر�وي.  •

1994: م�صودي ي�صغل من�صب نائب رئي�ص �جلمعية �خلريية �الإ�صالمية، وي�صتمر يف   •
ذلك حتى �صنة 2000.

وحركة  �الأوىل،  للمرة  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  �إجر�ء   :1996/1/20  •
�ملقاطعة م�صاركة  �لعملية �النتخابية، و�صبق هذه  �الإ�صالمية حما�ص تقاطع  �ملقاومة 

م�صودي يف �جتماع عقد يف بيت �ملهند�ص ح�صن �لقيق يف �لقد�ص ح�رشه 22 من قياد�ت 

معار�صاً  �مل�صاركة  ل�صالح  م�صودي  وت�صويت  �مل�صاركة،  حول  �ل�صفة  يف  حما�ص 

جمموع �ملجتمعني.

1997/1/17: توقيع بروتوكول �إعادة �النت�صار يف �خلليل، وتق�صيم مدينة �خلليل �إىل   •
�ل�صلطة  �أجهزة  مبوجبه  �نت�رشت  و�لذي   ،H2 �ثنان  و�إت�ص   H1 و�حد  �إت�ص  منطقتني 

�لفل�صطينية �الأمنية حمددة �لعدد و�لعدة يف منطقة �إت�ص و�حد.
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2004/10/10: �عتقال �صلطات �الحتالل مل�صودي يف �صجني �لنقب وعوفر.  •

2005/2/28: �الإفر�ج عن م�صودي.  •

2005: م�صودي ي�صغل من�صب رئي�ص �جلمعية �خلريية �الإ�صالمية، وي�صتمر يف هذ�   •
�ملن�صب حتى �صيف 2010.

يف  �الإد�ري  �العتقال  �إىل  وحتويله  مل�صودي  �الحتالل  �صلطات  �عتقال   :2005/9/25  •
حملة ��صتهدفت قياد�ت حما�ص ��صتباقاً لالنتخابات �ملحلية �لتي قررت حركة �ملقاومة 

�الإ�صالمية حما�ص �مل�صاركة فيها للمرة �الأوىل.

2005/11/17: �الإفر�ج عن م�صودي.  •

بعد  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مقاعد  �أغلبية  حت�صد  حما�ص   :2006/1/25  •
م�صاركتها �لفاعلة يف �النتخابات �لت�رشيعية �الأمر �لذي �أيده م�صودي مبكر�ً.

يعتقل  �الأمنية،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهزة  �أحد  �لوقائي،  �الأمن  جهاز   :2010/12/8  •
�لدكتور عدنان م�صودي بعد �قتحام منزله وعيادته و�لعبث يف حمتوياتهما.

عملية  الإجر�ء  �مليز�ن  مل�صت�صفى  م�صودي  ينقل  �لوقائي  �الأمن  جهاز   :2010/12/10  •
ق�صطرة �إثر تدهور حالته �ل�صحية.

2010/12/21: جهاز �الأمن �لوقائي يفرج عن م�صودي يف ظّل حالة �صحية �صعبة.  •

2011/3/26: وفاة �لدكتور عدنان عبد �حلافظ م�صودي.  •



الدكتور عدنان عبد احلافظ م�صودي )2011-1944(
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ملحق ال�صور

�شور �شخ�شية وعائلية

عدنان م�صودي يف �أول �صورة له وهو يف 

�ل�صف �الأول �إعد�دي، 1957.

م�صودي يف �ل�صف �الأول �لثانوي 

)�لعا�رش(، �صيف 1961.

م�صودي يف �صنته �الأوىل يف كلية �لطب 

بجامعة دم�صق، 1964.

م�صودي يف دم�صق، 1966/12/12.
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م�صودي يف بيته يف “�ملحاور”، �صيف 1982.

م�صودي بعد �مل�صاركة يف لعبة كرة قدم مع 

فريق نقابة �الأطباء يف �خلليل، �صتاء 1986.

م�صودي يف �أثناء زيارة للقاهرة، 

�صيف 1986.

م�صودي يف رحلة ل�صاطئ �لبحر، جمهولة 

�ملكان و�لتاريخ.
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منا�صك  �أد�ء  �أثناء  يف  م�صودي 

�حلج للمرة �لثانية، وبرفقة زوجته 

�ل�رشيف  ر�صاد  حممد  كلثوم  �أم 

وطفله مر�د، �أيلول/ �صبتمب 1982.

يف  �لكائنة  عيادته  يف  م�صودي 

عمارة  يف  �لز�وية  باب  منطقة 

�خلليل،  مبدينة  من�صار  �أبو 

.2006/3/1

من  و�إخوته،  مل�صودي  �صورة 

�لدكتور  تي�صري،  �لدكتور  �ليمني: 

�لدكتور  �أ�صامة،  �الأ�صتاذ  �أنور، 

�الأ�صتاذ  �أكرم،  �الأ�صتاذ  عدنان، 

حازم، جمهولة �لتاريخ.
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م�صودي وبع�ص �أقاربه يف كروم �لعائلة 

يف منطقة بني �صليم، من �ليمني: ح�صام 

�بن  و�صيم  تي�صري،  �لدكتور  �أخيه  �بن 

�أخيه �الأ�صتاذ �أ�صامة، فتحي �أبو غربية 

و�أخيه  فايزة،  �أخته  وزوج  خالته  �بن 

حازم، �صيف 2007.

يف  �أقاربه  وبع�ص  م�صودي 

بني  منطقة  يف  �لعائلة  كروم 

�بنته  زوج  �ليمني:  من  �صليم، 

�لكرمي  عبد  �ملحامي  مروة، 

�حلافظ،  عبد  جنله  فر�ح، 

�صيف 2007.

زوج  وب�صحبته  منزله  يف  م�صودي 

ر�صدي  �لدين  عالء  رجاء،  �بنته 

�لدين،  �ل�صويكي، وحفيده عبادة عالء 

جمهولة �لتاريخ.
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يف اأثناء الدرا�شة واحلياة العملية

م�صودي وزمالئه يف خمتب �لت�رشيح يف 

كلية �لطب بجامعة دم�صق، 

�صيف 1961.

م�صودي يف �إحدى �لرحالت مع جمموعة 

جمهولة  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  �صبان  من 

�ملكان، 1963/7/20.

م�صودي يف �إحدى �لرحالت مع جمموعة 

من �صبان �الإخو�ن �مل�صلمني، 

جمهولة �ملكان، 1963/7/22.

�أع�صاء �لهيئة �الإد�رية للجمعية �خلريية 

�لتقطت  جماعية  �صورة  يف  �الإ�صالمية 

يف  للذكور  �ل�رشعية  �ملدر�صة  �صاحة  يف 

من  �الأمامي  �ل�صف  �حلاووز،  منطقة 

�ليمني: ح�صن �ل�صاحب، �صائب �لناظر، 

�لنبي. عبد  �صالح  رجب،  �أبو  �صكري 

�ل�صـف �خلـلـفـي: مـحـمــــد عيـــد م�صـــك، 

عبد �حلكيم فر�ح، عبد �لعزيز �جلعبي، 

حممد رفيق �لنت�صة، عدنان م�صودي.
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�خلريية  للجمعية  �الإد�رية  �لهيئة  �أع�صاء 

بيت  �أمام  جماعية  �صورة  يف  �الإ�صالمية 

من  �الأمامي  �ل�صف  �خلريي،  �ليتيمات 

�ليمني: عبد �حلكيم فر�ح، �صائب �لناظر، 

م�صك،  عيد  حممد  �لنبي،  عبد  �صالح 

�ل�صف �خللفي من �ليمني: طاهر دندي�ص، 

حامت  �لنبي،  عبد  ها�صم  �ل�صاحب،  ح�صن 

�صحادة، عدنان م�صودي.

من�صار،  �أبو  عمارة  يف  عيادته  يف  م�صودي 

جمهولة �لتاريخ.

م�صودي يف �أثناء �إجر�ئه لعملية ��صتئ�صال 

�لزعرتي،  خالد  م�صت�صفى  يف  �للوزتني 

�صيف 2000.

على  �ل�صهاد�ت  توزيع  �حتفال  يف  م�صودي 

حفظة �لقر�آن �لكرمي يف قاعة �ل�صيخ �صكري 

من  لالإناث.  �ل�رشعية  �ملدر�صة  يف  رجب  �أبو 

عز�م  �لنت�صة،  مو�صى  �لعملة،  حماد  �ليمني: 

م�صودي،  عدنان  �جلنيدي،  عادل  �صلهب، 

م�صطفى �صاور، �صيف 2002.
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�شور مرج الزهور واالعتقاالت

م�صودي عند عني لباية يف منطقة جنوب لبنان بالقرب من خميم �لعودة يف مرج �لزهور، �صيف 1993.

م�صودي �أمام خيمة �لعيادة يف “خميم �لعودة” مرج �لزهور ويظهر يف �خللفية جبل حرمون و�صل�صلة 

جبال ت�صكل �متد�د�ً جلبل �ل�صيخ بعد ذوبان �لثلوج عنها، 1993/7/10.



169

ملحق ال�سور

م�صودي يف رحلة �إىل �لنهر �لفاتر، 

�صيف 1993.

م�صودي يف حفل جلامعة مرج �لزهور 

“�بن تيمية”، �صباط/ فب�ير 1993.

م�صودي يح�رش �ملاء يف �لنهر �لفاتر باحلجارة 

�صلهب،  عز�م  �ملبعد  وبرفقته  ماء،  بركة  لعمل 

�صيف 1993.

�ملوؤدي  �لفاتر  �لنهر  �إىل  رحلة  يف  م�صودي 

للحا�صباين قرب “خميم �لعودة” مرج �لزهور، 

�صيف 1993.
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من �ليمني: �ملبعد عبد �لعزيز �لرنتي�صي، 

�صالمة،  �صامل  �ملبعد  م�صودي،  عدنان 

�حلاج  �أحمد  �ملبعد  يو�صف،  ح�صن  �ملبعد 

�لزهور  مرج  جلامعة  حفل  يف  علي، 

“�بن تيمية”، �صباط/ فب�ير 1993.

�ملبعد  م�صودي،  عدنان  �ليمني:  من 

عادل  �ملبعد  �لتميمي،  بهية  كمال 

�لنت�صة،  �خلالق  عبد  �ملبعد  �جلنيدي، 

�إعد�د  �أثناء  �لقو��صمة، يف  �هلل  عبد  �ملبعد 

�لعودة”  “خميم  يف  �لدو�يل”  “ورق 
مرج �لزهور، �صيف 1993.

�جلنيدي،  عادل  �ملبعد  �ليمني:  من 

�هلل  عبد  �ملبعد  �لنت�صة،  �خلالق  عبد  �ملبعد 

زكريا  �ملبعد  م�صودي،  عدنان  �لقو��صمة، 

�جلعبي، يف �أثناء �إعد�د “ورق �لدو�يل” يف 

“خميم �لعودة” مرج �لزهور، 
�صيف 1993.

�أجمد  �ملبعد  ب�صحبة  م�صودي  عدنان 

بفكه  �لعودة  م�صرية  يف  �مل�صاب  ز�مل 

�لعيادة،  خيمة  �أمام 

كانون �لثاين/ يناير 1993.
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 ،25 رقم  �خليمة  �أمام  م�صودي  عدنان 

�لزهور  مرج  �لعودة”  “خميم  يف  خيمته 

وب�صحبته �ملبعد �لدكتور زياد عبد �لقادر، 

�آذ�ر/ مار�ص 1993.

منطقة  �إىل  رحلة  يف  م�صودي  عدنان 

من  ب�صحبته  �لزهور  ملرج  جماورة 

�ملبعد  �لدين،  نا�رش  بالل  �ملبعد  �ليمني: 

فتحي عمرو، �صيف 1993.

عدنان  قفي�صة،  حامت  �ملبعد  �ليمني:  من 

�أثناء  يف  �صاور،  حت�صني  �ملبعد  م�صودي، 

�لفاتر،  نهر  �إىل  رحلة  خالل  للحم  �صيهم 

�صيف 1993.

نز�ر  �ملبعد  ب�صحبة  م�صودي  عدنان 

�لفاتر  �لنهر  من  بالقرب  رم�صان 

�صاور،  حت�صني  �ملبعد  خلفهما  ويظهر 

�صيف 1993.
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ح�صام  �ملبعد  ب�صحبة  م�صودي  عدنان 

�جلعبي، �صيف 1993.

طاهر  �ملبعد  و�صهره  م�صودي  عدنان 

�لفاتر  �لنهر  �إىل  رحلة  �أثناء  يف  دندي�ص 

بالقرب من مرج �لزهور، �صيف 1993.

من �ليمني: �ملبعد ر�صتم �لك�صو�ين، �ملبعد 

كمال �لتميمي، �ملبعد عبد �خلالق �لنت�صة، 

حت�صني  حممد  �ملبعد  م�صودي،  عدنان 

�صاور، �ملبعد خليل �لربعي، �ملبعد جو�د 

�لقو��صمي،  عمر  �ملبعد  �لنت�صة،  بحر 

�ملبعد عادل �جلنيدي، �صيف 1993.

مبعد  �جلنيدي،  عادل  �ملبعد  �ليمني:  من 

عزيز  �لدكتور  �ملبعد  معروف،  غري 

عدنان  بدر،  ماهر  حممد  �ملبعد  دويك، 

ويف  عمرو،  فتحي  �ملبعد  م�صودي، 

�ملبعد  �خللف يظهر: مبعد غري معروف، 

عز�م �صلهب، 1993.
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�صاور،  حت�صني  حممد  �ملبعد  �ليمني:  من 

عادل  �ملبعد  �لقو��صمي،  عمر  �ملبعد 

�لدين،  نا�رش  بالل  �ملبعد  �جلنيدي، 

عزيز  �ملبعد  �لنت�صة،  �خلالق  عبد  �ملبعد 

�ملحت�صب، عدنان م�صودي، يف رحلة لنبع 

عني ماء �للباية بالقرب من مرج �لزهور، 

�صيف 1993.

�ملبعد  �الأمامي:  �ل�صف  يف  �ليمني  من 

يف  يو�صف،  ح�صن  �ملبعد  قفي�صة،  حامت 

�لتميمي،  كمال  �ملبعد  �خللفي،  �ل�صف 

�ملبعد عبد �خلالق �لنت�صة، عدنان م�صودي، 

غ�صــان  �ملبعــد  �صليــم،  جمــال  �ملبعــد 

هرما�ص، 1993.

�ملبعد  عمرو،  فتحي  �ملبعد  �ليمني:  من 

طالل �صدر، عدنان م�صودي، �ملبعد عادل 

�جلنيدي، مرج �لزهور، �صتاء 1992.

عدنان  �خلروف،  حممد  �ملبعد  �ليمني:  من 

�لقا�صي،  �صمري  �لدكتور  �ملبعد  م�صودي، 

ويظهر يف �ل�صورة �ملبعد �لدكتور حممود 

�لزهار، �صيف 1993.
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�ملبعدين  �أحد  م�صودي،  عدنان  �ليمني:  من 

�لعودة”،  “خميم  �صيوف  من  طفل  يحمل 

�لدكتور  �ملبعد  زيد،  �أبو  فوؤ�د  حممود  �ملبعد 

�لبيتاوي، يوم عيد  �ملبعد حامد  �أحمد بحر، 

�لتهاين. ويظهر يف  �أثناء تبادل  �الأ�صحى يف 

خلفية �ل�صورة طريق زمرّيا، 1993/5/31.

عبد  �ملبعد  م�صودي،  عدنان  �ليمني:  من 

�لفتاح دخان، �ملبعد عبد �خلالق �لنت�صة، 

بالثلوج،  �ملكت�صية  �جلبال  �خللفية  ويف 

.1993/2/2

عجوة  �أبو  علي  وبجو�ره  م�صودي  عدنان 

�لعودة” و�ملبعد حممد طه،  “خميم  م�صور 

موؤذن �ملخيم، 1993/7/3.

يف  للمبعدين  �إماماً  م�صودي  عدنان 

وق�رش�ً  جمعاً  و�لع�رش  �لظهر  �صالة 

بالقرب من �حلدود �لفل�صطينية �للبنانية 

�ملبعدين،  مظاهر�ت  �إحدى  �أثناء  يف 

�آذ�ر/ مار�ص 1993.
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يف  م�صاركته  �أثناء  يف  م�صودي  عدنان 

من  عدد�ً  متو�صطاً  �الأكفان  م�صرية 

تعبري�ً  �الأكفان  يرتدون  �لذين  �ملبعدين 

�لعودة  �صبيل  يف  للموت  ��صتعد�دهم  عن 

للوطن، 1993/4/23.

من  �آخر  م�صهد  يف  م�صودي  عدنان 

فل�صطني  �إىل  �ملتوجهة  �الأكفان  م�صرية 

�ملبعدين. ويظهر  �ملحتلة مطالبة بعودة 

و�ملبعد  رم�صان  نز�ر  �ملبعد  خلفه 

�لدكتور عز�م �صلهب، 1993/4/23.

عدنان م�صودي م�صتلقياً وي�صتمع للر�ديو 

يف م�صرية و�عت�صام مبنا�صبة مرور �صبعة 

�لزهور،  مرج  �إىل  �إبعادهم  على  �أ�صهر 

.1993/7/17

م�صاركاً  م�صودي  عدنان  �ليمني  من 

زمرّيا  �إىل  متجهة  للمبعدين  مب�صرية 

مطالبة بتطبيق قر�ر جمل�ص �الأمن 977 

�ملبعدين،  عودة  بوجوب  و�لقا�صي 

كانون �لثاين/ يناير 1993.
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�ملبعد  وبجو�ره  م�صودي  عدنان 

�ملجل�ص  ]رئي�ص  دويك  عزيز  �لدكتور 

بالقرب  �لطريق  يفرت�صان  �لت�رشيعي[ 

�أثناء  يف  �ملحتلة  فل�صطني  حدود  من 

م�صاركتهم يف �عت�صام للمطالبة بالعودة 

�إىل ديارهم، 1993.

�الأ�رشى  �أحد  ب�صحبة  م�صودي  عدنان 

�ل�صورة،  ي�صار  قفي�صة  حامت  و�الأ�صري 

يف �صجن �لنقب �ل�صهيوين، �صيف 1994.

“بر�صه”  عدنان م�صودي م�صودي على 

�الأ�رشى  ي�صنعه  متو��صع  ]�رشير 
عوفر  ب�صجن  خيمة  يف  �خل�صب[  من 

مكتبة  �خللفية  يف  ويظهر  �ل�صهيوين 

�ل�صجن، 2005/11/14.

�أ�رشى  من  عدد  مع  م�صودي  عدنان 

يف  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة 

�الأخري  �لربع  �ل�صهيوين،  عوفر  �صجن 

من �صنة 2005.






