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مطبعة ومكتبة دار األرقم � الطبعة الثانية



  مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني

لباحثين في م على أيدي مجموعة من األكاديميين ا٢٠٠١تأسس في غزة عام 
وهو يعنى بجمع التاريخ الشفوي الفلسطيني المعاصر٬ وبجمع وحفظ  الدراسات التاريخية٬

الكتابات التاريخية  ق الفلسطينية على اختالف أنواعها٬ ويعمل على إثراءالوثائ
وسد جوانب القصور الموضوعي فيها٬ من خالل إصدار الكتب التاريخية٬  ٬الفلسطينية

قية٬ ومجلته المحكَّمة "التاريخية الفلسطينية" نصف السنوية. يدعم والمجموعات الوثائ
ه أنباريخ الفلسطينيين. ويتشرف المركز هيئة تحرير وهيئة تحكيم من كبار مختصي الت

 يرحب بالتعاون مع ذوي االهتمام المشترك.األول في مجاله٬ و  المركز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  أعضاء جملس اإلدارة
  

  رئيساً   د. خالد يونس الخالدي
  نائباً   د. عصام محمد علي عدوان
  أمين الصندوق  د. أحمد محمد الساعاتي
  أمين السر  أ. محمود محمد أبو ندى
  عضواً   أ.د. أكرم محمد عدوان 
  د. سامي حمدان أبو زهري
  د. نهاد محمد الشيخ خليل
  د. محمد إسماعيل خّلة

  عضواً 
  عضواً 
  عضواً 

  عضواً   د. محمود محمد الرنتيسي
  عضواً   أ. محمد توفيق أبو الروس
  عضواً   أ. غسان محمود وشاح

  عضواً   م. شريف أمين أبو شمالة
    
    

 اآلراء الواردة يف الكتاب ال تعرب بالضرورة عن رأي املركز

  جماعة اإلخوان المسلمين ستون عامًا في
  ثانيةالطبعة ال

  فلسطين -غزة
  م.٢٠١١هـ /  ١٤٣٢

  مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني.
 



 

 ٣

õ 

  .فصدقهمالذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه  المؤمنين الرجالأرواح  * إلى
* إلــى الـــدعاة والمــربين األوائـــل الــذين بـــذروا كلمـــاتهم الطيبــة فـــي قلــوب أبنـــاء هـــذه  

األرض المقدســة٬ فأنبتــت أجيــاًال مباركــة٬ رفعــت رأس األمــة عاليــًا٬ وذكَّرتهــا بالجيــل 
  القرآني الفريد. 

  .و التضحية  الرجولةن الرجال كيف تكو  مت* إلى خنساء فلسطين التي علّ 
 الرجـــــال * إلـــــى كـــــل نســـــاء فلســـــطين المجاهـــــدات٬ األشـــــجع إحـــــداهن مـــــن ماليـــــين

. يـــأكلون و القاعـــدين٬ الـــذين رضـــوا بالـــذل والخنـــوع٬ حفاظـــًا علـــى مـــتعهم الرخيصـــة.
  يتمتعون كما تأكل األنعام و النار مثوًى لهم .

يــدها٬ لتواصــل * إلــى األســود الرابضــة خلــف قضــبان الســجون٬ تنتظــر مــن يكســر ق
  السير في طريق الدعوة والجهاد٬ طريق األنبياء والشهداء. 

اإلمـــارة وســـيلة يخـــدمون بهـــا ديـــنهم ووطـــنهم٬ القيـــادة و المراكـــز و  * إلـــى الـــذين جعلـــوا
مهمـــــا كانـــــت لالنحـــــراف عـــــن الثوابـــــت  مفعه٬ ولـــــم تـــــديـــــؤثرون فيهـــــا وال تـــــؤثر فـــــيهم

  .الضغوطات
؛ ئلنا عنهــا لقلنــا يومــًا أو بعــض يــوممــدًة لــو ســ الصــغيرة التــي تركناهــا البــراعم* إلــى 

قــــول  ميصــــدق فــــيه ٬يحرســــون الحصــــون٬ و يحمــــون القــــالع أســــوداً  فوجــــدناهم رجــــاالً 
  :الشاعر

  نحن الذين إذا ولدنا بكرة  ***  كنا على ظهر الخيول أصيال   
أبنـــــاء الطائفـــــة  ٬أكنـــــاف بيـــــت المقـــــدسو  ٬بيـــــت المقـــــدسب* إلـــــى صـــــفوة عبـــــاد اهللا٬ 

ظـاهرين علـى الحـق٬ القـاهرين لعـدوهم٬ ال يضـرهم مـن خـالفهم٬ وال مـن المنصورة٬ ال
  خذلهم حتى يأتي أمر اهللا.
  كتابي هذا ... قدملى كل هؤالء أإ

المؤلف
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أتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل إلـــى كـــل الـــذين ســـاعدوني وأســـهموا فـــي إخـــراج هـــذا 
  الكتاب٬ ليصل إلى القراء الكرام بهذه الصورة٬ وأخص بالشكر:

الـذي تفضـل بقـراءة رئيس الـوزراء الفلسـطيني٬ سماعيل هنية األخ الفاضل األستاذ/ إ
  .الكتاب٬ وكتابة تقديم له

األخ الــدكتور/ أحمــد بحــر " أبــو أكــرم"٬ النائــب األول لــرئيس المجلــس التشــريعي فــي 
  أثرت الكتاب.فلسطين٬ الذي تكرم بإبداء مالحظات قيمة 

ســــن"٬ الــــذي تفضــــل بقــــراءة الكتــــاب٬ وتســــجيل األخ األســــتاذ/ محمــــد شــــمعة" أبــــو ح
  كثيرًا. مالحظاته القيمة التي أفدت منها

وأبـدى مالحظـات  ٬ابن األخ العزيز الـدكتور خالـد يـونس الخالـدي الـذي دقـق الكتـاب
  مفيدة٬ وشجعني على نشره.

 ٬وأبو معاذ ٬وأبو عمر ٬أبو حذيفة ٬كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أبناء أخي األعزاء
الذين أصروا على طباعة الكتاب في مطبعتهم٬ وعلى نفقتهم٬ فجزاهم اهللا  ٬براء وأبو

  خيرًا.
   

                                                    
  المؤلف 

  إسماعيل عبد العزيز الخالدي
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  رئيس الوزراء الفلسطيني/ األستاذ إسماعيل هنية تقديم
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  بغزة يم رئيس مركز التأريخ والتوثيق الفلسطينيتقد
  الخالديعبد العزيز د. خالد يونس 

  
  الحمد هللا٬ والصالة والسالم على رسول اهللا٬ وعلى آله وصحبه ومن وااله

  وبعد:
" سـتون عامـًاً◌ بكتـاوثيق الفلسطيني بغـزة أن ننشـر إنه ليسرنا في مركز التأريخ والت

كتــاب  ألنــه٬ إســماعيل عبــد العزيــز الخالــديألســتاذ المســلمين" ل فــي جماعــة اإلخــوان
تاريخ جماعة اإلخوان المسلمين في قطاع عن  معلومات في غاية األهميةم قدّ يُ  ٬مقيِّ 

٬ وتجربة يحمل بين دفتيه شهادة مهمةألنه و  ٬وحتى وقتنا الحالي٬ منذ تأسيسها ٬غزة
في قطاع غزة سلمين اإلخوان المجماعة دة٬ كتبت بقلم صاحبها الذي انتمى إلى مفي
مـن غـزة سـنة خروجـه  حتـى ١٩٦٣سـنة  منذ رأسهاذ خمسينيات القرن العشرين٬ و من

ألن األجيال الحاضرة والالحقة من أبناء الحركـة اإلسـالمية بحاجـة ماسـة و  .م١٩٦٧
فــة الجهــود التــي بــذلوها٬ إلــى اســتيعاب تجربــة المؤسســين األوائــل لهــذه الحركــة٬ ومعر 

ه ال وألن ٬الشامخ للحركة الذي يرونه اليوم ٬ حتى قام هذا البناءوالقواعد التي أرسوها
حركـة حمـاس المنبثقـة عـن جماعـة اإلخـوان المسـلمين ل بد من معرفة الجذور األولـى

أصبحت الحركة األكثر تأثيرًا فـي المجتمـع الفلسـطيني٬ واألحسـن التي في فلسطين٬ 
 التـآمر الـدوليفـي مواجهـة  واألكثـر صـموداً  بالء في الجهـاد ضـد العـدو الصـهيوني٬

فتقـــر إلـــى كتـــب المـــذكرات التـــي وألن المكتبـــة اإلســـالمية ت ٬ضـــد القضـــية الفلســـطينية
تـــاريخ وألن الكتــاب يركــز علــى  ٬قــادة الحركــة اإلســالمية فــي فلســطين كتبــت بــأقالم
حتــى التــي غابــت  ٬مرحلتــي الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن الماضــيالحركــة فــي 
الحركة اليوم٬ وال يقتصر عليها٬ بل يمتد ليغطي مختلف المراحل قادة  عن كثير من

ذا٬ ويربط بين كل المراحل بشكل رائـع٬ وأسـلوب هالتي مرت بها الحركة حتى يومنا 
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جميــل رصــين يمّكــن القــارئ مــن اســتيعاب الماضــي والحاضــر٬ بكــل مــا يحملــه مــن 
  تجارب.

األخـوة أن نشـكر بغـزة ي في إدارة مركز التـأريخ والتوثيـق الفلسـطين وال يفوتنا
طباعـة ونشــر  الـذين أصــروا علـى  ٬أبنـاء أخ المؤلـف فـي مكتبــة ومطبعـة دار األرقـم

أثــر  يشــهدون بأنــه قــد علــى نفقــتهم٬ وفــاءًا لعمهــم الــذيفــي مطبعــتهم٬ و هــذا الكتــاب 
ونــور وجهـــه٬ بحســن ســيرته٬ ونقــاء ســريرته٬ وصــفاء عقيدتــه٬ وطيــب نفســه٬  ٬فــيهم

وحـــالوة منطقـــه٬  قـــوةو وروعـــة فهمـــه٬ وصـــدق لهجتــه٬ كــره٬ ســـالمة فو لقـــه٬ وجمــال خُ 
  مجلسه.

العـــم األســـتاذ/ أبـــو ٬ اهللا تعـــالى أن يحفـــظ مؤلـــف هـــذا الكتـــابنســـأل وختامـــًا 
طاعـــة اهللا٬ وأن يجزيـــه عنـــا وعـــن ويـــنعم عليـــه بالعافيـــة٬ والعمـــر المديـــد فـــي صـــالح 

  المسلمين خير الجزاء.
  

  ةبغز  رئيس مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني
  د. خالد يونس الخالدي

  م٢٠١٠- ١١-٨الموافق  /هـ١٤٣١-الحجة غزة_ الثاني من ذي
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  الباب األول
  
  
  

  اإلخوان املسلمون يف فلسطني
  ١٩٦٧قبل عام 
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  تمهيد

  الظروف التي نشأت فيها دعوة اإلخوان المسلمين
م)  بانتصــــــار ١٩١٨ � ١٩١٤عنـــــدما انتهــــــت الحــــــرب العالميــــــة األولــــــى (  

نجلترا وفرنسا وغيرهما من الدول الغربية العالم إء على ألمانيا وتركيا٬ تقاسمت فاالحل
اإلسالمي واحتلوه بجيوشهم٬ وأصبحت لهم الكلمة النافذة فيه٬ وتزامن ذلك تقريبًا مع 

  إسقاط مالحدة األتراك للخالفة اإلسالمية. 
عليم٬ ُقصد لتوقد سبق ذلك االحتالل غزو فكري شامل في الثقافة والتربية وا  

تقليد أسلوب الحياة األوروبيـة٬ وٕاقنـاعهم بسـمو الحضـارة الغربيـة بالمسلمين  غراءبه إ
  وفضلها٬ وضرورة فصل الدين عن الدولة كما فعلت أوروبا. 

أما بالنسبة لمصر فقد وقعت تحت االحتالل البريطاني قبل الحرب العالمية   
ها الغزو العسكري والفكري قبل كثيـر األولى بما يقارب أربعة عقود٬ ولذلك وصل إلي

مــن بــالد المشــرق العربــي٬ فقــام البريطــانيون بتنحيــة الشــريعة اإلســالمية عــن الحيــاة٬ 
وحصرها في األحوال الشخصية فقط٬ وفصل المدارس المدنية عن المدارس الدينية٬ 

غـــة وجعـــل التعلـــيم فـــي المـــدارس الحكوميـــة (المدنيـــة) باللغـــة االنجليزيـــة٬ بـــدًال مـــن الل
  العربية. 
وقد أتاحت هذه الظروف للمصريين الذين تلقوا تعلـيمهم فـي الغـرب٬ وتـأثروا   

بحضــارته٬ أن ينقلــوا إعجــابهم وتصــورهم لهــذه الحضــارة إلــى أبنــاء أمــتهم٬ وســاعدهم 
علــى ذلــك ضــعف علمــاء الــدين٬ واهتــزاز منــزلتهم٬ ووقــوف بعضــهم موقفــًا ســلبيًا مــن 

ــــوم التجريبيــــة٬ ممــــا دعــــ ا بعــــض المثقفــــين أن يتصــــوروا أن األخــــذ عــــن حقــــائق العل
الحضــارة الغربيــة هــو المــنهج األمثــل للرقــي بــالبالد٬ وقــد وجــدت هــذه األفكــار التــي 
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الـذين روجـوا لفكـرة االعتـزاز بالفرعونيـة٬  )۱(وصفت بالتقدمية التشجيع مـن المحتلـين.
عــن  والوطنيــة المصــرية الضــيقة٬ كمــا ظهــرت الــدعوة إلــى العلمانيــة٬ وفصــل الــدين

الحيــاة٬ تقليــدًا لمــا حصــل فــي بــالد الغــرب٬ وانبهــر بعــض المســلمين بهــذه األفكــار٬ 
وحــاولوا تطبيقهــا علــى ديــار اإلســالم٬ بــالرغم مــن أن الــدين اإلســالمي لــم يكــن يومــًا 

  عدوًا للعلم وال للعلماء. 
وفــي ظــل الحريــة المحــدودة التــي ســمح بهــا المحتــل٬ دعــا نفــر مــن المتــأثرين   

ربيــــة إلــــى مهاجمــــة األديــــان ومحاربتهــــا٬ وروج بعضــــهم لإللحــــاد٬ فــــي بالحضــــارة الغ
الخطــــب والمحاضــــرات٬ والكتــــب٬ والجرائــــد٬ والمجــــالت٬ بهــــدف القضــــاء علــــى أثــــر 

  اإلسالم في نفوس أبناء المسلمين. 
وهنا نشأ "المجمع الفكري"٬ وأصـدر طـه حسـين كتـاب "فـي الشـعر الجـاهلي"   

٬ وتطـرق شـكه إلـى حقـائق بعثة النبويـةل القب الذي أثار فيه الشك حول تاريخ العرب
 �عليهمــا الســالم  �وردت فــي القــرآن الكــريم٬ حيــث تنــاول ذكــر إبــراهيم وٕاســماعيل 

بكــالم يــؤذي إيمــان المــؤمنين٬ وال يوصــف بأقــل مــن الكفــر بكتــب اهللا ورســله٬ حيــث 
همـا ذكر في كتابه أن ورود هذين االسمين في التـوراة والقـرآن ال يكفـي إلثبـات وجود

التاريخي٬ فضًال عن إثبات قصة هجرة إسماعيل بن إبراهيم إلـى مكـة ونشـأة العـرب 
المستعربة٬ وأنه مضطر إلى أن يرى في هذه القصة نوعًا من الحيلة إلثبـات الصـلة 
بـــين العـــرب واليهـــود مـــن جهـــة٬ وبـــين اإلســـالم واليهوديـــة والقـــرآن والتـــوراة مـــن جهـــة 

     )٢(أخرى.

                                                 
م المطبوعـــة فـــي دعـــوة اإلخـــوان المســـلمون ٬ جـــدة٬ دار محمـــد فتحـــي شـــعير٬ وســـائل اإلعـــال) ۱(

  ٬٦١ ص ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥المجتمع للنشر والتوزيع٬ ميدان الجامعة٬ الطبعة األولى ٬
 . ٦٤ � ٦٣) المرجع نفسه٬ ص ٢(



 

 ١٥

ــــ   ــــه آراءه  وظهــــر كــــذلك كتــــاب "الي وم والغــــد " لســــالمة موســــى٬ "ويعــــرض في
٬ بـل لعلـه يقصـد إسـخاطهم٬ يبالي معها بسـخط النـاس أو رضـاهم بصراحة عادية ال

  ) ١(ويذكر فيه أن مصر جزء من أوروبا٬ وليست جزءًا من أفريقيا"
زاق٬ وكـــان وكـــذلك كتـــاب "اإلســـالم وأصـــول الحكـــم " للشـــيخ علـــي عبـــد الـــر   

ة٬ وهـو يـدور حـول إثبـات أن الخالفـة نظـام تعـارف عليـه فـأخطر ما ُكتب عـن الخال
  المسلمون وليس في أصول الشريعة ما ُيلِزم به. 

وترجــع خطــورة الكتــاب إلــى الظــروف التــي أحاطــت بظهــوره٬ كمــا ترجــع إلــى   
 �جرأته وعنفه فـي مصـادمة عواطـف النـاس٬ وفـي تحـدي مشـاعرهم٬ وفـي التشـكيك 

نفوســـهم٬ دون أن يقـــدم األدلـــة القويـــة الواضـــحة  فيمـــا تطمـــئن إليـــه �الســـاخر أحيانـــًا 
ثــم إن الكتــاب قــد ظهــر بعــد  )٢(علــى مــا يــذهب إليــه مــن مــزاعم تخــرج عــن المــألوف٬

٬ وقد ُقدِّم س يكادون يجمعون على تسفيه صنيعهإلغاء مصطفى كمال الخالفة٬ والنا
مــن المؤلــف إلــى المحــاكم أمــام هيئــة كبــار العلمــاء٬ التــي أصــدرت حكمهــا بإخراجــه 

  )٣(زمرة العلماء. 
وتــوهم المتــأثرون بالحضــارة الغربيــة مــن أبنــاء األمــة اإلســالمية أن مظــاهر   

التحلـــل مـــن المبـــادئ٬ والقـــيم الدينيـــة٬ واالنحـــالل٬ والفســـاد٬ مـــن ضـــرورات التحضـــر 
الغربيــة فــي والمدنيــة٬ "حتــى أن أحــد الكتــاب قــال ســاخرًا: " نحــن جــزء مــن الحضــارة 

                                                 
م  ١٩٨٠هـــ ٬ ١٤٠٠) محمــد محمــد حســين٬ االتجاهــات الوطنيــة فــي األدب المعاصــر٬ طبعــة ١(

 .  ٢٩٩ � ٢٩٨ص ٬  ٢ج ٬ بيروت٬ مؤسسة الرسالة

 . ٦٤ � ٦٣المسلمين٬ ص  ) محمد فتحي شعير٬ وسائل اإلعالم المطبوعة في دعوة اإلخوان٢(

٬  ٢ج٬ م١٩٨٠ -هــ ١٤٠٠) محمد محمـد حسـين٬ االتجاهـات الوطنيـة فـي األدب المعاصـر٬ ٣(
 . ٢٩٩ � ٢٩٨ص 



 

 ١٦

٬ فباســـم الحريـــة الشخصـــية٬ انحـــرف كثيـــر مـــن )١(ي"قـــالخل الفســـاد والخمـــور والتحلـــل
النــــاس عــــن التمســــك بأهــــداب الــــدين٬ وافتتحــــت الحانــــات فــــي كــــل مكــــان٬ وفتحــــت 
المالهـي٬ والمــراقص٬ ودور البغــاء المرخصــة مـن الحكومــة٬ وظــن مرتادوهــا أن ذلــك 

  من مظاهر التقدم والتمدن. 
ففـي الوقـت الـذي تـدعو وكان للصحافة دور كبير في ترويج هـذه المفاسـد٬ "  

فيــه مجلــة (الهــالل) إلــى فوائــد مــذهب (العــري) ونشــأته٬ وٕالــى اخــتالط الجنســين فــي 
حملتها في  التعليم٬ تكتب جريدة (السياسة األسبوعية) عن الخمر والرقص٬ وتواصل

  .)٢(الدفاع عن دور البغاء"
يخ في هذه الظروف الحالكة الظالم٬ الظالم الـذي جـاء مـن الغـرب٬ قـام الشـ  

حسن البنا بدعوته ليدافع عن اإلسالم٬ ويذب عنه سهام أعدائه٬ الذين انقضوا عليه 
  من كل حدب وصوب.

  

                                                 
٬ الريــاض ٬ مكتبــة ٢) عبــد الســتار ســعيد٬ الغــزو الفكــري والتيــارات المعاديــة لإلســالم ٬ طبعــة ١(

 .٦٤ص  ١٩٧٩٬ � هـ١٣٩٩المعارف 

٬ ومــــا  ٬١٩٦ ص  ٢) محمــــد محمــــد حســــين٬ االتجاهــــات الوطنيــــة فــــي األدب المعاصــــر ٬ ج٢(
 .بعدها



 

 ١٧

  الفصل األول
  جماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين

  
م٬ ووجـدت إقبـاًال ١٩٢٨تأسست جماعة اإلخـوان المسـلمين فـي مصـر عـام   

امجهم٬ الـــداعي إلـــى شـــعبيًا عظيمـــًا٬ وذلـــك لصـــدق قادتهـــا وٕاخالصـــهم٬ ووضـــوح برنـــ
العـــودة إلـــى اإلســـالم٬ وااللتـــزام بـــه التزامـــًا كـــامًال٬ فهـــو ِســـرُّ ُقـــوِة المســـلمين ومصـــدر 
عـــزتهم٬ ولمـــا كـــان لفلســـطين موضـــع اعتبـــار خـــاص عنـــد اإلخـــوان المســـلمين٬ فهـــي 
األرض التــي بــارك اهللا فيهــا للعــالمين٬ فيهــا المســجد األقصــى٬ أولــى القبلتــين وثالــث 

ن٬ لذلك حـرص المرشـد العـام للجماعـة علـى فـتح فـروع لهـا فـي هـذه الحرمين الشريفي
األرض المقدسة٬ التي كانت مطمع الحركة الصهيونية وهدفها٬ وكان هدفه من ذلك 
إنشــاء جيـــل فلســطيني مســـلم٬ يتخــذ اإلســـالم منهجــًا٬ والجهـــاد فــي ســـبيل اهللا طريقـــًا٬ 

  . صهاينةقف سدًا منيعًا أمام أطماع اللي
اإلخوان المسلمين ُشـعبًا عـدة لهـا فـي فلسـطين؛ فـي القـدس٬ افتتحت جماعة   

وحيفــا٬ ويافــا٬ والخليــل٬ وغــزة٬ وغيرهــا مــن المــدن الفلســطينية٬ ولكــن هــذه الُشــعب لــم 
تكــــن فــــي قــــوة ونشــــاط مثيالتهــــا فــــي مصــــر٬ ألســــباب عــــدة٬ أهمهــــا: العراقيــــل التــــي 

ن المخلصين فـي وضعتها حكومة االنتداب في طريق الدعاة٬ وقلة العلماء المستنيري
تلك األيام٬ وخوف حكومة االنتداب البريطاني من مناداة اإلخوان بالجهاد الذي كان 

  يسبب لهم إزعاجًا شديدًا. 
ــــة    ــــي فلســــطين نشــــاطات خيري ــــات اإلخــــوان المســــلمين ف وقــــد باشــــرت جمعي

ورياضية وكشفية٬ باإلضافة إلـى النشـاطات الدينيـة٬ وبهـذا بـدأ نجـم الجماعـة يسـطع 
ين٬ رغـم الحالــة الضـعيفة التــي كـانوا عليهــا٬ فقامـت الــرحالت الشـبابية مــن فـي فلســط

مدينـــة إلـــى أخـــرى٬ ليتعرفـــوا علـــى العـــادات االجتماعيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء فلســـطين٬ 



 

 ١٨

وطبــائع الســكان ونشــاطاتهم الزراعيــة والتجاريــة والصــناعية٬ وليتعرفــوا علــى جغرافيــة 
  )١(شجار في كل منطقة فيها. فلسطين٬ بسهولها٬ وجبالها٬ وغورها٬ وأنواع األ

بعـــد إنهـــاء االنتـــداب  صـــهيونيةنيـــران الحـــرب الفلســـطينية ال وعنـــدما اشـــتعلت  
البريطاني٬ ثم دخول قوات من اإلخوان المسلمين من مصـر والـبالد العربيـة األخـرى 

م٬ للوقــــوف أمــــام األطمــــاع الصــــهيونية وحمايــــة الشــــعب ١٩٤٨إلــــى فلســــطين عــــام 
قوات الشعب الفلسطيني أهميـة خاصـة؛ فضـمت عـددًا كبيـرًا الفلسطيني٬ أولت هذه ال

  منهم إلى كتائبها٬ بعد أن دربتهم على السالح والقتال. 
 لفلسـطيني نظـرة إعجـاب وٕاكبـار٬ علـىنظر اإلخوان المسلمون إلى الشعب ا  

ـــذي اتهـــم الشـــعب فععكـــس مـــا  ـــة٬ خاصـــة الجـــيش المصـــري٬ ال ـــت الجيـــوش العربي ل
مــنهم ســالحهم٬ اعتمــادًا علــى مــا كانــت تروجــه بعــض الفلســطيني بالتجســس٬ فنــزع 

وروز اليوســــف٬ وغيرهـــــا مــــن الصـــــحف رية٬ كــــالهالل؛ واألخبـــــار٬ الصــــحف المصـــــ
العميلـــة للغـــرب فـــي أفكارهـــا٬ وأجبـــرهم علـــى الوقـــوف موقـــف المتفـــرج مـــن قضـــيتهم٬ 
وروجـــت كــــذلك الكذبــــة التــــي روجهــــا اليهـــود٬ وهــــي تهمــــة بيــــع الفلســــطينيين بالدهــــم  

ى ُيضــعف ذلــك حمــاس الجنــود العــرب فــي معاونــة أهــل فلســطين والــدفاع لليهــود٬ حتــ
  عنهم٬ وقد نجح اليهود في ذلك نجاحًا كبيرًا. 

وقد حرص اإلخوان على التقرب إلى الشعب الفلسطيني واالستعانة بهـم فـي   
محاربة اليهود٬ ولم ُيْخِف قائدهم األستاذ كامل الشريف إعجابـه الشـديد بهـذا الشـعب 

فقال عنهم في أحـد كتبـه: "لـم يعـرف التـاريخ شـعبًا يكـافح فـي سـبيل حريتـه المجاهد٬ 
مثــــل مــــا كــــافح الشــــعب الفلســــطيني ٬ ولــــم يشــــهد التــــاريخ نوعــــًا مــــن أنــــواع التنكيــــل 
واإلرهــاب أشــد وأقســى ممــا صــبته بريطانيــا علــى هــذا الشــعب الباســل٬ لتصــرفه عــن 

سـطين منـذ ابتليـت باالسـتعمار حقوقه وأهدافه٬ وٕان الثورات المتتابعة التـي شـهدتها فل

                                                 
 مقابلة مع السيد / يوسف عميرة. )١(



 

 ١٩

البريطــاني لتعطــي صــورة صــادقة لنفســية هــذا الشــعب ومــدى إيمانــه بحقوقــه وتمســكه 
بهــا٬ إيمانــًا تغلغــل فــي نفــوس جميــع أفــراده٬ ومختلــف طبقاتــه٬ وتســاوى فيــه البــدوي 
والحضــري٬ ولقــد بينــت طرفــًا مــن جهــاد هــذا الشــعب .... ٬ غيــر أن أحــدنا لــن يمــل 

ر هــذه الصــفحات المجيــدة٬ التــي ســطرها المجاهــدون بــدمائهم٬ حــين يســتطرد فــي نشــ
المــــال٬ وقــــوة الســــالح٬ قــــوة بريطانيــــا افحون أكبــــر قــــوتين فــــي األرض؛ قــــوة وهــــم يكــــ

  )١(العظمى بجيوشها الجرارة٬ وقوة الصهيونية بذهبها ونفوذها". 
ونتيجة لهذه الثقة أقبل اإلخوان على التعاون مع الشعب الفلسطيني٬ ورحبوا   

م٬ فانضمت أعداد كبيـرة مـن أبنـاء هـذا الشـعب إلـى قـوات اإلخـوان٬ وتـدربت علـى به
أيـــديهم٬ وخاضـــت المعـــارك جنبـــًا إلـــى جنـــب معهـــم٬ حتـــى أصـــبح عـــدد أهـــل الـــبالد 

  .)٢(المتطوعين الفلسطينيين مع اإلخوان أكثر بكثير من عدد اإلخوان أنفسهم" 

                                                 
كامل إسماعيل الشريف٬ اإلخوان المسلمون في حرب فلسطين٬  القاهرة٬ دار التوزيـع والنشـر  )١(

 .  ٬٧٣ الطبعة الثانية٬ ص  اإلسالمية

 . ٬٨٣ ص المرجع نفسه  )٢(
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  الفصل الثاني
  ١٩٤٨بعد نكبة  جماعة اإلخوان المسلمين في قطاع غزة

جيــوش عربيــة علــى أيــدي العصــابات  ةبعـد الهزيمــة النكــراء التــي لحقــت بسـت
إلى قطاع غـزة  ئ٬ ولجوء مائتين وثالثين ألف الجم١٩٤٩-١٩٤٨الصهيونية سنة 

ـــاس  ـــذي كـــان عـــدد ســـكانه وقتئـــذ حـــوالي مائـــة وعشـــرة آالف٬ طفـــق الن خاصـــة  �ال
ــــك مــــن العــــدد والمواقــــع  ونحــــن يفكــــرون فــــي ســــبب الهزيمــــة٬ �المثقفــــون مــــنهم  نمل

ستراتيجية ما يمكِّننا على األقل من أن نحتفظ بما تحت أيدينا مـن أراض. وانقسـم اإل
  الناس حيال سبب الهزيمة إلى أقسام ثالثة: 

القسم األول: أصحاب الفكر االشتراكي اإللحادي٬ ونادوا بحق اليهود في أخـذ القسـم 
٬ بمقتضـــى قـــرار األمـــم المتحـــدة ســـنة الـــذي أعطـــاه قـــرار التقســـيم لهـــم مـــن فلســـطين

م ٬ وأخذوا يتهمون الدول العربية التي دخلت جيوشها فلسطين بالعمالـة لـدول ١٩٤٧
علـى مصـر واألردن٬ وقـد كـان الكثيـر مـن  ماستعمارية رأسمالية٬ وركزوا فـي هجـومه

  هؤالء على جانب من الثقافة واالطالع رغم قلة عددهم. 
رأتهم علـــى الـــدين٬ واســـتهزاؤهم بتعاليمـــه٬ وقـــد أضـــعف شـــعبية هـــذا القســـم جـــ  

والوقـــوف ضـــدها٬ والســـخرية منهـــا٬ ومحاربـــة الحكومـــة المصـــرية لهـــم٬ واتهامهـــا لهـــم 
بالتعـــاطف مـــع دولـــة الكيـــان الصـــهيوني والعمالـــة لهـــا٬ وأيـــد ذلـــك هـــروب عـــدد مـــنهم 
 إليهــا٬ وتفضــيلهم الحيــاة فيهــا٬ ألنهــا أقــرب إلــى االشــتراكية مــن الــدول العربيــة٬ وكــان
من الذين هربوا إلى دولة الكيان٬ أسعد مكـي٬ وعلـي  عاشـور٬ ومحمـد خـاص (عـاد 

  م). ١٩٦٧هذا األخير إلى غزة بعد االحتالل الصهيوني سنة 
وقــد نــادى أصــحاب هــذا االتجــاه بوجــوب االعتمــاد علــى االتحــاد الســوفيتي   

تمــاد الــذي يناصــر الشــعوب المستضــعفة٬ ويــدافع عــن حريتهــا واســتقاللها٬ وعــدم االع
  على الدول الرأسمالية االستعمارية التي تمص دماء الشعوب الضعيفة. 
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القســم الثــاني: كــان مــن المفكــرين العلمــانيين مــن القــوميين العــرب واللبــراليين   
الــذين تعلمــوا فــي المــدارس التبشــيرية٬ والجامعــات األمريكيــة والغربيــة؛ وكــانوا ينــادون 

غربـــي٬ وأن تقـــوم وحـــدة عربيـــة علـــى تلـــك بـــالتطبيق العلمـــاني والتطـــور الحضـــاري ال
األســس٬ وأن هــذا الطريــق هــو الســبيل الوحيــد الســتعادة الحقــوق المغتصــبة٬ وكــانوا 

عجــاب الشــديد بــالنظم همهــم النقــد وجلــد الــذات وٕاظهــار اإلبعيــدين عــن آالم األمــة٬ 
د٬ والحياة االجتماعية الغربية التي تترك اإلنسان يتمتع في حياته كما يريد٬ بال حـدو 

ويعلنــون أن مــن أراد الــدين فعليــه أن يلتــزم المســجد٬ يتعبــد فيــه كمــا يريــد٬ وأال يخــرج 
بما يتطلبـه الـدين إلـى الشـارع أو إلـى المجتمـع٬ ألن الـدين عنـدهم مكانـه المسـجد أو 

  الكنيسة وليس غيرهما. 
القســم الثالــث: الــذين يؤمنــون باإلســالم٬ ويعتقــدون أن ســبب الهزيمــة هــو البعــد عــن 

الم٬ وعـدم االلتـزام بطاعــة اهللا٬ بـل مخالفتـه وعصـيانه٬ وقــد كـان هـذا القسـم مــن اإلسـ
الناس كثر ولكن ثقـافتهم الدينيـة كانـت قليلـة وعلـومهم الشـرعية سـطحية٬  يتحمسـون 

 ٬ترك أكثرهم الصالة٬ خاصة الشباب للصالة في شهر رمضان٬ وٕاذا انتهى رمضان
  ا من الشباب قليل. وكانت المساجد لكبار السن٬ وعدد من يرتاده

قطاع غزة ببعثات الوعظ واإلرشاد من األزهر الشريف بمصر٬  حبالكن اهللا   
و كـــان أكثـــر الوعـــاظ مـــن المتحمســـين المخلصـــين٬ و مـــنهم الشـــيخ محمـــد الغزالـــي٬ 

حمـد والشيخ علي جعفـر٬ والشـيخ محمـد األباصـيري٬ والشـيخ محمـود عيـد٬ والشـيخ م
د بــذلوا جهــودًا كبيــرة٬ وتجولــوا  فــي طــول القطــاع وقــ ٬جــودة رحمــة اهللا علــيهم جميعــاً 

ـــد أثمـــرت  ـــدعوة؛ وق ـــى اإلســـالم٬ وحمـــل أعبـــاء ال ـــاس للعـــودة إل ـــدعون الن وعرضـــه٬ ي
٬ فقد زيهم على ذلك المجهود خير الجزاءجهودهم٬ وظهر فضلهم٬ ونسأل اهللا أن يج
وأصــبح طريــق  ٬وامــتألت المســاجد بهــم ٬أقبــل النــاس علــى اإلســالم وخاصــة الشــباب

  لدعوة واضحًا مملوءًا بالمخلصين . ا
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  شعب اإلخوان المسلمين في قطاع غزة

  في غزة -١
كان في قطاع غزة شعبة واحدة٬ يطلق عليها "المكتب اإلداري"٬ وكـان عـدد   

األعضـــــاء قلـــــيًال٬ وهـــــم ال يعرفـــــون أصــــــول الـــــدعوة٬ ملتزمـــــون باإلســـــالم٬ لكــــــن ال 
عوه عــن اإلســالم الــذي ورثــوه عــن يســتطيعون إيصــاله إلــى اآلخــرين٬ التزمــوا بمــا ســم

آبائهم٬ ومن المجاهدين الذين قدموا متطوعين للدفاع عن فلسطين٬ والذين كـان أول 
  وأكثر تواجدهم في غزة وحولها. 

م صــــدر قــــرار رئــــيس مجلــــس الــــوزراء المصــــري ١٩٤٨وفــــي شــــهر ديســــمبر  
كـان  محمود فهمي النقراشي بحـل جماعـة اإلخـوان المسـلمين٬ ونظـرًا ألن قطـاع غـزة

خاضــــعًا لرقابــــة القــــوات المصــــرية٬ فقــــد ُحّلــــت شــــعبة اإلخــــوان فــــي القطــــاع٬ إال أن 
الحكومة المصرية لم تتعرض ألعضائها بالحبس أو المضايقة٬ وبعد سـقوط حكومـة 
الســعديين٬ ونجــاح حــزب الوفــد فــي االنتخابــات ألغــى "مصــطفى النحــاس باشــا" قــرار 

ي غــزة٬ وكــان تح شــعبة اإلخــوان فــحــل جماعــة اإلخــوان المســلمين٬ وســمح بإعــادة فــ
في طريقـة بعد قرار حل الجماعة "األستاذ ظافر الشوا" يرحمه اهللا٬ الذي فكر  يرأسها

لحماية الشعبة من الحل٬ فأطلق عليهـا اسـم "جمعيـة التوحيـد"٬ وكـان شـعارها "ال الـه 
  سم. إال اهللا محمد رسول اهللا " وكانت على طريقة اإلخوان وال تختلف عنهم إال باال

ه اهللا٬ عــارض كثيــر مــن األعضــاء مــا ذهــب إليــه األســتاذ ظــافر الشــوا يرحمــ  
" اإلخـــوان المســـلمون"٬ فعـــادت الشـــعبة وقامـــت  نفســـه االســـمبوأصـــروا علـــى إعادتهـــا 

  بجانبها "جمعية التوحيد". 
٬ ةي تلــك الحقبــة األســتاذ حســن النخالــوكــان مــن نشــطاء جماعــة اإلخــوان فــ

زكـــي السوســـي٬ والحـــاج زكـــي الحـــداد٬ يـــرحمهم اهللا والحـــاج كامـــل مشـــتهى٬ والحـــاج 
  جميعًا. 

  في معسكر النصيرات :  -٢
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بعــد أن أقامــت وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين   
ســــة نــــروا" معســــكرات لالجئــــين٬ وفتحــــت مــــدارس فيهــــا ألبنــــائهم٬ قــــام مــــدير مدر و "األ

ووضع يافطة  ٬ناء غرفة بجانب المدرسةبب النصيرات االبتدائية األستاذ سليمان حمد
وكان ذلك المدير نشيطًا٬ قـد آمـن باإلسـالم  ٬جماعة اإلخوان المسلمين""تب عليها كُ 

الحـزب  �طريقًا صحيحًا٬ وتـرك مـا كـان لـه مـن نشـاط مـع "عصـبة التحـرر الـوطني 
  الشيوعي الفلسطيني". 

يجمـع الطـالب قام المـدير المـذكور ببنـاء غرفـة متواضـعة مـن الطـين٬ وأخـذ   
فيهــا وحولهــا٬ ويشــرح لهــم اإلســالم٬ وكــان لهــم قــدوة حســنة٬ ســاعده علــى ذلــك حســن 
خلقه٬ وتفانيه في خدمـة الطـالب٬ وتواضـعه الجـم٬ وعلمـه الغزيـر٬ وقـد كـان األسـتاذ 

  أحمد عيسى صيدم من أكبر المعاونين له . 
مســلمًا لقــد أنشــأ األســتاذ ســليمان حمــد٬ واألســتاذ أحمــد عيســى صــيدم٬ جــيًال   

مـــــن الطـــــالب٬ الـــــذين حملـــــوا الرايـــــة فـــــي المنطقـــــة الوســـــطى (البـــــريج٬ النصـــــيرات ٬ 
الفتــاح دخــان واألســتاذ  المغــازي٬ ديــر الــبلح)٬ واشــتهر مــنهم فيمــا بعــد األســتاذ عبــد

القادر واألستاذ محمد طه٬ واألسـتاذ عـز الـدين  حماد الحسنات واألستاذ سليمان عبد
  براهيم صيدم وغيرهم كثير . إستاذ محمد تاذ خليل الخالدي واألطه٬ واألس

  اإلخوان المسلمين في رفح:  دعوة -٣
عرفـــت رفـــح دعـــوة اإلخـــوان المســـلمين منـــذ وقـــت مبكـــر٬ بســـبب قربهـــا مـــن   

مصـــر٬ ووجـــود ِفـــَرق مـــن الجـــيش المصـــري والقـــوات المســـلحة فـــي رفـــح المصـــرية٬ 
الط هــؤالء مــع وتغلغــل أعــداد كبيــرة مــن القــوات المصــرية فــي جماعــة اإلخــوان٬ واخــت

ـــــى  ـــــة حســـــنة وعطـــــف شـــــديد عل ـــــة ومعامل الفلســـــطينيين بمـــــا لهـــــم مـــــن أخـــــالق طيب
الفلســطينيين والقضــية الفلســطينية٬ وكــان بعضــهم يخطــب الجمعــة فــي مســاجد رفــح 
فلســطين٬ وكــان هــؤالء اإلخــوان يكثــرون مــن زيــارة الفلســطينيين فــي بيــوتهم بعـــد أن 

بيـر مـن الـذين آمنـوا بـدعوة اإلخـوان٬ يتعارفوا في المساجد. وبالرغم من وجود عـدد ك



 

 ٢٤

إال أن أحـدًا مــنهم لـم يفكــر فـي فــتح شـعبة لإلخــوان فـي رفــح إال بعـد أن قامــت الثــورة 
فـــي مصـــر٬ وكـــان مـــن الـــذين اشـــتهروا بنشـــاطهم اإلســـالمي األســـتاذ يعقـــوب نصـــر٬ 
واألستاذ أحمد رجب (الدكتور فيمـا بعـد)٬ واألسـتاذ محمـد يوسـف النجـار٬ والمهنـدس 

  عرب وكان هؤالء منارات متحركة في منطقة رفح. خليل ز 
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  الفصل الثالث
  م١٩٤٩- ١٩٤٨أسباب حل جماعة اإلخوان المسلمين في مصر 

ــــي فلســــطين أن اليهــــود ال يلتزمــــون    ــــادة قــــوات اإلخــــوان المســــلمين ف رأت قي
بالهدنـــة وال يتقيـــدون بهـــا٬ فقـــد قـــاموا بـــاحتالل منـــاطق واســـعة مـــن فلســـطين فـــي ظـــل 

رد (إسـرائيل) علـى اعتراضـات مراقبـي الهدنـة بـأن الـذين يقومـون بهـذه الهدنة٬ وكـان 
األعمـــال والخروقـــات عصـــابات ال تلتـــزم بالقـــانون٬ وأن الدولـــة اليهوديـــة ال تســـتطيع 

  اآلن أن تجبرهم على االلتزام بالقانون والتقيد بنصوص الهدنة. 
 وكــــان رد اإلخــــوان علــــى هــــذه األعمــــال توزيــــع قــــواتهم حــــول المســـــتعمرات  

اليهوديــــة فــــي جنــــوب فلســــطين٬ وشــــن حــــرب عصــــابات قاســــية علــــى المســــتوطنات 
أزعجت اليهود٬ وقطعت االتصاالت بين هذه المسـتعمرات٬ بـل حـرمتهم مـن التحـرك 

امــت هــذه داخــل المســتوطنة الواحــدة٬ فضــج اليهــود بالشــكوى إلــى الــدول الكبــرى٬ فق
البـة منـه حـل هـذه المصـرية٬ ط الدول بالضغط على حكومـة محمـود فهمـي النقراشـي

الجماعة٬ وسحب الجنود  التابعين لها مـن ميـدان القتـال٬ يقـول قائـد قـوات اإلخـوان: 
"وتســلمت أمــرًا يقضــي بســحب اإلخــوان مــن تلــك المواقــع وٕارجــاعهم إلــى المعســكرات٬ 

٬ ولكنــــي كنــــت أقابــــل بالصــــمت مــــن ئأجــــد تعلــــيًال لهــــذا األمــــر المفــــاج وحاولــــت أن
اط الرئاســة أن هــذه التعليمــات واردة مــن القــاهرة٬ الجميــع٬ وقــد همــس لــي بعــض ضــب

وعجبت كثيرًا لصدورها خاصة في هـذه المرحلـة الخطيـرة مـن الحـرب٬ وبعـد أن آمـن 
الجميع بالفائدة التي يجنيها الجيش من بقاء اإلخوان في هـذه المنـاطق٬ وكنـت أعلـم 

ات٬ وبالتــالي أن اليهــود ســيبادرون حتمــًا الحــتالل هــذه المواقــع٬ ليــأمنوا شــر العصــاب
ليضــعوا خطــوط الجــيش المصــري تحــت رحمــتهم٬ فمضــيت أشــرح وجهــة نظــري إلــى 
المســئولين٬ وأبــين األضــرار التــي يمكــن أن تــنجم عــن هــذا األمــر٬ ولكــن المســئولين 
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ــــا" ــــة للنقــــاش أصــــروا وأفهمــــوني بلباقــــة أن هــــذه األوامــــر "تعليمــــات علي ٬ ليســــت قابل
  )۱(والتعديل" .

ن الجهـــاد المقـــدس٬ ويقـــوم بنفســـه بقيـــادة حركـــة وكـــان مرشـــد اإلخـــوان ســـيعل  
عسكرية للدفاع عن القدس عندما كانت (إسرائيل) تشن هجمات عنيفة على الجـيش 
األردنـي فـي محاولـة الحتاللهـا. " إال أن الحركــة العسـكرية التـي أرادهـا المرشـد العــام 

ة لرغبـات لم يقدر لها النجاح إذ وقف عناد النقراشي حجـر عثـرة فـي سـبيلها٬ اسـتجاب
وأنباء قتالهم الرائع في اإلنجليز٬ وتمشيًا مع سياستهم٬ فقد كان يفزعهم اسم اإلخوان 

م أصـدر ١٩٤٨وفـي اليـوم السـابع مـن شـهر ديسـمبر (كـانون أول) عـام  )۲(فلسـطين"
قــرارًا بحــل جماعــة اإلخــوان المســلمين٬  �رئــيس الــوزراء  �محمــود فهمــي النقراشــي 

معسكر واحد٬ ثم نقلوا إلى العريش٬ ومن هناك وزعـوا  وأمر بجمع جنود اإلخوان في
على سجون مصر مكافأة لهم على إخالصهم في محاربة اليهود٬ وٕازعاجهم لهم فـي 
ــم الشــيخ حســن  حــرب فلســطين٬ فقــام أحــد رجــال اإلخــوان باغتيــال النقراشــي دون عل

بنـا فـي البنا٬ فرد السعديون وبمباركة الملـك فـاروق بـإطالق الرصـاص علـى اإلمـام ال
م٬ في أحد أكبر شوارع القاهرة٬ فأصيب بجرح٬ ونقل إلى مستشفى ١٩٤٩فبراير ١٢

القصـــر العينـــي٬ فصـــدرت األوامـــر إلـــى األطبـــاء بعـــدم إســـعافه٬ فظـــل ينـــزف إلـــى أن 
  ارتقى شهيدًا.

وهكذا أبعدت أهم الفئات المخلصة عن قتال اليهود ليصولوا ويجولوا ويفعلوا   
  ما يشاءون في فلسطين. 

لمــــا كــــان قطــــاع غــــزة فــــي ذلــــك الوقــــت خاضــــعًا لرقابــــة القــــوات المصــــرية و   
بفلســــطين٬ فقــــد أقفلــــوا شــــعب اإلخــــوان المســــلمين٬ إال أن حــــب الشــــعب فــــي جنــــوب 
فلسطين لهـذه الفئـة التـي أحبـتهم وأخلصـت فـي الـدفاع عـن بالدهـم بقـي فـي القلـوب٬ 

                                                 
  ٬٢١٣  ٢٠٧األستاذ/ كامل الشريف٬ اإلخوان المسلمون في حرب فلسطين ٬ ص ) ۱(
  .٬٢١٣  ٢٠٧المرجع نفسه ٬ ص ) ۲(
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ني للنظام الحـاكم فـي وزاد حلُّ الجماعة والتنكيل بأفرادها من احتقار الشعب الفلسطي
مصــر٬ الــذي ظهــر وكأنــه مــا خــرج للحــرب إال ليقــوم بتمثيليــة مأســاوية علـــى أرض 

عاقبـت بقسـوة فلسطين٬ فسلمت البالد لليهود الواحدة تلو األخرى أمام أعـين أهلهـا٬ و 
  خالص.  إكل من حارب اليهود ب

ـــــأثر ســـــكان قطـــــاع غـــــزة بحـــــل حكومـــــة النقراشـــــي لجماعـــــة اإلخـــــوان    لقـــــد ت
مين٬ إال أن أثر تلك الجريمة كان قلـيًال إذا مـا قـيس بالنكبـة التـي حلـت بشـعب المسل

فلســطين٬ فقــد عــاش النــاس فــي ذهــول تــام٬ لقــد أضــاعت الجيــوش العربيــة بالدهــم٬ 
ومكنــوا اليهــود مــن أراضــيهم٬ إثــر تمثيليــة عســكرية مأســاوية٬ بعــد أن كــانوا مفعمــين 

عـنهم؛ هزمـت الجيـوش العربيـة السـتة٬  باآلمال الكبار بتحريـر وطـنهم٬ وٕابعـاد اليهـود
وأثبتت تلك الحرب أن القادة العرب كانوا ما يزالون أقزامًا٬ يحـركهم االسـتعمار كيـف 

  يشاء. 
أصـبح الشـعب الفلســطيني مجموعـات مــن الالجئـين٬ الــذين ال يملكـون قــوت   

يــــومهم٬ وكــــان الكثيــــر مــــنهم يفترشــــون األرض ويلتحفــــون الســــماء٬ ويســــكنون تحــــت 
ر٬ لقــد أنســاهم هــول المصــاب واألوضــاع الشــاذة مــا حــل بــالجنود المخلصــين األشــجا

مـن اإلخـوان المســلمين٬ الـذين صـدقوا مــا عاهـدوا اهللا عليـه٬ وجاهــدوا أعـداء اهللا حــق 
الجهـــاد٬ وجعلـــت كـــل واحـــٍد مـــنهم يســـعى طـــوال الوقـــت لتـــوفير قـــوت يومـــه ألســـرته 

أجهــزة مجرمــة يســيطر عليهــا وأطفالــه٬ ومــاذا كــان باســتطاعتهم أن يفعلــوا وهــم أمــام 
  طواغيت ظالمون. 

وأما في مصر فقد انطلقت الدعوات الصريحة لمحاربة تلك الحكومة القائمة   
علــى االســتبداد السياســي٬ واإلقطــاع االقتصــادي٬ فقــال األســتاذ المرحــوم ســيد قطــب 

 ا الــذي يجــرؤ علــى القــول بــأن هــؤالءفــي كتابــه: معركــة اإلســالم والرأســمالية:" مــن ذ
س لهــم حقــوق اإلنســان وكرامــة اإلنســان؟! ودعــك بعــد هــذا مــن تلــك الخرافــة التــي نــا

تتحدث عن "األمة مصدر السلطات"٬ وعن حق االنتخـاب وحريـة االختيـار ... إنهـا 
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جائعـة خرافة ال تستحق المناقشة٬ فهذه األمة مصدر  السلطات هـي هـذه الماليـين ال
مشغولة نهارها وليلها بالبحث عن اللقمـة٬ هذه الماليين ال ٬الهزيلة٬ الجاهلة المستغلة

الماليـــين التـــي ال تملـــك أن تفيـــق لحظـــة لتفكـــر فـــي ذلـــك التـــرف الـــذي يســـمونه حـــق 
االنتخـــاب وحريـــة االختيـــار٬ الماليـــين التـــي يشـــير لهـــا الســـادة فتنتخـــب٬ ويشـــير لهـــا 

ي الســادة فتمتنــع٬ ألن هــؤالء الســادة هــم خزنــة أرزاقهــا وأقواتهــا٬ ومــالك اإلقطــاع الــذ
يـــؤوي هـــؤالء الجيـــاع... إنهـــا خرافـــة أن نتحـــدث فـــي عهـــود اإلقطـــاع عـــن الدســـاتير 
والبرلمانات٬ ونحن نعـيش فـي عهـود اإلقطـاع بكـل مقوماتهـا٬ ال يـنقص منهـا شـيء٬ 
إال تبعـــات الســـيد تجـــاه رقيـــق األرض٬ فقـــد ســـقطت عنـــه هـــذه التبعـــات فـــي عصـــر 

فكاهـة يتسـلى بهـا الفـارغون٬  الدستور ...إن الحـديث عـن الدسـاتير والبرلمانـات مـادة
" فــإذا  )١(ولكنــه ال يصــلح حــديث أمــة تريــد الجــد وتنظــر إلــى الواقــع بعــين االعتبــار" 

ة لهـذا النـوع مـن الحكـم ادعى الحاكم المستبد٬ أنـه يسـتبد باسـم الـدين٬ كـان ذلـك تهمـ
ه عن الحياة! إذن فمـا الـرأي فـي الحكـم الـديمقراطي الـذي تحكـم باسـمه ءيوجب إقصا

حكمــًا ديمقراطيــًا دســتوريًا برلمانيــًا علــى  �والحمــد هللا  �لم العربــي٬ وكلــه ُيحكــم العــا
آخــر طــراز الدســاتير٬ أهــذه ديمقراطيــة دســتورية برلمانيــة؟ وجهــاز الدولــة كلــه يعمــل 
لحساب الرأسـمالية٬ وهـذه الماليـين جائعـة عاريـة مريضـة مسـتغلة٬ وال حـامي لهـا وال 

رلمانيـة؟ ونفـر البـوليس يملـك أن يـتهم أي فـرد فـي نصير؟ أهذه ديمقراطية دسـتورية ب
عـــرض الطريـــق أنـــه ارتكـــب جريمـــة مـــا٬ ثـــم يقـــبض عليـــه ويصـــفعه ويركلـــه ويشـــتمه 
ويجرجره فـي الوحـل إذا تـأّبى عليـه٬ وكـل ذلـك قبـل أن يعـرض علـى النيابـة وقبـل أن 

  تقرر إذا كان مجرمًا أو بريئًا".يقدم إلى القضاء وقبل أن ي

                                                 
م٬ ١٩٨٢هـ ٬ ١٤٠٢سيد قطب٬ معركة  اإلسالم والرأسمالية٬ دار الشروق٬ الطبعة الثامنة ٬  )١(

 . ٬١٢ ١١ص 
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  الفصل الرابع
  دة جماعة اإلخوان إلى النشاط وٕالغاء قرار الحلعو 

لم تلبث الحكومة السعدية أن تغيرت٬ وجاءت بعد ذلك حكومة الوفد برئاسة   
مصـــطفى النحـــاس باشـــا٬ التـــي ألغـــت قـــرار حـــل جماعـــة اإلخـــوان المســـلمين٬ فعـــاد 
اإلخـــوان٬ واســــتأنفوا مهاجمــــة التســــلط السياســـي واإلقطــــاع االقتصــــادي٬ وحملــــوا هــــم 

عـبء الـدفاع عـن الـوطن٬ ومقارعـة االسـتعمار وأعوانـه٬ والحكومـات العميلـة وحدهم 
فـــي جريـــدة الـــدعوة الناطقـــة  ت تـــأتمر بـــأمره٬ وقـــد كتـــب األســـتاذ ســـيد قطـــبالتـــي كانـــ

م: "إننــــــي أعــــــرف أن الوضــــــع ٢٠/١١/١٩٥١بلســــــان اإلخــــــوان المســــــلمين بتــــــاريخ 
مــل الســالح٬ ويكــره االقتصــادي الــذي تقــوم هــذه الــوزارة فــي ظلــه٬ يكــره للشــعب أن يح

قطــــاع يرتجــــف خيفــــة أن رب علــــى خــــوض معــــارك التحريــــر. إن اإلللشــــعب أن يتــــد
تتحرك عجلة الشعب حتى لمكافحة العدوان الخارجي٬ ألن هذه العجلة لن تقف بعـد 
ذلك٬ ولن تكفَّ حتى تحقق الحريات جميعًا. إنَّ الخوف من الشعب هو الذي يحرك 

ثم يخاطب الفـدائيين مـن اإلخـوان فـي  )١(التحرير."  الوزارة لتطويق الفدائيين وكتائب
نفــس المقــال قــائًال : "أيهــا الفــدائيون امضــوا فــي طــريقكم٬ وال تلقــوا بــاًال إلــى محاولــة 
التطويق بحركتكم البريئة٬ وال تلقوا بأسلحتكم في وسط المعركـة٬ امضـوا فـي طـريقكم 

وأعوانه٬ وٕانه ال يخيفنا  عاصفة تدمر كل شيء بأمر ربها٬ تدمر االحتالل٬ وأوتاده٬
أن يعيـــد اإلنجليـــز احـــتالل الـــوادي كلـــه بقـــواتهم٬ بـــل إنهـــا لتكـــون فرصـــة ال تعـــوض٬ 
ببعثــرة قــواتهم وجنــودهم علــى مصــايد الفــدائيين فــي طــول الــوادي وعرضــه٬ وعشــرون 

  )۱(مليونا يترصدون القراصنة في كل شبر من األرض. 

                                                 
انت كتائب الفدائيين من اإلخوان المسلمين هي الجهة الوحيدة في مصر التي تقوم بمحاربة ك )١(
 نجليز في قناة السويس. إلا

 سيد قطب٬ معركة اإلسالم والرأسمالية .) ۱(
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ســموا إلــى قســمين؛ قســم فضــل وأمــا بالنســبة لإلخــوان فــي قطــاع غــزة فقــد انق  
٬  �يرحمــه اهللا  �العمــل تحــت اســم "جمعيــة التوحيــد " ويرأســها األســتاذ ظــافر الشــوا 

وقسم أصر على العودة إلى االسم نفسه "جماعة اإلخوان المسـلمين"٬ ويرأسـه الشـيخ 
يرحمـــه اهللا . وعلـــى هـــذا فقـــد أصـــبح فـــي القطـــاع جمعيتـــان باســـمين  �عمـــر صـــوان 

  هدف نفسه تقريبًا. مختلفين ولكن بال
ورغـــم عـــودة اإلخـــوان فـــي القطـــاع إلـــى العمـــل علنـــًا٬ إال أن النفـــوس كانـــت   

مشحونة بيـنهم وبـين الملـك فـاروق٬ الـذي بـارك قتـل مرشـدهم "حسـن البنـا"٬ بالتعـاون 
مع الحكومة السعدية٬ وقد استمر الملك في حماية قتلـة الشـيخ حسـن البنـا حتـى بعـد 

ل هـــــذا الوضـــــع المخيـــــف والتســـــلط والظلـــــم والحالـــــة ســـــقوط تلـــــك الحكومـــــة٬ وقـــــد قلـــــ
قطــاع غــزة مــن إقبــال  االقتصــادية الســيئة التــي كــان يعيشــها الشــعب الفلســطيني فــي

نضـــمام إلـــى هـــذه الجماعـــة٬ وٕان احتفظـــوا لهـــم بـــذكريات عطـــرة فـــي النـــاس علـــى اال
  قلوبهم. 
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  الفصل الخامس
المسلمين  في مصر وأثرها على جماعة اإلخوان ١٩٥٢قيام الثورة عام 

  في قطاع غزة
  

م٬ انطلـق اإلخـوان فـي مصـر ١٩٥٢يوليـو سـنة  ٢٣عندما قامت الثورة في   
يــدعمونها شــعبيًا٬ ويحمونهــا مــن أعــدائها٬ فظــن النــاس أن العناصــر التــي قامــت بهــا 
عناصــر إخوانيــة٬ فــأقبلوا علــى ُشــعب اإلخــوان المســلمين٬ ظــانين أنــه النصــر الــذي 

الـذي يتبـع الظلمـات٬ والعـدل الـذي يمحـو الظلـم٬ وهكـذا  يعقب سنين المعاناة٬ والنـور
  كانت الثورة في بدايتها٬ أو هكذا ُروِّج لها عند قيامها. 

وفـــي قطـــاع غـــزة أقبـــل النـــاس علـــى شـــعبة اإلخـــوان الوحيـــدة٬ ينضـــمون إلـــى   
الجماعة٬ ويشاركون في نشاطها٬ ومنهم من جاء طامعًا فـي مركـز أو وظيفـة عاليـة 

٬ ومنهم من جاء ظانًا أن هذه  -كما اعتقدوا  �هي من صنعهم  مع الحكومة٬ التي
الثورة سـتدعم االتجـاه الـذي يـدعو لمحاربـة (إسـرائيل)٬ وٕانقـاذ الـوطن السـليب٬ ومـنهم 
مـــن جـــاء إلـــى اإلخـــوان مؤمنـــًا بـــأنهم أصـــحاب الطريـــق الصـــحيح الـــذي بـــه يعـــز اهللا 

  المسلمين. 
المسـلمين فـي قطـاع غـزة بعـد لقد انقسم الـذين انضـموا إلـى جماعـة اإلخـوان   

  الثورة إلى ثالثة أقسام : 
القســـم األول: وهـــم مجموعـــة مـــن المـــوظفين الرســـميين٬ أو طـــالب الوجاهـــة٬ الـــذين 
انضموا لإلخوان رغبة منهم في الحصول على مناصـب أو مراكـز٬ لـم ال وهـم يـرون 

رحمـه ي �بأعينهم أن رئـيس المكتـب اإلداري لإلخـوان المسـلمين الشـيخ عمـر صـوان 
ة غـــــزة بـــــأمر مـــــن حكومتهـــــا م٬ رئيســـــًا لبلديـــــ١٩٥٢أصـــــبح فـــــي أواخـــــر عـــــام  �اهللا 

وهــو مركــز لــم يحلــم بــه هــو وأمثالــه٬ ولألســف الشــديد فقــد أصــبح معظــم المصــرية٬ 
رؤســاء الشــعب الخاصــة بــاإلخوان المســلمين وأعضــاء إدارتهــا مــن هــذا القســم٬ وقــد 
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أعلنـــوا عـــن والئهـــم للحكومـــة٬ ســـارع هـــؤالء إلـــى تأييـــد الحكومـــة فـــي حلهـــا للجماعـــة و 
واستنكارهم لموقف اإلخوان٬ وقد حرص بعضهم على تسليم الدولة كل مـا كـان لـدى 

  اإلخوان من أموال وأثاث٬ إثباتًا لوالئهم لها عند صدور قرار الحل. 
القســم الثــاني: وهــم مجموعــة ممــن يــؤمن باإلســالم٬ ولكنــه ال يملــك مــن الشــجاعة مــا 

الرجــال فــي الــدفاع عــن دينــه وعقيدتــه ومــا يــؤمن بــه٬ وقــد  يمكِّنــه مــن الوقــوف موقــف
لـى االنـزواء واالختفـاء بـال ضـجة٬ وأخفـوا إيمـانهم٬ وعكفـوا فـي بيـوتهم٬ إ سارع هؤالء

وكـــان الكثيـــر مـــنهم ال يجـــرؤ علـــى تأديـــة صـــالته فـــي المســـجد٬ وقـــد تـــرك بعضـــهم 
  الصالة مبالغة في التنكر والتخفي. 

آمـن باإلسـالم٬ وكـان لديـه مـن الشـجاعة والرجولـة مـا  القسم الثالث: وهو القسم الذي
يمكنه من الثبات على دينه وعقيدته٬ والتمسك بها والدفاع عنها٬ وقد كان هؤالء قلة 
قليلة٬ إذا ما قيست باألعداد الهائلة التي انضـمت إلـى ُشـعب اإلخـوان المسـلمين فـي 

ثانويـة٬ ومـن طـالب قطاع غزة٬ وقـد كانـت غالبيـة هـذا القسـم مـن طـالب المـدارس ال
  الجامعات٬ باإلضافة إلى أعداد قليلة من العمال والمدرسين والموظفين. 

وقــد ســاهمت أســباب عــدة فــي إقبــال النــاس علــى جماعــة اإلخــوان المســلمين   
  وفوزهم بثقة الجماهير وتعاطفهم معهم. أهمها: 

رسـال النـاس أوًال: المناخ الديني الذي كان ظـاهرًا فـي جنـوب فلسـطين٬ والنـاتج عـن إ
أبناءهم ليتعلموا فـي األزهـر الشـريف٬ وقـرب النـاس هنـاك إلـى الفطـرة٬ بعكـس سـكان 
شــمال فلســطين٬ ووســطها٬ الــذين تــأثروا بالبعثــات التنصــيرية٬ والجامعــة األمريكيـــة٬ 

  واليهود. 
ـــد الشـــعب  ـــدعم وتأيي ثانيـــًا: موقـــف اإلخـــوان المســـلمين السياســـي المميـــز والصـــريح ب

موقف الذي ترجموه عمليًا بإرسال متطوعيهم إلى فلسطين٬ والذين الفلسطيني٬ ذلك ال
أبلــوا بـــالًء حســـنًا فــي محاربـــة اليهـــود٬ وأظهـــروا بطــوالت بهـــرت الشـــعب الفلســـطيني٬ 

  والكثير من جنود الجيوش العربية التي دخلت فلسطين. 
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ثالثـــــًا: تركـــــت كتابـــــات مفكـــــري اإلخـــــوان٬ وقـــــادتهم٬ ومـــــواقفهم الرائعـــــة مـــــن قضـــــايا 
قطـاع ي واإلمقراطية٬ والحرية٬ واإلصالح االجتماعي٬ ومحاربتهم للتسـلط السياسـالدي

االقتصادي٬ أثرًا كبيرًا في مصر٬ وبالتالي في قطاع غزة٬ ففي الوقت الذي بقـي فيـه 
الشيوعيون مشـغولين فـي انحالالتهـم الخلقيـة٬ يحلمـون علـى دخـان الحشـيش٬ وخـدره 

وخلفائــه٬ كــان اإلخــوان يحــاربون اإلقطــاع٬  اللذيــذ٬ بــالخالص علــى يــد "بابــا ســتالين"
 )١(ويثــورون عليــه فــي محافظــات مصــر٬ وقـــد اشــتهر مــوقفهم فــي محافظــة الدقهليـــة

وكتابات الشهيد سيد قطب٬ وأخيه محمد٬ والشيخ محمد الغزالي٬ وغيرهم خير شـاهد 
  على ذلك. 

 رابعــًا: حظــي اإلخــوان المســلمون فــي مصــر وقطــاع غــزة بعطــف الجمــاهير٬ نتيجــة
-١٩٤٨لقمــع الســلطات لهــم بــدون رحمــة٬ وســحبهم مــن ميــادين القتــال مــع اليهــود 

خـــالص فـــي الســـجون٬ دون ذنـــب أو جريـــرة إال اإلم٬ والـــزج بهـــم فـــي غياهـــب ١٩٤٩
  محاربة اليهود. 

وهـو الحـزب الشـيوعي  �خامسًا: المواقف الخيانيـة لخصـم اإلخـوان الفكـري الرئيسـي 
ن٬ والتعـايش مـع اليهـود٬ بـل وفضـلوهم علـى فقـد طالـب الشـيوعيون بتقسـيم فلسـطي �

إخوانهم العرب. ومـن المنشـورات التـي وزعوهـا أيـام كـانوا يتخـذون لهـم اسـم: "عصـبة 
التحــرر الــوطني": " إن ســبيل شــعبنا للخــروج مــن هــذه الكارثــة هــو غيــر ســبيل أولئــك 

مته الخونة المجرمين الـذين جلبـوا هـذه الكارثـة عليـه٬ إن سـبيله هـو السـبيل الـذي رسـ
لــه عصــبة التحــرر الــوطني منــذ اللحظــة األولــى٬ التــي صــدر فيهــا قــرار هيئــة األمــم 

م. إنـــه النضـــال الــواعي لتنفيـــذ هـــذا القـــرار٬ وتحريـــر ٢٩/١١/١٩٤٧المتحــدة بتـــاريخ 

                                                 
قــاد اإلخــوان المســلمون فــي محافظــة الدقهليــة الفالحــين ضــد أحــد اإلقطــاعيين الكبــار٬ ورمــوا  )١(

 ونجا من الموت بأعجوبة.  ٬وهو راكب فيها في الترعة ٬به بعربة "الحنطور" الخاصة



 

 ٣٤

اهللا وبــن غوريــون٬ وٕاقامــة الدولــة الديمقراطيــة  وعبــدالقســم العربــي مــن جيــوش فــاروق 
  . )۱((إسرائيل) والصديقة للشعب اليهودي." المستقلة فيه٬ المتحدة اقتصاديًا مع

ومنهــا أيضــًا: "إن عصــبة التحــرر الــوطني تــدعو جميــع  القــوى الديمقراطيــة   
اهللا وفــاروق  والوطنيــة الشــريفة فــي جميــع أنحــاء القســم العربــي المحتــل مــن قبــل عبــد

إلى توحيد صفوفها في جبهة واحـدة للوصـول إلـى هـذا الهـدف. إن العصـبة فـي هـذه 
قــة تمــد يــدها إلــى كــل ديمقراطــي ووطنــي شــريف٬ لتكــوين هــذه الجبهــة الموحــدة المنط

للنضال من أجل تحرير الشعب العربـي الفلسـطيني. ومـن أجـل عـودة المشـردين إلـى 
 )۲( الديمقراطيــة المســتقلة الصــديقة للشــعب اليهــودي".ديــارهم ومــن أجــل إقامــة الدولــة 

ن قبضـــة المحتـــل المصـــري (انظـــر إلنقـــاذ جماهيرنـــا مـــ ومنهـــا: " إن الســـبيل الوحيـــد
المصـــري هـــو المحتـــل ولـــيس اليهـــودي)٬ ولعـــودة المشـــردين إلـــى ديـــارهم٬ ومـــن أجـــل 
التحـــرر واالنعتـــاق والحصـــول علـــى لقمـــة الخبـــز بالعمـــل الشـــريف٬ هـــو فـــي النضـــال 
الــواعي مــن أجــل تنفيــذ قــرار هيئــة األمــم المتحــدة٬ وفــي التفــاهم والتعــاون مــع الشــعب 

المســـتعمرين المصـــريين (انظـــر) يحـــاولون بواســـطة اإلرهـــاب  اليهـــودي (انظـــر!) إن
والتجويع والعزلة التي يفرضونها على هذه المنطقة٬ أن يجعلوا شعبنا ييأس ويستسلم 

  )۳(لحلولهم االستبدادية الغاشمة". 
ومـــن قـــراءة هـــذه المنشـــورات التـــي دأب الحـــزب الشـــيوعي علـــى توزيعهـــا فـــي   

ـــم علـــ ـــة نعل ـــين أن الشـــيوعيين كـــانوا مخلصـــين جـــدًا قطـــاع غـــزة والضـــفة الغربي م اليق
ألســاتذتهم اليهــود٬ حتــى لقــد نســوا أن اليهوديــة ديــن٬ وفضــلوا أتبــاع ذلــك الــدين علــى 
أهلهم وٕاخوانهم٬ وهـذا األمـر جعـل الشـعب الفلسـطيني فـي قطـاع غـزة ال يسـتطيع أن 

                                                 
تطـــورات اقتصـــاديًاُ◌ وسياســـية واجتماعيـــة  ١٩٦٧ � ١٩٤٨حســـين أبـــو النمـــل ٬ قطـــاع غـــزة ) ۱(

  م١٩٧٩ة٬ بيروت٬ ي٬ مركز األبحاث ٬ منظمة التحرير الفلسطين ٧٠وعسكرية ٬ ص 
  . ٧٠المرجع نفسه٬ ص  ) ۲(
  .٧٠المرجع نفسه٬ ص ) ۳(
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وعيين يفرق بين الشيوعيين والجواسيس لسنوات طوال٬ وهو يعلم أن أعدادًا مـن الشـي
  فضلوا الحياة في (إسرائيل) على البقاء في قطاع غزة.

  التوسع في افتتاح شعب لإلخوان في قطاع غزة 
ذكـــرت فيمـــا ســـبق األســـباب التـــي دفعـــت كثيـــرًا مـــن النـــاس إلـــى االنضــــمام   

لجماعــة اإلخــوان المســلمين فــي قطــاع غــزة٬ وقــد أدى ذلــك  اإلقبــال إلــى افتتــاح عــدد 
  ع على الشكل التالي: من الشعب موزعة في القطا

أوًال: شعبة المكتب اإلداري٬ وكانت فـي وسـط غـزة٬ قريبـة مـن المسـجد العمـري٬ وقـد 
م٬ وكان يرأس المكتب اإلداري لقطاع غـزة فضـيلة الشـيخ ١٩٤٦ُأنشئت الشعبة عام 

عمر صوان٬ ومن أعضاء المكتـب فـي تلـك الحقبـة األسـتاذ حسـن النخالـة٬ واألسـتاذ 
والحــاج زكــي الحــداد٬ واألســتاذ زهــدي أبــو شــعبان٬ واألســتاذ الحــاج زكــي السوســي٬ 

  حسين الثوابتة٬ واألستاذ عبد اهللا أبو عزة.
ــًا: شــعبة الرمــال: التــي ُأنشــئت عــام  م٬ وكــان رئــيس الهيئــة اإلداريــة فيهــا ١٩٥٣ثاني

يرحمــه  األســتاذ محمــد محمــود الشــوازنــدار٬ ومــن أعضــائها أبــو فواز الخالشــيخ هاشــم 
أحمـــد فـــرح عقـــيالن يرحمـــه اهللا٬ والحـــاج صـــادق المزينـــي يرحمـــه اهللا٬  اهللا٬ واألســـتاذ

  ٬ وكانت هذه الشعبة بجانب مسجد الكنز. يرحمه اهللا واألستاذ أسعد حسنية
ـــة اإلداريـــة٬ الحـــاج كامـــل مشـــتهى٬ ومـــن  ثالثـــًا: شـــعبة الشـــجاعية وكـــان يـــرأس الهيئ

ــــاجي الســــعافين٬ والحــــاج إســــماعيل أبــــو العــــوف٬ و  الســــيد علــــي أعضــــائها الشــــيخ ن
  م.١٩٥٣صلوحة٬ وكانت بالقرب من مسجد  الشجاعية الكبير٬ وقد ُأنشئت عام 
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  محمد محمود الشوا

كــــان رجــــال فاضــــال٬ صــــادق اإليمــــان ٬ ملتزمــــا بــــاألخالق 
هللا إال قـال فيـه مـا يجـب أن يقـال. اإلسالمية٬ ال يرى شيئا يغضـب ا

عنـــدما كـــان  الرجولـــة أنـــهالمواقـــف التـــي تشـــهد لـــه باإليمـــان و ومـــن 
الـــذي كـــان �يتـــدرب فـــي التـــدريب الشـــعبي علـــى اســـتعمال الســـالح 

جـاء رجـل قـومي عربـي مـن  -مفروضا على جميع رجال قطاع غزة
ي لبنان و كان يتولى التوجيه المعنوي للفلسطينيين في كل مكان يتواجد فيه يفلسطين

  الفلسطينيون .
انفعــل و قــال: ال بــد لنــا أن وقــف الرجــل أمــام المتــدربين و بــدأ يــتكلم عــن فلســطين٬ و 

نحطم كل من يقـف فـي طريـق تحريـر فلسـطين حتـى ولـو كـان ..... ٬ وذكـر الـذات 
و انطلق كـل واحـد مـن  ٬"اخرس يا كلب" ههاإللهية٬ فصرخ األستاذ أبو فواز في وج

المتدربين يشتمه و يسبه٬ فأخذ يتفطر غيظـا فأسـرع المسـئول عـن التـدريب و سـحب 
ـل مـن القطـاع٬ فكـان موقفـا رجوليـا أسـأل اهللا الرجل قبـل أن يـداس ب النعـال٬ و قـد رحِّ

  أن يجزل له اهللا به خير الثواب .
رابعــا: شــعبة الزيتــون وكــان يــرأس الهيئــة اإلداريــة الســيد علــي دلــول٬ ومــن أعضــائها 
األســتاذ علــي هاشــم رشــيد٬ وكانــت فــي وســط الجــزء العلــوي مــن حــي الزيتــون٬ وقــد 

  م. ١٩٥٣أنشئت عام 
ــــد٬ ومــــن خامســــاً  ــــة الشــــيخ محمــــد العاب ــــرأس الهيئــــة اإلداري ــــريج٬ وكــــان ي : شــــعبة الب

  م. ١٩٥٣أعضائها الشيخ ربيع أبو نحل٬ واألستاذ عز الدين طه٬ وقد أنشئت عام 
سادســًا: شــعبة النصــيرات وكــان رئــيس الهيئــة اإلداريــة للشــعبة٬ الشــيخ محمــد يوســف 

واألسـتاذ سـليمان حمـد. وقـد اهللا عثمـان٬ خليـل الحسـنات٬  ربيع٬ ومـن أعضـائها عبـد
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كان لألستاذ سليمان حمد جهد كبير في إنشاء هذه الشـعبة٬ فقـد بناهـا بـالطين غرفـة 
  )١(واحدة ثم تطورت مع الزمن.

اهللا عبـد  سابعًا: شعبة المغازي٬ وكان رئيس الهيئـة اإلداريـة لهـذه الشـعبة الشـيخ عبـد
  حي. الحي٬ ومن أعضاء الهيئة اإلدارية الشيخ عطية عبد ال

بـراهيم ثابـت وكـان إئـيس الهيئـة اإلداريـة فيهـا الشـيخ ثامنًا: شـعبة ديـر الـبلح٬ وكـان ر 
من أعضائها األستاذ جميل أبو معيلق٬ والسيد محمد علي بشير٬ والشيخ محمد أبـو 

  ليه٬ واألستاذ إبراهيم علي. 
انه٬ تاسعًا: شعبة خانيونس٬ وكـان رئـيس الهيئـة اإلداريـة فيهـا الشـيخ محمـد أبـو سـرد

البنــا٬ محمــد حنيــدق  صــباح الســقا٬ والســيدمن أعضــاء الهيئــة اإلداريــة الســيد وكــان مــ
  صالح زعرب٬ ومن مشاهير العمال محمد النجار.  ربخ٬ والسيدبمجدي لسيد وا

عاشـــرًا: شـــعبة بنـــي ســـهيلة٬ وكـــان رئـــيس الهيئـــة اإلداريـــة عبـــد القـــادر الرقـــب٬ ومعـــه 
  مصطفى درويش. 

ميلــي٬ شــحادة الز  أس الهيئــة اإلداريـة فيهــا الشـيخ كـان يــر إحـدى عشــرة: شـعبة رفــح٬ و 
والشيخ  محمد يوسف النجار٬ وكان من أعضائها األستاذ عبد القادر البزم٬ واألستاذ

  محمد الزنط. حسين محمد حسن٬ والسيد 
  أحمد رجب .  يعقوب نصر٬ واألستاذ أصبحت المسئولية في يد األستاذ وبعد الحل

محمـد المسـلمي٬  ان رئيس الهيئة اإلداريـة األسـتاذالهيا٬ وكاثنتي عشرة: شعبة بيت 
وعنـدما تبـين لهــذا أن اإلخـوان المسـلمين ليســوا حـزب الدولـة المــدلل٬ أخـذ يفـتش عــن 

إلـى حتـى انتهـى بـه المطـاف  ٬الظهـور بعيـدًا عـن أي تضـحية فعليـةانتماء يحقق له 
  .٬ فأصبح عضوًا فيهاحركة القوميين العرب

                                                 
 .مقابلة مع األستاذ سليمان حمد   )١(
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  الفصل السادس
  اطات اإلخوان المسلمين في قطاع غزةنش

  
لقـــد قامـــت شـــعب اإلخـــوان المســـلمين فـــي قطـــاع غـــزة بنشـــاطات اجتماعيـــة٬   

وثقافيــــة٬ وتعليميــــة٬ ورياضــــية٬ ونشــــاطات كشــــفية٬ بــــل وعســــكرية أيضــــًا٬ مــــن عــــام 
  م. ١٩٥٤إلى عام  ١٩٥٣

  أوًال: النشاطات االجتماعية: 
ــ   زة للشــعب الفلســطيني فــي قــدم اإلخــوان المســلمون مســاعدات اجتماعيــة ممي

قطاع غزة٬ خاصة الفقراء الذين زاد عـددهم فـي  القطـاع نظـرًا لضـيقه٬ وقلـة مـوارده٬ 
وتكـــــدس أعـــــداد هائلـــــة فيـــــه٬ نتيجـــــة الحـــــتالل الصـــــهاينة لألغلبيـــــة الســـــاحقة ألرض 

  فلسطين. 
وقــد تميــزت تلــك الحقبــة بوجــود الالجئــين فــي معســكرات مــن الخيــام مكتظــة   

ه الخيــام تتعــرض للتمــزق فــي فصــل الشــتاء مــن جــراء األمطــار بالســكان٬ وكانــت هــذ
الغزيـرة والريـاح العاتيـة٬ فكـان شـباب اإلخـوان يهبـون لنجـدة المتضـررين٬ ونقلهـم إلـى 
ـــام٬ إلـــى أن تقـــوم الهيئـــات المســـئولة  المســـاجد والمـــدارس٬ يقضـــون فيهـــا بعـــض األي

  بتوفير خيام جديدة يأوون إليها. 
بجمـــع المســـاعدات مـــن بعـــض المحســـنين٬ وكـــان بعـــض اإلخـــوان يقومـــون   

وتوصيلها إلى العائالت الفقيرة المستورة٬ الذين يحسبهم الجاهل أغنياء مـن التعفـف٬ 
وكان بعضهم يستخدم معارفه ونفـوذه لـدى هيئـات اإلغاثـة لتوصـيل المسـاعدات إلـى 

  الذين يستحقونها. 



 

 ٣٩

كحرفــة وقــد قــدم اإلخــوان بعــض المســاعدات علــى شــكل تعلــيم الفقيــر حرفــة   
الخياطة والحالقـة٬ ثـم شـراء األدوات الالزمـة لـذلك٬ وٕاعطائهـا للفقيـر٬ ليصـبح منتجـًا 

  قادرًا على إعالة أسرته. 
وقـــد نـــادى اإلخـــوان فـــي مصـــر بوجـــوب قيـــام العـــرب والمســـلمين فـــي مصـــر   

وغيرها من البالد العربية واإلسالمية بإغاثة الالجئين الفلسطينيين٬ وعدم ترك عملية 
للدول الغربيـة٬ التـي كانـت السـبب الـرئيس لنكبـتهم. وقـد تبنـت حكومـة الثـورة اإلغاثة 

بمصر جزءًا من هذه الفكرة٬ ونـادت بوجـوب مسـاعدة الالجئـين الفلسـطينيين٬ وحثـت 
الشــعب المصــري علــى ذلــك٬ وجمعـــت كميــات مــن المســاعدات الغذائيــة٬ واأللبســـة٬ 

المــواد والمســاعدات إلــى  والبطانيــات٬ وســيرت قطــارات إلــى قطــاع غــزة٬ فحملــت هــذه
  قطاع غزة٬ وقد أطلقت عليها "قطار الرحمة". 

حــب الجــاه والمنــافع بعــض المغرضــين الــذين دفعهــم حــب الظهــور و قــام وقــد   
مــنهم أن حكومــة الثــورة نضــمام إلــى جماعــة اإلخــوان المســلمين ظنــًا الخاصــة إلــى اال

شـعب اإلخـوان بعـض الشـبهات حـول وصـول بعـض المـواد إلـى بإثارة  -من اإلخوان
  لتوزيعها على الفقراء فيها. 

وحقيقة األمر أن الحكومة المصرية في قطاع غزة وجدت أن هناك مـواد لـم   
تكــن كافيــة لتوزيعهــا علــى جميــع الالجئــين لقلتهــا٬ فقامــت بتوزيعهــا علــى المؤسســات 
االجتماعية٬ فأعطت شعب اإلخوان المسلمين عددًا من صفائح العسل٬ كما أعطت 

لتوحيد٬ وجمعية الشبان المسيحيين٬ واالتحـاد الكنائسـي٬ وكـان عـدد صـفائح جمعية ا
المسلمين كان نصيب شعبة اإلخوان يتناسب مع عدد المنتسبين إليها٬ وقد  )١(العسل

بالرمال صفيحتين من العسـل٬ وزعـت للمسـتحقين مـن الفقـراء٬ وقـد أغـاظ ذلـك الـذين 
                                                 

كان عدد المنتسبين إلى قسم الطالب في هذه الشعبة فقط أكثر من ستمائة طالب٬ وهذا يبين  )١(
مقدار الحرج الذي وضعت فيه الهيئات اإلدارية لشعب اإلخوان في هذه القضية أمام طالب الدنيا 

 والمنافع الخاصة. 



 

 ٤٠

حّظـــًا٬ ألنهـــم لـــم يكونـــوا مـــن الفقـــراء جـــاءوا للمنـــافع الخاصـــة٬ ولـــم ينـــالوا مـــن العســـل 
ــــع. فأخــــذ هــــؤالء  ــــم تكــــن كافيــــة إلرضــــاء الجمي ــــة العســــل ل المســــتحقين٬ أو ألن كمي

ئثار اإلخـوان بالعسـل تيتحدثون عن ذلك في كل وقت ومناسبة يدللون بذلك على اسـ
  . )١(دون الناس٬ حتى لقد تحدث أحد زعماء فتح عن ذلك أخيرًا في أحد كتبه

   :طات الثقافية والعلميةالنشا -ثانياً 
ن المسـلمين فـي قطـاع غـزة علـى عمـل احرصت كل شـعبة مـن شـعب اإلخـو   

محاضــرة أســبوعية تقــدم فيهــا فــي كــل أســبوع نوعــًا مــن الثقافــة الدينيــة أو العلميــة أو 
األدبية٬ وكانوا يدعون إليها كثيرًا من الشخصيات المتخصصة في تلـك الفنـون٬ وقـد 

ألزهر الشريف ووزارة األوقاف المصرية بنشاطات كبيرة في شاركت البعثات الدينية ل
  هذا المجال. 

ومـــن الشخصـــيات التـــي عملـــت فـــي قطـــاع غـــزة وأثـــرت تـــأثيرًا كبيـــرًا فضـــيلة   
الشيخ محمد الغزالي٬ وفضيلة الشيخ علي جعفر٬ وفضيلة الشيخ محمد األباصيري٬ 

  وفضيلة الشيخ محمود عيد رحمهم اهللا. 
جهد وافـر فـي المحاضـرات اإلخوانيـة٬ فقـد آمـن اإلخـوان وقد ساهم الشعراء ب  

المسـلمون بـأن اليهــود ال يفهمـون إال لغـة القــوة٬ وأن فلسـطين ال يمكـن اســتعادتها إال 
بـالحرب وبوحــدة المســلمين علـى هــذا الهــدف ولـذلك نجــد الشــعر الـداعي إلــى محاربــة 

الشـــعراء  الصـــهاينة يحتـــل مســـاحات واســـعة مـــن كتابـــات شـــعرائهم خاصـــة٬ وكتابـــات
  الفلسطينيين بوجه عام . 

  
  

                                                 
 ال.  حالمهندس سعيد المس )١(



 

 ٤١

بمناســـبة إلغـــاء حكومـــة النحـــاس  األســـتاذ أحمـــد فـــرح عقـــيالن وهـــذا شـــاعرهم  
بين مصر وبريطانيا من جانب واحـد٬ وانطـالق الفـدائيين مـن  )۱("التفاقية الزعفران" 

ـــة القنـــال عـــام  م٬ ١٩٥١اإلخـــوان المســـلمين يهـــاجمون الجـــيش االنجليـــزي فـــي منطق
  يقول: 

 

  نــــــــــي مصــــــــــر يــــــــــا حمــــــــــاة البيــــــــــديــــــــــا ب
  نحـــــــــــــــــــــــن إخــــــــــــــــــــــــوانكم وٕان فرقونــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــد عمـــــــــروٍ  ـــــــــا إن نســـــــــبت مـــــــــن جن   كلن
  قــــــــــــام "حســــــــــــن البنــــــــــــاء" قبــــــــــــل حقبــــــــــــــ
  وٕاذا الغـــــــــــــــــــــــــــــــرب صـــــــــــــــــــــــــــــــارٌخ وٕاذا األ
  كلمــــــــا قــــــــام فــــــــي الشــــــــرق مصــــــــلح يفـــــــــ
ـــــــــا فـــــــــي مصـــــــــرع الفقـــــــــر أحيـــــــــاء    دفنون
ـــــــــب لمـــــــــا   طعنـــــــــوا المســـــــــلمين فـــــــــي القل
  كــم مــن زعــيم هــو فــي الشــكل مــن صــنع 

  والشـــــــــــعبال تســـــــــــلهم عـــــــــــن الكرامـــــــــــة 
  

  إلى أن يقول :  
ـــــــرُد الحقـــــــوُق فـــــــي مجلـــــــس األمـــــــن   ال ُت
ــــــــــــــــــي قذيفــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــالمٍ    إن ألف

  ٬ يقول:قصيدة أخرى فيو 
  ينا ُتحــــــــــــــــُل علــــــــــــــــى الغــــــــــــــــوالقضــــــــــــــــيت

  بــــــــــرحتم فــــــــــي ظــــــــــل عهــــــــــد ســــــــــعيد ِ مــــــــــا  
  وجمــــــــــــــــــــــــــــــــرك وحـــــــــــــــــــــــــــــــــدودِ  ســــــــــــــــــــــــــــــــامٍ أب
ــــــــــــــــــك األســــــــــــــــــودِ  أو   لســــــــــــــــــتم أشــــــــــــــــــبال تل

ـــــــــــــــــــــــة يعلـــــــــــــــــــــــي قواعـــــــــــــــــــــــد التوحيـــــــــــــــــــــــدِ    ـ
  ذنـــــــــــــــــاب يرضـــــــــــــــــونه بـــــــــــــــــرأس الشـــــــــــــــــهيدِ 

  أطاحـــــت بـــــه حـــــراب العبيــــــِد  ــــــضح الظلـــــم
  وشـــــــــــــــــادوا القصـــــــــــــــــور فـــــــــــــــــوق اللحـــــــــــــــــودِ 
  ســـــــــــــــــــــلموا قلـــــــــــــــــــــب ديـــــــــــــــــــــنهم لليهــــــــــــــــــــــودِ 
  "بــــاريس" وفــــي العقــــل مــــن عصــــور الجليــــدِ 
  وســـــــــــــــــــــلهم عـــــــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــــــوى والغيـــــــــــــــــــــدِ 

  

  
  ولكـــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــي مكتـــــــــــــــــــــب التجنيــــــــــــــــــــــدِ 
  ال تســــــــــــــــــــاوي قذيفــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن حديــــــــــــــــــــدِ 

  
  وليســـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــالمالعق والصـــــــــــــــــــــواني 

 

                                                 
فاقيــة الزعفــران عقــدت بــين مصــر وبريطانيــا ُحصــر بمقتضــاها وجــود الجــيش االنجليــزي فــي ات) ۱(

منطقة القناة فقط٬ بعد أن كان منتشرًا في أماكن كثيرة من مصر٬ وقد قام رئيس وزراء مصر عام 
  نجليز بالرحيل عن مصر.م بإلغاء هذه االتفاقية ومطالبة اإل١٩٥١



 

 ٤٢

 

ي الشـعب الفلسـطيني وبهذا كانت شعب اإلخوان في تلك الحقبة منارات تهد  
  إلى الطريق الصحيح٬ وتنير له ذلك الطريق. 

وأما بالنسبة للنشاطات العلمية فإن الرقعة الضيقة التي يتواجد عليهـا النـاس   
في قطاع غزة٬ وقلة األراضي الزراعية فيه؛ دفعت الشباب إلى اإلقبال على التعليم٬ 

وظيفة في داخل القطاع٬  ليحصلوا منه على مؤهل علمي٬ يمكنهم من الوصول إلى
أو فـي أحــدى الــبالد  العربيـة٬ ينفــق منهــا علـى نفســه وأهلــه الـذين كــانوا يعيشــون فــي 
فقــر مــدقع٬ ونظــرًا إلمكانيــات النــاس الضــعيفة التــي كانــت مــن العقبــات الكبــار أمــام 
الرغبــة الملحــة فــي طلــب العلــم٬ فقــد قامــت ُشــعْب اإلخــوان المســلمين بجهــود عظيمــة 

  ان. ومن تلك الجهود: في هذا الميد
أوًال: فــتح أقســام لمكافحــة األميــة فــي كــل الُشــعب٬ وكــان يقــوم بالتــدريس فيهــا شــباب 
اإلخــوان٬ وقــد تخرجــت أعــداد كبيــرة تجيــد القــراءة والكتابــة٬ ومــنهم مــن حصــل علــى 

  وظائف نتيجة إلتقانهم القراءة والكتابة. 
رواد هــذه الشــعب٬ فكــانوا إذا ثانيــًا: فتحــوا شــعبهم لتقويــة الطــالب مــن اإلخــوان ومــن 

الحظــوا ضــعفًا علــى أي طالــب وخاصــة المنضــمين إلــى الجماعــة٬ كلفــوا طالبــًا قويــًا 
في المادة أو المواد التي هو ضعيف فيها ليقوم بتقويته٬ وذلك بتبسيطها وتوضـيحها 

  وشرحها له ومتابعته حتى يصبح قويًا. 
ون بإعـداد الطـالب الـذين هـم وفي الصيف كان الشباب من الطالب الجامعيين يقوم

أقــــل مــــنهم٬ والطــــالب الــــذين مــــا زالــــوا فــــي الثانويــــة العامــــة٬ وٕاعطــــائهم التوجيهــــات 
والــدروس التــي تقــويهم٬ فكانــت هــذه الشــعب فــي الصــيف تعــج بمختلــف النشــاطات٬ 
وكأنهــا خاليــا نحــل٬ ولهــذا أصــبح معروفــًا لــدى النــاس أن أوائــل الطــالب كــانوا فــي 

  إلى جماعة اإلخوان.  الغالب من المنتسبين
ثالثـــًا: كانـــت خيـــام الالجئـــين وبيـــوتهم فيمـــا بعـــد٬ ال تعطـــي فرصـــة ألبنـــائهم لمـــذاكرة 
ـــن الطالـــب مـــن  دروســـهم أو حـــل واجبـــاتهم٬ وكـــانوا يســـتعملون ســـراجًا ضـــعيفًا ال يمكِّ



 

 ٤٣

الدراسة على ضوئه٬ خاصة فـي فصـل الشـتاء عنـدما كانـت الريـاح تتالعـب بـه٬ بـل 
تمكن قارئًا أو دارسًا من إكمال واجبه٬ لـذلك وجـد أبنـاء الالجئـين  وبالخيمة كلها٬ وال

في شعب اإلخوان متنفسًا لهـم فـي الجلـوس لـيًال٬ ومـذاكرة الـدروس٬ وحـل الواجبـات٬ 
خاصـة أن تلــك الشـعب كانــت مـزودة بطــاوالت وكراسـي وٕانــارة جيـدة٬ وســعة ال توجــد 

  في خيامهم أو بيوتهم. 
ن المصــــريون علــــى جلــــب كميــــات كبيــــرة مــــن الكتــــب رابعــــًا: دأب اإلخــــوان المســــلمو 

التجاريـــة التـــي تبســـط المنـــاهج الدراســـية للطـــالب٬ وخاصـــة مـــادتي اللغـــة االنجليزيـــة 
والرياضـــيات٬ وكـــانوا يوزعـــون هـــذه الكتـــب علـــى الطـــالب المنتســـبين للجماعـــة٬ وقـــد 
أفــادت هــذه العمليــة فائــدة كبــرى وأعطــت نتــائج عظيمــة. وخاصــة كتــاب الرياضــيات 

  .  "The Favorite Companion"ختار"٬ وكتاب اللغة االنجليزية واسمه "الم

  ثالثًا: النشاطات الكشفية والتدريبات العسكرية 
ذكرت سـابقًا بـأن اإلخـوان المسـلمين ال يؤمنـون بحـق اليهـود فـي إقامـة دولـة   

لهــم علــى أرض فلســطين٬ وأنــه ال بــد مــن محــاربتهم وطــردهم منهــا بــالقوة٬ فشــعارهم 
ســـيف٬ عقيـــدة وكفـــاح٬ علـــم وعمـــل٬ وهـــم ينـــادون: "اهللا غايتنـــا٬ والرســـول مصـــحف و 

زعيمنـــا٬ والقـــرآن دســـتورنا٬ والجهـــاد ســـبيلنا٬ والمـــوت فـــي ســـبيل اهللا أســـمى أمانينـــا". 
بعـد  �"وسائلنا إعداد الشباب إعدادًا إسـالميًا يخلـق مـنهم رجـاًال أشـداء يعتمـد علـيهم 

  )١(في طرد الغاصب من الوطن المحتل" �اهللا 
لذلك كون اإلخوان فرقًا كشفية٬ كانت أقرب إلـى الجنـود مـنهم إلـى الكشـافة٬   

فكــانوا يحولــون معســكراتهم الكشــفية إلــى معســكرات عســكرية٬ وكــان أفــرادهم يقومــون 
بتـــدريبات عنيفـــة وشـــاقة٬ وكـــانوا يبـــدأون تـــدريباتهم األوليـــة مســـتعملين العصـــي بـــدل 

ات ويتقنونها تتاح لهم فرصة التدريب على البنادق. وكان الذين يحسنون هذه التدريب
  البندقية الحقيقية تفكيكًا وتركيبًا وٕاطالق نار. 

                                                 
 تتاح شعبة الرمال بغزة. من منشور لهم وزعوه بمناسبة اف )١(
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الرءوف كقائد للكتيبة  هذا وقد أتاح وجود البكباشي (المقدم) عبد المنعم عبد  
الفلســطينية الفرصــة لعــدد مــن اإلخــوان للتــدريب داخــل معســكرات الجــيش٬ وكــان مــن 

  وغيرهم.  )۱(وخليل الوزير  هؤالء الشهيد إبراهيم عاشور
لقـــد كانـــت هـــذه النشـــاطات مـــن األســـباب التـــي جعلـــت النـــاس ينظـــرون إلـــى   

جماعــة اإلخــوان المســلمين نظــرة إعجــاب وتقــدير٬ هــذا باإلضــافة إلــى مــا اتصــفوا بــه 
من خلق قويم٬ وأمانة وٕاخالص في األعمـال٬ وتمسـك بالفضـائل٬ والمعاملـة الطيبـة٬ 

ســـف األمـــور. وقـــد امـــتألت الشـــعب بالشـــباب الـــذين اجتمـــع والترفـــع عـــن الـــدنايا وسفا
كثيـــر مـــنهم علـــى األخـــوة الصـــحيحة٬ وأعـــدوا أنفســـهم لمواجهـــة الحيـــاة٬ وللـــدفاع عـــن 

  الوطن٬ وجعلهم هذا رجاًال بكل ما في الكلمة من معنى. 
ــــدِّمت فيهــــا للشــــباب    هــــذا وقــــد أقــــام اإلخــــوان معســــكرات كشــــفية رياضــــية٬ ُق

مــن الشــباب رجــاًال  جعــليبات العســكرية العنيفــة٬ التــي تالتــدر التمرينــات الرياضــية٬ و 
أشداء٬ قادرين علـى تحمـل عـبء الـدفاع عـن الـوطن٬ إذا دعـت الضـرورة إلـى ذلـك. 

م٬ علــى شــاطئ قريــة ١٩٥٣وقــد أقــيم أول هــذه المعســكرات وأهمهــا فــي صــيف عــام 
أقــيم ديـر الــبلح٬ فــي منتصــف قطـاع غــزة٬ وكــان بقيــادة الطالـب / خليــل زعــرب٬ وقــد 

ـــاني فـــي المكـــان نفســـه عـــام  ـــادة األســـتاذ هـــاني مصـــطفى ١٩٥٤المعســـكر الث م٬ بقي
بسيســو (يرحمــه اهللا)٬ وقــد كــان عــدد الحضــور فــي المعســكر الثــاني أقــل مــن عــددهم 
في المعسكر األول٬ ذلك ألن الحكومة كانت قد حلت جماعة اإلخوان المسلمين في 

عيــين أنهــم ليســوا حــزب الحكومـــة م٬ وعنــدما تبــين لكثيــر مـــن النف١٩٥٣أواخــر عــام 
المفضــل٬ انفــض هــؤالء٬ وقــّل عــدد المنتســبين للجماعــة٬ وتقلصــت الشــعب٬ وبالتــالي 

  قل عدد الذين شاركوا في المعسكر الثاني. 
  

                                                 
٬ أسس حركة فتحترك الجماعة٬ و كان من البارزين المخلصين في جماعة اإلخوان المسلمين٬ ) ۱(

  .ثم سلم قيادتها إلى ياسر عرفات
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   بسيسومصطفى هاني األستاذ 

  النائب العام لإلخوان المسلمين في فلسطين

ـــد األســـتاذ هـــاني مصـــطفى بسيســـو عـــام و  فـــي م ١٩٢٩ل
ت وآل بسيسو عائلـة عريقـة مـن عـائالميسورة الحال؛  ريمةك أسرة

ه العائلة عـدد كبيـر مـن العلمـاء والمشـاهير قد ظهر من هذغزة٬ و 
و قــد كــان  �يرحمــه اهللا �الشــيخ خلوصــي بسيســو فــي طليعــتهم و 

له بيت في حي الشجاعية  محاميا شرعياً و  ا أزهرياً شيخوالد هاني 
هـاني صـادق التـدين مـن نشـأ  ٬صالحة دينية ٬ وقد حرص على تربية ولده تربيةبغزة

٬ رجــًال قويــا فــي المواقــف فــي الحــق ٬ ٬ جريئــاً فاضــل الخلــق ٬صــغره؛ عفيــف اللســان
في أيدي عما  ٬ عزوفاً لو كان به خصاصة٬ و ٬ ُيؤثر غيره على نفسهزاهدًا في الدنيا

  الناس .
فـي علـى دفعتـه كـان األول و في مدرسة اإلمام الشافعي الثانويـة بغـزة ؛  أنهى دراسته

 ٬علـى حســابها مجانـاً  اإلدارة المصـرية ليـدرس فأرسـلته ٬ م١٩٤٧القسـم األدبـي سـنة 
  ليكون أول مبعوث فلسطيني في الجامعات المصرية .

طـوعين مـن اإلخـوان المسـلمين ومن مواقفه الوطنيـة أنـه عنـدما وصـل عـدد مـن المت 
دخــل هــاني إلــى طــار٬ واقــع لهــم حــول غــزة و عنــد المللجهــاد فــي فلســطين واتخــذوا م
لكبـــار مـــن الطـــالب لطلـــب منـــه أن يســـمح الثانويـــة و مـــدير مدرســـة اإلمـــام الشـــافعي 

٬ اهدين ليشاركوهم في عمليات الحفر٬ فـرفض المـدير الفكـرةبالذهاب إلى مواقع المج
لن تمنعنا أي قوة من للمشاركة في هذا العمل الوطني٬ و هب إننا سنذ :فقال له هاني

شاركوا فـي عمليـات ٬ وذهب الطالب الكبار و مدير على مضضذلك٬ عندئذ وافق ال
بكـــل جهـــد و قـــد شـــارك هـــاني يم أي خدمـــة ألولئـــك المجاهـــدين ٬ و فـــي تقـــدو  ٬الحفـــر

ـــام اقتـــرب منـــه المـــدير و إخـــالص ـــ٬ وبعـــد أي ـــال ل ـــا هـــاني ســـتتحمل غـــداً ق  ه: اســـمع ي
ه نتيجتــالــذي ربمــا تكــون  لالســتجوابســتقدم ٬ و مســئولية خــروج الطــالب مــن المدرســة

فصــل مــن : إنــه لشــرف كبيــر أن أفــرد عليــه هــاني قــائالً  الفصــل نهائيــا مــن المدرســة٬



 

 ٤٦

ٕاخواني في مثل هذا العمل الوطني ٬ بل إنه وسام وطني المدرسة نتيجة لمشاركتي و 
  يمنحني إياه وطني .

فـي  و لكنـه تعاقـد للعمـل مدرسـاً  ٬كان لديه الفرصة ليعمـل فـي سـلك القضـاء
وقـد كـان لـه أثـر عظـيم فـي الطـالب  مدينة الزبير بـالعراق٬ ألهلية فيمدرسة النجاة ا

المكانـة الزبيـر الكـرام  أهـل مـن رأيـت بنفسـيم ذهبت إلى الزبير و ١٩٦٣في عام و ". 
 ٬ ومدحاً عطرا عليه فلم أسمع من أحد إال ثناء ٬الكبيرة التي احتلها هاني في نفوسهم

  . ۱"ضعا منه و حياءً ال يحب أن يسمعه من أحد توايخجل من سماعه و هاني كان 
رفيقـــه فـــي طريـــق الـــدعوة األخ محمـــد و  ه فـــي التــدريستـــزوج أخـــت زميلـــوقــد 

  التي عاشها . الصفطاوي فكانت خير عون له في جهاده و قد شاركته حياة الزهد 
و صب عليـه المحققـون  ٬لقد اعتقلته الحكومة المصرية في عهد جمال عبد الناصر

و كانـت جريمتـه أنـه  ٬يـه مـن ضـرب السـياطحتـى تقطعـت بطـات رجل ٬أفظع العذاب
جنيهــا لمــدة بســيطة ثــم  أحــد المصــريين مبلــغ خمســمائة فأثنــاء دراســته للــدكتوراه ســلَّ 

٬ لفه إليــهأنــه اســتلم المبلــغ الــذي ســ ٬ني ورقــة للمســتدينكتــب هــاو  ٬هــاني أعادهــا إلــى
ا هاني فتشت بيته وجدوا الورقة فاعتقلو تقلت الحكومة المصرية المستدين و وعندما اع

علـى قـانون كـان حـاكموه معتمـدين  تأكدوا أنها كانت قرضًا حسـنًا٬من بيته و عندما 
حكمــوه و  ٬قائمــا أيــام االنتــداب البريطــاني يمنــع تهريــب العملــة بــين فلســطين و مصــر

٬ قبل أن يمضي مدة حكمـه أصـيب بحمـى شـوكية. و بلغمصادرة المو  ٬خمس سنوات
انتقل إلـى رحمـة و  ٬دخل في غيبوبةو  ٬عالجلم ينفعه ال٬ فشخصها الطبيب بغير ذلك

  اهللا .
أثنــاء دراســته الجامعيــة  اإلخــوان المســلمينانضــم هــاني بسيســو إلــى تنظــيم 

توجيـــه و  طويلـــة فـــي تربيـــة  كـــان يقضـــي أوقاتـــاً و  ٬للـــدعوة مخلصـــاً  عـــامالً  فكـــان أخـــاً 
و         أذكر بهذه المناسبة أنني عاملت أعضاء أحزاب معادية لإلسالمو  ٬الشباب

المسـلم ال ينـزل  قال لـي:و  ٬معنا فاستشاط غضباً تصرفت معهم كما كانوا يتصرفون 
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وال يسـتخدم وسـيلة سـيئة للوصـول  ٬وسـيلةو  ٬ فاإلسالم نظيـف هـدفاً إلى هذا المستوى
  إلى هدفه النظيف .

أن أحـد اإلخـوة جـاء  ٬ومن أطرف ما حصل بيني و بينه في إحدى الكتائب
ــال إحــدىإلــى الكتيبــة فــي   ي فــي شــعبة الرمــال ومعــه فرشــة محشــوة بــالقطن لينــاماللي

رضــي اهللا  -و ذكــره بقــول عمــر بــن الخطــاب ٬فــأنكر األخ هــاني عليــه ذلــك ٬عليهــا
٬ فقمـت أنـا وأخـذ منـه الفرشـة و طرحهـا جانبـاً  ٬ال تدوم " :"اخشوشنوا فإن النعم-عنه

 ي علــيّ فــأنكر األخ هــان ٬ووضــعتها تحتــي ألنــام عليهــا ٬أخــذت الفرشــةو  ٬مــن مرقــدي
أنكرنــا علــى صــاحبها النــوم عليهــا لتــأتي  :و يقــول ٬و أخــذ يجرنــي عنهــا ٬ذلــك بشــدة

 من أن يسـتطيع حملـه فأخـذت أقـول لـه:أنت و تنام عليها ؟ ولكن جسمي كان أثقل 
نعم ماذا  :٬ فقالاعمل ما تريدهأرجوك اسمعني .. أرجوك اسمع مني .. و بعد ذلك 

و  ١٩٤٨سـنة أخشوشـن منـذ ا أخي إننـي أتخشـن و له: و اهللا ي تريد أن تقول ؟ فقلت
ن أتـنعم أ٬ وأملـي ٬ واهللا يعلـم كـم سـنة سـأبقى علـى ذلـكم ١٩٥٣نحن اآلن في سـنة 

خــالص يــا  :٬ وقــال٬ فأخــذ يضــحك حتــى ســقط بجــانبيبهــذه الفرشــة إذا ســمحت لــي
  على فرشة طرية. ٬ و قضيت ليلتي نائماً م بهانت تنعّ أخي أ

صــادق اإليمــان كثيــر  الحا عطــر الســيرة مؤمنــاً لقــد كــان يرحمــه اهللا رجــال صــ
ال و  ٬ال يتخلف عن صـالة الفجـر ٬على صالة الجماعة في المسجد حريصاً  ٬الصوم

  تفوته صالة العشاء جماعة في المسجد .
ســالم علــى زرع بــذور اإل حريصــاً  ٬جــل راحــة اآلخــرينمــن أكـان يجهــد نفســه 

يظنــه النــاس أنــه واحــد مــن ى حتــ ٬مــع ضــيوفه كريمــاً  ٬ جــواداً ن نــزل فيــهفــي كــل مكــا
٬ فقـــد كانـــت غرفـــة ضـــيوفه مفروشـــة مـــع نفســـه يعـــيش عيشـــة الزهـــاد٬ وهـــو األغنيـــاء

٬ و يضم كل ما وفره من راتبه فـي آخـر العـام إلـى بحصيرة يجلس عليها مع ضيوفه
٬ واســع الصــدر مــع تالميــذه و علــى إخوانــه ألصــحابه عطوفــاً  و كــان خادمــاً  الــدعوة٬

ـــه  ٬ و قـــدصـــدق ال تأخـــذه فـــي اهللا لومـــة الئـــم جولـــة ومريديـــه ٬ ذا مـــروءة و ر  انتخب
 ٬م ليكـون أول مراقـب عـام لإلخـوان المسـلمين فـي فلسـطين١٩٥٣إخوانه في صـيف 

و كان نائبه الدكتور عبد الرحمن أحمد جبريل بارود . نسـأل اهللا تعـالى أن يسـكنهما 
      فسيح جناته في مقعد صدق عند مليك مقتدر .



 

 ٤٨

  الفصل السابع
  ل تجربة ديمقراطية في قطاع غزةأو

  اتحاد طالب لمدرسة فلسطين الثانوية

كانــت مدرســة فلســطين الثانويــة هــي المدرســة الثانويــة المتكاملــة الوحيــدة فــي   
قطــاع غــزة٬ وكانــت الصــفوف المنتظمــة بهــا هــي الصــف الثالــث ثــانوي (أول ثــانوي 

نوي فيمـا بعـد)٬ والخـامس فيما بعـد)٬ والرابـع ثـانوي بقسـميه األدبـي والعلمـي (ثـاني ثـا
ثانوي بقسميه األدبي والعلمي (ثالـث ثـانوي فيمـا بعـد). وكـان نـاظر مدرسـة فلسـطين 

٬ وكـــان ذلــك النــاظر مـــن �مصــري �"علـــي صــالح" رحمــه اهللا  الثانويــة هــو األســتاذ
ـــى عمـــل اتحـــاد لطـــالب  ـــة٬ فـــدعى إل ـــذين يؤمنـــون بالديمقراطي الرجـــال الصـــالحين٬ ال

ـــى إدارة المدرســـة٬ يشـــاركون عـــن ط ـــب الطـــالب عل ريقـــه فـــي عـــرض مشـــاكل ومطال
ــــك الســــلوك٬  ــــى ذل ــــد شــــجع مــــدير المدرســــة عل ــــي حلهــــا٬ وق المدرســــة٬ ويشــــاركون ف
الشــعاراُت البراقــُة التــي رفعتهــا حكومــة الثــورة المصــرية فــي أول أيامهــا٬ والتــي كانــت 

العمـــل". ولمـــا كـــان عـــدد الطـــالب مـــن الكثـــرة بحيـــث ال يســـمح  �النظـــام  �"االتحـــاد 
تاحــة الفرصــة لتمثيــل الفصــول واحــد للقيــام بعمليــة االنتخــاب٬ وإلتواجــدهم فــي مكــان ب

جميعــًا٬ فقــد رؤى أن ينتخــب كــل فصــل مــن الســتة عشــر فصــًال الــذين كانــت تتكــون 
منهم المدرسة خمسة طالب٬ لتتكون من الثمانين طالبًا المنتخبـين "الهيئـة التأسيسـية 

  انتخاب اللجنة التنفيذية التحاد الطالب. التحاد الطالب" وبعد ذلك يقوم هؤالء ب
أجريــت االنتخابــات فــي الفصــول٬ وكــان عــدد اإلخــوان الــذين فــازوا بعضــوية   

الهيئة التأسيسية لالتحـاد خمسـة وخمسـين طالبـًا٬ ولـم يفـز مـن الشـيوعيين أي طالـب 
 بهذه العضوية٬ وكان بينهم عدد من أبناء العائالت األرستقراطية٬ إال أن التحكم في
تحديد أعضاء اللجنة التنفيذية أصبح في أيدي الطالب من اإلخـوان المسـلمين٬ وقـد 
حــرص اإلخــوان علــى انتخــاب طالــب نصــراني ضــمن اللجنــة التنفيذيــة هــو الطالــب 



 

 ٤٩

 "ســـليم غطـــاس"٬ باإلضـــافة إلـــى الطـــالب العشـــرة اآلخـــرين الـــذين كـــانوا مـــن اإلخـــوان
لطالـب كمـال عـدوان ٬ والطالـب ٬ واخليـل زعـرب المسلمين٬ وكـان مـن بيـنهم الطالـب

  خليل الوزير. سعيد المزين والطالب
لطــــالب فــــي وقــــد شــــارك اتحــــاد طــــالب مدرســــة فلســــطين فــــي إدارة شــــئون ا  

 فكونـــوا فرقـــة كشـــفية بقيـــادة الطالـــبمجـــدي أبـــو رمضـــان٬  المدرســـة بإشـــراف األســـتاذ
روا خليــل زعــرب٬ وأخــذوا يــدربون الطــالب فيهــا تــدريبات عنيفــة شــبه عســكرية٬ وأصــد

عــــددًا مــــن صــــحف الحــــائط٬ ومجلــــة نصـــــف شــــهرية٬ أطلــــق علــــيهم اســــم "صـــــوت 
فلســطين"٬ وطـــالبوا بفـــتح مســجد ليصـــلي فيـــه الطــالب صـــالة الظهـــر٬ وقــد فـــتح لهـــم 
مســجد٬ وطــالبوا بــإعالن األذان فــي المدرســة٬ وقــد نفــذ ذلــك فعــًال٬ ثــم طالــب االتحــاد 

طلـــبهم ذلـــك٬ وأصـــبح فـــي بـــأن يـــدرب الطـــالب تـــدريبًا عســـكريًا إجباريـــًا٬ وقـــد أجيـــب 
٬ همـا: الضـابط االحتيــاط مدرسـة فلسـطين الثانويـة ضــابطان يقومـان بعمليـة التــدريب

كمـال فـوده  بدنية٬ والضابط االحتياط األسـتاذمدرس التربية ال �صالح البنا  األستاذ
مــدرس الكيميــاء. وقــد وضــع فــي المدرســة مجموعــة مــن ضــباط الصــف٬ ليقومــوا  �

  إشراف الضابطين المذكورين. بعملية التدريب٬ تحت 
وبهـــذا أصـــبحت مدرســـة فلســـطين الثانويـــة مصـــنعًا للرجولـــة الحقـــة٬ بتوجيـــه   

مجموعــــة مــــن الطــــالب الرجــــال المــــؤمنين الــــذين شــــاركوا بــــإخالص وأمانــــة نــــاِدْرين٬ 
  يدفعهم إلى ذلك إيمانهم بربهم ودينهم٬ وحرصهم على أبناء وطنهم. 

ولـى واألخيـرة فـي مدرسـة فلسـطين٬ بـل فـي وقد كانت هذه التجربة الرائـدة األ  
مدارس قطاع غزة كلها٬ ولم نسمع بعدها عن قيام اتحاد للطالب في تلـك المـدارس٬ 

  بعد أن تحولت حكومة الثورة إلى حكومة دكتاتورية غاشمة ظالمة فاسدة. 



 

 ٥٠

  التجربة الديمقراطية الثانية في قطاع غزة
   نقابة معلمي مدارس الالجئين:

مــدارس الالجئـــين الــذين كــانوا يعملـــون فــي المــدارس التابعـــة  طالــب مدرســو  
٬ أن تسمح لهم الوكالة بتكـوين نقابـة تكـون ناطقـة UNRWAلوكالة الغوث الدولية 

باســمهم ومدافعــة عــن حقــوقهم. ولمــا كــان المســئولون عــن إدارة الوكالــة الدوليــة مــن 
يحــول دون الموافقــة الــدول التــي تــؤمن بالديمقراطيــة٬ فــإن هــؤالء لــم يجــدوا أي مــانع 

على طلب المدرسين المـذكور٬ فحـددت موعـدًا النتخـاب نقابـة لمعلمـي وكالـة الغـوث 
الدوليـــــة٬ وترشـــــحت لالنتخابـــــات قـــــوائم ثـــــالث؛ قائمـــــة لإلخـــــوان المســـــلمين٬ وأخـــــرى 
للمستقلين٬ وثالثة للشيوعيين٬ وعندما فـرزت األصـوات وأعلنـت النتـائج. فـازت قائمـة 

دا واحـــدًا فقـــط٬ وأمـــا قائمـــة الشـــيوعيين فلـــم يـــنجح منهـــا إال اإلخـــوان المســـلمين مـــا عـــ
مرشٌح واحٌد هو "معين بسيسو"٬ ولم يساعده على النجـاح إال وجـود أعـداد كبيـرة مـن 

ختيــار معــين؛ ة المواطنــات٬ وقــد دفعهــن التعصــب الالمدرســات مــن بنــات مدينــة غــز 
وكـان ذلـك أواخـر عـام  ألنه من أبناء غزة٬ رغم أنه لم يكن مقبوًال من قبـل الكثيـرين٬

  م. ١٩٥٤
وبهذا أصبحـت نقابة معلمـي مدارس الالجئين "واجهة علنية لحركة اإلخـوان   

المسلمين٬ وللحزب الشيوعـي٬ اللذين كانا يمارسـان نشـاطهما السياسـي والتعبـوي مـن 
. وقامــت النقابــة المــذكورة بنشــاطات سياســية كبيــرة٬ وخاصــة فــي محاربــة )١(خاللهــا" 

  ء.مشروع سينا
  
  

                                                 
٬ تطــورات اقتصــادية وسياســية واجتماعيــة ١٩٦٧ � ١٩٤٨مــل٬ قطــاع غــزة ٬ حســين أبــو الن )١(

 . ١٠٤م٬ ص ١٩٧٩منظمة التحرير الفلسطينية٬ بيروت٬ ٬ وعسكرية٬ مركز األبحاث



 

 ٥١

   حل نقابة معلمي مدارس الالجئين:
م٬ ١٩٥٥فبرايـــــر  ٢٨لقـــــد حـــــدثت غـــــارة صـــــهيونية علـــــى قطـــــاع غـــــزة فـــــي   

م ٢٨/٢/١٩٥٥وملخــص تلـــك الغـــارة أنـــه فـــي "الســاعة الثامنـــة والنصـــف مـــن مســـاء 
اجتــازت القــوات الصــهيونية خــط الهدنــة٬ وتقــدمت داخــل قطــاع غــزة أكثــر مــن ثالثــة 

الث٬ وانصـرفت كـل وحـدة مـن الوحـدات المتسـللة كيلو متـرات٬ علـى شـكل وحـدات ثـ
إلى تنفيذ ما عهد إليها به. فانصرف فصيل إلـى نسـف محطـة الميـاه ومهاجمـة بيـت 
مدير محطة سكة حديد غزة٬ وانصرفت وحدة ثانية إلى المباغتة بالرشاشات والقنابل 

ل اليدويــة والهــاون. وانصــرفت وحــدة ثالثــة إلــى التمركــز علــى طريــق النجــدات (شــما
ـــى مراكـــز ســـيطرتها  وادي غـــزة) بعـــد أن ثبتـــت األلغـــام فيهـــا. وركـــزت الرشاشـــات عل
لتطويــق النجــدات بقــدر المســتطاع٬ وفجــأة دوى صــوت انفجــار محطــة الميــاه٬ ورافقــه 
صوت وابل مستمر من الرصاص على خيام المعسكر المصـري القريـب مـن محطـة 

مـــنهم٬ وقـــد طلـــب آمـــر الميـــاه٬ وللحظـــة األولـــى قتـــل عـــدد مـــن الجنـــود وجـــرح كثيـــر 
من الكتيبة الفلسطينية المتمركزة فـي رفـح٬ فلبـت الكتيبـة النـداء٬  )١(المعسكر النجدة" 

ولألســف الشــديد رصـــوا الجنــود رصـــًا فــي ســـيارات لــوري محملـــة بالــذخائر. "وعنـــدما 
جـــاءت النجـــدة فـــي الوقـــت المتوقـــع٬ ووصـــلت المصـــيدة فجـــر الجنـــود الصـــهاينة فـــي 

على مـواد حارقـة٬ وضـعوها فـي عـرض الطريـق المزفـت٬ فلمـا طريقها براميل تحتوي 
وقفت (اللوريـات) الناقلـة للجنـود الفلسـطينيين٬ وحاولـت االسـتدارة لتفلـت مـن الكمـين٬ 

وا بادرهـــا الجنـــود الصـــهاينة بإلقـــاء القنابـــل الحارقـــة علـــى حمولتهـــا مـــن الجنـــود٬ فقتلـــ
  )٢(ن. يوأحرقوا أكثرهم٬ وجرحوا الباق

                                                 
 .٩١ � ٩٠م٬ ص ١٩٦٧ � ١٩٤٨حسين أبو النمل ٬ قطاع غزة  )١(

 . ٣٦ � ٣٥اهللا أبو عزة٬ مع الحركة اإلسالمية في الدول العربية٬ ص  عبد )٢(



 

 ٥٢

ذا الكمـــين خمســـة وعشـــرون جنـــديًا غيـــر مـــن جرحـــوا٬ وقـــد "ذهـــب ضـــحية هـــ  
  )٣(جريحًا".  ٣٣قتيًال و  ٣٩وكانت الخسائر اإلجمالية الناتجة عن الهجوم ككل 

على إثر هذا الهجوم الغادر قامت مظاهرات عارمة في جميـع أنحـاء قطـاع   
وا غزة٬ وقد بدأت من مدرسة فلسطين الثانوية٬ وقد قاد شباب اإلخوان المظاهرة وكان

يهتفـــــــون: "ســـــــلحونا تنقـــــــذونا"٬ "يســـــــقط مشـــــــروع ســـــــيناء"٬ "الثـــــــأر٬ الثـــــــأر٬ "المـــــــوت 
  ل(إسرائيل)". 

اســتغل الشــيوعيون ذلــك وامتطــوا الموجــة وأخــذوا يهتفــون هتافــاتهم الخاصــة   
التـــي لــــم تنــــاد أبــــدًا باالنتقــــام مـــن (إســــرائيل) أو محاربتهــــا ولكــــن محاربــــة األمريكــــان 

كعمالء لالتحـاد السـوفيتي٬ فكـان هتـافهم "ال تـوطين وعمالئهم٬ انطالقًا من شعورهم 
وال إسكان يا عمالء األمريكان٬ وقد فسر كثير من المراقبين قيادة اإلخوان المسلمين 
ــــة٬  ــــين٬ جمعــــتهم الوطني ــــين الكتلت ــــه تعــــاون ب للمظــــاهرات وبجــــانبهم الشــــيوعيين٬ بأن

  والحقيقة غير ذلك تمامًا لألسباب اآلتية: 
ـــدفع اإلخـــو  ـــة األكيـــدة فـــي محاربـــة أوًال: ان ان للمظـــاهرات تعبيـــرًا عـــن شـــعورهم بالرغب

(إسرائيل)٬ واسترجاع الحقوق الفلسطينية منها٬ وتحرير فلسطين٬ واالنتقام للضحايا. 
أما بالنسبة للشيوعيين فلم ينـادوا مطلقـًا باالنتقـام مـن (إسـرائيل)٬ ولـم يهتفـوا مطـالبين 

وقــد بقــوا علــى مــوقفهم مــن اإليمــان بحــق بــإعالن الحــرب عليهــا أو االســتعداد لــذلك٬ 
  (إسرائيل) في احتالل األرض الفلسطينية والحياة عليها. 

ثانيـــًا: طالـــب اإلخـــوان بإلغـــاء مشـــروع ســـيناء ألنهـــم عـــّدوه وأدًا للقضـــية الفلســـطينية٬ 
  م. ١٩٥٥-فبراير-٢٨وهتفوا ضده وحاربوه٬ في 

ن أمريكـا هـي التـي أما الشيوعيون فقد حاربوا مشروع سيناء٬ وهتفوا ضـده أل
  اقترحته٬ ولو جاء االقتراح من طرف االتحاد السوفيتي لباركوه٬ ولدافعوا عنه. 

ثالثــًا: كانــت الــدول الغربيــة تــروج لسياســة األحــالف٬ وقــد حــارب اإلخــوان المســلمون 
هـــذه السياســـة انطالقـــًا مـــن أنـــه ال يجـــوز التحـــالف مـــع أعـــداء اهللا الـــذين احتلـــوا بـــالد 

                                                 
 .  ٬٩١ ص ١٩٦٧ � ١٩٤٨حسين أبو النمل٬ قطاع غزة٬  )٣(



 

 ٥٣

ا بهـم٬ ومـا زالـوا يسـاعدون (إسـرائيل) العـدو اللـدود لجميـع المســلمين٬ المسـلمين ونكلـو 
أما الشيوعيون فقد حاربوا هذه األحالف؛ فقط ألنهم كانوا يشعرون أنها موجهـة ضـد 

  معبودهم االتحاد السوفيتي. 
هـذه هـي أهـم الفـروق بـين موقـف الفـريقين اللـذين قـادا تلـك المظـاهرات٬ وقــد   

م اليســاريون٬ بــأن الهجــوم الصــهيوني إنمــا جــاء إلرغــام فســر بعــض السياســيين ومــنه
مصر على الدخول في "حلف بغداد"٬ وهـذا تفسـير مجانـب للحقيقـة فـي واقـع األمـر٬ 
فقــد دأبــت (إســرائيل) علــى القيــام بمثــل هــذا الهجــوم قبــل ظهــور حلــف بغــداد٬ وعلــى 

رضـت دول عربية كانت في حالة تعد معها أقرب ممن دخل في حلف بغداد٬ فقـد تع
  األردن العتداءات مماثلة بل أشد في قرية "قبية" وغيرها. 

"ومــن الملفــت للنظــر فــي أســبوع تلــك المظــاهرات أن يــدخل "معــين بسيســو"   
المســجد العمــري الكبيــر بغــزة٬ ومعــه  عــدد مــن قــادة الشــيوعيين  �زعــيم الشــيوعيين 

أو صـالة بصحبة اإلخوان ألداء الصالة٬ ولست أذكر اآلن إن كانـت صـالة الظهـر 
العصــر أو صــالة الجمعــة. ولــم يكــن "معــين بسيســو" ورفاقــه مــن رواد المســاجد بـــل 

ن والشــيوعيين اكــانوا يجــاهرون دومــا بعــدائهم لإلســالم٬ وكانــت المجابهــة بــين اإلخــو 
  )١(شديدة باستمرار قبل األحداث التي نسجل طرفًا من أخبارها " 

غــاء مشــروع ســيناء٬ إال أن وقــد اســتجابت اإلدارة المصــرية لرغبــة الســكان بإل  
تلك اإلدارة شعرت أن نقابة المعلمين سـتكون شـوكة فـي حلقهـا٬ فعمـدت إلـى اعتقـال 
الـــذين قـــادوا تلـــك المظـــاهرات٬ والـــذين حرضـــوا عليهـــا وكانـــت أكثـــريتهم الســـاحقة مـــن 
اإلخـــوان المســـلمين٬ وكـــان بيـــنهم عـــدد مـــن قـــادة الشـــيوعيين٬ ثـــم أمـــرت بحـــل نقابـــة 

٬ ومنذ ذلك التاريخ لم يسـمح للمعلمـين بعمـل نقابـة لهـم٬ وال أذكـر  المعلمين المذكورة
أن اإلدارة المصـــرية فـــي عهـــد الثـــورة ســـمحت ألي تجمـــع مـــن عمـــال أو مـــوظفين أو 
أطباء أو مهندسين أو أي مهنة أخرى بتكوين أي نقابة في قطاع غـزة اعتمـادًا علـى 

  مفهوم الحرية الجديد للثورة المصرية. 
                                                 

 . ٣٧اهللا أبو عزة٬ مع الحركة اإلسالمية في الدول العربية٬ ص  عبد )١(



 

 ٥٤

  الفصل الثامن
  ل جماعة اإلخوان المسلمينح

  م١٩٥٤كتوبر أوالثاني في نهاية  ١٩٥٤يناير  ١٥األول في 

ذكــرت فــي صــفحات ســابقة أن مجموعــات كبيــرة مــن النــاس فــي قطــاع غــزة   
انضمت إلى اإلخوان المسلمين طلبًا للمراكز والجاه٬ ظنًا منهم أن الثـورة التـي قامـت 

رجـــال الثـــورة حـــاولوا التقـــرب إلـــى فـــي مصـــر هـــي ثـــورة اإلخـــوان٬ وحقيقـــة األمـــر أن 
اإلخـــوان والتعـــاون معهـــم لتثبيـــت أنفســـهم٬ محـــاولين بـــذلك اســـتغالل القاعـــدة الشـــعبية 
العريضة التي كانت لإلخوان المسلمين فـي مصـر لصـالحهم٬ وقـد اسـتفادوا مـن ذلـك 
فائــدة كبيــرة٬ فحمــى اإلخــوان الثــورة ورعوهــا ودافعــوا عنهــا حتــى اســتطاعت أن تثبــت 

وبعد مضي عام على قيـام الثـورة اتضـح أن اإلخـوان ورجـال الثـورة يسـيرون  أقدامها٬
فـــي طـــريقين مختلفـــين؛ فبـــدأت الخالفـــات تـــدب بيـــنهم٬ ومـــا لبثـــت هـــذه الخالفـــات أن 
تطـــورت إلـــى نـــزاع مكشــــوف٬ ولـــم تلبـــث حكومـــة الثــــورة أن حلـــت جماعـــة اإلخــــوان 

ًا باطلة. قال محمـد المسلمين٬ وزجت بزعمائها في السجون بعد أن وجهت إليهم تهم
نجيب رئيس الجمهورية: تلقيت خطابًا من حسن الهضـيبي مـن داخـل السـجن ٬ قـال 

ـــادة الثـــورة قـــد أصـــدر قـــرارًا فـــي  ـــاير ســـنة  ١٢فيـــه : أمـــا بعـــد... " فـــإن مجلـــس قي ين
م٬ بأنه يجري على جماعة اإلخوان المسلمين قـانون حـل األحـزاب السياسـية٬ ١٩٥٤

خالفة لمنطوق القانون ومفهومه. فقـد صـدر بيـان نسـبت ومع ما في هذا القرار من م
إلينا فيه أفحش الوقائع وأكثرها اجتراء على الحق٬ واعتقلنا ولم نخبـر بـأمر االعتقـال 
وال بأســـبابه٬ وقيـــل يومئــــذ إن التحقيـــق فـــي الوقــــائع التـــي ذكـــرت بــــه ســـيجري علنــــًا٬ 

عليـه لنبـين أن مـا اشـتمل  فاستبشرنا بهذا القول ألننا انتظرنا أن تتاح لنا فرصـة الـرد
عليه كله وعلى الصورة التي جـاءت بـه ال حقيقـة لـه. فيعـرف كـل إنسـان قـدره ويقـف 
عنــد حــده٬ ولكــن ذلــك لــم يحصــل...وٕالى أن تتــاح لنــا الفرصــة٬ فإننــا نــدعوكم ونــدعو 
كل مـن اتهمنـا ونـدعو أنفسـنا إلـى مـا أمـر اهللا بـه رسـوله عليـه الصـالة والسـالم حـين 



 

 ٥٥

لوا نــدع أبناءنــا وأبنــاءكم ونســاءنا ونســاءكم وأنفســنا وأنفســكم ثــم نبتهــل قــال: "فقــل تعــا
وقـــد اســـتمرت حركـــة االعتقـــاالت طـــوال شـــهرين  فنجعـــل لعنـــة اهللا علـــى الكـــاذبين...

كاملين٬ حتى امتألت المعتقالت والسجون بطائفـة مـن أطهـر رجـاالت البلـد وشـبابها 
لــبالد وعــن حريتهــا٬ شــهد بهــا بلغـوا عــدة آالف٬ لكثيــر مــنهم مواقــف فــي الــدفاع عــن ا

األعداء قبل األصدقاء٬ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ولم يكتفوا بالكالم٬ كما يفعل كثير 
مـن النــاس. أمــا كيفيـة االعتقــال ومعاملــة المعتقلـين فإننــا نتعــرف لهـا هنا...وقــد بــدت 

فقــد تغيــر مــن شــأنها وأنظمتهــا٬ وقــرار حــل  �إن صــحت  �فــي مصــر بــوادر حركــة 
ن وأن أنزل الالفتات عن دورهم فإنه لم يغير الحقيقة الواقعة وهي أن اإلخوان اإلخوا

المســـلمين ال يمكـــن حلهـــم ألن الرابطـــة التـــي تـــربط بيـــنهم هـــي االعتصـــام بحبـــل اهللا 
المتين وهي أقوى من كل قوة وال زالت هذه الرابطـة قائمـة ولـن تـزال كـذلك بـإذن اهللا. 

ألحــــد أن يفــــرض وصــــايته عليهــــا وال أن  ومصــــر ليســــت ملكــــًا لفئــــة معينــــة وال حــــق
يتصرف في شئونها دون الرجوع إليها أو النزول على إراداتهـا لـذلك كـان مـن أوجـب 
الواجبـــات علـــى اإلخـــوان المســـلمين أن يـــذكروكم بأنـــه ال يمكـــن أن يبـــت فـــي شـــئون 

هـــذا القبيــل لـــن يكــون لـــه أثــر فـــي اســـتقرار الــبالد فـــي غيبــتهم وكـــل مــا يحصـــل مــن 
  .)١(يفيد البالد بشيء" األحوال وال

لـم يكـن النـاس  ئخوان المسلمين في مصـر بشـكل مفـاججاء حل جماعة اإل  
٬ حتــى أن رئــيس علــى اســتعداد لقبولــه أو قبــول الــتهم الكاذبــة التــي ُوجهــت للجماعــة

محمـــد نجيـــب قـــدم اســـتقالته٬ وقـــام طـــالب الجامعـــات الـــذين كانـــت الجمهوريـــة الســـيد 
بمظـاهرات صـاخبة٬ وحصـلت مواجهـات بيـنهم وبـين  شعبية اإلخوان بينهم قوية جـداً 

قوات الشرطة٬ ونـتج عـن ذلـك سـقوط عـدد مـن طـالب الجامعـات قتلـى وجرحـى ممـا 

                                                 
م٬ ٬١٩٨٤ ٣محمــد نجيــب٬ كنــت رئيســًا لمصــر٬ المكتــب المصــري الحــديث٬ اإلســكندرية٬ ط )١(

 .٢٣٧ص



 

 ٥٦

فـــي مذكراتـــه:"وفي ذلـــك اليـــوم خرجـــت  )١(أحـــرج حكومـــة الثـــورة٬ يقـــول محمـــد نجيـــب
قاصـدة ميـدان الجمهوريـة٬ وكـان المتظـاهرون مظاهرات ضخمة من جامعة القـاهرة٬ 

يــاتي٬ وحيــاة الديمقراطيــة وردد بعضــهم هتافــات ضــد مجلــس قيــادة الثــورة٬ يهتفــون بح
ـــوليس ا ـــين رجـــال األمـــن والب ـــادة البكباشـــي فوقعـــت اشـــتباكات بيـــنهم وب  �لحربـــي بقي

الــذي كــان شــديد  القســوة والعنــف فــي التعامــل مــع المتظــاهرين ..  المقــدم أحمــد أنــور
علـــى الـــبعض اآلخـــر.. وأطلـــق رجـــال األمـــن النيـــران فأصـــابت الـــبعض .. وقبضـــت 

   )٢(وكان من بينهم عدد من اإلخوان الذين ازداد نشاطهم بعد حل جماعتهم". 
لقـــد كـــان مـــن نتيجـــة المظـــاهرات واالضـــطرابات التـــي حصـــلت فـــي مصـــر   

ن إلـى ااضطرار جمال عبد  الناصر للتراجع خطوة إلـى الـوراء وٕاعـادة جماعـة اإلخـو 
  بنود ثالثة هي: العمل٬ وقد أعلنت قيادة الثورة ذلك تحت 

  إعادة الجماعة دون أي حد من نشاطها.-١
حسـن الهضـيبي  يادتها وتوافق على بقـاء األسـتاذعدم تدخل الحكومة في تعيين ق-٢

  مرشدًا عامًا لها. 
  أن تعترف قيادة الثورة فيما بعد باألسباب الحقيقية التي أدت إلى حل الجماعة. -٣

ب الحقيقيـة التـي أدت إلـى حـل الجماعـة ولكن قيادة الثورة لم تعترف باألسبا  
حتـــى هـــذه اللحظـــة٬ وبقـــي ذلـــك ســـرًا أمـــام الشـــعوب اإلســـالمية٬ وٕان كانـــت الجماعـــة 
تعرف أن حلها كان بأمر مـن الـدول المعاديـة لإلسـالم٬ التـي تمتـد إلـيهم أيـدي حكـام 

  البالد اإلسالمية بالسؤال وٕالى شعوبهم باإلساءة. 

                                                 
أصـبح فيمـا بعـد أول رئـيس لجمهوريـة  محمد نجيب هو الذي قاد الثورة ضد الملك فاروق٬ ثـم )١(

 مصر٬ ثم انقلب عليه "جمال عبد الناصر" واغتصبها منه. 

محمـــد نجيـــب٬ كنـــت رئيســـًا لمصـــر٬ اإلســـكندرية. المكتـــب المصـــري الحـــديث٬ الطبعـــة الثالثـــة  )٢(
 .٢٣٧م ٬ ص ١٩٨٤



 

 ٥٧

ة تعامل اإلخوان المسـلمين بالطريقـة نفسـها وقد كانت الحكومة في قطاع غز   
التي يعاملون بها في مصر٬ فعاَدت الجماعة في القطاع٬ ولكـن علـى نطـاق أضـيق 

  بكثير مما كانت عليه قبل الحل. 
ظن بعض الناس أن الخالفات بين اإلخوان وحكومـة الثـورة سـحابة صـيف٬   

ـــذين أطلقـــت علـــيهم الق ـــة مـــن الضـــعفاء ال ـــاني ســـابقًا٬ فعـــادت مجموعـــات قليل ســـم الث
باإلضافة إلى القسم الثالث٬ إال أن الخالفات كانت جذرية٬ وظلت  المعركة مستمرة 
في الصحف والمجالت والمحاضرات٬ ولم يتراجع جمال عبد الناصـر إال ليعـد نفسـه 
  لضربة قاصمة يقضي بها على الجماعة٬ حتى لو أدى ذلك إلى تدمير مصر كلها. 

بتان فقـــــط بـــــدل الشـــــعب األربـــــع٬ همـــــا شـــــعبة أصـــــبح فـــــي مدينـــــة غـــــزة شـــــع  
الشــجاعية٬ وشــعبة المكتــب اإلداري٬ وشــعبة فــي خــانيونس٬ وأخــرى فــي رفــح٬ وكــان 

٬ يعاونـه األسـتاذ حسـن رايرأس المكتب اإلداري في هذه الحقبة الشـيخ هاشـم الخازنـد
  النخالة٬ واألستاذ حسين الثوابتة٬ والحاج زكي الحداد. 

ه الشــعب٬ وقامــت النشــاطات المحــدودة الحــذرة٬ وعــادت الحيــاة تــدب فــي هــذ  
وكــان شــباب اإلخــوان فــي القطــاع يتحلقــون حــول مــن جــاء مــن مصــر ليســمعوا عــن 
ـــى دعـــوتهم فـــي وجـــه الظلـــم واالســـتبداد فـــي محنـــة الســـجن  بطـــوالت الـــذين ثبتـــوا عل
والتعذيب٬ وبطوالت طالب الجامعة والمواقـف التاريخيـة التـي قـاموا بهـا ضـد الدولـة٬ 

انتهت بإعادة الجماعة لمباشرة نشاطها٬ وعن الجـرائم التـي ارتكبهـا قـادة الثـورة والتي 
ضــد المــؤمنين المخلصــين٬ ثــم عــن مــدى بعــد ضــباط قيــادة الثــورة عــن التفكيــر فــي 

  المشكلة الفلسطينية أو محاربة (إسرائيل). 
ــــم تتعــــرض لإلخــــوان    ــــذكر أن الحكومــــة فــــي قطــــاع غــــزة ل ومــــن الجــــدير بال

ن أو االعتقــال ولكنهــا اكتفــت بحــل الجماعــة٬ إذ لــم يكــن هنــاك مــا المســلمين بالســج
  يبرر القيام بمثل ذلك. 



 

 ٥٨

أخــذت الصــحف تشــن حربــًا علــى اإلخــوان وعلــى مرشــدهم٬ وأشــاعت حــولهم   
تهامــات٬ وانطلــق أعــداؤهم مــن الكتــاب الــذين غبــار الشــبهات٬ وألصــقت بهــم ظلــم اال

الثــورة ظنــًا مــنهم أن اإلخــوان هــم كــانوا محجمــين متــرددين فــي األشــهر األولــى لقيــام 
الـــــذين يســـــيطرون عليهـــــا٬ انطلـــــق هـــــؤالء يهـــــاجمون اإلخـــــوان٬ وينتقـــــدون دعـــــوتهم٬ 
ويستهزئون بأفكارهم٬ وينشرون رسومًا "كريكاتورية" عنهم تبالغ فـي احتقـارهم وتسـفيه 

  آرائهم. 
ولــم تلبــث الحكومــة أن منعــت صــدور صــحيفتهم "مجلــة الــدعوة " التــي كــانوا   

ن فيهــا عــن أنفســهم. وهكــذا بقيــت الصــحف المعاديــة للــدعوة فــي الميــدان دون يــدافعو 
  أن تجد من يرد عليها. 

عمــد اإلخــوان إلــى طباعــة المنشــورات وتوزيعهــا بأعــداد كبيــرة٬ يــدافعون فيهــا   
عن أنفسهم٬ ويفندون فيها آراء أعـدائهم٬ وينتقـدون تصـرفات رجـال الثـورة٬ وينشـرون 

اء٬ ومـن بـين تلـك المنشـورات منشـور ينتقـدون فيـه اتفاقيـة ما كانوا يرتكبونه من أخط
  الجالء٬ ووزعوه على نطاق واسع٬ حتى وصل إلى معظم السياسيين في مصر. 

بقيـــت هـــذه الحـــرب البـــاردة بـــين اإلخـــوان بإمكانيـــاتهم الضـــعيفة مـــن ناحيـــة٬   
إلغـاء والدولة وما حشدت من إمكانيات هائلة٬ أشهرًا عديدة٬ هي الحقبة الواقعـة بـين 

م حتـــى نهايـــة أكتـــوبر ١٩٥٤ينـــاير  ١٥حـــل الحكومـــة لجماعـــة اإلخـــوان األول فـــي 
م٬ موعــــد الحــــل الثــــاني للجماعــــة٬ وقــــد انتهــــت هــــذه الحقبــــة بتمثيليــــة حــــادث ١٩٥٤

م٬ والـــذي اتخـــذ ذريعـــة لحـــل جماعـــة ١٩٥٤أكتـــوبر  ٢٦المنشـــية٬ الـــذي وقـــع مســـاء 
  لبطش بهم. اإلخوان المسلمين٬ واعتقالهم٬ ومصادرة أموالهم٬ وا

وقد انعكست هذه الحالة على اإلخوان المسـلمين فـي قطـاع غـزة٬ فقـد قامـت   
الحكومــة فــي القطــاع بحــل الجماعــة٬ ومصــادرة أموالهــا٬ وٕاغــالق شــعبها٬ ولكنهــا لــم 
تعتقــــل أي فــــرد مــــن أفــــراد الجماعــــة الموجــــودين فــــي القطــــاع٬ إال أن مجموعــــة مــــن 

ذين كـــــانوا يدرســـــون فـــــي الجامعـــــات ن المســـــلمين الفلســـــطينيين الطـــــالب٬ الـــــااإلخـــــو 



 

 ٥٩

٬ وقــد شــبير٬ عــدنان الجلجــولي٬ داود عبــاسالمصــرية اعتقلــوا٬ ومــنهم قنــديل شــاكر 
يرحمـه  �حكم على ثالثة غيرهم بالسـجن لمـدة خمـس سـنوات٬ وهـم عمـر أبـو جبـارة 

  وعبد الحميد النجار.  �يرحمه اهللا  �وحسن عبد الحميد  �اهللا 
م٬ رغم الحـل٬ ١٩٥٤غزة نشاطهم سرًا٬ عام لقد استأنف اإلخوان في قطاع   

النقيـب٬  مفـيه نعدد أفراد األسرة ثالثة أفراد بمـفتكونت األسر تكوينًا جديدًا٬ فأصبح 
بعــد أن كــان عــدد أفرادهــا خمســة أو أكثــر عنــدما كانــت الــدعوة فــي مرحلتهــا العلنيــة٬ 

مـــن  وقـــد كـــّون الطـــالب عصـــب ذلـــك التنظـــيم الســـري٬ وقـــد شـــاركتهم مجموعـــة قليلـــة
المدرسـين٬ والمـوظفين والعمــال٬ وكانـت قيــادة التنظـيم تأخــذ مـنهم  البيعــة مـن جديــد٬ 
حيث يقسمون علـى الطاعـة فـي المنشـط والمكـره٬ وعلـى االسـتمرار فـي حمـل الـدعوة 

وكتــاب اهللا النصــر٬ وكــان يبــايعون  والــدفاع عنهــا مهمــا كلــف ذلــك حتــى الشــهادة أو
  أمامهم. 
حســبون أن األيــام القليلــة القادمــة آنــذاك كانــت وكــان اإلخــوان فــي القطــاع ي  

حبـــالى بأحـــداث ومفاجـــآت ضـــخمة٬ وكانـــت للحركـــة فـــي اعتقـــادهم قـــوة أســـطورية ال 
تقـــاس بهـــا قـــوة رجـــال الثـــورة مـــن قريـــب أو بعيـــد٬ وكـــان شـــباب الحركـــة يتوقعـــون أن 
يــنقض المــارد اإلســالمي فجــأة فيقلــب المــوازين كلهــا٬ وكانــت القصــص عــن بطــوالت 

واستهانتهم بالسلطة وتحديهم لها تثير حماسة وخيال الشباب الصغار٬ وفي  اإلخوان
هــذا الجــو لــم تكــن قضــية الــدور التربــوي والتثقيفــي لألســر تحظــى باالهتمــام األول٬ 
وٕانمـا كانــت المواجهــة والصــدام مــع الســلطة تمثــل الشــغل الشــاغل...وكان طبيعيــا أن 

يب العسكري٬ الذي كان موجودًا باعتبار يزداد االهتمام بجمع السالح والذخيرة والتدر 
أن حركة اإلخوان حركة جهادية٬ وباعتبار دورها العسكري في حرب فلسطين٬ وهي 



 

 ٦٠

ـــذين كـــانوا يعيشـــون فـــي أتـــون  ـــارزة التـــي يفخـــر بهـــا اإلخـــوان ال إحـــدى العالمـــات الب
  )١(الطغيان الصهيوني واعتداءاته العسكرية المتكررة في قطاع غزة.

لمنضمين إلى التنظيم السـري فـي هـذه الحقبـة٬ فلـم يـزد عـددهم لقد قلَّ عدد ا  
عن بضع مئات في جميع أنحاء قطاع غزة٬ وكـان عـدد مـنهم يـدرس فـي الجامعـات 
المصــرية٬ وكــان نشــاطهم رتيبــًا فــي القطــاع٬ وقــد دأبــوا مــن وقــت آلخــر علــى توزيــع 

اتهم تحـت ور المنشورات٬ التـي تنتقـد رجـال الحكومـة فـي القطـاع٬ وكـانوا يوقعـون منشـ
ــْن مــن األحــزاب تــتهم ائاســم "شــباب األحــرار الثــ ر"٬ وقــد احتــارت اإلدارة المصــرية َم

بهذه المنشورات٬ فتـارة تـتهم اإلخـوان٬ وأخـرى تـتهم الشـيوعيين٬ وفـي أحـد المنشـورات 
تموينيــــة كانــــت مرســــلة لفقــــراء  دارة المصــــرية الــــذين ســــرقوا مــــوادّ فضــــحوا ضــــباط اإل

ت الحـاكم اإلداري العـام سـواق٬ وقـد شـارك فـي تلـك السـرقاالالجئين٬ وباعوهـا فـي األ
محمــــد فــــؤاد الــــدجوي نفســــه٬ و ...بــــدران٬ مــــدير الشــــؤون االجتماعيــــة وأمــــور اللــــواء 

عبد الحكــيم عـــامر٬ س الـــدين بــدران مـــدير مكتــب المشـــير الالجئــين٬ وهــو شـــقيق لشــم
يعــــت٬ القائــــد العــــام للقــــوات المســــلحة٬ وقــــد أحصــــى ذلــــك المنشــــور الكميــــات التــــي ب

واألماكن التي بيعت فيها٬ والمالبس التي استولوا عليها والنقـود التـي حـاولوا تهريبهـا 
بنشاط كبيـر فـي  �أبو جهاد فيما بعد  �بدقة متناهية٬ وقد قام الطالب خليل الوزير 

  توزيع ذلك المنشور. 
وقــد اســتاء الحــاكم اإلداري العــام جــدًا مــن ذلــك المنشــور فاســتأذن الحكومــة   
ن المسـلمين فـي قطـاع غـزة٬ اية في القاهرة باعتقال خمسة وعشرين من اإلخو المصر 
يثيرون المتاعب لإلدارة المصرية في القطاع٬ وقد كاد االعتقال ينفذ لوال  بدءواألنهم 

تـــزامن هـــذا المطلـــب مـــع زيـــارة وزيـــر خارجيـــة بريطانيـــا لـــألردن  "مســـتر تملبـــر"٬ فـــي 
ينيين في األردن بمظاهرات صاخبة لمنعـه محاولة لضمه لحلف بغداد٬ وقيام الفلسط

                                                 
    � ٢٤اهللا محمـــــــد أبـــــــو عـــــــزة٬ مـــــــع الحركـــــــة اإلســـــــالمية فـــــــي الـــــــدول العربيـــــــة ٬ ص  عبـــــــد  )١(

 "بتصرف".٢٥
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مــن االنضــمام لــذلك الحلــف٬ فخشــيت الحكومــة المصــرية أن تــؤثر عمليــة االعتقــال 
علـــى موقـــف الفلســـطينيين فـــي األردن٬ فأقلعـــت عنـــه٬ خاصـــة وأن الفلســـطينيين فـــي 
األردن كـانوا مــن وقـت آلخــر يرسـلون البرقيــات للحكومـة المصــرية مطـالبين بــاإلفراج 

  طينيين المعتقلين. عن الفلس

  عمليات التسلل إلى األرض المحتلة 
لم يكن سهًال على الشعب الفلسـطيني أن يقتنـع أن أرضـه ومزارعـه وأشـجار   

الفاكهـــة التـــي بـــذل فيهـــا الجهـــد والعـــرق أصـــبحت لليهـــود٬ وأن حـــق جنـــي ثمـــار تلـــك 
ض األشجار تحول لغيره٬ بينمـا هـو يجلـس فـي مخيمـه يعصـره الفقـر والجـوع٬ لقـد رفـ

الشعب الفلسطيني االعتراف بذلك٬ وٕاذا كانت الدول العربية لم تستطع مساعدته في 
أرضه وبساتينه ولو حماية هذا الحق٬ فال أقل من أن يصل إلى حقه في جني ثمار 

  . تسلل خفيةعن طريق ال
قام أفراد كثيرون من الشعب الفلسطيني بالتسلل إلى داخل األرض المحتلة٬   

هر بدأ الغـزو الفـردي لـألرض المحتلـة٬ مجاهـد يحمـل قطعـة سـالح٬ "فبعد النكبة بأش
ويــدخل إلــى قريتــه٬ يســتعيد بقــرة مــن أبقــاره أو شــاة مــن غنمــه... آخــر يقتــل يهوديــًا 
ويستولي على سالحه... وثالث يسترجع أمواله المدفونة تحت التراب في حوش بيته 

للعــدو تســوقه إلــى الســليب... مجموعــة مــن المجاهــدين تســتولي علــى قطيــع ماشــية 
األرض العربيــة لتشــبع الالجئــين لحمــًا طريــًا٬ وأخــرى تهــاجم مخفــرًا للعــدو٬ وتســتولي 
علــى نقــود اليهــود وأســـلحتهم... وبــذلك أخــذت تنكشـــف أســطورة (إســرائيل) الوهميـــة٬ 
وصـــار النـــاس فـــي جلســـات ســـرية خاصـــة يتحـــدثون عـــن بطـــوالت المجاهـــدين الـــذين 

  )١(ن ويعودون بالغنائم".يجتازون الحدود ويسلبون ويقتلو 

                                                 
 . ١١٢ � ٬١١١  ص ١٩٦٧ � ١٩٤٨حسين أبو النمل٬ قطاع غزة  )١(
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وقد حاولت الحكومـة المصـرية فـي القطـاع منـع عمليـات التسـلل٬ وقـد قسـت   
ـــد واجـــه بعضـــهم  ـــك أشـــد القســـوة٬ وعاقبـــت المتســـللين أشـــد العقـــاب٬ فق فـــي ســـبيل ذل
الضـــرب المبـــرح والســـجن لمـــدة طويلـــة٬ بـــل وجـــه لبعضـــهم تهمـــة التجســـس لحســـاب 

  رة من المتسللين . العدو؛ فاكتظت سجون القطاع بأعداد كبي
ولكــن شــدة الضــرب وطــول مــدة الســجن وتهمــة التجســس لــم تمنــع كثيــر مــن   

األفراد من االستمرار في عمليات التسـلل إلـى قـراهم وبسـاتينهم لجنـي ثمارهـا والعـودة 
  بها إلى خيامهم ومساكنهم. وقد فقد كثير منهم حياته وهو يقوم بذلك العمل. 

  سلمين في قطاع غزةاألعمال الفدائية لإلخوان الم
مــن المعــروف أن حركــة اإلخــوان المســلمين تهــتم بتــدريب الشــباب وٕاعــدادهم    

إعدادًا عسكريًا٬ حتى يكونوا جاهزين لتلبية نداء الجهاد دفاعـًا عـن أي بلـد إسـالمي٬ 
لذلك نجـد أفـراد هـذه الجماعـة يحرصـون علـى التـدريب العسـكري وألعـاب القـوى التـي 

  تبني الرجال. 
أت عمليــات التـدريب العســكري لشــباب اإلخـوان ألول مــرة فــي القطــاع لقـد بــد  

 اً م "عنـدما أرسـلت مجموعتـان أو ثالثـ١٩٥١في أوائل الخمسينات٬ أو بالتحديد سـنة 
من شعبة النصيرات ومن المكتب اإلداري (ولم يكن في القطاع إال هاتان الشعبتان) 

تعــاطفين مــع اإلخــوان فــي للتــدريب الــذي كــان يقــوم بــه بعــض الضــباط المصــريين الم
  )١(المواقع التي كانوا فيها في رفح والعريش ليًال بسرية تامة"

يرحمـه اهللا قائـدًا  �عبد المنعم عبد الرءوف وعندما أصبح البكباشي (المقدم)  
م زار بعض شعب اإلخوان في القطاع٬ وكان يحدثهم ١٩٥٣للكتيبة الفلسطينية عام 

تم أن مصــــر ســــتقوم بمحاربــــة (إســــرائيل) وتحريــــر قــــائًال: "إنكــــم مخطئــــون إذا اعتقــــد
فلســطين٬ وأنــا أعــرف رجــال الثــورة أكثــر مــن أي رجــل آخــر٬ وأســتطيع أن أؤكــد لكــم 

                                                 
 مقابلة مع األستاذ /سليمان حمد٬ في الكويت.  )١(
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بأن جميـع الـدول العربيـة ال تفكـر فـي ذلـك أيضـًا. وٕاذا أردتـم تحريـر فلسـطين فـال بـد 
عــة مــن أن تقومـوا أنــتم بــذلك٬ ومــن اآلن قبــل فــوات األوان. فعلــيكم أن تختــاروا مجمو 

الشباب ألقوم بتدريبهم في معسكرات الكتيبة الفلسـطينية٬ وبعـد االنتهـاء مـن التـدريب 
عليكم أن تقومـوا بشـن حـرب عصـابات ضـد (إسـرائيل) لمنعهـا مـن تثبيـت نفسـها فـي 
أرضكم٬ ولجعل جيشـها فـي حالـة حـرب ترهقـه وتجعلـه جـاهزًا للهزيمـة أمـام أي دولـة 

  بًال. عربية تفكر في تحرير فلسطين مستق
ولما كان هذا االقتـراح منسـجمًا مـع مـا ُينـادى بـه مفكـرو اإلخـوان المسـلمون   

٬ ومتوافقـًا أيضـًا مـع طموحـات الشـعب الفلسـطيني وآمالـه٬ فقـد )٢(وقادتهم فـي مصـر 
قام اإلخوان في قطاع غزة بإرسال مجموعات مـن الشـباب اإلسـالمي إلـى معسـكرات 

ك٬ وكـان مـن بيـنهم :إبـراهيم عاشـور٬ محمـد أبـو الكتيبة الفلسطينية٬ وتم تدريبهم هنا
الرحمن بارود٬  سيدو٬ خليل الوزير٬ كمال عدوان٬ حمد العايدي٬ سعيد المزين٬ عبد

زعـرب٬ يوسـف عميـرة٬ وكثيـر غيـرهم ال تحـيط  ة٬ محمـد عطـو يفرنجمحمد حسن اإل
حــرب عصــابات٬ فكــانوا يتخطــون  بــدءوابهــم الــذاكرة٬ وبعــد أن أنهــى هــؤالء تــدريبهم 
ـــى داخـــل األر  ـــة٬ ويتســـللون إل ـــة٬ ويقومـــون بنســـف بعـــض خطـــوط الهدن اضـــي المحتل

منشــآت العــدو٬ فيفجــرون أنابيــب الميــاه٬ ويــدمرون أعمــدة الكهربــاء٬ ويقتلــون بعــض 

                                                 
كامــل الشــريف فــي مقدمــة كتابــه "اإلخــوان المســلمون فــي حــرب فلســطين"٬ ص  يقــول األســتاذ )٢(

٬ ويتـــيح لهـــم الفـــرص :  " إن كـــل تـــأخير فـــي مكافحـــة اليهـــود يكـــون فـــي مصـــلحتهم دون ريـــب١١
لمواصلة اإلعداد٬ ويدفعهم إلـى التوسـع علـى حسـاب العـرب قبـل أن تتغلـب حركـات اإلصـالح فـي 
دولهــم ويصــبح مــن العســير إحــراز كســب جديــد. وٕاذن فــال بــد مــن وســيلة يكــون مــن شــأنها عرقلــة 

يـدًا للغـزو ستعداد اليهودي وتعطيل حركات اإلنشـاء القائمـة فـي (إسـرائيل)٬ ويكـون ذلـك كلـه تمهاال
الحصـار  -١األكبر٬ ولن يتأتى ذلك إال بوسيلتين تسيران جنبًا إلى جنب٬ وهاتان الوسـيلتان همـا: 

 حرب العصابات".  -٢االقتصادي 
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األفراد٬ ويزرعون األلغام لنسف وسائل النقل داخل فلسطين المحتلة٬ ثم يعودون إلى 
  القطاع. 
ان يســتعدون للتســلل إلــى األراضــي وبينمــا كانــت مجموعــة مــن شــباب اإلخــو   

المحتلة للقيام بعملياتهم المعتادة٬ وقعت في كمـين نصـبته لهـم القـوات المصـرية٬ إال 
أنهم استطاعوا الهرب٬ ولكنهم تمكنوا من التعرف علـى الطالـب خليـل الـوزير٬ فـألقي 
القـــبض عليـــه٬ ووضـــع فـــي الســـجن لمـــدة أســـبوع٬ وقـــد كـــان خليـــل الـــوزير مـــن أنشـــط 

الذين تدربوا في معسكرات الكتيبة الفلسطينية وكان في ذلك الوقت طالبًا في الشباب 
                                                مدرسة فلسطين الثانوية. 

  و قد خرج خليل الوزير من السجن بكفالة الشيخ هاشم الخزندار يرحمه اهللا .
ســـــتدعت و مـــــن الجـــــدير بالـــــذكر أن إدارة المباحـــــث غـــــي غـــــزة ا

الشيخ هاشم فيما بعد ٬ و طلبوا منـه هنـاك أن يوقـع تعهـدا بمنـع 
أي تسلل أو اعتداء على إسرائيل .. رفض الشيخ التوقيع قـائًال: 
اجعلـــــوني قائـــــدًا لقـــــواتكم المســـــلحة فـــــي القطـــــاع٬ ومســـــئوال عـــــن 

الشرطة٬ عند ذلك استطيع أن أوقع لكم على هذا التعهد٬ و خرج من إدارة المباحـث 
  أسمعهم من الكالم ما ال يحبون . بعد أن

كــان لهــذه العمليــات "األثــر األول فــي انفجــار االشــتباكات علــى الحــدود بــين   
قطـــــاع غـــــزة وفلســـــطين المحتلـــــة علـــــى نطـــــاق واســـــع. وقـــــد أدت الـــــردود الصـــــهيونية 
المتغطرســة٬ والقصــف الوحشــي لألســواق واألحيــاء الســكنية٬ والغــارات المتكــررة علــى 

ة الصــــغيرة٬ إلــــى إدخــــال أعــــداد كبيــــرة مــــن الحــــرس الــــوطني نقــــاط الحــــدود المصــــري
يرحمــه  �مصــطفى حــافظ  وبإشــراف مــدير المخــابرات المقــدم المصــري إلــى القطــاع٬

ــــدي ملغــــوم عــــام  �اهللا  ــــه المخــــابرات الصــــهيونية فيمــــا بعــــد٬ بطــــرد بري ــــذي اغتالت ال
بعيـــدين عـــن ذلـــك النشـــاط  �فـــي هـــذه الحقبـــة الالحقـــة  �وكـــان اإلخـــوان  �م١٩٥٦

لحكومي بطبيعة الحال٬ بل لقد كانوا يتعرضون للمطاردة والمالحقة ألن السـلطة لـم ا
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. فقـد كـانوا يمارسـون مـع )١(تكن تريد أن يجرها أحد إلى صدام كبير مـع (إسـرائيل)" 
وكـان هـدف الحكومـة المصـرية فـي قطـاع غــزة  �عـض األصـابع  �(إسـرائيل) لعبـة 

لمســــلمين الــــذين كــــانوا يتزعمــــون أيضــــًا ســــحب البســــاط مــــن تحــــت أرجــــل اإلخــــوان ا
المطالبـــة بشـــن حـــرب فدائيـــة ضـــد (إســـرائيل) إلرغامهـــا علـــى إعـــادة حقـــوق الشـــعب 

مـن حكومـة بتوجيـه  �الفلسطيني المغتصـبة٬ فهـا هـي اإلدارة  المصـرية لقطـاع غـزة 
مصطفى حافظ بتجنيد األفـراد الـذين امـتألت بهـم السـجون فـي تكلف المقدم  �الثورة 

عــودوا التســلل إلــى داخــل األرض المحتلــة للقيــام بأعمــال فرديــة هـــم القطــاع والــذين ت
 بــدءواوغيــرهم ممــن لــديهم حمــاس وطنــي وقــاموا بتــدريبهم تــدريبات خفيفــة وســلحتهم و 

يضــــغطون بهــــم علــــى دولـــــة الكيــــان بقصــــد تخفيــــف هجماتهـــــا علــــى نقــــاط الحـــــدود 
  المصرية. 

الفلسـطينيين فـي وقد رفعت هذه األعمال شعبية حكومة الثورة المصرية بـين   
كـــل مكـــان وأصـــبح جمـــال عبـــد الناصـــر أملهـــم فـــي اســـتعادة الـــوطن الســـليب بعـــد أن 
كانــت شــعبيته فــي مصــر قــد وصــلت إلــى الصــفر تقريبــًا بســبب مشــروعات التــوطين 
والتخــاذل المخــزي أمــام الضــربات القويــة التــي اعتــادت دولــة العــدو أن توجههــا إلــى 

مدنيــة فــي القطــاع وكانــت أول األمــر تكتفــي نقــاط الحــدود المصــرية وٕالــى المراكــز ال
باحتجاج يكون أحيانًا "شديد اللهجة" مما دفع الشـاعر الفلسـطيني األسـتاذ أحمـد فـرح 

  عقيالن٬ إلى التهكم عليهم قائًال: 
  فيرد على كل صفعة باحتجاج  يصفعه الكلب على وجهه   

  
  

                                                 
 .١١٢ � ١١١م ص ١٩٦٧ � ١٩٤٨قطاع غزة من  �حسين أبو النمل  )١(
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  الفصل التاسع
  تحميلي أمانة الدعوة 

ة التـي وجهتهـا حكومـة الثـورة إلـى جماعـة اإلخـوان أثرت الضـربات المتالحقـ  
المسلمين في مصر تأثيرًا سـيئًا علـى الـدعوة اإلسـالمية فـي قطـاع غـزة٬ فـأحجم عـدد 
كبيــر مــن الــدعاة عــن القيــام بأعبــاء الــدعوة خوفــًا مــن أن يتهمــوا بــأنهم مــن اإلخــوان 

يؤديهــا  المســلمين٬ واقتصــر نشــاط الــدعاة علــى خطــب الجمعــة الرســمية٬ والتــي كــان
أكثــر الخطبــاء كعمــل وظيفــي خــال مــن الحماســة واإلخــالص المــؤثرين فــي النفــوس٬ 
وقد فتح هذا الوضع الباب أمام الشيوعيين ودعـاة اإللحـاد والرذيلـة٬ فأخـذوا يصـولون 
ويجولـــون٬ مســـتغلين تركيـــز الحكومـــة علـــى مراقبـــة أفـــراد جماعـــة اإلخـــوان المســـلمين 

ينشــطون فــي نشــر مبــادئهم  بــدءوامعــوا أنفســهم٬ و وتعقــبهم. فلــمَّ أعــداؤهم شــعثهم٬ وج
الضــالة٬ وأفكــارهم المريضــة٬ وقــد ســاعدهم علــى ذلــك أن أعــدادًا مــنهم كانــت تحتــل 
مراكز حساسة في قسم التعليم بوكالة الغوث٬ جعلت الترقيات حكرًا علـى الشـيوعيين 

  وأعوانهم. 
عيون وبعـــد أن اســـتوردت مصـــر الســـالح مـــن االتحـــاد الســـوفيتي أخـــذ الشـــيو   

يتبجحــون ويعلنــون عــن أنفســهم٬ ويجــاهرون بــآرائهم بوقاحــة عجيبــة٬ وأخــذوا يكثــرون 
مــن المناقشــة حــول وجــود اهللا ســبحانه وتعــالى٬ ويشــككون فــي األديــان عامــة٬ وفــي 
اإلسالم بوجه خاص٬ ويكذبون األنبياء٬ ويقدمون فكرهم المريض للشباب٬ مسـتغلين 

الفلسـطينيين بوجـه عـام٬ علـى النظــام  حالـة الالجئـين البائسـة بوجـه خـاص٬ وغضــب
  الدولي٬ الذي ساند اليهود على إنشاء دولة (إسرائيل) على أرض فلسطين. 

كنــت أدخــل مــع بعضــهم فــي مناقشــات علميــة٬ كانــت تتطــور فــي كثيــر مــن   
سكات من يتصدى إ٬ وقد لجأوا إلى طريقة خسيسة في األحيان إلى استعمال األيدي
نــــه عميــــل للرأســــمالية األمريكيــــة٬ وبالتــــالي فهــــو عميــــل لمقــــارعتهم٬ وهــــي اتهامــــه بأ
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ل(إســرائيل)٬ وكـــانوا يوجهــون هـــذه التهمــة لكـــل مــن يـــدافع عــن الـــدين٬ ثــم طوروهـــا٬ 
ووســـعوها٬ حتـــى جعلوهـــا تتســـع لكـــل شـــاب يصـــلي٬ حتـــى لـــو تـــوارى فـــي بيتـــه ألداء 

مــن إليهــا وهــي: اتهــام المــدافع عــن الــدين بأنــه  نو يلجــأالصــالة. وتهمــة أخــرى كــانوا 
اإلخــوان المســلمين٬ ثــم يشــنون عليــه هجومــًا عنيفــًا٬ بعــد أن يلصــقوا بــه هــذه التهمــة٬ 
فيقولـون لـه: "أنــت مـن الــذين كـانوا يريــدون قتـل جمـال عبــد الناصـر٬ أنــت مـن الــذين 
كانوا سيدمرون مصر٬ أنت من عمـالء االنجليـز.. إلـى آخـر الـتهم الكفيلـة بإسـكاته٬ 

  ض عليه بهذه التهمة المؤدية به إلى السجن. بل هروبه من الجلسة٬ حتى ال يقب
ون فـي اإليقــاع بأعـدائهم٬ وأذكــر بهـذه المناســبة أنـه عنــدما عــين نــوكـانوا يتفن  

الشيخ "عز الدين طه" مدرسًا٬ وذهب ليباشر عمله قابله أربعة من الشيوعيين٬ وبعد 
هم: "ال قــال: "الحمــد هللا" فقــال لــه أحــدفا بــه قــالوا لــه كيــف حالــك يــا شــيخ؟ أن رحبــو 

الحمد مش هللا الحمد لجمال عبد الناصر". فما كان من الشـيخ إال أن شـتمهم٬ وشـتم 
جمال عبد الناصر٬ وأردف قائًال: "باألمس كنتم تشتمونه٬ أما اآلن فهو يحمـل رمـح 
لينــين وســيفه لــذلك تعبدونــه". فشــهدوا عليــه وأدخلــوه الســجن٬ ولــوال أن حــاكم المنطقــة 

إلى حيلة الشيوعيين ووسائلهم٬ لطالت مدة سـجن الشـيخ٬ الوسطى بدير البلح٬ فطن 
  وَلُفِصَل من عمله الذي لم يبدأه. 

وقصــة أخــرى حــدثت مــع األســتاذ "محمــد أبــو ديــة"٬ إذ كــان يصــلي الظهــر٬   
وخلفه مجموعة من الطالب٬ فقرع مدرس شيوعي الجرس قبل موعده بخمس دقائق٬ 

ضربهم بعصـا طويلـة٬ حتـى أرغمهـم وانطلق إلى الطالب الذين يصلون خلفه٬ وبدأ ب
 �علــى تــرك الصــالة٬ ولمــا اشــتكى األســتاذ المــذكور وجــه إليــه مكتــب تعلــيم الوكالــة 

إنــذارًا٬ واعتبــروه مــذنبًا٬ ألنــه يقــيم الصــالة فــي  �الــذي كــان تحــت ســيطرة الشــيوعيين 
  المدرسة ويحرض الطالب على ذلك٬ أما المدرس الشيوعي فُعدَّ بريئًا. 

عيون فــي محـــاربتهم لإلســالم٬ وتشــكيكهم فـــي كــل المثــل التـــي اســتمر الشــيو   
جــاء بهــا٬ حتــى لقــد كــان طبيعيــًا أن يقــول المــدرس الشــيوعي لمــن يحمــل قرآنــًا مــن 
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التالميــذ مــا هــذا الكتــاب؟ فيــرد التلميــذ: "هــذا هــو القــرآن الكــريم يــا أســتاذ"٬ فيقــول لــه 
يـر متكافئـة٬ يشـكك التلميـذ األستاذ:" تأليف من هذا يا ولد؟"٬ ثـم يبـدأ معـه مناقشـة غ
  في دينه٬ وفي القرآن٬ والصوم والصالة٬ وكل الفرائض. 

وقد ضاق الناس ذرعًا بتصرفات الشيوعيين٬ وخاصة أئمة المساجد والـدعاة   
الرســـميون الـــذين كـــانوا يـــأتون إلـــى قطـــاع غـــزة منتـــدبين مـــن األزهـــر الشـــريف للـــوعظ 

المســـئولين٬ فأخـــذ هـــؤالء يشـــجعون واإلرشـــاد٬ ورفعـــوا شـــكواهم إلـــى رجـــال الحكومـــة و 
الــدعوة والــدعاة بعــض الشــيء٬ ويحثــون المدرســين علــى القيــام بالــدعوة إلــى الفضــيلة 

  والوقوف في وجه الشيوعيين. 
وأذكــر أننــي كنــت أعطـــي درســًا خاصــًا ألوالد أحـــد المســئولين٬ فجــاء الوالـــد   

ب وتحـــدث وجلـــس بجـــانبي أثنـــاء الـــدرس٬ وأعجـــب بحـــديثي فســـألني : "لمـــاذا ال تـــذه
بمثـــل هـــذا فـــي المســـجد"؟ فقلـــت لـــه: "لـــو فعلـــت ذلـــك التهمنـــي الشـــيوعيون بـــأني مـــن 

ــــك لــــن تســــتطيع أن ت ــــم اإلخــــوان المســــلمين٬ وعنــــد ذل منــــع األذى عنــــي"٬ فســــكت ول
    ) ١(يتكلم.

هذه لمحة عن الظروف التي كان يعيشها قطاع غزة عندما كنت فـي مقتبـل   
ن لإلســالم٬ ونتحــدث عــن المناقشــات العمــر٬ وقــد كنــت ألتقــي مــع بعــض المتحمســي

اصـح فـي كيفيـة الـرد علـيهم٬ وأي الكتــب تنكانـت تحـدث مـع الشـيوعيين٬ وكنـا نالتـي 
  يجب أن نقرأها لتقوى حجتنا في الدفاع عن اإلسالم٬ ولنخرس أعداءه. 

كــان نشــاط الشــيوعيين منصــبًا علــى الــدعوة إلــى اإللحــاد٬ ومحاربــة األديــان٬   
وة إليها٬ وما جمع الشيوعيين على هذه المبادئ الهدامة الرغبـة وتزيين الرذيلة٬ والدع

فــي اإلصــالح وتحســين حــال الفقــراء٬ فهــم أبعــد النــاس عــن التفكيــر فــي تفــريج كربــة 
المكــــروب٬ أو مســــاعدة المحتــــاج٬ ولكــــنهم اجتمعــــوا علــــى الشــــيوعية إمــــا النحاللهــــم 

                                                 
ين في الحقبة من سـنة مدير الشئون االجتماعية وأمور الالجئ �) هو العقيد / عبد العظيم فرج ١(
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ي نشــأوا فيهــا٬ فوجــدوا الخلقــي٬ وٕامــا لعقــد نفســية يعيشــونها٬ أو لنشــأتهم الوضــيعة التــ
أنفســهم محتقــرين منبــوذين. وٕانــي أتحــدى أي إنســان مــنهم لــيس فيــه واحــدة مــن هــذه 
الصــفات. وقــد وجــدوا فــي الشــيوعية وأفكارهــا الملجــأ الــذي يهربــون إليــه٬ تخلصــًا مــن 

  القواعد الخلقية والدينية التي من أجلها احتقرهم الناس ونبذهم المجتمع. 
رفين يبعــث الحمــاس فــي نفوســنا٬ فيجعلنــا نضــاعف كــان نشــاط هــؤالء المنحــ  

نشــاطنا٬ وكنــا نقــول ألنفســنا: إذا كــان هــؤالء المبطلــون الملحــدون المنحلــون يقومــون 
بهــذا النشــاط لنشــر بــاطلهم وتثبيــت فســادهم فــنحن أولــى بــأن نقــوم بالــدفاع عــن ديننــا 

إن اهللا يـدافع عـن والدعوة إلى اإلسالم٬ واهللا سـبحانه لـن يترنـا أعمالنـا فهـو القائـل : "
  )١(الذين آمنوا" 

ولعلهــا إرادة اهللا ووعــده بحفــظ دينــه٬ فهــدانا إلــى هــذا الطريــق٬ بعــد أن أهملــه   
النــاس٬ وســاقنا إليــه بعــد أن تنكــب عنــه آخــرون٬ مصــداقًا لقولــه تعــالى: "وٕان تتولــوا 

   )٢(يستبدل قومًا غيركم ثم ال يكونوا أمثالكم".
مــن الشــباب٬ عنــدما  رلــواء الــدعوة كثيــوهــذا مــا هــو حاصــل اآلن إذ حمــل   

تقدمت بنا السن٬ وأصبحنا غير قادرين على حمـل لوائهـا والـدفاع عنهـا٬ فخـاب ظـن 
من اعتقد أن قوة الدعوة ونشاطها مربوط بشخص أو جماعـة٬ إذا ُأسـكتوا خفـت نـور 

  اإلسالم٬ ثم ال يلبث أن يزول. 
جهــاز علــى لإلناصــر نــار حقــده وســطوته وجبروتــه فقــد صــب جمــال عبــد ال  

الــدعوة اإلســالمية فــي مصــر٬ وقــد أعانــه فــي ذلــك كثيــر مــن الجبــارين٬ ومــاذا كانــت 
النتيجــة؟ لقــد عــاد اإلســالم وارتفــع صــوته عاليــًا شــامخًا فــي مصــر وذهــب أعــداؤه٬ إذ 
أخذهم اهللا أخذ عزيز مقتدر٬ بعد أن أرانا اهللا فيهم عجيب قدرته؛ فمنهم من تقطعـت 

٬ )٤(ومــنهم مــن قتــل طريــدًا  )٣(ق والنــاس ينظــرون إليــه. أوصــاله علــى جوانــب الطريــ
                                                 

 . ٣٩)سورة الحج آية ١(

 . ٣٨) سورة محمد آية ٢(

 . في مصر قائد السجن الحربي :) حمزة البسيوني٣(

  لمصر. وزير الحربية السابق: ) شمس الدين بدران٤(
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٬ ومـنهم مـن التقطـت لـه )١(ومنهم من مات بعد أن ذاق مذلـة الشـلل وهـوان اإلهمـال 
الصــور وهــو يركــع علــى أقــدام محاميــه٬ يحــاول تقبيــل حذائــه طالبــًا العطــف والرحمــة 

لى الــدفاع عنــه . ألنــه لــم يكــن يملــك أن يــدفع مصــاريف المحــامي الــذي تــو )٢(والرأفــة 
  قبل أن ينتقل إلى دار الجزاء. 

وقـــد نشـــر حـــديثًا كتـــاب عـــن الجـــرائم الجنســـية التـــي كـــان يمارســـها "صـــالح   
مرأة حامل اجه على نصر"٬ وهي جرائم يعجز إبليس أن يفكر فيها حتى لقد عقد زوا

في شهرها السابع٬ وولدت عنده بعد شهرين. وقد أرغم زوجها ليكون أحد شهود عقد 
  واج. الز 

وأمـــــا أجهـــــزة التجســـــس والتنصـــــت التـــــي كـــــان مـــــن المفـــــروض أن يتجســـــس   
ويتنصـــت بهـــا علـــى أعـــداء الـــوطن٬ فقـــد اســـتعملها ضـــد أبنـــاء الـــوطن وبناتـــه٬ كمـــا 
استعملها إليقاع مئات بل آالف البنات والنساء البريئات والشريفات في شباكه٬ وأخذ 

  )٣(المخابرات. ذلك مجموعات من ضباط يتاجر بأعراضهن٬ وقد شاركه في
  الفصل العاشر
  بداية التنظيم

تكـــررت لقاءاتنـــا الفرديـــة وكانـــت تزيـــد فـــي الصـــيف عنـــدما يـــأتي المغتربـــون   
لقضــاء عطلــتهم الصــيفية٬ وكــان يحــدث أحيانــًا أن نلتقــي بأعــداد ليســت قليلــة تصــل 
إلــى عشــرة أفــراد. وكانــت المناقشــات تــدور حــول الــدعوة والنشــاط الشــيوعي المعــادي٬ 

ـــارات وقـــد ت ـــى دعـــم النشـــاط اإلســـالمي أمـــام التي ـــاءات عـــن االتفـــاق عل مخضـــت اللق
المعاديــة لــه بكـــل اإلمكانــات المتاحــة٬ وقمنـــا أثــر ذلــك بتكـــوين تنظــيم ســري٬ يحمـــل 

  األهداف التالية: 

                                                 
  .الذي حاكم سيد قطبفي مصر رئيس محكمة أمن الدولة  ي:)  محمد فؤاد الدجو ١(

 . في مصر مدير المخابرات العامة :صر) صالح ن٢(

 نظر كتاب اعتماد خورشيد. ٬ يُ )عن جرائم صالح نصر٣(
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أوًال: القيــام بالــدعوة إلــى اهللا٬ والــدفاع عــن اإلســالم٬ وٕاقنــاع النــاس بأنــه هــو الطريــق 
رامــة إلــى المســلمين٬ وهــو الســبيل الوحيــد أيضــًا إلنقــاذ وطننــا الوحيــد لعــودة العــزة والك

  المغتصب فلسطين٬ فال يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها. 
ثانيــًا: الوقــوف أمــام أعــداء اإلســالم مــن شــيوعيين وغيــرهم٬ وتفنيــد آرائهــم ومقــارعتهم 

  الحجة بالحجة٬ كلما سنحت الفرصة.
طــالب المــدارس خاصــة٬ وٕاقنــاعهم بــااللتزام باإلســالم٬ ثالثــًا: االنتشــار بــين الشــباب و 

  سلوكًا٬ وعبادة٬ وخاصة فرائض الصوم والصالة واألخالق والمظاهر اإلسالمية. 
رابعًا: مساعدة المحتاجين٬ وبذل الجهد المستطاع لتفريج كرب الناس٬ والوقوف إلـى 

  جانبهم في األزمات٬ ومواساتهم في الفجائع والنائبات. 
إعـداد أجيـال مسـلمة٬ تأخـذ علـى عاتقهـا تحريـر فلسـطين٬ علـى الـنهج نفسـه خامسًا: 

الـذي رسـمه محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم٬ وسـار عليـه صـالح الـدين األيـوبي٬ إيمانــًا 
  منه بأنه الطريق الوحيد إلنقاذ البالد اإلسالمية عامة وفلسطين خاصة. 

  ة: وفي سبيل الوصول إلى هذه األهداف اتبعنا الوسائل اآلتي
أوًال: دعوة الناس بالقـدوة الحسـنة٬ فقـد حـرص كـل منـا أن يطبـق اإلسـالم علـى نفسـه 
وأهله ومن يعـول سـلوكًا وعبـادة٬ وأن يبتعـد عـن سفاسـف األمـور٬ وأن يحـرص علـى 
المثالية فـي كـل شـيء واإلخـالص والتفـاني فـي العمـل واألمانـة فـي المعـامالت مهمـا 

  ي مأخذ يأخذونه عليه. كلف ذلك٬ وأال يترك ألعداء اإلسالم أ
ــــًا: شــــراء ال ــــة النافعــــةثاني ــــب اإلســــالمية الفكري ــــذين ال إ و  ٬كت ــــى الطــــالب ال هــــداؤها إل

  يستطيعون شراء الكتب وأن ننصح الذين لديهم إمكانية بشراء تلك الكتب. 
ثالثًا: استغالل المساجد لاللتقاء بالشباب المـؤمن ودعـوتهم إلـى المشـاركة فـي تحمـل 

  أعباء الدعوة. 
رابعــًا: اســتغالل أوقــات الفــراغ لــدى الشــباب وخاصــة فــي اإلجــازة الصــيفية٬ إلبعــادهم 
عـــن الفســـاد٬ أو تعـــّود العـــادات الضـــارة مـــن تـــدخين وغيـــره٬ وذلـــك بتـــوجيههم وجهـــة 

البحر٬ ونزودهـا بمضـارب وكـرات صـغيرة٬  ئصب خيمة على شاطرياضية. فكنا نن
احه. وكنـا نحفـر حفـرة بـالقرب مـن وكرة طـائرة٬ وشـبكة وحديـد لرفـع األثقـال وبـدل سـب

الخيمــة للحصــول علــى المــاء العــذب لنســتحم منهــا٬ بعــد الســباحة لنزيــل ملوحــة مــاء 
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البحـــر عــــن األجســــام. وكنــــا باإلضــــافة إلــــى ذلـــك نضــــع فــــي الخيمــــة بعــــض الكتــــب 
اإلسالمية الفكريـة والمجـالت مثـل مجلـة األزهـر ومجلـة منبـر اإلسـالم ومجلـة الـوعي 

. ثــم ننطلــق بــين الطــالب والشــباب وخاصــة الفقــراء مــنهم نــدعوهم اإلســالمي الكويتيــة
  وكان ذلك مكلفًا في أماكن أخرى.  �إلى قضاء بعض الوقت على البحر مجانًا 

كنــا نجــد إقبــاًال علــى هــذه الخيمــة وفــي نهايــة الصــيف نجــد أن مجموعــة مــن   
لشــباب الشـباب التزمــت باإلسـالم وأخــذت تـدعو إليــه٬ وممـا أثلــج صـدورنا أن بعــض ا

الجــدد كــانوا أبنــاء أنــاس يعــادون اإلســالم٬ وبفضــل اهللا فــإن كثيــرًا مــن أولئــك اآلبــاء 
  أصبح بمساعدة أبنائه صديقًا مسلمًا ملتزمًا. 

٬ ربين الــذين يعملــون فــي دول الخلــيجوكنــا فــي الصــيف نلتقــي بــبعض المغتــ  
وكنــــا نحصــــل مــــنهم علــــى تبرعــــات نخصصــــها لمســــاعدة فقــــراء الطــــالب الملتــــزمين 

اإلسالم ٬ وكذلك الفقراء من أصحاب العائالت الملتزمة باإلسالم. ونخصص جـزءًا ب
البحـر فـي  ئعلـى الخيمـة التـي ننصـبها علـى شـاطلشراء الكتب والمجالت ولإلنفـاق 

  فصل الصيف. 
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  عبد الرحمن أحمد جبريل بارود

 ٬ولـد عبـد الــرحمن أحمـد جبريــل بـارود فــي قريـة "بيــت داراس"
م وتعلـــــم فـــــي مدرســـــتها حتـــــى الصـــــف ١٩٣٧إحـــــدى قـــــرى غـــــزة ســـــنة

أكمل دراسته في مدرسة بتدائي٬ ثم هاجر إلى مدينة غزة و الخامس اال
اإلمام الشافعي الثانوية ٬ ثم انتقل القسم الثانوي إلـى مدرسـة فلسـطين 

ثــــاني �م فحصــــل علــــى شــــهادة الثقافــــة ١٩٥٣-١٩٥٢الثانويــــة فــــي العــــام الدراســــي 
فـي مـدارس  ة مـن المرحلـة الثانويـة عـين مدرسـاً و في منتصف السـنة النهائيـ -ثانوي

٬ و أكمــل دراســته الثانويــة و حصــل علــى مجمــوع مرتفــع مكنــه مــن القبــول الالجئــين
نهـــا علـــى الليســـانس ٬ فحصـــل مهرة علـــى نفقـــة وكالـــة غـــوث الالجئـــينبجامعـــة القـــا

القـــاهرة إلكمـــال شـــهادة الماجســـتير٬  ٬ و أعطـــى منحـــة جامعيـــة مـــن جامعـــةالممتـــازة
  ٬ ثم أكمل شهادة الدكتوراه بتقدير ممتاز .يها بتقدير ممتازفحصل عل

يــز بجــدة و بقــي فيهــا حتــى عــام تعاقــد ليعمــل محاضــرا فــي جامعــة الملــك عبــد العز 
  يرحمه اهللا رحمة واسعة . ١٧/٤/٢٠٠٩ثم وافاه األجل المحتوم في  ٬م٢٠٠٨

م كنــت فــي طريقــي لزيــارة بعــض األقــارب فــي مخــيم ١٩٥١فــي صــيف عــام 
عنــدما  �شــمال غــرب مدرســة فلســطين الثانويــة التــي كانــت فــي طــور البنــاء �الشــوا 

٬ و كان عبد الرحمن بارود ٬ وياسـين ا من الطالب يتناقشون نقاشا حاداوجدت عدد
ان النقاش على أمور تتعلـق ٬ و قد كطرف في النقاش -فهماالذين لم أكن أعر �قفه 

ـــر بالـــدين حمن بـــارود ٬ بعـــد انتهـــاء ٬ و ال أدري كيـــف تـــدخلت ألقـــف بجانـــب عبـــد ال
٬ ونصحني أن أذهب عرفني على اسمه و تعرف على اسمي و النقاش أخذني جانباً 

 ألجــد أصــحاباً  ٬وصــف لــي المكــان٬ و إلــى المكتــب اإلداري لإلخــوان المســلمين بغــزة
  أكثر يفخر اإلنسان بصحبتهم.

٬ و ألنــي لــم عــن مكــان ســكناي المكــان ألنــه كــان بعيــداً لــم أذهــب إلــى ذلــك 
  .-الذي ال يزال مستعمال�ن أملك أجرة ركوب السيارة أو الحنطور أك
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٬ فقــد كــان يشــار إليــه بالبنــان يــه أكثــر فــي مدرســة اإلمــام الشــافعيو لكنــي تعرفــت عل
الترتيب األول بين العشرة األوائل في امتحـان شـهادة إتمـام الدراسـة على ألنه حصل 

  اإلعدادية .  
و فتحـت فـي  -بعـد قيـام الثـورة�سلمين أقبل الناس على جماعة اإلخوان الم

قـد سـبقني ٬ و القريبـة مـن سـكننا فانضـممت إليهـا منهـا شـعبة الرمـال ٬غزة أربع شـعب
وعـدد  ٬بد الرحمن العمصـيعإليها عبد الرحمن بارود٬ محمد الشيخ محمود صيام٬ و 

٬ قويـــت صـــلتي بهـــؤالء الثالثـــة لصـــدقهمو  ٬ن الشـــباب٬ و بهـــذا انتظمـــت صـــحبتنامـــ
  م الديني٬ و لبعدهم عن المقاصد الدنيوية .وصحة توجهه

ألخالق الفاضـلة٬ و بعـده ٬ وتمسـكه بـاميز عبد الرحمن بارود بصدق تدينهت
٬ وقـد انتخـب نائبـا للمراقـب العـام ٬ ولمـن حولـهوحبـه الصـادق ألصـحابه ٬عن الكـذب

  .لإلخوان المسلمين الفلسطينيين 

  : الطالب في الجامعةلرحمن بارود و عبد ا
القــاهرة �شــارع إيــران بالــدقي ٬٧٣ وكــان بيتــه و عبــد الــرحمن بــارود كثيــرينان محبــكــ

٬ كـــان القـــادمون مـــن الـــبالد مـــن مصـــر و مـــروراً  ذهابـــاً  نيـــر مـــن الفلســـطينييقبلـــه كث
 ٬املون فيها يحملون له هدايا قيمة٬ فيصله عشرات الهدايا في كـل عـامالعربية و الع

و يوزع الباقي على فقراء الطالب و  ةو كان من عادته أن يحتفظ لنفسه بهدية واحد
و هــم أحــوج النــاس إلــى هــذه  ٬و ال تصــلهم هــداياأحــد٬ هــؤالء ال يعــرفهم  :كــان يقــول
  الهدايا .

مــن الصــوف الجيــد صــالحة حــدث مــرة أن أهــدى إليــه أحــدهم قطعــة قمــاش و 
و أئناء  ٬لنفسه فأقنعه الذين يسكنون معه في الشقة أن يفصلها بنطاالً  ٬لعمل بنطال

ـــه للخيـــاط قابلـــه الطالـــب فـــي كليـــة الطـــب " ابـــراهيم القصـــاص "ذه ٬ فـــرأى قطعـــة اب
اهللا ! مــا أجمــل هــذه القطعــة !! فقــال عبــد الــرحمن: أتقبلهــا لــو أهــديت  :القمــاش فقــال
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و عـاد  ٬فقال له عبد الرحمن: هي هدية مني إليك ٬"و اهللا بموت فيها" فقال: إليك ؟
  إلى شقته بدونها .

و أخبــروه أن الحكومــة  ٬م١٩٦٥وة المصــريين فــي يوليــوزاره اثنــان مــن اإلخــ
لكثيــر مــنهم عــائالت المصــرية اعتقلــت أعــدادا مــن اإلخــوان المســلمين المصــريين و 

ـــرة٬  ـــون فـــي دول فقي ـــر يعمل ـــك أصـــحاب كث ـــة يرثـــى لهـــا٬ و أنـــت ل أصـــبحوا فـــي حال
  .٬ فوعدهم خيراً منهم ما تستطيع إلغاثة هذه األسرو نأمل أن تجمع  ٬الخليج

بأنهم طلبوا من عبد  ذين األخوين وبعد التحقيق اعترفات الحكومة القبض على هألق
٬ وأن المــذكور قــد وعــدهم سـر الفقيــرة مــن عــائالت المعتقلـينالـرحمن بــارود العــون لأل

  . خيراً 
و  م١٩٦٥٬جـــاءت مجموعــــة مــــن رجــــال المخـــابرات المصــــرية فــــي ســــبتمبر

فقــالوا لعبــد الــرحمن: "أنــت  ٬اقتحمــت الشــقة فوجــدت عنــده مــائتين و خمســين جنيهــا
و بعد عـذاب شـديد  ٬و اعتقلوه في السجن الحربي -أي أنه غني جداً -متحين قوي" 

بسـبع  م١٩٦٦حكمـوا عليـه سـنة  ٬وجهوا له تهمة "تمويل لنشاط اإلخوان المسلمين "
  سنوات سجن مع األشغال الشاقة .

٬ ثــم خــرج مــن الســجن فــي أكتــوبر قضــى فــي الســجن ســبع ســنوات عجــاف
م نـــال ١٩٧٣فـــي شـــهر يونيـــو ســـنة و  ٬م و أعـــاد كتابـــة رســـالة الـــدكتوراه١٩٧٢ســـنة
  و تعاقد للعمل في جامعة الملك عبد العزيز . ٬الدكتوراه بتقدير ممتاز درجة

و قـد أرســلت لــه أختــه رســالة و هــو فــي السـجن تســأله عــن حالــه فــرد عليهــا بالرســالة 
لسـؤال وتظهـرين اللهفـة علـّي فـي كـل و تلحـين فـي ا تسأليني يا أخيـه٬ " ... التالية :

اسمعي يا أخيه ٬ الحـق مـا  .٬ و نور قلبك بنور اإلسالميها فبارك اهللا فيكجملة كتبت
يٌد يحمينـي و يقينـي ٬ ملكـه أقوله لِك: إنني في حصن حصـين٬ و حـرز منيـع لـي سـ

د من كرمه في قلبـي ينبـوع سـعادة وقوله ال يرد٬ و كل ما عداه له عبد٬ وأج ٬ال يحد
فــي ذلــك٬ كي لســبيًال ينبــت الــورود و البســاتين٬ ال تشــس ال ينضــب٬ بــل يتــدفق عــذباً 
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٬ و لـيس فهو جار لـي٬ وتـاهللا لقـد عـز جـار اهللا٬ ومـا دام ذلـك كـذلك فلـيكن مـا يكـون
   .بكائن إال ما يشاء سيدي "

  :حياته في جدة
كمـا  �تعاقد الدكتور عبد الرحمن بارود مع جامعة الملك عبـد العزيـز بجـدة 

كــان يقــول دائمــا ميــة فــي المملكــة العربــة الســعودية٬ و و بــدأ حياتــه العل -ذكـرت ســابقا
 ٬ولـم يكـن لـه سـيارة يتنقـل بهـا ؛ فكـان ينفـق كـل دخلـه٬أنا ال أقيم وزنا لألمور المالية

٬ فوقف ساعة على الطريـق٬ و بوحدث مرة أن مرضت ابنته فأراد أن يأخذها للطبي
ابنتـه إلـى وجاء موعد عمله٬ فأعاد زوجتـه و  ٬الطبيبجد سيارة تنقله إلى عيادة لم ي

نـا لكنهـا فـي بعدها قلـت لـه: صـحيح أنـك ال تقـيم للمـادة وز  البيت و ذهب إلى عمله٬
٬ فلو كنت تملك سيارة لتمكنت من معالجة ابنتك و الذهاب إلـى الواقع لها وزن كبير

  عملك في الوقت المحدد .
فية فجمـع المحاسـب فـي الجامعــة قـد عمـل فـي الصـيف أثنـاء اإلجــازة الصـيو 

نقود اإلجـازة الصـيفية مـع النقـود التـي اسـتحقها مـن عملـه أثنـاء اإلجـازة و اشـترى لـه 
  سيارة مرسيدس.
أو الـــذين يســـمعون عنـــه٬ وكـــان  ٬ضـــيافة للفلســـطينيين الـــذين يعرفونـــهكـــان بيتـــه دار 

لحـــم  ن اللحـــم٬كثيـــرة مـــ اً أن يقـــدم لهـــم أنواعـــ عاديـــاً  يكـــرمهم غايـــة الكـــرم ؛ فكـــان أمـــراً 
  مشوي٬ و لحم كباب٬ و الكبسة٬ وغيرها .

اعترضــت ذات مــرة علــى عملــه ذلــك قــائال:" أال يكفــي لهــؤالء الضــيوف نــوع 
  ٬ أو حتى ربعه ؟!!اللحم ؟ هل باستطاعتهم أكله كله٬ أو نصفه واحد من

٬ هـــــل كـــــان ســـــميناً  فـــــرد علـــــي قـــــائال: ســـــيدنا إبـــــراهيم قـــــدم لضـــــيوفه الثالثـــــة عجـــــالً 
٬ وأطمئنـــك فـــإن هـــذا ن ســـيدنا إبـــراهيم كـــان يطعمـــه للنـــاسو لكـــ م أكلـــه٬باســـتطاعته

  الطعام سيجد من يأكله .
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كان بيته ال يخلو من الضيوف باستمرار حتى إن أخا زوجته قال لي مرة: و اهللا لـو 
كانــت أختــي خادمــة لهربــت مــن بيــت عبــد الــرحمن بــارود؛ إنهــا تــدخل المطــبخ فــي 

  نتصف الليل .الصباح و ال تخرج منه إال بعد م
أرســلت لــه أختــه تطلــب منــه أن يســاعدها فــي بنــاء بيتهــا فأرســل لهــا كــل مــا 
استلمه كبدل سكن و قدره ثالثـين ألـف لایر سـعودي و كانـت كـل مـا يملـك و لـم يكـن 

  يملك غيرها في ذلك الوقت .
 ٬كان ال يعجبه صنف من الناس ؛ و هـم الـذين يسـتدينون و ال يعيـدون مـا اسـتدانوه

دانه منـه لمـدة طويلـة و لـم يعـد لـه مـا اسـت ٬ان منه رجل وضعه المـادي جيـدفقد استد
  :التالية الرسالة فأرسل له

  " أخي فالن السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته ..
ال أدري كـــم مضـــى علـــى  :و بعـــد ن تكـــون و أهلـــك بخيـــر و عافيـــة و ســـتر٬أرجـــو أ

ــ ٬المبلــغ الــذي طلبــت منــي أن أعطيــه لشــقيقك ٬ و أنــت واحــداً  ه يومــاً مــا تــأخرت علي
و إنـــي و اهللا فـــي حاجـــة إليـــه٬ و فـــي نفســـي كـــالم  أو تـــاجراً  تعـــرف أننـــي لســـت ثريـــاً 

و ظ إخوانــك فــي المعاملــة كحظــي منــك أال يكــون حــ لكــن أرجــو أخجــل أن أقولــه٬ و
    . السالم "

وقـــد حرصـــنا أال نضـــم لهـــذا التنظـــيم الرجـــال المعـــروفين بـــأنهم مـــن اإلخـــوان   
ًا لعداء الدولة٬ وللبعد عن المشاكل معها٬ وحتى ال ينكشف تنظيمنا٬ المسلمين٬ تجنب

  رغم تقديرنا الشديد لهم. 
  هذا وقد كنا نعامل الناس من خالل  الدوائر اآلتية: 

ــدائرة األولــى: وهــم أعضــاء التنظــيم الــذين أخــذوا علــى عــاتقهم القيــام بالــدعوة إلــى  ال
وتطبيقــًا. وكــانوا يعــدون أنفســهم أســرة  اإلســالم بــين النــاس بعــد أن التزمــوا بــه ســلوكاً 

واحـــدة٬ وكـــانوا كالجســـم الواحـــد٬ إذا اشـــتكى منـــه عضـــو تـــداعى لـــه ســـائر األعضـــاء 
بالســهر والحمــى٬ مصــداقًا لحــديث الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم ٬ وكــان الواحــد منــا 

  يشعر باألمان واالطمئنان بين إخوانه هؤالء٬ وكأنه في أسرته وبين أهله. 
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الثانيــة: وتشــمل كــل مســلم يلتــزم باإلســالم فــي ســلوكه وعباداتــه ويقــوم بالــدعوة الــدائرة 
إليــه٬ إال أن ظروفــه ال تســمح لــه باالنضــمام إلينــا٬ والعمــل فــي صــفوفنا٬ إمــا لكــونهم 
معــروفين بــأنهم إخــوان مســلمون٬ أو ألنهــم ال يســتطيعون أن يحفظــوا ســرًا٬ أو ألنهــم 

عنــا٬ وكنــا نعامــل هــؤالء كمــا نعامــل أنفســنا٬ يحتلـون مراكــز ال تســمح لهــم باالنتظــام م
ونقـــف إلـــى جـــانبهم ونـــدافع عـــنهم٬ إذا لـــزم األمـــر وال نتـــركهم إذا وقعـــوا فـــي كربـــة أو 

  مشكلة. 
الــــدائرة الثالثــــة: وهــــم األشــــخاص الــــذين يلتزمــــون باإلســــالم والعبــــادات ولــــيس لــــديهم 

اول تنشيطهم بكل استعداد للقيام بأي نشاط للدعوة وهؤالء كنا نحسن الصلة بهم ونح
  الوسائل. 

الـدائرة الرابعــة: وهـم األفــراد الــذين ال يلتزمـون باإلســالم وال يـؤدون فرائضــه أو يــؤدون 
جـــزءًا وال يـــؤدون األجـــزاء األخـــرى٬ وهـــؤالء كـــانوا أغلبيـــة بـــين الشـــباب٬ وكنـــا نعـــدهم 
ـــاعهم  ـــدعوة٬ فنكثـــر مـــن زيـــاراتهم ومناقشـــاتهم٬ وذلـــك إلقن مجـــال الكســـب٬ وميـــدان ال

قيـــام بـــأداء الفـــرائض اإلســـالمية جميعهـــا٬ وأال يكتفـــوا بـــأداء بعضـــها. وكنـــا نحســـن بال
معــاملتهم ونهــديهم بعــض الكتــب٬ ونصــلهم فــي المناســبات٬ ونواســيهم فــي النكبــات٬ 

  ونشاركهم األفراح. 
الــدائرة الخامســة: وتشــمل أعــداء اإلســالم مــن شــيوعيين وملحــدين وأعــوانهم٬ وكــذلك 

خـــرى مـــن بعثيـــين وقـــوميين. وهـــؤالء كـــانوا األعـــداء الـــذين المالحـــدة مـــن األحـــزاب األ
رغـم مـا  �يتربصون بنا ونتربص بهم٬ وكانوا يحاربوننا بأخس الطرق وأقذرها وكانوا 

في أكثريتهم إقطاعيين٬ وكنا نحن الفقـراء الكـادحين  �يدَّعون من شيوعية واشتراكية 
وغيرهـا. وكنـا كالشـوكة فـي رغم ما كانوا يصفوننا به من أوصاف العمالة للرأسـمالية 

حلوقهم٬ وكم من مدرس مـنهم ضـربه طالبـه ألنـه تهجـم علـى الـدين أو علـى رسـولنا 
الكريم٬ وكـانوا عنـد العـدوان علـيهم يشـيرون بأصـبع االتهـام إلينـا٬ كمـا حصـل عنـدما 
ضـــرب طـــالب مدرســـة صـــالح الـــدين ناظرهـــا الشـــيوعي المعـــروف "معـــين بسيســـو"٬ 

ة الـــدكتور/ صـــالح مطـــر٬ "إلـــى أن تـــدخلت الحكومـــة فهـــرب مـــنهم٬ ولجـــأ إلـــى عيـــاد
ن رغــم علــم الجميــع صــبع االتهــام إلــى اإلخــوان المســلميلحمايتــه مــن المــوت٬ فوجــه أ

  بأن الذين ضربوه هم طالب مدرسته. 



 

 ٧٩

وقد كـان سـلوكهم المنحـرف سـببًا فـي انصـراف النـاس عـنهم واحتقـارهم٬ وقـد   
في المدارس٬ ومن المضحك أن تكررت عملية ضرب الطالب لمدرسيهم الشيوعيين 

يقـــول المــــدرس الشــــيوعي "أحمــــد الحــــاج" للطــــالب بعــــد أن ضــــربوه " أرجــــو أال يعلــــم 
  المدير بذلك"!. 

أمـا بالنســبة لنــا معاشــر المدرســين الملتـزمين٬ فكنــا نجــد الحــب واالحتــرام مــن   
الجميـــع٬ ذلـــك ألننـــا دائمـــًا نتعـــاون مـــع النـــاس٬ ونحـــرص علـــيهم ونحتـــرم مشـــاعرهم٬ 

قصارى جهدنا لمعـاونتهم٬ ونحـن فـوق ذلـك نلتـزم باإلسـالم قـوًال وعمـًال٬ نبتعـد  ونبذل
عن الغش٬ والكذب٬ والخيانة٬ نكره الرشوة ونحاربهـا٬ وكنـا مثـال اإلخـالص فـي أداء 
عملنا الـوظيفي٬ وكنـا نبعـد عـن مـواطن الريبـة٬ وال نتعـرض للدولـة بـاألذى أو النهـب 

مثــال مــن يعتمــد عليــه إذا ادلهــم الخطــب. وقــد  أو تبديــد األمــوال بــل كــان الواحــد منــا
عـــرف الجميـــع هـــذا الســـلوك٬ فكنـــا محـــل احتـــرام وتقـــدير المســـئولين٬ رغـــم االخـــتالف 

  الفكري بيننا وبين بعضهم أحيانًا. 



 

 ٨٠

  الفصل الحادي عشر
  في القطاعتوحيد المجموعات اإلخوانية 

القطـاع٬ بـل كـان فـي عندما بدأ النشاط السري لم يكن ينتظم فيه جميع اإلخـوان فـي 
: عبـد أذكـر مـنهم فـي غـزة األخـوةكل مدينة مجموعة يقودهم أحد اإلخوان النشـطاء٬ 

شـفيق ة٬ الرءوف أبو دي عبد٬ فهمي صقر٬ محمد نوفل٬ محمد أبو ديةاهللا أبو عزة٬ 
الـرحمن  عبـدة٬إبـراهيم عطو ٬ شـعبان البغـدادي٬ عمـر مسـعود٬ اهللا غـراب عبد٬ غراب
محمـــد ٬ موســى ثابـــتي٬ محمــود الشـــراف٬ صـــفوت النونـــو٬ كالـــرحيم ســكي عبد٬ســكيك

ة٬ محمـــد ســـالم٬ عثمان مقـــداد٬مصـــطفى أبـــو القمصـــاني٬ محمـــد الغرابلـــ٬ المصـــري
٬ وكـان األسـتاذ حمـاد الحسـنات فـي المنطقـة الوسـطى٬ حامـد عاشـور٬ سعيد عاشـور

ومحمــــد حنيــــدق البنــــا واألســــتاذ خيــــري األغــــا فــــي  )١(واألســــتاذ عبــــد البــــديع صــــابر
نس٬ واألستاذ أحمد رجب واألستاذ يعقوب نصر في رفح٬ وكان هؤالء يكثرون خانيو 

مــــن الزيــــارات الشخصـــــية والــــرحالت مـــــن بلــــد ألخـــــرى وكانــــت هـــــذه 
الزيـــارات تــــزداد فــــي حقبـــة الصــــيف وتكثــــر الحفـــالت الصــــغيرة علــــى 

قــــادمين مــــن الخــــارج شــــاطئ البحــــر احتفــــاًء بالمدرســــين المغتــــربين ال
الـزمن انتظمـت هـذه المجموعـات بعـد  ومع مرور .وطالب الجامعات
م فــــي إحــــدى المواصــــي فــــي خــــانيونس٬ التقــــى فيــــه جميــــع ١٩٦٢اجتمــــاع تــــمَّ عــــام 

                                                 
م ودرس فـي مـدارس الالجئـين بعـد حصـوله ١٩٣٢) ولد عبد البـديع صـابر فـي مدينـة يافـا سـنة ۱(

 على الثانوية ٬ ثم أكمل دراسته الجامعية انتسابا مسلم ملتزم٬ وقد قاد الحركة اإلسالمية فـي قطـاع
غزة في الخمسينيات ٬ ثم تعاقد للعمل في قطر . ثم انتخب رئيسا للجنة التنفيذية لجماعة اإلخوان 
المســلمين فــي العــالم العربــي و قطــاع غــزة فــي أواخــر الســتينات كــان اســمه"بديع" و لمــا كــان هــذا 

  اإلسم من أسماء اهللا الحسنى غّير اسمه إلى " عبد البديع" .
ن المسلمين في فلسطين هو هـاني مصـطفى بسيسـو٬ والثـاني هـو عبـد أول مراقب عام لإلخوا )٢(

 اهللا محمد أبو عزة ٬ والرابع هو عمر أبو جبارة .  البديع صابر٬ والثالث هو عبد



 

 ٨١

القيــاديين فيهــا٬ وانتخبــوا هيئــات إداريــة لكــل مكتــب٬ وانتخبــوا لجنــة تنفيذيــة للجماعــة٬ 
 ينيين األســتاذ هــانيين الفلســطملوكــان أول مراقــب عــام لإلخــوان المســومراقبــًا عامــًا٬ 

وكان نائبه األستاذ عبد الرحمن بارود ٬ ووضعوا قانونـًا أساسـيًا  )۱(فى بسيسومصط
  لها فكانت المكاتب اإلدارية كما يلي: 

المكتــب اإلداري لقطــاع غــزة وكــان يرأســه األســتاذ عبــد البــديع صــابر ثــم خلفــه  -۱
 م ١٩٦٣وبعد ذلك انتخب إسماعيل الخالدي عام عبد اهللا أبو عزة٬ 

م٬ حيــث انتخــب الشــيخ ١٩٦٧إلــى خروجــه مــن القطــاع ســنة رئيســًا لــه٬ واســتمر 
                                          أحمد ياسين. 

المكتب اإلداري للطالب الفلسطينيين فـي مصـر ويرأسـه الطالـب خليـل زعـرب  -۲
 ثم الطالب عبد الرحمن بارود. 

 ي األغا. المكتب اإلداري لإلخوان المسلمين في السعودية ويرأسه األستاذ خير  -۳

المكتـــب اإلداري فـــي قطـــر ويرأســـه األســـتاذ عبـــد البـــديع صـــابر الـــذي انتخـــب  -٤
رئيسًا للجنة التنفيذية لإلخوان المسلمين في فلسطين بعد انتقال األسـتاذ هـاني 

 مصطفى بسيسو إلى رحمة اهللا في السجون المصرية. 

جبــارة المكتـب اإلداري فـي الكويـت ويرأسـه األسـتاذ سـليمان حمـد ثـم عمـر أبـو  -٥
 يرحمه اهللا . 

                                                 
  



 

 ٨٢

  عمر محمد علي أبو جبارة

م و أتم دراسته الثانوية فـي مدرسـة اإلمـام ١٩٣٣ولد في يافا سنة
الشافعي الثانوية بغـزة و التحـق بجامعـة القـاهرة حيـث أتـم دراسـته 

وحكمت عليه محكمـة الشـعب   ١٩٥٤الجامعية و قد سجن عام 
اها و أتـــم التـــي حاكمـــت اإلخـــوان المســـلمين بخمـــس ســـنوات قضـــ

م و عــين مدرســا للعلــوم فــي مدرســة ١٩٥٨دراســته و تخــرج ســنة 
  فلسطين الثانوية .

  كان مؤمنا طيبا خدوما ٬ و كان مخلصا في دعوته في كل عمل يقوم به .
و كــان قــوي الشخصــية ؛ فقــد حــاول الطــالب فــي مدرســة فلســطين القيــام بمظــاهرة ٬ 

أخـــذ الطـــالب يتـــدافعون نحوهـــا فـــأمر مـــديرها مـــنعهم مـــن ذلـــك ٬ و قفـــل األبـــواب و 
لفتحها و نتج عن ذلك فوضى و اضطراب ٬ فتناول األستاذ عمر " الميكروفون " و 
قـــال : أيهـــا الطـــالب إن الدراســـة ستســـتمر كالعـــادة ٬ فمـــن أراد الدراســـة فليـــذهب إلـــى 
فصله و الذي ال يريد الدراسة فليـذهب إلـى حيـث يريـد ٬ وطلـب مـن البـواب أن يفـتح 

حتى يخرج من ال يريد الدراسـة ٬ وهنـا أحجـم الطـالب عـن الخـروج إال  باب المدرسة
قليل منهم وقفوا خارج الباب ٬ثم وقفوا   مترددين ٬ فأعاد عليهم العبـارات التـي قالهـا 
؛ مـــن يريـــد الدراســـة فليـــدخل و مـــن ال يريـــد الدراســـة فليـــذهب إلـــى حيـــث يريـــد ٬ أمـــا 

لـــدروس للـــذين يخرجـــون .. تـــردد الدراســة فستســـير بشـــكل طبيعـــي و لـــن يعيــد شـــرح ا
  الطالب قليال ٬ ثم دخلوا الفصول ٬ ومضت العملية الدراسية بشكلها الطبيعي .

موقـف آخــر يــدل علـى قــوة شخصــيته أن الحكومــة فـي قطــاع غــزة الحظــت و 
أن دائـــرة رعايـــة الشـــباب فـــي حاجـــة إلـــى رجـــال معـــروفين بقـــوة الشخصـــية و أخـــالق 

ضــم إلــى إدارتهــا ٬ وليســاهم فــي تحســين الجانــب حميــدة ٬ فاختــارت األســتاذ عمــر لين
الخلقـــي للشـــباب . وحـــث أن غضـــب مـــدير رعايـــة الشـــباب مـــن الـــذين يشـــاركونه فـــي 



 

 ٨٣

اإلدارة ٬ فصرخ في وجوههم آمرا الجميع بالخروج ٬ فخرجوا جميعا إال األستاذ عمـر 
أبـو جبــارة ٬ فســأله مـدير رعايــة الشــباب عـن عــدم خروجــه ٬ فقـال لــه: قبــل أن اخــرج 

لقــد طلــب منــي أن  أن أقــول لــك كالمــا يجــب أن تعرفــه:" ن هنــا لغيــر رجعــة أريــدمــ
٬ الطيبـة باالنضـمام إليهـاأنضم إلى هذه اإلدارة فأيقنت أني سأفقد جـزءًا مـن سـمعتي 

ألساهم بتحسين أخالق أبناء وطنـي٬  ولكني رضيت أن أتنازل عن جزء من سمعتي
سـتحيلة مـع وجـود أمثالـك الـذين لألسـف الشـديد وجـدت أن عمليـة اإلصـالح ملكني و 

  ".يتصرفون مع أعضاء اإلدارة بهذه األخالق السيئة
  و خرج من هناك ولم يعد .  

تعاقـــد للعمـــل فـــي الكويـــت و هنـــاك انتخـــب رئيســـا للجنـــة التنفيذيـــة لحركـــة اإلخـــوان 
 ين .  المسلمين الفلسطيني

 المكتب اإلداري في سوريا ويرأسه األستاذ عدنان النحوي.  -٦

  ب اإلداري بقطاع غزةالمكت
كــان يرأســه األســتاذ عبــد البــديع صــابر وعنــدما ســافر للعمــل فــي قطــر خلفــه   

ســماعيل الخالــدي بعــد ســفره إلــى البحـــرين. إتاذ عبــد اهللا أبــو عــزة٬ وخلــف هــذا األســ
وكــان يتبــع هــذا المكتــب شــعبتان فــي غــزة وشــعبة فــي المنطقــة الوســطى وشــعبة فــي 

  خانيونس وشعبة في رفح . 
رؤســاء هــذه الشــعب يتغيــرون مــن وقــت آلخــر لتعاقــد بعــض اإلخــوان وكــان   

  المسئولين وذهابهم إلى البالد العربية للعمل هناك. 
وعنـــدما انتخـــب مجلـــس الشـــورى مراقبـــًا عامـــًا وهـــو األســـتاذ هـــاني مصـــطفى   

بسيسو كانت شعبتا غزة يرأس إحداهما األستاذ زهير الزهري ويسـاعده األسـتاذ أحمـد 
  األخرى يرأسها األستاذ محمد الغرابلي.  ياسين والشعبة



 

 ٨٤

وفي المنطقة الوسطى كان يرأس الشـعبة األسـتاذ حمـاد الحسـنات٬ ويسـاعده   
األستاذ داود أبو خاطر٬ ثم األستاذ عبد الفتاح دخان٬ وفي خانيونس األستاذ خضر 

  تايه٬ ويساعده األستاذ جاسر األغا٬ وفي رفح األستاذ صالح الدين صالح. 
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  اهللا محمد أبو عزةد. عبد 

ولــد الــدكتور محمــد أبــو غــرة فــي قريــة يبنــا قضــاء الرملــة 
م و هـــــو رجـــــل عصـــــامي ذو أخـــــالق عاليـــــة و لـــــه ١٩٣١ســـــنة 

  نظرات ثاقبة في التحليل السياسي .
هـــو يعمــــل كموظـــف فـــي وكالـــة الغــــوث أنهـــى دراســـته الثانويـــة و 
  وكذلك دراسته الجامعة .

تعاقــد للعمــل فــي البحــرين و تقــدم إلــى  عمــل فــي التــدريس فــي مــدارس الالجئــين ثــم
ببيروت و حصل علـى  ١٩٦٩دراسة الماجستير في التاريخ و قد حصل عليها سنة 

  م .١٩٨١امعة اكستر في بريطانيا عام من ج هشهادة الدكتورا
له عدة مؤلفات تناقش أحداث و أفكار عالمية يميل إلى قراءة الكتب و عنده اطالع 

مية فــــي قطــــاع غــــزة فــــي أواخــــر الخمســــينيات وأوائـــــل الحركــــة اإلســــال اســــع ٬ قــــادو 
  الستينيات من القرن العشرين .

  بعض الكتاب اإلسالميين.كاتب إسالمي وهو مسلم ملتزم له أفكار تعارض أفكار 
  أصيب بجلطة نسأل اهللا له العافية و المعافاة في الدنيا و اآلخرة . 

  مواجهات بيننا وبين أعداء الدعوة 
رًا (مــــديرًا) لمدرســــة النصــــيرات بــــد الفتــــاح حســــن دخـــان نــــاظكـــان األســــتاذ ع  

بتدائية٬ وكـان مطلوبـًا منـه أن يـدرس عـددًا مـن الحصـص أسـبوعيًا باإلضـافة إلـى اال
عمله اإلداري٬ وقد قام بتدريس مادة الدين لـبعض فصـول المدرسـة٬ وكـان مـن عـادة 

ة بعــــــض النظــــــار إعطــــــاء حصــــــة الــــــدين لمدرســــــي الرياضــــــيات٬ أو لمدرســــــي اللغــــــ
اإلنجليزيــة٬ أو لمدرســي اللغـــة العربيــة٬ ليحولوهـــا إلــى المــادة التـــي يدرســونها. وكـــان 
األستاذ عبد الفتاح يقوم بتدريس مادة الدين بأمانة وٕاخـالص٬ وذات يـوم جـاء بعـض 
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الموجهين فوجده متلبسًا بجريمـة تعلـيم الوضـوء للتالميـذ فقـال لـه: هـذا إضـاعة للمـاء 
  م). ١٩٦١تلك األيام سنة  (وكان الماء كثيرًا جدًا في

 تأديبيًا إلى مدرسـة "خزاعـة كتب الموجه تقريرًا في ناظر المدرسة٬ فنقل نقالً   
بتدائية لالجئين٬" وكان عليه أن يركب سيارة "األونروا" في الصباح الباكر٬ لتنقلـه اال

إلى عبسان٬ ومن هناك يمشي على رجليه مسافة كيلين٬ لعدم وجود سيارات هنـاك٬ 
ي تلــك المنطقــة لمــدة تزيــد عــن ثــالث ســنوات. وكــان كلمــا طلــب أن ينقــل إلــى بقــي فــ

  المدرسة التي كان فيها كانت إدارة التعليم في الوكالة ترد بالرفض. 
رفـــع شـــكوى إلـــى مديــــر الشـــئون االجتماعيـــة وأمـــور الالجئـــين العميـــد جمـــال   

ق والـــدين. ٬ وكـــان يرحمـــه اهللا رجـــًال فاضـــًال علـــى جانـــب مـــن الخلـــ)١(الـــدين صـــابر 
وٕاذا  �وقد كنـت أدرس أوالده فـي البيـت  �وبينما كنت جالسًا في زيارة له في مكتبه 

علــى العميـــد جمــال الــدين صـــابر٬  بمــدير التعلــيم فـــي الوكالــة عــدنان العلمـــي يــدخل
له العميــــد لمــــاذا ال تنقــــل النــــاظر عبــــد الفتـــاح دخــــان٬ فقــــال: هــــذا مــــن اإلخــــوان أفســـ

سكت العميد٬ وبعد خروج عدنان العلمـي٬ قلـت لـه بالنسـبة المسلمين٬ وال أريد نقله٬ ف
للناظر الذي يطلب النقل٬ لم يقل لك إنـه مشـاغب٬ ولـم يقـل أنـه صـاحب مشـاكل أو 
لــيس لديــه مؤهــل٬ فقــط جريمتــه أنــه إخــوان مســلمين. وهــل مــن حقــه هــو أن يعاقــب 

عمـل اإلخوان ؟ أليست هذه مـن مهمـات الحكومـة؟!! وٕاذا كـان األمـر كـذلك فمـا هـو 
الحكومـة إذن. فقـال لـي: أنـا لــم أسـتطع أن أتكلـم معـه ألنــك جـالس معنـا. ولـيس مــن 

  اللياقة أن أتكلم معه وأنت موجود "لكن مش ح فوتها له". 
طلبت من أخـي عبـد الفتـاح الـذي كـان يعمـل فـي مكتـب العميـد المـذكور أن   

  يسمع لي ماذا سيقول لألستاذ عدنان العلمي. 

                                                 
  م في مكتب شئون فلسطين في القاهرة. ١٩٦٧ترقى إلى لواء وعين حاكمًا عامًا للقطاع عام  )١(
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د سـاعة فقـال لـه العميـد: لـم أتكلـم معـك فـي موضـوع رجع عدنان العلمـي بعـ  
النـاظر ألن مدرسـًا كـان يجلـس معنـا٬ أنـت لـم تقـل أنـه ال يملـك مـؤهًال٬ ولـم تقـل أنـه 
مهمل في عملـه٬ فقـط رفضـت نقلـه ألنـه مـن اإلخـوان. عـايز أسـألك مـن الـذي كلفـك 

يـــا بمعاقبـــة اإلخـــوان. أنـــت تعتـــدي علـــى اختصاصـــنا كحكومـــة. احنـــا حنقـــول تعـــالوا 
إخـــوان٬ عـــدنان يحـــاربكم متطوعـــًا٬ ونشـــوف حيعملـــوا فيـــك إيـــه؟ اســـمع يـــا عـــدنان ده 

  يتنقل٬ سامع ده يتنقل ٬ فقال عدنان حاضر حاضر. 
لـــى إد الفتـــاح٬ فـــذهب فـــي اليـــوم الثـــاني نقلـــت هـــذه الحادثـــة إلـــى األســـتاذ عبـــ  

إليــه مكتــب التعلــيم فــي الوكالــة٬ ووقــف أمــام إدارة التعلــيم٬ وأخــذ يســب ويشــتم فخــرج 
األستاذ عدنان وأدخله إلى مكتبه٬ وأقسم أيمانًا مغلظة بأنه سينقله في أقـرب فرصـة٬ 

  وقد نقله إلى المدرسة التي كان فيها بعد ثالثة أشهر. 
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  بناء مسجد الشيخ أحمد ياسين

ض علينــا الشــيخ أحمــد ياســين عــر  م١٩٦٤أحــد االجتماعــات أوائــل عــام فــي 
٬ ذهبـت إلـى ٬ و قد اتفقنا على ذلكاطئ الشماليببناء مسجد في معسكر الش اقتراحاً 

اللــواء فيمــا بعــد ) جمــال الــدين (االجتماعيــة و شــئون الالجئــين العميــد مــدير الشــئون 
  من األخالق و الدين . على جانب عالٍ  فاضالً  و كان يرحمه اهللا رجالً  ٬صابر

بـل نريـد  ال :فقلـت ٬" أنت عايز الوكالة تبني لكـم مسـجداً  :عرضت عليه األمر فقال
"اجمعـوا فلـوس و تعـالوا  :فقـال ٬نبني فيه مسجداً  من الحكومة أن تخصص لنا مكاناً 

. "  
و  ٬٬ و بــدأنا بمــن حولنــالهــذا المشــروع الخيــري مــن المحســنينبــدأنا الجمــع 

 علـىو كـان الـذي  ٬قروش أو عشـرة قـروش ةكان المتبرع في ذلك الوقت يدفع خمس
وكــان للعملــة قيمــة  ٬جنيــه أو جنيهــا كــامالً جانــب مــن المقــدرة و الكــرم يــدفع نصــف 

  .لك الوقت إذا قورنت بقوتها اليوملية في ذاع
و كـان  ٬توجهت إلى الرجال المحسنين الذين يدفعون لنا لمثل هذه المشاريع

والشـــيخ هاشـــم  طـــا الشـــواالحـــاج هاشـــم عرأس هـــؤالء الحـــاج صـــادق المزينـــي و  علـــى
  الخزندار.

و بـــدأت أشـــرح لـــه  ٬ينـــيإلـــى بيـــت الحـــاج صـــادق المز  ذهبــت
ر الشـاطئ لمسـجد يـؤدون ضرورة المشروع و حاجة النـاس فـي معسـك

ـــدأ ب ـــه الصـــالة٬ و لكنـــي مـــا كنـــت أب ـــى ذلـــك شـــرح حفي اجـــة النـــاس إل
يـا  �: يـا عـم الحـاج ٬ فـأقول لـهالمسـجد إال وأجـد الحـاج صـادق يغـط فـي نـوم عميـق

 ٬د رحمـه اهللا إلـى النـومفيعـو  ٬أبدأ بالشـرح مـرة أخـرىو  ٬فيستيقظ من النوم ٬عم الحاج
فأجــابني  ٬معنــا فــي بنــاء مســجد بمعســكر الشــاطئنريــد منــك المســاهمة  :قلــت اً أخيــر و 
خــرج مــن جيبــه خمســة و يُ  ٬إلــك ســاعة بتشــرح ٬قــول مــن أول :هــو يتحســس جيبــهو 

مبلــغ كبيــر و  :لــت فــي نفســيلــيس لديــه إال هــذا المبلــغ . ق بأنــهو يعتــذر  ٬جنيهــات
  يعتذر !! 
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المغفرة له و رفع درجتـه عنـد  في سبباً كون في ميزان حسناته و تكون أسأل اهللا أن ت
  اهللا.

الــــالزم عرضــــت عليــــه األمــــر فتبــــرع بــــالبالط و  ٬ذهبــــت إلــــى الشــــيخ هاشــــم الخزنــــدار
  و أن يسكنه فسيح جناته .  ٬أسأل اهللا له الرحمة و المغفرة ٬للمسجد

و  -مـه اهللايرح� في يـوم آخـر ذهبـت إلـى المحسـن الكبيـر الحـاج هاشـم عطـا الشـواو 
و لكن  ٬: و اهللا إني اآلن أقوم ببناء مسجد في بيت حانونعرضت األمر عليه فقال

 فكــان ٬و أخــرج مــن جيبــه عشــرة جنيهــات ٬هــذا ال يمنــع مــن المشــاركة بمبلــغ بســيط
فـي بنـاء بيـت  . نسـأل اهللا أن يضـاعف لـه الثـواب و أن تكـون سـبباً مبلغ تلقينـاه أكثر

  .رحمته عند مليك مقتدرة في مستقر له في الجن
٬ و أخذت النقود .وصل مجموع المبلغ ثالثمائة جنيهابعد شهر من الجمع و 

٬ وقلـت لـه: جمعنـا ثالثمائـة ر الالجئـينتوجهت إلى مدير الشـئون االجتماعيـة و أمـو 
٬ و م) ٢٠ ١٥x في المعسـكر الشـمالي (أبعادهـافأمر بإعطائنا قطعة أرض  جنيها٬

وأثنـــاء الطريـــق قلـــت ٬ أن يـــذهب معـــي ليحـــدد لنـــا القطعـــةي بـــأمـــر أبـــا ســـعيد الخلفـــاو 
ــــاوي ــــا  :للخلف ــــت؟ م١٥x٢٠المــــدير أعطان ــــال رحمــــه اهللا٬ مــــاذا ســــتعطينا أن أنــــا  :فق
اخترتـه فـي  ٬ وأصبحت مساحة المسجد نصف دونـمفشكرته٬ و ٬ م٢٠x٢٥سأجعلها 

  .أعلى مكان في المعسكر
علـى البنـاء و بعـد  اإلشراف كّونا لجنة برئاسة الشيخ أحمد ياسين لمواصلة الجمع و

مـدة اكتمـل بنـاء شهرين أو ثالثة بدأنا الصالة في المسجد قبل أن يـتم البنـاء ٬ وبعـد 
  المسجد ٬ وبهذا أصبح في المعسكر أربعة مساجد .
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  ج صادق المزيني لإلخوان المسلمينكيفية انتماء الحا

حـــدثني الحـــاج صـــادق المزينـــي عـــن كيفيـــة انضـــمامه إلـــى 
لمســلمين فقــال: نزلــت بأحــد الفنــادق المصــرية بالقــاهرة فــي اإلخــوان ا

تجارة٬ و كنت أحمـل مبلغـًا مـن المـال٬ و خرجـت يومـًا مـن الفنـدق٬ 
وأنـــا أحمـــل نقـــودي معـــي٬ و لكنـــي فقـــدتها فلـــم أجـــدها٬ فعـــدت إلـــى 

الفندق و ال أدري أين وقعـت نقـودي منـي٬ نـاداني موظـف الفنـدق و قـال: هـذا مالـك 
وقــد وجــده هــذا الخــادم٬ فرحــت كثيــرا عنــدما وجــدت مــالي٬ و  وقــع منــك فــي الفنــدق٬

لكني اسـتغربت أمانـة ذلـك الرجـل الفقيـر و سـألته : مـا الـذي دفعـك إلـى إعـادة المـال 
إلــي و قــد وجدتــه و لــم يــرك أحــد؟! فقــال أنــا مــن اإلخــوان المســلمين و ال آكــل و ال 

ى مركــزهم العــام٬ أشــرب حرامــًا ٬ كافــأت الرجــل٬ ثــم ســألته عــن اإلخــوان٬ فــدلني علــ
فــذهبت إلــى هنــاك٬ و دخلــت المركــز٬ ســألت عــن المرشــد العــام لإلخــوان المســلمين٬ 

خول٬ منعنــي الحــارس فقلــت فقيــل لــي إنــه هنــاك فــي غرفــة مــع أصــحابه٬ حاولــت الــد
٬ هــل حســن البنــا لكــم أنــتم فقــط ؟! إنــه لنــا أيضــا فــنحن مســلمون و مــن بصــوت عــالٍ 

مـي٬ فخـرج و سـلم علـّي و رحـب بـي٬ و شـعرت حقنا أن نجتمع به٬ سمع اإلمـام كال
فعـــال بـــأني أمـــام رجـــل عظـــيم٬ فأعطيتـــه عهـــدًا أن أكـــون مـــن اإلخـــوان٬ و أن أدعـــو 

  غيري٬ ثم عدت إلى غزة٬ و انضممت إلى اإلخوان المسلمين.
كان له في شهر رمضان من كل عام عـادة طيبـة٬ و هـي إقامـة ثـالث والئـم٬ واحـدة 

لمعهـــد مقابـــل منزلـــه٬ و الثانيـــة يقيمهـــا ألصـــدقائه٬ و ألطفـــال معهـــد األيتـــام٬ وكـــان ا
  .ه من النار و أن يدخله بها الجنةالثالثة لرجال اإلدارة٬ نسأل اهللا أن تكون وقاية ل

  
    



 

 ٩١

  ضابط شرطة يحاول إيذاءنا فيسلط اهللا عليه
البحـر٬ ونضـع أمامهـا معـّرش  ئنا في كل صيف ننصب خيمة على شـاطك  

ا بدل سـباحة٬ ونحفـر حفـرة٬ لنحصـل منهـا علـى المـاء من سعف النخيل٬ ونضع فيه
العذب٬ لنزيل الملوحة عن أجسادنا بعد االسـتحمام فـي البحـر٬ ونضـع مجموعـة مـن 
الكتــب والمجــالت اإلســالمية. وكنــا نحــرص علــى عمــل غــداء هنــاك مــرة كــل أســبوع 

  على األقل. 
 ئإلــى قضــاء أوقــات فــراغهم علــى شــاط وكنــا ننطلــق بــين الطــالب نــدعوهم  

البحــر مجانــًا٬ وبــدون أي تكلفــة٬ فــإذا جــاء طالــب إلــى الخيمــة٬ وجــد مكانــًا مريحــًا٬ً 
وصحبة طيبـة٬ فيحـرص علـى المجـيء  دائمـًا٬ بـل ويـدعو أصـحابه للقـدوم إلـى تلـك 

  الخيمة. 
"٬ كـــان ...علينـــا ضـــابط البحـــر "أبـــو أحمـــدوفـــي صـــيف أحـــد األعـــوام تســـلط   

تصـاريح السـفن لمباشـرة الصـيد٬ وكـل  عمله محصورًا في متابعة سـفن الصـيد٬ بتفقـد
وأخـذ يهاجمنـا ويـتهجم علينـا فقلنـا لـه : "حسـبنا اهللا  يتعلـق بـذلك٬ جاءنـا أبـو أحمـدما 

  ونعم الوكيل نشكوك إلى اهللا". 
بعــد أيــام عــدة٬ مــن دعائنــا عليــه٬ وٕاذا بمجموعــة مــن الرجــال يجرونــه٬ وهــو   

ا عليه ضربًاُ◌ ولكمًا٬ يتهمونه معصوب العينين٬ وقد ربطوا يديه إلى الخلف٬ وانهالو 
بأنــه أضــاع علــيهم صــفقة حشــيش٬ فأشــفقنا عليــه٬ وأســرعنا إلــيهم٬ وأخــذنا نقســم لهــم 
باهللا أنـه بعيـد كـل البعـد عـن محاربـة الحشـيش٬ وأن عملـه محصـور فـي مراقبـة سـفن 

  الصيد. 
عنــدما ســمع صــوتنا قــال لهــم: "هــدول النــاس ال يكــذبون٬ أســألوهم٬ حلفــوهم   

 هؤالء أصدق نـاس فـي الـدنيا٬ (الحـظ: كـان يـتهجم علينـا٬ وهـو يعلـم أننـا يمين٬ واهللا
أصــدق نــاس فــي الــدنيا)٬ ومــا زلنــا نناقشــهم حتــى أقنعنــاهم بتركــه فقــالوا: إذا أطلقنــاه 
عرفنا٬ فقلنا لهم اتركوه عندنا واذهبوا إلى حيث تريدون٬ ونحـن بعـد ذلـك نفـك قيـوده٬ 

  ونرفع العصابة عن عينيه وكان ذلك. 



 

 ٩٢

وعنــدما خلصــناه٬ أخــذ يــدعو لنــا٬ ويقســم األيمــان المغلظــة أنــه لــن ينســى لنــا   
  هذا المعروف٬ ومنذ ذلك الحين لم يتعرض لنا بأي أذى. 

  موقف ضد حزب عدو
اعتـــــادت األحــــــزاب القوميـــــة والشــــــيوعية التحـــــرش بنــــــا٬ وافتـــــراء األكاذيــــــب٬   

مــــع الحكومــــة فــــي حالــــة غضــــب وتحــــريض الحكومــــة علينــــا٬ خاصــــة عنــــدما تكــــون 
تجـــاه اإلســـالمي٬ وحـــدث أن نشـــب خـــالف بـــين أحـــد األحـــزاب المعاديـــة أصـــحاب اال

والرئيس جمال عبد الناصر٬ فاقترحت على أعضـاء الهيئـة اإلداريـة للمكتـب اإلداري 
أن نقـــوم ضـــدهم بـــنفس مـــا كـــانوا يقومـــون بـــه ضـــدنا٬ وقـــد وافـــق علـــى ذلـــك أعضـــاء 

علــى اآليــة "وٕان عــاقبتم فعــاقبوا المكتــب ولــم يعــارض إال واحــد٬ فنفــذنا ذلــك اعتمــادًا 
  بمثل ما عوقبتم به .. " 

وعنــدما اجتمــع مجلــس الشــورى عرضــنا مــا قمنــا بــه خــالل العــام المنصــرم٬   
وعــرف المراقــب العــام بمــا فعلنــا بــالحزب المعــادي٬ فاستشــاط غضــبًا٬ واســتنكر علينــا 

م نظيـف ذلك٬ وقال لنا: كيف تقومون بوسيلة سيئة للوصول إلى هدف نبيل٬ اإلسال
  هدفًا ووسيلة٬ ورأينا امتعاظًا شديدًا في وجهه٬ تمنينا لو لم نقم بذلك العمل. 

  



 

 ٩٣

  الفصل الثاني عشر
  كيف تكونت حركة تحرير فلسطين "فتح"؟

  أوًال: جذور فتح اإلخوانية 
  تمهيد: 
كـان لإلخــوان المســلمين فــي قطـاع غــزة مركــز واحــد٬ وقـد كتــب علــى مدخلــه   

لإلخوان المسـلمين"٬ ثـم أنشـأ األسـتاذ سـليمان حمـد شـعبة فـي  عبارة "المكتب اإلداري
النصيرات بناها من الطـين٬ وقـد شـاركه فـي ذلـك األسـتاذ أحمـد عيسـى صـيدم ٬ وقـد 
بنوها بجانب المدرسـة التـي كـان يـديرها األسـتاذ سـليمان حمـد٬ وكانـا يقومـان بـبعض 

  النشاطات اإلسالمية. 
فــي الحقبــة التــي ســبقت قيــام الثــورة  لــم تكــن جماعــة اإلخــوان المســلمين قويــة  

المصــرية فــي قطــاع غــزة ال فــي العــدد وال فــي النوعيــة٬ وقــد نــالهم نصــيبهم مــن نكبــة 
م٬ وبقيــت هــذه الجماعــة علــى رغــم إلغــاء ١٩٤٨اإلخــوان المســلمين فــي مصــر ســنة 

  م. ١٩٥٢م على حالها حتى قامت الثورة المصرية سنة ١٩٥١قرار حلها سنة 
رة في مصر التي كان لها اتجـاه دينـي حاولـت أن تنصـف وعندما قامت الثو   

المظلــومين٬ وكــان اإلخــوان هــم الفئــة المستضــعفة التــي تحملــت الظلــم الشــديد٬ وذلــك 
م٬ فأنصـــفتهم ١٩٤٨ألنهـــم أخلصـــوا فـــي محـــاربتهم لليهـــود فـــي حـــرب فلســـطين ســـنة 

ين٬ المســـلمالثـــورة فـــي أول قيامهـــا٬ فظـــن كثيـــر مـــن النـــاس أن الثـــورة ثـــورة اإلخـــوان 
  ليهم٬ وكان اإلقبال على الجماعة شديدًا. إفسارعوا إلى االنضمام 

  ثانيًاً◌:  من هم دعاة تكوين حركة تحرير فلسطين "فتح"؟
  خليل الوزير وكمال عدوان يروجان لفكرة تكوين الحركة

م٬ طرأت علـى أذهـان بعـد ٧/٣/١٩٥٧بعد خروج اليهود من قطاع غزة في   
م٬ ١٩٤٩يقومــون بعمليــات فدائيــة داخــل خــط هدنــة ســنة أفــراد اإلخــوان الــذين كــانوا 



 

 ٩٤

فكــرة تكـــوين حركـــة ينضــم إليهـــا جميـــع أفـــراد الشــعب الفلســـطيني٬ تـــاركين اتجاهـــاتهم 
السياسية واختالفـاتهم الفكريـة٬ ويكـون الهـدف تحريـر فلسـطين كـل فلسـطين مـن نهـر 

وبعــد أن  األردن إلــى البحــر األبــيض المتوســط٬ ومــن رأس النــاقورة إلــى رفــح والعقبــة٬
  تتحرر فلسطين يعود كل صاحب فكر إلى فكره٬ وكل حزبي إلى حزبه. 

وقالوا: إذا بقينا ننادي نحن باإلسالم٬ فإننـا نعـرض أنفسـنا لنقمـة جمـال عبـد   
الناصر وغيـره مـن الزعمـاء العـرب بـل والعـالم أجمـع٬ أمـا إذا نادينـا بتحريـر فلسـطين 

  فإن جميع العرب سيقفون إلى جانبنا. 
تزعم هذه الفكرة خليل الوزير الذي قام بعدة عمليات داخـل خـط الهدنـة٬  وقد  

  وكذلك كمال عدوان. 
وكــــان رد اإلخــــوان بــــأن الغضــــب والحقــــد والكراهيــــة والحــــرب الموجهــــة إلــــى   

اإلخوان كانت نتيجة إلخالصهم في محاربة (إسرائيل) ومحاولة تحرير فلسطين مـن 
العربي وأخلصـت فـي محاربـة اليهـود بهـدف  اليهود٬ وٕاذا قامت أي جماعة في العالم

تحريــر فلســطين فإنهــا ســتواجه مــا واجهــه اإلخــوان المســلمون الــذين نقلــوا مــن ميــادين 
  القتال إلى السجون. 

ولكنهمــا أصـــرا علـــى فكرتهمــا٬ واســـتمرا فـــي نشـــرها بــين أفـــراد اإلخـــوان٬ وقـــد   
  أحدث ذلك بلبلة داخل الجماعة وٕارباك شديد. 

آمــن بفكــرتهم يــدعون إليهــا بــين جميــع االتجاهــات٬ ولكــنهم انطلقــوا هــم ومــن   
كانوا ال يجـدون مـن يشـاركهم هـذه األفكـار إال الـذين لـم يكـن لهـم اتجاهـات سياسـية٬ 
فقــد اســتقطب بعضــهم وبأعــداد قليلــة٬ ألن الحــزبيين وبعــض المســتقلين ظنوهــا حركــة 

غيــر مباشــر٬ مـن حركــات اإلخـوان المســلمين٬ يريــدون بهـا أن تضــمهم إلــيهم بطريـق 
وكــان مؤسســو حركــة تحريــر فلســطين يعــودون إلــى شــباب اإلخــوان فــي محاولــة إلــى 

  ضمهم لهذا التنظيم الرائد الجديد. 



 

 ٩٥

وأخيـرًا طلـب المســئول فـي اإلخـوان مــن الـذين آمنـوا بــالفكرة أن يكتبـوا رســميًا   
  )١(شارحين فكرتهم كتابة حتى ُيرد عليهم بشكل رسمي ومكتوب . 

لة كسب أفراد من اإلخوان المسلمين قائمـة حتـى اتفـق معهـم وقد بقيت محاو   
مسئولو اإلخوان علـى أن يقلعـوا عـن محاولـة ضـم أفـراد مـن تنظـيم اإلخـوان٬ ولكـنهم 

  لم يلتزموا بذلك٬ وكان ممن انضم إلى هذا التنظيم من اإلخوان: 
د إلـى (تركهم  فيما بعد وعاسليمان حمد  ٬سليم الزعنون٬ رخليل الوزين٬ كمال عدوا

  .قواعده)
  

  رياض الزعنون  محمد يوسف النجار  غالب الوزير  سعيد المزين
  صبحي أبو كرش    معاذ عابد       صالح خلف    أسعد الصفطاوي
  فتحي البلعاوي      عبد الفتاح حمود        يوسف أبو عميرة  سعيد المسحال
  رفيق النتشة  أحمد حلس  فرنجيمحمد حسن اإل  جمال عايش

  وكثير غيرهم   أبو كرش سليمان
ويعد خليل الوزير (أبو جهـاد) هـو أول مـن فكـر فـي إنشـاء حركـة فـتح٬ وقـد   

كان من قادة التنظيم السري العسكري لإلخوان٬ ونظم عددًا من العمليات الفدائية٬ و 
م٬ وُأدخل السجن وعذب٬ ثم خرج ١٩٥٣نفذ بنفسه عددًا منها٬ وقد ُقبض عليه سنة 

اإلخـــوان٬ وكـــان يعمـــل تحـــت إشـــراف وتوجيـــه األســـتاذ محمـــد أبـــو بكفالـــة أحـــد رجـــال 
ســـيدو الـــذي كـــان همـــزة الوصـــل مـــع قائـــد هـــذا العمـــل فـــي العـــريش٬ األســـتاذ كامـــل 
الشــريف. ومنــذ تأســيس فــتح ظــل أبــو جهــاد الرجــل الثــاني فيهــا حتــى استشــهاده فــي 

  .)۱(م١٩٨٨إبريل سنة 
                                                 

 مع الحركة اإلسالمية في العالم العربي .  انظر الدكتور/ عبد اهللا أبو عزة ٬ )١(

انظــر الـــدكتور / محســن محمـــد صـــالح٬ فلســطين ٬ دراســـة منهجيـــة فــي القضـــية الفلســـطينية٬ ) ١(
  ٣٨٠مركز الدراسات اإلسالمية٬ ص 
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(إســرائيل) مــن قطــاع وقــد انطلقــت حركــة فــتح وبــدأت بعمليــات فدائيــة داخــل   
غــزة والضــفة الغربيــة٬ ممــا أغضــب الحكــومتين المصــرية واألردنيــة٬ فألقــت الحكومــة 

م٬ وعـــذبوهم ١٩٦٥المصـــرية القـــبض علـــى جميـــع أعضـــاء حركـــة "فـــتح " بغـــزة ســـنة 
  بشدة٬ ثم أفرج عنهم٬ وكذلك فعلت الحكومة األردنية. 

لســـطين"٬ وقـــد وقـــام جمـــال عبـــد الناصـــر بالـــدعوة إلنشـــاء "منظمـــة تحريـــر ف  
وافقــت جامعــة الــدول العربيــة علــى ذلــك ووضــعوا "األســتاذ أحمــد الشــقيري" رئيســًا لهــا 

م٬ وكــان القصــد مــن ذلــك قطــع الطريــق علــى "حركــة فــتح"٬ وأي حركــة ١٩٦٤ســنة 
  فلسطينية سرية .

لمـــاذا اعتـــرض اإلخـــوان المســـلمون الفلســـطينيون علـــى التنظـــيم الجديـــد( حركـــة  
  فتح)؟-تحرير فلسطين

قــد اعتــرض اإلخــوان علــى الخطــة واألســلوب؛ إذ الخطــة مبنيــة علــى كثيــر ل  
مــن التخــيالت غيــر الواقعيــة٬ ولــذلك فإنهــا لــن توصــل إلــى هــدف التحريــر٬ كمــا رأوا 

  فيها فتحًا لمعركة من غير أن تكون القوى األساسية مستعدة لها. 
اك م ٬ فــإن هنــ١٩٥٦وبنـاًء علــى الــدرس الــذي اســتفاده اإلخـوان مــن عــدوان   

احتمــاًال كبيــرًا بــأن تُْقــِدم (إســرائيل) علــى احــتالل قطــاع غــزة والضــفة الغربيــة فيمــا لــو 
الدول العربيـة نفسـها لهـا. وبـذلك تكـون  يئكات الحدود إلى حرب لم تهتطورت اشتبا

  القضية قد انعكست٬ ويكون هدف التحرير قد أصبح أبعد وأصعب مناًال . 

  وقد أردفوا في ردهم بما يأتي: 
: إن اإلخـــوان المســـلمين الفلســـطينيين علـــى اســـتعداد لتجميـــد نشـــاطهم اإلســـالمي أوالً 

وتحويـــل تنظـــيمهم إلـــى العمـــل مـــن أجـــل فلســـطين مـــع االبتعـــاد عـــن أيـــة مظـــاهر قـــد 
تربطهم باإلخوان أو بالنشاطات اإلسالمية بشرط واحد فقط هو أن يقتنعوا أن الخطـة 

هـذا الشـرط بدرجـة يقينيـة فلـيس أقـل  ستؤدي إلى تحقيق هدف التحرير٬ فإذا لم يتوفر
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من أن يتوفر هذا الشرط بدرجة ترجيحية. أما أن يتخلوا عن حركتهم ودعوتهم لمجرد 
  تصورات خيالية يستحيل تحقيقها في عالم الواقع فذلك ماال يرضونه. 

وتوقــع اإلخــوان أن يواجــه المشــروع بعــدد مــن العقبــات التــي ال يمكــن تجاوزهــا٬ وأنــه 
خاطر ال تؤدي إلى ضياع الجهد والوقت والمـال فحسـب٬ وٕانمـا ترجـع ينطوي على م

  القضية الفلسطينية نفسها إلى الوراء وتؤخر عملية التحرير. 
  ثانيا٬: وفيما يلي بعض هذه العقبات التي أشاروا إليها:

الحالة الفلسطينية مختلفة عن حالة الجزائـر٬ فالشـعب الفلسـطيني مـوزع بـين    -أ
وعلى ذلك فإن أي نشـاط تحريـري سـيجري فـي أراٍض عربيـة٬ وجميـع الدول العربية٬ 

ال تسـمح ألي نشـاط سياسـي وعسـكري  �الدول العربية٬ وخاصة المحيطة بفلسطين 
  على أرضها غير صادر عنها أو بغير إذنها. 

إن الــدول العربيــة تخشــى مــن أي تحــرك عســكري أو سياســي علــى أرضــها    -ب
ي ال تثــــق بقــــدراتها علــــى المواجهــــة٬ وتطلــــب خوفــــًا مــــن أي رد فعــــل صــــهيوني٬ وهــــ

  السالمة بتجنب إثارة (إسرائيل) وتكتفي بالتصريحات الكالمية عن التحرير. 
ال يمكن مواجهـة (إسـرائيل) بمجهـود جـزء مـن الشـعب الفلسـطيني٬ بـل يجـب أن  -ج

يـــتم بحشـــد قـــوة الشـــعب كلهـــا ومـــن خلفهـــا كـــل الحكومـــات العربيـــة٬ أمـــا أن نخـــوض 
ضد (إسرائيل) ببضع مئات أو آالف من الفـدائيين مـع بقـاء الجيـوش معارك صغيرة 

  الضخمة معطلة٬ وترسانة األسلحة صدئة عمل ال يقود للخير أبدًا. 
ولكــنهم رفضــوا رد اإلخــوان قــائلين إن عبــد الناصــر الــذي يقبــل بقطــاع غــزة 

ين خــائن٬ وأن الملــك حســين الــذي يقبــل بالضــفة الغربيــة خــائن٬ وٕاذا كــانوا غيــر قــادر 
علـى الوقـوف أمــام (إسـرائيل) بعــد عشـر سـنوات مــن احـتالل فلســطين فليضـيعوا كمــا 

  ضعنا. 

مضى أولئك الرجـال فـي تكـوين تنظـيمهم٬ وقـد بـذلوا مجهـودًا كبيـرًا فـي ضـم   
رجال من اإلخوان إليه٬ وحدثت بعض المناكفات بين التنظيم الجديـد والتنظـيم القـائم 
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منضـمًا سـرًا إلـى التنظـيم الجديـد "فـتح"٬ َفُطِلـَب لإلخوان المسلمين٬ وقد كـان بعضـهم 
منهم تحديد موقفهم إما االنضمام إلى تنظيم فتح أو البقاء في تنظيم اإلخوان٬ وكان 
كـــذلك٬ وفـــي جلســـة أخـــرى قـــال رجـــال التنظـــيم ســـنلتقي معكـــم يومـــًا مـــا بعـــد تحريـــر 

  فلسطين. 

  :مبادئ حركة فتح وأهدافها
  ستراتيجيتها في النقاط التالية: إ هدافها و ختصار مبادئ حركة فتح وأيمكن ا
فلسطين ال يمكن استردادها إال عن طريق النضال المسلح والحرب الشـعبية  -۱

 طويلة األمد. 

لمعركة التحرير األولوية على أية تناقضات فكرية أو سياسية أو اجتماعية.  -۲
 وأن الهوية التي تجمع الفلسطينيين هي البندقية "هويتي بندقيتي". 

 ير فلسطين هو طريق توحيد الوطن العربي وليس العكس. تحر  -۳

 ضرورة تحرير اإلرادة الفلسطينية "القرار الوطني الفلسطيني المستقل".  -٤

 فتح حركة وطنية مستقلة.  -٥

 معركة تحرير فلسطين واجب عربي وديني وٕانساني.  -٦

الكيـــان الصـــهيوني مؤسســـة عنصـــرية عســـكرية متكاملـــة دخيلـــة وغازيـــة٬ وٕان  -۷
يعـــيش فيهـــا المســـلمون والنصـــارى -ة فلســـطينية عربيـــة ديمقراطيـــة٬ قيـــام دولـــ

 على أنقاضه أمر حتمي.  �واليهود بحقوق متساوية 

م٬ وأقـرت فـي المــؤتمر ١٩٦٨صـيغت هـذه المبـادئ فـي مـؤتمر فــتح الثـاني سـنة 
م مـع بعـض التعـديالت. وأضـاف مجلسـها ١٩٨٠م٬ والرابـع سـنة ١٩٧١الثالث سـنة 

مبـــدأ يقـــول: إن للشـــعب الفلســـطيني وحـــده حـــق ممارســـة م ١٩٧٣الثـــوري بعـــد حـــرب 
  السيادة الوطنية على أي جزء من أرض فلسطين يتم تحريره. 

لهـذا نجــد فــي قيـادات فــتح ورموزهــا شخصـيات ذات خلفيــات إخوانيــة أو مــن   
ومحمــود  �أبــو صــالح �حـزب التحريــر اإلســالمي٬ مثـل خالــد الحســن٬ ونمــر صـالح 
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 �زب البعث مثل فاروق القـدومي٬ سـميح أبـو كويـك أو من ح �أبو عبيدة  -مسودة
أو ذوي خلفيـات يســارية  �أبــو حـاتم  �وخالـد اليشـرطي٬ ومحمــد أبـو ميـزر  �قـدري 

مثل ماجد أبو شرار . وقد بقيـت القيـادة لمـدة طويلـة فـي أيـدي شخصـيات لهـا خلفيـة 
م: إخوانية٬ وتشـير بعـض المصـادر إلـى أن القيـادة األولـى لفـتح كانـت مـن خمسـة هـ

الفتـــاح حمـــود٬ وكمـــال عـــدوان٬ وســـليمان حمـــد٬  ٬ وعبـــد-أبـــو جهـــاد �خليـــل الـــوزير 
وياســر عرفــات. واألربعــة األوائــل كلهــم مــن اإلخــوان المســلمين٬ أمــا ياســر عرفــات٬ 

  فكان ُيعد مؤيدًا ومحسوبًا على التيار العام لإلخوان . 
جد نفسـه ومعروف أن التنظيم الذي ال يجتمع على هوية عقائدية محددة سـي  

  عرضة لعدد من المشاكل والتحديات. 
  ومن أبرز األزمات واالنشقاقات التي تعرضت لها فتح: 

ـــة المركزيـــة ١٩٦٦ � ١٩٦٥أزمـــة تنظـــيم الكويـــت  -۱ ـــدما أصـــدرت اللجن م : عن
العليا للحركة قرارًا بسحب الثقة من عضو الحركة السابق محمد ياسر عرفات 

مــــه بإعــــداد تقــــارير كاذبــــة٬ والتمــــرد علــــى القــــدوة٬ وٕاحالتــــه للتحقيــــق فــــورًا التها
القــرارات الجماعيــة٬ ومحاولتــه شــراء الضــمائر٬ وٕافشــائه أســرار الحركــة٬ وغيــر 

م علـى حسـاب خـروج ١٩٦٦ذلك. وقد تـم تطويـق هـذه األزمـة فـي نهايـة عـام 
  اهللا الدنان.  عضوين قياديين هما عادل عبد الكريم٬ وعبد

ي اتخذ شكًال عسكريًا يقوده أبو عبيـدة٬ م الذ١٩٨٦ � ١٩٦٧تمرد أبو عبيدة   -٢
  وقامت الحركة بفصل تنظيم الكويت كله. 

م : عندما انتقل عرفات إلى لبنان وحـاول إمسـاك ١٩٧٢أزمة تنظيم لبنان سنة  -٣
زمام األمور مباشرة بيده٬ حدثت أزمة تنظيمية خصوصًا مع ممثل حركة فتح 

ــــي لبنــــان يحيــــى عاشــــور  شــــكل تمــــرد مباشــــر ٬ اتخــــذت  -أبــــو حمــــدان  �ف
واعتصـــام فـــي تـــل الزعتـــر٬ وعمليـــات اعتقـــال وخطـــف وتصـــفية٬ حتـــى أحكـــم 

  عرفات سيطرته. 
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 - حركة فتح "المجلس الثوري": انشق عدد من قياديي فتح بقيادة صبري البنا    -٤
متهمـــين القيـــادة  �أبـــو داود  �ونـــاجي علـــوش٬ ومحمـــد عـــودة  �أبـــو نضـــال 

ثلــــه حركــــة فـــتح٬ وأنشــــأوا حركــــة فــــتح بـــاالنحراف عــــن خــــط التحريـــر الــــذي تم
"المجلس الثوري"٬ وأعلنوا التزامهم بمبادئ الحركة وأهدافها وبرامجها ونظامهـا 

نقـــاذ الحركـــة" ومـــارس هـــذا التنظـــيم لـــداخلي٬ ودعـــوا إلـــى "خـــوض الصـــراع إلا
ــًا أســاليب االغتيــال والتصــفية لعــدد مــن عناصــر فــتح الــذين يــرون أنهــم  أحيان

ي٬ فاغتــالوا "عصــام الصــرطاوي" ٬ وصــالح خلــف يخرجــون عــن الخــط الــوطن
  "أبو إياد" ولقي هذا التنظيم دعمًا من العراق وليبيا. 

فـــتح االنتفاضـــة: هـــو أبـــرز االنشـــقاقات عـــن فـــتح٬ وقـــاده أبـــو موســـى ٬ ونمـــر   -٥
م٬ ولعبت التـداعيات التـي نتجـت عـن ١٩٨٣في مايو  �أبو صالح  �صالح 

م ٬ واعتــراض العديــد علــى التوجهــات ١٩٨٢االجتيـاح الصــهيوني للبنــان ســنة 
السياســية لقيــادة فــتح وخصوصــا نحــو التســوية٬ وعلــى العديــد مــن المســلكيات 
التنظيميــة والماليــة والعســكرية. وقــد أدى هــذا االنشــقاق إلــى حــدوث صــدامات 

م٬ ولقي هـذا االنشـقاق ١٩٨٣عنيفة بين الطرفين في النصف الثاني من عام 
  دعم ورعاية سوريا. 

زمة الناتجة عن المفاوضات السرية التي أدت إلـى توقيـع اتفـاق أوسـلو فـي األ   -٦
م٬ ألنهـــــا جـــــرت دون علـــــم واستشـــــارة معظـــــم قيـــــادات فـــــتح و ١٩٩٣ســـــبتمبر 

م.ت.ف٬ ولقيت االتفاقيات وتشكيل سلطة الحكـم الـذاتي الفلسـطيني معارضـة 
ل مع شديدة من العديد من قيادات فتح. وتعرضت فتح جماهيريًا ألزمة التعام

إفرازات أوسـلو وانعكاسـاتها٬ فضـًال عـن ظهـور الكثيـر مـن المعارضـة والتـذمر 



 

 ١٠١

داخــــل صـــــفوفها٬ فقــــد انحســـــرت شــــعبيتها الجماهيريـــــة خصوصــــٍا فـــــي خـــــارج 
   )١(فلسطين٬ وبالذات في مخيمات الالجئين الفلسطينيين.

  ثالثًا:  العمليات النضالية المسلحة لحركة فتح
نية المعاصــرة فــي ليلــة األول مــن ينــاير ســنة لقــد فجــرت فــتح الثــورة الفلســطي  
م٬ وكان بيانهـا األول معبـرًا عـن روح وطنيـة إسـالمية٬ وممـا جـاء فيـه "اتكـاًال ١٩٦٥

منا على اهللا٬ وٕايمانًا منا بحـق شـعبنا فـي الكفـاح السـترداد وطنـه المغتصـب٬ وٕايمانـًا 
المحـــيط إلـــى منـــا بواجـــب الجهـــاد المقـــدس٬ وٕايمانـــًا منـــا بموقـــف العربـــي الثـــائر مـــن 

الخليج٬ وٕايمانًا منا بمؤازرة شرفاء العالم ٬ فقد تحركت أجنحة من قواتنا الضاربة.. " 
)٢(  

وقــد جــاءت بدايــة عمــل حركــة فــتح فــي ظــروف صــعبة ألن جميــع األنظمــة   
العربية تنتظر توجيه ضـربة مرتقبـة مـن جمـال عبـد الناصـر إلـى الكيـان الصـهيوني٬ 

ــــى المعركــــة مــــع الكيــــان الصــــهيوني قبــــل  "وقــــد اتهمتهــــا األنظمــــة بمحاولــــة جرهــــا إل
بتوجيـه مـن  �موعدها٬ وقبل استكمال االستعدادات الالزمة لها. وقام ناطق مصري 

باتهامهم بأنهم متطرفو ومتعصبو اإلخوان المسلمين الـذين تلقـوا تمـويلهم  �الحكومة 
يون٬ كمـــا مـــن االمبرياليـــة األمريكيـــة٬ واتهمهـــم أحـــد األنظمـــة الخليجيـــة بـــأنهم شـــيوع

 �أحمـــد الشـــقيري ٬ رئـــيس منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية فـــي ذلـــك الوقـــت  �اعتبـــرهم 
بـــأنهم أعـــداء حركـــة التحـــرر الفلســـطيني٬ وقـــد أمـــرت "القيـــادة العربيـــة الموحـــدة" التـــي 

م بإيقـاف أنشـطة ١٩٦٥شكلتها األنظمة العربية للتجهيز لتحرير فلسطين في مارس 
                                                 

دراســــة منهجيــــة فــــي القضــــية  �لتفصــــيل أكثــــر انظــــر: د. محســــن محمــــد صــــالح ٬ فلســــطين  )١(
 � ٣٨٠حركـة التحـرر الـوطني الفلسـطيني "فـتح"٬ ص  �المية الفلسطينية ٬ مركز الدراسـات اإلسـ

٣٩٤  . 

محســن محمــد صــالح ٬ فلســطين ٬ دراســة منهجيــة فــي القضــية الفلســطينية ٬مركــز الدراســات  )٢(
 . ٣٨٩اإلسالمية ٬ ص 
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٬ وسـقط أول )١(بض عليهم ومنعهم مـن العمـل " حركة فتح٬ وحاولت دول الطوق الق
  شهيد لفتح "أحمد موسى" برصاص (القوات األردنية) . 

م٬ ثــم ُأفــرج عنــه بعــد أيــام ١٩٦٥واعتقــل عرفــات فــي ســوريا فــي أواخــر ســنة   
لالشــتباه بــه فــي قضــية تفجيــر خــط الــنفط "التــبالين" ثــم اعتقــل هــو وأبــو جهــاد٬ وأبــو 

م٬ مــع ســبعة آخــرين بتهمــة الضــلوع فــي ١٩٦٦يــر علــي إيــاد٬ وأبــو صــبري فــي فبرا
مقتل اثنين من رجـال العاصـفة (الجنـاح العسـكري لفـتح) مـن ذوي الخلفيـات البعثيـة٬ 
ثــم أفــرج عــنهم إال واحــدًا بعــد التــدخل لــدى وزيــر الــدفاع الجديــد حــافظ األســد٬ وكــان 

  م. ١٩٦٥عرفات قد سجن أليام في لبنان سنة 
ل فتح في األردن (بمـا فيهـا الضـفة الغربيـة) كما جرت اعتقاالت أخرى لرجا  

 )٢(ولبنان وسـوريا وقطـاع غـزة (مصـر) وعـذب بعـض المعتقلـين ومـاتوا فـي السـجون 
  العربية. 
عمليــــة عســـكرية قبـــل حــــرب  ٢٠٠وعلـــى أي حـــال فقـــد نفــــذت فـــتح حـــوالي   

  م . ١٩٦٧حزيران/ يوليو 
تســـارع م مرحلـــة ازدهـــار حقيقـــي ونمـــو م١٩٦٧ومثلـــت مرحلـــة مـــا بعـــد عـــام   

لحركــة "فــتح"٬ إذ أن هزيمــة األنظمــة العربيــة وضــياع مــا تبقــى مــن فلســطين . أفقــد 
الشــارع الفلســطيني والعربــي الثقــة بهــذه األنظمــة التــي اضــطرت لفــتح المجــال للعمــل 
ــًا. ومنــذ ذلــك الوقــت  الفــدائي الفلســطيني الــذي اكتســب شــعبية كبــرى فلســطينيًا وعربي

  لفلسطينية. مثلت فتح العمود الفقري للثورة ا
حدثًا فاصـًال فـي تـاريخ فـتح٬ وقـد  ١٩٦٨مارس  ٢١ �وتعد معركة الكرامة   

٬ وأنهـم ل معركـة الكرامـة معركـة الفـدائييناستطاعت فتح والمنظمات الفدائية أن تجع
وحدهم الذين صنعوا النصر في تلك المعركة٬ وحقيقة األمر أن الجـيش األردنـي قـام 

                                                 
 . ٨٣صالح خلف٬ فلسطيني بال هوية ٬ ص  )١(

 . ٣٩٠المرجع نفسه٬ ص   )٢(
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امة لما كـان يملكـه مـن سـالح مـؤثر٬ لـم يكـن متاحـًا بالنصيب األوفر في معركة الكر 
  للفدائيين. 
وقد فتحت معركة الكرامـة البـاب أمـام تـدفق جمـاهيري هائـل لالنضـمام إليهـا   

بعد ما سمعوه عن النصر المؤزر الذي حققته فتح فـي تلـك المعركـة٬ وعـن الخسـائر 
ســاعة تقــدم  ٤٨ الجســيمة التــي أوقعوهــا فــي القــوات الصــهيونية الغازيــة٬ وفــي خــالل

شخصـًا وفـي الشـهر الثـاني أعلـن ياسـر  ٩٠٠لعضوية فتح خمسة آالف قبلت مـنهم 
عرفات متحدثًا رسميًا باسم فتح٬ وأخذت الحركة موقعهـا كأوسـع الحركـات جماهيريـة 

  )١(في الشارع الفلسطيني. 
وقـــد تحملـــت فـــتح عـــبء الكفـــاح المســـلح الفلســـطيني لمـــدة طويلـــة٬ ومثلـــت   
عمليــة  ٢٠٠٠م فــي األردن مرحلتــه الذهبيــة٬ إذ نفــذت حــوالي ١٩٧٠ � ٦٨الحقبــة 

م درجـة ال بـأس بهـا وخصوصـا فـي ١٩٨٢ � ٧٠م ٬ كما مثلت الحقبة ١٩٦٩سنة 
م قبــل االنشــغال بمســتنقع الحــرب األهليــة اللبنانيــة ٬ وانخفضــت وتيــرة ١٩٧٥ � ٧٠

   م.١٩٧٨عملية سنة  ٣٦٠ات إلى نحو العملي
يــات الفدائيــة القويــة فــي الســبعينات مثــل عمليــة ونفــذت فــتح عــددًا مــن العمل  

م في تل أبيب٬ وأدت إلى مقتل نحو خمسين جنديًا ١٩٧٥مارس سنة  ٦سافوي في 
  وخمسين مدنيًا صهيونيًا. 

 ٣٧م التــــي أدت إلــــى مقتــــل ١٩٧٨مــــارس  ١١وعمليــــة كمــــال عــــدوان فــــي   
أســـر  صـــهيونيًا وتشـــير إحصـــائيات مؤسســـة الشـــئون االجتماعيـــة ورعايـــة ٨٢وجـــرح 

% مـن ٥٦ف. في مطلع الثمانينات إلى أن عدد شهداء فتح يبلـغ الشهداء في م.ت.
مجموع شهداء الثورة  الفلسطينية٬ والحركة الوطنية اللبنانية٬ وٕالى نسبة األسـرى مـن 

% مـــن مجمـــوع األســـرى٬ ولعـــل هـــذه �٨٠ ٧٠فـــتح فـــي األرض المحتلـــة هـــي بـــين 
                                                 

. فلسطين . دراسة منهجية في القضـية الفلسـطينية٬ ص  محسن محمد صالح: انظر الدكتور )١(
٬٣٩٢ ٬٣٩١ ٣٩٠ . 
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م. عنـدما ١٩٨٧المباركـة فـي ديسـمبر النسبة بقيت كما هي حتى انـدالع االنتفاضـة 
أخذت "حمـاس" تبـرز كقـوة كبـرى موازيـة لفـتح٬ بـل وانـدفعت حمـاس أكثـر فـي العمـل 
الفــدائي فــي التســعينات فــي الوقــت الــذي أخــذ العمــل الفــدائي "الفتحــاوي" باالنحســار 

. وقـــد عـــادت "فـــتح" وأخـــذت )١(لصـــالح مشـــروع التســـوية الســـلمية الـــذي تبنتـــه قيادتهـــا
جديد العمـل الفـدائي٬ ألن عرفـات أيقـن أن السـالم مـع اليهـود ال يكـون إال  تتبنى من

استســالمًا وال يــأتي بخيــر للفلســطينيين. وقــد كــان عرفــات أحــد المــوجهين لالنتفاضــة 
م٬ فقــام اليهــود بمحاصــرته فــي المقاطعــة حتــى قتلــه الــذين ٢٠٠٠التــي انطلقــت ســنة 

إليــه قــال عــنهم "دول الجــزم النــاس  كــانوا يباشــرون الفســاد ويقننونــه٬ وعنــدما شــكاهم
٬ فمـــا زالـــت تلـــك الجـــزم حتـــى قتلتـــه واســـتولت علـــى "ي بـــيهم المرحلـــة ديعـــدِّ اللـــي حَ 

القافلة٬ ومكنت للجنرال كث دايتون ألن يكون حاكمًا عسكريًا في الضفة الغربية بعد 
  أن طرد هو وأذنابه من قطاع غزة. 

  رابعًا: البنية التنظيمية لفتح وقيادتها
  ون البنية التنظيمية لفتح من: تتك
) مرة كل اً داخل الحركة٬ ويجب أن يعقد (نظريالمؤتمر العام: هو السلطة العليا  -١

م٬ الثالــث ١٩٦٨مـرات (الثــاني سـنة  أعـوام٬ وقــد سـبق لـه االنعقــاد بضـع ثالثـة
م) وال يجتمــــــع بانتظــــــام ألســــــباب داخليــــــة ١٩٨٠م٬ الرابــــــع ســــــنة ١٩٧١ســــــنة 

  وخارجية. 
الثوري: ويتكون من مسئولي وقادة األجهزة واألقاليم والقوات إلى جانب المجلس  -٢

عضــــوًا منتخبــــًا مــــن المــــؤتمر العــــام وعشــــرة أعضــــاء مــــن ذوي الكفــــاءات  ٢٥
  عضوًا.  ١٢٠تضمهم اللجنة المركزية٬ ومجموع أعضائه 

                                                 
٬ ٣٩٠دراســة منهجيــة فــي القضــية الفلســطينية٬ ص  ٬فلســطين ٬محســن محمــد صــالح :نظــريُ  )١(

٬٣٩٢ ٣٩١. 
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اللجنــة المركزيــة: هــي القيــادة المركزيــة للحركــة٬ ويقــوم المــؤتمر العــام بانتخــاب  -٣
  عضوًا.  ١٨ر من ثلثي أعضائها وتتكون من أكث
وتعرف القوات العسكرية لفتح باسم "قوات العاصفة" وتتولى اللجنة المركزيـة   

  .)١(تعيين قيادتها العامة.

  خامسًا: عالقة اإلخوان المسلمين الفلسطينيين بـ "حركة فتح"
حاولة بعد أن وضع اإلخوان المسلمون الفلسطينيون وقادة حركة فتح حدًا لم  

أحـــدهما الكســـب مـــن أفـــراد اآلخـــر ســـادت العالقـــة الطيبـــة٬ ومشـــاعر الحـــب بينهمـــا٬ 
فالصــالت الطيبــة القديمــة٬ واألخــوة الصــادقة٬ والجهــاد الطويــل ضــد (إســرائيل) بقــي 

للوقــوف إلـــى أثرهــا٬ وكــانوا كلمـــا ضــاقت الســـبل بطــرف مــنهم ســـارع الطــرف اآلخـــر 
  :ومن أمثلة ذلك ٬جانبه ومواساته

دما وضـــعت الحكومـــة المصـــرية بقطـــاع غـــزة أفـــراد حركـــة فـــتح فـــي الســـجن٬ أوًال: عنــ
طفق رجال المخابرات المصرية يبثون عنهم دعاية كاذبة ويقولون رجال فتح 
يضـــعون المتفجـــرات تحـــت جســـور القطـــار والســـيارات يريـــدون نســـفها٬ وأنهـــم 
٬ يضعون المتفجرات في األماكن العامة٬ كان اإلخوان ينفون عنهم تلك التهم

خـانيونس  هز نـتصـوتية فـي مويكذبونها خاصة عنـدما فجـرت المخـابرات قنبلـة 
  ليبرروا عملية اعتقالهم. 

ثانيًا: عندما احتلت (إسرائيل) قطاع غزة وكانت ملفات التحقيق الخاصة برجال فتح 
موجودة في مكاتب الحاكم اإلداري العام٬ ولم تتلف قبل وصـول اليهـود إليهـا 

فـي خطـر شـديد ٬ فكـانوا يخرجـون مـن بيـوتهم ويبيتـون وهذا وضع أفـراد فـتح 
  في منازل أصدقائهم من اإلخوان المسلمين. 

                                                 
 . ٣٩٣محسن محمد صالح ٬ فلسطين٬ دراسة منهجية في القضية الفلسطينية٬ ص : نظري )١(
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ثالثـًا: قــام أحــد أفــراد اإلخــوان المســلمين بطبـع هويــات جديــدة٬ ووضــع أســماء جديــدة٬ 
لــبعض أفــراد فــتح الــذين يعــرفهم٬ وقــد حــدث هــذا مــع طبيــب مــن عائلــة أبــي 

  لمجلس المركزي للمنظمة. شعبان ومع األستاذ جمال عايش عضو ا
رابعًا: عندما أراد اإلخوان المسلمون القيام بعمليـات فدائيـة ضـد (إسـرائيل) كونـوا لهـم 
أربــع قواعــد فــي األغــوار وجعلوهــا تابعــة لقيــادة فــتح٬ وقــاموا بعمليــات بطوليــة 

د أن رائعة قال عنها ياسر عرفات "هكذا تكـون العمليـات وٕاال فـال٬ والـذي يريـ
  سماعيل صيدم الذي كان منتدبَاً◌ للعمل معهم. إل العميد محمود يتأكد فليسأ

ـــــتح  ـــــت ف ـــــة الهـــــالل األحمـــــر كان ـــــى جمعي ـــــدما كـــــان الصـــــراع قائمـــــًا عل خامســـــًا: عن
واإلسالميون دائمًا فـي قائمـة واحـدة٬ وعنـدما حـاول أحـد الشـيوعيين االعتـداء 

 �رحمـــه اهللا  �علـــى األســـتاذ أســـعد الصـــفطاوي ممثـــل فـــتح فـــي قطـــاع غـــزة 
  صدى أفراد اإلخوان للدفاع عنه. ت

سادسًا: لقـد دأب ياسـر عرفـات علـى االجتمـاع بـاإلخوان المسـلمين فـي األردن ألخـذ 
رأيهــــم فــــي المعضــــالت التــــي كــــان يواجههــــا٬ وكــــانوا يقــــدمون لــــه نصــــائحهم 

  األخوية الصادقة. 
د نجـم فـتح وانضـمام أعـداد و صـعالتعاون٬ وذلـك الحـب تغيـر بعـد  ولكن هذا  

ــــذين يكرهــــون  كبيــــرة مــــن ــــافقين وبعــــض اليســــاريين ال الوصــــوليين واالنتهــــازيين والمن
اإلســالم ودعاتــه٬ والــذين يفضــلون محاربــة اإلســالم ودعاتــه قبــل محاربــة (إســرائيل)٬ 

لإلسـالم والمسـلمين٬  عـاع الـذين جمعهـم يسـاري حاقـد معـادٍ وبعد سـنوات قليلـة بـدأ الر 
ين ال حمــاس٬ وقامــت بــين الطــرفيتحرشــون برجــ بــدءواوقــد أطلــق علــيهم شــبيبة فــتح٬ 

ضــاعت مــا كــان بيــنهم مــن حــب وٕاخــاء. وتحــول أخالفــات ونشــبت المضــاربات التــي 
  ذلك الحب إلى بغض٬ وتلك األخوة إلى عداوة. 
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ومــــن المخــــزي أن خالفــــات قامــــت بــــين الطــــرفين إثــــر توقيــــع اتفــــاق "أســــلو"   
ي أحد مسـاجد الخياني المخزي٬ وبعد أن انتهى العراك دخل شباب حماس للصالة ف

  دير البلح٬ فقامت شبيبة فتح بتحطيم شبابيك المسجد. 
 واان الزيتــون٬ وعنـدما وصــلمظــاهرة تحمـل أغصـشــبيبة فـتح فـي انطلقـت ثـم   

بعــض الجنــود  يضــربونهم  أخــذي قــدموا لــه أغصــان الزيتــون٬ فإلــى الجــيش الصــهيون
  هم بأيديهم. نكمو يلبأعقاب بنادقهم و 

إلى عمان٬ وشكى للمهندس إبـراهيم غوشـه وعندما ذهب أحد شباب حماس   
مـــا تفعلـــه معهـــم شـــبيبة فـــتح٬ قـــال لـــه غوشـــه ابتعـــدوا عـــنهم ٬ فقـــال الشـــاب ولكـــنهم 
يالحقوننـــا ويتحـــدوننا٬ فقـــال: ال تـــردوا علـــيهم مهمـــا فعلـــوا٬ فثـــار الشـــاب وقـــال: هـــذا 
إذالل٬ فــرد عليــه غوشــه٬ اإلذالل عنــدما يقتــل بعضــنا بعضــًا٬ واليهــود ينظــرون إلينــا 

  متشفين شامتين. 
حمـاس لـم تواجـه فـتح عنـدما دخلـت إلـى قطـاع غـزة٬ ورغم هذا الموقف فإن   

بالرغم من قدرتها على ذك. لكن فتح عندما تمكنت أقـدمت علـى وضـع قـادة حمـاس 
  )١(. في السجون وعرضتهم ألشد أنواع التعذيب

                                                 
م٬ حيــث قامــت قــوات ١٩٩٤ة٬ حــدثت مذبحــة مســجد فلســطين عــام بعــد قــدوم الســلطة إلــى غــز  )١(

نتهـاء مـن صـالة الجمعـة األمن بقيادة بعض الضباط العمالء بإطالق النار علـى المصـلين بعـد اال
مباشـــرة٬ وقـــد استشـــهد فيهـــا عـــدد مـــن المصـــلين٬ وجـــرح العشـــرات٬ والســـبب فـــي ذلـــك٬ أن بعـــض 

 من المسجد إلى بيت أحد االستشهاديين.المصلين كانوا قد قرروا القيام بمظاهرة سلمية 
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  ؟سادسًا: ماذا حصل لحركة فتح
ة مـــن الوصـــوليين واالنتهـــازيين ذكـــرت فـــي صـــفحات ســـابقة أن أعـــدادًا هائلـــ  

والمنافقين انضمت إلى حركة فتح بعد معركـة الكرامـة وشـكلت قاعـدة كبيـرة لمـن أراد 
أن ينحــرف عـــن مبـــادئ وثوابـــت حركـــة فـــتح والتــي كانـــت قـــد ســـيطرت علـــى منظمـــة 
التحريــر الفلســطينية٬ قبــل أن تجعلهــا جامعــة الــدول العربيــة الممثــل الشــرعي والوحيــد 

ــــادة للشــــعب الفلســــطي ــــد خســــرت حركــــة فــــتح عــــددًا مــــن الق ــــك فق ــــى ذل ني٬ أضــــف إل
المخلصين ٬ كان منهم من وضـعوا األسـس التـي قامـت عليهـا الحركـة٬ فقـد استشـهد 
كمال عدوان ومحمد يوسف النجار وخليل الـوزير وعبـد الفتـاح حمـود وأبـو علـي إيـاد 

  وسعد صايل . كما قبع عدد كبير منهم في سجون العدو. 
ـــم إبعـــاد   ـــد ت ـــدائيين مـــن الـــبالد المجـــاورة لفلســـطين إلـــى تـــونس والـــيمن  وق الف

وغيرهمـــا٬ كـــل هـــذه األمـــور أضـــعفت قـــوة فـــتح ومعهـــا منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية٬ 
وبذلك قلت العمليات الفدائية٬ وأصبحت قواتها في تلـك الـبالد عالـة علـى حركـة فـتح 

  وعلى منظمة التحرير. 
عطــاء اســتقالل ذاتــي المباحثــات إل صــة (إلســرائيل) لتبــدأوقــد أتــاح ذلــك الفر   

  لفلسطينيي الداخل٬ وشكل وفد منهم ضمن الوفد األردني. 
شعرت منظمة التحرير وحركة فـتح وجميـع الفصـائل األخـرى بـأن (إسـرائيل)   

تحـــاول دفـــع  �عـــن طريـــق بعـــض القنـــوات  �قـــد ســـحبت البســـاط مـــن تحتهـــا فبـــدأت 
نية يصهيوني ومنظمة التحرير الفلسط(إسرائيل) للتفاوض معها٬ وقد اتفق الجانبان ال

ـــى أن يقومـــوا بمحادثـــات ســـرية فـــي "أوســـلو" وقـــد تـــرأس محمـــود عبـــاس الجانـــب  عل
الفلســطيني٬ وقــد وجــدت (إســرائيل) وفــد المنظمــة أقــل تشــددًا٬ ونــتج عــن ذلــك "اتفاقيــة 
أوسلو" المخزية التي اعترفت لليهود بحقهم في جميع ما اغتصبوا من فلسطين٬ وأما 

ضفة الغربية فاعتبرتهما اتفاقية أوسلو أرضًا مختلف عليها ووعدت (إسرائيل) غزة وال
بإقامــة دولــة فلســطينية علــى األراضــي التــي يتفــق الطرفــان عليهــا مــن الضــفة الغربيــة 
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م وأرجأت البـت فـي األمـور المهمـة كمشـكلة القـدس ومشـكلة ١٩٩٧وقطاع غزة سنة 
  إلى نهاية المفاوضات. الالجئين ومشكلة المستوطنات٬ ومشكلة الحدود 

وقــــد عــــارض هــــذه االتفاقيــــة أغلــــب اللجنــــة التنفيذيــــة٬ وامتنــــع خمســــة مــــنهم   
حضـــور الجلســـة٬ وقـــد اســـتطاع عرفـــات أن يعلـــن بـــأن اللجنـــة وافقـــت علـــى االتفاقيـــة 
بأغلبيــــة الحضــــور٬ علمــــًا بــــأن المعارضــــين أرســــلوا خطابــــًا يعلنــــون فيــــه معارضــــتهم 

  لالتفاقية. 
ؤمن بمـا ت فتح كأنهـا أصـبحت فـي يـد قيـادات جديـدة ال تـوبهذه االتفاقية بد  

بقـــي مـــنهم معـــزوًال وتســـلق المنـــافقون واالنتهـــازيون  نآمـــن بـــه مؤسســـوها٬ وأصـــبح مـــ
ـــادة ورمـــى هـــؤالء أنفســـهم فـــي أحضـــان الشـــرعية الدوليـــة التـــي  الوصـــوليون إلـــى القي

  تسيطر أمريكا والدول األوروبية عليها. 
ات أمـــن فلســـطينية توافـــق (إســـرائيل) علـــى وكـــان ضـــمن االتفاقيـــة إدخـــال قـــو   

هم حمايــــة أمــــن (إســــرائيل) مــــن الهجمــــات واألعمــــال تمــــأفرادهــــا٬ علــــى أن تكــــون مه
الفدائيــة لحركــات المقاومــة الفلســطينية (اإلرهــابيين حســب النظــرة الصــهيونية) ٬ وقــد 
ــــه اســــتطاع أن يحــــول الجــــيش  ــــين بأن ــــوزراء الصــــهيوني إســــحاق راب ــــيس ال فــــاخر رئ

  ن محاربة (إسرائيل) إلى محاربة المقاومين الفلسطينيين. الفلسطيني م
وقـــــــد اســـــــتمرت المفاوضـــــــات مـــــــا يقـــــــارب العشـــــــر ســـــــنوات دون أن يصـــــــل   

الفلسطينيون إلى الدولة التي كان يحلم بها الذين وقعوا اتفاقية "أوسلو" وعندما ذهـب 
ًا٬ فــال عرفــات إلــى "كامــب ديفيــد" للتوقيــع األخيــر أدرك أن (إســرائيل) لــن تعطيــه شــيئ

ـــــن تفكـــــك  ـــــون٬ ول ـــــن يعـــــود الالجئ ـــــة وال المســـــجد األقصـــــى٬ ول ـــــدس العربي تعـــــود الق
المستوطنات٬ وأن الدولة الموعـودة عبـارة عـن جـزر صـغيرة داخـل البحـر الصـهيوني 

  تجعل من حاكمها مختارًا ليس إال. 
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  الفصل الثالث عشر
  م١٩٦٥المحنـة مــرة أخـرى سنة 

رئيس جمــــال عبــــد الناصــــر بإرســــال قــــوات قامــــت الثــــورة اليمنيــــة٬ وســــارع الــــ  
مصـرية لمسـاندة الثـورة ضـد اإلمـام بـدر الــذي أخـذ يقـاوم الثـورة٬ وقـد سـاندته المملكــة 
العربية السعودية ألن عبد الناصر أعلن أنه يدافع بقواته عن مبادئ القاهرة في قلب 

  الجزيرة العربية . 
الشــــعب المصــــري  ثقلــــت نفقاتهــــا الميزانيــــة المصــــرية وأخــــذأطالــــت الحــــرب و   

يتملمـل خاصـة عنـدما كانــت مصـر تسـتقبل قتالهــا مـن حـين آلخــر٬ فـال هـم يقــاتلون 
ضــد (إســرائيل) حتــى يعــدوهم شــهداء٬ وال هــم بقــوا فــي مصــر يتحفــزون للــدفاع عــن 

  بلدهم ضد العدو الحقيقي (إسرائيل). 
اعتقــــد عبــــد الناصــــر أن تملمــــل الشــــعب المصــــري إنمــــا جــــاء مــــن جماعــــة   

لمين٬ وقــد دفعــه إلــى ذلـك كــون اإلخــوان المســلمين ال يحبــون أن يقاتــل اإلخـوان المســ
المسلم أخاه المسلم تحت أي ذريعة٬ والسبب الثاني أن أعدادًا كبيـرة مـن المتحمسـين 

م بالسـجن عشـر سـنوات٬ قـد خرجـوا ١٩٥٥م٬ وسـنة ١٩٥٤والـذين حكـم علـيهم سـنة 
   من السجون٬ وساهموا في دفع الشعب المصري إلى التململ.

بــدأت المخــابرات العســكرية والمباحــث العامــة باعتقــال أعــداد مــن اإلخــوان٬   
خاصة الذين حكم عليهم بالسجن عشر سنوات أو أكثر٬ ثم توسـعت فاعتقلـت الـذين 
حكموا خمس سنوات٬ ثم قرر الرئيس اعتقال كل من سبق له أن انضم إلى اإلخوان 

  المسلمين. 
ن تبرعــــات لإلنفــــاق علــــى عــــائالت أخــــذ الشــــباب الــــذين لــــم ُيعتقلــــوا يجمعــــو   

وكـان يسـتعد لمناقشـة �المعتقلين٬ فجاء اثنـان مـنهم إلـى األسـتاذ عبـد الـرحمن بـارود 
ـــدكتوراه  ـــت أعـــدادًا مـــن اإلخـــوان وأصـــبحت  �رســـالة ال ـــه إن الحكومـــة اعتقل ـــالوا ل وق



 

 ١١١

عائالتهم في منتهى الفقر ونريد منك أن تجمع لنا ممن تعرف من الذين يعملون في 
  العربية لننفق على تلك العائالت٬ فوعدهم خيرًا.  البالد

بعد خروجهما مـن عنـده اعتقلتهمـا المخـابرات العسـكرية وحققـوا معهمـا لمـاذا   
ذهبتمــا إلــى بيــت الفلســطينيين فــي الــدقي فاعترفــا٬ فجــاء رجــال المخــابرات العســكرية 

ن جنيهـا ٬ الـرحمن بـارود فوجـدوا عنـده مبلـغ مـائتين وخمسـي وفتشوا بيت األستاذ عبد
ـــادوه إلـــى الســـجن الحربـــي٬ بعـــد ذلـــك طلبـــت  فأخـــذوا النقـــود التـــي وجـــدوها عنـــده واقت
المخـــــابرات العســـــكرية المصـــــرية مـــــن إدارة المخـــــابرات فـــــي غـــــزة٬ بإحضـــــار بعـــــض 

طلقـــوا ســـراح بعضـــهم ثـــم  اعتقلـــوا األســـتاذ هـــاني أوحققـــوا مـــع بعضـــهم و األشـــخاص 
  بسيسو. 
يجة العتراف عبد الرحمن بارود عليه. ظن األستاذ هاني أن اعتقاله جاء نت  

يعذبونـه بقسـوة شـديدة٬ فـاعترف بأنـه يـرأس تنظيمـًا  بـدءواأخذوه إلى السجن الحربي و 
لإلخــــوان المســــلمين الفلســــطينيين واعتــــرف علــــى جميــــع رؤســــاء المكاتــــب اإلداريــــة 

  للجماعة . 
وبعد ذلك سألوه عن وصل كتبه ألحد شباب اإلخوان المصـريين بأنـه اسـتلم 

لخمس مائة جنيه التي كان قد سلفها لذلك الرجل فأسقط في يد األستاذ هـاني الـذي ا
ولـــم يـــدر بخلـــده أن موضـــوع  كـــان يظـــن أن عبـــد الـــرحمن بـــارود قـــد اعتـــرف عليـــه٬

  ة جنيه التي سلفها لذلك الرجل هي التي دفعتهم العتقاله. ئالخمسما
األسـتاذ هـاني وقد حكموا األستاذ عبـد الـرحمن بـارود بالسـجن سـبع سـنوات و 

خمس سنوات٬ وقد مات األستاذ هاني بسيسـو يرحمـه اهللا فـي السـجن عنـدما أصـيب 
بــالحمى الشــوكية٬ وقــد شخصــها طبيــب الســجن بغيــر ذلــك وأعطــوه عالجــًا مغــايرًا لــم 

  يفده٬ ولم يلبث أن دخل في غيبوبة ثم انتقل إلى رحمة اهللا . 
ســلت إدارة المباحــث العامــة بعــد اعترافــات األســتاذ هــاني "المراقــب العــام " أر 

المصرية إلى حكومة غزة يطلبـون منهـا إرسـال عـدد مـن اإلخـوان للتحقيـق معهـم فـي 
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مصــر وهــم الــدكتور ريــاض الزعنــون والــدكتور إبــراهيم القصــاص والــدكتور إســماعيل 
أبــو عــزب وكاتــب هــذه الســطور واألســتاذ زهيــر الزهــري واألســتاذ إبــراهيم أبــو عــزب 

ووجــدنا أمامنــا فــي الســجن  يق رجــب واألســتاذ حامــد عاشــور ي شــفوالــدكتور البيطــر 
القــادر وزهيــر أبــو زنــاد ومحمــد داود ثــم  المهنــدس محمــد بعلوشــه واألســتاذ عمــر عبــد

 الرحيم العبادلة٬ والمهندس محمد شامية٬ واألستاذ عبد ُرفدنا بعد ذلك بالمهندس عبد
حســين٬ وقـد مكثنــا فــي  أبــونجيلـة٬ واألســتاذ عثمــان مقـداد٬ والــدكتور عيـد  الفتـاح أبــو

لينـا إسنة وثالثة عشر يومًا ولم توجـه  سجن أبي زعبل ثم ليمان طره ٬ ثم أبي زعبل
  أي تهمة ولم نقدم للمحاكمة. 

وعنــــدما أفــــرج عنــــا اســــتقبلنا مــــدير المباحــــث العامــــة بغــــزة فــــي إدارة شــــئون 
كم مــــن فلســــطين بالقــــاهرة فــــي منتهــــى االحتــــرام٬ واعتــــذر لنــــا بشــــدة وقــــال لنــــا: "غيــــر 

األحزاب الثانية نأخذهم من السجن إلـى التخشـيبة وفـي الصـباح نضـعهم فـي القطـار 
  مقيدين بالحديد حتى سجن غزة وهناك يأتي أهلهم الستالمهم من السجن". 

أما أنتم فاختاروا فندقًا أو فندقين لتناموا فيها٬ وفي الصباح سنحجز لكم في 
إلى غزة في الدرجة الممتازة٬ فوافـق قـائًال  القطار في الدرجة األولى٬ فطلبنا أن نعود

إذا وجــدنا فيهــا فراغــًا٬ ولكــنهم لــم يجــدوا إال ثمانيــة مقاعــد فركبنــا فيهــا وركــب البــاقون 
  في الدرجة األولى وكان قد وصل عددنا إلى واحٍد وعشرين معتقًال في آخر المدة. 

قطــار ركبنــا فــي القطــار فــي الصــباح ووصــلنا بعــد المغــرب ووجــدنا محطــة ال
مملـــوءة بالمســـتقبلين٬ وكـــان النـــاس يســـتقبلوننا باألحضـــان٬ وكنـــا نعـــرف بعضـــهم وال 
نعــرف أكثــرهم٬ فكــان اســتقباًال طيبــا رفــع روحنــا المعنويــة وأنســانا مــا تعرضــنا لــه مــن 

  آالم السجن والِفراق. 
وفي اليوم الرابع من وصولنا أرسل لنا الحاكم فقابلنا في مكتبه فـي المجلـس 

الغ فــي االعتــذار لنــا وكــان ممــا قــال: الــذي ســمعته عــن ســيرتكم الطيبــة التشــريعي وبــ
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جعلنــي مــن أول يــوم وصــلت فيــه إلــى القطــاع أبــذل كــل جهــدي وأذهــب إلــى مصــر 
  أكثر من مرة كل شهر حتى استطعنا أن ُنفرج عنكم. 

ـــــون ـــــاض الزعن ـــــدكتور ري ـــــه ال ـــــى فقـــــال ل : "نحـــــن نشـــــكركم شـــــكرًا جـــــزيًال عل
أنــــا بــــس رجعــــت الميــــاه إلــــى  يــــهإم : "تشــــكروني علــــى . فقاطعــــه الحــــاكمجهــــوداتكم.

٬ واهللا إن األمر لم يكن بأيدينا٬ وقد ألححت كثيرًا على سـيادة الـرئيس جمـال مجاريها
  عبد الناصر حتى وافق والحمد هللا على سالمتكم". 
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  الفصل الرابع عشر
  أحداث بعد االحتالل الصهيوني لقطاع غزة

  :م١٩٧٦ي حكم القطاع في يوليو لجنة لمساعدة (إسرائيل) ف =أوالً 
بعـد احــتالل (إســرائيل) للقطــاع بأســبوعين جــاءني الشــيح أحمــد ياســين ومعــه   

بعــض اإلخــوة٬ وبعــد جلوســهم عنــدي قــال لــي الشــيح أحمــد: هــل عنــدك علــم باللجنــة 
التي شكلتها (إسرائيل) لتعاونها في حكم القطاع؟ فأجبته ال٬ ال علم لي بذلك. فقال: 

د في هذا الموضوع ؟ فقلت أبدًا. فقال لي: قـال لـي أخـي بـدر وهـو ألم يتصل بك أح
يــدرس فــي كليــة غــزة التــي يملكهــا األســتاذ وديــع التــرزي وأخــوه شــفيق٬ قــال األســتاذ 

أفـــراد ليســـاعدوها فـــي إدارة الحكـــم فـــي  ةوديـــع أن (إســـرائيل) كونـــت لجنـــة مـــن خمســـ
وأحد رجـال الشـيوعيين  القطاع٬ وهذه اللجنة مكونة من أحد رجال اإلخوان المسلمين

وأحد رجال البعثيين وأحد رجال القوميين ويضاف إلـيهم رجـل مـن المسـتقلين. ونحـن 
  نريد أن نعرف َمْن من اإلخوان المسلمين الذي انضم إلى هذه اللجنة؟ 

وبعد مناقشـة الموضـوع اتفقنـا أن نـذهب أنـا والـدكتور إبـراهيم القصـاص إلـى   
له ونتأكد من الخبر. ذهبنا إلى بيت األستاذ وديع أنساألستاذ وديع الترزي في بيته و 

وطرقنا الباب فاستقبلنا الرجل بـاحترام رغـم أنـه يرانـا ألول مـرة. بعـد جلوسـنا وتعريـف 
أنفســـنا لـــه قلنـــا لـــه: يـــا أســـتاذ وديـــع ســـمعنا علـــى لســـانك أن (إســـرائيل) كونـــت لجنـــة 

مســلمين٬ ونريــد أن لمســاعدتها فــي إدارة القطــاع٬ ونحــن ســجنا تحــت اســم اإلخــوان ال
نعرف من هو الذي يمثل اإلخوان في اللجنة فقال: أنا لم أقل كونت (إسرائيل) لجنة 
ولكنــي قلــت (إســرائيل) تفكــر فــي تكــوين لجنــة٬ أمــا مــن ســيكون فــي اللجنــة؟. وهــل 
يوافق من تطلبه (إسرائيل) ليكون عضوًا في لجنـة تسـاعدها فـي حكـم القطـاع؟. هـذا 

عنــد (إســرائيل). أمــا عــن اإلخــوان المســلمين فــإن أكثــرهم  لــم يعــرف بعــد ٬ هــذا أمــل
واهللا مـا هزمنـا إال بسـبب الظلـم  أصدقاء كرام لي وأنا أحبهم وهم قمة في الوطنيـة٬ و

ال  انبانتمــــا شــــأعلـــى رؤوس اإلخــــوان المســـلمين.  الـــذي صــــبته الحكومـــة المصــــرية
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ونحترمـك. وقلـت لـه: وقـد ال تعرفـوني. قلنـا لـه أنـت ال تعرفنـا ولكننـا نعرفـك  اأعرفكمـ
كنـت أراك فــي المناســبات الدينيــة فــي المســجد العمــري٬ وأنــت يــا أســتاذ وديــع موضــع 
ثقة عنـدنا ولنـا أمـل أن توضـح الموضـوع أمـام مـن ذكرتـه أمـامهم. وفـي اليـوم الثـاني 
جــاء بــدر ياســين وأخبــر أخــاه الشــيح أحمــد ياســين أن األســتاذ وديــع التــرزي جمعهــم 

ى اإلخــوان قــائًال إن اإلخــوان ال يمكــن أن يشــاركوا فــي ووضــح الموضــوع وأثنــى علــ
لجنــة تســاعد (إســرائيل) فــي حكــم القطــاع. وبهــذا قضــينا علــى هــذه اإلشــاعة بســرعة 

  كبيرة. 

األحـزاب تفكــر فـي عمــل مـنظم ضـد دولــة الكيـان الصــهيوني فـي أغســطس  -ثانيـاً 
   :م١٩٦٧
ن المســلمون اكــان فــي قطــاع غــزة أربعــة أحــزاب أكبرهــا قاعــدة شــعبية اإلخــو   

  البعثيون.  أقلهمكان ن ثم القوميون العرب و و ويأتي بعدهم الشيوعي
وقـال لـي التقينـا أمـس من قادة البعثيـين٬ جاءني األستاذ عبد الرحمن الحاج   

فقـال الشـيوعيون لنـا  ٬مع الشـيوعيين فـي محاولـة لنعمـل جبهـة واحـدة ضـد (إسـرائيل)
لجبهــة٬ فقلنــا لهــم هــذا الموقــف ألنهــم شــرط واحــد أال يكــون اإلخــوان جــزءًا مــن هــذه ا

لــم تكــن تلــك خيانــة  وام٬ فقــال١٩٥٦كشــفوا خيــانتكم أثنــاء االحــتالل الصــهيوني ســنة 
ولكنها كانت وجهة نظر٬ فقلنا لهم بـل كانـت خيانـة واختلفنـا معهـم ونحـن اآلن علـى 

ن ريحوا أنفسكم نحن ال نريد أن نتعاو أ :استعداد أن نكون معكم جبهة واحدة فقلت له
  مع أي من هذه األحزاب التي ال تقيم للدين وزنًا بل أكثركم يحارب الدين وأهله. 

ذهب الشيوعيون وعملوا تنظيمـًا مـع القـوميين العـرب وبعـد شـهر واحـد ألقـت   
م ٬ الحكومة الصهيونية القبض علـى جميـع القـوميين الـذين كـانوا أعضـاء فـي التنظـي

  يقبض على واحد منهم. وعيون ولم يولم يفلت منهم واحد ونجا الش
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قلــت ألحــد القــوميين عجبــت مــن أمــركم تشــاركونهم فــي التنظــيم وتثقــون بهــم   
فيلقى القبض على جميـع القـوميين فـي ذلـك التنظـيم وال ُيلقـى القـبض علـى شـيوعي. 

  صحوا يا غفل. اوعيين يفيكم وذكاء في الش كل هذا غباء

ع الضـفة الغربيـة والمملكـة الحـاج رشـاد الشـوا يسـعى لتوحيـد قطـاع غـزة مـ -ثالثاً 
   :األردنية الهاشمية

بعــــد االحــــتالل الصــــهيوني لقطــــاع غــــزة بشــــهرين تقريبــــًا جــــاء الحــــاج زكــــي   
السوســـي إلـــى بيتـــي ولـــم يجـــدني فـــي البيـــت٬ فتـــرك ورقـــة كتـــب فيهـــا: أخـــي الفاضـــل 
إسماعيل الخالدي٬ الحمد هللا علـى السـالمة أوًال وثانيـًا٬ حضـرت لزيـارتكم ولـم أجـدكم 

عـودتي مـن السـجن بمصـر سـالمًا٬  :"أوالً "لبيت٬ سأحضر مرة أخرى٬ (يقصد بفي ا
  والثاني نجاتي من قتل اليهود). 

بعد استالمي للرسـالة بيـومين جـاء الحـاج زكـي السوسـي فوجـدني فـي البيـت   
فجلـس معــي قلــيًال٬ ثــم قــال لـي: قبــل عــدة أيــام أرســل لـي الحــاج رشــاد الشــوا وعــرض 

ه خيـــرًا كثيـــرًا٬ قـــال لـــي: إن شـــعبنا الفلســـطيني فـــي غـــزة علـــي موضـــوعًا أعتقـــد أن فيـــ
والضفة الغربية والشعب األردنـي شـعب واحـد٬ ويتكـون مـن عـائالت أصـولها واحـدة٬ 
وٕان توحيــد هــذين الشــعبين فيــه قــوة للجميــع٬ لــذلك ســنقوم بمحاولــة لتوحيــد الشــعبين٬ 

هذا المشروع٬ أن تقنعهم ليساعدونا في  -بصفتك من اإلخوان المسلمين-وأريد منك 
فقمت باالتصال بالدكتور رياض الزعنون٬ فقال لي: لست أنا المسئول٬ إن المسئول 
هو إسماعيل الخالدي٬ ولذلك جئت إليك٬ باإلضافة إلى رغبتي الشديدة لزيارتك بعـد 

  زوال المعوقات التي كانت تحول بيني وبين زيارتك فما رأيك؟.
الشــعوب العربيــة نحــن نؤيــده ونحبــه فقلــت لــه: أوًال إن اتحــاد أي شــعبين مــن   

بل ونسعى إليه. لكـن ممـن سـنطلب تنفيـذ هـذا المشـروع ولـيس أمامنـا إال (إسـرائيل)٬ 
كشــعب فلســطيني أصــبحت كــل أرضــه تحــت االحــتالل الصــهيوني و(إســرائيل) هــي 
 المتصرف٬ وهل ستساعدنا (إسرائيل) فـي الوصـول إلـى هـدف ينفعنـا٬ وال تكـون هـي
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يا أخي الفاضل أننـي اسـتطيع مناقشـتك فـي موضـوع  خيرًا ال تنسالمستفيد األول٬ وأ
وأناقشك بحرية تامة٬ ولكن هـذا الموضـوع إذا سـمع بـه النـاس لـن يـأتوا لمناقشـتي وال 
مناقشـــة غيـــري بمجـــرد ســـماعهم بهـــذا٬ ســـيقررون إننـــا َخَونـــة٬ وســـيقومون بقتلنـــا دون 

وع٬ فخــرج مــن عنــدي٬ مناقشــة ٬ فنقتــل بأقــذر تهمــة٬ فأنــا أنصــحك بتــرك هــذا الموضــ
  وذهبت إلى إخواني وأخبرتهم بما حصل فسرهم موقفي كثيرًا. 

أمــا الحــاج زكــي السوســي فقــابلني بعــد يــومين فقــال لــي: لقــد تضــايق الحــاج   
رشاد الشـوا مـن ردك٬ ويبـدو أنـه كـان يتوقـع وقـوف اإلخـوان إلـى جانبـه٬ فخـاب أملـه 

  لدرجة أنه كان واقفًا فجلس. 
اج زكي السوسي للعمل في ليبيا٬ وأعتقد  أنه إنمـا أسـرع وبعد ذلك خرج الح  

  بالخروج إلى ليبيا هروبًا من الحرج أمام الحاج رشاد الشوا. 

  :أول بعثة من قطاع غزة للضفة الغربية -رابعاً 
بعــد احــتالل (إســرائيل) للضــفة الغربيــة ولقطــاع غــزة بــدأت ســلطة االحــتالل   

لضـــفة٬ بـــل ولزيـــارة األهـــل مـــن عــــرب تعطـــي تصـــاريح لمـــن يريـــد زيـــارة أهلـــه فــــي ا
  م. ١٩٤٨

م٬ واقترحنــــا إرســــال وفــــد مــــن اإلخــــوة لزيــــارة ١٩٦٧اجتمعنــــا فــــي أغســــطس   
اإلخوان في الضفة الغربية٬ وقد ناقشنا توحيد التنظيمين في الضفة والقطـاع٬ ليكونـا 

كـــان النـــاس يتوقعـــون أن تنســـحب ًا٬ ولمـــا كـــان الوضـــع غيـــر مســـتقٍر٬ تنظيمـــًا واحـــد
من قطاع غزة ومن الضفة الغربية بعد مدة قريبة٬ فرأت األكثرية أال نتحـد  (إسرائيل)

مع تنظيم إخوان الضفة٬ ولكن نوجد نوعًا من التفـاهم٬ وقـد كنـت أرى وجـوب توحيـد 
  التنظيمين٬ ولكن كل المجتمعين عارضوا وجهة نظري فرضخت لرغبتهم. 

ة إلـى الضـفة٬ اتفق اإلخوة المجتمعـون أن تـذهب بعثـة مـن إخـوان قطـاع غـز   
وقد كلفوني بذلك٬ وذهب معـي األخ األسـتاذ داود أبـو خـاطر٬ واألخ محمـد الغرابلـي 

٬ قــدمنا طلبــًا للحــاكم العســكري ليســمح لنــا بزيــارة أقاربنــا فــي الضــفة٬ �يرحمــه اهللا  �
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فخــرج تصــريح٬ ولــم يخــرج التصــريحان اآلخــران٬ ثــم أعــدنا الطلــب مــرة ثانيــة٬ فخــرج 
  الث. الثنين٬ ولم يخرج للث

ـــذين قـــد قـــدمهما    ـــين الل الحظنـــا  أن الـــذي يخـــرج تصـــريحه يرجعـــوا لـــه الطلب
وعليهما توقيع الحاكم فقط٬ فيسلم واحدة على حدود غزة٬ ثم يسـلم األخـرى فـي نفـس 

  المكان عند عودته. 
قــدمنا للمــرة الثالثــة نطلــب تصــريحًا فخــرج الثنــين ولــم يخــرج للثالــث والجــدير   

تصــريحه لــم يكــن نفــس الشــخص فــي كــل يــوم. فقلــد األخ بالــذكر أن الــذي ال يخــرج 
محمــد الغرابلــي توقيــع الحــاكم علــى ورقتــين وذهبنــا إلــى مكــان األتــوبيس٬ فركبنــا فــي 

بئــر  �ثــالث أتوبيســات٬ ولــم يكــن الركــوب باختيارنــا٬ كــان خــط ســير األتــوبيس غــزة 
  الخليل.  �السبع 

ل الخليــل والتــي وقــد الحظــت أن األراضــي الخاصــة بــالقرى الفلســطينية حــو   
م ٬باقيـة كمـا هـي٬ ولـم تقـم (إسـرائيل) فيهـا بـأي استصـالح٬ كلهـا ١٩٤٨احتلت سنة 

شــجيرات مــن النــتش الجــاف الشــائك. وصــلنا الخليــل٬ ونزلــت مــن األتــوبيس٬ ووقفــت 
في الموقف أنتظر صاحبي. الحظت رجًال يقف منتظرًا ثم تقدم وسألني : أال تعرف 

يسـألني عـن أحـد مـن دار الخالـدي!! فقلـت لـه  ئمفـاجحدًا من دار الخالـدي؟ سـؤال أ
أنا من دار الخالدي. فقال: أتعرف عبد الحميد رشيد؟ قلت له: ابن عمي٬ فسأل من 

سـماعيل٬ فاحتضـنني الرجـل٬ وأخـذ يقبلنـي٬ إ؟٬ فقلت: إسماعيل بـن عبـد العزيـز أنت
اليهـود  ويقول: كيف والدك٬ وأخوك عبد الفتـاح٬ وٕاخوانـك وأهلـك أكلكـم بخيـر٬ عسـى

ما قتلوا أحدًا؟ فقلت له: نحن جميعـا بخيـر٬ وكـذلك عبـد الحميـد رشـيد وعيالـه وأوالده 
عبـد الحميـد  �زوج أختـي  �سـل صـهري  كلهم بخير٬ فقال لي: أنا عبـد الحميـد أبـو

رشيد أبو عدنان٬ وأخذ يسألني عن زوج أخته وعـن أختـه وأوالدهمـا٬ فأكـدت لـه أنهـم 
يــا بنــا مــاذا تنتظــر٬ أنــت ضــيفي الليلــة٬ فقلــت لــه: إنــي بخيــر وعافيــة. ثــم قــال لــي: ه

أنتظر صاحبين قادمين في األتوبيس الثاني٬ وٕانـي عامـد إلـى بيـت ذيـب العبـد٬ فهـو 
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زوج عمتي٬ وٕاذا ذهبت إلى بيت أحـد غيـره٬ فإنـه وزوجتـه سـيأخذان علـى خاطرهمـا. 
لــي: حــاول أن يبــرر ذهــابي معــه بكــل الوســائل٬ لكنــي رفضــت الــذهاب معــه. فقــال 
  أتعرف بيت ذيب؟ فقلت: ال أعرفه فقال: إذن أنتظر معك ألوصلكم إلى داره. 

كنت في واقع األمر ال أريد أن أذهب إلى بيت ذيـب العبـد (أبـو سـعيد) ألن   
أحد أبناء بلدنا كان معـي فـي األتـوبيس٬ وعنـدما سـألته أيـن سـتنزل٬ وقـال: لـيس فـي 

ي: ال أريـد أن أشـارك أحـدًا يعرفنــي الخليـل مضـيف لنـا إال أبــو سـعيد٬ فقلـت فـي نفســ
فــي غــزة ضــيافة قريبــي٬ حتــى ال يعــرف قصــدنا مــن المجــيء إلــى الضــفة. لكــن هــذا 
  الرجل فرض عليَّ أن أكون ضيفًا عند قريبي٬ مع ابن بلدي٬ وولده الذي كان معه. 

جاء صاحباي وانطلقنا مع الرجل وٕاذا بالرجل يأخذنا إلى طريق بيته لوال أن   
ليأخــذنا ومعــه ابــن بلــدنا ألن قريبنــا كــان يعرفنــي وأنــا صــغير٬ ولكنــه بعــد  قريبنــا جــاء

مرور عشرين عامًا من الفراق فإنه من المسـتحيل أن يعرفنـي. رأيـت أبـا سـعيد مقـبًال  
أراد أن  �أكرمـــه اهللا  �فعرفتـــه٬ فنـــادى الرجـــل: "ويـــن رايـــح فـــيهم؟" فتبـــين أن الرجـــل 

  إلى قريبنا٬ ولكن اهللا أراد غير ذلك.  يأخذنا إلى بيته٬ وبعد أن يكرمنا يرسل
دخل الرجالن فيما يشبه العراك هذا يقـول ضـيوفي٬ وأنـا قـابلتهم قبلـك٬ وهـذا   

يقــول: ابــن عمــي لــم أره منــذ عشــرين ســنة٬ ثــم قــال لــه أبــو ســعيد: طيــب أنــت ويــن 
  ساكن؟ قال له في الفوَّار. فقال قريبنا: أتريد أن تأخذه إلى الفوَّار روح .. روح . 

وبينما نحن كـذلك جـاء قريـب األخ داود أبـو خـاطر٬ وبـدأ العـراك مـرة ثانيـة٬   
عنـــدما رأى الرجـــال  ةيـــب األخ داود٬ وقـــد وقـــف أحـــد المـــار واتفقـــوا أن نـــذهب مـــع قر 

يتعـارك مـع أحـد  �قريـب األخ داود  �مجتمعين٬ وعنـدما انصـرف قـال ظننـت فالنـًا 
عشــر٬ عنــدما ســمعت هــذا كرهــت أن  الــذين دايــنهم٬ فهــو يــداين بالربــا العشــرة بأربعــة

  آكل في بيته. 
وبعد دخولنا البيت جاء جارهم وقال لصاحب البيـت: عنـدي ضـيوف سـنقدم   

لهـــم العشـــاء٬ وأنـــا أريـــدك أن تـــأتي مـــع ضـــيوفك لتتعشـــوا معنـــا٬ فـــذهبنا إلـــى هنـــاك٬ 
  وحمدت اهللا أن يسر لنا عشاء بعيدا عن الربا. 
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غيرهم٬ فهم يقطعون الذبيحة قطع  ألهل الخليل عادة قد تختلف عن عادات  
متســاوية ثــم يطبخونهــا٬ ويهيئــون المنســف٬ ثــم يلفــون كــل قطعــة مــن قطــع اللحــم فــي 

  رغيف من خبز شراك٬ ويسلمون كل واحد من الموجودين قطعته. 
بعد العشـاء ذهبنـا حسـب االتفـاق إلـى بيـت قريبنـا لنبيـت عنـده. سـلمت علـى   

ا٬ وبينما كنت أتحدث مع أبي سعيد همست عمتي بعد الدخول٬ وتعرفت على أوالده
في أذنه قائًال: أنا أريد أن التقي أنا وصاحبي بالدكتور حافظ عبد النبي٬ فابتسم٬ ثم 

  قال بكره سعيد يأخذك إلى عيادته. 
وكـــان نائبـــًا فـــي البرلمـــان  �فـــي الصـــباح ذهبنـــا إلـــى عيـــادة الـــدكتور حـــافظ   
ال نملــك كثيــرًا مــن الوقــت٬ نريــد أن نــذهب وتحــدثنا معــه٬ ثــم أخبرنــاه أننــا  �األردنــي 

إلى القدس٬ وٕالى نابلس٬ ونعود٬ ونريد مـنكم أن تسـاعدنا بتقـديمنا لإلخـوة المسـئولين 
لــيهم. فقلــت إوصــلكم فــي القــدس ونــابلس فقــال: تتغــدون عنــدي٬ ثــم أرســل معكــم أخ ي

أحــد لــه: غــدانا جــاهز٬ ولكــن فــي العــودة إن شــاء اهللا. أرســل معنــا فــي اليــوم الثــاني 
  اإلخوة إلى القدس٬ لنقابل الحاج عالي الساليمة. 

وصــلنا القــدس وذهبنــا إلــى محــل تجــاري يجلــس فيــه رجــل كبيــر الســن وقــور   
  قدمنا األخ المرافق له كوفد من إخوان غزة. 

جلــس معنــا الرجــل جلســة عامــة٬ ثــم خــرج إلــى مكــان آخــر٬ وأرســل لــي مــن   
عن شخصيات مصرية مـن اإلخـوان٬ يطلبني ألجلس معه على انفراد٬ وأخذ يسألني 

هــل رأيتهــا هنــاك عنــدما اعتقلــت فــي مصــر؟ وكنــت أقــول فــالن رأيتــه٬ وفــالن لــم أره٬ 
حتى تأكد من صدقي٬ وأثناء حديثي معه مر قسـيس قبطـي واقتـرب منـه وهمـس فـي 

ال تظـــن أن اليهـــود  �يرحمـــه اهللا  �أذنـــه٬ وانصـــرف فاســـتغربت مـــن ذلـــك فقـــال لـــي 
إنهــم فــي الواقـــع يكرهــون النصــارى٬ أكثــر مــن كــرههم لنـــا.  يكرهــون المســلمين فقــط٬

تناولنا طعام الغداء عند الشيخ الحاج عالي الساليمة٬ وبعد ذلك انطلقنا إلى نابلس٬ 
  وٕاذا بها مسافة طويلة أكثر مما كنت أتوقع. 

وصــلنا نــابلس وقــدمنا المرافــق إلــى األســتاذ نبيــل البشــتاوي الــذي كــان يجلــس   
علـى ميـدان واسـع اسـمه ميـدان الحسـين ( ميـدان الشـهداء فـي  في محل تجاري يطل
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الوقــت الحاضــر)٬ ورأيــت والــده الــذي كــان طويــل القامــة٬ يلــبس بدلــة تتــدلى سلســلة 
بيضــــاء مــــن العــــروة العليــــا لصــــديري البدلــــة٬ ثــــم ترتفــــع السلســــة لتصــــل إلــــى ســــاعة 

  موضوعة في الجيب العلوي للصديري. 
وســــلم علينــــا بحــــرارة٬   -يرحمــــه اهللا  �جــــاء بعــــد قليــــل الشــــيخ ســــعيد بــــالل   

وجلســــنا نتجــــاذب أطــــراف الحــــديث٬ قــــال الشــــيخ ســــعيد بــــالل: بعــــد دخــــول الجــــيش 
الصــهيوني نــابلس٬ جــاءني موشــى ديــان وقــال: هــل ضــايق الجــيش الصــهيوني أحــدًا 
في نابلس أو آذاهم؟ قلت له: وكيف أعرف؟ أنا لم أتجول في نـابلس ألسـأل النـاس٬ 

الصــــهيوني بــــأذى أم ال٬ فقــــال لـــي: هــــل تعــــرض الجــــيش هـــل تعــــرض لهــــم الجـــيش 
الصــهيوني لــك أو ألســرتك بــأذى؟ فقلــت: ال. فقــال : أطمئنــك الجــيش الصــهيوني لــم 
يتعــرض ألي شــخص فــي نــابلس بــأي أذى٬ كيــف لــو أنــتم الــذين احتلــوا (إســرائيل)٬ 
ماذا كنتم سـتفعلون بنـا؟ فقلـت لـه: طـول عمـر المسـلمين يحتلـون بـالد اآلخـرين٬ ولـم 
تســجل حادثــة واحــدة٬ أن فتــك المســلمون بشــعوب الــبالد التــي احتلوهــا. فقــال هــذا يــا 

  حبيبي عندما كنتم مسلمين٬ من قال بأنكم أنتم اآلن مسلمون ؟!! . 
أن أذهــب  �يرحمــه اهللا  �عنــدما أردنــا أن ننــام اســتأذن الشــيخ ســعيد بــالل   

مـن قريـة مـن قـرى غـزة معه ألنام في بيته٬ وهناك سألني من أي بلد أنـت فقلـت لـه: 
اسمها "كراتيا" وأنت يا شيخ مـن أيـن؟ مـن نـابلس أم مـن إحـدى قـرى نـابلس؟ فأجـاب 
أنا من قرية من قرى نابلس اسمها "طلوزة"٬ فاستغربت ذلك٬ وقلت هل صحيح يوجد 
بلد اسمه طلوزة؟ فقال: نعم بلدنا٬ وجاء اسمها مـن مكـان بنيـت فيـه٬ اسـمه تـل اللـوز 

  فت وأصبح اسمها "طلوزة". ٬ وما زالت حتى حر 
وفــي الصــباح البــاكر ذهبنــا إلــى دار البشــتاوي لتنــاول طعــام اإلفطــار٬ وألول   

مــرة فــي حيــاتي أرى جبنــة نابلســية مقليــة بالســمن البلــدي٬ فقــد كانــت جــزءًا مهمــًا مــن 
  اإلفطار. 
بعـــد اإلفطـــار انطلقنـــا إلـــى الخليـــل٬ وهنـــاك تناولنـــا طعـــام الغـــداء فـــي بيــــت   

٬ وبعــد الغــداء عقــدنا اجتماعــًا شــارك فيــه  �يرحمــه اهللا  �ظ عبــد النبــي الــدكتور حــاف
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الدكتور حافظ٬ والدكتور الزير٬ واألستاذ الخطيب٬ وال أعرف األسماء بالضبط ألني 
  نسيتها. 
تناول النقاش توحيد التنظيمين الذي عارضه جميع  أعضاء الهيئة اإلداريـة   

وكنـــت رئـــيس المكتـــب٬ وعنـــدما بـــدأت للمكتـــب اإلداري فـــي قطـــاع غـــزة٬ مـــا عـــداي٬ 
المناقشة٬ واشتدت٬ توقف صـاحباي عـن النقـاش٬ وأعيـتهم الحجـج٬ وبقيـت أنـا أدافـع 

خ إسماعيل كان لما سألوه عن سبب الضحك٬ قال: األعن رأيهم٬ فضحك أحدهم٬ و 
يـــدافع عـــن رأيكـــم٬ وكنـــا ضـــده٬ وهـــو اآلن يـــدافع عـــن رأينـــا بطريقـــة ال نقـــدر عليهـــا٬ 

ن أدافع عن الرأي الذي أقره الجميع٬ والذي عارضته٬ وأنـا أحمـل أمانـة فقلت: أنا اآل
أبلغها بأمانة رغم عدم إيماني بها. عدنا في مسـاء ذلـك اليـوم إلـى غـزة وقـدمنا تقريـرًا 
عــن المهمــة التــي قمنــا بهــا٬ وكــان ذلــك آخــر عهــدي بالمســئولية اإلخوانيــة٬ وغــادرت 

  م.١٩٦٧ليحل مكاني٬ في سبتمبر  القطاع٬ وانتخب الشيخ أحمد إسماعيل ياسين
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  اإلخوان املسلمون يف فلسطني
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  الفصل األول
  م١٩٦٧اإلخوان المسلمون بعد 

عندما احتل اليهود قطاع غزة والضفة العربية كان وجود الدعاة اإلسـالميين 
صـــبه حكـــم الـــرئيس ضـــعيفًا٬ً وذلـــك بســـبب الضـــربات الشـــديدة٬ والكبـــت القـــوي الـــذي 

ه علــى الحركــة اإلســالمية فــي قطــاع غــزة٬ وبســبب قــوة ؤ الناصــر٬ وعمــال جمــال عبــد
التيارات الوطنية واالشتراكية والناصرية والشيوعية٬ التـي كانـت تسـيطر علـى الشـارع 

  في الضفة الغربية.
ولكـــن احـــتالل اليهـــود للضـــفة والقطـــاع وســـيناء والجـــوالن٬ وانهيـــار األنظمـــة 

والناصرية بسرعة عجيبـة٬ وانهزامهـا بشـكل مخـز٬ لـم يحـدث لـه مثيـل فـي االشتراكية 
التــــاريخ٬ أســــقط جميــــع هــــذه التيــــارات أو أضــــعفها إلــــى حــــد كبيــــر٬ وجعــــل الشــــعب 
الفلســطيني فــي المنــاطق المحتلــة يعــيش حقبــة ذهــول لــم يلبــث أن أفــاق منهــا٬ ليجــد 

القـيم التـي نـادت  نفسه مضطرًا لخوض المعركة مع اليهـود وحيـدًا٬ بعـد أن كفـر بكـل
ه البـديل الوحيـد ئـًا أن يصـبح اإلسـالم ومباديـبها تلك التيـارات المهزومـة٬ وكـان طبيع

  لتلك األفكار الدخيلة٬ واألنظمة المهزومة.
ـــى اهللا  ـــى العـــودة إل ـــدان٬ يـــدعون إل بـــدأ دعـــاة اإلســـالم ينشـــطون فـــي كـــل مي

 وبعــدهم عــن والتمســك باإلســالم٬ فــإن ســر انتصــار المســلمين يكمــن فــي طــاعتهم هللا
عصــيانه٬ فــإذا عصــى المســلمون اهللا وغاصــوا فــي الموبقــات وتفرقــوا شــيعًا وأحزابــًا٬ 
تاركين سبيل اهللا متبعين طرق الشياطين٬ فإن اهللا يسلط عليهم من ال يرحمهم فنحن 

  قوم أعزنا اهللا باإلسالم٬ ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا اهللا.
دين إلــــى شــــهور والســــنوات٬ وأعــــداد المــــؤمنين العائــــومــــرت األيــــام٬ وتتابعــــت ال     

ن في تكاثر كل يوم في األرض المحتلة٬ كما هو الحال في و اإلسالم تزداد٬ والملتزم
بــالد العــالم العربــي واإلســالمي كلــه٬ حتــى أصــبحوا يشــكلون نســبة كبيــرة ظــاهرة فــي 
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يـان بـالك" بعثـه المجتمع٬ فقد نشرت صحيفة الغارديان البريطانيـة تحقيقـًا لمراسـلها "ا
مـن مدينــة غــزة المحتلــة٬ بـدأه بالحــديث عــن طبيعــة الجمهـور الــذي شــاهده فــي شــارع 
عمر المختار بالمدينة٬ وكيف أن نسبة كبيرة مـن الشـباب تطلـق اللحـى بينمـا ترتـدي 
النساء مالبس طويلة محتشمة.. ثم قال: "إن عالمات اليقظة اإلسالمية واضحة في 

  )١(حلي٬ المكتظ بالسكان٬ المعروف باسم قطاع غزة". كل مناطق ذلك السهل السا
وانتشــر دعــاة اإلســالم والمؤمنــون بــه فـــي كــل مكــان٬ خاصــة فــي مخيمـــات 
الالجئين واألمـاكن التـي يتواجـد فيهـا الكـادحون الـذين يشـكلون األغلبيـة السـاحقة فـي 
الشـــعب الفلســـطيني٬ فنظمـــوا أنفســـهم٬ واتخـــذوا مـــن المســـاجد منـــابر لنشـــر دعـــوتهم٬ 
وأماكن يجتمعـون فيهـا٬ ويتدارسـون القـرآن والفقـه والتوحيـد٬ ويرسـمون خطـط الـدعوة٬ 

 بـدءواوالطرق التـي يسـتطيعون بهـا إقنـاع النـاس بـالعودة إلـى اإلسـالم والتمسـك بـه٬ و 
يغيرون كل ما ال يرضى عنـه اهللا٬ فمـن الحجـاب اإلسـالمي٬ إلـى العـرس اإلسـالمي 

إلــى الفهــم والــوعي اإلســالمي لطبيعــة المعركــة  الــذي ال يقــال فيــه إال مــا يرضــي اهللا٬
مع اليهود٬ إلى رفض كـل األفكـار المسـمومة المطروحـة كبـديل عـن اإلسـالم٬ والتـي 
ــــين مــــن أبنــــاء شــــعبنا تحــــت أســــماء ومســــميات  حــــاول بثهــــا المحتــــل وبعــــض المغفل

   )۲(عديدة".
٬ التــي إال أن عــدد المســاجد الموجــودة فــي الضــفة والقطــاع ضــاقت باألعــداد الغفيــرة

عــادت إلــى اإلســالم٬ وتمســكت بــه٬ وهنــا كــان ال بــد مــن وضــع حــل لــذلك٬ فــدخلت 
  المرحلة الثانية من مراحل بناء المساجد وتقوية الصحوة اإلسالمية. 

                                                 
 .٨٢نتفاضة٬ ص اهللا٬ ملف اال راجي نصر )١(

 .٢٦المرجع السابق٬ ص  )٢(
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  أسباب قوة االتجاه اإلسالمي

يّسر االحتالل الصهيوني فـي قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة للفلسـطينيين سـبل 
مـة٬ فـانتهزت الجماعـات اإلسـالمية الفلسـطينية الفرصـة٬ االتصال والتعاون بيـنهم عا

م٬ فانتقلـت ١٩٤٨وأخذوا يتحركـون بـين الضـفة والقطـاع وفلسـطين المحتلـة منـذ عـام 
األفكار والكتب والمطبوعات بينهم٬ وهذا أكسب دعاة الحركة اإلسالمية عمقـًا بشـريًا 

دة كانت سـببًا فـي قـوة عوامل ع وجغرافيًا واسعًا للحركة والدعوة٬ ويمكن الحديث عن
  تجاه اإلسالمي ومنها:اال

  إقامة المساجد: -أوالً 
للمسـاجد فـي اإلسـالم دور كبيـر٬ ففيهـا تـؤدى الصـلوات٬ وفيهـا تعقـد حلقــات 
الذكر والعلم٬ وفيها تربى النفوس على عمل الخير والسعي فيه٬ وفيها ترسـم الخطـط 

اإلســالمية٬ لـذلك وجـد دعــاة لمواجهـة األعـداء٬ ومنهـا كانــت تنطلـق قيـادات الجيـوش 
لزامـًا علـيهم أن يعيـدوا للمسـاجد مكانتهـا اإلسـالمية٬   )۱(اإلسالم فـي األرض المحتلـة

خاصـــة فـــي وقـــت لـــم يكـــن أمـــامهم مجـــال لالختيـــار. فقـــاموا ببنـــاء أعـــداد كبيـــرة مـــن 
المساجد تتناسب مع أعداد السكان المتزايدة٬ وحاجة الحركة اإلسالمية لنشـر الـدعوة 

المســلمين إلــى أصــول اإلســالم٬ ولتنــوير عقــول األجيــال الصــاعدة وقلــوبهم٬  إلعــادة
  بثقافة اإلسالم الذي يعتز به المسلمون.

وقد ألحقوا في كل مسجد بنوه مكتبة٬ أمدوها بالكتب الدينية٬ ككتب التفسـير 
والفقـــه والتوحيــــد٬ والكتــــب الفكريــــة التــــي تــــدافع عــــن اإلســــالم ضــــد الهجمــــة العالميــــة 

  الظالمة المظلمة من الشرق والغرب على الدين اإلسالمي وبالد المسلمين.واألفكار 

                                                 
عبارتّي "دعاة اإلسالم" و" االتجاه اإلسالمي"٬ عبر بها اإلخوان المسلمون عن أنفسـهم حتـى   )١(

 ال يدخلوا في معركة مع اليهود قبل إعادة تنظيم صفوفهم.
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كمـــا بنـــوا فـــي المســـجد قاعـــة للمحاضـــرات لتنـــوير عقـــول المســـلمين بحقيقـــة 
اإلســالم الــذي ال يقبــل ألهلــه الــذل والمهانــة التــي يريــد أعــداء اإلســالم أن يفرضــوها 

ن المــوت فــي ســبيل اهللا علــى عامــة المســلمين٬ ولتعلــيم الــنشء الجديــد كيــف يســتعذبو 
  لطرد الغاصبين من الوطن وتحريره.

ليباشـر الشـباب أنـواع الرياضـة٬ مـن  اً صـغير  يـاً كما أوجدوا في كل مسجد ناد
تمارين رياضية٬ مقويـة لألجسـام٬ وألعـاب كـرة القـدم٬ والكـرة الطـائرة وكـرة السـلة٬ وقـد 

كمــا أوجــدوا فــي كــل  قــام حفــاظ القــرآن بتحفيظــه لألجيــال الناشــئة فــي أوقــات فــراغهم٬
مسـجد لجنــة لجمــع الزكــاة مـن األغنيــاء وتوصــيلها للمحتــاجين مـن الفقــراء٬ وقــد أثمــر 
ــــى تقويــــة االتجــــاه  وضــــع المســــاجد الجديــــد صــــالت طيبــــة بــــين النــــاس٬ وســــاعد عل
ـــالخير والنفـــع للنـــاس  ـــة٬ عـــادت ب ـــاس مـــن خـــدمات جليل ـــه للن اإلســـالمي٬ بمـــا يقدمون

اللندنيــة علــى ذلــك بقولهــا: "إن الســبب الــرئيس والــوطن٬ وقــد علقــت صــحيفة التــايمز 
لزيادة عدد المساجد عما كان عليه في بدايـة االحـتالل هـو تنـامي التيـار اإلسـالمي٬ 
ومــن مظــاهر ذلــك األعــداد الكبيــرة مــن المســلمين الــذين يــأتون للصــالة فــي المســجد 

رين األقصى٬ مع أنه لم يكن يؤدي فيه الصالة سوى عدد قليل مـن الرجـال قبـل عشـ
م٬ ١٩٦٧مسـجد سـنة  ٬٦٠٠ "وارتفع عـدد المسـاجد فـي الضـفة والقطـاع مـن )۱(عاماً 
  )۲(مسجدًا٬ وذلك خالل عشرين عامًا من االحتالل" ١٣٥٠إلى 

                                                 
  م.١٤/١٠/١٩٧٨ويتية٬ بتاريخ القبس الك) ١(
ـــع الطبعـــة ) ٢( ـــة الفـــالح للنشـــر والتوزي جهـــاد محمـــد جهـــاد٬ االنتفاضـــة المباركـــة ومســـتقبلها٬ مكتب

 .٢٦األولى٬ الكويت ص 
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  :اإلخوان وٕانشاء المدارس -ثانياً 
قــام اإلخــوان المســلمون بإنشــاء عــدد مــن المــدارس فــي مــدن الضــفة الغربيــة 

وفـــي القـــدس٬ وفـــي  �كمـــا ذكرنـــا ســـابقًا  �يـــة وقطـــاع غـــزة٬ فـــي نـــابلس مدرســـة ثانو 
الخليــل٬ وقــد أسســوا مــدارس األرقــم فــي مدينــة غــزة٬ وهــي مــدارس متكاملــة٬ ابتــدائي٬ 
ومتوسط ٬وثانوي للبنين٬ ومثلها للبنات٬ والذي يتخرج من هذه المـدارس يسـتطيع أن 

  يلتحق بالجامعة اإلسالمية٬ أو أي جامعة أخرى.
من رياض األطفال في الضفة والقطاع٬ وتقوم  هذا باإلضافة إلى عدد كبير

جمعيـات اإلخـوان المســلمين الخيريـة باإلشــراف علـى هـذه المــدارس وريـاض األطفــال 
  التابعة لهم.

  :النوادي الرياضية -ثالثاً 
ـــوادي الرياضـــية فـــي الضـــفة وفـــي القطـــاع٬  أنشـــأ اإلخـــوان مجموعـــة مـــن الن

ن جـــزءًا مـــن جمعيـــة إســـالمية أو بعضـــها كـــان ناديـــًا إســـالميًا مســـتقًال٬ وبعضـــها كـــا
مجمــع إســالمي٬ وقــد دخلــوا فــي المباريــات الرياضــية٬ وأحــرزوا عــددًا مــن البطــوالت 

  مثل نادي الجمعية اإلسالمية في غزة.

  :االتصال بالجماهير والتأثير فيها في المناسبات -رابعاً 
حـــــرص خطبـــــاء اإلخـــــوان المســـــلمين علـــــى االتصـــــال بالجمـــــاهير فـــــي كـــــل 

خاصـــــة المناســــــبات واالحتفـــــاالت الدينيــــــة٬ واالجتماعيـــــة٬ والوطنيــــــة٬ المناســـــبات٬ و 
كاالحتفــال بليلــة القــدر٬ وذكــرى اإلســراء والمعــراج٬ وفــي مناســبات األفــراح واألتــراح٬ 

  وفي خطب الجمعة األسبوعية.
"ويلجأ اإلخوان في نشـر أفكـارهم٬ وتوسـيع نفـوذهم إلـى توزيـع الكتـب الدينيـة 

ســالمي٬ وتكــتظ رفــوف المكتبــات والجمعيــات اإلســالمية الصــادرة عــن قــادة الفكــر اإل
بالمئـــات مـــن هـــذه الكتـــب واألدبيـــات٬ ويجـــري اســـتيراد معظـــم هـــذه المطبوعـــات مـــن 



 

 ١٣٠

مجــالت بشــكل منــتظم أو متقطــع  يالخــارج. وعلــى الصــعيد الــداخلي جــرى نشــر ثمــان
  )۱(من قبل المؤسسات والكتل الطالبية".

لكية الفرديــة٬ وتصــف الثقافــة وتركــز محتويــات هــذه المطبوعــات علــى المســ
الســـائدة بأنهـــا مشـــوهة بفعـــل تـــأثير الغـــرب٬ وتـــدعو إلـــى العـــودة إلـــى اإلســـالم٬ كمـــا 
تحـرض ضــد كـل مــن الواليــات المتحـدة األمريكيــة٬ واإلتحــاد السـوفييتي٬ وتوجــه النقــد 
للقــوى الوطنيــة المحليــة٬ وتصــف االحــتالل الصــهيوني بأنــه لعنــة أو عقــاب مــن اهللا 

ابتعــدوا عــن طريــق اإلســالم الحقيقــي٬  نيمــن الفلســطينيين والعــرب المســلم اً ر ألن كثيــ
وأن السبيل الوحيد للخروج من هـذا المـأزق هـو العـودة إلـى اإلسـالم. ويـوفر اإلخـوان 

الميين مشــهورين فــي للجمهــور األشــرطة الدينيــة المســجلة بأصــوات قــادة وخطبــاء إســ
  )۲( .العالم العربي

  :المسابقات العامة -خامساً 
ســــماعيل ياســــين فــــي المجمــــع اإلســــالمي إزار الشــــيخ أحمــــد 

واقترح عليـه أن   )۳(سعد جميل الشواالمحسن الكبير الوجيه الفاضل 
يضــع كتابــًا أو مجموعــة كتــب فكريــة٬ ويعلــن لجميــع النــاس أن هنــاك 
مســـابقة لمـــن يقـــرأ هـــذه الكتـــب٬ ويجيـــب علـــى األســـئلة٬ التـــي توضـــع 

أشـــخاص يقـــدمون إجابـــات عليهـــا فـــإن هنـــاك جـــائزة ألحســـن خمـــس 

                                                 
عمرو٬ الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية وقطـاع غـزة٬ دار األسـوار٬ عكـا٬ أيلـول  زياد أبو) ١(

  ٬٣٨ ص١٩٨٩
  .٣٨) المرجع نفسه ص ٢(
الســيد ســعد جميــل الشــوا هــو رجــل كــريم جــواد٬ طيــب الحــديث٬ يأســر جليســه بعــذب تعبيراتــه٬  )٣(

يفرض حبه على كل من يتعامل معه٬ وقد حّسن اهللا َخْلَقه وُخُلًقُ◌ه٬ ملتزم بخلق اإلسالم وطاعـة 
اهللا٬ وهو صديق للشـيخ أحمـد إسـماعيل ياسـين. نسـأل اهللا أن يحفـظ لـه صـحته كاملـة٬ وأن يمتعنـا 

  .صحبته واالنتفاع بآرائه الصائبة بحسن
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ـــى أعلـــى عالمـــات فـــي هـــذه المســـابقة٬ وتكـــون المســـابقة  صـــحيحة أو يحصـــلون عل
شــهرية٬ فاستحســن الشــيخ أحمــد ذلــك ووافــق علــى اقتراحــه فتــرك األســتاذ ســعد جميــل 
الشوا مبلغًا من المـال لتلـك المسـابقات٬ فجـزاه اهللا خيـرًا علـى ذلـك العمـل النبيـل٬ وقـد 

كبيرة نورت فكر الشباب٬ وجعلتهم يطَّلعون علـى مـا يحتـوي  جاءت المسابقات بفائدة
  اإلسالم من أفكار جليلة نافعة للفرد والمجتمع.

وكان لذلك النشاط الرائع والجهد العظيم الـذي خطـط لـه الشـيخ أحمـد ياسـين 
وٕاخوانـه الكـرام والمحسـنون مـن أبنـاء الشـعب الفلسـطيني ثمـرة كبيـرة٬  �يرحمه اهللا  �

لكـــل عـــين مبصـــرة٬ وبهـــذا أصـــبح االتجـــاه اإلســـالمي الـــذي يقـــوده ونتيجـــة واضـــحة 
اإلخوان المسلمون هو أكبر قوة في الساحة الفلسطينية٬ تضاءلت أمامه جميع القوى 
السياســية القوميــة منهــا واليســارية٬ وأصــبح الشــارع الفلســطيني تحــت ســيطرة وتوجيــه 

حاب االتجــــاه اإلخــــوان المســــلمين٬ الــــذين كــــان يطلــــق علــــيهم فــــي ذلــــك الوقــــت أصــــ
  اإلسالمي.

شــعرت القــوى اليســارية والوطنيــة أنهــا أصــبحت معزولــة٬ وأن الــرأي والقــول 
المســموع أصــبح لغيــرهم فســاءهم ذلــك جــدًا٬ فأخــذوا يثيــرون الــتهم والشــبهات٬ وروجــوا 
أكاذيب كثيرة٬ ولكن اإلخوان فنـدوا جميـع مـا أثـاروه مـن تهـم وأكاذيـب٬ وأحـّس هـؤالء 

لم يعد يقيم لهم وزنـًا٬ أو يأبـه بأفكـارهم٬ ولـم يصـدق أكـاذيبهم٬  أن الشارع الفلسطيني
  .اً بّين اً ألن الشعب يرى أفاضل الناس وأراذلهم٬ وأصبح كل شيء واضح

يتحرشون بأصحاب االتجـاه اإلسـالمي٬ وهـؤالء يتعـالون  بدءوافأثار ذلك حفيظتهم٬ و 
  ك في صفحات قادمة.عنهم أحيانًا٬ ويضطرون لتأديبهم أحيانًا أخرى٬ كما سأبين ذل



 

 ١٣٢

  :معركة منكرات األفراح -سادساً 
انتشرت العادات السيئة بين المسلمين فـي األفـراح٬ كـالرقص والغنـاء الخليـع 
المـــاجن٬ وتوزيـــع كـــؤوس الخمـــر خاصـــة علـــى المطـــربين والمطربـــات٬ وأصـــبح هـــذا 

  العمل السمة الغالبة لكثير من األفراح.
ألعمــــال٬ وتحــــذير النــــاس مــــن هــــذه وقــــام العلمــــاء والــــدعاة باســــتنكار هــــذه ا

الخطايا واآلثام٬ وكان أكثر المستمعين يؤمنون بأن ذلك منكـر ال يرضـي اهللا٬ ولكـن 
ثبــات النــاس علــى هــذا كــان يضــعف كــل مــرة أمــام دعــاة االنفــالت٬ خاصــة عنـــدما 
يجلــس النــاس صــامتين٬ ال يــدرون مــاذا يفعلــون٬ عنــد ذلــك يقــوم المنحلــون بعمــل مــا 

  غناء ورقص ال يرضى عنه اهللا وال رسوله.تعودوا عليه من 
مع اإلسالمي برئاسة الشيخ أحمد ياسين٬ وبعد مناقشات  اجتمعت إدارة المجَّ
توصلوا إلى أن منكرات األفراح ال يمكن القضاء عليها إال بتقديم البديل٬ وأن البديل 
ال بـــد أن يكـــون عبـــارة عـــن مجموعـــات مـــن األناشـــيد والمـــدائح٬ التـــي تثيـــر حمـــاس 

لشباب٬ وتـدعوهم إلـى التمسـك باإلسـالم والفضـائل٬ وطلـب رضـى اهللا ورسـوله٬ وأن ا
  يكون الجهاد وطلب الشهادة لدخول الجنة وثواب اهللا هو غاية األعمال وهدفها.

وقــد ألفــت أعــداد كبيــرة مــن األناشــيد واألهــازيج اإلســالمية والتمثيليــات التــي 
خالقهـــم٬ كمـــا ألفـــوا فرقـــة مـــن تحكـــي قصصـــًا وأعمـــاًال للســـلف الصـــالح وســـلوكهم وأ

  األطفال ودربوهم على ألحان جميلة.
وقـــد قـــدمت فرقـــة المجمـــع اإلســـالمي أعمالهـــا فـــي عـــدد مـــن األفـــراح وكانـــت 
ناجحة٬ فأقبل عليها الناس٬ لروعة ما تقدمه٬ وألنها كانـت مجانـًا دون مقابـل مـادي٬ 
وبدأت األفـراح اإلسـالمية النظيفـة تطـارد األفـراح الفـاجرة وتتعقبهـا٬ إلـى أن حصـرتها 

  منذ انطالق االنتفاضة. في أضيق الحدود٬ بل لقد قضت عليها تماماً 
ـــد انتشـــرت األفـــراح اإلســـالمية النظيفـــة فـــي قطـــاع غـــزة والضـــفة الغربيـــة  وق

  م.١٩٤٨والمناطق المحتلة منذ عام 



 

 ١٣٣

  نموذج من أناشيد األفراح اإلسالمية في األرض المحتلة.
 صلي عالنبي الهادي  ـودــسّبح اهللا المعبـ

 اديـتنوُعّد ليوم ال         واذكر اليوم المــوعود

 ال إله إال اهللا    ال إله إال اهللا

 نحيي كل اإلخوانِ   وحّنا جينا بعرس اليوم

 ثورة على األعادي  ما في عتاب وما في لوم

 ال إله إال اهللا    ال إله إال اهللا

 باألخوة والخالني  العرس اإلسالمي أتي

 ونحقق األماني  مّنو بنـزرع الحماس

 ال اهللاال إله إ    ال إله إال اهللا

 بّدو يعيد األمجادي  عرس اليوم حكاية شعب

 وفيه معنى الجهادي  ما في لعب وخمر وسخط

 ال إله إال اهللا    ال إله إال اهللا

 خذ لي معك هدية  يا رايح أرض فلسطين

 اللي ذبحه أصبح أضحية  وردة للشعب المسكين

 ال إله إال اهللا    ال إله إال اهللا

 الفرقة اإلسالميةها   تحية من الغرباء

 بأرض القدس األبية  با هللا نرفع اللواء

 ال إله إال اهللا    ال إله إال اهللا

 واشرف على الوادي  الطلع عراس الجبل

 نسم هوا بالدي  وقول يا مرحبا

 وحبك يا قدس ما زال معلق بقلبي قلبنا األرض قلبة بعد 

 )١(ولهبومع القرآن نار   قلبي مع اإلسالم دقاتك يا

                                                 
 .٢٦جهاد محمد جهاد٬ االنتفاضة المباركة ومستقبلها٬ ص  )١(



 

 ١٣٤

  :لحجاب والزي اإلسالميمعركة ا -سابعاً 
وضــع قــادة المجمــع اإلســالمي برئاســة الشــيح األســتاذ أحمــد ياســين نموذجــًا 
للــزي اإلســالمي فــي أوائــل الســبعينات٬ وطــالبوا نســاءهم وبنــاتهم ونســاء وبنــات دعــاة 

حتـى االتجاه اإلسالمي فـي األرض المحتلـة االلتـزام بـذلك الـزي٬ ومـا هـي إال شـهور 
أصبح الشارع يعج بالطالبات الملتزمـات بـالزي اإلسـالمي٬ فجـن جنـون دعـاة التهتـك 

صـحيفة الفجـر التـي  � ؛واالنحالل٬ وقامت التعليقات الساخرة في الصحف اليسـارية
وبدأ الهجوم  �يرأسها "حنا سنيورة"٬ وصحيفة االتحاد الناطقة باسم الحزب الشيوعي 

الـــذي دعـــا إليـــه المتبرقعـــون  -علـــى زعمهـــم  �علـــى هـــذا المظهـــر غيـــر الحضـــاري 
  بالدين٬ ولكن هجومهم ذلك ما زاد الناس إال إقباًال على الزي اإلسالمي وتمسكًا به.

قامــت بعــض مــديرات المــدارس بإصــدار األوامــر إلــى الطالبــات بعــدم ارتــداء 
الزي اإلسالمي على األقل داخل أسوار المدرسة٬ فاعترضت الطالبات بـأن المدرسـة 

بالمدرسين الـذين ال يبـاح للمـرأة أن تكشـف رأسـها أمـامهم٬ فكـان رد المـديرة بـأن  تعج
الطالبـة التـي ال تلتــزم بـأوامر المدرسـة ســنقوم بفصـلها٬ وقامـت بعــض المـديرات فعــًال 
بتمزيق غطاء الرأس لمجموعة من الطالبات بمدرسة الشهيد مصطفى حافظ الثانوية 

  بغزة.
دث يمـــر بســـهولة٬ فقـــام خطبـــاء المســـاجد ولـــم يتـــرك اإلســـالميون ذلـــك الحـــا

باسـتنكار هــذه الجريمــة التــي قامـت بهــا تلــك المــديرة٬ وكـذلك قــاموا باســتنكار الحــادث 
فــي المجــالس والتجمعــات٬ وذهــب عــدد مــن أوليــاء أمــور الطالبــات إلــى إدارة التعلــيم٬ 
ثم ذهب عدد من الشباب إلى مديرة المدرسة نفسها وهددوها إن عادت إلى التعـرض 

  ألي طالبة تلبس الزي اإلسالمي فسيحدث ما ال تحمد عقباه.
تكهرب الجو٬ وتـوترت األمـور٬ وعلـى إثـر ذلـك أصـدر مـدير التعلـيم بقطـاع 
غــزة أمــرًا بعـــدم التعــرض للطالبـــات اللــواتي يلبســـن الــزي اإلســـالمي٬ فكانــت معركـــة٬ 

هـو الـزي وكانت انتصـارًا لالتجـاه اإلسـالمي٬ وبمـرور الـزمن أصـبح الـزي اإلسـالمي 



 

 ١٣٥

السـائد فـي المـدارس والجامعــة والشـارع فـي قطــاع غـزة٬ ثـم انتقــل إلـى الضـفة الغربيــة 
  م.١٩٤٨وٕالى المسلمين الذين يسكنون المناطق المحتلة منذ عام 

والــذي تجــدر اإلشــارة إليــه أن شــباب وشــابات الكتــل اإلســالمية فــي جامعــات 
فكـانوا بـين الحـين واآلخـر٬ األرض المحتلة قاموا بمجهـودات كبيـرة فـي هـذا المجـال٬ 

يقيمــون معــارض للــزي اإلســالمي يبــاع فيهــا ذلــك الــزي بســعر رمــزي٬ ليســهل علــى 
  الطالبات شراؤه وارتداؤه.

وقد قامت الجامعة اإلسالمية بغزة بمجهود واضح في هذا المجال وذلك من 
  خالل:

ال تلتـزم  إلزام طالبات الجامعة بارتداء الزي الشرعي٬ وعدم السـماح ألي طالبـة � ١
  به بدخول الجامعة.

كــل فصــل دراســـي ضــمن نشـــاط  إقامة معارض الزي اإلسالمي بمعدل معرض � ٢
مجلس الطالبات بالجامعة٬ وتوزيع بعـض الجالليـب مجانـًا علـى الطالبـات الفقيـرات٬ 

  وبيعها بسعر مخفض لألخريات.



 

 ١٣٦

  الفصل الثاني
  المواجهات مع أعداء اإلسالم

تحت سيطرة  �كما ذكرت سابقًا  �رع الفلسطيني ظهر لكل مراقب بأن الشا
الذين يفضل أكثرهم لك حقد أصحاب االتجاهات اليسارية االتجاه اإلسالمي٬ فأثار ذ

محاربـــة دعـــاة اإلســـالم علـــى محاربـــة (إســـرائيل)٬ وقـــد ظهـــر ذلـــك جليـــًا عنـــدما أقـــام 
رائيل) اإلخــوان المســلمون أربــع قواعــد فــي غــور األردن لالنطــالق منهــا لمحاربــة (إســ

التي تحتل فلسطين٬ خاصة عندما تبين لهـم بسـالة اإلخـوان٬ وٕاخالصـهم الشـديد فـي 
عنــدما قــال:  �يرحمــه اهللا  �القيــام بعمليــات بطوليــة رائعــة٬ أشــاد بهــا ياســر عرفــات 

  "هكذا تكون العمليات البطولية وٕاال فال".
وتحضــرني بهــذه المناســبة قصــة حــدثت معــي٬ فقــد كنــت فــي عمــان عنــدما 

ي صــهرنا النقيـــب نجيــب الحــوراني٬ وقـــال لــي: حــدثني صـــديقي النقيــب محمـــود زارنــ
إسـماعيل صـيدم٬ الــذي انتدبـه جـيش التحريــر الفلسـطيني للعمـل فــي قواعـد اإلخــوان٬ 
وقال بأنه إذا خطط للقيام بعملية ضد (إسرائيل) واحتاج خمسة أفـراد مـثًال فـإن أكثـر 

رك فـــي هــذه العمليـــة٬ واضـــطر مــن خمســـين يتســـابقون كــل واحـــد مـــنهم يريــد أن يشـــا
  لعمل قرعة بينهم حتى يقتنع من ال نستطيع إدخاله للمشاركة في العملية الفدائية.

وأنــا منتــدب للعمــل مــع الجبهــة الشــعبية٬ وكلمــا أردت أن أنفــذ عمليــة فدائيــة 
٬ وكــل مــنهم يعتــذر بأعــذار مختلفــة٬ اً أفــراد أدور علــيهم مــرتين أو ثالثــ تحتــاج خمســة

لوقــــت قبــــل أن أحصــــل علــــى العــــدد المطلــــوب٬ وعنــــدما يــــذهبون ال ويكــــاد يمضــــي ا
يفعلــون شــيئًا٬ ويعــودون لــيمألوا الــدنيا ضــجيجًا باألعمــال البطوليــة التــي قــاموا بهــا٬ 

  وفي حقيقة األمر فإنهم لم يفعلوا شيئًا.
والذي أريده منك أن تتوسط لي عند مـن تعـرف٬ فـإذا ذهبـُت إلـى العمـل فـي 

  ماذا أفعل.قواعد اإلخوان فسأريك 



 

 ١٣٧

فـي اإلخــوان انتدابـه للعمـل فــي  المسـئولينوقـد حاولـت أن أطلـب مــن بعـض 
قواعــدهم٬ ولكـــن الحـــرب بـــين الفـــدائيين والحكومــة األردنيـــة كانـــت أســـرع٬ وقـــد قامـــت 
الفئــات اليســارية المعاديــة لإلســالم باالعتــداء علــى أصــحاب االتجــاه اإلســالمي فــي 

  اءات في المواقف التالية:أماكن وأزمان مختلفة٬ وألخص تلك االعتد

  :د الفدائيين من اإلخوان المسلمينالجبهة الشعبية تخطط للهجوم على قواع -أوالً 
خططــت بعــض المجموعــات مــن الجبهــة الشــعبية لمهاجمــة قواعــد الفــدائيين 
من اإلخوان المسلمين في منطقـة األغـوار٬ وذلـك ألنهـم الحظـوا أن نوعيـة العمليـات 

قومــون بهــا كانــت جريئــة وناجحــة٬ وأنهــا كانــت موضــوع حــديث الفدائيــة التــي كــانوا ي
النــاس فــي الشــارع األردنــي٬ الــذين لــم يتعــودوا أن يمــدحوا أي عمليــة قــام بهــا فــدائيو 

  الجبهة الشعبية.
وقد علمت قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بمخططات الجبهة 

ن فـتح ستسـحق أي قـوة تعتـدي علـى الشعبية٬ فوجهت إنذارًا شديدًا إليهم٬ وهددتهم بأ
أي قاعدة يرتفـع عليهـا علـم فـتح٬ وكانـت قواعـد اإلخـوان فـي األغـوار ترفـع علـم فـتح 
علــى قواعــدها٬ وقــد كــان ذلــك اإلنــذار ســببًا فــي تــراجعهم واإلقــالع عــن مخططــاتهم 

  اإلجرامية.

  :محاولة اليساريين السيطرة على الجامعة اإلسالمية -ثانياً 
سـالمية بغـزة علـى أرض كانـت مخصصـة للجـامع األزهـر قامت الجامعـة اإل

(معهــد غــزة الــديني)٬ وعنــدما عقــدت النيــة علــى تطــوير ذلــك المعهــد ليصــبح جامعــة 
يهـــاجمون الفكــــرة  بــــدءواإســـالمية٬ جـــن جنــــون الشـــيوعيين والملحــــدين والعلمـــانيين٬ و 
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داعـــين إلـــى جعلهـــا جامعـــة وطنيـــة بعيـــدة عـــن الـــدين اإلســـالمي٬ بحجـــة البعـــد عـــن 
  )۱(غضاب النصارى في القطاع. إ

 �واشـــتدت المعركـــة٬ ووضــــعت العراقيـــل٬ إال أن دعــــاة اإلســـالم اســــتطاعوا 
أن يحــافظوا علــى اســمها وبرنامجهـا ومناهجهــا حســب الخطــة المرســومة  �بعـون اهللا 

  لها.
وبالرغم من ذلـك فـإن أعـداء اإلسـالم لـم ييأسـوا٬ خاصـة وأن الجامعـة بـدت٬ 

ع اإلسالم٬ فاتجهوا إلى منظمة التحرير الفلسطينية٬ وأخذوا وكأنها قلعة قوية من قال
يضــغطون عليهــا بكــل الوســائل الخبيثــة٬ إلــى أن أقنعوهــا بإصــدار أمــر إلــى مجلــس 

تطلــب مــنهم االســتقالة٬ وكــانوا قــد أعــدوا مجلــس أمنــاء  ٧/١/١٩٨١األمنــاء بتــاريخ 
ة لإلسـالم٬ حتـى على هواهم٬ كما أعدوا إدارة جديدة أكثرهم مـن الشخصـيات المعاديـ
  تقوم بإعداد مناهج وبرامج جديدة٬ كما أعدوا لها اسمًا غير اسمها.

تلكـــأ مجلـــس األمنـــاء وٕادارة الجامعـــة فـــي االســـتقالة لعـــل المنظمـــة تقلـــع عـــن 
  طلبها ذلك٬ وتبقي على الجامعة كما هي.

عنــد ذلــك أرســلت الجمعيــة اإلســالمية بغــزة بتوجيــه مــن الشــيخ أحمــد ياســين 
مســلم يهمــه أمــر اإلســالم والمســلمين٬ ليتوجــه إلــى الجامعــة اإلســالمية  نــداء إلــى كــل

ويعتصـــم بهـــا٬ إلـــى أن تتراجـــع المنظمـــة عـــن أمرهـــا الـــذي أصـــدرته لمجلـــس األمنـــاء 
وٕادارة الجامعــة٬ حتــى يبقــى مجلــس األمنــاء القــديم وٕادارة الجامعــة علــى مــا همــا عليــه 

وا فـي الجامعـة ثالثـة أيـام٬ دون تغيير٬ فاحتشد عشرات اآلالف من المسلمين٬ وجلس
وتوعــــدوا أي إدارة جديــــدة بــــالموت إذا وصــــلت الجامعــــة٬ فلــــم يجــــرؤ أي إنســــان مــــن 

                                                 
م مـن مجمـوع ١٩٦٢نفسـًا٬ حسـب إحصـائية سـنة  ١٩٨٠كـان عـدد النصـارى فـي قطـاع غـزة  )١(

نسـمة٬ أمـا اآلن فـإن عـددهم ال يتجـاوز ثالثـة  ٤٥٠.٠٠٠سكان القطاع الذي بلـغ فـي العـام نفسـه 
  مجموع عدد سكان القطاع٬ الذي يبلغ أكثر من مليون ونصف مليون نسمة.آالف من 
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ــــى  ــــذي أعــــده أعــــداء اإلســــالم٬ أو مــــن أعــــدوا إلدارة الجامعــــة عل ــــاء ال ــــس األمن مجل
االقتـــراب منهـــا٬ عنـــد ذلـــك تراجعـــت المنظمـــة عـــن األمـــر الـــذي وجهتـــه إلـــى مجلـــس 

  عة٬ وبقيت إدارة الجامعة كما هي٬ وكذلك مجلس األمناء.األمناء ورجال إدارة الجام
وفي أعقاب ذلك انطلقت الجماهير من الجامعة٬ واتجهت إلى أماكن الفساد 
والموبقـــات فـــدمروها٬ دمـــروا عـــددًا مـــن الخمـــارات التـــي كانـــت تقـــدم الخمـــر بأســـعار 

ية مخفضة لشباب المسلمين؛ وبعض دور السينما التـي كانـت تعـرض األفـالم الجنسـ
التي تأتيها من (إسرائيل)٬ كما دمروا بعض الكازينوهات التي كانـت تسـتعمل أمـاكن 
للبغــاء فــي ليلــة الجمعــة والســبت وبعــض الليــالي األخــرى مــن أيــام األســبوع٬ واتجهــوا 
إلــى مقــر جمعيــة الهــالل األحمــر٬ الــذي كانــت تــديره زمــرة مــن الشــيوعيين وأعــوانهم 

  فحرقوه.
نوهــات بناءهــا جــاءوا إلــى الشــيخ أحمــد ياســين وعنــدما أعــاد أصــحاب الكازي

وقـــالوا لـــه: "نحـــن نعطيـــك الحـــق فـــي إرســـال أي مجموعـــة مـــن الشـــباب لتفتـــيش هـــذه 
المحالت٬ فإذا وجدوا فيها ما يغضب اهللا ورسـوله٬ فـنحن نعطـيكم الحـق فـي تـدميرها 

  وحرقها.
  وهكذا بدأ الناس يحسون بقوة االتجاه اإلسالمي ويحسبون له كل حساب.

  :االعتداءات اليسارية المتفرقة على االتجاه اإلسالمي-ثاً ثال
ــــامي قــــوة االتجــــاه اإلســــالمي باالعتــــداء علــــى الشــــباب  جــــاء رد اليســــاريين علــــى تن
النشــيطين مــنهم بوســائل مختلفــة٬ وقــد لــوحظ أن موقــف ســلطة االحــتالل كــان موقفــًا 

أحيانــًا مشــجعًا غريبــًا٬ فلــم يكلــف نفســه بمعاقبــة المعتــدين أو البحــث عــنهم٬ بــل كــان 
 لهــم كمــا حصــل عنــدما حــاول شــابان مــن الجبهــة الشــعبية صــدم ســيادة الــدكتور عبــد

  العزيز الرنتيسي٬ وسأعرض لهذه األحداث حسب تاريخ حدوثها.
م قــام شــابان مــن الجبهــة الشــعبية باالعتــداء علــى الطالبــة ٤/٥/١٩٨٦أوًال: فــي يــوم 

شيطة في مجال الدعوة اإلسالمية وكانت ن -في الجامعة اإلسالمية "يسرى حمدان" 
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وذلك بأن هجـم أحـدهما عليهـا وشـرط وجههـا بمشـرط كـان فـي يـده٬  -بين الطالبات 
ـــاني فقـــد شـــرط صـــدرها  تســـبب فـــي عمـــل عشـــر غـــرز فـــي وجههـــا٬ وأمـــا الشـــاب الث
بمشــرطه ولكنـــه لـــم يقطــع إال جلبابهـــا الـــذي كــان فضفاضـــًا ولـــم يصــل المشـــرط إلـــى 

  جسمها.
م قـــام الشـــيوعي "علـــي جبـــر" باالعتـــداء بالضـــرب علـــى ٧/٥/١٩٨٦ثانيـــًا: فـــي يـــوم 

السبح٬ وقد قام عدد من الوجهاء بالتدخل إلصالح ذات البين٬  اهللا أبو الدكتور عطا
وأخذوا وجوهًا بين الطرفين على أال يعتدي أحـدهما علـى اآلخـر٬ ألنـه مـن العـار أن 

  نتخاصم بينما األعداء يحتلون أرضنا.
خرقــــت االتفــــاق وكتــــب أحــــدهم مقــــاًال فــــي جريــــدتهم بتــــاريخ  ولكــــن الجبهــــة الشــــعبية

يحــرض فيــه علــى االعتــداء علــى أصــحاب االتجــاه  �جريــدة الفجــر �م ٩/٥/١٩٨٦
ـــــى  ـــــأنهم لـــــن يســـــتطيعوا أن ينتصـــــروا عل ـــــة٬ ويقـــــول ب اإلســـــالمي٬ ويصـــــفهم بالرجعي

  )۱((إسرائيل) ما دام هؤالء بينهم٬ وال بد من محاربتهم قبل محاربة (إسرائيل).
م أن يرفعـوا ١١/٥/١٩٨٦رسل اإلخوان إلى الوجهـاء ذلـك المقـال وطلبـوا مـنهم يـوم أ

اهللا أبـــو  وجـــوههم مـــن هـــذه المشـــكلة٬ وقـــاموا بمعاقبـــة المعتـــدين علـــى الـــدكتور عطـــا
  م.١١/٥/١٩٨٦السبح٬ وعلى الطالبة يسرى حمدان٬ وذلك بتاريخ 

لطالــــب فــــي م تعــــرض شــــابان مــــن الجبهــــة الشــــعبية ل١٧/٥/١٩٨٦ثالثــــًا: فــــي يــــوم 
الجامعة اإلسالمية زكريا السنوار وقذفه أحدهما بحمض األسيد (مية نار) في وجهـه 

ـــر ذلـــك بصـــره لمـــدة  ـــه وهـــو خـــارج مـــن المســـجد٬ فقـــد علـــى إث ســـنتين ثـــم أعـــاد اهللا ل
حدى عينيه٬ فقام الشباب اإلسالمي بمعاقبة الفاعلين٬ ومعاقبـة الشـخص اإلبصار إل

  مة.الذي أرسلهما للقيام بتلك الجري

                                                 
  كتبوا وهم في عمان ورددوا أن تحرير فلسطين يمر أوًال بعمان )١(
  



 

 ١٤١

مـن الجبهـة الشـعبية  �م قـام المـدعو "محمـد السـلداوي" ١٧/٥/١٩٨٦رابعًا: فـي يـوم 
بــــإطالق النــــار علــــى شــــابين ملتحيــــين مــــن اإلخــــوان (كــــان يعقــــب كــــل اعتــــداء مــــن 

  اليساريين عملية تأديبية يقوم بها شباب اإلخوان).
د م قـام عنصـران مــن الجبهـة الشـعبية يركــب كـل واحــ٢٣/٦/١٩٨٦خامسـًا: فـي يــوم 

العزيـز الرنتيسـي٬ وهـو يقـود سـيارته فـي محاولـة  منهما سيارة باعتراض الدكتور عبـد
العزيــز كانــت أقــدر منهمــا٬ فأفلــت بســيارته٬  لصــدمه وقتلــه٬ ولكــن جــرأة الــدكتور عبــد

وذهــب إلــى الشــرطة٬ ورفــع عليهمــا شــكوى٬ وقــدم لهــم رقــم الســيارتين٬ والعجيــب فــي 
ـــم تعاقـــب المعتـــدين اللـــذين حـــاوال الموضـــوع أن ســـلطة االحـــتالل أمـــرت بســـجنه ٬ ول

  )۱(قتله.
م اقتحمــت مجموعــة مــن اليســاريين صــيدلية الــدكتور ٢٤/٦/١٩٨٦سادســًا: فــي يــوم 

الصــيدلي إبــراهيم اليــازوري٬ وضــربوه علــى ظهــره بعصــًا غليظــة٬ وضــربوا عــددًا مــن 
  اإلخوان الذين كانوا حوله٬ وفروا هاربين.

هــا عناصــر الجبهــة الشــعبية٬ فقــد قــررت ونظــرًا لكثــرة االعتــداءات التــي قــام ب
قيــادة اإلخــوان أال ُيكتفــى بــالرد علــى تلــك االعتــداءات بضــرب عناصــر مــن الجبهــة٬ 
ولكــن ال بــد مــن ضــرب رؤوس هــذه الجبهــة٬ وفــي ليلــة واحــدة قامــت مجموعــات مــن 
اإلخوان بضرب أعـداد كبيـرة٬ حتـى لقـد ضـربوا مسـئول الجبهـة الشـعبية فـي القطـاع٬ 

صــبري" قــال ألحــد رجــال  ئــد المخــابرات الصــهيوني فــي قطــاع غــزة "أبــوويقــال بــأن قا
عائلــة المســئول: بأنــه علــى اســتعداد إلمــدادهم بالســالح لالنتقــام البــنهم٬ وقــد رفضــوا 
ذلك٬ ووقفوا في وجه ابنهم٬ وهددوا بالتخلي عنه٬ فأمر رئيس الجبهة الشـعبية بوقـف 

  االعتداءات بشكل نهائي.

                                                 
اســـتفدت فـــي ترتيـــب هـــذه األحـــداث مـــن أبحـــاث األســـتاذ نهـــاد الشـــيخ خليـــل٬ المحاضـــر فـــي  )١(

 الجامعة اإلسالمية بغزة.
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  رير الوطني الفلسطيني (فتح)المواجهة مع حركة التح

حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ذات جذور إسالمية٬ وجل قيادييها 
كانوا جزءًا من تنظيم جماعة اإلخوان المسلمين٬ وبينهم وبين دعـاة اإلسـالم صـالت 
قويــة٬ وزمالــة عمــل وكفــاح مشــترك لســنوات طــوال. وقــد بقــي عــدد كبيــر مــنهم علــى 

متبـادل مـع اإلسـالميين٬ الـذين شـاركوهم أيامـًا حلـوة ومـرة فـي  صلة ود طّيب واحترام
ميــادين كثيــرة٬ رغــم تغيــر وجهــتهم٬ والمبــادئ العلمانيــة التــي يرفعونهــا٬ والتــي رفضــها 
اإلســــالميون. ومــــا زال أولئــــك األشــــخاص مــــن فــــتح يقــــدرون إخــــالص اإلســــالميين٬ 

لهـم ذلـك فـي كثيـر  وتفانيهم في خدمة الوطن٬ وال ينكرون عليهم جهـادهم٬ ويـذكرون
ــيهم بعــض المتاعــب٬  مــن المناســبات٬ إال إذا كــان ذلــك المــدح واإلطــراء ســيجلب عل

  عند ذلك كانوا يمسكون.
ولكــن لــم يلبــث أن دخــل حركــة "فــتح" بعــض الحثــاالت القــذرة٬ ذات االتجــاه 
اليســاري٬ التــي تكــره اإلســالم ودعاتــه٬ وتفضــل أن تحــاربهم قبــل محاربــة (إســرائيل)٬ 

ع هؤالء أن يؤثروا على مواقف كثيرة لقياديي "فتح"٬ ودفعوهم إلى الوقوف وقد استطا
  في الصف المعادي لإلسالم ودعاته.

ففــي قطــاع غــزة عنــدما قامــت المواجهــة بــين الشــيوعيين واإلســالميين علــى 
إدارة الهــالل األحمــر الفلســطيني٬ خــاض اإلســالميون المواجهــة متعــاونين مــع رجــال 

فتح واإلسالميين صف واحـد٬ ووجهـان لعملـة واحـدة٬ وقـد  فتح٬ حتى خيل للناس أن
وقــف الشــباب المســلم لحمايــة األســتاذ أســعد الصــفطاوي ممثــل فــتح فــي قطــاع غــزة٬ 
عنــدما هـــّم الشـــيوعيون باالعتــداء عليـــه٬ ويعلـــم الجميـــع موقــف الشـــيخ "خليـــل القوقـــا" 

  ودفاعه عن أسعد الصفطاوي عندما احتدم الموقف وقت االنتخابات.
هي إال سنوات قليلة حتى استطاع أحد اليساريين الذين دخلـوا "فـتح" أن وما 

يثيـر نـار الفتنــة بـين "فــتح" واإلسـالميين٬ وأن يجنـد أعــدادًا مـن أعوانــه (شـبيبة فــتح)٬ 
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ينفث فـيهم حقـده الـدفين٬ وبغضـه الشـديد لإلسـالم ودعاتـه٬ حتـى جعـل البـأس شـديدًا 
مــن فــتح واإلســالميين٬ لــم تكــن بيــنهم  بـين الطــرفين٬ وبــدأت المعركــة بــين جيــل جديـد

ـــك الخبيـــث المـــاكر  ـــة كفـــاح وجهـــاد٬ وأدار المعركـــة ذل الـــذي -أخـــوة قديمـــة٬ وال زمال
 -اشـــتهر بـــين الغـــزيين بســـرقته للطحـــين عنـــدما تـــولى فـــي ســـلطة فـــتح منصـــبًا كبيـــراً 

ــــديم المتبــــادل٬ ليحــــل محلهــــا  ــــات الطيبــــة٬ والتقــــدير الق وعصــــفت نــــار حقــــده بالعالق
لتنــاحر٬ ضــاربًا بمصــلحة الــوطن واألمــة عــرض الحــائط٬ ومــا زال يثيــر التبــاغض وا

غبار الشبهات٬ وظلم االتهامات٬ حتى زين ألبي جهاد "خليل الـوزير" الموافقـة علـى 
إصدار أمر باغتيال الوطني المخلص٬ والمسلم الغيـور الـدكتور إسـماعيل الخطيـب٬ 

اإلسـالمية بغـزة٬ ظنـًا منـه أن الذي كان في ذلك الحين قائمـًا بأعمـال مـدير الجامعـة 
قتــل ذلــك اإلنســان٬ ســيعطيه الفرصــة للتصــرف بــإدارة الجامعــة كمــا يحلــو لــه٬ ولكــن 
ذلــك لــم يحــدث٬ وبقيــت إدارة الجامعــة إســالمية٬ "واهللا غالــب علــى أمــره٬ ولكــن أكثــر 

  الناس ال يعلمون".
 وقد جاءت جريمة اغتيال الدكتور إسماعيل الخطيب بنتيجـة عكسـية تمامـًا٬

علــى شــعبية "فــتح" فــي قطــاع غــزة٬ فبعــد أن  يلخيــانفقضــى ذلــك العمــل اإلجرامــي ا
كانــت المنظمــة العاقلــة المترويــة٬ ذات الشــعبية العريضــة٬ أصــبحت ال تختلــف عــن 
غيرها من المنظمات٬ بل نزلت شعبيتها إلى درجة كبيرة جدًا٬ ولـوال المسـتوى المـالي 

  الكبير الذي تتمتع به الندثرت وانتهت.
ــ م يلبــث ذلــك الخبيــث أن ســلط بعــض أعوانــه فــي الجامعــة علــى الطــالب ول

اإلسالميين فاعتدوا عليهم٬ ممـا اضـطر هـؤالء إلـى الـرد علـيهم بقـوة وعنـف٬ جعلـتهم 
ولم يرتـدع٬ فسـلط  يدركون حجمهم في الجامعة٬ ورغم ذلك فإن ذلك المجرم لم يرعوِ 

فاعتـدوا عليـه بالضـرب٬ عنـد  براهيم البـازوري"٬إعض أعوانه على الدكتور الداعية "ب
ذلك قام بعض الشباب اإلسالمي يدفعهم حماس الشـباب بـالرد عليـه باالعتـداء علـى 
األســــتاذ أســــعد الصــــفطاوي ومجموعــــة كبيــــرة مــــن "فــــتح" جعلــــت عقالءهــــم يتــــدخلون 
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ويسعون للصلح بـين الجـانبين٬ وقـد كـان ذلـك٬ فقـام األسـتاذ فيصـل الحسـيني يرحمـه 
ة٬ وتوقفــت المعركــة بــين الجــانبين٬ بعــد أن كــان ذلــك المجــرم اهللا٬ بعمليــة المصــالح

الخبيث قد غادر قطاع غزة٬ ليثيـر الفتنـة داخـل فـتح نفسـها فـي أمـاكن أخـرى. ولكـن 
بقيت الفتنة نارًا تحت الرماد٬ تشتعل بين الحين والحين٬ وكـان العقـالء يتـدخلون فـي 

  ها.كل مرة إلخمادها. لعنة اهللا على موقظ الفتن ومشعل نار 
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  مواجهات اإلسالميين مع أعداء اإلسالم في الجامعات

  هجوم اليساريين على الجامعة اإلسالمية بغزة �أ 
بعد أن نجح اإلسالميون في تثبيت إدارة الجامعـة اإلسـالمية٬ التـي وضـعت 

 �أعـــداء اإلســـالم  �ســـورًا يفصـــل طـــالب الجامعـــة عـــن طالباتهـــا٬ قـــرر اليســـاريون 
ـــ ق ثـــالث منهـــا مـــن جامعـــة بيرزيـــت٬ مملـــوءة بـــالطالب٬ إرســـال أربـــع حـــافالت تنطل

والرابعـــة مـــن جامعـــة النجـــاح٬ وكلهـــم مـــن الطـــالب اليســـاريين٬ وتتجـــه إلـــى الجامعـــة 
اإلسالمية بغزة٬ لتدمير السور الذي يفصل الطالب عن الطالبـات٬ وضـرب كـل مـن 
يعترضــــهم مــــن طــــالب الجامعــــة اإلســـــالمية٬ كمــــا خططــــوا لالعتــــداء علــــى رئـــــيس 

٬ وعلى العاملين فيها من اإلسالميين. وتسلحوا بالعصي والسالسل الحديدية الجامعة
والخنــــاجر٬ وانطلقــــوا فــــي اليــــوم المحــــدد٬ علمــــًا بــــأن المســــافة بــــين جامعــــة بيرزيــــت 

  والجامعة اإلسالمية ال تقل بأي حال عن مائة وأربعين كيلومترًا.
عتهم فــي علــم اإلســالميون بــذلك٬ فجنــدت الحركــة اإلســالمية الشــباب٬ ووضــ

كمـــائن داخـــل الجامعـــة٬ يســـتطيعون منهـــا الـــدفاع عنهـــا٬ وطلـــب مـــنهم الشـــيخ أحمـــد 
بالهجوم٬ ولكـن إذا هوجمـوا أو هـوجم أي مكـان فـي الجامعـة فعلـيهم  واأبدياسين أال ي

  أن يردوا بقوة عنيفة.
وصل المعتدون إلى الجامعة اإلسالمية٬ وبدأ االعتداء علـى كـل مـن قـابلهم 

ين٬ عنــد ذلــك انطلــق الشــباب اإلســالمي مــن كــل حــدب وصــوب مــن الطــالب الملتحــ
ن أبعــــدوهم عــــن الجامعــــة٬ بعــــد أن ضــــربوهم أتعقبــــوا المهــــاجمين٬ وطــــاردوهم إلــــى و 

  ضرب غرائب اإلبل.
صـبري" كـان يقـف قريبــًا  ومـن المعـروف أن قائـد المخـابرات الصــهيوني "أبـو

علــــى العــــودة  مــــن المكــــان٬ وعنــــدما رأى اليســــاريين مــــولين هــــاربين٬ أخــــذ يشــــجعهم
ومهاجمة "الشيوخ"٬ قائًال: "ال تخافوا منهم فهؤالء مشايخ هبل٬ ارجعوا إليهم٬ ولقنوهم 

  درسًا لن ينسوه".
وفــــي اليــــوم التــــالي خرجــــت صــــحيفة الفجــــر الشــــيوعية٬ والتــــي يرأســــها "حنــــا 

 �زيــت  ســنيوره" بــالعنوان التــالي: "المتبرقعــون بالــدين يهــاجمون طــالب جامعــة بيــر
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سالمي بغزة بتوجيه مـن الشـيخ أحمـد ياسـين٬ يحـرض أذنابـه علـى ضـرب المجمع اإل
زيت واالعتداء عليهم"٬ وقد أرسلوا لمنظمة التحرير٬ يشكون إليها  طالب جامعة بير

اإلســالميين الــذين يفرقــون وحــدة الصــف٬ ويعتــدون علــى الطــالب األبريــاء٬ وقــد دفــع 
  المجمع اإلسالمي.هذا بعض اليساريين في المنظمة إلى التخطيط لمهاجمة 

عنـــد ذلـــك أرســـل المجمـــع اإلســـالمي وفـــدًا إلـــى مكتـــب المنظمـــة فـــي عمـــان٬ 
موضحًا ما حصل٬ وطلب إليهم تكليف لجنـة محايـدة للتحقيـق٬ وقـد عرفـت المنظمـة 

  الحقيقة٬ مما جعلها تتراجع عن خطة مهاجمة المجمع اإلسالمي.

زيــت بمباركــة  عــة بيــراعتــداء اليســاريين علــى طــالب الكتلــة اإلســالمية بجام �ب 
  إدارة الجامعة:

 )۱(مــن مجمــوع طــالب الجامعــة) ٣٠قــام شــباب الكتلــة اإلســالمية (يمثلــون 
م بمسـيرة انطلقـت مـن المسـجد٬ واتجهـت إلـى الجامعـة القديمـة٬ ٤/٦/١٩٨٣في يـوم 

بمناسبة مرور ستة عشر عامًا على االحتالل اليهـودي للضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة٬ 
ام علــى اجتيــاح العــدو اليهــودي للبنــان وقتلــه اآلالف مــن األهــل وبمناســبة مــرور عــ

ـــس الطـــالب  الـــذي كـــان  �هنـــاك٬ وتنفيـــذ مذبحـــة صـــبرا وشـــاتيال٬ قـــام أعضـــاء مجل
بجمــــع الكتــــل الطالبيــــة المعاديــــة لإلســــالم فــــي  �يســــيطر عليــــه المعــــادون لإلســــالم 

وأخــــذوا  الجامعــــة٬ واعتلــــوا أســــطح مبــــاني إدارة الجامعــــة بمســــاعدة ورضــــى إدارتهــــا٬
  )۲(يقذفون طالب الكتلة اإلسالمية بالحجارة٬ وذلك لمنعهم من التعبير عن رأيهم.

                                                 
 ٬٥٠ ص ٥/٨٣و ٤زيت يومي  الحقائق في أحداث جامعة بيرتقرير لجنة تقصي  :نظريُ  )١(

الحظ أن هؤالء جميعًا ينتمون إلـى أحـزاب منتشـرة فـي طـول الـبالد العربيـة وعرضـها٬ مطالبـة  )٢(
  ليهم!!!إبالحرية والديمقراطية٬ وال ندري لماذا تتبخر هذه الشعارات وتختفي عندما يصل األمر 
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عند ذلك استغاث الطالب والطالبات بالدكتور البرامكي القائم بأعمـال مـدير 
زيــت٬ ولكــن هــذا رفــض التــدخل٬ ممــا أوحــى لهــم بــأن األمــر مبيــت٬ وقــد  جامعــة بيــر

امعــة فحاصــرهم الطــالب اليســاريون٬ وأخــذوا لجــأ الطــالب والطالبــات٬ إلــى مطعــم الج
أفواههم وألسـنتهم يقذفونهم بالحجارة والزجاجات الفارغة٬ وبكلمات قذرة تعودت عليها 

  ذكرها. منيخجل القلم  البذيئة
بتحريض أهالي مدينة بيرزيت٬ وأوصلوا إليهم  اليساريون وأكثر من ذلك قام

فـــي حـــرقهم وهـــم فـــي بيـــوتهم٬ وأيضـــًا  أخبـــارًا زائفـــة٬ ممـــا دفـــع النصـــارى إلـــى التفكيـــر
  عندما لجأوا إلى المسجد.

تدخل بعض المسلمين إلخراج الطالبات والطالب المحاصرين٬ ولكن أعداء 
اإلسالم اشترطوا أن تخرج الطالبات عاريات٬ وأن يخرج الطالب مطأطئي الرؤوس٬ 

فجــاءت  ورافعــي األيــدي٬ رفــض الطــالب ذلــك٬ وأرســلوا يطلبــون النجــدة مــن أهــاليهم٬
أعــــداد هائلــــة٬ وضــــربوا طوقــــًا حــــول الجامعــــة٬ وهــــددوا بقتــــل جميــــع الطــــالب إذا لــــم 

  بالخروج.  �طالب وطالبات الكتلة اإلسالمية  �يسمحوا ألبنائهم 
عنـــد ذلــــك تــــدخلت إدارة الجامعـــة٬ وفكــــت الطــــوق عـــن الطالبــــات والطــــالب 

المية مــن بلــدة المحتجــزين فــي المطعــم٬ وانتهــت المشــكلة بــإخراج طــالب الكتلــة اإلســ
زيت هـددوا بحـرق المسـجد  زيت٬ ليقضوا ليلتهم في المسجد٬ إال أن نصارى بير بير

علـيهم٬ فنقلــوا إلــى رام اهللا فـي منتصــف الليــل٬ وقــد قامـت صــحيفة الفجــر بــالتحريض 
الصــحيفة التــي يرأســها علــى أحــداث فتنــة طائفيــة٬ وعملــت علــى تــأجيج نارهــا٬ وهــي 

بـأموال الشـعب الفلسـطيني ودمائـه٬ والتـي أصـبح رئيسـها "حنا سنيوره"٬ والتـي تتغـذى 
المذكور من أصحاب الماليين٬ التي يغدق بها عليه٬ وكذلك مجلة الشراع اليسارية٬ 
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التــي انتهــزت الفرصــة٬ وأرادت أن تشــارك فــي خلــق فتنــة تــدمر الشــعب الفلســطيني٬ 
  )١(وتحرقه في صراع٬ بعيدًا عن اليهود المحتلين.

                                                 
نشرت في جريدة الفجر ومجلة  �ات ءخبار التحريضية المملوءة باالفترا) وأنقل إلى القراء نماذج عن األ١(

  م٬ مما قالته حول الموضوع:٥/٦/٨٣)٬ تاريخ ٣٠٢٨جريدة الفجر٬ عدد ( الشراع اليساريتين:
مائـــة شـــخص مـــن طـــالب الجامعـــة اإلســـالمية بغـــزة وأتبـــاعهم أحـــد األبـــواب الرئيســـية للحـــرم  ياقـــتحم حـــوال

زيت٬ الساعة العاشرة من صباح أمس٬ اثر رفض أحد حراس الجامعة السـماح  بير الجامعي القديم لجامعة
لهم بالدخول للجامعة... قام هؤالء األشخاص بضرب الحارس وبعض طلبة بيرزيـت٬ وتوجهـوا إلـى كفتيريـا 

طيم الجامعة٬ وقاموا برشق الطلبة بالحجارة٬ وحاول المقتحمون كذلك الدخول إلى إدارة الجامعة٬ وقاموا بتح
 م ممـا قالتـه حـول الموضـوع٬١٥/٦/٨٣٬ السنة السادسة٬ تاريخ ٥٨عالنات.مجلة الشراع٬ العدد لوحات اإل
ـــة اإلســـالم فـــي جامعـــة بيرزيـــت. ضـــم  ٣٤صـــفحة  ـــرقعين براي ـــاكر للمتب ـــذ الصـــباح الب :" اجتمـــاع واســـع من

م األمعــري والجلــزون االجتمــاع حشــدًا كبيــرًا الكثيــرين مــن خــارج الجامعــة٬ والــذين وفــدوا خصيصــًا مــن مخــي
والجامعة اإلسالمية في غزة٬ مسلحين بالخناجر والهروات والسكاكين والرماح والحراب والقناني الفارغة مـن 
أجل ضرب القوى الطالبيـة فـي جامعـة بيرزيـت. كـانوا يحملـون معهـم أسـماء بعـض الطلبـة الـوطنيين الـذين 

  يريدون قتلهم وتصفيتهم تصفية تامة.
ليًال: " عصابة المتسترين تعـود إلـى بيرزيـت٬ وتحـاول اقتحـام الجـامع مـن أجـل  ٦/٦ين االثن � ٣٥صفحة 

إعادة فتحه٬ أهالي بيرزيت يتصدون لهم ويردوهم على أعقابهم٬ ويلقون بعد ذلك بأمتعتهم من البيـوت التـي 
يرزيـت لقـد كـان موقـف سـكان ب �أجروها لهـم فـي الشـارع ويجلبـون الباصـات ويطـردونهم مـن بيرزيـت كلهـا 

  موقفًا نبيًال وطنيًا مشرفًا يستحق الثناء.
مـــن الشـــراع ٬ " وفـــد مـــن األوقـــاف يـــزور جـــامع بيرزيـــت ويكتشـــف فـــي الجـــامع عشـــرات  ٣٥صـــفحة  �ب 

غالق الجـامع الـذي إالصناديق المليئة بالخناجر٬ التي أعدت من أجل ذبح الحركة الطالبية... أمـر يتخـذ بـ
  بادة الدينية بل منطلقًا للتخريب والهدم.لم يعد مقرًا للصالة ولممارسة الع

  السيد مدير أوقاف رام اهللا/ البيرة يرد على ما جاء في مجلة الشراع بما يلي:
  السيد رئيس تحرير مجلة الشراع...

أن وفــدًا مــن األوقـــاف زار  ٣٥صــفحة  ٥٨العــدد  ١٩٨٣حزيــران لعـــام  ١٥ورد فــي مجلــتكم الصــادرة فــي 
واكتشــف فــي المســجد عشــرات الصــناديق المليئــة بالخنــاجر  ٥/١٩٨٣موافــق زيــت يــوم األحــد ال مســجد بيــر

  التي أعدت من أجل ذبح الحركة الطالبية الوطنية.
زيـــت ومراقـــب التوجيـــه  أرجـــو العلـــم بـــأنني شخصـــيًا قمـــت بزيـــارة المســـجد بصـــحبة نائـــب رئـــيس بلديـــة بيـــر

ــتكم. ــم نعثــر فــي داخــل المســجد علــى مــا تدعونــه فــي مجل ســتهجن مثــل هــذه األخبــار أنــي نإ و  اإلســالمي ول
  تابع الملفقة والعارية عن الصحة والتي ال تساعد على تمتين الروابط بين أبناء الوطن الواحد.

  أرجو التثبت قبل كتابة مثل هذه األخبار ونشر توضيحي هذا في أول عدد ينشر في المجلة.
  مدير أوقاف رام اهللا/ البيرة

 م١٨/٦/١٩٨٣تاريخ  عزام الخطيب التميمي 
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  الفصل الثالث
  سباب التي دفعت الشعب الفلسطيني لالنتفاضةاأل

هناك أسباب كثيرة دفعت الشعب الفلسـطيني فـي األرض المحتلـة إلـى القيـام 
باالنتفاضة٬ وقد تناولت هذه األسباب٬ وتحدثت عنها الصحف والكتب والشخصيات 

  الفلسطينية والعربية والدولية٬ وأستطيع أن أجمل تلك األسباب فيما يلي:
  :الزعامة الصهيونية واستهتارها بكل العرب سةغطر  -أوالً 

م اســتطاعت مصــر أن تلــّم قواهــا٬ وتقــوم بحــرب العبــور ١٩٦٧بعــد هزيمــة عــام 
م٬ دخلــــت بعــــدها فــــي صــــلح مــــع (إســــرائيل) (فــــي ١٩٧٣-١٠-٦الناجحــــة٬ بتــــاريخ 

معاهــدة كامــب ديفيــد)٬ كــان ســببًا فــي عزلهــا وتحييــدها بالنســبة للمشــكلة الفلســطينية٬ 
ع تلـــك المعاهـــدة٬ ازدادت غطرســـة الزعامـــة الصـــهيونية٬ واســـتهترت بأبســـط بعـــد توقيـــ

الحقــوق للشــعب الفلســطيني خاصــة٬ واألمــة العربيــة بوجــه عــام٬ وســاعدها علــى ذلــك 
قيــام الــدول االســتعمارية الكبــرى بخلــق مشــاكل فــي أنحــاء متفرقــة مــن العــالم العربــي٬ 

  بما أشغل زعماء كل بلد عربي بما حولهم من المشاكل.
يفـاخرون  بـدءوالهذا كله أصـاب زعمـاء دولـة اليهـود وقادتهـا الصـلف والغـرور٬ و 

ـــدتهم  ـــد أي ـــوا بهـــا أي عربـــي٬ وق ـــة٬ التـــي يســـتطيعون أن يؤدب ـــديهم الطويل بقـــوتهم٬ وأي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي ذلــك٬ ودافعــت عــنهم فــي المحافــل الدوليــة٬ وقــد جــاء 

  خارجيتهــــــــــــــــا فــــــــــــــــي  المـــــــــــــــؤتمر الصــــــــــــــــحفي الــــــــــــــــذي عقــــــــــــــــده "شـــــــــــــــولتز" وزيــــــــــــــــر
  )١( على ذلك.  اً عمان شاهد

  ومن مظاهر ذلك االستهتار:
                                                 

عقد مستر شولتز مؤتمرًا صحفيًا في عمان في نهاية جوالت مكوكية حاول فيهـا إقنـاع بعـض ) ١(
نهاء انتفاضتهم٬ وقد قال في ذلك المؤتمر بـأن الواليـات القادة العرب بالضغط على الفلسطينيين إل

شـيء٬ المتحدة لـن توقـف مسـاعداتها عـن (إسـرائيل)٬ ولـن تضـغط عليهـا إلعطـاء الفلسـطينيين أي 
نهــا ســـتبقي أوأن (إســرائيل) ال بــد أن تبقـــي الشــرطي الـــذي يحفــظ النظــام فـــي الشــرق األوســـط "أي 

مجلـــة المجلـــة  �الشـــرطي الـــذي يـــؤدب األمـــة العربيـــة كلمـــا أرادت هـــي أو الواليـــات المتحـــدة ذلـــك 
  السعودية.
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ضربهم المفاعل النووي العراقي وتدميره: فقد قامـت الطـائرات الصـهيونية بضـرب  �أ
المفاعل النووي العراقي وتدمير منشآته وقتل عدد كبير مـن الخبـراء بعـد أن اخترقـت 

انين الدولية ضاربة باالحتجاجات عرض األجواء العربية مستهترة بكل األعراف والقو 
  الحائط.

العمليــات الحربيــة الصــهيونية فـــي لبنــان: قامــت القـــوات اليهوديــة بغــزو جنـــوب  �ب
م متذرعـة بأنهـا تتعقـب القـوات الفدائيـة الفلسـطينية الـذين يهـاجمون ١٩٨٢لبنان عـام 

لهـم٬ إال  األراضي الفلسطينية التي يحتلها الصهاينة متخذين في جنوب لبنـان قواعـد
  أن دول العالم واألمم المتحدة طالبتهم باالنسحاب ففعلوا.

ة دفعـــوا بهـــا كـــل قـــواتهم العســـكرية٬ غيـــر هجمـــولكـــنهم لـــم يلبثـــوا أن جـــاءوا ب
حاسبين لجيوش العرب أي حسـاب٬ وقـد اسـتمر القتـال بيـنهم وبـين الفلسـطينيين مـدة 

حتـى وصـلوا إلـى بيـروت٬  ثمانية وثمانين يومًا٬ احتلوا خاللها نصف لبنـان الجنـوبي
وحاولوا احتالل مخيمات الالجئين في بيروت٬ وحولها التي كانت تتواجد فيها قواعد 
قويــة للفلســطينيين وفيهــا قيــاداتهم إال أن اليهــود لــم يتمكنــوا مــن ذلــك رغــم اســتعمالهم 
ألحــدث أســلحة التــدمير مــن طــائرات وقنابــل عنقوديــة وفراغيــة أمــدتهم بهــا الواليــات 

  األمريكية قبل أن يستعملها الجيش األمريكي نفسه. المتحدة
وزيــر الصــناعة والتجــارة  �ن نشــاء الــوطن البــديل: قــام شــارو مشــروع شــارون إل -جـــ

بتقــــــديم اقتــــــراح فــــــي منتهــــــى الوقاحــــــة  �ووزيــــــر الــــــدفاع الســــــابق للصــــــهاينة  آنــــــذاك
يــــة٬ واالســــتهتار٬ ويــــتلخص اقتراحــــه فــــي أن تقــــوم (إســــرائيل) بإزالــــة الحكومــــة األردن

ووضع حكومة فلسطينية بدًال منها وٕاسكان الفلسطينيين في المناطق األردنية٬ وكأن 
  الزعماء األردنيين والفلسطينيين أحجار شطرنج يحركهم بيديه أينما يريد.
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تونس: أرسل الصهاينة طائراتهم إلى تونس٬ وقامـت بضـرب األمـاكن التـي  غزو -د
اعتبــــار للدولـــة التونســـية أو لألعــــراف  يتواجـــد فيهـــا الفلســــطينيون٬ غيـــر مقيمـــين أي

  .)١(الدولية 
مناداة "مائير كهانا" اإلرهابي المعروف وحزبه الذي يسمى "حزب كاخ" بوجـوب  -هـ

طرد الفلسطينيين من بالدهم٬ وقتل من يرفض الخروج٬ وقد قام أعضاء هذا الحزب 
ن٬ بوجـــوب وغيــره مـــن األحــزاب المتطرفـــة األخـــرى بإرســال رســـائل تهديــد للفلســـطينيي

  الرحيل عن البالد وٕاال تعرضوا للقتل هم وأبناؤهم.
هــذا غــيض مــن فــيض للداللــة علــى اســتهتار الصــهاينة بكــل العــرب٬ وبكــل األعــراف 

  الدولية والحقوق اإلنسانية وصلفهم وغرورهم.

  :معاملة الصهاينة السيئة للفلسطينيين -ثانياً 
الك الفلســـــطينيين٬ عمــــد الصـــــهاينة إلـــــى القيـــــام بأعمــــال عدوانيـــــة علـــــى أمـــــ

وأراضــيهم ومقدســاتهم وحريــاتهم ممــا جعــل النــاس جــاهزين للمشــاركة فــي االنتفاضــة 
  بمجرد قيامها ومن هذه األعمال:

مصــــادرة األراضــــي وزرع المســــتوطنات: قامــــت األحــــزاب الصــــهيونية المتطرفــــة  �أ 
زاب "جـــوش بتأييـــد مـــن حكـــومتهم ومســـاندتهم ماديـــًا ومعنويـــًا وعلـــى رأس تلـــك األحـــ

ستراتيجية في الضفة الغربية وقطاع غزة٬ وصـادرت أراضـي إأمونيم" باختيار أماكن 
تلـــك المنـــاطق مـــن أصـــحابها٬ وأقامـــت فيهـــا مســـتعمرات للمتعصـــبين مـــن الصـــهاينة 
ليتمكنــــوا مــــن إحكــــام الســــيطرة علــــى المــــدن والقــــرى الفلســــطينية٬ ومضــــايقة ســــكانها 

                                                 
 �اد وذهبـت إلـى بيـت أبـي جهـ٬ ١٩٨٨وقد قامت وحدة كوماندوز يهودية بدخول تـونس عـام  )١(

 وقتلوه أمام زوجته وأوالده بمنتهى الوقاحة واالستهتار والصلف والغرور. �خليل الوزير 



 

 ١٥٢

فــــع أصــــحاب تلــــك األراضــــي إلجبــــارهم علــــى تــــرك أراضــــيهم والرحيــــل عنهــــا٬ ولــــم تن
  )١( الشكاوى التي رفعوها للقضاء اليهودي٬ ولم يستجب لهم أحد.

قيــــام قــــادة األحــــزاب الدينيــــة باالغتيــــاالت: فقــــد خطــــط قــــادة األحــــزاب الدينيــــة  �ب 
محــاوالت اغتيــال ونســف للزعمــاء ى رأســهم اإلرهــابي "مــائير كهانــا" الصــهيونية وعلــ

وتـــرك بيـــوتهم وأراضـــيهم ليمتلكهـــا المســـتوطنون الفلســـطينيين إلجبـــارهم علـــى الرحيـــل 
  )٢( الصهاينة.

طــرد بعــض الزعمــاء الفلســطينيين: كمــا قــام الصــهاينة بطــرد عــدد مــن الزعمــاء  -جـــ 
الفلســطينيين الــذين عارضــوا اإلجــراءات الصــهيونية الالإنســانية٬ طــردوهم مــن بيــوتهم 

ت الدوليـة أو اسـتنكار األمـم إلى البيوت العربية المجاورة٬ ولم يقيموا وزنًا لالحتجاجـا
  المتحدة واعتراضاتها.

ــــد قامــــت  �د  ــــوريط بعــــض الشــــباب فــــي أعمــــال التجســــس: فق ــــة الصــــهاينة ت محاول
المخابرات الصهيونية "الشين بيت" بمحاولة تصيد الشباب وتوريطهم٬ مستعملين في 
ذلــك وســائل خسيســة كــاإلغراء بالمــال والنســاء بــل وٕايقــاعهم فــي حبائلهــا عــن طريــق 
صور مزورة٬ ثـم تشـغيلهم للتجسـس علـى بنـي جلـدتهم لصـالح الصـهاينة٬ وقـد جنـدوا 
عــددًا مـــن الشـــباب المنحـــل٬ الـــذي يعـــيش بــال قـــيم وال أخـــالق وال ديـــن٬ ممـــا اضـــطر 
القيادات الوطنية وعلى رأسهم حركة المقاومة اإلسـالمية "حمـاس" إلـى تصـفية هـؤالء 

  وعدم استجابتهم لذلك.المتورطين بعد إنذارهم ومطالبتهم بالتوبة٬ 
وقد ضاق الشعب الفلسطيني من عمليات اليهود هذه التي قضت على عدد من 
أبنائهم وبأبشع الـتهم٬ وكـذلك لتسـليط الرقابـة المشـددة وٕاحصـاء كـل تحركـات الشـعب 

  وسكناته.
                                                 

لمحة عن خلفياتهم وأفكارهم  ٬رجال الدولة األحياء في الكيان الصهيوني ٬ناهض منير الريس )١(
 .١٢٣ص  ٬١٩٨٦ ١ط ٬وصراعاتهم

 .١٢٩ص  نفسه٬المرجع  )٢(



 

 ١٥٣

وأما بالنسبة للمحاوالت الصهيونية لالعتـداء علـى المقدسـات اإلسـالمية٬ فسـأفرد 
  لي التساعها وأهميتها.لها البند التا

  :اعتداءات الصهاينة على المسجد األقصى والتخطيط لهدمه -ثالثاً 
واتخـذه  �عليه السالم  �لقد تم بناء الهيكل بشكل كامل في عهد سيدنا سليمان 

هــو ومــن جــاء بعــده مــن األنبيــاء وأتبــاعهم المؤمنــون مكانــًا للعبــادة٬ ولــم يــزل اليهــود 
ة التــي جــاء بهــا أنبيــاؤهم شــيئًا فشــيئًا٬ ويوغلــون فــي ينحرفــون عــن العقيــدة الصــحيح

ـــذي هـــدم المعبـــد  ـــذنوب والخطايـــا حتـــى ســـلط اهللا علـــيهم "نبوخـــذ نصـــر" البـــابلي ال ال
  وقضى على دولة اليهود وأخذهم أسرى إلى بابل.

ثانية في عهد "قورش" الفارسي٬ ولكن لم تقم لهم دولة هذه  اثم لم يلبثوا أن عادو 
مهم غيرهم وأعادوا بنـاء الهيكـل٬ إال أنهـم عـادوا إلـى الفسـاد الـذي المرة٬ بل كان يحك

جبلــــوا عليــــه٬ واتخــــذوا الهيكــــل ســــوقًا للصــــيارفة والمــــرابين٬ وملهــــى لســــباق الحمــــام٬ 
فأخبرهم المسيح عليه السالم بأن العقويـة قادمـة إلـيهم جـزاء فسـادهم. " يـا أورشـليم.. 

ن إليهــا٬ كــم أردت أن أجمــع أوالدك كمــا يــا أورشــليم يــا قتلــة األنبيــاء وراجمــة المرســلي
  )١(تجمع الدجاجة فراخها وتحت جناحها ولم تريدوا٬ هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا". 

ثــم واجــه عيســى عليــه الســالم إفســاد كهنــة الهيكــل مــن اليهــود٬ محــذرًا إيــاهم مــن 
ائًال مغبة جشعهم.." ولما دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه ق

  )٢(بيتي بيت صالة٬ أنتم جعلتموه مغارة لصوص" لهم:" مكتوب أن
ولمــا يــئس مــن اســتجابتهم لنصــائحه أخبــرهم بــأن اهللا سيحاســبهم وسيســلب مــنهم 
نعمته٬ ألنهم لم يؤدوا شكرها٬ وذلك بهدم المعبد "ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل٬ 

                                                 
 . ٢٣نجيل متى /إ )١(

 . ٤٧-١٩/٤٥لوقا / )٢(
 



 

 ١٥٤

مـا تنظـرون؟ الحـق أقـول لكـم  فتقدم تالميذه لكـي يـروه أبنيـة الهيكـل فقـال لهـم يسـوع:
  )١(أنه ال ُيترك ههنا حجر على حجر ال ينقض"

وقد هدم المعبد ولم يبق منه حجـر علـى حجـر كمـا أخبـر المسـيح عليـه السـالم٬ 
وعندما احتل المسـلمون بيـت المقـدس بنـوا المسـجد األقصـى وبقيـت السـاحة المقدسـة 

منذ ذلك اليوم٬ حتى دخله اليهـود  مكانًا لعبادة اهللا٬ ولم يدخل الساحة ما يغضب اهللا
م٬ وأخذوا يرقصون مع النساء شبه العاريات في ساحته المقدسة ويغنون ١٩٦٧سنة 

  قائلين: "حط المشمش عالتفاح دين محمد وّلى وراح".
لــذلك فــإني أقـــول أن ادعــاء اليهــود بـــأن حــائط المبكــى جـــزء مــن هيكــل ســـليمان 

سالم بادعـائهم ذلـك٬ ويكـذبون كـل الحجـج ادعاء كاذب٬ فهم يكّذبون المسيح عليه ال
  اإلسالمية الدامغة٬ فهيكل سليمان لم يبق منه حجر على حجر.

وقــد اســتطاع اليهــود بوســائلهم الخبيثــة الملتويــة٬ وعــن طريــق الجمعيــات الســرية 
التـــأثير علـــى كثيـــر مـــن النصـــارى فـــي الغـــرب٬ بـــل علـــى مجموعـــات مـــن الكنـــائس٬ 

لغرب لليهوديـة وأعمالهـا الشـريرة٬ ومعاديـة لكـل مـن وفرضوا عليهم عقائد مؤيدة في ا
يقــف أمامهــا٬ وعلــى رأس هــؤالء اإلنجيليــون٬ وهــم أتبــاع الكنيســة اإلنجليكانيــة٬ وهــم 
يتبعون المذهب البروتستنتي٬ ولهم أنشطة واسعة االنتشار٬ وهم يمثلون أقوى الفئات 

مجـدو)٬ وبالتـالي إلـى النصرانية في أمريكا٬ "ويرون أن بناء الهيكل يقـرب إلـى يـوم (
قدوم المسيح حسب تنبؤات الكتاب المقدس٬ لذلك فهم يدعمون التوجه اليهودي نحو 

وقد عقد هؤالء مؤتمرًا بمدينة "بـال" بسويسـرا٬ واتخـذوا قـرارات كلهـا  )٢(هدم األقصى" 
مدعمــة لليهــود معاديــة لمــن يعــاديهم وداعيــة دول العــالم إلــى مســاندة اليهــود فــي كــل 

  )٣(شيء. 
                                                 

 ١٬٢/ ٢٤متى /  )١(

 .١٧٢ص  ٬العزيز مصطفى٬ قبل أن يهدم األقصى عبد) ٢(

 ١٨٢ � ١٧٩العزيز مصطفى٬ قبل أن يهدم األقصى ص  عبد)٣(



 

 ١٥٥

وهنـــاك فـــي دولـــة الصـــهاينة أحـــزاب عديـــدة وجماعـــات يهوديـــة كثيـــرة تـــدعو إلـــى 
  تدمير األقصى وٕاعادة بناء هيكل سليمان على أنقاضه منها:

  جماعة جوش أيمونيوم. � ١
  منظمة يشيفات أتريب كوهانين (أي التاج الكهنوتي). � ٢
  ستيالء على األقصى. حركة اال � ٣
  منظمة سيدوس شيون. � ٤
  وعة آل هارهاشم.مجم � ٥
  حزب هتحيا (النهضة الصهيونية). � ٦
  جماعة أمناء الهيكل. � ٧
  مؤسسة الهيكل المقدس. � ٨
  منظمة بيتار. � ٩

  حركة إعادة التاج لما كان عليه. � ١٠
  مجموعة حشمو نائيم. � ١١
  رابطة سيوري تسيون. � ١٢
  حركة سيونمنت (الصهيونية الجديدة). � ١٣
  ي الميثاق).حركة أمنا (أ � ١٤
  هيئة الموالون لساحة المعبد. � ١٥
  قبيلة يهود (المشهورون بعصابة لفتا). � ١٦
  حركة عشمؤوت. � ١٧
  حركة كاخ (معناها هكذا البندقية). � ١٨
  جمعية صندوق جبل الهيكل. � ١٩
  تنظيمات سرية في الجيش لم تتضح بعد. � ٢٠



 

 ١٥٦

يون تسعى جادة إلـى كل هذه الجمعيات والمؤسسات الموجودة في دولة صه
هـدم المسـجد األقصـى. وتقـوم التحـديات بيـنهم وبـين أفـراد الشـعب الفلسـطيني المســلم 
الـــذين يفترشـــون أرض الحـــرم القدســـي بأجســـادهم ويـــدافعونهم كتفـــًا بكتـــف ويـــدًا بيـــد 
ليمنعــوهم مــن الــدخول إلــى ســاحة الحــرم القدســي واحتاللــه وٕاقامــة بنــاء فيــه٬ ليتخــذوه 

  لهدم األقصى. معبدًا كخطوة أولى
وقــد قامــت حكومــة صــهيون بخطــوات عديــدة فــي طريــق هــدم األقصــى٬ وقــد 
رتبها األستاذ عبدالعزيز مصـطفى فـي كتابـه "قبـل أن يهـدم األقصـى" ترتيبـًا تاريخيـًا٬ 
ورأيت من الفائدة أن أنقلها في هذا البحث المتواضع ليرى القارئ هول المؤامرة التي 

لحــرمين الشــريفين بينمــا يغــط أكثــر المســلمين فــي نــوم تحــيط بــأولى القبلتــين وثالــث ا
  عميق.

  وها نحن نحاول تتبع محاوالت االعتداءات منذ وقع االحتالل:

يونيـو (حزيـران)  ٢٧بعد أن دخل الصهاينة القـدس مباشـرة٬ وبالتحديـد فـي يـوم  � ١
ـــه ١٩٦٧ســـنة  م٬ عقـــد فـــي القـــدس مـــؤتمر لحاخامـــات اليهـــود فـــي العـــالم٬ ناقشـــوا في

القـــدس والهيكـــل٬ وطالـــب الحاضـــرون باإلســـراع فـــي عمليـــة إعـــادة الهيكـــل موضـــوع 
الثالث٬ فقال لهم وزير األديان يومذاك الدكتور (زيرخ فارهافتك): "أنا ال أناقش أحـدًا 
في أن الهدف النهائي لنا هو إقامة الهيكل٬ ولكن األوان لم يحن بعد٬ وعندما يحين 

  صى ونبني الهيكل على أنقاضه".الموعد ال بد من حدوث زلزال يهدم األق
ـــــــر ل(إســـــــرائيل) ولجيشـــــــها  ١٩٦٧أغســـــــطس  ١٥فـــــــي  � ٢ دخـــــــل الحاخـــــــام األكب

(شلوموغودين) مرتديًا الزي العسكري إلى ساحة المسجد األقصى يرافقه عشرون من 
ضــباط الجــيش٬ وهــرع داخــل الســاحات ملوحــًا برشــاش كــان معــه٬ ومجريــًا القياســات 

د مكان "قدس األقـداس" أي الهيكـل٬ ثـم اصـطف معـه هنا وهناك٬ ثم أعلن عن تحدي



 

 ١٥٧

)٬ وأعلــن يومهــا أن لديــه مشــروعًا إلقامــة ١ضــباط الجــيش لتأديــة الشــعائر اليهوديــة (
المعبد مكان المسجد األقصى والصخرة٬ وسيعمل على تنفيذه٬ وأنشأ من ذلك الوقت 

يونية علــى مــا ســمى بـــ"حركة (إســرائيل) الكبــرى" فاتحــًا بــذلك ملــف االعتــداءات الصــه
  المسجد األقصى.

  وفي اليوم التالي ُأعلن عن العثور على مخبأ أسلحة داخل المسجد األقصى.
: اسـتولى الجـيش الصـهيوني علـى مفتـاح بـاب ١٩٦٧أغسـطس (آب)  ٣١في  � ٣

) وذلك لتيسير الدخول إلى حائط المبكى (البراق) كلما أرادوا٬ وكان ذلـك ٢المغاربة (
  الحاخام األكبر لجيش الدفاع الصهيوني.بإيعاز من (شلوغودين) 

م أقدم شخص استرالي نصراني يـدعى (دينـيس ١٩٦٩أغسطس (آب)  ٣١في  � ٤
مايكل) على إشعال النار في المسجد األقصى٬ وأتت النيران المتصاعدة علـى أثـاث 
المسجد وجدرانه ومنبره العظيم٬ الذي كان قـد أعـده السـلطان نـور الـدين محمـود قبـل 

وضع في المسجد األقصى ووضعه هناك صالح الدين إللقاء خطبة الجمعة وفاته لي
من فوقه بعد تحرير بيت المقدس٬ وقد أخلى سبيل هذا الـدنس بعـد محاكمـة صـورية 
أعلن فيها أنه نفذ مـا حـدث كمبعـوث هللا٬ وبموجـب نبـوءة فـي سـفر زكريـا.. وأرجعـت 

  مجنون)!!.حيثيات الحكم سبب عدم تحمله للمسؤولية الجنائية أنه (
م: قام (جرشون سـلمون) قائـد مجموعـة (آل هـار هاشـم) ١٩٧١مارس  ١١في  � ٥

(معناهـــا: إلـــى جبـــل البيـــت) وهـــو أيضـــًا مـــن قـــواد منظمـــة (بيتـــار) ومنظمـــة (أمنـــاء 
قــــام بقيــــادة مجموعــــة مــــن الطــــالب اليهــــود المتعصــــبين بمحاولــــة تأديــــة  �الهيكــــل) 

  ذه المحاولة إلى إضراب في القدس.الشعائر اليهودية في المسجد األقصى٬ وأدت ه

                                                 
لتأديــة الشـــعائر اليهوديــة فـــي المســـجد األقصــى مغـــزى أكبــر مـــن مجـــرد إقامــة شـــعائر٬ إنهـــم   )١(

 هذه األماكن قد انتهت. يريدون بذلك اإلشارة إلى أن هيمنة اإلسالم على

 .أحد األبواب الرئيسية لساحات المسجد   )٢(
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أقرت إحدى المحاكم الصهيونية حق اليهود في الصالة  �م ٣٠/١/١٩٧٦في  � ٦
من النهـار٬ وذلـك بعـد محاكمـة ثمانيـة يهـود  يشاءونبساحات األقصى في أي وقت 

يهوديــًا اتهمــوا بالــدخول عنــوة داخــل المســجد األقصــى مــرددين األناشــيد  ٤٠مــن بــين 
أصـدرت القاضـية الصـهيونية (روث أرو) حكمـًا يؤكـد حـق اليهـود فـي  اليهودية٬ وقـد

الصـالة فــي المسـجد٬ وبــرأت المتهمـين٬ وفــي العـام نفســه فـي أغســطس (آب) حــدثت 
  اشتباكات بين المسلمين والمتدينين اليهود لمحاوالتهم دخول المسجد بالقوة.

لة إقامة قام (جرشون سلمون) الذي سبق ذكره بمحاو  ١٩٧٨أغسطس  ١٤في  � ٧
الصــالة اليهوديــة فــي المســجد األقصــى مــع بعــض مــرافقين لــه٬ وتصــدى لهــم حــراس 

  المسجد.
م جـــرت محاولـــة لنســـف المســـجد األقصـــى٬ عنـــدما ١٩٨٠فـــي األول مـــن مـــايو  � ٨

نفجار٬ ن مادة (ت. ن. ت.) الشديدة االاكتشف بالقرب من المسجد أكثر من طن م
متفجـــرات أخـــرى فـــي مدرســـة (باشـــيفا)  فــوق ســـطح أحـــد المعابـــد اليهوديـــة٬ واكتشـــفت

اليهودية في المدينة القديمة للغـرض نفسـه٬ وحـوكم فـي هـذه القضـية اإلرهـابي مـائير 
  كاهانا.

تجمهـــــر عـــــدد كبيـــــر مـــــن الصـــــهاينة قـــــرب المســـــجد  ١٩٨١أغســـــطس  ٩فـــــي  � ٩
األقصــــى٬ وكســــروا قفــــل (بــــاب الحديــــد)٬ وأدوا الصــــلوات اليهوديــــة بشــــكل اســــتفزازي 

  يمونيم.إن المعتدون من جماعة جوش ين٬ وكاللمسلم
أعلنت الهيئـات اليهوديـة الدينيـة عـن اكتشـاف نفـق  ١٩٨١أغسطس  ٢٥في  - ١٠

ـــذلك عالقـــة  ـــوا أن ل ـــاء المســـجد األقصـــى٬ وأعلن ـــى فن ـــدأ بحـــائط البـــراق٬ ويـــؤدي إل يب
عمليات حفر هـددت جـدران المسـجد باالنهيـار٬ ولكـن تصـدت  بدءوابالهيكل الثاني و 
  مين للعمال الصهاينة٬ وردموا النفق بالقوة.جموع من المسل

شخصـــــًا مـــــن جماعـــــة (أمنـــــاء جبـــــل  ١٥قـــــام  ١٩٨٢مـــــارس (آذار)  ٢فـــــي  - ١١
الهيكـــل) باقتحـــام أحـــد األبـــواب الخارجيـــة للمســـجد األقصـــى (بـــاب السلســـلة) وكـــانوا 
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مزودين باألسلحة النارية٬ واعتدوا على حراس المسـجد فـي الـداخل٬ فاشـتبكوا معهـم٬ 
حـــد الحـــراس المســـلمين بطعنـــة فـــي جانبـــه األيســـر٬ وفـــي اليـــوم التـــالي قـــام وأصـــيب أ

المســـلمون بإضـــراب شـــامل فـــي القـــدس احتجاجـــًا علـــى هـــذه االســـتفزازات٬ واجتاحـــت 
  المظاهرات مدن الضفة الغربية ونابلس وبيرزيت وبيت لحم.

م أقـــدمت مجموعـــة مـــن الشـــباب الصـــهاينة المتـــدينين علـــى ٣/٤/١٩٨٢فـــي  - ١٢
لمســـجد األقصـــى عبـــر (بـــاب الغوانمـــة)٬ وتصـــدى لهـــم الحـــراس المســـلمون٬ اقتحـــام ا

وحدث اشتباك أصيب فيـه أحـد حـراس المسـلمين٬ ولمـا حضـرت الشـرطة الصـهيونية 
  اعتقلت الحارس المصاب واستجوبت الحراس اآلخرين.

عثـــر األهـــالي المســـلمون علـــى طـــرد مشـــبوه خلـــف أحـــد  ١٩٨٢أبريـــل  ٨فـــي  � ١٣
مســجد األقصــى٬ ووجــدت الشــرطة فــي الطــرد بعــد فتحــه أســالكًا األبــواب الرئيســية لل

ــــس األوقــــاف اإلســــالمي وفيــــه:  كهربائيــــة وجهــــاز توقيــــت ورســــالة موجهــــة إلــــى مجل
(انتظــروا مزيــدًا مــن عملياتنــا ضــدكم)٬ وفــي اليــوم التــالي الــذي وافــق يــوم جمعــة قــام 

ـــى  هـــذه المصـــلون المســـلمون باالعتصـــام داخـــل المســـجد بعـــد الصـــالة احتجاجـــًا عل
  التهديدات.

اقــتحم جنــدي صــهيوني يــدعى (آالن جودمــان) المســجد  ١٩٨٢أبريــل  ٨فــي  � ١٤
األقصى عبر (بوابة الغوانمة) وأطلق النار على حارس الباب٬ فأصابه وأصاب أحد 
أفراد الشرطة.. ثم هرع إلى مسجد الصخرة وهو يطلق النار بغزارة وبشكل عشـوائي٬ 

أحد حراس مسجد الصخرة٬ وشارك بعض الجنـود فأصاب عددًا من المصلين٬ وقتل 
الصــهيونيين المتمركــزين علــى أســطح المنــازل المجــاورة فــي إطــالق الرصــاص تجــاه 

فأخذ المؤذنون يناشـدون األهـالي المسـلمين عبـر مكبـرات الصـوت  �مسجد الصخرة 
 ابدءو بالتوجه فورًا إلى ساحات المسجد إال أن الجنود الواقفين على األسطح القريبة٬ 

يطلقون علـيهم النـار٬ فأصـابوا مـا يقـرب مـن مائـة شـخص٬ وأغلـق الجنـود الصـهاينة 
أبـواب البلـدة القديمـة٬ لمنـع األهـالي مـن التـدفق تجـاه المسـجد٬ وفرقـوا األهـالي العـزل 
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بطلقات الرصاص والقنابل المسيلة للدموع. وعندما حمل الشيخ العلمي مفتي القـدس 
دث٬ هاجمه بيان صادر من مكتـب رئـيس الـوزراء الحكومة الصهيونية مسؤولية الحا

منــاحم بــيجن جــاء فيــه ".. علــى المجلــس اإلســالمي أن يعلــم أن عهــد المفتــي أمــين 
الحســـيني قـــد مضـــى إلـــى غيـــر رجعـــة"٬ واعتبرالبيـــان الصـــهيوني المجـــرم (جودمـــان) 
مجرد مجنون! وأصدرت "حركة كاخ" التي يتزعمها "كاهانا" بيانًا يهاجم كل من أدان 

لحادثــة٬ ويهــاجم حتــى الخارجيــة األمريكيــة٬ جــاء فــي البيــان: "إن حركــة كــاخ تنظــر ا
بقلــق إلــى بيــان الخارجيــة األمريكيــة٬ التــي تنظــر للحــادث وكأنــه قــد حــدث فــي مكــان 
مقدس لإلسالم٬ وحركة كاخ تلقي بكامل المسؤولية علـى الحكومـة الصـهيونية٬ التـي 

للعـالم أن قدسـية هـذا المكـان هـي لم تـنجح خـالل خمسـة عشـر عامـًا فـي أن توضـح 
نـــى..." ثـــم أردف لشــعب (إســـرائيل) كلـــه٬ ألنـــه هنـــاك بنـــي الهيكـــل وهنـــاك ســـيعود فيب

ن حركــة كــاخ تجــدد نــداءها إلــى طــرد الغربــاء مــن جبــل البيــت٬ وٕالــى إالبيــان قــائًال: "
إزالة المباني (الحقيـرة) مـن هنـاك٬ والتـي أقيمـت علـى المكـان المقـدس"٬ ولمـا عـرض 

اســتخدمت الواليــات المتحــدة  ٣٠/٤/١٩٨٢علــى مجلــس األمــن الــدولي فــي  الحــادث
األميركية حـق الـنقض (الفيتـو) ضـد مشـروع قـرار ينـدد ب(إسـرائيل)٬ وكـان المشـروع 

  مقدمًا من (لجنة) القدس! مع دول أخرى.
قامــت مجموعــة قوامهــا مائــة شــخص يهــودي بزعامــة  ١٩٨٢أبريــل  ٢٧فــي  - ١٥

المســجد األقصــى حــاملين الفتــات تــدعو لطــرد العــرب مــن كاهانــا بمحاولــة القتحــام 
فلســــطين كمــــا حملــــوا صــــورة كبيــــرة تبــــين منظــــر ســــاحات األقصــــى وقــــد خلــــت مــــن 

  المسجدين ووضع مكانها الهيكل الثالث.

قامـــت مجموعـــة مســـلحة مكونـــة مـــن ثالثـــين شخصـــًا  ١٩٨٢أبريـــل  ٢٩فـــي  - ١٦
ين تصــــدوا لهــــم وأوصــــدوا بمحاولــــة لــــدخول المســــجد بــــالقوة٬ إال أن الحــــراس المســــلم

  األبواب في وجوههم.
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قـــام مجهولـــون بـــإطالق الرصـــاص علـــى قبـــة الصـــخرة..  ١٩٨٢مـــايو  ٦فـــي  � ١٧
فأقفــل الحـــراس جميــع أبـــواب المســـجد٬ وتبــين أن أحـــد المســتوطنين الصـــهاينة أطلـــق 

  الرصاص من فوق مدرسة مجاورة.
ـــل لرنـــر) وهـــو مـــن نشـــطاء حر  ١٩٨٢فـــي نفـــس العـــام  � ١٨ ـــام (يوئي كـــة (كـــاخ) ق

بمحاولـة لنسـف مسـجد الصـخرة المشـرفة٬ وكـان قـد جمـع عـددًا مـن الشـباب الصـغار 
  ضمن حركة سرية٬ ووضع خططًا لنسف المساجد اإلسالمية األخرى بالمنطقة.

م قــام الرابــي (أرنيــل) مــن الكليــة المدنيــة فــي (كريــات أربــع) ١٩٨٢فــي عــام  � ١٩
  ن طالبه يبلغون عشرين شخصًا.بمحاولة القتحام المسجد األقصى مع مجموعة م

م٬ حــاول بعــض الشــباب الصــهاينة مــن أتبــاع الرابــي (زلمــان ١٩٨٣فــي ســنة  � ٢٠
كــــورن) القيــــام باقتحــــام المســــجد األقصــــى٬ وبعــــد محــــاكمتهم والحكــــم ببــــراءتهم وجــــه 

  م.٢١/٩/١٩٨٣القاضي الصهيوني اللوم إلى الشرطة العتقالهم٬ وأخلى سبيلهم في 
م قــام بعــض الصــهاينة مــن جماعــة (أبنــاء الهيكــل) ١٩٨٣فــي أغســطس مــن  - ٢١

  بتأدية الشعائر اليهودية في الساحة المحيطة لحائط البراق بجوار المسجد األقصى.
م جرت محاولة آثمـة لنسـف المسـجد األقصـى ومسـجد ١٩٨٤في شهر يناير  � ٢٢

  عمر٬ ولكن تصدى لها الحراس المسلمون٬ وأفشلوها بعون اهللا.
م حــاول عـدد مــن أعضــاء الجماعـات الدينيــة اليهوديــة ١٩٨٤س مــار  ١٢فـي  - ٢٣

المتشـــددة اقتحــــام منــــاطق مجـــاورة للمســــجد األقصــــى بهـــدف إقامــــة مســــتوطنة دينيــــة 
  ومدرسة يهودية دينية.

م حــاول صــهيوني متعصــب اقتحــام المســجد ١٩٨٤فــي شــهر يوليــو مــن عــام  � ٢٤
  بسيارته.

األقصى المسلمون عددًا  م اكتشف حراس١٩٨٤في بداية أغسطس من عام  � ٢٥
من اإلرهابيين الصهاينة في السـاحات المحيطـة بالمسـجد٬ وهـم يعـدون لعمليـة نسـف 
تامــة للمســجد. وقــال وقتهــا الشــيخ ســعد الــدين العلمــي مفتــي القــدس: "لــوال عنايــة اهللا 
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تعــالى لمــا بقــي حجــر علــى حجــر مــن المبنــى الشــريف"٬ وقــال: "لقــد كشــف كميــات 
ي وجدت بعد فرار المجرمين حجم العملية التي كانوا ينوون القيام األسلحة الهائلة الت

بها٬ فقد كانت هذه األسلحة تتشكل من قنابـل ومتفجـرات أخـرى٬ واعترفـت السـلطات 
الصهيونية أن الذين قـاموا بالمحاولـة كـان فـي حـوزتهم مائـة وعشـرون كيلوجرامـًا مـن 

  مادة (تي. ان. تي) الشديدة االنفجار".
م٬ أفــادت أنبــاء واردة مــن األرض المحتلــة أن الســلطات ١٩٨٤طس فــي أغســ - ٢٦

الصــهيونية أعــادت رفــع العلــم الصــهيوني داخــل ســاحات األقصــى تنفيــذًا لقــرار وزيــر 
الداخليــة الصــهيوني وقتهــا (يوســف بــورغ) وكــانوا قــد رفعــوه قبــل ذلــك التــاريخ بثالثــة 

ســـالمي فـــي المدينـــة أســـابيع ولكـــنهم اضـــطروا إلـــى إنزالـــه بعـــد احتجـــاج المجلـــس اإل
  المقدسة.

م أقــدم الحاخــام اليهــودي المتعصــب (مــائير كاهانــا) ١٩٨٤أغســطس  ٧فــي  - ٢٧
زعيم حركـة كـاخ اليهوديـة علـى محاولـة لتـدنيس المسـجد األقصـى٬ وذلـك برفـع العلـم 
الصــهيوني عليــه٬ فــي ذكــرى تحطــيم المعبــد القــديم٬ وقــام آالف مــن اليهــود المتــدينين 

هوديــة قــرب المســجد األقصــى٬ وذلــك إظهــارًا للحــداد والحــزن علــى بإقامــة الشــعائر الي
خراب الهيكل. وكان (كاهانا) قد تقـدم إلـى البوابـة المغلقـة المؤديـة إلـى المسـجد ودق 
عليهـا بعنــف٬ ثــم فــرد علمــًا (إســرائيليًا) عليهـا٬ ولكــن حــرس المســجد المســلمين منعــوه 

  من الدخول.

درته وزارة العمــــل األردنيــــة أن م أوضــــح تقريــــر أصــــ١٩٨٤أغســــطس  ٩فــــي  - ٢٨
ســـلطات االحـــتالل تركـــز علـــى خطـــط االســـتيطان فـــي منطقـــة القـــدس٬ لتمنـــع توســـع 

وأوضــــح الســــكان العــــرب المســــلمين حــــول المدينــــة٬ وتطوقهــــا بمســــتوطنات يهوديــــة٬ 
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جديـدة كبـرى فـي  )١( التقرير وقتها أن سلطات االحتالل بدأت بإنشاء ثالثة معـتقالت
  س.القدس والخليل ونابل

م اكتشف أحد المارة عبوة ناسفة في الحي اليهـودي ١٩٨٤أغسطس  ٢٧في  - ٢٩
في القطاع الشرقي من مدينة القدس وجاء هذا الحادث بعد أيام من اكتشاف كميات 
كبيرة من األسلحة فـي مغـارة المدينـة المقدسـة٬ وتـرجح وقتهـا أن تكـون هـذه األسـلحة 

  لجماعات يهودية متعصبة.
م حكـــــم بالســـــجن علـــــى طالـــــب (إســـــرائيلي) اتهـــــم ١٩٨٤س أغســـــط ٢٨فـــــي  - ٣٠

بالتخطيط لنسف المسـجد األقصـى٬ ومعـروف أن هـذه األحكـام ال تلبـث أن تلغـى أو 
  تخفف٬ بعد بذل المساعي من الشخصيات والهيئات والجماعات الصهيونية.

كشــــف النقــــاب عــــن محاولــــة صــــهيونية فاشــــلة  �م ١٩٨٤ديســــمبر  ١٨فــــي  - ٣١
ى وقبة الصخرة٬ وذلك عندما قامت عناصر صهيونية مسلحة لنسف المسجد األقص

مـــن حـــرس الحـــدود الصـــهيونيين بوضـــع عبـــوة ناســـفة فـــي الســـاحة الرئيســـية للمســـجد 
حـادث نظـم األقصى٬ إال أن حراس المسـجد اكتشـفوها وأبطلـوا مفعولهـا٬ وعلـى إثـر ال

  ضراب عام شمل المدينة المقدسة احتجاجًا على المؤامرة.إ
م قامت قوات من الجيش الصهيوني أو ما يسمى بحـرس ١٩٨٦اير ين ٩في  � ٣٢

الحــدود٬ بفــرض حظــر التجــول فــي منطقــة المســجد األقصــى٬ وأقــدمت القــوات علــى 
اعتقال عدد كبير من المصلين وحراس المسجد إثر تصديهم ألعضاء لجنة الداخلية 

فـــي التابعـــة للكنيســـت الصـــهيوني٬ وكـــان أعضـــاء الكنيســـت الصـــهيوني قـــد تجولـــوا 
ساحات المسجد بتنسيق مع شرطة االحتالل٬ بهدف تحديد مكان في المسجد يدخلـه 
اليهــود ليكــون خاصــًا بهــم لتأديــة الشــعائر الدينيــة اليهوديــة٬ وقــد تعمــدوا عــدم إشــعار 
الهيئــات اإلســالمية المعنيــة بزيــارتهم للمســجد٬ وعنــد دخــول أعضــاء اللجنــة للمســجد٬ 

                                                 
 واضح الغرض من إنشاء معتقل قريب من المسجد األقصى  )١(
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جــــود بالمســــجد٬ وصــــاح بجمــــوع المســــلمين فــــإن المــــؤذن تنــــاول مكبــــر الصــــوت المو 
ليتصـــدوا للمـــؤامرة٬ ولكـــن قـــوات الشـــرطة ســـارعت بالتـــدخل لتضـــمن مغـــادرة أعضـــاء 
الكنيســـت للمكــــان ســـالمين٬ ويالحــــظ أن المحاولـــة هــــذه اتســـمت بالرســــمية٬ بخــــالف 
محــاوالت الجماعــات والمنظمــات األخــرى التــي لــم تحــاول الجهــات الرســمية الظهــور 

  معها في الصورة.
اقتلــع البــوليس الصــهيوني بــالقوة بابــًا فــي مــدخل مبنــى يقــع  ٣/٤/١٩٨٦فــي  � ٣٣

بــــالقرب مــــن الحــــائط الغربــــي للمســــجد األقصــــى٬ وكــــان البــــاب قــــد وضــــعه الحــــراس 
المسلمون عند مدخل المبنى القريب من المسجد األقصى لمنع تسلل اليهود إليه فـي 

  الليل.
صهيونية (منظمة أمناء جبـل م حاولت إحدى العصابات ال٢٩/٤/١٩٨٦في  � ٣٤

البيــت) اقتحــام المســجد األقصــى بقيــادة "حرشــون ســلمون". ولكــن الحــراس المســلمين 
والســكان العــرب تصــدوا لهــم ومنعــوهم مــن الــدخول٬ فــاكتفى أعضــاء العصــابة بــأداء 

  الشعائر اليهودية قرب حائط المبكى.
) و(حـزب م دخلت جماعات من حركتي (أمناء جبل البيت٢١/٨/١٩٨٦في  � ٣٥

هتحيـــا) ســـاحة األقصـــى٬ وأقـــام هـــؤالء الطقـــوس اليهوديـــة فيهـــا تحـــت حراســـة قـــوات 
الشــرطة الصــهيونية٬ وكــان ذلــك خــالل احتفــال المســلمين بعيــد األضــحى المبــارك.. 

  وتتكرر االعتداءات حتى وقتنا هذا.
قـام الصـهاينة بعـزل قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة وأصـبح الفلسـطينيون بهــذا ال  � ٣٦

ــــإذن٬ وبهــــذا عــــزل المســــلمون عــــن مســــجدهم يســــتط ــــدخلوا األقصــــى إال ب يعون أن ي
األقصى فـال يدخلـه إال القليـل جـدًا مـنهم٬ وهكـذا أصـبح األقصـى تحـت رحمـة أعـداء 

  اإلسالم الذين يخططون لهدمه.
تصـوب فـي جلية.. فالمسجد األقصى اآلن هدف وهكذا تبدو معالم المؤامرة 
ل (شـرف) إصـابته فـي منهم يتشوق شوقًا إلـى نيـاتجاهه سهام غدر الصهاينة٬ وكل 
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هــدمًا مخليــًا ســاحته الطــاهرة ِلَلِبنــاِت الصــهاينة النجســة٬ لتبنــي مكانــه تمقتــل٬ ليخــّر م
معبــدًا يشــرك فيــه بــاهللا٬ بعــد أن ظــل صــوت التوحيــد ينطلــق مــن مآذنــه مســمعًا الــدنيا 

  (ال اله إال اهللا محمد رسول اهللا). :أشرف كلمة قالها الخلق
مطرقة الصهاينة التـي طالمـا صـاغت سـيوف االغتيـال والخيانـة٬ ترتفـع  وٕان

اليوم في سماء األقصى وتبسط يدها لتقتله.. واأليام تتلكأ في المـرور.. تنتظـر بنـار 
الحق أن يعالجها قطعًا وكسرًا٬ ويعالجها قصمًا وبتـرًا. قبـل أن تقـع المصـيبة٬ وتخـيم 

  في اآلفاق ظلمات الكارثة.

  الفلسطينيين في األرض المحتلة من أي عون من إخوانهمرابعًا: يأس 
فقد وصل الشعب الفلسطيني إلى درجة من اليأس جعلته يقدم على الموت٬ 
مفضــًال ذلــك علــى االســتمرار فــي حيــاة الــذل والهــوان٬ التــي أرادهــا لــه األعــداء٬ وقــد 

  دفعه إلى ذلك اليأس األمور التالية:
ية عسكريًا وسياسيًا٬ فقـد طـرد الفلسـطينيون مـن ما وصلت إليه القضية الفلسطين �أ 

لبنــان وغيرهــا مــن الــبالد العربيــة المجــاورة لــألرض المحتلــة٬ بعــد أن تعرضــوا لمــذابح 
يشــيب لهــا الولــدان٬ ثــم قــام اليهــود بإكمــال الجريمــة بالمســاعدة الفعالــة فــي مــذبحتي 

  صبرا وشاتيال ضد النساء واألطفال والشيوخ العزل.
ــــدول ــــة المحيطــــة بفلســــطين  كمــــا قامــــت ال بضــــغط مــــن (إســــرائيل)  �العربي

بمنــــع الفلســــطينيين مــــن أن يمــــدوا أيــــديهم إلــــى الصــــهاينة فــــي  �والواليــــات المتحــــدة 
األرض المحتلــة بــأي أذى٬ وقــد شــددت الجيــوش العربيــة الحراســة علــى الحــدود حتــى 
بــات وصــول المجاهــد الفلســطيني إلــى أرضــه المغتصــبة عــن طريــق هــذه الــبالد شــبه 

ستحيل٬ مما زرع اليأس في النفوس وجعل جيش الصهاينة يتفرغ للتفنن في معاقبة م
أي فلســطيني يظهــر التبــرم مــن الوجــود الصــهيوني علــى أرضــه بعــد أن تــرك مهمــة 

  حماية الحدود إلى جيوش عربية وهللا در الشاعر حيث يقول:
 لكن إخواننا قد قصروا فينـــا  واهللا ما قصرت في الروع همتنا

 وهل نهون ودين اهللا يعلينـــا  فقدنا على التشريد عزتـنـاوال 
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 معشار ما أثخنت فينا أهالينــا  واهللا ما سفك األعداء من دمنـا

 لشعبنـا لمسخنـاهم سعادينــا   من اليهود؟ يمين اهللا لو تركـوا

 من األقارب أقسـى من أعادينا  لكّن كـل فدائـي لــه رصـدٌ 

 )١(مـوفـرًا للعـدا أمنا وتمكينـا  رسهــاموكل بحدود الخصم يح

التدخالت العربية في الشؤون الفلسطينية: فقد عمدت بعض الدول العربية إلى  �ب 
التدخل في الشؤون الفلسطينية لدعم شخص تحبه أو لطرد شخص تكرهه وقد قامت 
بدعم أطراف ضعيفة لضرب األطراف القويـة التـي رفضـت الخضـوع لهـا واالنصـياع 

ادتها٬ وأمدتها بالمـدافع الثقيلـة٬ وضـربت المخيمـات الفلسـطينية التـي كانـت قواعـد إلر 
ألولئك الذين يعارضونها٬ براجمات الصواريخ وبكل ما تملك مـن أسـلحة فتاكـة٬ وقـد 
قتـــل تحـــت أنقـــاض مخـــيم البـــداوي ومخـــيم البـــارد بـــالقرب مـــن طـــرابلس بلبنـــان آالف 

أضــعف ذلــك التــدخل القــوة العســكرية  الفلســطينيين٬ مــن أطفــال ونســاء وشــيوخ٬ وقــد
وقــــد أثــــر ذلــــك تــــأثيرًا ســــيئًا فــــي نفــــوس  )٢(الفلســــطينية وجعلهــــا تصــــل إلــــى الصــــفر 

  الفلسطينيين٬ وقد عبر الشاعر عن ذلك بمرارة فقال مخاطبًا تلك الدولة:

  إذا جيوشكـم الكبــرى تلبينا        لما صرخنا وقد لّج الجراح بنا
  دكت حمانا وما مست أعادينـا       ـمويا لدهشتنـا لمـا  مدافعك
  ألنها من أعز الناس ترمينـا       رميتمونــا فقّبلنا قنابلكــم

  هذي هدايا من األعمام تأتينـا       قلنا ألطفالنـا إذ ُمزِّقوا إربا
  أهدوا ألعمامكم وردا ونسرينا       قلنا لهم والدم الزاكي يجللهم

 * * *  

                                                 
هـ ٥/٤/١٤٠٥مساء يوم  ٬ُألقيت في الرياض ٬من قصيدة للشاعر األستاذ أحمد فرح عقيالن  )١(

 في ذكرى انطالق الثورة الفلسطينية.

 .٣٤ص  ٬نتفاضة المباركة ومستقبلهااال ٬جهاد محمد جهاد  )٢(
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  والثلج يطعمنا موتا ويسقينـا       ما ذنبنا حيـن مزقتم ُخييمتنـا
  ١لشـد ما شمتت فينا أعادينـا       وكيف هان عليكم موت صبيتنا

  يأس الفلسطينيين من المساعدات العسكرية العربية: �ج 
فقــــد انشــــغلت الــــدول العربيــــة بمشــــاكلها الخاصــــة التــــي خلقتهــــا لهــــا الــــدول الكبــــرى٬ 

فلسـطين أو فـي األمـاكن التـي وأصبحت فـي وضـع ال يسـمح لهـا بنجـدة إخـوانهم فـي 
عتدى عليهم فيها٬ وقد ظهر ذلك واضحًا عندما قام الصهاينة بغـزو لبنـان٬ ووقـوف يُ 

  الدول العربية عاجزة عن نصرتهم٬ فقد أشاع ذلك الحسرة واأللم واليأس في نفوسهم.
االعتـــداءات المتعمـــدة واإلهانـــات الصـــارخة التـــي تعـــرض لهـــا الفلســـطينيون فـــي  �د 

فقـــد عمـــدت بعــض الشـــاحنات ونـــاقالت المــدرعات إلـــى مصـــادمة الســـيارات الــداخل: 
العربيـــة وقتـــل مـــن فيهـــا٬ انتقامـــًا مـــنهم لمقتـــل أخ أو ابـــن قتـــل فـــي حـــرب لبنـــان مـــع 
الفلســطينيين أو فــي أي مكــان آخــر. كمــا عمــد كثيــر مــن الجنــود الصــهاينة وقطعــان 

ــــذر  ــــه مت ــــون ب ــــى أي شــــاب يخل ــــداء بالضــــرب عل ــــى االعت ــــه المســــتوطنين إل عين بأتف
األسباب٬ وقد دأب رجال المخابرات الصـهيونية "شـين بيـت" إلـى زرع الخالفـات بـين 

عمـــًال بالقاعـــدة "فـــرق تســـد"٬ ووضـــعوا الجواســـيس بيـــنهم  �الفلســـطينيين فـــي الـــداخل 
ليحصــوا علــيهم حركــاتهم وأعمــالهم٬ وليحاســبوهم علــى كــل صــغيرة وكبيــرة ممــا جعــل 

  النفوس مهيأة لالنتفاضة.

                                                 
 نفسها. من القصيدة السابقة) ١(
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  : قوة الحركة اإلسالمية وانتصارها في األرض المحتلةخامساً 
لقد ظهرت في السنوات األخيرة حركـة قويـة تـدعو إلـى العـودة إلـى اإلسـالم٬ 
فهـو مصــدر قــوة المســلمين ووحــدتهم٬ وبــه وحــده يمكــنهم مواجهــة األطمــاع الصــهاينة 

بقـوم  في فلسطين خاصة والوطن العربـي بوجـه عـام قـال تعـالى: "إن اهللا ال يغيـر مـا
اإلمــام مالــك:" ال يصــلح آخــر هــذه األمــة إال مــا وقــال  )١(حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم".

  )٢(". أصلح أولها
  وقد ساعد على نمو هذه الحركة وانتشارها أشياء عدة منها:

فشـل دعــاة القوميــة العربيـة واالشــتراكية فــي حمايــة األوطـان وتقــدمها٬ فقــد قامــت  �أ 
ة٬ وأخــرى اشــتراكية٬ واســتطاعت بســرعة أن تســتولي فــي الــبالد العربيــة أحــزاب قوميــ

علــى دفــة الحكــم فــي كثيــر مــن الــبالد العربيــة٬ ولــم تلبــث هــذه األحــزاب والــدول التــي 
تســـيطر عليهـــا أن دخلـــت فـــي معـــارك مـــع األعـــداء ففشـــلت فشـــًال ذريعـــًا خاصـــة فـــي 

  الحروب التي خاضتها ضد (إسرائيل).
الفشل واضحًا فتأخرت البالد أو كـان التقـدم وأما في معارك البناء الداخلي٬ فقد كان 

قلــــيًال٬ وانعــــدمت الحريــــة٬ ودمــــرت وحــــدة العــــرب٬ وجعلوهــــا بعيــــدة المنــــال مســــتحيلة 
  التطبيق.

وقــد أثــر ذلــك فــي نفــوس أغلبيــة الشــعوب العربيــة عامــة والشــعب الفلســطيني 
ــــى اهللا والتمســــك  ــــادي بوجــــوب العــــودة إل بشــــكل خــــاص٬ فقامــــت حركــــة إســــالمية تن

م وااللتزام به وتدعو إلى الجهاد٬ فهو الطريق الوحيد الـذي ال يـتم النصـر إال باإلسال
بـه٬ فوجــد النـاس فــي هــذه الحركـة أمــًال قويــًا٬ فانضـم أكثــرهم إليهــا ينـادون بمــا تنــادي 

                                                 
 .١١آية  �سورة الرعد  )١(

ابن تيمية: كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميـة٬ تحقيـق: عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن  )٢(
 .٬٣٥٣ ص٬١ ج٢قاسم العاصمي النجدي٬ مكتبة ابن تيمية٬ ط
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به٬ ويطبقون اإلسـالم علـى أنفسـهم٬ وقـد قويـت هـذه الحركـة حتـى أصـبح االستشـهاد 
  )١(في األرض المحتلة.مزعجًا لليهود والرغبة فيه سالحًا 

قـــوة تيـــار التعصـــب الــــديني اليهـــودي فـــي (إســــرائيل)٬ ومناداتـــه بوجـــوب طــــرد  �ب 
الفلســـــطينيين٬ فقـــــد ظهـــــرت فئـــــات وأحـــــزاب دينيـــــة يهوديـــــة متعصـــــبة فـــــي المجتمـــــع 
الصــهيوني٬ أخــذت تقــوى وتــزداد شــعبيتها مــع الــزمن٬ وتنــادي هــذه األحــزاب بوجــوب 

مـن يـرفض الخـروج٬ ألنهـا تـؤمن بـأن فلسـطين طرد الفلسطينيين من فلسـطين٬ وقتـل 
أرض يهوديـــة أعطاهـــا الـــرب لليهـــود٬ وعلـــى رأس هــــذه  �بـــل ومـــا جاورهـــا  �كلهـــا 

عضــــو الكنيســــت الســــابق وكــــذلك  �األحــــزاب "كــــاخ" الــــذي يتزعمــــه "مــــائير كاهانــــا 
األكثريـــة الســـاحقة مـــن حـــزب "الليكـــود الـــذي يتزعمـــه "إســـحق شـــامير" رئـــيس الـــوزراء 

  ئيل) ومجموعة كبيرة من األحزاب الدينية (بإسرائيل).األسبق (إلسرا
وقد أثر ذلك في نفوس الفلسطينيين٬ ودفعهم إلى مجابهة التعصب اليهودي 
بــالعودة إلــى اإلســالم٬ آملــين فــي نصــر اهللا الــذي بيــده النصــر وهــو علــى كــل شــيء 

  قدير.

                                                 
ه" الذي هجـم بسـاطور علـى الضـباط الصـهيونيين فـي سـجن غـزة٬ عملية "ياسر محمد الخواج )١(

وأخذ يطاردهم وهو يردد اهللا أكبر٬ فقتل اثنين من الضباط وجرح أربعة جنود. وعملية الحافلة التي 
كانــت فــي طريقهــا مــن تــل أبيــب إلــى القــدس٬ فقــد قــام أحــد الفلســطينيين واســمه "عبــدالهادي غنــيم" 

 ٬وبقيـت تتـدحرج إلـى أسـفل الـوادي ٬ادة وهـو يكبـر ممـا قلـب الحافلـةوهاجم السائق وأدار عجلة القي
  وكان هو والسائق ضمن الجرحى. ٬وجرح أربعة وعشرون ٬فقتل فيها ستة عشر
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  الفصل الرابع
  كيف انطلقت االنتفاضة

لشــرارة التــي أشــعلت النــار فــي الهشــيم٬ ويــتلخص كــان حــادث المقطــورة الشــهير هــو ا
ذلــك الحــادث فــي أن ســيارة كانــت تنقــل عمــاًال فلســطينيين عائــدين مــن أعمــالهم إلــى 

م٬ وقبــل دخولهــا إلــى القطــاع اتجهــت نحوهــا ٧/١٢/١٩٨٧قطــاع غــزة يــوم االثنــين 
مقطـــورة كبيـــرة وبشـــكل متعمـــد وصـــدمتها فقتلـــت أربعـــة مـــنهم وجرحـــت البـــاقين٬ وفـــر 

  )١(المقطورة في سيارة أخرى.سائق 
  فتأثرت المناطق المحتلة على النحو التالي:

  أوًال: في قطاع غزة:
علـــى أثـــر حـــادث المقطـــورة حمـــل الشـــهداء إلـــى بيـــوتهم فـــي معســـكر جباليـــا 
لالجئين٬ وأما الجرحى فنقلوا إلى مستشفى دار الشـفاء بغـزة وانتشـر الخبـر فـي طـول 

م خرجــت جنــازة الشــهداء ٨/١٢/١٩٨٧اني القطــاع وعرضــه٬ وفــي صــباح اليــوم الثــ
من مسجد في معسكر جباليا فـي مظـاهرة صـاخبة حيـث دفنـوهم فـي مقبـرة المعسـكر 
وبعد ذلك انطلقت حشود هادرة شارك فيها جميع سكان المعسكر شيبًا وشبانًا ونساء 
وأطفــاًال٬ واتجهــوا إلــى مركــز جــيش العــدو مهللــين مكبــرين٬ والتحمــوا معهــم يقــذفونهم 

جارة وزجاجات المولوتوف وكان طابع المظاهرة دينيًا نظرًا لخروج الجنـازات مـن بالح
  )٢(المسجد ولسيطرة االتجاه الديني في المخيم المذكور. 

                                                 
جهــاد محمــد جهــاد االنتفاضــة المباركــة ومســتقبلها٬ مكتبــة الفــالح للنشــر والتوزيــع ٬ الطبعــة   )١(

 .٤٨م ص١٩٨٨هـ ١٤٠٨األولى 

 قالمرجع الساب ) ٢(
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وفي اليوم نفسه٬ تجمع طالب جامعة غزة اإلسالمية وقـرر مجلـس الطـالب 
بالــدم  فيهـا٬ أن يخــرج الطــالب فــي مظــاهرة تتجـه إلــى مستشــفى دار الشــفاء٬ ليتبرعــوا

للجرحى٬ وقد حاول الجيش أن يعترض السيل الجارف من الطالب٬ فلم يستطع بعد 
أن اشـــتبك معهـــم٬ وســـقط مـــنهم جرحـــى وانتهـــى األمـــر بـــاحتالل الطـــالب للمستشـــفى 

  وسيطرتهم عليه.
وفي اليوم نفسه قامت المظاهرات الصاخبة في خانيونس ورفح وجميع قـرى 

تالل الصــهيوني تحــاول تهدئــة األوضــاع ومعســكرات قطــاع غــزة وأخــذت قــوات االحــ
  ضافية لمواجهة الموقف.إمور إال أنها فشلت فاستدعت قوات والسيطرة على األ

إال أن المظـاهرات اسـتمرت طـوال يـومي التاســع والعاشـر مـن شـهر ديســمبر 
وهـو اليـوم الرابـع  �م. وفي يـوم الجمعـة الحـادي عشـر مـن الشـهر نفسـه ١٩٨٧عام 

رض خطبــــاء المســــاجد النــــاس علــــى تحــــدي ســــلطة اليهــــود النطــــالق االنتفاضــــة حــــ
وطــالبوهم بالقيــام بعمليــات استشــهادية٬ فــالموت بعــزة وكرامــة أفضــل مــن حيــاة الــذل 
والمهانـة٬ وكانــت مواجهـات عنيفــة جـرح وقتــل عـدد مــن النـاس ومــن جـيش االحــتالل 

 ات وقـرى ومـدن القطـاعكذلك. وقد لجأت قوات االحتالل إلى منع التجول في مخيمـ
  سكاتهم ولكنهم استمروا في تحدي سلطات االحتالل.في محاولة إل

  ثانيًا: في الضفة الغربية:
م وتظـاهر طلبـة ١٢/١٢/١٩٨٧ضراب الشامل مدينة القدس العربية يـوم عم اإل

طـارات التــي أضـرموا فيهـا النــار هنـاك وأقــاموا حـواجز الحجـارة واإل براهيميـةلكليـة اإلا
  لشرطة.واشتبكوا مع الجنود ورجال ا

م ١٢/١٢/١٩٨٧وفــي مدينــة الخليــل وقعــت اشــتباكات عنيفــة فــي يــوم الخمــيس 
لقــى بعــض الشــبان أليــل بــين الطــالب وجنــود االحــتالل و فــي الجامعــة اإلســالمية بالخ

لقــاء إطــالب الجامعــة بقــام  ١٣/١٢زجاجــات حارقــة علــى ســيارات العــدو وفــي يــوم 
ثــة جنــود٬ ثــم حصــلت اشــتباكات فجــرح ثال )يةلــة حارقــة علــى حافــة جنــود (إســرائيلقنب
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فـرض منـع  م٢٠/١٢/١٩٨٧عنيفة بين المتظاهرين والمستوطنين اليهـود. وفـي يـوم 
ائـد عقـاب تـدمير سـيارة عسـكرية قـرب مبنـى البلديـة وأمـر قأالتجول على المدينـة فـي 

  )١(غالق الجامعة اإلسالمية. إالمنطقة الوسطى (الصهيوني) ب
ى الشــعب الفلســطيني مــن جميــع أنحــاء م تنــاد١٨/١٢/١٩٨٧وفــي يــوم الجمعــة 

فلسطين وصلوا في المسجد األقصـى وانطلقـوا بعـد الصـالة فـي أضـخم مظـاهرة تقـوم 
فـراد أت اآلالف مـن م٬ وقـد كانـت مظـاهرة حاشـدة ضـمت عشـرا١٩٦٧فيها منذ عام 

الشـــعب المجاهــــد. واتجهــــوا نحــــو البوابــــات الرئيســــة للمدينــــة التــــي خلــــت مــــن اليهــــود 
ك المتظاهرون مع قوات االحتالل التي كانت ترابط عند باب العمـود المتدينين واشتب

وقد استشـهد احـد المـواطنين وجـرح عـدد مـنهم٬  )٢(وباب الساهرة لمنعهم من الخروج 
اليهوديـة٬ وتمكـن شـباب  م هـاجم الشـباب البنـوك والمطـاعم١٩/١٢/١٩٨٧وفي يوم 

م" فــي منطقــة جبــل ضــرام النــار فــي مقهــى مســتعمرة "مشــكونوت هــارونيإالقــدس مــن 
  )٣(المكبر. 

وفــــي منطقــــة نــــابلس قامــــت المظــــاهرات واالشــــتباكات بــــين الفلســــطينيين وقــــوات 
ثنــاء خــروج المصــلين مــن أ ١١/١٢ذه االشــتباكات يــوم الجمعــة االحــتالل واشــتدت هــ

صـــالة الجمعـــة كمـــا شـــملت المظـــاهرات والمواجهـــات جميـــع مـــدن وقـــرى ومخيمـــات 
  الذي تحدى قوات االحتالل بشكل كبير.منطقة نابلس وخاصة مخيم بالطة 

وفــــي منطقــــة جنــــين اشــــتبك المصــــلون بعــــد خــــروجهم مــــن صــــالة الجمعــــة يــــوم 
وقـــد اســـتمرت المظـــاهرات واالشـــتباكات مـــع جـــيش االحـــتالل وانتشـــرت فـــي  ١١/١٢

  جميع مدن وقرى ومخيمات منطقة جنين.

                                                 
 . ٥٨ � ٥٧ص  ٬جهاد محمد جهاد٬ االنتفاضة المباركة ومستقبلها  )١(

 .٥٨ص  المرجع نفسه٬  )٢(

 .٥٨ص  ) المرجع نفسه٣٬(
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ات رى ومــدن ومخيمــضــرابات والمواجهــات واالشــتباكات جميــع قــوهكــذا عمــت اإل
صــبحت قــوات االحــتالل تطــارد الفلســطينيين فــي هــذه المنــاطق ليــل أالضــفة الغربيــة و 
  نهار بال جدوى.

  م١٩٤٨ثالثًا: المناطق المحتلة منذ عام 
م بهـــا جـــيش رهابيـــة التـــي يقـــو ر األعمـــال اإلقامـــت مظـــاهرات ســـلمية تســـتنك

هـذه  خـوانهم فـي قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة٬ وقـد تكـررتإاالحتالل الصهيوني ضـد 
وشـــفا عمـــرو والناصـــرة وقـــد  )١(المظـــاهرات فـــي منـــاطق أم النـــور (أم الفحـــم ســـابقًا) 

  تطورت هذه المظاهرات إلى اشتباكات مع الشرطة والجيش أحيانًا.
وعنـــدما فرضـــت القـــوات الصـــهيونية منـــع التجـــول علـــى قطـــاع غـــزة لمـــدة طويلـــة 

السـخية وسـيروا  موالمجاعـة تبـرع سـكان هـذه المنـاطق بـاألعرضت سـكان القطـاع لل
عـداد كبيـرة مـنهم مسـتغلين إوأدخلوها إلـى قطـاع غـزة مصـحوبة ب قافلة من الشاحنات

  حملهم للجنسية الصهيونية.
شـعال النـار فـي إم ب١٩٤٨عـام  وقد قامت بعض العناصر من المناطق المحتلة

  المحاصيل الصهيونية وفي بعض الغابات القريبة من منطقة الجليل. 
فلســطين كلهــا نــارًا تحــت أرجــل الصــهاينة حتــى لقــد قــال وهكــذا أصــبحت أرض 

  وزير دفاعهم إننا في حرب حقيقية.

                                                 
ثر عودة سكانها إلى االلتزام باإلسـالم بعـد إ ٬طلق على مدينة أم الفحمأاسم  :مدينة "أم النور" )١(

 هجروه.قد أن كانوا 
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  الفصل الخامس
  ظهور حركة المقاومة اإلسالمية (حماس)

وقــد مــرت بنــا فــي  ٬كــان االتجــاه اإلســالمي مســيطرًا علــى الشــارع الفلســطيني
ك٬ وعنـدما تجاه اإلسالمي إلى ذلبقة األسباب التي أوصلت أصحاب االصفحات سا

ودفنهم فـي  ٬انطلقت الجماهير من المسجد بعد الصالة على شهداء حادث المقطورة
وانطــــالق الجمــــاهير الفلســــطينية فــــي  ٬مقبــــرة الشــــهداء فــــي معســــكر جباليــــا لالجئــــين

واستمرار االنتفاضة وسقوط أعداد من الشهداء والجرحى نتيجـة  ٬انتفاضتهم العظمى
ووضعت مـن  ٬قيادة ميدانية لهذه المظاهرات تكونت ٬تصدي الجيش الصهيوني لهم

ن يضــــطر المحتلــــون إلــــى أإلــــى  ٬هــــذه االنتفاضــــة قائمــــة دائمــــة الخطــــط مــــا يجعــــل
أعلـــن أصـــحاب االتجـــاه اإلســـالمي قيـــام "حركـــة المقاومـــة  ٬االنســـحاب مـــن فلســـطين

  حماس". -اإلسالمية 
 ٬لقـــد أطلقـــت "حمـــاس" علـــى كتائبهـــا اســـم كتائـــب الشـــيخ عـــز الـــدين القســـام

خليـــدًا لـــذكرى شـــيخ عـــالم جليـــل جـــاء مـــن قريـــة "جبلـــة" الواقعـــة علـــى البحـــر جنـــوب ت
لـيعلِّم إخوانـه الفلسـطينيين وجـوب الجهـاد ضـد المحتلـين المجـرمين٬  ٬الالذقية بسـوريا

الخلــود لــه  ضــمنيمقــبًال غيــر مــدبر ضــد األعــداء وأن استشــهاد المســلم فــي المعركــة 
كتائب "حماس" وهي أحد أجنحة اإلخـوان الجنة٬ كما أن إطالق هذا االسم على في 

ألن الرســـول  ٬المســلمين جـــاء ألنهـــم ال يفرقـــون بـــين جميـــع مـــن يســـكنون بـــالد الشـــام
  )۱(صلى اهللا عليه وسلم عدهم جميعًا في رباط دائم إلى يوم القيامة. 

                                                 
ــدين القســ٬ علــى حســين خلــف)  ١( دار الحــوار للنشــر  ٬السلســلة التاريخيــة الجــزء األول٬ امعــز ال

  . ٦ص  ٬سوريا ٬الالذقية ٬والتوزيع
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لقــــاطرة شــــهداء ا تشــــييعيــــوم وهــــو  م٨/١٢/١٩٨٧٬ فــــي االنتفاضــــة تفجــــرت
حمـاس  �حركـة المقاومـة اإلسـالمية  انطلقـت٬ التـاريخيذلك اليوم  ذمنو الصهيونية٬ 

أوســــع ثــــورة شــــعبية جماهيريــــة  ٬ل بــــدماء الشــــهداءســــجِّ التــــاريخ الفلســــطيني يُ بــــدأ و  �
إســــالمية فــــي عمــــر فلســــطين المعاصــــر٬ لهــــا مــــن خصوصــــية الشــــمول واالتســــاع.. 

ًا بـارزًا نسـانية األبعـاد والتوجهـات.. مـا جعلهـا معلمـإ وٕاسالمية التعبير والمنطلقات.. و 
من معالم الجهاد ضد كل رموز االغتصاب واالحتالل والطغيان الممثلة فـي الوجـود 
الصــهيوني فــوق أرضــنا٬ وتفــردت فــي مقدمــة ركــب األمــة كمثــال وقــدوة ُيحتــذى بهــا٬ 
أمـــام الجمـــاهير اإلســـالمية بشـــكل خـــاص٬ وأمـــام جمـــاهير العـــالم الثالـــث المســـتعمرة 

ـــ ةوالمغلوبـــ والنهـــوض  ٬م زمـــام المبـــادرةث حّفزتهـــا لتســـلُّ علـــى أمرهـــا بشـــكل عـــام٬ حي
وقــد قــدمت حمــاس  ٬)۱(وعــدم انتظــار اآلخــرين ليمنــوا عليهــا بنعمــة الخــالص ٬بأمرهــا

حيث ركزت بيانات السنة األولى على مفاهيم أساسية وجذرية فـي  ٬طرحها السياسي
خت الرؤية اإلسالمية التي تحملها حركة حماس تجاه قضية تحرير فلسطين٬ فقد رسَّ 

 ٬واعتبرت أن فلسطين وحدة ال تتجـزأ ٬"فلسطين من البحر إلى النهار" :شعار ابتداءً 
 علـى واجـب البيانـات أكـدت٬ كمـا وال يجوز ألي مسلم أن يتنـازل عـن أي شـبر منهـا

علــى اعتبــار أن قضــية  ٬المســلمين فــي كــل أرجــاء العــالم فــي عمليــة تحريــر األقصــى
ولـيس  ٬مـة التحريـر واجـب علـيهم جميعـاً األقصى هـي قضـية المسـلمين األولـى٬ ومه

  على الفلسطينيين وحسب.
وشـرحت فـي  ٬وأوضحت البيانات أيضًا موقع االنتفاضة المباركة في عملية التحريـر

أكثر من بيان أسـباب االنتفاضـة وأساسـها وجـذورها واسـتمرارها ومصـبها٬ كمـا عـّرت 
 ٬قـرارات األمـم المتحـدةوالمسـتندة علـى  ٬كل مشروعات التسوية التي تتضمن التنازل

                                                 
 .فلسطين �المكتب اإلعالمي لحركة المقاومة اإلسالمية (حماس)   )١(
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وتصـــــريحات  ٬وعالجـــــت أيضـــــًا زيـــــارات شـــــولتز ٬التـــــي كّرســـــت الوجـــــود الصـــــهيوني
  )۱(واقف المختلفة لألطراف المتعددة.والم ٬السياسيين

وكّرســــت البيانـــــات أيضــــًا النظـــــرة  ٬كمــــا حـــــّددت أبعــــاد الصـــــراع مــــع العـــــدو
صراع حدود  اإلسالمية للصراع مع العدو على أساس أنه صراع وجود عقدي وليس

أو نـــــزاع بـــــين دول!!٬ وربطـــــت بـــــين الوجـــــود الصـــــهيوني المعاصـــــر وبـــــين المـــــؤامرة 
االســتعمارية والبريطانيــة التــي تعرضــت لهــا منطقتنــا عقــب انهيــار الدولــة العثمانيــة٬ 
وأن حلقات تلك المؤامرة تتتابع لتصل إلى الحلقـة الصـهيونية وتـرتبط معهـا عضـويًا. 

)۲(  
وهو  ٬ة (حماس)ى ميثاق حركة المقاومة اإلسالميوقد صدر في السنة األول

صــدارات ووثــائق الحركــة٬ ذلــك أنــه جــاء ليطــرح رؤيــة الحركــة إالوثيقــة األهــم ضــمن 
الشــمولية المتكاملــة لمعادلــة الصــراع مــع العــدو بأبعــاده المختلفــة٬ فتحــدث عــن أصــل 

الجغرافيـا ونظـرة "حمـاس" إلـى فلسـطين التـاريخ و  ٬وطبيعة المعركة وجوانبهـا المختلفـة
واإلنسان٬ ثم وضـع تصـورات الحركـة إزاء قضـية تحريـر فلسـطين المتلخصـة فـي أن 

وبالشعب الفلسطيني كطليعة  ٬واجب التحرير مناط باألمة العربية واإلسالمية جمعاء
جهادية متقدمة٬ وأن أسلوب ذلك التحرير هـو الجهـاد فـي سـبيل اهللا٬ ونـاقش الميثـاق 

طـرح فـي السـاحة السياسـية مـن مشـروعات ومبـادرات أيضًا وبـأطر عامـة مـا طـرح وي
ــــي  لتســــوية القضــــية الفلســــطينية حســــب المنظــــور األمريكــــي أو الصــــهيوني أو العرب
المتــردي٬ وشــدد علــى رفــض الحركــة لكــل تلــك المشــروعات لمــا تتضــمنه مــن تكــريس 

الميثـاق أي فكـرة تتضـمن التنـازل  لعدوانية المعتدي والغتصابه لفلسطين٬ كما رفـض
ي شـــبر مـــن فلســـطين٬ وأكـــد علـــى أن أرض فلســـطين وقـــف إســـالمي تمتلكهـــا ن أعـــ

وال يحــق لجيــل منهــا أو لحــاكم أو زعــيم أو منظمــة أن يتصــرف  ٬األجيــال المتعاقبــة
                                                 

 فلسطين �المكتب اإلعالمي لحركة المقاومة اإلسالمية (حماس)   )١(

 المرجع السابق . ) ٢(
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أو قبــــول الغربـــاء فيــــه كأســــياد  ٬أو التفـــريط ٬أو البيــــع ٬ســـواء بالتنــــازل ٬بهـــذا الوقــــف
  وأصحاب حقوق.

ــح الميثــاق نظــرة الحركــة إلــى       مــن  اً بــدء ٬عــاملين فــي الســاحة الفلســطينيةالووضَّ
وانتهـاء بالحركـات  ٬ومرورًا بجميـع الفصـائل والتنظيمـات ٬منظمة التحرير الفلسطينية

وأنهــا ال تفــرق بــين  ٬خ وولــد ووالــدواعتبــرتهم بــين أ )۱( الجهاديــة اإلســالمية األخــرى.
حريــــر وهــــو ت ٬وأصــــحاب هــــدف واحــــد ٬خــــوة ســــالحإفهــــم جميعــــًا  ٬خوتهــــا وأبنائهــــاإ

  كل فلسطين. ٬فلسطين

                                                 
  .فلسطين٬ ركة المقاومة اإلسالمية (حماس)المكتب اإلعالمي لح  ) ١(
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  الفصل السادس
  الوسائل التي يقاوم بها شباب االنتفاضة القوات الصهيونية

ـــــر الفلســـــطينيون عـــــن ســـــخطه � ١ ـــــد عّب ـــــى ا مالقـــــذف بالحجـــــارة: لق لممارســـــات عل
 ٬وقوتهم البدنية ٬الصهيونية ضدهم بقذف الجيش بالحجارة٬ وقد اعتمدوا على أيديهم

ولما اسـتمرت االنتفاضـة مـدة  ٬يب الحجارة نحو األعداءوالقدرة الشخصية على تصو 
أو لتوسيع  ٬طويلة بدأ الشباب يطورون عملية القذف لتصل الحجارة إلى مسافة أبعد

فقاموا بصنع الشديدة (النباطة) على نطاق واسع٬ وبدأ كل  ٬نطاق المدى المؤثر لها
مركــز فــي مكــان ويت ٬ويضــعها فــي جيوبــه ٬راجــم يجمــع كميــة مــن الحجــارة الصــغيرة

صــابة الهــدف مرتفعــة فــي هــذه الحالــة إقــذف الجنــود٬ فكانــت نســبة بويبــدأ  ٬مناســب
  أكثر من القذف باليد.

فيــه  ٬وأشــد أثــرًا مــن الشــديدة (النباطــة) ٬وهــو أبعــد مــدى ٬ثــم قــاموا باســتعمال المقــالع
يقــذف الــراجم حجــرًا يصــل إلــى مســافة بعيــدة٬ ثــم إن الــراجم يســتطيع أن يتخــذ ســاترًا 

خاصـــة  ٬خلــف عمــارة صــغيرة. وقـــد أحــدثت حجــارة المقــاليع ذعـــرًا فــي قلــوب اليهــود
عندما يقع الحجر فوق السيارة التي يجلسون فيها٬ أما إذا أصاب أحـدهم فـال بـد مـن 

  نقله إلى المستشفى.
وضع المسـامير ذات الـرؤوس الكثيـرة فـي طريـق السـيارات: عنـدما بـدأت قـوات  � ٢

االنتفاضــة بســيارات "الجيــب" خوفــًا مــن الحجــارة عمــد  االحــتالل فــي مطــاردة شــباب
ينثرونها في الشوارع فـي  بدءواثم  ٬هؤالء الشباب إلى صنع مسامير متعددة الرؤوس

ومـن المعـروف أن سـيارات الفلسـطينيين ال  ٬األيام التي يسـمونها "إضـراب ومواجهـة"
ود. ودأب رات اليهــوال يكــون فــي الشــوارع إال ســيا ٬تخــرج إلــى الشــوارع فــي تلــك األيــام

مير فيهـا٬ وكـان طبيعيـًا أن قريبًا من المنطقة التـي نثـروا المسـا مركزالتالشباب على 
عنـــد ذلـــك يتمـــزق المطـــاط  ٬أحـــد المســـامير الجيـــب العســـكري عجـــالتحـــدى إتــدوس 
ممــــا يضــــطر اليهــــود إلــــى النــــزول  ٬حيانــــًا كثيــــرة الخــــارجي مــــع الــــداخليأو  ٬الــــداخلي
 ٬يقـــــذفونهم بالحجـــــارة مـــــن كـــــل حـــــدب وصـــــوب ٬لـــــيهمفينطلـــــق الشـــــباب ع ٬لتغييـــــره

  مستعملين كل ما تفتقت عنه أذهانهم في هذا الميدان.
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وضع بطانيات قديمة في طرق المجنزرة: لجأ الجيش الصهيوني إلى اسـتعمال  � ٣
المــدرعات المجنــزرة ليــتمكن جنــودهم مــن المطــاردة دون أن يلحــق الشــباب بهــم أذى. 

لص منها فتوصـلوا إلـى وضـع بطانيـة قديمـة فـي طريـق ففكر الشباب في طريقة للتخ
حتــى  ٬فــال تســير إال مســافة قصــيرة ٬المجنــزرة٬ فتتــداخل البطانيــة بــين زرد الجنزيــر

وعند ذلك يتسلق عليها األطفال حاملين معهـم آنيـة  ٬فتقف المجنزرة ٬ينقطع الجنزير
د تشــتعل فيهــا وقــ ٬ويشــعلون فيهــا النيــران بســرعة عجيبــة ٬فيصــبونها عليهــا ٬البتــرول

  النيران قبل أن يتمكن الجنود من مغادرتها.
ألن  ؛علــى الطــرق التــي تمــر بســفوح الجبــالرش الزيــت فــي منحنيــات الطــرق و  � ٤

وفقــد السـائق الســيطرة  ٬وٕاذا مــرت السـيارة علــى منطقـة فيهـا زيــت انزلقـت ٬الزيـت لـزج
  أو تصطدم في أقرب جدار. ٬فتتدهور إلى أسفل الوادي ٬عليها

شــباب المقاومــة فــي األرض قطــع الطــرق: مــن أســاليب المقاومــة التــي يتخــذها  � ٥
ثـم تغطيتـه بقطعـة مـن الجالتـين القريـب مـن لـون  ٬حـداث قطـع فـي الطريـقإالمحتلة 

فينطلــــق الشــــباب  ٬وعنــــدما تــــأتي ســــيارة الجــــيش مســــرعة تقــــع فــــي الحفــــرة ٬ســــفلتاأل
  ويشعلون فيها النيران. ٬فيصبون البترول

ن عمودي كهرباء: من عادة الجنود الصـهيونيين أن ينزلـوا الزجـاج ربط سلك بي � ٦
فلجـأ الشـباب إلـى ربـط سـلك  ٬األمامي علـى مقدمـة سـيارة الجيـب فـي فصـل الصـيف

فــإذا  ٬بــين عمــودي كهربــاء علــى مســتوى األفــراد الــذين يجلســون فــي ســيارة "الجيــب"
يتســـبب ذلـــك فـــي وقـــد  ٬مـــرت الســـيارة قـــذف الســـلك بـــالجنود الـــذين فيهـــا بعيـــدًا عنهـــا

  موتهم.
وف): وصـنع هـذه القنابـل سـهل قذف سـيارات الجـيش بالقنابـل الحارقـة (المولوتـ � ٧

ثـم تقفـل  ٬ع معدنيـةويوضـع فيهـا قطـ ٬فهي عبارة عن زجاجـة تمـأل بـالبترول ٬ميسور
 ٬ويقــذفون الزجاجــة علــى الســيارة ٬ويخــرج منهــا فتيــل. يشــعل الشــباب الفتيــل ٬حكــامإب

  ل أو تجرح عددًا من الجنود.تحرق وتقتو  ٬فتنفجر
فوق أسطح المنازل: وهذا يؤدي إلى قتـل من قذف الجنود بالحجارة الكبيرة  � ٨

وفــي مدينــة  ٬كمــا حصــل فــي حــي الشــيخ رضــوان بغــزة ٬مــن يقــع الحجــر عليــه
  نابلس.
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عمليات هجوم مباغت (عمليات استشهادية): يقوم بهذه العمليات شباب مؤمن  � ٩
نطلـق أربعـة مـن هـؤالء الشـباب الملثمـين والمسـلحين بالبلطـات راغب فـي الشـهادة. في

وينقضــون علــى موقــع العــدو مــن الجهــات األربــع فــي لحظــة واحــدة  ٬فــي ظــالم الليــل
وبشــكل مباغــت فيضــربون الجنــود ضــربات قاتلــة ثــم يفــرون٬ وينــدر أن ينــال أحــدهم 

مـن الجهـات وم الشهادة ألنهم ال يعطون جنود العدو فرصة لقتلهم. خاصة وأن الهج
  ضرب من الخلف قبل أن يتصرف. ٬حد جنود األعداءأاألربع فإذا انتبه 

هجمـــات مباغتـــة بالخنـــاجر أو الســـكاكين الحـــادة أو الســـواطير علـــى الجنـــود:  � ١٠
فيقتـل  ٬يقوم الشاب الذي يرغب في الشـهادة بمهاجمـة جنـود العـدو بالسـالح األبـيض

ي الشهيد "ياسـر محمـد الخواجـه" والشـهيد عددًا منهم قبل أن ينال الشهادة مثل عمليت
ـــة الحافلـــة التـــي هجـــم فيهـــا الشـــاب الفلســـطيني  ٬)۱("محمـــد حمـــدان"  وال ننســـى عملي

الهادي غنيم على سائق الحافلة وهو يردد "اهللا أكبـر اهللا أكبـر" بصـوت  المؤمن "عبد
ار وأد ٬عندما كانت الحافلة علـى قمـة أحـد الجبـال المطلـة علـى القـدسوذلك  ٬مرتفع

فقتـل  ٬وتـدهورت إلـى هـوة سـحيقة فـي أسـفل الـوادي ٬فانحرفـت الحافلـة ٬عجلة القيادة
بــل ُألقـــي  ٬ولكنــه لـــم يفــز بالشـــهادة ٬وجـــرح أربعــة وعشـــرون ٬ســتة عشــر مـــن ركابهــا

  القبض عليه جريحًا.
اســتدراج جــيش االحــتالل مــن الطريــق العــام إلــى منــاطق ضــيقة٬ يكــون شــباب  -١١

  فيها الوسائل لقتلهم.االنتفاضة قد أعدوا لهم 
إال أنهــا ســببت  ٬ورغــم أنهــا بدائيــة ٬حصــاؤهاإوهنــاك أعمــال أخــرى ال يمكــن 

إزعاجًا بل موتًا ألعـداد كبيـرة مـن قـوات الجـيش الصـهيوني. هـذا باإلضـافة إلـى رفـع 
"خيبــر  :مثــل ٬التــي تثيــر أعصــاب اليهــود ٬والهتافــات المعاديــة ٬األعــالم الفلســطينية

حمد سوف يعود" وهتافـات معاديـة أخـرى تأخـذ صـفة التحـدي جيش م ٬خيبر يا يهود
حركـة  �درة عن قيـادتي االنتفاضـة للسلطة خاصة عندما يلتزم الناس باألوامر الصا

  ٬ والقيادة الموحدة لالنتفاضة._ حماسالمقاومة اإلسالمية

                                                 
شــاب فلســطيني مــؤمن جــاء الجــيش العتقالــه فقتــل مــنهم ضــابطًا وجــرح والــده ثمانيــة واستشــهد  )١(

 هو بينما جرح والده ونقل إلى المستشفى.
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اهللا  وكتائــب الــدكتور عبــد ٬هــذا وقــد قامــت كتائــب الشــيخ عــز الــدين القســام
لحركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" بعمليــات عســكرية خاطفــة أذهلــت  عــزام التابعــة

فقــام بإبعــاد أربعمائــة مــن قيــاديي حركــة  ٬ودفعتــه إلــى القيــام بعمليــة هســتيرية ٬العــدو
المقاومــة اإلســالمية "حمــاس"٬ إال أنــه لــم يكــن بيــنهم واحــد ممــن يقومــون بالعمليــات 

ولكن خـاب ظنـه عنـدما ازدادت العسكرية٬ وظن أنه بهذا قد قضى على االنتفاضة٬ 
  االنتفاضة اشتعاًال.
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  اإلبعاد إلى مرج الزهور

م٬ بعــد ١٩٩٢-١٢-١٨فلســطينيًا يــوم  ٤١٦بإبعــاد  قامــت حكومــة إســرائيل  
أن ألقت القبض عليهم٬ ودارت بهم وهم مكبلي األيدي واألرجل في منطق كثيرة من 

لــى أيــديهم وأرجلهــم٬ وال ٬ وفــي هــذه العجالــة ال أريــد أن أصــف أثــر القيــود عفلســطين
أريــد أن أتحــدث عــن المعاملــة الالإنســانية التــي تعرضــوا إليهــا٬ بحرمــانهم مــن قضــاء 
الحاجة إال بعد السب والشتم٬ واالنتظار الساعات الطوال. وال أريد أن أصـف مسـيرة 
األكفــان عنــدما قــرر المبعــدون العــودة إلــى الــوطن ولــو أدى ذلــك إلــى المــوت؛ لبســوا 

ألقـــــى بعضـــــهم كلمـــــات مـــــؤثرة٬ ثـــــم ودع بعضـــــهم بعضـــــًا بعـــــد أن كتبـــــوا أكفـــــانهم٬ و 
وصاياهم٬ كل هذه األحـداث كانـت عظيمـة وتسـتحق أن تكتـب فيهـا الكتـب٬ مفصـلة 
كل صـغيرة وكبيـرة حصـلت بهـا٬ ولكنـي سـأكتب عـن المكاسـب التـي اكتسـبتها حركـة 

  المقاومة اإلسالمية حماس من ذلك اإلبعاد وهي:
أن تتوقف حركة المقاومة اإلسالمية حماس عن المقاومة٬ ولكن  أوًال: أرادت إسرائيل

الـــذي حصـــل أن أفـــراد حمـــاس انطلقـــوا إلـــى القيـــام بعمليـــات جريئـــة٬ وضـــربات قويـــة 
  أذهلت إسرائيل وخيبت أملها.

ثانيــًا: قامــت الجماعــة اإلســالمية بلبنــان بتســهيل وصــول الصــحفيين إلــى المبعــدين٬ 
جميــع أنحــاء العــالم٬ األمــر الــذي لــو أنفقــت وأصــبح صــوت حمــاس بهــذا مــدويًا فــي 

  حماس ماليين الدوالرات لما حصلت على الدعاية التي أحدثتها عملية اإلبعاد.
ثالثًا: تعرف اللبنانيون على نوعية طاهرة نظيفة من الشعب الفلسطيني؛ لم يغتصـبوا 

هــة مــن ثمــار محاصــيلهم شــيئًا٬ بــل أخــذوا يتضــمنون الكــروم التــي يريــدون أخــذ الفاك
منها٬ ويدفعوا ألهلها الثمن مقدمًا٬ وال يحدثون فيها خرابًا أو فسادًا٬ وكانت معاملتهم 

  ممتازة ألصحاب القرى حولهم.



 

 ١٨٣

على بعضها٬ وعرفت كل اإلمكانات المتوفرة في رابعًا: تعرفت قيادات حركة حماس 
مـاس رجالها٬ األمر الذي سهل عليهم اختيار رجال الحكومة األكفـاء عنـدما فـازت ح

  في االنتخابات فيما بعد.
خامســًا: قامــت المبــارزات اإلعالميــة بــين المبعــدين وبعــض زوارهــم األجانــب٬ وكــان 
ــــــى  ــــــة عل ــــــك المبــــــارزة اإلعالمي ــــــك المبــــــارزات٬ كتل رجــــــال حمــــــاس الفــــــائزين فــــــي تل

األمريكيــة بــين الــدكتور عزيــز دويــك وســنتور أمريكــي ونجــاح عزيــز   CNNشــبكة
  " لقد نجح د. عزيز دويك وسقط سنتور أمريكي".دويك حيث قال رئيس الشبكة:

سادسًا: قام المبعدون بأداء سياسي وٕاعالمي أذهل العالم؛ حتى لقد قالـت المخـابرات 
  السورية من أراد أن يتعلم السياسة فليأت إلى المبعدين.

سابعًا: لقد كان تصميم المبعدين على العودة إلـى ديـارهم فـي فلسـطين بقيـادة قائـدهم 
  .۱الدكتور عبد العزيز الرنتيسي سببًا في عودتهم الرسمي

  
   

  
  
  
  
  
  

                                                 
مقابلـــة مـــع د. أحمـــد بحـــر أحـــد المبعـــدين إلـــى مـــرج الزهـــور٬ والنائـــب األول لـــرئيس المجلـــس  - ۱

 سطيني.التشريعي الفل



 

 ١٨٤

  الفصل السابع
  العمليات االستشهادية

يســتعمل ضــدهم جميــع األســلحة  ٬يحــارب الفلســطينيون عــدوًا شرســًا خبيثــاً           
ذات التـــــدمير الشـــــامل واألســـــلحة البيولوجيـــــة والعنقوديـــــة المحرمـــــة دوليـــــًا٬ يقصـــــفون 

يــدمرون المــدارس و يهــدمون المبــاني٬ و ألطفــال والنســاء والشــيوخ٬ فيقتلــون ا ٬المــدنيين
والمساجد٬ وحتى المستشفيات والمقابر لم تسلم من التدمير٬ وترتكـب (إسـرائيل) هـذه 

أو يســـتنكر جرائمهـــا ومخالفاتهـــا٬ وجيشـــها  ٬وال تجـــد فـــي العـــالم مـــن يـــدينها ٬الجـــرائم
  خامس أقوى جيش في العالم.

قــــوة الجــــيش الصــــهيوني بصــــدورهم العاريــــة٬ وثــــاروا علــــى يواجــــه الفلســــطينيون      
 ٬سـابقًا٬ حتـى خطفـوا بنـادق وأسـلحة رشاشـة كـرتهم وحاربوهم بالوسائل التي ذُ إجرام

ثـم طــوروا أنفسـهم واخترعــوا متفجــرات٬ ثـم توصــلوا إلــى العمليـات االستشــهادية٬ وهــي 
اء ويفجــر أن يضــع الفــرد المتفجــرات علــى وســط جســمه٬ ثــم ينطلــق ليقــف بــين األعــد

 )۱(نفســه٬ ويقتــل عــددًا مــن المقــاتلين الصــهيونيين٬ قــام بمثــل هــذا العمــل الكيميكــاس
اليابــانيين ضــد األســطول األمريكــي٬ فكانــت حركــة رائعــة مــدحها كــل العــالم٬ وأكبــروا 
الذين نفذوها٬ وسجل عملهم هذا فـي األكاديميـات العسـكرية٬ كنمـوذج لإلنسـان الـذي 

عقــت حــولهم اتن     فلســطين فحــدث عكــس ذلــك تمامــًا .يفــدي بلــده بروحــه٬ أمــا فــي 
البوم والغربان٬ حتى من بني جلدتنا الذين يتحدثون بلغتنا؛ ليس هذا عمل حضاري٬ 
هذا إرهاب٬ هـذا ال يجـوز٬ وال أحـد يلـوم اإلجـرام الصـهيوني٬ الـذي يضـرب المـدنيين 

  الفلسطينيين بكل قسوة٬ ويقتل األطفال متعمدًا.

                                                 
الكيميكــــاس : جنــــود فــــدائيون يابــــانيون ركبــــوا طــــائرات محملــــة بالقنابــــل وقــــذفوا أنفســــهم بهــــذه  )١(

 الطائرات على األسطول األمريكي فحرقوه.



 

 ١٨٥

 يملــك إال نفســه٬ وهــو يقــدمها فــي ســبيل اهللا٬ لــيخلص وطنــه مــن الفلســطيني ال     
هذا السرطان المستشري في شرقنا العربي اإلسالمي٬ ورغم نعيق البوم والغربان مـن 
ـــذين يعـــادون أوطـــانهم  أعـــداء العـــرب والمســـلمين ومـــن بعـــض العـــرب والمســـلمين٬ ال

فدائي سـالحًا نحطـم وشعوبهم ألنهم تحولوا إلى عبيد ألعداء الوطن٬ سيظل العمل ال
  به قلوب األعداء الطامعين في أوطاننا٬ وقلوب عمالئهم الذين يعيشون فيها.

نتحـاريون٬ وقـد اطين فنعتـوا االستشـهاديين بـأنهم وقد شـذ بعـض فقهـاء السـال
استهزأ الشاعر السعودي الـدكتور غـازي القصـيبي بهـم فـي قصـيدته التـي نظمهـا فـي 

  ات األخرس" التي قال فيها:الشهيدة الفلسطينية البطلة " آي
  يشهد األنبياء واألولياءُ     هداءـيشهد اهللا أنكم ش

  أعزها اإلسراءُ  في ربوعٍ     كلمة ربي متم كي تعزّ 
  بحياة أمواتها األحياءُ            انتحرتم؟! نحن الذين انتحرنا

      *              *              *  
  ا يقول فينا الرثاءُ نستمع م    أيها القوم نحن متنا... فهيا

  وبكينا حتى ازدرانا البكاء    قد عجزنا حتى شكى العجز منا    
  ورجونا حتى استغاث الرجاءُ     ركوعالوركعنا حتى اشمأز 

  أبيض ملء قلبه الظلماءُ   وشكونا إلى طواغيت بيت        
  صاح مهًال! قطعتموني الحذاءُ   ولثمنا حذاء شارون حتى         

  أبت أن تضمنا الغبراءُ     وم! نحن متنا ولكنأيها الق
*       *         *  

  كل حسن لمقلتيك الفداءُ     قل آليات: يا عروس
  رم الحسناءُ جتتصدى للم       ميحين يخصى الفحول صفوة قو 

  ومن الموت يهرب الزعماءُ     تلثم الموت وهي تضحك بشراً 
  وتلقتك فاطم الزهراءُ     فتحت بابها الجنان وحيت   



 

 ١٨٦

*        *          *  
  رويدًا رب فتوى تضج منها السماءُ     قل لمن دبَّجوا الفتاوى

  والكتب والفقهاء ۱ويراعٌ     حين يدعو الجهاد يصمت حبرٌ 
  الفتاوى يوم الجهاد الدماء    حين يدعو الجهاد ال استفتاء

  
موجهـــة وكانـــت  ٬ستشـــهاديون بعشـــرات العمليـــات العســكرية االستشـــهاديةقــام اال     

إلى العسكريين الذين كانوا يجوبون األرض المحتلة٬ ينشرون فيها الرعب واإلرهاب٬ 
تعمـــد إلـــى هـــدف ســـهل وتصـــب عليـــه جـــام  �ولكـــن (إســـرائيل) كانـــت علـــى عادتهـــا 

ــــي  ــــى المســــجد ١٤١٤-رمضــــان-٢٥غضــــبها٬ فف ــــاروخ جولدشــــتاين" إل هـــــ٬ عمــــد "ب
ة الجـــيش الصـــهيوني٬ ســـودخلـــه أثنـــاء صـــالة الفجـــر تحـــت حمايـــة وحرا ٬اإلبراهيمـــي

 ٢٩سجد المصلون٬ وبدأ يطلق عليهم النار من سالحه الرشاش٬ فقتل  وانتظر حتى
  شهيدًا٬ وجرح عشرات من المصلين

لهــــــذه الجريمــــــة٬ وقامــــــت  عامــــــةوالفلســــــطينيون  خاصــــــة٬ذهــــــل أهــــــل الخليــــــل      
  المظاهرات٬ وكان هتافهم: 

  يا كتائب القسام    االنتقام االنتقام    
كـة حمـاس فــي بيـان لهـا بـأن المــدنيين الصـهاينة ليسـوا أفضـل مــن فـردت حر 

مـدنيينا٬ وســنرد علــيهم بخمــس عمليــات فدائيــة توجــه إلــى مــدنييهم٬ وليعلمــوا أنهــم هــم 
  ٬ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون٬ والبادئ أظلم.بدءواالذين 

ي إن الشـعب الفلسـطين :وقد وعدت حماس شعبها ووفت بوعدها٬ وهنـا أقـول
فــي مدينــة الخليــل عــرف بمــن يســتغيث بعــد اهللا٬ لقــد وصــلت حمــاس فعــًال إلــى رأس 

  القوة بفلسطين٬ وأصبح الجميع يعرف أن الحرب والسلم بيد حماس.

                                                 
 يراع: القلم - ۱
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والجهد العظيم الذي خطط له الشيخ أحمد ياسـين  ٬وكان لذلك النشاط الرائع
عــين مبصــرة٬ فقــد وٕاخوانــه الكــرام ثمــرة كبيــرة ونتيجــة واضــحة لكــل  �يرحمــه اهللا  �

أصــبح االتجــاه اإلســالمي الــذي يقــوده اإلخــوان المســلمون هــو أكبــر قــوة فــي الســاحة 
الفلسـطينية٬ تضــاءلت أمامـه جميــع القــوى السياسـية القوميــة منهـا واليســارية٬ وأصــبح 

االتجــاه " :الشــارع تحــت توجيــه وســيطرة اإلخــوان المســلمين الــذين كــان يطلــق علــيهم
  قًا.كما ذكرت ساب "اإلسالمي

شـعرت القـوى اليســارية والوطنيـة أنهــا أصـبحت شـبه معزولــة٬ وأن الـرأي والقــول      
المســموع أصــبح لغيــرهم فســاءهم ذلــك جــدًا٬ وأخــذوا يثيــرون الــتهم والشــبهات٬ وروجــوا 
أكاذيب كثيرة٬ ولكن اإلخـوان فنـدوا جميـع مـا أثـاروا مـن تهـم وأكاذيـب٬ وأحـس هـؤالء 

٬ ويميزون ٬ ولم يصدق أكاذيبهم٬ ألنهم يرون بأعينهمأن الشارع والشعب لم يأبه لهم
  أفاضل الناس وأراذلهم. بين



 

 ١٨٨

  الفصل الثامن
  مقدمة لمحادثات أوسلو السرية

لقــد جــاءت اتفاقيــة "أوســلو" والتوقيــع عليهــا نتيجــة للحالــة النفســية التــي كــان 
ة مـن عليها قادة فتح ومنظمـة التحريـر٬ فقـد طـردت المنظمـة وجميـع الفصـائل الفدائيـ

سـرائيل)٬ وانتقلـت قيـادة المنظمـة األردن ثم من لبنان٬ وأبعـدت إلـى بـالد ال تجـاور (إ
لى تونس٬ وكذلك حركة فـتح وجميـع الفصـائل الفلسـطينية٬ وبهـذا ضـعفت سـيطرتها إ

على الداخل الفلسطيني٬ خاصة بعد قيام االنتفاضة٬ التي جعلت حركـة حمـاس هـي 
سماعيل ياسين هو الذي يقضـي إالشيخ أحمد  في الداخل٬ فقد كان المسيطر األقوى

بــين النـــاس فيمـــا كــانوا فيـــه يختلفـــون٬ وكــان يحكـــم بيـــنهم حكمــًا شـــرعيًا علـــى أســـاس 
الشـــريعة اإلســـالمية٬ وكـــان يأتيـــه النـــاس مـــن كـــل مكـــان٬ حتـــى لقـــد قـــدم إليـــه بعـــض 
النصــارى٬ وكــانوا يخرجــون راضــين بحكمــه٬ وكــان لديــه قــوة فــي كــل بلــد تنفــذ الحكــم 

قضى به٬ وبهذا أصبح الشيخ هو الحاكم الفعلي للناس٬ وال يردون له قوًال٬ وال الذي 
يعارضون له حكمًا٬ وهجر الناس المحـاكم المدنيـة٬ وجميـع محـاكم المحتـل٬ واقتنعـوا 

  بما قضى به الشيخ.
وأثــار هــذا حفيظــة المحتــل٬ فعمــد إلــى الشــيخ٬ وألقــى القــبض عليــه٬ وقدمــه 

عامــــًا٬ وألقــــي بــــه فــــي غياهــــب  مؤبــــدًا وثالثــــة عشــــرللمحاكمــــة٬ وحكــــم عليــــه حكمــــًا 
  .۱السجون٬ حتى ال يعود الناس إلى الحكم بما أنزل اهللا

وفـــــي أعقـــــاب مـــــؤتمر مدريـــــد الـــــذي نـــــتج عنـــــه قيـــــام مفاوضـــــات فلســـــطينية 
(إســرائيلية)٬ وكــان الوفــد الفلســطيني جــزءًا مــن الوفــد األردنــي٬ مكونــًا مــن فلســطينيي 

                                                 
وقد خرج الشـيخ أحمـد ياسـين مـن السـجن عنـدما فشـل الموسـاد الصـهيوني فـي اغتيـال خالـد  -)١(

ســين بإعــدام الــذين حــاولوا اغتيالــه٬ إن لــم يفــرج عــن الشــيخ٬ مشــعل فــي عمــان٬ وقــد هــدد الملــك ح
 ومجموعة من األسرى.
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عــن الوفــد األردنــي٬ وأصــبح وفــدًا مســتقًال مفاوضــًا الــداخل٬ ثــم مــا لبــث أن انفصــل 
مرتكــــــزًا علــــــى قاعــــــدة شــــــعبية عريضــــــة فــــــي الــــــداخل الفلســــــطيني تتبنــــــى المقاومــــــة 
والمفاوضات السياسية جنبـًا إلـى جنـب٬ وكانـت المقاومـة مـؤثرة جـدًا وضـاغطة علـى 
الشعب الصهيوني٬ خاصة بعد قيـام الشـعب الفلسـطيني بعمليـات فدائيـة استشـهادية٬ 

  لعت قلوب الصهاينة٬ ودفعت كثيرًا منهم للتفكير فعًال في سالم مع الفلسطينيين.خ

  في تونس حالة منظمة التحرير 
ـــوطن٬ مكشـــوفة  ـــدة عـــن ال كانـــت المنظمـــة فـــي تـــونس فـــي حالـــة ســـيئة٬ بعي
ألعــــدائها٬ ال تملــــك وســــائل الــــدفاع عــــن عناصــــرها٬ ممــــا أتــــاح (إلســــرائيل) وأعــــداء 

هم٬ فقتل في تـونس عـدد مـن القـادة المتحمسـين لمحاربـة المنظمة اغتيال من تريد من
(إسرائيل)٬ وقد أتاح هذا الفرصة لالنتهازيين الذين لم يفكروا في محاربـة (إسـرائيل)٬ 

أهــداف فــي أنفســهم٬ وقــد اســتعان بهــم لصــالح و ومــا دخلــوا إلــى الحركــات الفدائيــة إال 
محاربـــــة  عرفـــــات ليقضـــــي علـــــى آخـــــر نفـــــوذ للـــــذين يصـــــرون علـــــى االســـــتمرار فـــــي

(إسرائيل)٬ وكان له ذلك٬ في الوقت الـذي انتشـر بيـنهم الفسـاد والمحسـوبية٬ وأكثـرهم 
أخــــذ يعمــــل لصــــالحه٬ ويبنــــي لمســــتقبله الخــــاص٬ فأصــــبحت المنظمــــة فــــي أضــــعف 
حاالتهـــا٬ وتعـــاني مـــن شـــبه عزلـــة خارجيـــة٬ وقالقـــل فـــي داخلهـــا٬ ومـــن ثـــم فهـــي مـــن 

  ضات بين العرب والصهاينة.أضعف الحلقات التي يمكن اختراقها في المفاو 
عندما بدأت المفاوضات أيقن عرفات أن البساط قد سحب من تحته٬ فلجأ إلـى      

مصــر لمســاعدته الســتعادة مكانتــه٬ ولتكــون المفاوضــات مــع المنظمــة التــي يرأســها٬ 
وأفهم مصر بأنـه سـيكون واقعيـًا وأسـهل مـن الوفـد الفلسـطيني المفـاوض٬ والـذي كـان 

الشـافي٬ كمــا اتصـل بالصــهاينة عـن طريــق  سـه الــدكتور حيـدر عبــدمـن الــداخل٬ ويرأ
  قنواته الخاصة٬ مؤكدًا لهم أن المفاوضات معه أسهل٬ وكان ذلك.

ــــًا مصــــريًا "ردده كمــــا أصــــبح االتصــــال مباشــــرة مــــع منظمــــة ا لتحريــــر مطلب
ولون أمــام نظــرائهم اليهـــود علــى الــدوام٬ وفــي أول زيـــارة لشــمعون بيريــز وزيـــر ئالمســ
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لمصــر اســتمع إلــى شــرح مهيــب مــن  �فــي ذلــك الوقــت  �العــدو الصــهيوني خارجيــة 
عن التطـورات والتغيـرات  �في ذلك الوقت  �عمرو موسى وزير الخارجية المصري 

التــي لحقــت بالمنظمــة (ومرونتهــا) و(واقعيتهــا) التــي تبــرر االتصــال بهــا٬ وبأســلوب 
ـــى مـــا ـــوزراء الصـــهيوني إل ـــيس ال ـــين رئ يمكـــن أن تقدمـــه  اإلغـــراء اســـتمع إســـحاق راب

حسـب  �المنظمة من تنازالت تعجز أي قـوة سياسـية أخـرى عـن تقـديمها٬ فالمنظمـة 
متحــررة إلــى حــد كبيــر مــن ضــغوط الــداخل الفلســطيني٬ مقارنــة  �الرؤيــة المصــرية 

بحماس مثًال٬ أو حتى بوفد التفاوض الفلسطيني نفسه٬ وفي أعقاب عودة بيريز إلى 
فـــــي الصـــــدد نفســـــه٬ وأثمـــــرت إلغـــــاء الحكومـــــة  بـــــالده اســـــتمرت المطالـــــب المصـــــرية

الصــهيونية لقـــانون يحظـــر االتصــال مـــع المنظمـــة٬ وفـــي زيــارة بيريـــز الثانيـــة للقـــاهرة 
كانــت األمــور قــد تطــورت كثيــرًا فــي االتجــاه نفســه٬ إذ جــاء ليعــرض مــا توصــلت إليــه 
المفاوضـــات الســـرية بـــين الحكومـــة الصـــهيونية والمنظمـــة٬ والتـــي جـــرت وتجـــري فـــي 

  )۱((السويد) منذ حوالي خمسة أشهر".  أوسلو
أريحــا"٬  �وقــد تمــت الوســاطة والدعايــة٬ ثــم التســويق المصــري التفــاق "غــزة 

والحماس لذلك٬ بهـدف تحسـين العالقـات المصـرية األميركيـة التـي كانـت تمـر بأزمـة 
متعددة الجوانب٬ وكان فك االرتبـاط مـع النظـام المصـري٬ قـد أصـبح حـديثًا مسـموعًا 

ــــف جــــدًا  فــــي إدارة ــــاط مكل ــــرئيس األمريكــــي كلنتــــون٬ تحــــت دعــــوى أن هــــذا االرتب ال
مليــار دوالر مســاعدات ســنوية)٬ وأن النظــام المصــري لــم يعــد لديــه  ٢,٠١لواشـنطن (

ما يقدمه ألمريكا بعد أن أوشكت بقية دول المواجهـة مـع (إسـرائيل) علـى عقـد اتفـاق 
  .)۲(سالم معها. 

                                                 
ـــة المجتمـــع ) ١( ـــة أوســـلو)٬ نشـــر فـــي مجل ـــدر٬ الـــدور المصـــري فـــي الصـــفقة (اتفاقي بـــدر محمـــد ب

  .٢٤ص ٢٤٬السنة  ١٠٦٦م العدد ١٤/٩/١٩٩٣الكويتية٬ الثالثاء 
ـــة) ٢( ـــدر٬ الـــدور المصـــري فـــي الصـــفقة (اتفاقي ـــة المجتمـــع  بـــدر محمـــد ب أوســـلو)٬ نشـــر فـــي مجل

  .٢٤ص ٢٤٬السنة  ١٠٦٦م العدد ١٤/٩/١٩٩٣الكويتية٬ الثالثاء 
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فــي مفاوضــات ســّرية مــع (إســرائيل)٬ دخــل وفــد منظمــة التحريــر الفلســطينية 
فكــان هــذا الوفــد المفــاوض أســهل بكثيــر مــن مفاوضــي الــداخل٬ فاعترفــت (إســرائيل) 

أريحـا  -بمنظمة التحرير٬ ووقعت معها اتفاقية "أوسلو"٬ وبدأ بتنفيذ ما سمي بـ (غزة 
  أوًال).
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  الفصل التاسع
  السلطة تعود إلى فلسطين

ــــى قطــــاع ــــت الســــلطة الفلســــطينية إل ــــين تصــــفيق  دخل ــــة أريحــــا ب غــــزة ومدين
الجمــاهير وفــرحهم وترحــابهم بــإخوتهم٬ الــذين جــاءوا ليحققــوا اآلمــال التــي حــارب مــن 

  أجلها الشعب الفلسطيني عشرات السنين٬ وقدموا من أجلها مئات آالف الشهداء.
قدم الشعب الفلسطيني الطعام على حبه وندرته إلى إخـوانهم القـادمين٬ وأمـا 

مــــة وعلــــى رأســــها حركــــة حمــــاس وحركــــة الجهــــاد اإلســــالمي وجميــــع الفصــــائل المقاو 
رغـــم أنهـــا حـــذرت الســـلطة القادمـــة مـــن خـــداع اليهـــود ومكـــرهم _الفصـــائل المقاومـــة 

فضــلت أن تتجنـب حمـل الســالح فـي وجـه هــذه السـلطة٬ حتـى ال يــراق  _ فقـدوكـذبهم
  الدم الفلسطيني بأيدي الفلسطينيين أنفسهم.

بين لهـم شـرح (إسـرائيل) لعبـارتي منطقـة غـزة وبعد أيام من وصول السلطة ت
ومنطقــة أريحــا٬ إذ قصــدوا بمنطقــة أريحــا مدينــة أريحــا فقــط٬ ومنطقــة غــزة هــي فقــط 
المـــدن والقـــرى العربيـــة مـــن القطـــاع٬ وأن المســـتوطنات التـــي أقاموهـــا علـــى مســـاحة 
تســـاوي خمســـي القطـــاع والخمـــس الثالـــث طـــرق لهـــذه المســـتوطنات بمـــا فيهـــا منطقـــة 

غرب خانيونس ورفح تبقى تحـت سـيطرة اليهـود٬ فانقلـب بهـذا فـرح الشـعب المواصي 
ترحًا٬ وتبين للناس أن حركتي حماس والجهاد وجميع الفصائل المقاومة كانت محقة 

  في رفض هذه االتفاقية الخيانية التي سميت اتفاق "أوسلو".
ــــات وزمرتــــه الفاســــدة بنــــاء عشــــرات  وبعــــد مضــــي عــــام واحــــد اســــتطاع عرف

وبعـــد ذلـــك بـــدأت معانـــاة الشـــعب الفلســـطيني٬ عنـــدما وجـــدوا أن (إســـرائيل) الســجون٬ 
استطاعت أن تجعل المحاربين الفلسطينيين الذين كـانوا يحـاربون ضـد (إسـرائيل) أن 

 �مجــرد تفكيــر  �يتحولـوا إلــى قـوات أمنيــة تحمـي (إســرائيل) وتحــارب كـل مــن يفكـر 
وات المخــــــابرات فــــــي الوقــــــوف ضــــــدها٬ أو التحــــــريض علــــــى محاربتهــــــا٬ وقامــــــت قــــــ
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الفلسطينية٬ وقوات األمن الوقائي بتعكير األمن الفلسطيني٬ وأخذت أجهزتها تتسابق 
فيمـــا بـــين ذانـــك النظـــامين٬ فـــي اعتقـــال أبنـــاء الشـــعب الـــذين حـــاربوا بـــإخالص ضـــد 

  (إسرائيل)٬ إلنقاذ الوطن٬ وتحرير الشعب من براثن الظلم الصهيوني.
نيين المجاهــدين٬ وأخــذ إخــوانهم مكــان امــتألت الســجون الفلســطينية بالفلســطي

اليهــود فــي التعــذيب والتنكيــل٬ بــل تفــنن اإلخــوة فــي التعــذيب٬ واخترعــوا طرقــًا عجيبــة 
غريبــة لــم يســتطع اليهــود اللجــوء إليهــا ألنهــا محرمــة إنســانيًا٬ كــإجالس المجاهــد وهــو 
عار على زجاجة البيبسي بعد تهشيم فوهتها٬ ويضغطون عليه حتى تـدخل الزجاجـة 
فــي جســمه٬ بعــد أن يتقطــع المكــان الــذي دخلــت منــه٬ وتســيل الــدماء الفلســطينية بــال 

  رقيب وال حسيب.
عارض اإلخوان المسلمون وجناحهم حماس في فلسطين هـذه االتفاقيـة التـي 
حطمــت اآلمــال الفلســطينية٬ فمنظمــة التحريــر وحركــة تحريــر فلســطين "فــتح" أسســتا 

ى النهـر ومـن رأس النـاقورة إلـى رفـح حتـى لتحرير فلسطين كل فلسطين من البحر إلـ
ـــة هـــو  ـــة٬ أمـــا أن يـــتقلص المشـــروع ليصـــبح تحريـــر قطـــاع غـــزة والضـــفة الغربي العقب
الهدف٬ فلماذا إذن أسست هاتان المنظمتان٬ وقد كانت الضـفة والقطـاع تحـت أيـدي 
العـــرب٬ يســـكنها الفلســـطينيون بـــأمن وأمـــان٬ وال يهـــم أن يكـــون فـــالن رئيســـًا أو فـــالن 

ئــــيس٬ ولكــــن المهــــم أن تكــــون بــــالد المســــلمين للمســــلمين٬ وقــــد رأى الشــــعب غيــــر ر 
  الفلسطيني من ظلم الفلسطينيين ما لم يذقه من أي جهة أخرى.

% مــن فلســطين٬ حتــى ٧٨تنــازل منحرفــو فــتح٬ أو الجنــاح المتصــهين عــن 
%٬ ولكـن (إسـرائيل) لـم تقبـل بهـذا٬ فقـد ٢٢ترضى (إسرائيل) بإعطائهم ما بقي وهو 

تساهل مفاوضي عرفات٬ وأصروا على أن قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة أرض  أغراها
مختلــف عليهــا٬ وقــد كــان المفاوضــون كرمــاء لدرجــة الموافقــة حتــى علــى هــذا الطلــب 

  الصهيوني.
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وقد أبقى المفاوضون جميع القضـايا الجوهريـة بـدون حـل٬ فمـا حلـت مشـكلة 
وال مشـكلة الحـدود٬ وكـل هـذه الالجئين٬ وال مشكلة القدس٬ وال مشكلة المسـتوطنات٬ 

المشـــاكل تعـــارض (إســـرائيل) حلهـــا إال بالطريقـــة التـــي تريـــدها٬ فـــالالجئون ال يســـمح 
بعــــودتهم أبــــدًا٬ ألن عــــودتهم قضــــاء علــــى (إســــرائيل)٬ والقــــدس عاصــــمة (إســــرائيل) 
األبدية ال يمكن إعادتها إلى أهلها الفلسطينيين٬ وتفكيك المستوطنات قد تسبب حربًا 

ال نغـــــامر بــــــذلك٬ والحــــــدود ال نســـــمح أبــــــدًا أن يكــــــون اإلســــــرائيليون حــــــن أهليـــــة٬ ون
للفلســطينيين حــدوٌد مباشــرة مــع العــرب٬ ألن ذلــك خطــر علــى (إســرائيل)٬ وباختصــار 

  شديد ليس عند (إسرائيل) إال ما قدمت.
ومــن جهــة أخــرى تعهــدت منظمــة التحريــر بتســليم قــوائم بأســماء الجماعــات 

ضــــة التفاقيــــة الســــالم بعــــد ثالثــــة أشــــهر مــــن بــــدء تنفيــــذ الفلســــطينية الدينيــــة والمعار 
االتفاقيــــة٬ ومراقبــــة نشــــاط تلــــك الجماعــــات٬ وأن تقــــوم بحــــل المجموعــــات التنظيميــــة 
واإلرهابية في مناطق الحكم الذاتي مع تسليم أسلحتها٬ وٕاعطاء معلومات عن أماكن 

ــــر بتصــــفية أي حمــــالت سياســــية أو عســــكر  ية تخزينهــــا٬ كمــــا تتعهــــد منظمــــة التحري
فلسطينية معارضة تهدف إلى تـدمير (إسـرائيل)٬ وبـذلك تتحـول منظمـة التحريـر إلـى 
متعهد إرهابي ضد الفلسطينيين٬ وبعد أن تفي بمـا تعهـدت بـه٬ مـن تحطـيم لسـالحها 
وسالح جميع الفصائل٬ وسحق كل المقاتلين الفلسطينيين٬ عند ذلك تبـدأ مفاوضـات 

ســـتحقه المفـــاوض الـــذي حطـــم ســـالحه٬ الحـــل النهـــائي٬ وســـتعطيهم (إســـرائيل) مـــا ي
  وسحق مقاتليه٬ وجاء لعدوه صفر اليدين.

وأمــــــا الناحيــــــة االقتصــــــادية٬ فــــــإن (إســــــرائيل) اشــــــترطت أن توضــــــع جميــــــع 
المســـــاعدات المقدمــــــة للســـــلطة مــــــن الـــــدول العربيــــــة ومســـــاعدات الــــــدول األوروبيــــــة 

طق الســلطة والمســاعدات األمريكيــة فــي الميزانيــة الصــهيونية٬ ومنهــا ينفــق علــى منــا
بالشــيكل الصــهيوني٬ وبالســعر الــذي تــراه (إســرائيل)٬ وبهــذا أصــبحت الــدول العربيــة 

  المساعدة للفلسطينيين داعمة لميزانية (إسرائيل).
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وأصبح الذين فجروا االنتفاضـة وخاضـوا حـرب الحجـارة ثـم السـالح األبـيض 
ليـات االستشـهادية ثم البنادق واألسلحة السريعة كالكالشنكوف والقنابـل الحارقـة والعم

باأللفــاظ البذيئــة وغيرهــا أصــبحوا يمــألون الســجون والمعــتقالت ويتعرضــون للســباب 
الحثالــة تتطــاول بســبابها علــى الــذات اإللهيــة بــال خــوف وال  أصــبحنا نســمعالنابيــة٬ و 

حيــاء٬ وكــان المجاهــدون مكبلــين٬ وحــولهم مجموعــات مــن الرعاديــد الجبنــاء٬ الــذين 
ــــوا اليهــــود كــــانوا يتــــأرنبون أمــــام ا ــــذين أذل ــــى األبطــــال ال ليهــــود٬ تــــراهم يتطــــاولون عل

  وأرهبوهم٬ ويسبونهم ويشتمونهم.
لقـد حرمـوا جميـع مــن حـارب (إسـرائيل)٬ وعـارض اتفاقيــة العـار "أوسـلو" مــن 
جميــع الوظــائف الحكوميــة٬ ومنعــوا ترقيــة مــن كــان موظفــًا مــنهم٬ وباشــروا فســادًا لــم 

لـث٬ كـانوا يغتصـبون مـواد البنـاء مـن المـواطنين نسمع بمثله في أحط بـالد العـالم الثا
الذين يبنون بيوتهم٬ ويغتصبون شققًا من الذين بنوا أبراجًا في قطاع غزة٬ ويستولون 
علــى الوكــاالت التجاريــة٬ ويشــاركون أصــحابها فــي أرزاقهــم٬ حتــى الرمــل القريــب مــن 

دره إلــى البحــر وضــع بعضــهم عليــه حراســة٬ وأخــذ يبيعــه للــذين يبنــون بيــوتهم٬ ويصــ
  (إسرائيل) بثمن بخس.

 ١٩٩٧بقــــي الحــــال كــــذلك حتــــى جــــاء موعــــد قيــــام الدولــــة الفلســــطينية عــــام 
فتنكـــرت (إســــرائيل) لـــذلك٬ مدعيــــة أن هــــذه المواعيـــد ليســــت مقدســـة٬ وعنــــدما ذهــــب 
عرفات للتوقيع النهائي على الصلح وجد نفسه أمام خدعة كبيرة٬ قـال لـه الصـهاينة: 

 ٬إال لبعض المستوطنات غير الشرعيةجئين٬ وال تفكيك ليس لكم قدس٬ وال عودة لال
  وأن الغور الفلسطيني سيبقى لهم٬ وال حدود مباشرة للفلسطينيين مع العرب.

رفض عرفات التوقيع فهددوه بالقتل فقال لهم: "وأدعوكم للسير في جنازتي"٬ 
ا بكـل وعندما عاد عرفـات مـن الواليـات المتحـدة قامـت االنتفاضـة الثانيـة٬ وقـد دعمهـ

ما يملك٬ وأطلق عليها انتفاضة األقصى٬ وهنـا ظهـر فـي حركـة فـتح تيـار متصـهين 
يـــّدعي العقالنيـــة والواقعيـــة٬ يقـــول: (إســـرائيل) أقـــوى منـــا٬ وتـــدعمها الواليـــات المتحـــدة 



 

 ١٩٦

القطب األوحـد واألقـوى فـي العـالم٬ وبـدأ هـذا التيـار بـالتحرك ضـد عرفـات ومـن سـار 
محمــد دحــالن٬ وبــدعم ال محــدود مــن الواليــات علــى نهجــه بقيــادة محمــود عبــاس٬ و 

  المتحدة األمريكية.
وهنا عادت حركة المقاومـة اإلسـالمية "حمـاس" إلـى المقاومـة٬ وبـدأت توجـه 
ضرباتها إلى قلب (إسرائيل)٬ وبدأت المواجهات الدامية بين الشعب الفلسـطيني بكـل 

غتيـــــاالت نالـــــت فصـــــائله المقاتلـــــة وبـــــين االحـــــتالل الصـــــهيوني٬ وردت (إســـــرائيل) با
ـــد كـــان  ـــه٬ وق ـــادات الفصـــائل الفلســـطينية المقاتلـــة٬ كـــل بحســـب قوت مجموعـــة مـــن قي
نصــيب حركــة حمــاس مــن االغتيــاالت النصــيب األكبــر٬ ألنهــا األقــوى واألقــدر علــى 
توجيــه الضــربات المــؤثرة٬ وقــد كــان للتيــار المتصــهين فــي فــتح نشــاطات واســعة فــي 

ألنهــا فــي نظــرهم غيــر ذات جــدوى٬ وألن  محاولــة لوقــف االنتفاضــة والقضــاء عليهــا٬
كمــــا  ع بكثيــــر مــــن هــــذا االنتحــــار الجمــــاعيمفاوضــــات الســــالم حســــب ادعــــائهم أنفــــ

  يقولون.
ـــــد اضـــــطرت  ـــــًا أن االنتفاضـــــة ذات جـــــدوى عظيمـــــة٬ فق ـــــت عملي ـــــه ثب إال أن
(إسرائيل) إلى االنسحاب من قطـاع غـزة انسـحابًا كليـًا٬ وفككـت كـل مسـتوطناتها فـي 

من المعركة فـي القطـاع٬ وهكـذا اسـتطاعت االنتفاضـة أن تحـرر  قطاع غزة٬ وهربت
  القطاع من رجس االستعمار الصهيوني االستيطاني.

ولم تلبـث (إسـرائيل) أن حاصـرت عرفـات فـي المقاطعـة بـرام اهللا التـي كانـت 
مقــرًا لــه٬ وأخـــذت تــدمرها شــيئًا فشـــيئًا٬ً ويهــددون بقتلــه٬ فالتقـــت مجموعــة مــن رجالـــه 

فته٬ وكانوا مجتمعين في بيت أحدهم٬ وأرسلوا لـه(فاكس)٬ قـالوا لـه الطامعين في خال
ومـــنهم محمـــود عبـــاس ومحمـــد  �تنـــازل لنـــا عـــن صـــالحياتك حتـــى نســـتطيع إنقـــاذك 
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فرد عليهم عرفات قائًال: "إلى مجموعة  �دحالن وسالم فياض ونبيل عمرو وغيرهم 
  .)۱(العار في بيت العار لكم العار"

ـــه حتـــى قتلـــوه بالســـم٬ وخـــال الجـــو لهـــم٬ وخلفـــه ومـــا زال هـــؤالء يتربصـــون  ب
% مـن الشـعب ٢٠محمود عباس الذي نجح في االنتخابات التي لم يشـارك فيهـا إال 

  %٬ وبهذا ورث محمود عباس ياسر عرفات.٦٢الفلسطيني٬ حصل فيها على نسبة 

                                                 
 عن محمد أسعد بيوض التميمي )١(
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  الفصل العاشر
  انسحاب الصهاينة من قطاع غزة

ـــين وكانـــت ال عمليـــات االستشـــهادية أقـــوى مـــا اشـــتدت المقاومـــة علـــى المحتل
يواجهه المحتل في قطـاع غـزة٬ وقـد حاولـت (إسـرائيل) بكـل الطـرق أن تتوغـل داخـل 
المدن الفلسطينية٬ ولكنها كانت تواجه مقاومة شرسة تضطر الجيش الصهيوني إلى 

  االنسحاب بعد أن يتعرض لخسائر فادحة في األرواح والعتاد.
ا أمام هجمات حماس وبعض فصائل كان على (إسرائيل) أن تحمي حدوده

ــــك  ــــى تل المقاومــــة٬ وأن تحمــــي المســــتوطنات داخــــل القطــــاع٬ وأن تحمــــي الطــــرق إل
  المستوطنات أمام الهجمات المتنوعة التي كان يشنها رجال المقاومة.

وجدت (إسرائيل) أن بقاءها فـي قطـاع غـزة مكلـف جـدًا كلفـة ال تتناسـب مـع 
٬ لذلك قررت االنسحاب مـن قطـاع غـزة مـن جانـب الفائدة التي تجنيها من بقائها فيه

  واحد٬ كما قررت تفكيك مستوطناتها والخروج من القطاع إلى غير رجعة.
مامـًا مـن األعـداء٬ فـألف تنفس المقاومون الصعداء٬ وأصـبح القطـاع خاليـًا ت

وال عــدو داخلــه٬ فـاتجهوا بــأعينهم وســالحهم إلـى الشــرق والشــمال٬  البيـت عـدو خــارج
م٬ وكانــت (إســرائيل) تــرد علــيهم بقســوة ١٩٤٨ســطين التــي احتلــت عــام إلــى أرض فل

  شديدة٬ إال أن ذلك لم يثن المقاومين عن أهدافهم.

  أسر شاليط
كانت كتائب القسام قد حفرت أنفاقًا عدة٬ كان بعضها يمتد داخـل األراضـي 

  م.١٩٤٨المحتلة عام 
تعد للهجــوم٬ وبينمــا كانــت (إســرائيل) تحشــد قواتهــا علــى حــدود القطــاع٬ وتســ
ـــة عـــام  ـــى داخـــل األراضـــي المحتل م٬ عـــن ١٩٤٨دخلـــت مجموعـــة مـــن المقـــاومين إل

طريـــق أحـــد األنفـــاق٬ وٕاذا بهـــم خلـــف القـــوات الصـــهيونية التـــي تســـتعد للهجـــوم علـــى 
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القطاع٬ فانقضوا عليها كاألسـود٬ وأطلقـوا النـار علـيهم٬ فقتلـوا عـددًا وجرحـوا آخـرين٬ 
بينما هم يهّمون بالعودة٬ وٕاذا بجندي جريح يرفع واستشهد منهم اثنان٬ وجرح عدد٬ و 

يديـــه٬ فأخـــذوه ودخلـــوا النفـــق٬ وعـــادوا بـــه إلـــى القطـــاع٬ وأخفـــوه٬ بينمـــا كـــان الجـــيش 
الصــهيوني يقــف فـــي ذهــول كامـــل مــن هـــول الصــدمة التـــي أصــيب بهـــا نتيجــة هـــذا 
الهجوم الخاطف٬ وقد مكن ذلك المهـاجمين مـن إخفـاء الجنـدي الصـهيوني "شـاليط"٬ 

  يجاده رغم الجهود المضنية التي بذلوها.إمكان لم يستطع عمالء (إسرائيل)  في
كانت عملية جريئة ضد جيش يستعد للعدوان علـيهم٬ لكـن (إسـرائيل) تـدعي 
أنهــا عمليــة اختطــاف قــام بهــا إرهــابيون٬ فمــاذا كانــت مهمــة الجــيش الصــهيوني الــذي 

ابي؟! علــى أي يســتعرض عضــالته ويهــدد بســحق قــوة حمــاس ألــيس ذلــك عمــل إرهــ
حــال إن العمــل كــان عمــًال بطوليــًا قــام بــه أســود "حمــاس" ضــد أكبــر قــوة إرهابيــة فــي 

  الشرق األوسط.

  م.٢٠٠٦-١-٢٥االنتخابات التشريعية في 
ـــات الرئاســـية  ـــى رغبـــة األمريكـــان موعـــدًا  حـــددبعـــد االنتخاب ـــاء عل عبـــاس بن

األمريكــان وكــان رأي لالنتخابــات التشــريعية٬ وقــد نــوقش ذلــك القــرار مــع المستشــارين 
"دنــس روس" أن يتــاح المجــال لحمــاس وجميــع الفصــائل األخــرى بــدخول االنتخابــات 
اعتقادًا منهم أن حركة " فـتح " سـتفوز بأغلـب مقاعـد المجلـس التشـريعي٬ فـإذا طلـب 
التصــويت علــى مشــروع فــإن المجلــس ســيوافق بأغلبيــة األصــوات٬ فيصــبح المجلــس 

بيــة٬ وبالتــالي فــإن الشــعب الفلســطيني قــد وافــق علــى التشــريعي قــد وافــق عليــه باألغل
  المشروع.

وكانوا قد حددوا في إحـدى جلسـات المجلـس التشـريعي اختصاصـات رئـيس السـلطة٬ 
واختصاصــات رئــيس الــوزراء٬ وقــد جعلــوا اختصاصــات رئــيس الســلطة محــدودة٬ أقــل 

تــي بكثيــر مــن االختصاصــات التــي كــان يتمتــع بهــا عرفــات٬ وزادوا االختصاصــات ال
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يتمتع بها رئيس الـوزراء علـى اعتبـار أن محمـود عبـاس سـيكون هـو رئـيس السـلطة٬ 
  رجل األمريكان كما قال "بوش" هو رئيس الوزراء. �ومحمد دحالن 

أمـــا "حمـــاس" فقـــد ناقشـــت خـــوض معركـــة االنتخابـــات٬ واســـتقر رأيهـــم علـــى 
 خـــــوض المعركـــــة٬ والغايـــــة مـــــن ذلـــــك معارضـــــة القـــــرارات المصـــــيرية٬ وٕاســـــماع رأي
اإلسالميين للعالم في كـل مـا يعـرض علـى المجلـس مـن المشـاريع٬ هـذا أوًال٬ واألمـر 

ن بطـش الثاني: أنهم وٕان كانوا أقلية معارضـة فـإنهم قـد يسـتطيعون حمايـة أنفسـهم مـ
  إذا أصبحت معارضة قوية. المتصهينين من رجال السلطة

  االنتخابات األولية (عملية الترشيح البرايمري):
  التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"في حركة  �أ 

بدأ أعضاء حركة فتح يجتمعون في مراكزهم٬ لينتخبوا مرشحيهم لالنتخابـات٬ وكـانوا 
كلمـــا اجتمعـــوا فـــي مكـــان تخاصـــموا وارتفعـــت أصـــواتهم٬ كـــل يريـــد أن يكـــون ضـــمن 
المرشــحين٬ وقــد تطــور الخــالف أحيانــًا إلــى اشــتباكات باأليــدي ثــم بــإطالق النــار فــي 

كــز التــي اجتمعــوا فيهــا ثــم قــرر كثيــر مــنهم أن يرشــحوا أنفســهم كمســتقلين٬ أكثــر المرا
  وقد كان كل واحد منهم يريد أن يرشح نفسه.

  في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" �ب 
كان األعضاء في حماس يجتمعون ويسألون مـن يريـد أن يرشـح نفسـه فـال يرفـع يـده 

ته إال أن أكثــرهم يعتــذرون أحــد٬ فكــان أحــدهم يضــطر أن يرشــح مــن يعتقــد صــالحي
قــائلين: هنــاك مــن هــو أنســب٬ ويضــطرون أخيــرًا أن يقولــوا للــذي يريــدون ترشــيحه: 

عليــه  الــدكتور يــونس األســطل٬ الــذي ضــغط "أنــت مرشــح بــاألمر"٬ ومــن أمثلــة ذلــك
  كثيرًا حتى وافق٬ وقد حصل على أعلى األصوات في منطقة خانيونس.

  
  كتسح االنتخابات التشريعيةحركة المقاومة اإلسالمية (حماس) ت
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أشرف على هذه االنتخابات هيئات محلية وعربية وأجنبية وبإشـراف الـرئيس 
األميركي جيمي كارتر٬ وقد كانت االنتخابات هادئة خاليـة مـن المشـاكل٬ وبعـد فـرز 
األصـــوات ظهـــرت المفاجـــأة المزلزلـــة فقـــد فـــازت حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية (قائمــــة 

أربعـة وسـبعين مقعـدًا مـن مجمـوع مقاعـد المجلـس وعـددها مائـة التغيير واإلصالح) ب
تكوين الحكومة واثنان وثالثون مقعدًا. وبهذا أصبحت حماس هي صاحبة الحق في 

قراطيــة التــي يبشــر بهــا الغــرب٬ والتــي كانــت مــن الحجــج التــي حســب األنظمــة الديم
زرعـوا الفوضـى  بررت بها الواليات المتحدة تدمير دولـة العـراق٬ وجـاءت بعمـالء لهـا

األمنيــة٬ التــي جلبــت المــوت لماليــين العــراقيين٬ وشــردت ماليــين كثيــرة إلــى أصــقاع 
  العالم.

قراطية تأتي بأذنابها الفاسدين فخاب أملها٬ وكانت انت الواليات المتحدة تريدها ديمك
(إســــرائيل) تريــــد فــــوز الجنــــاح المتصــــهين حتــــى تأخــــذ مــــنهم مــــا تريــــد مــــن فلســــطين 

٬ ولهــذا فقــد VIPفتــات الزائــل وبعــض البطاقــات التــي كتــب عليهــا وتعطــيهم بعــض ال
رفضــــت (إســــرائيل) النتيجــــة التــــي خيبــــت أملهــــا وبالتــــالي رفضــــت الواليــــات المتحــــدة 
النتيجة٬ ألنها أفرزت أشخاصًا متطرفين٬ ال يمكن التعاون معهم٬ ووقفت أوروبا إلى 

  الجانب األمريكي.
ضــًا تامــًا علــى الــرغم مــن أنهــا حاولــت أن أمــا بالنســبة لفــتح فقــد رفضــت النتيجــة رف

  تتظاهر بقبول النتيجة بروح رياضية٬ ويوضح رفضهم قبول النتيجة المواقف التالية:
  موقف محمد دحالن أوًال:
قــاد محمــد دحــالن مظــاهرة صــاخبة رافضــًا نتيجــة االنتخابــات٬ وتوجــه بهــا إلــى      

هو أول حريق يحدث للمجلس المجلس التشريعي٬ وأحدث في المجلس حريقًا هائًال٬ 
  التشريعي بغزة منذ إنشائه.

أمــا عــن الــرئيس محمـود عبــاس٬ فإنــه لــم يتخــذ أي إجــراء ضــد محمــد دحــالن٬  ثانيــًا:
  ولو قام بهذه الجريمة غيره لرفعت عنه الحصانة ولُقّدم للمحاكمة.
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تح)٬ اجتمع المجلس التشـريعي السـابق اجتماعـًا طارئـًا٬ (وكانـت غالبيتـه مـن فـ ثالثًا:
وأصـــدر عـــددًا مـــن القـــوانين التـــي جـــردت المجلـــس التشـــريعي الجديـــد مـــن كثيـــر مـــن 

  )۱(صالحياته. 
ــًا: أصــدر الــرئيس محمــود عبــاس قــرارات جــرد فيهــا الحكومــة المقبلــة مــن جميــع  رابع

الصالحيات القوية٬ فقال: بأن قوى األمن هـي مـن صـالحيات الـرئيس فقـط٬ وكـذلك 
  ة٬ والخارجية.اإلذاعة٬ والتلفزيون٬ والمالي

لــم يقــم الــرئيس محمــود عبــاس باصــطحاب األســتاذ إســماعيل هنيــة رئــيس  خامســًا:
  الوزراء في أي رحلة سياسية ألي بلد عربي أو أجنبي.

: قامــت محاولــة الغتيــال رئــيس الــوزراء بالتعــاون مــع بعــض الــدول المجــاورة٬ سادســاً 
ه وقــد استشــهد فــي وثبــت بــأن الــذي كــان وراء المحاولــة محمــد دحــالن وبعــض أعوانــ

وولـده فـي المحاولـة  رئيس الوزراء وجرح مستشارتلك المحاولة حارس رئيس الوزراء 
المذكورة٬ ولم يأمر الرئيس بالتحقيق أو فتح قضية فيها علمًا بـأن المسـؤولية األمنيـة 

  كانت مناطة برئيس السلطة محمود عباس.

  الجنرال "كث دايتون" يتعهد بالقضاء على حماس
رها تظهر على قراطية وتحاول نشيمريكا التي تدعي الحرص على تشجيع الدأم     

قراطية تأتي بعمالئها للسلطة٬ راطية الحقيقية وهي تدعو إلى ديمقحقيقتها عدوة للديم
  أما إذا جاءت بغير عمالئها فال تقبل بها بل تحاربها بكل قوة.

ــ �أرســلت الواليــات المتحــدة بــالجنرال "كــث دايتــون"       ذي تعهــد بالقضــاء علــى ال
حركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" وحكومتهــا إلــى الــبالد العربيــة٬ وحمــل معــه مــن 
المــال مــا يكفــي لتجنيــد قــوة مــن الــذين يعبــدون المــال مــن دون اهللا٬ وتســليحهم ليقتلــوا 
إخوانهم الذين قاوموا (إسرائيل)٬ ذلك السرطان الذي زرع في بـالد العـرب والمسـلمين 

                                                 
 كانت قرارات غير قانونية وألغيت في جلسة المجلس التشريعي الجديد األولى. )١(
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ويبتلعها بعـد أن يقضـي علـى كـل مـن يسـكنها٬ ويـأتي بغيـرهم مسـتعمرين  لينتشر بها
  استعمارًا استيطانيًا.

قامت حركة حماس بتأليف حكومـة منفـردة بعـد أن رفضـت "فـتح" المشـاركة فـي      
حكومة وطنية٬ بل قـال محمـد دحـالن: "عـار علـى حركـة فـتح المشـاركة فـي حكومـة 

جميـــع الفصـــائل الفلســـطينية حتـــى ال  ائتالفيـــة تقودهـــا حمـــاس٬ بـــل وضـــغطت علـــى
تشــارك فــي حكومــة حمــاس ٬ وكــان ذلــك٬ ومــن هنــا بــدأت المواجهــات بــين الجنـــاح 
المتصهين في فتح والحكومة التي كونتها حركة حماس مصداقًا لوعيد محمد دحالن 

  الذي قال: "واهللا لَرقِّْصهم خمسة بلدي".
ماس٬ ووضعت فـي سـجون بدأت المشاكل بخطف فتح لمجموعة من قيادات ح     

يعـذبونهم ويشـتمونهم ويتوعـدونهم بأشـد العـذاب٬ وقـام عـدد مـن  بدءواأعدوها لذلك٬ و 
رجــال حمــاس بخطــف عــدد مــن رجــال "فــتح"٬ وتــدخلت لجنــة مــن الفصــائل األخــرى٬ 

  ونتج عن ذلك إطالق سراح المختطفين من كال الجانبين.
لت لهــم األوامــر ولكــن الجنــاح المتصــهين لــم يقــف عنــد هــذا الحــد فقــد وصــ

بوجوب القضاء على حماس بعد وصول أسلحة وأجهزة ومعدات قتال وأموال٬ وبنـاء 
على ذلك بدأ الخطف والتعذيب واالغتياالت لقادة حمـاس مـرة ثانيـة٬ فعـذبوا٬ وقتلـوا٬ 
وبعد ذلك التقى وفد من حركة حماس برئاسـة رئـيس المكتـب السياسـي خالـد مشـعل٬ 

بتــاريخ  قس الســلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس فـي دمشـووفـد حركـة فـتح برئاسـة رئـي
مــنظم الــذي م٬ تــم االتفــاق فيــه علــى وقــف عمليــات التخريــب والقتــل ال٢٠/١/٢٠٠٧

بقيــادة محمــد دحــالن٬ كمــا تــم االتفــاق علــى تعزيــز الوحــدة  يقــاده التيــار االستئصــال
حيــث الوطنيــة٬ وقبــل أن يجــف حبــر االتفــاق انــدلع القتــال مجــددًا فــي قطــاع غــزة٬ "

عضـــــوًا فـــــي حركـــــة حمـــــاس والقـــــوة  ٢٤قامـــــت المجموعـــــات التابعـــــة لـــــدحالن بقتـــــل 
التنفيذية٬ وانفجرت عبوة بآلية تابعة للقوة التنفيذية فقتل عنصران٬ واقتحمت مجموعة 
تابعــة لــدحالن مســجد "الهدايــة" وقتلــت عــددًا مــن المصــلين بيــنهم  إمــام المســجد٬ ثــم 



 

 ٢٠٤

ئتي عنصـــــر مبـــــاني الجامعـــــة ابمـــــ هاجمـــــت مجموعـــــة مـــــن الحـــــرس الرئاســـــي تقـــــدر
  اإلسالمية في غزة مرتين وأحرقتها".

وقد اضطرت حماس للـرد علـيهم "فقامـت مجموعـة مـن القـوة التنفيذيـة بالسـيطرة      
علـــى جميـــع مراكـــز األمـــن فـــي مدينـــة غـــزة وشـــمالي القطـــاع٬ وتمـــت الســـيطرة علـــى 

 ٢٢٥سـي٬ ورفــض شـاحنات تحمـل عتـادًا عسـكريًا مـن دولـة عربيـة إلـى الحـرس الرئا
عنصـرًا مــن األمـن الوقــائي األوامـر الصــادرة لهـم بــإطالق النـار علــى عناصـر حركــة 

 ٢٥حمــــاس٬ كمــــا عصــــى أوامــــر إطــــالق النــــار علــــى حركــــة حمــــاس والفلســــطينيين 
 ياس٬ واضطر قادة التيار االستئصـالعنصرًا من الحرس الرئاسي التابع لمحمود عب

ى الهــرب٬ ولجــأوا إلــى األمــن الوقــائي فــي بقيــادة محمــد دحــالن وســمير المشــهراوي إلــ
٬ وتــم اقتحــام مبنــى األمــن الوقــائي٬ وبســقوطه ســقطت األجهــزة )۱(حــي تــل الهــوا بغــزة"

  األمنية التابعة للسلطة٬ وهرب القادة إلى مصر.

  اتفاق مكة
فـــي هـــذا الوضـــع المـــؤلم الـــذي كـــان يعيشـــه الشـــعب الفلســـطيني فـــي الضـــفة 

العزيز عن  اهللا بن عبد حرمين الشريفين الملك عبدالغربية وقطاع غزة أعلن خادم ال
دعوتـــه لحركتـــي فـــتح وحمـــاس إلـــى حـــوار بينهمـــا فـــي مكـــة فاتصـــل وزيـــر الخارجيـــة 
الســعودي هاتفيــًا بخالــد مشـــعل ومحمــود عبــاس ودعاهمــا لزيـــارة مكــة المكرمــة فلّبـــى 

  الطرفان.

كونــت حمــاس وفــدًا مــن خمســة عشــر عضــوًا مــن الخــارج والضــفة والقطــاع 
ءت فـتح بوفـد يضـم ثمانيـة أشـخاص غــاب عنـه مؤسسـون مـن فـتح وضـم محمــد وجـا
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دحــالن وســمير المشــهراوي وهمــا مــن التيــار المتصــهين باإلضــافة إلــى أحــد عمالئهــم 
  ماهر مقداد.

وقد أعدت السعودية استقباًال مميـزًا للوفـود وأحضـرت وفـد حمـاس فـي طـائرة 
نفســه واستضــافهم علــى العشــاء خاصــة أرســلتها لهــم إلــى العــريش٬ واســتقبلهم الملــك ب

  وتحدث إلى الوفود حاثًا إياهم على االتفاق وناشدهم وقف االقتتال.
"قبل انعقاد الجلسات٬ وُبعيد وصول الوفود إلـى جـدة٬ قـام األخ خالـد مشـعل 
مع وفد من الحركة بزيارة عبـاس فـي مقـره٬ وصـباح اليـوم التـالي بـادر األخ أبوالوليـد 

إلـى مكـة٬ في سيارة محمود عباس التي أقلتهمـا مـن جـدة  (خالد مشعل) إلى الركوب
نجـــاح الحـــوار ووقـــف الفتنـــة. ووضـــع "عبـــاس" أمـــام إوخاللهـــا تحـــدث عـــن ضـــرورة 

مســؤولياته فــي منــع إراقــة الــدم الفلســطيني وضــرورة الوصــول إلــى تفاهمــات٬ ومــن ثــم 
ــ اقتــرح األخ أبــو ى الوليــد علــى عبــاس جــدول أعمــال اللقــاء فوافــق رئــيس الســلطة عل

  ذلك.
وتشـــكلت إثـــر الحـــوار ثـــالث لجـــان هـــي: لجنـــة الشـــراكة الفلســـطينية٬ ولجنـــة 
تشـــكيل حكومـــة الوحــــدة الوطنيـــة٬ ولجنــــة إعـــادة بنـــاء منظمــــة التحريـــر الفلســــطينية٬ 
وتوصل المجتمعون إلـى االتفـاق علـى تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة ووقـف االقتتـال٬ 

إجـراءات تفعيـل وتطـوير وٕاصـالح  وتعزيز مبدأ الشراكة السياسية٬ والمضي قـدمًا فـي
قراطية جديـدة٬ وتسـريع إجـراءات الفلسطينية على أسس سياسية وديم منظمة التحرير

  .)۱(عمل اللجنة التحضيرية٬ استنادًا لتفاهمات القاهرة ودمشق" 

استبشــر الفلســطينيون خيــرًا باتفــاق مكــة التــاريخي الــذي تــم فــي رحــاب مكــة المكرمــة 
العزيـــز٬ فقـــد وضـــع هـــذا  اهللا بـــن عبـــد لشـــريفين الملـــك عبـــدبرعايـــة خـــادم الحـــرمين ا
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شخصــًا وجــرح أكثــر  ١٥٠االتفــاق حــدًا القتتــال اســتمر عــدة أســابيع قتــل فيــه حــوالي 
آخـــرين٬ ودمـــر وحـــرق عـــددًا مـــن المؤسســـات المدنيـــة والعســـكرية والعلميـــة  ٦٠٠مـــن 

حرقهــا وعلــى رأســها الجامعــة اإلســالمية فــي غــزة التــي بلغــت الخســائر الناجمــة عــن 
  مليون دوالر. ١٥أكثر من 

لقــد طــوى هــذا االتفــاق صــفحة ســوداء مؤلمــة مــن حيــاة الشــعب الفلســطيني٬ 
وعّبر الفلسطينيون عن فرحتهم بهذا االتفاق بمظاهرات عارمة٬ ومسيرات عفويـة فـي 
شوارع الضفة والقطاع٬ وتعانق الذين كانوا يقتتلـون بـاألمس فـي مشـاهد مـؤثرة معبـرة 

فــــاق اعتقــــدوا أنــــه ســــيطوي صــــفحة حزينــــة مؤلمــــة٬ وطــــالبوا قيــــادتي عــــن تفــــائلهم بات
الحركتين "فتح" و"حماس" بالعمل على إنجـاح االتفـاق والوقـوف أمـام الـذين يحـاولون 

  تخريبه.
ـــد نقيـــب المهندســـين  �الواحـــد  وقـــد ســـمع كاتـــب هـــذه الســـطور المهنـــدس عـــدنان عب

   صديق محمد �يسأل الطبيب عدنان السعداوي  �الفلسطينيين 
قائًال هـل رأيـت صـاحبك عنـدما جـاء إلـى الريـاض ُبعيـد انتهـاء اجتماعـات  �دحالن 

اتفـــاق مكـــة؟ فقـــال لـــه: رأيتـــه لمـــدة قصـــيرة٬ فقـــال لـــه المهنـــدس عـــدنان: مـــا رأيـــه فـــي 
االتفاق؟ فقال السعداوي: لقد أومأ برأسه إلى أعلـى معبـرًا عـن عـدم رضـاه٬ ثـم أردف 

  ي.دحالن قائًال: شهر أو شهرين ثم ينته
  وهذا يدل على سوء نيته واألذناب الذين يتبعونه.

  أمريكا تعترض على اتفاق مكة
" لكن اتفاق مكة رغم كونه عامًال مساهمًا في حقن الدم الفلسطيني٬ ومبعدًا 
عنه مخاطر شـبح الحـرب األهليـة٬ إال أنـه تعـّرض إلـى انتكاسـة٬ وأعـاد الفلسـطينيين 

ي علـى نحـو أشـد وأشـرس٬ وذلـك بسـبب عـدم إلى دوامة من العنف واالحتراب الداخل
التصــدي بشــكل حاســم للضــغوط الخارجيــة٬ والتــي تســتهدف دفــع الطــرف الفلســطيني 

  إلى تقديم المزيد من التنازالت المجانية٬ فيما يتعلق بالحقوق والثوابت الوطنية.
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فاإلدارة األمريكية جّددت مـرة أخـرى٬ ومـن ورائهـا اللجنـة الرباعيـة٬ فـي بيـان 
الخارجية األمريكية (دعمها حكومة فلسطينية تتعهد بنبذ العنف (المقاومة)٬  أصدرته

وبــــاالعتراف بـــــ(إسرائيل)٬ والموافقــــة علــــى االتفاقــــات وااللتزامــــات بمــــا فيهــــا خارطــــة 
  )۱(الطريق)٬ وهو ما يعني الرفض األمريكي التفاق مكة٬ والعمل على إفشاله".

  الصهاينة يحاولون إضعاف حركة حماس
ف قـــادة الكيـــان الصـــهيوني حجـــم الرهانـــات التـــي كـــانوا يعّلقونهـــا علـــى الفتنـــة "لـــم يخـــ

الداخليــة فــي الســاحة الفلســطينية٬ ورغبــتهم فــي تحــّول هــذه الفتنــة إلــى حــرب أهليــة٬ 
تخــــرج منهــــا حركــــة حمــــاس وحكومتهــــا مهــــزومتين٬ فهــــذا هــــو وزيــــر البنــــى التحتيــــة 

العاشـرة فـي التلفزيـون الصـهيوني الصهيوني بنيامين بن أليعازر في مقابلة مع القناة 
م٬ فـــــي تعليقـــــه علـــــى المواجهـــــات بـــــين حركتـــــي فـــــتح ٣/١٠/٢٠٠٦مســـــاء الثالثـــــاء 

وحماس٬ يقول: "إنني أصلي من أجل أن تنتصر حركة فتح في هذه المواجهة٬ فمن 
ـــ(إسرائيل) أن تخــرج حركــة حمــاس خاســرة بشــكل واضــح"٬ وأضــاف بــن  المهــم جــدًا ل

غل منصــب وزيــر الحــرب٬ وهــو أحــد أبــرز قــادة حــزب أليعــازر الــذي ســبق لــه أن شــ
العمل٬ أنه "يتوّجـب علـى (إسـرائيل) أن تمـد يـد العـون لحركـة فـتح وألبـي مـازن الـذي 
يتــــزعم معســــكر االعتــــدال فــــي الســــاحة الفلســــطينية"٬ واعتبــــر بــــن أليعــــازر أن هــــذه 

نية٬ المواجهــات يمكــن أن تــوّفر فرصــة لتجــاوز نتــائج االنتخابــات التشــريعية الفلســطي
  وٕايجاد قيادة فلسطينية يمكن أن تشكل عنوانًا مناسبًا لـ(إسرائيل)".

                                                 
 �المكتب اإلعالمي  �عملية الحسم في قطاع غزة اضطرارًا ال اختيارًا  �الكتاب األبيض  � )١(

 . ٢٥ص ٬حركة المقاومة اإلسالمية
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  الفصل الحادي عشر
  مواقف دفعت حركة حماس إلى الحسم في قطاع غزة

سبق أن ذكرت أن دحالن لم يكن راضيًا عن اتفاق مكة٬ وأنـه حـدد إلنهائـه 
تفـــاق وكـــذلك شـــهرًا أو شـــهرين٬ وأن الواليـــات المتحـــدة لـــم تكـــن راضـــية عـــن ذلـــك اال

  (إسرائيل).
وقد قام التيار المتصهين في ليلة اتفاق مكة بقتل "محمد أبوكرش" أحد قـادة 
ـــال٬ ولكـــن  ـــات القتـــل واالغتي القســـام٬ وكـــان األمـــل أن تنتهـــي األمـــور وتتوقـــف عملي
لألســف الشــديد ظــل التيــار المتصــهين علــى السياســة نفســها٬ فواصــل اســتقبال الــدعم 

  الصهيوني واألمريكي.
قد قام ذلك التيار بإدخال السـيارات المصـفحة بـدون علـم الحكومـة الوطنيـة و 

وال الجهات المختصة٬ وقامت بتشكيل مجموعات خارج حركة "فتح" وخـارج األجهـزة 
األمنيـــــة٬ وبمتابعـــــة ومالحقـــــة قيـــــادات حركـــــة حمـــــاس ورموزهـــــا وعناصـــــرها وجمـــــع 

اكن تخــــزين المعلومــــات عنهــــا٬ والتنصــــت علــــى كــــل وســــائل االتصــــال٬ وكشــــف أمــــ
وصــــناعة األدوات والمعــــدات العســــكرية المعــــدة لمواجهــــة االحــــتالل٬ والكشــــف عــــن 
أماكن العبوات واألنفاق المعـدة لالحـتالل وأمـاكن تخـزين السـالح. كمـا قـاموا بتـدريب 
المئات من عناصرهم على حرب الشوارع في دول متعددة٬ وحددوا مواعيد للمواجهـة 

  من امتحانات الثانوية العامة. مع حركة حماس وهي بعد االنتهاء
قامــت حمــاس بــإبالغ رئــيس الســلطة محمــود عبــاس بأفعــال هــؤالء٬ وكــذلك 
قيادة فتح التي تجلس مع قيادة حماس٬ كما أبلغت جهات عربيـة وأمـين عـام جامعـة 
الــدول العربيــة ورئــيس المخــابرات المصــرية عمــر ســليمان٬ وأتــرك للقــارئ أن يقــرأ هنــا 

  ي يلّخص األحداث التي انتهت بعملية الحسم المباركة.منشور حركة حماس الذ
  لفصائل للحوار األخير:ادعوة مصر  قبيل
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عقد بعض رموز هذا التيار وهم معروفون باالسم اجتماعـًا مـع جهـات أجنبيـة٬  � ١
وتســـــليمهم معلومـــــات عـــــن قيـــــادات سياســـــية وعســـــكرية لحركـــــة حمـــــاس٬ وبعـــــد هـــــذا 

  ئمة المطلوب تصفيتهم من قوات االحتالل.االجتماع بأيام وضعت األسماء على قا
مازن علـى تنفيـذ  بعد االتفاق الذي جرى بين رئيس الوزراء إسماعيل هنية وأبو � ٢

الخطــة األمنيــة التــي أعــدتها وزارة الداخليــة فــي عهــد الــوزير هــاني القواســمي٬ وكــان 
 د أبـوشـباك. عقـد رشـي االتفاق على تغييرات في قيادات أمنية علـى رأسـهم رشـيد أبـو

شــباك اجتماعــًا لــبعض القيــادات األمنيــة وذلــك فــي مقــر األمــن الوقــائي٬ وقــام يســب 
الـدين والـذات اإللهيــة٬ ويقسـم أنــه سـيقلب الطاولــة علـى الجميــع٬ وفـي تلــك الليلـة قــام 
بنشــر قــوات فــي مدينــة غــزة دون علــم وزيــر الداخليــة وال الحكومــة٬ واصــطدمت هــذه 

تقــع مجــزرة٬ وتمــت الســيطرة علــى مجموعــة مــن القــوات بكتائــب القســام٬ وكــادت أن 
ســياراتهم٬ وتــدخل رئــيس الــوزراء بنفســه٬ وأعــاد الســيارات لجهــاز الشــرطة٬ وبعــد يــوم 

جراد"٬ واتهموا حماس في قتلـه كـذبًا وبهتانـًا. ورغـم أننـا أبـدينا  واحد تم قتل "بهاء أبو
العلـم أن بهـاء االستعداد لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة قـاموا بإشـعال قطـاع غـزة٬ مـع 

جراد له خالفات ومشاكل مع كل من سميح المدهون ومنصـور شـاليل مـن قـادة  أبو
  التيار االنقالبي في حركة فتح.
شــــمالة فــــي حضــــور الوفــــد األمنــــي المصــــري بهــــذه  وللعلــــم فقــــد صــــارحنا ماجــــد أبــــو

ـــق علـــى خبـــر رشـــيد أبـــو شـــباك قـــائًال: إن رشـــيد كـــان  المعلومـــات٬ فلـــم ينكرهـــا٬ وعّل
  غضبان.

قــاموا بأبشــع الجــرائم التــي عرفتهــا البشــرية٬ قتلــوا النــاس علــى اللحيــة واالنتمــاء  � ٣
وأطلقــوا النــار علــى األقــدام٬ وقتلــوا الصــحفي محمــد عبــدو وســليمان العشــي وعصــام 
الجوجــو بعــدما أخــذوهم وحققــوا معهــم٬ قتلــوا التــاجر المســن نــاهض النمــر أمــام بيتــه 

قـاموا بقتلـه خرجـوا مـن منتـدى الرئاسـة وعـادوا إليـه وأمام أعـين أبنائـه وبناتـه٬ والـذين 
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بعد فعلتهم الشنيعة٬ وكذلك رفعوا الحجاب عن وجه إحدى األخوات من بنات الكتلة 
  اإلسالمية٬ وأطلقوا النار بين قدميها.

  حّرقوا البيوت اآلمنة والمحالت التجارية. � ٤
مـازن٬  يس أبـوكل هذه الجرائم كانـت تحـدث فـي غـرف خاصـة فـي منتـدى الـرئ � ٥

  وضعوا الحواجز٬ واعتلوا األبراج٬ وضيقوا على الناس حياتهم.
هذه الجرائم كان يقوم بهـا جهـاز أمـن الرئاسـة٬ ومجموعـات مـن األمـن الـوطني  � ٦

علــى الحــواجز التــي كــان ينصــبها٬ وتنفيذيــة حركــة فــتح التــي شــكلها محمــد دحــالن 
مــازن٬ ولــم يحــرك ســاكنًا٬ً  بــوليحقـق بهــا طموحاتــه وأهدافــه ومخططاتــه تحــت أعــين أ

ولـــم نســــمع عبــــارة اســــتنكار أو شــــجب٬ لكنــــه لألســــف نشــــرت صــــور لــــه مــــع ســــميح 
المدهون٬ الذي كان أحـد رمـوز القتـل والتعـذيب فـي المنتـدى٬ بـل األخطـر أن سـميح 

  ومنصور شاليل تلقوا أمواًال من حرس الرئاسة٬ والوثائق بين أيدينا.

  ا:اتفاقات أبرموها٬ سرعان ما نقضوه
االتفاق األول خرقته مجموعات ماهر مقداد عندما اعتـدت علـى موقـع للقسـام٬  � ١

  وُقتل فيه بعض حراس مقداد٬ وجرح بعض شباب القسام في االشتباك بينهم.
 منيــة أبــو االتفـاق الثــاني بعـد ربــع ســاعة قـام األمــن الـوطني بقتــل القائــد إبـراهيم � ٢

إطالق النـار علـى الجنـازة وقتـل القائـد محمـد . وفي أثناء تشييع جثمانه قاموا بـأسامة
  الخير ابن الخمسين عامًا. أبو
االتفاق الثالث بعد االتفاق بسـاعة وأثنـاء توجـه وفـد الفصـائل مـن الوفـد األمنـي  � ٣

المصــري لتنفيــذ االتفــاق تّمــت محاولــة اغتيــال غــازي حمــد النــاطق اإلعالمــي باســم 
حركـــة حمـــاس٬ علـــى يـــد مجموعـــات  الحكومـــة٬ وأيمـــن طـــه النـــاطق اإلعالمـــي باســـم

عّرفــت نفســها أنهــا مــن األمــن الوقــائي. وأصــيب علــى إثرهــا العميــد شــريف إســماعيل 
مــن الوفــد المصــري٬ ولــوال أن الوفــد كــان يســتقل ســيارة مصــفحة لقتلــوا جميعــًا ثــم تــم 

  إطالق النار عليهم بغزارة أمام مقر الجوازات.
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طــالق النــار ألن كــل االتفاقــات ال نجــد اتخـذنا موقفــًا مــن طــرف واحــد٬ وأوقفنـا إ � ٤
ـــه. وقصـــفت كتائـــب القســـام مواقـــع  ـــالوقوف عـــن جرائمـــه وغّي ـــار ب ـــزم هـــذا التي مـــن يل
االحــتالل بالصــواريخ ردًا علــى جــرائم االحــتالل وتفويتــًا علــى مــن يريــدنا أن ننشــغل 

  بالقضايا الداخلية عن مقاومة االحتالل.
مـازن" أعلـن الوقـف مـن  رغم أن "أبـوعلـى الـ �في ليلة الوقف من جانب واحد  � ٥

قتــل مــن عناصــر حركــة حمــاس ثمانيــة علــى يــد هــؤالء القتلــة٬ وفــي  �جانبــه أيضــًا 
مشهد مرّوع لم تنجح كل االتصاالت مع قيادتهم التي دامت ساعة ونصف في إنقاذ 
حياة شاب ينـزف٬ فقـد كانـت مجموعـات مـن األمـن الـوطني تطلـق النـار علـى سـيارة 

  اولت االقتراب منه حتى فارق الحياة.اإلسعاف كلما ح
بعد ذلك تم تطويق األحداث نهائيًا٬ وعندما كنا نجلس لننهي كل جذور وذيول  � ٦

األحداث تم ضبط أحد عناصر أمن الرئاسة وبعـد التحقيـق معـه اعتـرف بأنـه مكلّـف 
 بمراقبة رئيس الوزراء إسماعيل هنية ومتابعته. واعترافاته مسجلة بالصوت والصورة٬

ـــد أبلغنـــا "أبـــو مـــازن" والوفـــد األمنـــي المصـــري بـــذلك٬ فمـــاذا فعـــل رئـــيس الســـلطة  وق
الفلســطينية! وكــذلك وجــدت خارطــة فــي منتــدى الرئاســة تشــير إلــى مــداخل ومخــارج 

  بيت رئيس الوزراء وطريق خروجه ودخوله إليه.
قاموا بالطلـب مـن شـبابهم المغـرر بهـم ليقومـوا بإحصـاء وجمـع المعلومـات عـن  � ٧
ؤسســات التابعـــة للحركــة٬ أو المقـــرب أصـــحابها مــن الحركـــة أو التــي تتعـــاون مـــع الم

الحركــــة٬ ووضــــعوا هـــــذه البيانــــات ونشـــــروها عبــــر شــــبكة اإلنترنـــــت٬ ورّوجــــوا عنهـــــا 
معلومـات كاذبـة٬ ممــا أغـرى ســلطات االحـتالل باســتهدافها وتـدميرها٬ كمــا حـدث مــع 

  خازندار للصرافة.عكر لألغذية٬ ومحل البرعصي وحرز اهللا وال محالت أبو
قاموا بحملة منظمة ومبرمجة ضد القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخليـة٬ وقـدموا  � ٨

معلومـات لجهـات أمنيـة متعـددة عنهـا٬ وعــن أمـاكن وجودهـا ومـدى إمكانياتهـا٬ وقــال 
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يومها٬ "عزام األحمـد" رئـيس كتلـة فـتح النيابيـة ليرفـع الغطـاء عنهـا: "هـذه القـوة يجـب 
  نهاءها من الوجود".سحقها وإ 

وبعد يوم واحد من قوله٬ يستبيح جيش االحتالل عشرات المقرات للقوة التنفيذيـة ممـا 
  أوقع فيهم عشرات الشهداء والجرحى٬ ودمرت المواقع بالكامل.

  االنفجار األخير
لقــد أوضــحنا لألشــقاء المصــريين كــل الحقــائق الماضــية وقلنــا لهــم مــا دام تيــار  � ١

نسبة إلـى محمـد دحـالن أحـد قـادة التيـار االنقالبـي فـي حركـة فـتح  �دحالن الدموي 
ــــا ممــــن التقــــاهم  ــــن يــــنعم أحــــد بــــاألمن٬ والحقيقــــة المــــرة أن غيرن باقيــــًا فــــي وســــطنا ل
المصريون٬ قالوا لهم الكالم نفسه٬ وسألنا المصريين: هل يوجد أحـد يمكنـه لجـم هـذا 

  التيار؟ فأفادونا باإليجاب.
ــيهم لقــد وعــدنا األشــقاء ا � ٢ لمصــريين بــااللتزام بتهدئــة الجبهــة الداخليــة وتمنينــا عل

  إلزام هؤالء فوعدوا خيرًا.

  ثم كانت المفاجأة والمفارقة
قــاموا بــإطالق النــار علــى مجموعــة مــن المجاهــدين فــي رفــح٬ ووقعــت أحــداث  � ١

حرب" ومع ذلك تم  مؤسفة قتل فيها أحد قادة القّسام في رفح٬ وهو الشهيد "أحمد أبو
  ق األحداث.تطوي
بعد يوم واحد من أحداث رفح نقلوا األحداث إلى غزة فقاموا بإطالق النار على  � ٢

أقدام الدكتور/ فايز البراوي الذي كان يحضـر حفـل تخـرج أخيـه فـي منتـدى الرئاسـة٬ 
وقاموا بخطف اثنين من حركة حماس في منطقـة الزيتـون بمدينـة غـزة٬ وخطفـوا أحـد 

ه "حسن البزم" وعذبوه عذابًا نكرًا٬ وحلقوا حواجبه ونصف مرافقي رئيس الوزراء واسم
التــــي تســــّمى بحــــرس  ١٧نســــبة إلــــى القــــوة الـــــ �) ١٧شــــاربه٬ وحلقــــوا رأســــه بإشــــارة (

  الرئاسة.
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طالق النار على مقر الحكومة أثنـاء اجتماعهـا٬ وكـذلك إطـالق قذيفـة "آر بـي إ � ٣
  رة.جي" على منزل رئيس الوزراء وأصابوا البيت إصابة مباش

ثـم قــاموا بأبشــع جريمــة٬ وهــي قتــل العـالم وٕامــام مســجد العبــاس فــي غــزة "الشــيخ  � ٤
الـــدكتور محمـــد الرفـــاتي" ممـــا هـــّز مشـــاعر كـــل النـــاس ولـــم يســـتطع أحـــد تحمـــل هـــذا 
المشـــهد. ومـــع ذلـــك ضـــبط الشـــباب نفوســـهم ألن اليـــوم التـــالي كـــان بدايـــة امتحانـــات 

من يمدونهم بالمال والسالح من عائلة بكـر الثانوية العامة وٕاذا بهم يدفعون أذنابهم و 
فحرقوا منجرة عائلة عجور٬ وقتلوا المجاهد "مازن عجور" أحد كوادر كتائـب القسـام٬ 
فقامــت كتائــب القســام بمحاصــرة عائلــة بكــر لينــال القتلــة عقــابهم٬ وٕاذا بــأمن الرئاســة 

 اب "حســام أبــويمــدهم بالعتــاد والســالح٬ وفــي اليــوم نفســه قــام هــؤالء القتلــة بإلقــاء الشــ
قينص" من البرج من على الطابق الثاني عشر... واسألوا عائلته. ومع ذلك يكـذبون 

ــــوق األبــــراج ــــاس مــــن ف ــــت الن ٬ كمــــا قامــــت )۱(ويتهمــــون حمــــاس أنهــــا هــــي التــــي ألق
مجموعــاتهم بمهاجمــة قنــاة األقصــى الفضــائية٬ بعــدد مــن الجيبــات واألســلحة الثقيلــة٬ 

بالــذات لمــا أعلــن ســميح المــدهون عبــر إذاعــة فاتســعت األحــداث وتــدهور الموقــف و 
الحرية المحلية في قطاع غزة٬ أنه قتل وحرق أكثر من عشرين بيتًا٬ وقتل العشرات٬ 
وســــيفعل ويقتــــل كــــل مــــن هــــو حمســــاوي٬ وســــيذبحهم كــــالخراف.. وتواصــــلت حملــــة 
التطهيـــر العرقـــي ألبنـــاء وقيـــادات حركـــة حمـــاس مـــن منطقـــة تـــل اإلســـالم ( أي: تـــل 

قت عشرات البيوت والمؤسسات٬ وسمعنا صرخات النساء الحرائر يستغثن الهوا) فحر 
مـن هــول مـا يتعرضــن لـه فــي بيــوتهن وأمـاكنهن فــي هـذه المنطقــة التـي كــان يســيطر 

  عليها التيار الخياني المتصهين.

                                                 
خوصة المتحـدث باسـم وزارة الداخليـة فـي عهـد فـتح٬ فـي اإلعـالم٬ بـأن  لقد اعترف توفيق أبو )١(

قينص من حركة فتح٬ وأن رجال فتح هم الـذين رمـوه مـن الطـابق الثـاني عشـر٬ ظنـًا مـنهم أنـه  أبو
 من حماس.
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كانــت هــذه األعمــال الشــرارة والوقــود الــذي وضــع علــى النيــران فتّمــت مهاجمــة  � ٥
تــدبر فيــه المكائــد ووجــدت فيــه المقبــرة الجماعيــة لثمانيــة  رأس األفعــى ومعقلهــم الــذي

  من شبابنا لم يتم التعرف على أغلبهم بسبب تحلل الجثث.
سـقط األمــن الوقــائي فــي يــد كتائــب القســام٬ وبعــده ســّلمت بقيــة المواقــع مباشــرة٬  � ٦

ففــّر مــن فــي مركــز المخــابرات (مــا يســّمى بالســفينة)٬ بعــدها انهــارت المواقــع األمنيــة 
أمــام كتائــب القســام٬ وخــرج مــن فيهــا٬ ودخــل النــاس هــذه المواقــع قبــل وصــول القســام 

  إليها٬ كما حدث في منتدى الرئاسة.
وبعد األحداث بيوم٬ تم السيطرة على كل المواقع٬ وتم تأمينها وحراسـتها٬ وهـي  � ٧

  اآلن تحت الحراسة وال يمسها أحد بسوء.
ث فلم يمسها أحد بسوء٬ وتـم االتفـاق مـع أما الشرطة التي لم تتدخل في األحدا � ٨

مـازن" علـى  قادتها لتقوم بمهماتها ولكن لألسف الشديد صدرت األوامر لها مـن "أبـو
لســــان كمــــال الشــــيخ الــــذي عّينــــه رئــــيس الــــوزراء مــــديرًا عامــــًا للشــــرطة الفلســــطينية٬ 

وهم باالنسحاب من المواقع٬ حتى إنهم تركوا قاعات امتحانات الثانوية دون حراسة٬ 
فـي وسـط االمتحانـات يـوم الســبت٬ ولكـن تـم ترتيـب األمــور يـوم األحـد بواسـطة القــوة 
  التنفيذية٬ ومن أصّر على البقاء من الشرطة٬ الذين نوّجه لهم كل التقدير واالحترام.

  وقعت أخطاء عمدنا إلى تصحيحها في الحال
وس بعــض لقــد حــدثت حــوادث ال نقبلهــا ونــدينها مثــل كســر الجنــدي المجهــول أو جلــ

  الشباب على كرسي الرئيس أو االعتداء على بعض البيوت ولكن:

هـــذه الحـــوادث إمـــا حـــدثت مـــن عـــوام النـــاس الـــذين انـــدفعوا لهـــذه األمـــاكن٬ ولـــم  � ١
  يستطع أحد في أول يومين أن يضبط األمور.

أو حدثت بسلوك فردي من بعض أنصار الحركة ومنتسبيها٬ ولكن هذا ال ُنقّره  � ٢
ينـــه. ولكـــن نســـتغرب مـــن تســـليط الضـــوء عليهـــا٬ وننســـى الجـــرائم التـــي ونرفضـــه وند
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قيـنص" مـن فـوق البـرج وهـو الحالـة الوحيـدة  حدثت فما الموقف من رمـي "حسـام أبـو
التي حدثت؟ وما هو الموقف من قتـل النـاس داخـل منتـدى الـرئيس والتحقيـق معهـم؟ 

ة؟ ومــا هـــو ومــا هــو الموقـــف مــن اســتباحة كـــل مــا هــو حمســـاوي فــي الضــفة الغربيـــ
الموقف من حرق بيت عزيـز دويـك رئـيس المجلـس التشـريعي المختطـف فـي سـجون 
االحتالل واالعتداء على بيوت وأبناء وبنات النواب المختطفين أيضًا؟ وقبل كل هذه 

مازن" مـن حـرق الجامعـة اإلسـالمية  الجرائم ما هو موقف الجميع وفي مقدمتهم "أبو
  ء دمهم وأموالهم وبيوتهم مستباحة٬ وال حرمة لهم!!في غزة وقتل العلماء؟ أم أن هؤال

  األجهزة األمنية وقياداتها لم تكن أجهزة وطنية
لقـــد بنيـــت األجهـــزة األمنيـــة ال لخدمـــة الـــوطن٬ بـــل لتكـــون قاعـــدة أمنيـــة لكـــل 

مــن التنســيق األمنــي مــع االحــتالل ومالحقــة  يئبرات العــالم٬ فقامــت بالــدور الســمخــا
معلومــات األمنيــة لصــالح جهــات خارجيــة وهــذا تفصــيل هــذه المجاهــدين والمتــاجرة بال

  الجرائم:
  محاربة ومطاردة ومتابعة ورصد رجال المقاومة. � ١
  البحث الحثيث عن مكان الجندي الصهيوني األسير "جلعاد شاليط". � ٢
التنّصت على كل الناس خارج القانون٬ قيادات سياسية وأمنية وفصائل وتجـارًا  � ٣

جاًال ونسـاًء٬ حتـى لـم تسـلم مـنهم ومـن تنصـتهم البعثـات الدبلوماسـية ورجال أعمال ر 
 �رحمـــه اهللا  �عمـــار  العربيــة وغيرهـــا بمــا فيهـــا المصـــرية. حتــى ياســـر عرفـــات أبــو

  كانوا يتنّصتون عليه.
إسقاط الناس في حبائلهم بعد استدراجهم جنسيًا وأخالقيـًا٬ ثـم مسـاومتهم لينفّـذوا  � ٤

  طوا وزراء ومدراء وسياسيين.لهم ما يريدون. وقد أسق
التنسيق األمني أو قل الخيانة الوطنية وكان المشرف المباشر على ذلك محمد  � ٥

شـــباك. وهـــذا بـــاعتراف قيـــادات هـــذا التيـــار الخيـــاني٬ وقـــد أدانـــت  دحـــالن ورشـــيد أبـــو
  السلطة انحرافاتهم وجرائمهم بعد تحقيق اللجنة التي شكلت لهذا الموضوع.
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يـــــادات الوقـــــائي مـــــن فقـــــراء عالـــــة إلـــــى أصـــــحاب رؤوس أمـــــوال لقـــــد تحولـــــت ق � ٦
ـــداخل إ و  ـــارات فـــي ال ـــه الملي ـــن ل ـــة محمـــد دحـــالن مـــن أي قطـــاعيين٬ واســـألوا رأس الفتن

والخارج٬ ومن أبراج وفلل وعقارات وشركات وغيرهـا يـديرها أزالمـه لحسـابه٬ ممـا هـو 
  مسّجل باسمه أو بأسماء أخرى معروفة لدينا.

من شّكل فرق الموت التـي ذاق النـاس منهـا الـويالت وابتـزوا  األمن الوقائي هو � ٧
الناس وقتلوهم وبثوا الرعب في صفوفهم. منذ مجزرة فلسطين مرورًا بمجزرة الجامعة 

  وجباليا وغزة.. إلخ.
العمل لصالح المخابرات األمريكية والصهيونية ودول أجنبية حيث قاموا بتسليم  � ٨

قليمي واإلسـالمي والحقـوا قيـادات سياسـية ربي واإلات تضر باألمن القومي العمعلوم
وعلماء وقيادات للفصائل وأبلغوا عن معلومات خطيرة٬ بل وعملوا ضد دول لحساب 
دول أخـرى تحــت مـا يســمى بالعالقـات الخارجيــة داخـل األجهــزة األمنيـة وخاصــة فــي 

  األمن الوقائي والمخابرات.
  اصة لألجانب.األمن الوقائي وراء معظم حاالت الخطف٬ خ � ٩

األمــن الوقــائي اســتطاع أن يســيطر علــى قيــادة األجهــزة األمنيــة والمؤسســات  � ١٠
والــوزارات ليكــون الــوطن تحــت تصــرفه. لــذلك بــّث كــوادره وقياداتــه لتكــون متنّفــذة فــي 

  القطاع العام.
تهريب المخدرات إلى الضفة الغربيـة بعـدما يـتم السـيطرة عليهـا وضـبطها مـن  � ١١

ات فــي غــزة٬ واســتخدام الــدوالرات المــزورة٬ حيــث ضــبطت كميــات منهــا تجــار المخــدر 
  في مقرات األجهزة األمنية.

  
  حماس �حركة المقاومة اإلسالمية 

  هـ١٤٢٨جمادى الثانية  ٧ - ٢٠٠٧حزيران/ يونيو   ٢٢الجمعة 
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  الحال بعد الحسم

العــرب  أثــر كبيــر بــين الفلســطينيين وبــين يكــان لالقتتــال الفلســطيني الفلســطين     
وبين المسلمين وفي العـالم أجمـع٬ حـاول الفلسـطينيون أن يقفـوا بـين الطـرفين ولكـنهم 
لم يسـتطيعوا فهـذا يقـول أنـا الـرئيس وال بـد أن ينصـاع الجميـع ألمـري وهـؤالء يقولـون 
نحن الحكومة التي اختارها الشعب وال بد لنا أن نحقق برنامجنا الذي عرضـناه علـى 

  ق تلك البرامج.الشعب فانتخبنا حتى نحق
ي اجتمعت اجتماعـًا طارئـًا وقـررت انتقلت المشكلة إلى جامعة الدول العربية الت     

  رسال لجنة تقصي الحقائق لمعرفة من الذين تسببوا في كل ما حصل.إ
رحبــت حركــة حمــاس باللجنــة واســتعدت أن تقــدم لهــا كــل الحقــائق التــي عنــدها٬      

رفضــًا باتــًا أن يســمح لتلــك اللجنــة أن تــدخل  أمــا الجنــاح المتصــهين فــي فــتح فــرفض
 �الــذي ســقط فــي االنتخابــات  �ربــه"  عنــدهم أو أن يتعــاونوا معهــا وقــال "ياســر عبــد

أمـــين ســـر منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية: نحـــن ال نســـمح ألحـــد أن يتـــدخل بيننـــا ولـــن 
نســـمح لــــ"عمرو موســـى" أن يكـــون منـــدوبًا ســـاميًا علينـــا (انظـــر) ولـــن نســـمح لجامعـــة 

لدول العربية أن تقضي بيننا. وبهذا منعت لجنة تقصي الحقائق من التـدخل وبقيـت ا
بحـــل المجلـــس التشـــريعي٬ الخالفـــات وبـــدأ مستشـــارو عبـــاس يشـــيرون عليـــه أحيانـــًا 

عـادة الحيـاة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية إحيانًا بمحاولة أعادة االنتخابات و إوأحيانًا ب
  ر سنوات.التي كانت قد لفظت أنفاسها قبل عش

ـــــوم  ـــــادرت (إســـــرائيل) باعتقـــــال ٢٠٠٦-٦-٢٨وفـــــي ي عضـــــوًا مـــــن  ٣٦م ب
المجلس التشريعي من أعضاء حماس حتى تفقد أغلبيتها في المجلس وتمكن عباس 

سماعيل إغلبية في المجلس فأقال األستاذ اعتمادًا على أعضاء فتح أن تصبح له األ
ياســيين رفضــوا المشــاركة هنيــة وكلــف ســالم فيــاض بتكــوين الحكومــة ولكــن أكثــر الس

فيهــا فكــون حكومــة غيــر شــرعية٬ وقــد كــان فــي تلــك الحكومــة ثالثــة وزراء مــن عائلــة 



 

 ٢١٨

واحــدة ولــم يجــرؤ ســالم فيــاض علــى عــرض وزرائــه علــى المجلــس التشــريعي٬ فبقيــت 
حكومــة غيــر شــرعية إال أن (إســرائيل) والواليــات المتحــدة أعطتهــا الشــرعية ثــم الــدول 

  األوروبية بعد تردد.
وبهـــذا أصـــبح فـــي فلســـطين حكومتـــان٬ حكومـــة تســـيير أعمـــال شـــرعية برئاســـة      

ـــة برئاســـة ســـالم  ـــة٬ وحكومـــة غيـــر شـــرعية فـــي الضـــفة الغربي األســـتاذ إســـماعيل هني
  فياض.
رب قامــــت محــــاوالت عديــــدة مــــن دول عربيــــة وشخصــــيات فلســــطينية وكلمــــا قــــا     

مـن دولـة ان الصـهيوني أو مالءات الخارجية من الكيـالفريقان من االتفاق تدخلت اإل
رهاب الدولي الواليات المتحدة األمريكية فتفسد ما اتفقوا عليه وفرضت االستكبار واإل

  عليهم الفرقة والشقاق.
حركــة حمــاس تريــد أن تكــون مهمــة األمــن الفلســطيني حمايــة أمــن الفلســطينيين      

أخطاءهـا وتشـرع  رهابهـا وتحمـيإما (إسرائيل) والدولة التي تدعم وليس غير ذلك. وأ
خروجهـــا علـــى كـــل القـــوانين الدوليـــة فتريـــدان مـــن األمـــن الفلســـطيني أن يحمـــي أمـــن 
(إسرائيل) وأن يسـحق كـل شـخص أو تنظـيم يفكـر فـي محاربـة (إسـرائيل) أو ال يقبـل 
بمـــا فرضـــته الـــدول الغربيـــة وعلـــى رأســـها الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة علـــى الـــوطن 

قــى وقــد طــورت الواليــات المتحــدة هــذه العبــارة حتــى العربــي أن (إســرائيل) وجــدت لتب
أصــبحت (إســرائيل) وجــدت لتبقــى الشــرطي الــذي يــؤدب أي دولــة تخــرج علــى طاعــة 
(إســـرائيل) فـــي الشـــرق العربـــي وقـــد اتضـــح لحمـــاس وفصـــائل المقاومـــة األخـــرى أن 
المصــالحة الفلســطينية يجــب أن تــتم عنــدما يوافــق الجميــع علــى التخلــي عــن مقاومــة 

عطـاء التيـار المتصـهين فـي إ يم سـالحهم وتـرك المقاومـة و ل الصهيوني بتحطاالحتال
فلسطين الفرصـة لسـحق كـل مـن قـاوم أو ال يـزال يـؤمن بمقاومـة المحتـل وهـذا معنـاه 

  أن الصلح سيكون بذبح كل أفراد وقادة حماس وجميع الفصائل المقاومة.



 

 ٢١٩

تــى اآلن؟ ومــن ويعجــب بعــض المغفلــين لمــاذا لــم توافــق حمــاس علــى الصــلح ح     
بــذلك قبــل عمليــة الحســم التــي  بــدءوايرضــى أن يقــدم رأســه ألعدائــه ليقطعــوه؟! وقــد 

أعــادت األمــن واألمــان إلــى ربــوع القطــاع٬ وقــد ســمع الفلســطينيون تهديــدات الخــائن 
"ســميح المــدهون" عنــدما قــال ألخيــه حينمــا أخبــره بــأن دارهــم حرقــت : ال يهمــك واهللا 

ر٬ وحرقــت "ســوبر ماركــت عجــور"٬ واهللا ألذبــح كــل إنــي حرقــت أكثــر مــن عشــرين دا
  من يحب حماس٬ أما بتاعين القسام واهللا ألذبحهم في الشارع كالخراف".

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٢٠

  حرب الفرقان

قامة المشـاكل إط حكومة حماس في قطاع غزة تارة بحاولت سلطة رام اهللا إسقا     
الـــذين كـــانوا  �لين كمشـــكلة أداء صـــالة الجمعـــة فـــي الهـــواء الطلـــق وانطـــالق المصـــ

بعد انتهاء الصالة إلى المحـالت التجاريـة  �يدخنون ويشربون الشراب أثناء الصالة 
وتكسير أبوابها وسرقة محتوياتهـا٬ وتـارة بقطـع الرواتـب عـن المـوظفين٬ ومنـع دخـول 
النقـود إلـى القطــاع. وأخيـرًا أصـدروا أمــرًا لجميـع المـوظفين بعــدم الـذهاب إلـى العمــل٬ 

ع راتب كل موظف يذهب إلى العمل٬ فشل العمل في كثير مـن الـوزارات وهددوا بقط
خاصة فـي األسـبوع األول الـذي تـال تهديـدهم٬ اسـتطاعت حمـاس أن تسـيِّر األعمـال 
بعــــد أســــبوع فــــي جميــــع الــــوزارات مــــا عــــدا وزارة الصــــحة٬ فقــــد طلبــــت مــــن األطبــــاء 

٬ وطلبــــت مــــن المتقاعــــدين أن يتطوعــــوا للعمــــل٬ ووظفــــوا جميــــع األطبــــاء الخــــريجين
أنصــــار حمــــاس مضــــاعفة ســــاعات العمــــل. واتخــــذت إجــــراءًا تأديبيــــًا بمنــــع األطبــــاء 
المســتنكفين مــن فــتح عيــاداتهم الخاصــة٬ وكــان كلمــا زاد عــدد المرضــى ولــم يســتطع 
األطبــــاء الموجــــودون عالجهــــم أرشــــدهم موظفـــــو المستشــــفى إلــــى عنــــاوين األطبـــــاء 

ء وينــــادونهم: "أخرجــــوا يــــا خــــون المســــتنكفين٬ فينطلــــق المرضــــى إلــــى بيــــوت األطبــــا
اخرجـــوا يـــا عمـــالء"٬ وأحيانـــًا يرجمـــونهم بالحجـــارة٬ فاضـــطروا أخيـــرًا إلـــى العـــودة إلـــى 
العمــل خاصــة عنـــدما تقــوم (إســـرائيل) بــالهجوم علــى القطـــاع٬ ويقــع عـــدد كبيــر مـــن 
المـواطنين بـين شـهيد وجــريح. وبهـذا فشـلت حكومـة رام اهللا فــي إخضـاع القطـاع إلــى 

يــــرًا أرادت (إســــرائيل) أن تقــــوم بنفســــها بالقضــــاء علــــى حركــــة حمــــاس٬ ســــلطتها٬ وأخ
ـــى رجـــال  ـــة صـــهيونية بضـــرب مقـــار الشـــرطة٬ لتقضـــي عل فقامـــت ســـتين طـــائرة نفاث
األمن٬ فتنتشر الفوضى٬ ويتمكن المتصهينون وأعوانهم من دخول القطـاع٬ واسـتالم 

اشـر الشـرطة موقع حماس والقضاء عليها٬ ولكـن األمـور لـم تكـن علـى هـواهم٬ فقـد ب
عملهــم بثيــاب مدنيــة٬ وحفظــوا النظــام٬ ولــم يســتطع أحــد مــن المتصــهينين الظهــور٬ 



 

 ٢٢١

فاضطرت (إسرائيل) إلى استئناف الهجوم برًا وبحرًا وجوًا٬ وظنـت أن القطـاع سـيرفع 
الراية البيضاء٬ ويستسلم في يومين أو ثالثة أو أسبوع٬ ولم يحصل ذلـك٬ فاسـتدعت 

ت مدرعــــة٬ باإلضــــافة إلــــى الطــــائرات والصــــواريخ٬ نصــــف االحتيــــاط٬ وتقــــدمت بقــــوا
واســــتمرت أســــبوعًا آخــــر٬ ثــــم اســــتدعت االحتيــــاط كلــــه٬ واســــتعملت جميــــع األســــلحة 
العنقوديــة والفســفورية٬ ولــم تســـتطع إخضــاع الشــعب٬ وبعــد اثنـــين وعشــرين يومــًا لـــم 
ــــم تكــــن  ــــد واجهــــت مقاومــــة شرســــة ل ــــق أي هــــدف مــــن أهــــدافها٬ وق تســــتطع أن تحق

  تتصورها.
لــم تتــرك (إســرائيل) ســالحًا محرمــًا إال اســتعملته٬ وقــد أمــدتها الواليــات المتحــدة      

ــــم يســــتعمله الجــــيش األمريكــــي٬  بكــــل مــــا لــــديها مــــن ســــالح٬ حتــــى الســــالح الــــذي ل
واضـطرت إلــى وقــف القتـال مــن جانــب واحـد٬ وانســحبت تجــر ذيـول الخيبــة والهــوان٬ 

وم الثالـث والعشـرين٬ حتـى وقد أطلقت حماس سبعة صواريخ علـى (إسـرائيل) فـي اليـ
  يعلم العالم أن (إسرائيل) لم تحقق هدفها٬ وبقيت حماس وصواريخها بخير وعافية.

إن (إســـرائيل) لـــم تتـــرك وســـيلة محرمـــة إال اســـتعملتها٬ ولـــم تتـــرك مكانـــًا محرمـــًا      
هدمـــه إال دمرتـــه٬ دمــــرت المـــدارس٬ دمـــرت المســــاجد٬ دمـــرت المستشـــفيات٬ دمــــرت 

قتلت المسـعفين٬ قتلـت الصـحفيين٬ كـانوا يقتلـون األطفـال الرضـع سيارات اإلسعاف٬ 
عــن قــرب٬ وبشــكل متعمــد٬ حتــى مؤسســات وكالــة الغــوث الدوليــة دمروهــا وحرقوهــا 
وهــي ترفــع علــم األمــم المتحــدة٬ وبهــذا كلــه نــال قادتهــا السياســيون والعســكريون لقــب 

  مجرمي حرب بجدارة.
  



 

 ٢٢٢

  حالة القطاع بعد حرب الفرقان

(إسرائيل) عن طريق الحصار أن تصل إلى تحقيق أهدافها التي فشلت  حاولت     
فــي الوصــول إليهــا عــن طريــق الحــرب٬ فأوقفــت إمــداد القطــاع بجميــع المــواد الالزمــة 

علـــت منطقـــة للصـــناعة والزراعـــة والكهربـــاء٬ وفرضـــت حصـــارًا بحريـــًا قـــاتًال٬ حتـــى ج
ـــ يالصـــيد فـــي بحـــر غـــزة حـــوال ـــومترات بـــدل اثن ـــاه عشـــر مـــ يثـــالث كيل يًال هـــي المي

اإلقليمية لكل بلد تقع حدوده على البحر٬ وقد تطوعـت فرنسـا وألمانيـا بالمشـاركة فـي 
جريمــة حصــار قطــاع غــزة بفرقــاطتين حــربيتين لكــل منهمــا٬ هــذا فــي أعقــاب الحــرب 
التي شنتها (إسـرائيل) علـى قطـاع غـزة٬ والتـي شـهد العـالم علـى أنهـا ارتكبـت خاللهـا 

  أفظع جرائم الحرب.
لقــد وقفــت الشــعوب العربيــة واإلســالمية وجميــع شــعوب العــالم كمــا وقــف بعــض      

الحكـــام العـــرب إلـــى جانـــب الشـــعب الفلســـطيني فـــي قطـــاع غـــزة وقـــدموا لهـــم األمـــوال 
إلعمـــار مـــا خربـــت (إســـرائيل)٬ إال أن هـــذه األمـــوال لـــم تصـــل إلـــى اآلن بعـــد مضـــي 

  على الجريمة الصهيونية.ثالثة أعوام كاملة 
ق العلمـــــانيون العـــــرب والليبراليـــــون يؤكــــدون أن حمـــــاس لـــــم تنتصـــــر بـــــل وانطلــــ     

(إســرائيل) هــي التــي انتصــرت بــدليل القتــل والــدمار والخــراب الــذي حــل فــي القطــاع٬ 
ونسي هؤالء الجهلة أن إعصارًا أو زلزاًال يحدث من الموت والدمار أكثر بكثيـر ممـا 

أحـدثت مـن المـوت فـي الحقبـة  أحدث هؤالء٬ وأن الكـوليرا فـي إحـدى الـدول األفريقيـة
نفســـها أكثـــر بكثيـــر ممـــا حـــدث فـــي قطـــاع غـــزة٬ فاألعمـــار بيـــد اهللا إذا انتهـــى أجـــل 

 يبدون اإلنسان جاءه الموت أينما كان. يقول تعالى: "..... يخفون في أنفسهم ما ال
لك٬ يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا٬ قل لو كنتم في بيوتكم٬ لبرز 
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ــيهم القتــل إلــى مضــاجعهم..." الــذين ٬ وقــال تعــالى: "الــذين قــالوا إلخــوانهم ۱كتــب عل
  . ۲وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا٬ قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين"

والـــذي حصـــل أن (إســـرائيل) أحكمـــت الحصـــار علـــى قطـــاع غـــزة٬ ولـــم يطالـــب      
ي  جلســـة لجامعـــة الـــدول العـــرب بفـــك الحصـــار إال مـــرة واحـــدة٬ فـــي قـــرار اتخـــذوه فـــ

العربية٬ لكنهم لم يتابعوا تطبيق القرار٬ وقد شارك بعضهم في إحكام الحصار٬ كرهًا 
  في حماس التي رفضت االعتراف ب(إسرائيل).

قــاض ورجــل قــانون جنــوب أفريقــي٬ ذو أصــل يهــودي٬  ريتشــارد غولدســتن
يتـــووتر م٬ ولــه بنتـــان وخمســة أحفـــاد٬ وهــو مـــن خريجــي جامعـــة و ١٩٣٨مــن مواليـــد 

م. شـــــغل مناصـــــب عـــــدة٬ إذ عمـــــل قاضـــــيًا ١٩٦٢صـــــراند فـــــي جوهانســـــبورغ عـــــام 
٬ وتــــرأس جمعيــــة ٢٠٠٣م حتــــى ١٩٩٤بالمحكمــــة الدســــتورية لجنــــوب أفريقيــــا مــــن 

أصـــدقاء الجامعـــة العبريـــة فـــي القـــدس بجنـــوب أفريقيـــا٬ وشـــغل منصـــب رئـــيس لجنـــة 
ينـه األمـين م٬ ثـم ع٢٠٠١حتـى سـنة  ١٩٩٩التحقيق الدولية في كوسوفو٬ من سـنة 

العــام لألمــم المتحــدة الســابق كــوفي عنــان لإلشــراف علــى التحقيــق فــي فســاد مــرتبط 
م عــين غولدســتن ٢٠٠٩ببرنــامج الــنفط مقابــل الغــذاء فــي العــراق٬ وفــي إبريل/نيســان 

رئيســًا للجنــة التحقيــق التابعــة لألمــم المتحــدة فــي انتهاكــات الجــيش الصــهيوني خــالل 
يناير/كـانون ١٨حتـى  ٢٠٠٨ديسـمبر كـانون أول  ٢٧حربه على غزة في الفترة من 

م٬ وقــد صــرح عقــب تعيينـه أنــه صــدم باعتبــاره يهوديـًا مــن تعيينــه رئيســًا ٢٠٠٩الثـاني
لهـــذه اللجنـــة. وقـــد رفضـــت ( إســـرائيل) التعـــاون معـــه٬ ممـــا أجبـــره علـــى الـــدخول إلـــى 

  قطاع غزة عبر مصر٬ في المقابل لقي تعاونًا من قبل حركة حماس.

                                                 
  .١٥٤آية  :آل عمران )۱(
  .١٦٨آل عمران آية  )۲(
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ون تقريره٬ الذي تطرق إلى حصار قطاع غزة٬ مؤكدًا أنـه شـمل أعد جولدست
ـــع دخـــول البضـــائع والخـــدمات إلـــى القطـــاع٬ وٕاغـــالق المعـــابر أمـــام تنقـــل النـــاس  من
والبضائع والخدمات٬ وفي بعض األحيان وأليام قطـع إمـدادات الوقـود والكهربـاء عـن 

ة فـــي غـــزة٬ القطـــاع٬ وأشـــار إلـــى أن الحصـــار أدى إلـــى تـــردي األوضـــاع االقتصـــادي
وخلق حالة طارئة نتيجة إضعاف قطاعـات الصـحة والميـاه والخـدمات األخـرى أثنـاء 
الحرب. كما أشار التقرير إلى عدد ضحايا الحرب على غزة٬ وقال إن عددهم تـراوح 

 ٬١٤٤٤ مشـــيرًا إلـــى أن الســـلطات فـــي غـــزة أوردت استشـــهاد ١٤١٧و  ١٣٨٧بـــين 
  .١١٦٦عددهم بينما الحكومة ( اإلسرائيلية) قالت إن 

وذكــر التقريــر أن ( إســرائيل) شــنت هجمــات عــدة علــى مبــان وأفــراد٬ وأشــار 
إلــى اهتمــام اللجنــة خاصــة بقصــف مبنــى المجلــس التشــريعي والســجن الرئيســي فــي 
غزة٬ وأكد أن اللجنة ترفض الموقف (اإلسرائيلي) الذي يـرى فـي هـذه المنشـآت جـزءًا 

مؤكــدًا أنــه ال يوجــد دليــل علــى أن هــذه  مــن البنيــة التحتيــة اإلرهابيــة لحركــة حمــاس
المنشآت استخدمت فـي العمليـات العسـكرية. وأشـار التقريـر إلـى القصـف الصـهيوني 

شرطيًا٬ وقـال  ٢٤٠لمراكز الشرطة الفلسطينية في القطاع التي أدت الستشهاد نحو 
إنــه بغــض النظــر عــن وجــود عــدد كبيــر مــن أنصــار الحركــة أو الجماعــات المســلحة 

طة٬ تبقـى شـرطة غـزة " وكالـة مدنيـة لتعزيـز القـانون"٬ وأمـا قصـفهم فيشــكل بـين الشـر 
انتهاكًا للقانون اإلنساني الدولي. وبرأ التقرير ساحة المقاومة الفلسطينية في غزة من 
مزاعم اتخاذ المـدنيين دروعـًا بشـرية٬ وقـال إنـه ربمـا لـم يـنجح المقـاتلون الفلسـطينيون 

ن الســكان المــدنيين٬ إال أن اللجنـة لــم تجــد دلــيًال فـي جميــع األوقــات بعــزل أنفسـهم عــ
علــى أن الجماعــات الفلســطينية المســلحة قــادت  المــدنيين إلــى المنــاطق التــي تشــن 
منهــا الهجمــات٬ أو أجبــروهم علــى البقــاء فــي المكــان الــذي تنطلــق منــه. مــن ناحيــة 

هيوني ثانية أشار التقريـر إلـى أنـه تحقـق مـن أربـع حـاالت اسـتخدم فيهـا الجـيش الصـ
المـــدنيين الفلســـطينيين دروعـــًا بشـــرية٬ منبهـــًا إلـــى أن مثـــل هـــذا الســـلوك يعـــد انتهاكـــًا 
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للقــانون اإلنســاني الــدولي ويشــكل جريمــة حــرب. كمــا قــال التقريــر إن اللجنــة لــم تجــد 
دلــيًال علــى مــزاعم بــأن المقــاتلين الفلســطينيين شــنوا هجمــات علــى المستشــفيات٬ أو 

وسائل لنقل المقاتلين٬ كما استثنى أن يكـون المقـاتلون  أنهم اتخذوا سيارات اإلسعاف
لجــأوا لالختبــاء فــي مقــار األمــم المتحــدة أثنــاء العمليــات العســكرية٬ رغــم إشــارته إلــى 
أنهــم نفــذوا هجمــات فــي محــيط هــذه المقــار أو المستشــفيات. كمــا أشــار التقريــر إلــى 

مـدني٬  ٧٠٠و ٦٠٠القصف الصهيوني لمقر األونروا٬ رغـم أنـه كـان ملجـأ لمـا بـين 
لية) هـذا ينتهـك متطلبـات القـانون الـدولي يوقال إن تصرف القوات المسلحة ( اإلسرائ

العرفــي باتخــاذ كــل االحتياطــات لتجنــب مقتــل المــدنيين.كما انتقــد الهجــوم الصــهيوني 
على مستشفى الوفاء في مدينة غزة وتقاطع الفاخورة قـرب مدرسـة لألنـروا فـي جباليـا 

دني. وانتقـد التقريـر كـذلك اسـتخدام ( إسـرائيل) ألسـلحة بعينهـا مـ ١٣٠٠كانت تـؤوي 
مثـــل الفوســـفور األبـــيض والقـــذائف المســـمارية٬ وقـــال إنـــه رغـــم أن القـــانون الـــدولي ال 
يجــــرم حتــــى اآلن اســــتخدام الفوســــفور األبــــيض وجــــدت اللجنــــة أن اســــتخدامها فـــــي 

م باستخدام الجـيش المناطق المأهولة كان متهورًا بشكل منهجي. كما أشار إلى مزاع
لقنابــل اليورانيــوم المنضــب وغيــر المنضــب٬ لكــن التقريــر قــال إن اللجنــة لــم تواصــل 

  تحقيقاتها حول هذه المزاعم.
وقد قرر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمـم المتحـدة تأجيـل التصـويت علـى 

لية) األخيرة علـى قطـاع يتقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بالحرب (اإلسرائ
غــزة إلــى الــدورة المقبلــة٬ وذلــك بطلــب مــن وفــد الســلطة الفلســطينية٬ حســب مــا أكدتــه 
مصــادر دبلوماســية وصــحفية عربيــة وغربيــة. وكانــت مصــادر صــهيونية أعلنــت أن 
السـلطة الفلسـطينية بزعامـة رئيسـها محمـود عبــاس سـحبت مشـروع قرارهـا المقـدم إلــى 

يات لجنــة تقصــي الحقــائق مجلــس حقــوق اإلنســان الــدولي والــداعي إلــى تبنــي توصــ
لية) األخيرة علـى غـزة التـي شـكلتها األمـم المتحـدة برئاسـة ريتشـارد " يللحرب (اإلسرائ

قريــر غولدســتون ضــربة موجهــة ( غولدســتون" إثــر ضــغط صــهيوني أمريكــي. ويعــد ت
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ئيل) وحاولت جاهدة لمنع تمريره حيث إنه أكد في أكثر من فقرة انتهاك جيشها اإلسر 
  اني الدولي وارتكاب جرائم حرب أثناء العدوان على قطاع غزة.للقانون اإلنس

وقــد اســتنكرت معظــم التنظيمــات واألحــزاب والشخصــيات السياســية والفكريــة 
والحقوقيـــة الفلســـطينية والعربيـــة ســـحب التقريـــر٬ وعدتـــه جريمـــة سياســـية٬ تصـــب فـــي 

مارســــة حــــرب جديــــدة أشــــد إجرامــــًا ضــــد الشــــعب مصــــالح العــــدو٬ وتعطيــــه شــــرعية ل
  .)۱(لفلسطينيا

  موقف سلطة فتح في رام اهللا من حرب الفرقان
وقفــت ســلطة فــتح فــي رام اهللا إلــى جانــب دولــة العــدو الصــهيوني فــي حربهــا 
علــى الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة٬ بــل إن بعــض قــادة فــتح هــم الــذين شــجعوا 

ر الصهاينة علـى الحـرب٬ ووعـدوهم بالمسـاعدة٬ وهـذا مـا شـهد بـه قـادة العـدو٬ إذ نشـ
م  تقريــرًا يفيـد بــأن قائـد الجــيش الصــهيوني ٢٠٠٩-١-١٨موقـع "فيلكــا إسـرائيل" فــي 

في جنـوب إسـرائيل٬ وأثنـاء جولـة لـه مـع الصـحفيين٬ أوصـاهم بعـدم نشـر تفاصـيلها٬ 
ألنه يحدثهم للتاريخ وليس للنشر٬ قال:" أحسـن ضـابط اسـتخبارات فـي جـيش الـدفاع 

أفضـــل جهـــاز اســـتخبارات يعمـــل علـــى اإلســـرائيلي هـــو محمـــد دحـــالن( أبـــو فـــادي)٬ و 
األرض في قلعة غزة اإلسبارطية هو جهاز األمن الوقـائي وجهـاز المخـابرات العامـة 
وجهـــاز حركـــة فـــتح فـــرع مئيئـــر عبـــاس رئـــيس الســـلطة اإلســـرائيلية بالوكالـــة فـــي ربـــع 
الضــفة الغربيــة٬ وقــال: يقــوم محمــد دحــالن وأجهــزة محمــود عبــاس فــي هــذه الحــرب 

وكـــان مـــن المفتـــرض أن يقومـــوا بـــدور أهـــم لـــوال أن اإلرهـــابيين ال  بـــدور كبيـــر جـــدًا٬
يزالـــون يحتمـــون بالمـــدنيين ممـــا منـــع جـــيش الـــدفاع مـــن القضـــاء علـــى آخـــر فلـــولهم. 

جهـــزة فـــتح مـــن وكشـــف الجنـــرال غاالنـــت بـــأن أكثـــر مـــن مائـــة وثالثـــين عضـــوًا فـــي أ
ـــاس ودحـــ ـــابعين لعب ـــتلهم بســـبب اكتشـــاف اإلرهـــابيين لهـــم وهـــم الالت ـــم ق يضـــعون ن ت
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إشــارات خاصــة علــى حيطــان ومــداخل أنفــاق اإلرهــابيين ومخــازن األســلحة ومقــرات 
ين ليــــتم قصــــفها مــــن قبــــل ســــالح الطيــــران رية لحركــــة حمــــاس والجهــــاد اإلرهــــابيســــ

اإلسرائيلي الذي يكشف عن األهداف بطرق تكنلوجية بناء على تلك اإلشارات. وأكد 
لي قبـل أسـبوع مـن أن فـتح وعناصـر ما قاله يوفال ديسكين مدير جهـاز األمـن الـداخ

  محمد دحالن لعبوا دورًا حاسمًا في هذه المعركة على اإلرهاب.
وكشــف قائــد المنطقــة الجنوبيــة خطــة تتضــمن حركــة اقتحــام كــان مــن المفــروض أن 
يقوم بها ألف وخمسمائة عنصر من عناصـر دحـالن المعسـكرين فـي العـريش داخـل 

ي حمـــاس والجهـــاد ومناصـــريهما مـــن ألويـــة الحـــدود المصـــرية بانتظـــار انهيـــار حركتـــ
  النصر واللجان الشعبية.

ونقلت وكالة شـهاب الفلسـطينية لألنبـاء عـن مصـادر وصـفتها بالمطلعـة فـي 
واشنطن قولها إن شريط فيديو كان وراء ما قالت إنه قرار السلطة الفلسـطينية سـحب 

تقريــر  دة يــدعمتأييــدها لمشــروع قــرار فــي مجلــس حقــوق اإلنســان التــابع لألمــم المتحــ
األخيــرة علــى قطــاع  )ليةياإلســرائ(ت فـي الحــرب انتهاكــريتشـارد غولــد ســتون حــول اال

  غزة.
وقالــــت الوكالــــة إن اجتماعــــًا جــــرى فــــي واشــــنطن فــــي األيــــام الماضــــية بــــين 
ممثلــين عــن الســلطة الفلســطينية ووفــد إســرائيلي حــول الموقــف مــن التقريــر٬ وأشــارت 

ضــوا فــي البدايــة بشــدة الطلــب اإلســرائيلي بعــدم المصــادر إلــى أن ممثلــي الســلطة رف
تمريـــر التقريـــر٬ وتمســـكوا بمـــوقفهم٬ إلـــى أن جـــاء العقيـــد إيلـــي أفراهـــام وعـــرض علـــى 
ـــين رئـــيس الســـلطة الفلســـطينية  ـــاء وحـــوارًا ب ـــديو يعـــرض لق جهـــاز الحاســـوب ملـــف في

ة محمود عباس ووزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك بحضور وزيـرة الخارجيـة السـابق
تسيبي ليفني. ووفقـًا للمصـدر نفسـه ظهـر عبـاس فـي التسـجيل المصـور وهـو يحـاول 

لى غزة٬ فيمـا بـدا بـاراك متـرددًا أمـام حماسـة عإلقناع باراك بضرورة استمرار الحرب 
هـام عـرض أيضـًا ار إلـى أن أفر دعباس وتأييد ليفني السـتمرار الحـرب. وأشـار المصـ
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ة بين مدير مكتب رئاسة األركـان اإلسـرائيلية على وفد السلطة تسجيًال لمكالمة هاتفي
دوف فايســغالس والطيــب عبــد الــرحيم األمــين العــام للرئاســة الفلســطينية٬ الــذي قــال 

ـــــا  )اإلســـــرائيلي(فيهـــــا إن الظـــــروف مواتيـــــة ومهيـــــأة لـــــدخول الجـــــيش  لمخيمـــــي جبالي
والشاطئ٬ مؤكدًا أن سقوط المخيمين سينهي حكم حركة المقاومة اإلسـالمية حمـاس 

ي قطــــاع غــــزة٬ وســــيدفعها لرفــــع الرايــــة البيضــــاء٬ وحســــب تســــجيل المكالمــــة فــــإن فــــ
إن هذا سيتسبب في سقوط آالف المدنيين٬ فـرد  :"فايسغالس قال للطيب عبد الرحيم

عليه عبد الرحيم: بـأن "جمـيعهم انتخبـوا حمـاس٬ وهـم الـذين اختـاروا مصـيرهم ولـيس 
ممثلـــي الســــلطة بعـــرض المــــواد اإلســـرائيلي) هــــدد ل المصـــدر إن الوفــــد (نحـــن". وقــــا

المســجلة أمــام األمــم المتحــدة وعلــى وســائل اإلعــالم٬ ممــا دفــع وفــد الســلطة للموافقــة 
علــى الطلــب (اإلســرائيلي)٬ وقــام بكتابــة تعهــد خطــي يقــر فيــه بعــدم إعطــاء تصــريح 

  ألي دولة العتماد تقرير غولدستون.
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  الخاتمة

هللا مالــك هــذا الكــون٬ يــديره بإرادتــه نحــن نــؤمن بــاهللا٬ ونــؤمن بقوتــه٬ ونــؤمن أن ا     
سبحانه وتعالى٬ وٕاذا كان هذا هو إيماننا باهللا٬ فإننا سنجد من كرمه في قلوبنا ينبوع 
سعادة ال ينضب٬ بل يتدفق عذبًا سلسبيًال٬ ينبت الورد والبساتين٬ ال نشك في ذلك٬ 

ذلـك كـذلك٬ فلـيكن  وأن اهللا سبحانه سيكون جارًا لنا٬ وتاهللا لقد عز جار اهللا٬ وما دام
  ما يكون٬ وليس بكائن إال ما يشاء ربنا.

فقد نصر اهللا موسى على فرعون في مـواطن كثيـرًة ؛ فعنـدما ولدتـه أمـه وكانـت      
خائفــة عليــه أوحــى إليهــا ربهــا: "أن اقذفيــه فــي التــابوت٬ فاقذفيــه فــي الــيم٬ فليلقــه الــيم 

مني"٬ فقوة القذف ضد طفـل  بالساحل٬ يأخذه عدو لي وعدو له٬ وألقيت عليك محبة
فـــي المهـــد وأخـــذ عـــدوه لـــه٬ وهـــو العـــدو المجـــرم الجبـــار الظـــالم٬ كـــل هـــذه األخطـــار 

واهللا غالب على  يهزمها٬ "وألقيت عليك محبة مني"٬ وما يعلم جنود ربك إال هو" ٬ "
  أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون" . وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.
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ج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق في مشكلة ملحق النتائ
  االعتداء على الكتلة اإلسالمية في جامعة بير زيت

لقد استعرضـت اللجنـة أقـوال الشـهود والوثـائق التـي قـدمت لهـا مـن ذوي العالقـة      
  . وقد تبين للجنة ما يلي:٥/٦/١٩٨٣و ٤بما حدث يومي 

  :٤/٦/٨٣أوًال: مسيرة الكتلة اإلسالمية يوم 
بمســـيرة ســـلمية  ٤/٦/٨٣قامـــت الكتلـــة اإلســـالمية فـــي جامعـــة بيرزيـــت يـــوم   -

٬ وذلـــك اســـتنكارًا لمـــا أصـــاب شـــعبنا ٨٢حزيـــران  ٬٤ ٦٧حزيـــران  ٥بمناســـبة ذكـــرى 
  واحتجاجًا على الذين تسببوا فيما حصل لشعب فلسطين.

ي زيــت المعلنــة والتــ إن مســيرة الكتلــة اإلســالمية ال تتعــارض مــع سياســة جامعــة بيــر
تــنص علــى "أن لكــل فــرد فــي الجســم الطالبــي الحــق فــي التعبيــر بحريــة عــن رأيــه وال 
يحق ألي فرد أن يمنع أي فرد آخر في الحـرم الجـامعي مـن حريـة الـرأي والتصـرف" 
وقـــد ثبـــت للجنـــة تقصـــي الحقـــائق أن الكتلـــة اإلســـالمية كانـــت حريصـــة علـــى إنجـــاح 

المتمثل في التعبير عن رأيها. وحتى  المسيرة بإتمام برنامجها المرسوم لتحقيق هدفها
  يتحقق نجاح المسيرة فقد قامت الكتلة اإلسالمية بما يلي:

اختارت وقت القيام بالمسيرة خالل حقبة متفق ومتعارف عليها فـي الجامعـة   -
  إنها حقبة مخصصة للنشاط الطالبي وليس فيها محاضرات تدريس.

لفئــات الطالبيــة األخــرى ســتفزاز أو االشــتباك مــع احرصــت علــى تجنــب اال  -
  وذلك لتتم المسيرة بسالم.

حددت مكان نشاط المسيرة بأن يكون داخل الحرم الجامعي حتى ال يحصل   -
  مضاعفات قد تعود بالضرر على الجامعة.

كانــت المســيرة ســلمية المضــمون والمظهــر٬ وٕان مــا وجــه لهــا مــن اتهامــات مــن قبــل 
  اآلخرين بعيد عن الواقع وذلك لما يلي:
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فقــط ولــم  ٬٨٢ ٦٧إن الالفتــات التــي حملتهــا المســيرة تتعلــق بمناســبتي حزيــران  � ١
  ترفع المسيرة أي الفتة ضد منظمة التحرير الفلسطينية.

لـــم تهتـــف المســـيرة ولـــم ترفـــع شـــعارًا ضـــد منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية أو ضـــد  � ٢
  رئيسها ولم تهتف المسيرة ضد أحد.

يوحي بالعنف ولم يشـاهد أحـد علـى المسـيرة  لم يالحظ على المسيرة أي مظهر � ٣
  استعدادًا للعنف.

 ٥وممــا يؤكــد ســلمية المســيرة هــو توزيــع بيــان الكتلــة اإلســالمية "أيــام ال تنســى  � ٤
" علــى الطــالب فــي الجامعــة قبــل بــدء المســيرة وأثناءهــا ٨٢حزيــران  ٬٤ ٦٧حزيــران 

  لمسيرة.وبعدها٬ وفيه بيان لهدف وحقيقة ما ترمي إليه الكتلة من ا
وممـــا زاد فـــي بيـــان ســـلمية المســـيرة وحـــرص الكتلـــة اإلســـالمية علـــى ذلـــك٬ هـــو  � ٥

انضـــباط المســـيرة وعـــدم ردهـــا علـــى الفئـــات األخـــرى عنـــدما تعرضـــوا لهـــا وضـــربوها 
  وخاصة بعد إصابة أحد أفرادها إصابة بالغة.

بنيتهــا  ومنعــًا ألي التبــاس قــد يحــدث عنــد اإلدارة٬ قامــت الكتلــة بــإبالغ اإلدارة خطيــاً 
القيـــام بالمســـيرة مبينــــة المناســـبة والهـــدف ومكــــان قيـــام المســـيرة ولــــم يعتـــرض رئــــيس 
الجامعة على ذلك في حينه عندما أبلغه عميد شؤون الطلبـة بـأمر المسـيرة٬ وكـل مـا 

  .١٣/١٢طلبه هو االنضباط التام كما ورد في أقوال الرئيس 
مجلـس الطلبـة والفئـات األخـرى بالرغم من كل هذه األمور والتوضيح المسبق إال أن 

قــــاموا وعارضـــــوا المســـــيرة ومنعوهــــا٬ وقـــــاموا بالتصـــــدي للمســــيرة وضـــــربها بالحجـــــارة 
والزجاجـــات الفارغـــة والتحـــريض ضـــدها. ولـــم تقـــف عنـــد هـــذا الحـــد٬ بـــل قـــام مجلـــس 

صـحف الطلبة مع نقابة العاملين بتمويه حقيقة األمور وأصدروا بيانـات فـي بعـض ال
مســــيرة الكتلــــة اإلســــالمية بأنهــــا حملــــت الفتــــات تنــــدد بمنظمــــة  تهمــــوا فيهــــااالمحليــــة 

التحريـــر وبصـــمود الشـــعب الفلســـطيني٬ وتوضـــيحًا للحقيقـــة فقـــد ثبـــت للجنـــة تقصـــي 
الحقــائق إن مــا قامــت بــه الكتلــة اإلســالمية هــو مــن بــاب حــق حريــة التعبيــر٬ خاصــة 
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٬ وهذا حـق وأن المسيرة قامت ضد االحتالل وضد من ساهموا في نكبة شعبنا وأمتنا
  طبيعي لكل فرد من أبناء الشعب الفلسطيني ال يجوز كبته أو منعه.

الجامعـــة ســـواء علـــى  وكانـــت المســـيرة ســـلمية ولـــم تكـــن موجهـــة ضـــد أي طـــرف مـــن
و اإلدارة أو العاملين ولم ترفع الفتة أو شعارًا أو هتافًا ضد منظمة أمستوى الطالب 

  التحرير الفلسطينية.

  الطلبة ثانيًا: حول موقف مجلس
  بعدما تبينت حقيقة مسيرة الكتلة اإلسالمية فإن لجنة تقصي الحقائق ترى ما يلي:

إن مهمــة مجلــس الطلبــة هــي خدمــة مجمــوع الطلبــة والمحافظــة علــى حقــوقهم دونمــا 
تمييــز بــين فريــق وأخــر وذلــك لتــوفير جــو األلفــة والمحبــة والتعــاون بــين الطلبــة فــي 

وعلى مجلس الطلبة أن يتجاوز ما تعكسه أجواء  الجامعة لبث روح التفوق واإلبداع٬
  االنتخابات بين الكتل االنتخابية وأن يعمل على إعادة الوحدة بين الطلبة.

إن تعرض مجلس الطلبة لمسـيرة الكتلـة اإلسـالمية ومحاولـة منعهـا مـن الـدخول      
وأن  إلــى الجامعــة٬ يعتبــر تعــديًا منــه علــى الكتلــة وتجــاوزًا لحــدود صــالحياته٬ خاصــة

ولة عمـا يقــوم ئ٬ وٕان إدارة الجامعـة فقـط هـي المسـالمسـيرة لـم تتعـرض لـه أو ألنصـاره
  به طلبة الجامعة وال يجوز لفريق طالبي أن يتسلط على فريق آخر.

إن قيــام مجلــس الطلبــة وأنصــاره بمهاجمــة مســيرة الكتلــة اإلســالمية قــد أدى إلــى      
وكان أخطرهـا هـو احتجـاز فتيـات  كل المضاعفات والسلبيات التي حصلت فيما بعد

  الكتلة اإلسالمية في مطعم الجامعة.
إن لجنـــة تقصـــي الحقـــائق تأســـف لموقـــف مجلـــس الطلبـــة مـــن عمليـــة احتجـــاز      

طالبـــات الكتلـــة اإلســـالمية٬ إضـــافة إلـــى قيـــام المجلـــس بفـــرض شـــروط إدارة الجامعـــة 
قـف مجلـس الطلبـة فراج عـنهم٬ ولقـد كـان لمو أن يوافق على اإلعلى المحتجزين قبل 

مردود سلبي على نفوس المحتجزين وأهليهم٬ وأنه من لطف اهللا سبحانه وتعـالى أنـه 
ـــة تقصـــي الحقـــائق  ـــات كمـــا وأن لجن ـــى مضـــاعفات احتجـــاز الفتي أمكـــن الســـيطرة عل



 

 ٢٣٣

ول ال يقدر متلفظـوه أبعـاده ئى مسامع المحتجزات من كالم ال مستأسف لما ألقى عل
  ة وخلق األحقاد في نفوس المواطنين.الخطيرة من تأجيج لنار الفتن

إن أعضاء مجلس الطلبة وأنصار المجلـس وهـم مـن أبنـاء شـعبنا يعرفـون جيـدًا      
عقيدة هذا الشعب وعاداتـه وتقاليـده وتركيبتـه االجتماعيـة٬ وأن لجنـة تقصـي الحقـائق 

  ال تقبل لهم وال تتوقع منهم خالف ذلك.
ب أن في سلوك وأفكـار فريـق مـن الطـالليس لمجلس الطلبة سلطة حق التحكم      

ولة عــن ســلوك الطلبــة داخــل الجامعــة٬ ولجنــة تقصــي ئإدارة الجامعــة فقــط هــي المســ
الحقــائق تــرى أنــه علــى مجلــس الطلبــة أن يحــافظ علــى حريــة الــرأي والتعبيــر لزمالئــه 

  الطالب ال أن يكون أداة كبت وقمع.
د الكتلــة اإلســالمية لعدائيــة ضــشــاعة الــروح اإلجنــة تقصــي الحقــائق ال تقبــل إن      

عـالم مـن صـحافة ونشـرات وحفـالت وغيـره٬ والكتلـة اإلسـالمية تمثـل على مستوى اإل
زيـت٬ وأن مجلـس الطلبـة يمثـل  حوالي الثالثين في المائة من مجموع الطلبة في بير

مجموعة الطلبة كما هو متعارف عليه٬ وهو مكلف بـاحتواء أي مسـبب عـدائي يثيـره 
ومــن المفــروض أن يكــون هــو الحكــم العــادل فــي وحــدة الطلبــة. وٕان  فريــق ضــد فريــق

  وضعنا في األرض المحتلة يحتم على مجلس الطلبة في السير على هذا الطريق.
 ن لجنـة تقصــي الحقــائق تأمــل بـأن يكــون نظــام مجلــس الطلبـة فــي جامعــة بيــرإ     

لوحـــدة بـــين زيـــت قـــادرًا علـــى أن يخـــدم مجمـــوع الطلبـــة وأن تحـــافظ تشـــريعاته علـــى ا
الطلبــة بعيــدًا عــن إثــارة الصــراع والخــالف وأن تكفــل تشــريعاته حريــة الــرأي والتعبيــر 

  وفق ما ورد في سياسة الجامعة المعلنة.



 

 ٢٣٤

  ثالثًا: موقف إدارة الجامعة
ـــائق تأســـف لموقـــف إدارة الجامعـــة وبعـــض أعضـــاء مـــن إ      ن لجنـــة تقصـــي الحق

مـــن  ٤/٦/٨٣وجـــدوا يـــوم األحـــداث  مجلــس األمنـــاء وهيئـــة التـــدريس والعـــاملين ممـــن
موضوع احتجاز الفتيات من الساعة الحاديـة عشـرة والنصـف صـباحًا وحتـى السـاعة 
السادسة مساء ومـا أسـمعن مـن كـالم شـائن٬ ولجنـة تقصـي الحقـائق تربـأ بـاإلدارة أن 

جلــس الطلبــة علــى ال تحســم الموقــف٬ وأن تقــف ومــن معهــا عــاجزين عنــدما أصــر م
راج٬ األمــر الـذي سـاعد علــى تفـاقم األحــداث خاصـة وأنــه ال فـفـرض شـروطه قبــل اإل

  تغيب عنهم أبعاد احتجاز الفتيات وانعكاساته وما قد يترتب عليه من نتائج.
ولة عمـا يحصـل فـي الجامعــة٬ وأن ئلمعـروف أن إدارة الجامعـة هـي المسـومـن ا     

دارة مــا يحصــل بــين الطلبــة مــن خــالف فهــو أمــر غيــر مســتغرب٬ وهنــا يــأتي دور اإل
  الناجحة في السيطرة على الخالف بالحيلولة دون تطوره وبالتوفيق بين الطلبة.

  ضافة إلى ما ذكر آنفًا فإن لجنة تقصي الحقائق تود أن تبين ما يلي:إ     
  اتهمت اإلدارة دون دليل طلبة الكتلة اإلسالمية بكسر البوابة الغربية للجامعة. � ١
فيـــة صـــعود الفئـــات ق بمـــا أوردتـــه اإلدارة عـــن كيلـــم تقتنـــع لجنـــة تقصـــي الحقـــائ � ٢

  بنية اإلدارة لضرب الكتلة اإلسالمية في ساحة المطعم.أاألخرى إلى سطح 
صمتت اإلدارة تجـاه موقـف الفئـات األخـرى الـذين أعطـوا ألنفسـهم حـق التحقـق  � ٣

من هويات أفراد المسيرة٬ مع أن هذا األمر يخص إدارة الجامعة فقط٬ ولـيس للطلبـة 
  أن به.ش
أصـدرت نقابـة العـاملين مــع مجلـس الطلبـة بيانـًا مشــتركًا ضـد الكتلـة اإلســالمية  � ٤

  دون دليل٬ ونقابة العاملين تضم موظفين ومدرسين في الجامعة.
فـــراج عـــن الفئـــات األخـــرى فـــي فـــرض شـــروطهم لإل تركـــت اإلدارة المجـــال أمـــام � ٥

فـي للمطعـم وهـي تعلـم الخل خراج المحتجـزين مـن البـابسعت اإلدارة إلالمحتجزين٬ و 
مــر مــن إذالل معنــوي للمحتجــزين٬ خاصــة وأن الفئــات األخــرى كانــت مــا فــي هــذا األ

  تحيط بالجامعة للتصدي للمحتجزين.



 

 ٢٣٥

لــم تتقيــد اإلدارة بسياســة الجامعــة المعلنــة فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والتصــرف٬  � ٦
ع المســـيرة بعـــد أن صـــدار أمـــر بمنـــإا قـــام عميـــد شـــؤون الطلبـــة بوقـــد تأكـــد هـــذا عنـــدم

  دخلت الحرم الجامعي الذي يعتبر مالذًا ومأوى لحماية الجميع.
لم تقم إدارة الجامعة بواجبها في حماية طلبة الكتلة اإلسالمية وهـم محاصـرون  � ٧

فــي ســاحة المطعــم بــالرغم مــن طلــبهم مــن اإلدارة أن تتــدخل٬ فأغلقــت اإلدارة أبوابهــا 
يات أن القائد النـاجح يتقـدم شـجاعًا للحفـاظ علـى في وجوههم في حين أنه من البديه

  سالمة رعيته.
بــراهيم عــوض اهللا بمعلومــات غيــر إإلدارة رئــيس بلديــة بيرزيــت الســيد أجابــت ا � ٨

ألمـــر الـــذي حـــال دون ٬ ا٤/٦/٨٣صـــحيحة عـــن الوضـــع فـــي الجامعـــة عصـــر يـــوم 
 ســــيما وأنــــه يقــــدرالفــــراج عــــن المحتجــــزين مــــن طــــالب وطالبــــات٬ مســــاهمته فــــي اإل

  مسؤولية وأبعاد احتجاز الفتيات.
وبالرغم مما سـبق ومـا تعرضـت لـه الكتلـة اإلسـالمية وهـي محصـورة فـي سـاحة      

المطعم من ضرب وخالفه٬ وبالرغم مما كان عليه أفراد الكتلة اإلسالمية من انفعـال 
فــي ســاحة المطعــم٬ فــإن لجنــة تقصــي الحقــائق تأســف لمــا صــدر عــن بعــض أفــراد 

ية مـن كلمــات أو هتافـات ضـد إدارة الجامعـة أثنــاء حصـار الكتلـة فــي الكتلـة اإلسـالم
  ساحة المطعم.

ـــاء   - ـــس أمن ـــة تقصـــي تتمنـــى أن يســـتمر رئـــيس مجل بعـــد هـــذا كلـــه كانـــت لجن
زيت السيد الدكتور سعدي الفقيه في عضوية لجنة التقصـي حتـى تنتهـي  جامعة بير

لســاتها٬ فــإن لجنــة مهمتهــا٬ أمــا وقــد اســتقال بعــد أن شــارك فــي تســع جلســات مــن ج
تقصــي الحقــائق كانــت تأمــل أن يجــاب ســماحة رئــيس الهيئــة اإلســالمية العليــا علــى 
كتابه الموجه إلى رئيس الجامعـة بترشـيح بـديل عـن الـدكتور/ الفقيـه٬ األمـر الـذي لـم 

  يحصل.
وأنـه ال يغيـب عـن إدارة الجامعـة الظـروف التـي نعيشـها وتسـتدعي أن يتقــدم   -

في رأب صدع ما قد ينشأ من خالفات ومشاكل سواء كانت  أصحاب النيات الحسنة



 

 ٢٣٦

فـــي هـــذه الجامعـــة٬ أو فـــي غيرهـــا مـــن المؤسســـات وحتـــى بـــين األفـــراد للعمـــل علـــى 
ــم يبــق لــه ســوى هــذه  تضــييق شــقة الخــالف التــي قــد تنشــأ فــي هــذا المجتمــع الــذي ل

 صـالح٬ وبنــاء عليــه لــمحمــل مســؤولية اإلالفئـات المصــلحة التــي تأخــذ علـى عاتقهــا ت
تكن  لجنة تقصي الحقائق تتوقـع أن يصـدر البيـان الـذي صـدر عـن مجلـس األمنـاء 

م الذي يقطع الطريق أمام كل مصلح يحاول أن ينهي خالفـًا قبـل ١٠/٨/١٩٨٣يوم 
  استفحاله.

إن لجنة تقصـي الحقـائق تـدعو إدارة الجامعـة إلـى التمسـك بسياسـة الجامعـة   -
صــًا وروحــًا٬ وأن تضــع اللــوائح التنظيميــة المعلنــة والخاصــة بحريــة الــرأي والتعبيــر ن

لتنفيــذ هــذه السياســة لتحــول دون االجتهــادات الشخصــية٬ كمــا وتــدعو إدارة الجامعــة 
إلـى ضـبط العــاملين فيهـا ليكونـوا عــامًال فـي الحفـاظ علــى أبنـاء شـعبنا٬ ال أن يكونــوا 
منحـــازين ضـــد فريـــق مـــن تالميـــذهم٬ ويحرضـــوهم علـــى بعضـــهم تحـــت تـــأثير عامـــل 

يــر الحزبــي٬ وأنــه لمــن المؤســف أن ينضــم فريــق مــن العــاملين فــي الجامعــة مــع التنظ
فريق طالبي ضد فريق آخر من طالبهم٬ األمر الذي يتعـارض مـع القواعـد التربويـة 

  في العالقة بين المربي وتلميذه.
اهللا السـعافين٬ رئـيس الكتلـة اإلسـالمية فقـد كـان  أما بخصـوص الطالـب عبـد

جــراء بشــأن غيــره إلجامعــة فــي اتخــاذ أي أن تتريــث إدارة ا بــود لجنــة تقصــي الحقــائق
بخصوص ما حدث حتى تنتهي هذه اللجنة من أعمالها٬ وتقدم تقريرها وما توصـلت 

  إليه من نتائج.



 

 ٢٣٧

  عالمرابعًا: الصحافة واإل
زيـت وكانـت  حـداث جامعـة بيـرضت بعـض الصـحف والمجـالت المحليـة ألتعر      

مية ســواء علــى مســتوى نقــل الخبــر أو تحليلــه أو منحــازة بوضــوح ضــد الكتلــة اإلســال
  التعليق عليه. بل أكثر من هذا كانت حمالت تحريضية ال تستند إلى حقيقة.

ممـا  ١٥/٦تـاريخ  ٥٨ومثاًال على ذلك ما نشرته مجلة الشراع في القـدس عـدد      
ونشـر  دعا مدير األوقاف اإلسالمية/ رام اهللا إلـى تكـذيب مـا أوردتـه المجلـة المـذكورة

التكــذيب فــي الصــحف. هــذا باإلضــافة إلــى أن بعــض الصــحف المحليــة تبنــت وجهــة 
نظـــر مجلـــس الطلبـــة ونقابـــة العـــاملين وصـــبت جـــام غضـــبها علـــى الكتلـــة اإلســـالمية 

  ناشرة االستنكارات والبيانات متهمة الكتلة اإلسالمية بالخروج عن الصف الوطني.
رد فـي هـذه الصـحف مـن اتهامــات إن حقيقـة مـا حصـل فـي الجامعـة تنفــي مـا و      

  ضد الكتلة اإلسالمية.
وعليه فإن لجنة تقصي الحقائق تدعو صحافتنا المحلية إلى تحري الحقيقة قبل      

النشــــر وتــــوخي العدالــــة والعمــــل علــــى تضــــييق شــــقة الخــــالف بايجابيــــة وموضــــوعية 
  تستدعيها الظروف واألوضاع التي نعيشها.

  خامسًا: موقف أهالي بيرزيت
فـإن لجنـة تقصـي الحقـائق تسـتغرب  ٤/٦/٨٣من منطلق حقيقة ما حصـل يـوم      

ـــم يكـــن مـــن  اشـــتراك بعـــض أهـــالي بيرزيـــت فـــي الصـــراع الـــذي دار فـــي الجامعـــة ول
الحكمــة انــدفاع مجموعــات مــنهم فــي الصــراع ضــد الكتلــة اإلســالمية وهــم المضــيفون 

  ح وليس سواه.صالرزيت٬ وٕان دورهم األساسي هو اإلوالحماة لكل من يقيم في بي
إن أهالي بيرزيت يعرفون جيدًا عادات وتقاليد شعبنا٬ وخاصة موضوع احتجاز      

فـراج م واجبـًا كبيـرًا فـي العمـل علـى اإلالفتيات٬ ومعرفتهم هذه كانت تلقى على عاتقه
  وأنهم يعرفون أبعاد هذا األمر ونتائجه وانعكاساته. سيماالعن الفتيات المحتجزات٬ 
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وجهاء بيرزيت وعرفوا بأن كثيرًا من أهـالي بيرزيـت قـد جـددوا نظـرتهم  لقد سمع     
أي بعـــد  ٥/٦/٩٣العدائيـــة ألفـــراد الكتلـــة اإلســـالمية وخاصـــة بعـــد ظهـــر يـــوم األحـــد 

انقضاء يوم كامل على األحداث. وأن أناسًا قـد سـاهموا فـي خلـق التـوتر بعـد عصـر 
كـانوا فـي المسـجد بعـد صـالة واندفعوا في سلوك عدواني تجاه الـذين  ٥/٦يوم األحد 

  المغرب.
ن لجنــة تقصــي الحقــائق كانــت تتمنــى علــى وجهــاء أهــالي بيرزيــت أن يردعــوا إ     

كتلــة اإلســالمية أنهــم فــي أمــان٬ المنــدفعين ويوقفــوهم عنــد حــدهم٬ حتــى يشــعر أفــراد ال
  بعاد شبح الخوف العالق في نفوسهم.وإل

تلة اإلسالمية من بيرزيت لم يساهم ن مطالبة بعض أهالي بيرزيت بترحيل الكإ     
فـــي تهدئـــة النفـــوس٬ وليـــت بعـــض هـــؤالء النـــاس راجعـــوا أنفســـهم ولكـــنهم مـــع األســـف 

طــالب مـن الكتلــة اإلسـالمية عــن  ٢١٠اسـتمروا حتـى آخــر الطريـق٬ وقــاموا بترحيـل 
والقـــوا بهـــم فـــي رام اهللا ليعترضـــوا  ٦/٦/٨٣بيـــوتهم فـــي بيرزيـــت بعـــد منتصـــف ليلـــة 

ـــى  الجـــيش الصـــهيوني ـــاتهم٬ وبعـــدها يهيمـــون عل ـــوقفهم ويفتشـــهم ويتأكـــد مـــن هوي وي
وجــوههم وهـــم ليســـوا مـــن ســـكان رام اهللا بـــل مـــن مـــدن الضـــفة والقطـــاع٬ األمـــر الـــذي 

  ألجأهم للمبيت في مسجد مدينة رام اهللا.
تهم ن لجنـــة تقصـــي الحقـــائق تمنـــت لـــو تحمـــل وجهـــاء بيرزيـــت مســـؤولية حمـــايإ     

وهــم قــادرون علــى ذلــك عارهم باألمــان حتــى الصــباح شــإ واعتبــارهم ضــيوفًا عنــدهم و 
ســيما وأن الجميــع شــهد الهــالي عنــد حــدهم٬ يقــاف المنــدفعين مــن األإوقــادرون علــى 

  بحسن سلوك أفراد الكتلة اإلسالمية في سنوات تواجدهم وسكناهم في بيرزيت.
لقد كان الصواب في أن يرفض وجهاء بيرزيت طرد هؤالء الشباب من بيرزيت      

  يفوتوا الفرصة على الذين سعوا في الفتنة وكانوا ساعتها هناك.و 
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يضـــًا ال تقبـــل وال توافـــق علـــى البيـــان الـــذي نشـــر فـــي أولجنـــة تقصـــي الحقـــائق      
الصحف المحلية في حينه آنذاك يشكر ناشروه أهالي بيرزيت على ما قاموا به ضـد 

  أفراد الكتلة اإلسالمية.

  األحداث سادسًا: البيانات التي صدرت حول
ـــإ      ـــم رى أن البيانـــات التـــي صـــدرت حـــول األن لجنـــة تقصـــي الحقـــائق ت حـــداث ل

ســـفة بـــل كانـــت عامـــل هـــدم وفرقـــة ال عامـــل بنـــاء المؤ حـــداث تســـاهم فـــي تطويـــق األ
ووحدة٬ ولجنة تقصي الحقائق تذكر بهذه المناسبة أن هذا األسلوب ال يمكن اعتباره 

  نشأت وقد تنشأ في مؤسساتنا في المستقبل. نهاء الخالفات التيإساعدًا في عامًال م

  سابعًا: الخالصة
فـــــادات التـــــي ســـــمعتها ة تقصـــــي الحقـــــائق جميـــــع األقـــــوال واإلاستعرضـــــت لجنـــــ     

  ودرستها بتمعن وعمق٬ فتوصلت إلى القناعات التالية:
لـو أن مســيرة الكتلـة اإلســالمية تمــت فـي ذلــك اليــوم دون أن يعترضـها أحــد لمــا  � ١

  حصل ما حصل.
ما كان لمجلس الطلبة أن يعمل على منع المسيرة٬ وبخاصة أن تطبيق النظام  � ٢

  في الجامعة هو من مسؤولية إدارة الجامعة فقط.
لــــو أن إدارة الجامعــــة أعطــــت األمــــر مــــا يســــتحقه مــــن العنايــــة واالهتمــــام٬ لمــــا  � ٣

  تطورت األمور إلى الحد المؤسف الذي وصلت إليه.
لحقائق تأمـل مـن أهـالي بيرزيـت٬ بمـا عـرف عـنهم مـن لقد كانت لجنة تقصي ا � ٤

  كرم الضيافة وحسن المعاملة٬ أن يطوقوا األحداث ويحولوا دون تفاقمها.
وختامــًا فــإن لجنــة تقصـــي الحقــائق التــي قبلـــت تحمــل مســؤولية مـــا كلفــت بــه٬ وهـــي 
مؤمنة بأن المهمة التـي كلفـت بهـا ليسـت بالمهمـة السـهلة٬ مدركـة أنهـا تتطلـب جهـدًا 

خــالص هادفــة إ نهــا قامــت بهــذه المهمــة بكــل تجــرد و بيــرًا وتفرغــًا واستقصــاءًا٬ تؤكــد أك
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ظهــار الحقــائق التــي كلفــت بالتقصــي عنهــا٬ وهــي إذ ترفــع هــذا التقريــر إلــى ســماحة إ
ي أوالهـا رئيس الهيئة اإلسالمية العليا٬ ال يفوتها أن تتقدم له بوافر االحتـرام للثقـة التـ

لـيهم لمـا أبـدوه مـن إلشـكر الجزيـل لجميـع الـذين اسـتمعت باياها٬ كمـا تتقـدم إسماحته 
  تعاون في تيسير مهمتها وساعدوا على بيان الحقيقة التي كانت وما زالت هدف 

هذه اللجنة المنشـودة. آملـين أن نكـون قـد وفقنـا فيمـا توصـلنا إليـه مـن حقـائق داعـين 
وثـق عـرى المحبـة اهللا سبحانه وتعـالى أن يجنـب شـعبنا ومؤسسـاته كـل مكـروه٬ وأن ي

  واأللفة بين أفراده.
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.

  
  هـ١٤٠٤محرم  ١١القدس في 

  م١٩٨٣/ تشرين أول/١٧الموافق 



 

 ٢٤١

  مراجع الكتاب

  .القرآن الكريم -١
  صحيح مسلم . -٢
ابن تيمية: كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة٬ تحقيـق: عبـد الـرحمن  -٣

  .٢قاسم العاصمي النجدي٬ مكتبة ابن تيمية٬ ط بن محمد بن
دار  �مــع الحركــة اإلســالمية فــي الــبالد العربيــة  �د. أبــو عزة٬عبــد اهللا محمــد  -٤

  الكويت . �الطبعة األولى  �القلم   للنشر والتوزيع 
دار  �الحركــة اإلســالمية فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة  �د.أبــو عمــرو٬ زيــاد  -٥

  م .١٩٨٩ �عكا  �األسوار 
قطاع غـزة تطـورات اقتصـادية وسياسـية واجتماعيـة وعسـكرية  �أبو النمل٬ حسين  -٦

  م.١٩٧٩بيروت  �منظمة التحرير الفلسطينية  �مركز األبحاث  �
  مقابلة شخصية . �د. بارود٬ عبد الرحمن أحمد جبريل  -٨
  مقال . �التميمي٬ محمد أسعد بيوض  -٩

  جريدة القبس الكويتية . -١٠
مكتبــة الفــالح للنشــر  �االنتفاضــة المباركــة ومســتقبلها  �هــاد٬ جهــاد محمــد ج -١١

  الكويت . �والتوزيع الطبعة األولى 
مؤسســة  �االتجاهــات الوطنيــة فــي األدب المعاصــر  �حســين٬ محمــد محمــد  -١٢

  م .١٩٨٠هـ ٬ ١٤٠٠الطبعة الثانية  �الرسالة 
  مقابلة شخصية . �حمد٬ سليمان  -١٣
  فلسطيني بال هوية . �خلف٬ صالح  -١٤
لمحــة  �رجــال الدولــة األحيــاء فــي الكيــان الصــهيوني  �الــريس٬ نــاهض منيــر  -١٥

  م .١٩٨٦ �الطبعة األولى  �عن خلفياتهم وأفكارهم وصراعاتهم 



 

 ٢٤٢

مكتبـــة  �الغـــزو الفكـــري والتيـــارات المعاديـــة لإلســـالم  �د. ســـعيد٬ عبـــد الســـتار -١٦
  م.١٩٧٩هـ ٬ ١٣٩٩ �الطبعة الثانية  �الرياض  �المعارف 

الطبعــة  �اإلخــوان المسـلمون فــي حــرب فلســطين  �الشـريف٬ كامــل إســماعيل  -١٧
  القاهرة . �ميدان السيدة زينب  �دار التوزيع والنشر اإلسالمية  �الثانية 

ي دعـوة اإلخـوان المسـلمون وسائل اإلعالم المطبوعة ف �شعير٬ محمد فتحي  -١٨
  جدة . �ميدان الجامعة  �طبعة األولى ال �دار المجتمع للطبع والتوزيع  �

جيـة فـي القضـية الفلسـطينية دراسـة منه �فلسـطين  �د.صالح٬ محسـن محمـد  -١٩
شـارع الهـرم ٬ الجيـزة  �مركز اإلعـالم العربـي  �مركز الدراسات اإلسالمية  �
  مصر . �

  مقابلة شخصية . �عميرة٬ يوسف  -٢٠
  ره .مقتبسات من شع �عقيالن٬ الشيخ أحمد فرح  -٢١
 �الطبعـة الثامنـة  �دار الشـروق  �معركة اإلسالم والرأسـمالية  �قطب٬ سيد  -٢٢

  م .١٩٨٢
  م .٠٦/١٩٨٣/ ٥٬٤لجنة تقصي الحقائق في جامعة بيرزيت في يومي  -٢٣
مقال لـ بـدر محمـد بـدر  � ٢٤نة الس � ١٦٦العدد  �مجلة المجتمع الكويتي  -٢٤

  " .الدور المصري في صفقة "اتفاقية أوسلو �
  بيان . �المكتب اإلعالمي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"  -٢٥
  قبل أن ُيهدم األقصى . �مصطفى٬ عبد العزيز -٢٦
عمليـة الحسـم فـي قطـاع  �الكتـاب األبـيض �المكتب اإلعالمي لحركة حمـاس -٢٧

  م .٢٠٠٧هـ ٬ ١٤٢٨ �غزة اضطرارًا ال اختيارًا 
  .ملف االنتفاضة  �نصر اهللا٬ راجي  -٢٨
  

   



 

 ٢٤٣

  
  الصفحة  الموضوع

  ٣  إهداء
  ٥  شكر وتقدير

  ٧  تقديم: رئيس الوزراء الفلسطيني األستاذ/ إسماعيل هنية
  ٩  تقديم: رئيس مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني بغزة /د. خالد يونس الخالدي.

  الباب األول
  ١٣  تمهيد: الظروف التي نشأت فيها دعوة اإلخوان المسلمين 

  ١٧  الفصل األول: جماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين 
  ٢٠  الفصل الثاني: جماعة اإلخوان المسلمين في قطاع غزة بعد النكبة

  ٢٢  شعب اإلخوان المسلمين في قطاع غزة 
الفصـــل الثالـــث: أســـباب حـــل جماعـــة اإلخـــوان المســـلمين فـــي مصـــر وقطـــاع غـــزة 

  م١٩٤٩-١٩٤٨
٢٥  

  ٢٩  اإلخوان إلى النشاط وٕالغاء قرار الحل  الفصل الرابع: عودة جماعة
فـي مصـر وأثرهــا علـى جماعـة اإلخــوان  ١٩٥٢الفصـل الخـامس: قيـام الثــورة عـام 

  المسلمين في قطاع غزة 
٣١  

  ٣٥  التوسع في افتتاح شعب لإلخوان في قطاع غزة 
  ٣٨  الفصل السادس: نشاطات اإلخوان المسلمين في قطاع غزة 

  ٣٨  تماعيةأوًال: النشاطات االج
  ٤٠  ثانيًا: النشاطات الثقافية والعلمية 

  ٤٣  ثالثًا: النشاطات الكشفية والتدريبات العسكرية 
  ٤٥  األستاذ هاني بسيسو النائب العام لإلخوان المسلمين في فلسطين

  ٤٨  الفصل السابع: أول تجربة ديمقراطية في قطاع غزة 
  ٥٠  التجربة الديمقراطية الثانية في قطاع غزة 



 

 ٢٤٤

  ٥٠  نقابة معلمي مدارس الالجئين في قطاع غزة 
 ١٩٥٤ينــــاير  ١٥الفصــــل الثــــامن: حــــل جماعــــة اإلخــــوان المســــلمين األول فــــي 

  ١٩٥٤والثاني في نهاية أكتوبر 
٥٤  

  ٦١  عمليات التسلل إلى األرض المحتلة 
  ٦٢  األعمال الفدائية لإلخوان المسلمين في قطاع غزة 

  ٦٦  نة الدعوة الفصل التاسع: تحميلي أما
  ٧١  الفصل العاشر: بداية التنظيم 

  ٧٣  عبد الرحمن بارود 
  ٨٠  الفصل الحادي عشر: توحيد المجموعات اإلخوانية في القطاع 

  ٨٣  بقطاع غزة المكتب اإلداري
  ٨٥  مواجهات بيننا وبين أعداء الدعوة 

  ٨٨  بناء مسجد الشيخ أحمد ياسين 
  ٩١  اهللا عليه  ضابط شرطة يحاول إيذاءنا فيسلط

  ٩٢  موقف ضد حزب عدو 
  ٩٣  الفصل الثاني عشر: كيف تكونت حركة تحرير فلسطين (فتح) 

  ٩٣  أوًال: جذور فتح اإلخوانية 
  ٩٣  ثانيًا: من هم دعاة تكوين حركة فتح 
  ١٠١  ثالثًاً◌: العمليات النضالية لحركة فتح

  ١٠٤  رابعًا: البنية التنظيمية لحركة فتح وقيادتها 
  ١٠٥  خامسًا: عالقة اإلخوان المسلمين الفلسطينيين وحركة فتح

  ١٠٨  سادسًا: ماذا حصل لحركة فتح 
  ١١٠  الفصل الثالث عشر: المحنة مرة أخرى

  ١١٤  الفصل الرابع عشر: أحداث بعد االحتالل الصهيوني لقطاع غزة 
  الباب الثاني



 

 ٢٤٥

  ١٢٥  م١٩٦٧الفصل األول: اإلخوان المسلمون بعد 
  ١٢٧  قوة االتجاه اإلسالمي أسباب

  ١٢٧  أوًال: إقامة المساجد
  ١٢٩  ثانيًا : إنشاء المدارس

  ١٢٩  ثالثًا: النوادي الرياضية
  ١٢٩  رابعًا: االتصال بالجماهير
  ١٣٠  خامسًا: المسابقات العامة

  ١٣٢  سادسًا: معركة منكرات األفراح
  ١٣٤  الزي اإلسالمي سابعًا: معركة الحجاب و

  ١٣٦  ثاني: المواجهات مع أعداء اإلسالمالفصل ال
  ١٣٩  االعتداءات اليسارية المتفرقة على االتجاه اإلسالمي
  ١٤٢  المواجهة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)

  ١٤٥  مواجهات اإلسالميين مع أعداء اإلسالم في الجامعات 
  ١٤٩  ةالفصل الثالث: األسباب التي دفعت الشعب الفلسطيني لالنتفاض

  ١٤٩  أوًال: غطرسة الزعامة الصهيونية واستهتارها بكل العرب
  ١٥١  ثانيًا: معاملة الصهاينة السيئة للفلسطينيين

  ١٥٣  ثالثًا: اعتداءات الصهاينة على المسجد األقصى
  ١٦٥  رابعًا: يأس الفلسطينيين في األرض المحتلة من أي عون من إخوانهم

  ١٦٨  خامسًا: قوة الحركة اإلسالمية
  ١٧٠  الفصل الرابع: كيف انطلقت االنتفاضة 

  ١٧٠  أوًال: في قطاع غزة
  ١٧١  ثانيًا: في الضفة الغربية

  ١٧٣  م١٩٤٨ثالثًا: في المناطق المحتلة عام 
  ١٧٤  الفصل الخامس: ظهور حركة المقاومة اإلسالمية (حماس)



 

 ٢٤٦

  ١٧٨  الصهيونية الفصل السادس: األعمال التي يقاوم بها شباب االنتفاضة القوات
  ١٨٤  الفصل السابع: العمليات االستشهادية

  ١٨٦  الفصل الثامن: مقدمة لمحادثات أوسلو السرية
  ١٨٩  حالة منظمة التحرير في تونس

  ١٩٢  الفصل التاسع: السلطة تعود إلى فلسطين
  ١٩٨  الفصل العاشر: انسحاب الصهاينة من قطاع غزة

  ١٩٨  أسر شاليط -
  ١٩٩  م٢٥/١/٢٠٠٦في  تشريعيةاالنتخابات ال -
  ٢٠١  حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) تكتسح االنتخابات التشريعية -
  ٢٠٢  الجنرال (كث دايتون) يتعهد بالقضاء على حماس -
  ٢٠٤  اتفاق مكة -
  ٢٠٦  أمريكا تعترض على اتفاق مكة -
  ٢٠٧  الصهاينة يحاولون إضعاف حماس -

  ٢٠٨  عبد الرحمن أحمد جبريل بارود
  ٢٠٨  الفصل الحادي عشر : مواقف دفعت حماس إلى الحسم في قطع غزة

  ٢١٠اتفاقات أبرموها٬ سرعان ما نقضوها                                                                                             
  ٢١٢  االنفجار األخير -
  ٢١٢  ثم كانت المفاجأة والمفارقة -
  ٢١٨  الحال بعد الحسم -
  ٢٢١  حرب الفرقان -
  ٢٢٣  حالة القطاع بعد حرب الفرقان -
  ٢٢٧  موقف سلطة فتح في رام اهللا من حرب الفرقان -

  ٢٣٠  الخاتمة
  ٢٣١ملحق النتائج التي توصلت إليهـا لجنـة تقصـي الحقـائق فـي مشـكلة االعتـداء علـى 



 

 ٢٤٧

  الكتلة اإلسالمية في جامعة بيرزيت
  ٢٤٢  مراجع الكتاب

  


