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العمل الع�صكري للإخوان امل�صلمني يف قطاع غزة 
1 1956-1949

مقدمة:

وت�صتت  بالغمو�ص  �ت�صم  جانب  على  �ل�صوء  ي�صلط  �أن  �لف�صل  هذ�  يحاول 

يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  بدور  متعلق  وهو  �حلديث،  فل�صطني  تاريخ  يف  �لرو�يات 

�ملقاومة �مل�صلحة يف قطاع غزة، يف �لن�صف �الأول من خم�صينيات �لقرن �لع�رشين، 

�صة  موؤ�صِّ عنا�رش  كانو�  �لذين  رفاقه  من  وعدد  جهاد(  )�أبو  �لوزير  خليل  وموقع 

يف حركة فتح، يف هذ� �لعمل، وتقدمي �صورة رمبا تكون مغايرة لل�صياق �لتقليدي 

لكتابات عدد من �ملوؤرخني لهذه �حلقبة. ويجيب �لف�صل عن ت�صاوؤالت عما �إذ� كان 

هذ� �لعمل �الإخو�ين عمالً ع�صكرياً منظماً ويلقى رعاية قيادية مركزية �أم مبادر�ت 

فردية لبع�ص �الإخو�ن. ومن هي قيادته؟ وما هي بنيته �لتنظيمية؟ وكيف كان يتم 

متويله وت�صليحه؟ وهل نّفذ عملياٍت ع�صكرية على �الأر�ص؟ وملاذ� تر�جع وَذَوى يف 

منت�صف �خلم�صينيات؟ 

�إىل  �ملوؤلف  �صعى  فقد  قليلة،  �ملو�صوع  هذ�  عن  و�ملن�صورة  �ملكتوبة  �ملو�د  والأن 

�إجر�ء �لعديد من �ملقابالت �ل�صفوية لعدد ممن عا�صو� تلك �ملرحلة، وكان لهم �أدو�ر 

�لرو�يات  من  وي�صتفيد  برموزها،  مت�صلني  �أحد�ثها  على  �صهود�ً  كانو�  �أو  فاعلة 

�ل�صفوية ويحللها ويقارنها مع ما يتوفر من وثائق وكتب ودر��صات من�صورة.

اأوًل: تنظيم العمل الع�ضكري لالإخوان يف القطاع:

جر�حها  بلملمة  م�صغولة   1948 حرب  نهاية  بُعَيد  كانت  �لنا�ص  �أن  �صحيح 

��صتئناف  فكرة  تكون  �أن  �مل�صتغرب  من  يكن  مل  �أنه  غري  �أو�صاعها؛  وترتيب 

هذ� �لف�صل هو در��صة علمية حمكمة، مّت �إجازتها للن�رش.  
1
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�مل�صلمني يف مرحلة مبكرة. فقد كان  �الإخو�ن  �لع�صكري حا�رشة يف نفو�ص  �لعمل 

و�صهد   1948 حرب  يف  �صارك  ممن  و�لعرب  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  من  كثري  لدى 

�جلهاد،  يف  �لرغبة  �لعربية،  و�جليو�ص  �الأنظمة  تخاذل  ور�أى  عينيه،  باأم  كارثتها 

و�ل�صعور باملر�رة، و�ل�صعي لتقدمي �لبديل، دو�فَع حمركًة وموجهة لعمله ون�صاطه 

بن�صاطهم  يرتبط  مل  �الإخو�ن  ع�صوية  على  �الإقبال  �أن  كما  �لتالية.  �ل�صنو�ت  يف 

وكانت  �أي�صاً.  و�لع�صكري  �جلهادي  بدورهم  و�إمنا  فح�صب،  و�خلريي  �لدعوي 

1948 كارثية، فقد �أ�صبح �أكرث من  �أو�صاع �ل�صعب �لفل�صطيني �لناجتة عن حرب 

ثلثي �صكان �لقطاع من الجئي �ملناطق �ملحتلة �صنة 1948، وعانى �لنا�ص �أو�صاعاً 

�صيا�صية و�قت�صادية و�جتماعية �صعبة، بينما كانت ت�صطرم �لرغبة يف �النتقام من 

�لعدو ويف حترير �الأر�ص. لذلك وجد كثريون يف �الإخو�ن �مل�صلمني حم�صناً لتحقيق 

�أمالهم يف �جلهاد و�لتحرير.

يف  �ن�صم  �لذي  جهاد(  )�أبو  �لوزير  خليل  قاله  ما  فهم  يكن  ذلك،  على  وبناء 

�صنة 1951 �إىل جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، �إنهم يف �صنة 1949 عندما كانو� َي�صاألون 

�الإخو�ن  �صفوف  يف  قاتلو�  �إنهم  لهم  يقول  �أغلبهم  كان  �لفرتة،  تلك  عن  �لنا�ص 

“لقد  وي�صيف:  غزة.  قطاع  يف  بال�صباب  �الإخو�ن  عالقة  قّوى  ما  وهذ�  �مل�صلمني. 

�لقطاع  يف  تكن  مل  و�أنه  خا�صة  �صباب،  كمجموعة  “�الإخو�ن“  جتربة  ��صتهوتنا 

قلة،  كانو�  �ل�صيوعيون  و�ل�صيوعيني.  �مل�صلمني“  “�الإخو�ن  �صوى  �صيا�صية  قوى 

وكانت لهم نظرة خا�صة لالأمور، ال تلتقي وم�صاعر �لنا�ص... . �أما �لكرثة �ملنفتحة 

يف  �صي�صارك  )�لذي  حمد  �صليمان  ويذكر   
2

�الإخو�ن“. �صباب  مع  تن�صق  فكانت 

�إن�صاء حركتَي فتح وحما�ص الحقاً( �أنهم قد تاأثرو� ب�صكل كبري بـ“�لقتال �لبطويل 

�إليهم كانو� يعي�صون فكرة  �ن�صممت  �مل�صلمني. عندما  �لرفيع لالإخو�ن  وباخُللُق 

3
�جلهاد نظرياً وعملياً“.

مقابلة �أجرتها �صلوى �لعمد مع خليل �لوزير، �صحيفة ال�شفري، بريوت، 1988/4/25.   
2

�صليمان حمد، عدة مقابالت مع �ملوؤلف، �أبرزها يف �لكويت، 22-1999/11/27؛ وعبد �لرحمن بارود،   
3

مقابلة مع �ملوؤلف، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/14.
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�لتي �صاركت  �مل�رشية  �لع�صكرية  �الإخو�نية  �لقيادة  �أن  ثانية، يظهر  ناحية  من 

توقفت  ما  �إذ�  �أنه  ترى  كانت  ورفاقه،  �ل�رشيف  كامل  وحتديد�ً   ،1948 حرب  يف 

�حلرب بني �جليو�ص �لنظامية، فاإن حرب �لع�صابات يجب �أن ت�صتمر، حتى تكون 

“�الإخو�نية“ �ملتعلقة بحرب   هذه �لروؤية 
4
�جليو�ص �لعربية جاهزة حلرب جديدة.

بكافة  قيا�صاً  ر�ئدة  روؤية  كانت   1948 حرب  نهايات  �إىل  تعود  و�لتي  �لع�صابات 

�الجتاهات و�لقوى �لفل�صطينية و�لعربية. وقد �رشح كامل �ل�رشيف وجهة نظره يف 

“�إن كل تاأخري يف مكافحة �ليهود يكون يف م�صلحتهم دون  حرب �لع�صابات قائالً 

ريب، ويتيح لهم �لفر�ص ملو��صلة �الإعد�د، ويدفعهم للتو�صع على ح�صاب �لعرب“. 

و�أ�صاف �أنه يجب تعطيل عمليات �لبناء و�لتعمري �لقائمة يف “�إ�رش�ئيل“ من خالل 

 5
و�صيلتني هما �حل�صار �القت�صادي وحرب �لع�صابات.

�أنه عندما قب�صت �ل�صلطات �مل�رشية عليهم و�صاقتهم من  �إىل  وي�صري �ل�رشيف 

�صاحات �لقتال �إىل �ل�صجون، كتب عدة مذكر�ت للم�صوؤولني يف �جلي�ص �مل�رشي نادى 

على  و�إرغامه  �لعدو،  الإرهاق  �لفل�صطينية  �ل�صعبية  �لقوة  “ت�صخري  بوجوب  فيها 

قتال طويل �ملدى بو��صطة ع�صابات عربية �صغرية، تنت�رش يف �صحارى فل�صطني، 

�مل�صتعمر�ت  على  وتغري  و�ملعامل،  �مل�صانع  وحترق  و�لطرق،  �جل�صور  فتدمر 

�لرعب  وتن�رش  و�آالتها،  مزروعاتها  يف  و�لتدمري  �لتحريق  يد  وُتعمل  �لزر�عية، 

كثري�ً،  تكلف  لن  �حلالة  هذه  �إن  وقال  وم�صتعمرة“.  وقرية  مدينة  كل  يف  و�لفزع 

كامل �ل�رشيف، مقابلة مع �ملوؤلف، عّمان، �الأردن، 2006/8/3. ولد كامل �إ�صماعيل �ل�رشيف )�أبو �إ�صماعيل(   
4

يف مدينة �لعري�ص ب�صيناء مب�رش �صنة 1926، من قادة كتائب �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني يف حرب 

1948. تابع قيادة �لعمل �الإخو�ين �ملقاوم يف فل�صطني 1950 - نهاية 1953 من �لعري�ص، وقاد �ملقاومة 
�أميناً  ُعنّي  �لقد�ص، حيث  لالإقامة يف  �نتقل   .1953 1951-نهاية  �ل�صوي�ص  قناة  �الإخو�نية لالإجنليز يف 

�أ�صبح رئي�صاً له. حافظ على  1953، ثم  �آخر  للموؤمتر �الإ�صالمي �لعام لبيت �ملقد�ص يف  عاماً م�صاعد�ً 

عالقات قوية مع رو�د حركة فتح وخ�صو�صاً خليل �لوزير. ُعني �صفري�ً لالأردن يف نيجرييا، و�أملانيا، 

�لد�صتور، حيث توىل رئا�صة  �ملنار ثم �صحيفة  �أ�ص�ص مع �صقيقه حممود �صحيفة  و�ل�صني وغريها. 

�الأعيان  جمل�ص  يف  ع�صو�ً  ُعنيِّ  كما   ،1984-1976 �الأردنية  لالأوقاف  وزير�ً  ُعنيِّ  �إد�رتها.  جمل�ص 

�الأردين. مفكر وكاتب عربي �إ�صالمي. تويف رحمه �هلل يف 2008/1/23.

كامل �ل�رشيف، الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني، ط 3 )�لزرقاء، �الأردن: مكتبة �ملنار، 1984(،   
5

لكتابه  �لثانية  �لطبعة  مقدمة  يف  الحقاً  �لع�صابات  حلرب  بالن�صبة  روؤيته  �ل�رشيف  �أو�صح   .11 �ص 

“الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني” �لتي كتبها يف 1951/2/27.
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ولكنها كفيلة بتعطيل �جلهاز �الإن�صائي يف “�إ�رش�ئيل“، وترهق جي�صها، وت�صتنزف 

6
ميز�نيتها، �إىل جانب �خل�صائر �لهائلة �لتي يكن �أن تقع يف �جلنود و�لعتاد.

و�أ�صاف �ل�رشيف �أنهم �رشخو� من ور�ء �أ�صو�ر �ملعتقالت يف مذكر�ت مكتوبة 

�إىل �مل�صوؤولني �أن ��صتمرو� يف �حلرب؛ و�أنه “�إذ� ��صطرتكم �لظروف لوقف �حلرب 

�جليو�ص  عجزت  ما  بتحقيق  كفيلة  وهي  �لع�صابات  حرب  فاأ�صعلو�  �لنظامية...، 

�لنظامية عن حتقيقه“. وقد الحظ �ل�رشيف �أن كلماته ذهبت �أدر�ج �لرياح، و�أ�صبح 

 
7
مقتنعاً “�أنه ال خري يرجى يف هذه �حلكومات“.

�لعمل  ن�صوء  كيفية  عن  و��صحة  معلومات  �أيدينا  بني  فلي�ص  ثالثة،  ناحية  من 

�لع�صكري �الإخو�ين يف قطاع غزة، غري �أن ثمة ما ي�صري �إىل �أن “خمرية“ �لعمل تعود 

�إىل كامل �ل�رشيف. فقد كان كامل �ل�رشيف �أحد قادة �الإخو�ن �مل�صلمني �مل�رشيني 

�أبناء �صيناء.  يافا ويف جنوب فل�صطني، وهو من  1948 يف  �لذين �صاركو� يف حرب 

فبالرغم من وجود بيئة �صيا�صية و�أمنية م�رشية حتارب �الإخو�ن وتطاردهم )بعد 

د كامل ورفاقه من �الإخو�ن وموؤيديهم،  حظر جماعتهم و�غتيال مر�صدهم(، فقد مترَّ

�لقتال.  �لتي ُعقدت يف 1949/2/24، وتابعو�  �لهدنة بني م�رش و“�إ�رش�ئيل“،  على 

غري �أن �ل�صلطات �مل�رشية قامت باعتقاله ورفاقه يف رفح. ثم �أفرجت عنهم يف �أو�ئل 

1950، و��صطر �إىل �لعودة �إىل �لعري�ص. ولذلك، فعندما ��صتقر �ل�رشيف “�مل�صكون“ 

كتبه  ما  �إىل  �لنمل  �أبو  �أ�صار ح�صني   .12 امل�شلمون يف حرب فل�شطني، �ص  الإخوان  �ل�رشيف،  كامل   
6

�ل�رشيف حول حرب �لع�صابات، غري �أنه قال �إنهم مل يتمكنو� من ترجمتها عملياً على �الأر�ص، بحكم 

�ملتو�طئ  بالق�رش  �لوقت  ذلك  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لر�صمية  �لقيادة  تربط  �لتي  �خلا�صة  �لعالقة 

�لق�رش،  على  للثورة  رئي�صياً  مكوناً  كانو�  فاالإخو�ن  �صحيح  غري  وهذ�  ر�أيه.  بح�صب  �الإجنليز،  مع 

�الأوليني. كما تبنى �الإخو�ن  23 متوز/ يوليو يف �صنتيها  �ل�صلطة“ لثورة  “حزب  و�إال فكيف �عتُبو� 

�لقوى  �أبرز  �الإخو�ن  �ل�رشيف. وكان  قادها كامل  �لتي  �ل�صهاينة  �لع�صابات �صّد  �لبد�ية حرب  منذ 

�ملقاومة لالإجنليز يف حرب قناة �ل�صوي�ص؛ فقد �أح�صى �ل�رشيف �أكرث من مئتي عملية ع�صكرية قام بها 

1953 �صّد �الإجنليز؛ ت�صمنت عمليات �غتيال ون�صف و��صتيالء على �أ�صلحة. وهذ�  �الإخو�ن يف �صنة 

�ل�صيوعيني كعمود  �لنمل يف تهمي�ص دور �الإخو�ن، و�لتحدث عن  �أبو  �إليه  �لذي نحى  يخالف �ملنحى 

فقري للمقاومة. �نظر: ح�صني �أبو �لنمل، قطاع غزة 1948-1967: تطورات اقت�شادية و�شيا�شية 

كامل  �أي�صاً:  و�نظر   .74 �ص   ،)1979 م.ت.ف،   - �الأبحاث  مركز  )بريوت:  وع�شكرية  واجتماعية 

�ل�رشيف، املقاومة ال�رشية يف قناة ال�شوي�س، ط 2 )�لزرقاء، �الأردن: مكتبة �ملنار، 1984(، �ص 203.

كامل �ل�رشيف، الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني، �ص 13.  
7
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�لع�صابات  حرب  يف  �إخو�نه(  )وقناعات  قناعاته  تنفيذ  يف  يرتدد  مل  �جلهاد،  بفكرة 

 
8
على �الأر�ص.

وكانت �إحدى �لعالمات �مل�صجعة �أن هناك �ملئات من �ل�صبان �لفل�صطينيني ممن 

تدرب يف مع�صكر�ت �الإخو�ن، وممن يكن �أن ي�صكل “نو�ة“ للن�صال. ومن مدينة 

�ملظلة  حتت  غزة،  قطاع  يف  �مل�صلحة  للمقاومة  �صبكة  ينظم  �ل�رشيف  �أخذ  �لعري�ص، 

�ل�صيخ فريح �مل�صدّر، ويو�صف  له  �مل�صاعدين  �أقرب  �لو��صعة لالإخو�ن. وكان من 

�لرت�بني(،  قبيلة  )�صيخ  �صتة  �أبو  �هلل  وعبد  �الإفرجني،  ح�صن  و�ل�صيخ  عمرية، 

من  بال�رشورة  م�صاعديه  جميع  يكن  ومل   
9
�لعبادلة. و�صدقي  �لبنا،  ورم�صان 

�ملظلة  حتت  للعمل  م�صتعدة  وطنية  �صخ�صيات  منهم  �لعديد  كان  و�إمنا  �الإخو�ن، 

�لتي يوفرها �الإخو�ن.

مناطق  يف   1948 حرب  يف  �صاركو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  بني  من  وكان 

وبرز   
10

مر�د. ونافذ  �لنجار،  يو�صف  وحممد  �صيدو،  �أبو  حممد  فل�صطني  جنوب 

مطيع �لبغد�دي من بني جماهدي �الإخو�ن، خ�صو�صاً يف معركة �لتبة 86، �لتي كانت 

  وقد �أقام هوؤالء 
11

من �أهم �ملعارك �لتي حفظت قطاع غزة من �الحتالل �ل�صهيوين.

�إىل  يف قطاع غزة. وكان يو�صف عمرية من جماهدي �الإخو�ن �لذين هاجرو� �أي�صاً 

قطاع غزة، وكان �صمن �آخر دفعة من �ملقاتلني �لذين �صمدو� يف معارك �لدفاع عن 

  وكان معظم هوؤالء على �صلة بكامل �ل�رشيف.
12

يافا حتى �صقوطها.

�إطار  يف  يدخل  �ل�رشيف  كامل  ن�صاط  �أن  و��صحاً  كان  فقد  ر�بعة،  ناحية  من 

متابعة قيادة �الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش وتوجيههم ومتويلهم، حيث كانو� يوؤمنون 

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
8

مها كامل �ل�رشيف )حمرر(، �صفحات خمتارة من �أور�ق كامل �ل�رشيف، �ص 88، و95، و99. )قامت   
9

�ل�صيدة مها كامل �ل�رشيف م�صكورة باإهد�ء ن�صخة من هذه �الأور�ق للموؤلف، عّمان، 2006(.

�لكويت،  جب،  وفوزي  13–1998/9/14؛  �ل�صعودية،  جدة،  �خل�رشي،  حممد  مع:  مقابالت   
10

.1999/11/20

من  �أبد�ه  ملا  نظر�ً  فاروق  �مللك  ميد�لية  �لبغد�دي  �مل�رشي  �جلي�ص  َمنَح  وقد  جب.  فوزي  مع  مقابلة   
11

يف  امل�شلمون  الإخوان  �ل�رشيف،  كامل  �نظر:   ،86 �لتبة  معركة  عن  �ملعلومات  من  للمزيد  �صجاعة. 

حرب فل�شطني، �ص 71-68. 

يو�صف عمرية، مقابلة مع �ملوؤلف، �لكويت، 1985/11/6.  
12
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ب�رشورة ��صتمر�ر �لعمل �ملقاوم، بالرغم من �لظروف �لقا�صية �لتي عانو� منها نتيجة 

�ل�صجون، و�غتيال  �أع�صائهم يف  �الآالف من  �لنظام �مل�رشي جلماعتهم، وزج  حلِّ 

مر�صدهم �ل�صيخ ح�صن �لبنا. فقد كان كامل �ل�رشيف يحتفظ ب�صلة مبا�رشة بقيادة 

�الإخو�ن �مل�صلمني يف �لقاهرة، يتلقى منها �لتوجيه وت�صاعده يف �لتمويل؛ وحتديد�ً 

عب �ل�صيخ حممد فرغلي، �لذي كان �لقائد �لعام حلملة �الإخو�ن �لع�صكرية يف حرب 

فل�صطني 1948، وكان ع�صو�ً يف مكتب �الإر�صاد، ورئي�ص �ملكتب �الإد�ري لالإخو�ن 

�لقيادي  هرمهم  �أعلى  جعلو�  �الإخو�ن  �أن  يعني  وهذ�   
13

�ل�صوي�ص. قناة  منطقة  يف 

)مكتب �الإر�صاد( هو �لذي يتوىل �الإ�رش�ف �لتنظيمي و�لفني �ملتخ�ص�ص على كامل 

�ل�رشيف. وهو ما يوحي لي�ص فقط بال�صالحيات و�لغطاء �لذي متتع به �ل�رشيف، 

قيادة  لدى  �ملقاوم  �لع�صكري  �لعمل  به  �لذي حظي  �ملركزي  �الهتمام  و�إمنا مبدى 

اً للمتابعة. ومن  �الإخو�ن، باالإ�صافة �إىل مر�عاة ح�صا�صيته �الأمنية �لتي حتتاج خطَّ

�لناحية �الإخو�نية �لر�صمية، و��صل �الإخو�ن تاأكيدهم على �ال�صتعد�د لقتال �لكيان 

�له�صيبي،  ح�صن  �أعلن  �ملثال،  �صبيل  وعلى   .1948 حرب  �نتهاء  بعد  �الإ�رش�ئيلي 

�الإخو�ن م�صتعدون  �أن   1950 �أكتوبر  �الأول/  لالإخو�ن، يف ت�رشين  �جلديد  �ملر�صد 

�إن�صاء جي�ص  �أر�دت  �إذ�  �إمكاناتهم وقدر�تهم حتت ت�رشف �حلكومة،  لو�صع كافة 

14
من �ملتطوعني لفل�صطني.

خط  له  �الإخو�ن،  �أطر  يف  منظم  ع�صكري  عمل  �إن�صاء  فاإن  خام�صة،  ناحية  من 

متابعة خا�ص ال يتبع �الأطر �لتقليدية، مل يكن غريباً عن �أدبيات �الإخو�ن و�صلوكهم 

يف تلك �لفرتة )وال عن �صلوك �لتنظيمات �لوطنية و�لقومية و�لي�صارية(، فقد �أ�ص�ص 

م�رش يف  �ل�رشي“  “�جلهاز  �أو  �خلا�ص“  بـ“�لنظام  يُعرف  ما  �لبنا  ح�صن   �ل�صيخ 

�صنة 1940. وكان يهدف من خالله �إىل �نتقاء جمموعة َنوعيَّة من �الإخو�ن �مل�صلمني، 

للجماعة  باإخال�صها  وتتميز  عالية،  و�إيانية  تربوية  رعاية  تتلقى  بدنياً،  الئقة 

ودعوتها، وباالن�صباط �لكامل، و�ل�رشية، وم�صتعدة لتنفيذ �الأو�مر بدقة و�إتقان، 

ويف �لوقت نف�صه يتم تدريبها ع�صكرياً وتوعيتها �صيا�صياً. وعادة ما ي�صري �الإخو�ن �إىل 

كامل �ل�رشيف، املقاومة ال�رشية يف قناة ال�شوي�س، �ص 48-50، و54، و57؛ ومها كامل �ل�رشيف،   
13

�صفحات خمتارة من �أور�ق كامل �ل�رشيف، �ص 49، و102؛ ومقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.

�صحيفة فل�شطني، �لقد�ص، 1950/10/28.  
14
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�أن �أهم �صبب الإن�صاء هذ� �جلهاز هو �الإعد�د لتحرير فل�صطني من �الحتالل �لبيطاين 

15
ومو�جهة �مل�رشوع �ل�صهيوين؛ وكذلك مو�جهة �لنفوذ �لبيطاين يف م�رش.

وعندما �أر�صل �لبنا يف 1947/10/9 ر�صالة �إىل �جلامعة �لعربية با�صتعد�د جماعة 

 فاإنه 
16

�الإخو�ن يف م�رش الإر�صال ع�رشة �آالف مقاتل دفعًة �أوىل للقتال يف فل�صطني؛

كان يف �حلقيقة ي�صري �صمناً �إىل �لتطور و�الت�صاع �لذي و�صل �إليه “�لنظام �خلا�ص“، 

 وكما 
17

باالإ�صافة �إىل �ت�صاع �صعبية �الإخو�ن يف م�رش، و�رتباطهم بق�صية فل�صطني.

بفعالية   1948 حرب  يف  �لعربية  و�لبالد  فل�صطني  �إخو�ن  �صارك  فقد  معروف  هو 

�إمكاناتهم �ملتاحة. وهي م�صاركة جعلتهم مو�صع  كبرية، مقارنة بغريهم، ووفق 

من  �لكثري  وكان  عام.  ب�صكل  و�مل�صلمني  و�لعرب  فل�صطني  �صعب  وتقدير  �حرت�م 

�مل�صاركني هم من �أع�صاء �لنظام �خلا�ص.

من �ملعروف �أن �لنظام �خلا�ص لالإخو�ن تابع عمله يف م�رش بعد حرب 1948، 

وكان له دور مهم يف �ملقاومة �مل�رشية يف قناة �ل�صوي�ص �صّد �الإجنليز 1954-1951، 

كما كان الأفر�ده �مل�صاركني يف تنظيم �ل�صباط �الأحر�ر يف �جلي�ص �مل�رشي، دور مهم 

يف �النقالب على �لنظام �مللكي يف م�رش يف 1952/7/23. ومل يكن غريباً �أن ي�صعى 

يف  �إخو�نهم  �إىل  �خلا�ص  �لنظام  �أ�صاليب  ونقل  �لع�صكرية،  خب�تهم  لنقل  �الإخو�ن 

قطاع غزة؛ مبا يتنا�صب مع بيئتهم وظروفهم.

من ناحية �صاد�صة، يظهر �أن كامل �ل�رشيف، �بن �صحر�ء �صيناء، ومبا لديه من 

خبة ع�صكرية ناجحة، قد فاز بثقة قيادة �الإخو�ن يف �لقاهرة، لي�ص لتكليفه مبهمة 

قتال �الإ�رش�ئيليني فح�صب، و�إمنا �أ�صيف �إليها مهمة قتال �الإجنليز يف قناة �ل�صوي�ص. 

فعندما ظهرت �أزمة �لقناة يف �أو�خر �صنة 1951، بعد �أن قام رئي�ص �لوزر�ء �مل�رشي 

�الإخو�ن  1899 و1936 مع بريطانيا، قامت قيادة  باإلغاء معاهدتي  با�صا  �لنحا�ص 

يف م�رش بتعيني كامل �ل�رشيف لتويلِّ م�صوؤولية �لعمل �ملقاوم �صّد �الإجنليز. وكان 

 1948-1928 اأحداث �شنعت التاريخ، روؤية من الداخل  الإخوان امل�شلمون:  حممد عبد �حلليم،   
15

)�الإ�صكندرية، م�رش: د�ر �لدعوة، 1983(، ج 1، �ص 260-258.

بريوت:   - )�صيد�   1951-1947 املفقود  والفردو�س  املقد�س  بيت  نكبة  النكبة:  �لعارف،  عارف   
16

�ملكتبة �لع�رشية، 1954(، ج 2، �ص 398.

للمزيد من �لتفا�صيل، �نظر: كامل �ل�رشيف، الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني.  
17
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معظم �لذين �ن�صمو� �إىل �لعمل معه من �أع�صاء �لنظام �خلا�ص يف جماعة �الإخو�ن 

�ملقاومة  هذه  عن  �ل�رشيف  كامل  �ألفه  �لذي  �لكتاب  من  و��صحاً  ويظهر   
18

مب�رش.

�لع�صكرية �أنها غطت �لفرتة 1952-1954 و�أنها ن�صطت يف قناة �ل�صوي�ص و�صيناء، 

�أبو �صتة  �أدو� دور�ً يف دعم هذه �ملقاومة، وبالذ�ت عبد �هلل  و�أن �لبدو �لفل�صطينيني 

 وعلى ما يبدو، فاإن قيادة �الإخو�ن يف م�رش كانت متيل �إىل متابعة 
19

ورجال قبيلته.

�الإ�رش�ف على هذ� �لعمل عب ع�صو مكتب �الإر�صاد �ملعني بال�صاأن �لع�صكري حممد 

فرغلي؛ وعب قائدها �لع�صكري �مليد�ين كامل �ل�رشيف. ورمبا يعود ذلك ل�رشورة 

توحيد �لعمل �لع�صكري �صّد �لبيطانيني و�الإ�رش�ئيليني حتت قيادة و�حدة.

غزة  قطاع  يف  �مل�صلمون  �الإخو�ن  �إن�صاء  �أن  مالحظة  يكن  �صابعة،  ناحية  من 

�أو جهاز�ً معنياً بالعمل �لع�صكري، تعود جذوره �إىل ما بعد خروج �ل�رشيف  عمالً 

�لعمل  با�صتئناف  وغزة  �لقاهرة  يف  �الإخو�ن  رغبة  و�إىل  �مل�رشية،  �ل�صجون  من 

�أجمع  وقد  �ل�صوي�ص.  قناة  يف  �الإجنليز  مقاومة  بقر�ر  تعززت  رغبة  وهي  �ملقاوم، 

�لعمل.  ذلك  وجود  على  �لفرتة  تلك  عا�صو�  ممن  غزة  �إخو�ن  من  قابلناهم  من  كل 

و�إذ� و�صعنا يف �العتبار، �أن قطاع غزة كان حتت �الإد�رة �مل�رشية، و�أن هناك عالقة 

ل�صيقة بني �إخو�ن غزة و�إخو�ن م�رش، و�لتمدد �لطبيعي ل�صبكة عمل كامل �ل�رشيف 

يف  �إخو�نهم  مع  م�رش  �إخو�ن  يتعاون  �أن  �مل�صتغرب  من  يكون  فلن  �لقطاع،  د�خل 

هذ�  �أمن  ل�صمان  و�صيلة  “�جلهاز“  هذ�  �إن�صاء  وكان  �لعمل.  هذ�  �إن�صاء  يف  �لقطاع 

�لعمل �حل�صا�ص وجناحه، وتعبري�ً حقيقياً عن جديته. وكان و�صيلة �أي�صاً لتجاوز 

حالة “�النفال�ص“ و�النفتاح �جلماهريي �لو��صع للجماعة، من خالل �نتقاء نوعية 

خا�صة عالية �الن�صباط و�اللتز�م و�ال�صتعد�د�ت وجتنيدها. ولذلك، فقد �عتمدت 

�ل�رشية يف ع�صويتها، وعملت بعيد�ً عن كثري من �لقياد�ت �الإخو�نية �لتقليدية.

على �صبيل �ملثال، �أكد عبد �هلل �أبو عزة )�لذي برز الحقاً يف قيادة �إخو�ن �لقطاع( 

 ونبه يف كتابه “مع �حلركة �الإ�صالمية“ 
20

يف مقابلة مع �لباحث، وجود هذ� �جلهاز.

كامل �ل�رشيف، املقاومة ال�رشية يف قناة ال�شوي�س، �ص 57، و71.  
18

�ملرجع نف�صه، �ص 143، و208-207.  
19

عبد �هلل �أبو عزة، مقابلة مع �ملوؤلف، �أبو ظبي، �الإمار�ت، 1998/6/29.  
20
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�إىل �أن �لتنظيم �لع�صكري لالإخو�ن يف م�رش، وبالذ�ت �صخ�ص قائد �الإخو�ن يف حرب 

�إخو�ن  نفذها  �لتي  �لفد�ئية  �الأعمال  عن  مبناأى  يكن  مل  فرغلي(،  )حممد  فل�صطني 

�لقطاع، من حيث �لت�صجيع و�لتوجيه، ورمبا �أي�صاً من حيث ت�صهيل �حل�صول على 

“كان هناك  �إنه   و�أو�صح �أبو عزة 
21

�الألغام و�الأ�صلحة �خلفيفة و�لذخرية و�لنقود.

ملختلف  وجمع  �ل�صالح،  على  ٍب  تدرُّ من  �لع�صكري  باجلانب  ُيعنى  �رشي  ن�صاط 

�أنو�ع �الأ�صلحة �خلفيفة“. هذ� �جلانب مل يكن معلوماً لدى �أبو عزة يف �ل�صنة �الأوىل 

و�أو�ئل   1953 �أو�خر  يف  �صئيل  بقدٍر  عنه  وَعلِم  �مل�صلمني؛  �الإخو�ن  يف  لع�صويته 

22
 .1954

يذكر �أع�صاء �لتنظيم �لع�صكري �خلا�ص �لذين قابلهم �ملوؤلف )حممد �خل�رشي، 

وفوزي جب، وخريي �الأغا، وحممد �صيام( �أن هذ� �لعمل كان عمالً �رشياً منظماً 

جد�ً. وهم يرون �أن هذ� �لعمل كان بقيادة كامل �ل�رشيف يف �لعري�ص، وي�صتفيد من 

خب�ت �لنظام �خلا�ص مب�رش. �إذ ي�صري فوزي جب �أن �لنظام �خلا�ص يف م�رش كان 

و�لتعليمات  �الإ�صالمية،  �لثقافة  خطوط  تغطي  وتوجيهات  مذكر�ت  �إليهم  ير�صل 

23
�الأمنية، مبا يف ذلك كيفية �لت�رشف �ل�صليم يف خمتلف �لظروف.

ويظهر �أن هذ� �الرتباط كان �رتباطاً “خيطياً مرناً“، ��صتفاد فيه �إخو�ن غزة من 

�لنظام �خلا�ص لالإخو�ن �مل�رشيني، لكنهم مل ياأخذو� �الأو�مر منه مبا�رشة، و�حتفظو� 

بخ�صو�صية و�صعهم يف �لقطاع، ومل ين�صغلو� بالهموم و�الأعباء و�مل�صاكل �لد�خلية 

 وهذ� يعني عملياً 
24

�أنف�صهم، وبني �الإخو�ن و�لنظام نف�صه يف م�رش. بني �الإخو�ن 

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية يف الدول العربية )�لكويت: د�ر �لقلم، 1985(، �ص 34.  
21

�ملرجع نف�صه، �ص 16.  
22

مقابلة مع فوزي جب. �خلط �لعام لرو�ية يحيي عا�صور )حمد�ن( �لذي �أ�صبح الحقاً من قياد�ت فتح،   
23

“�لنظام �خلا�ص“ لالإخو�ن، و�لتدرب  �أبي جهاد مع كامل �ل�رشيف، و�ال�صتفادة من  يدعم تو��صل 

�ل�رشي على �ل�صالح يف منطقة �لعري�ص. �نظر: �صعود �ملوىل، من فتح اإىل حما�س: البدايات الإخوانية 

والنهايات الوطنية )جديدة �ملنت، لبنان: د�ر �صائر �مل�رشق، 2018(، �ص 109-108.

يف  ع�صو�ً  يكن  مل  و�أنه  �الإر�صاد،  مكتب  من  كان  متابعته  خط  �أن  �ل�رشيف  كالم  يوؤكده  �الجتاه  هذ�   
24

�لنظام �خلا�ص �إال يف وقت متاأخر جد�ً، ولفرتة ق�صرية؛ قبيل مغادرته مل�رش، ول�صاأن د�خلي متعلق 

باإخو�ن م�رش. �نظر: مها كامل �ل�رشيف، �صفحات خمتارة من �أور�ق كامل �ل�رشيف، �ص 16-15، 

و108؛ ومقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.
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عن  م�صتقالً  كان  غزة  قطاع  يف  �ل�رشيف  عليه  �أ�رشف  �لذي  �لع�صكري  �لعمل  �أن 

“�لنظام �خلا�ص“ لالإخو�ن �مل�رشيني؛ و�إن كانت طبيعة �النتماء جلماعة �الإخو�ن 
منا�صبة  بيئة  توفر  �أنها  كما  �أحياناً،  نف�صها  �مل�صطلحات  ��صتخد�م  باجتاه  تدفع 

لتناقل �خلب�ت و�ملعلومات. ولذلك، مل يكن م�صتغرباً �أن ي�صتخدم عدد ممن قابلهم 

 حيث 
25

�لباحث ��صم “�لنظام �خلا�ص“ �أو “�جلهاز �خلا�ص“ لهذ� �لعمل �لع�صكري،

��صتخدمو� ب�صكل و��صح �ال�صم �مل�رشي نف�صه، رمبا ت�صهيالً يف �لتعبري عن ذلك 

�جل�صم �لع�صكري، �أو �أ�صوة وتقليد�ً لال�صم �مل�صتخدم لدى �إخو�ن م�رش. غري �أننا 

ال منلك حتى �الآن دليالً قاطعاً على �أن هذ� �جل�صم �لع�صكري قد �أعطي ��صم “�لنظام 

�خلا�ص“ ب�صكل ر�صمي. ويف �أي حال، فاإن ��صتخد�منا مل�صطلح “�لنظام �خلا�ص“ 

�أو “�جلهاز �خلا�ص“ يف هذه �لدر��صة هو من باب �ملرت�دفات �ملتد�ولة للتعريف بهذ� 

�لعمل �لع�صكري، ولي�ص ��صتخد�ماً ��صطالحياً ر�صمياً.

�أن  �الإخو�ن  قيادة  �إمكان  �لقطاع، �صار يف  �لع�صكري يف  �لعمل  �إن�صاء هذ�  ومع 

�الإ�رش�ئيلي؛  �الحتالل  �صّد  �لع�صكرية  �ملقاومة  متابعة  �الأول:  باجتاهني؛  ت�صري 

قناة  يف  �لبيطانيني  �صّد  ن�صالهم  يف  �مل�رشيني  �مل�صلمني  �الإخو�ن  دعم  و�لثاين: 

26
�ل�صوي�ص.

ثانيًا: الهيكل التنظيمي:

�لقيادة  �إ�رش�ف  حتت  مو�صوعاً  �لن�صاط  هذ�  يكن  مل  �لعمل،  جناح  ل�صمان 

�لر�صمية لالإخو�ن يف غزة. لذلك فاإن �ل�صيخ عمر �صو�ن ورفاقه يف �ملكتب �الإد�ري، 

�الإخو�ين، وممن ال  �ل�صعبية و�الجتماعية و�لدعوية للعمل  �لو�جهة  ممن كانو� يف 

يتالءم هذ� �لعمل مع طبائعهم �أو خلفيات �ن�صمامهم �إىل جماعة �الإخو�ن، مل يكونو� 

 وحتى �لقياد�ت �الإخو�نية �ل�صابة )�لتي حلَّت الحقاً 
27

يعرفون �صيئاً عن هذ� �لعمل.

ممن ��صتخدم هذ� �مل�صطلح: حممد �خل�رشي، وحممد �صيام، وخريي �الأغا، وفوزي جب، ومنري   
25

عجور.

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
26

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
27
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�لبديع  وعبد  عزة،  �أبو  �هلل  وعبد  ب�صي�صو،  هاين  �أمثال  �لتقليدية(،  �لقياد�ت  حملَّ 

 وهذ� �صلوك مل يكن غريباً كما 
28

�لعمل. �صابر، كان لديهم جمرد فكرة عامة عن 

ذكرنا عن طبيعة عمل �لتنظيمات و�الأحز�ب، عندما تتبنى قياد�تها �ملركزية خطوط 

عمل ذ�ت طبيعة ح�صا�صة كاالأعمال �لع�صكرية و�الأمنية. وكان من �لو��صح �أن هناك 

عدد�ً من �لقياد�ت �ملوجودة يف مو�قع مهمة توفر �لغطاء للعمل، مثل �ل�صيخ ها�صم 

�ل�صعب  روؤ�صاء  وبع�ص  �الإد�ري،  �ملكتب  يف  �لع�صوين  �ملزيني  و�صادق  �خلزند�ر 

29
وقياد�ت يف �لعمل �لطالبي.

من ناحية �لهيكلية �لتنظيمية، فقد �أو�صحنا �أن كامل �ل�رشيف كان يتوىل قيادة 

�الإر�صاد مب�رش، من خالل  تتم متابعته مركزياً من مكتب  و�أنه كانت  �لعمل،  هذ� 

ع�صوه �ل�صيخ حممد فرغلي. وقد �أ�صار �ل�رشيف �إىل �أن هذ� �لعمل كان له نقباوؤه يف 

كافة مناطق �لقطاع. و�أن �الأ�صخا�ص �ملعنيني بهذ� �لعمل يف �لقطاع، كانو� يزورونه 

 وقد �أكد عدد من �أع�صاء هذ� �جلهاز 
30

ب�صكل منتظم لت�صلم �الأو�مر ومتابعة �لعمل.

�أن �الأو�مر كانت تاأتي بالفعل من كامل �ل�رشيف، وكانت ت�صل �أحياناً من م�صاعدي 

 
31

�ل�رشيف وحتديد�ً �أخوه حممود �ل�رشيف وعبا�ص �ل�صي�صي.

يف  �ل�رشيف(  )كامل  �لعمل  قيادة  مع  �لو�صل  �صلة  هو   
32

�صيدو �أبو  حممد  كان 

�لعري�ص. وكان �أبو �صيدو يعمل �صباكاً يف �جلي�ص �مل�رشي يف �لعري�ص، وكان معتاد�ً 

خريي �الأغا، مقابلة مع �ملوؤلف، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/16.  
28

مقابالت مع: حممد �صيام، كو�الملبور، ماليزيا، 4-2000/6/5، و�صليمان حمد، وحممد �خل�رشي.  
29

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
30

�أن  �خل�رشي  وذكر  �الأغا.  وخريي  �صيام،  وحممد  جب،  وفوزي  �خل�رشي،  حممد  مع:  مقابالت   
31

ماأمون �له�صيبي، �بن �ملر�صد �لعام ح�صن �له�صيبي، و�لذي �أ�صبح �ملر�صد �لعام لالإخو�ن فيما بعد، 

كان يعمل قا�صياً يف غزة، وتعاون �أي�صاً بال�رش مع �لن�صاط �لع�صكري جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف 

غزة.

ولد حممد �أحمد �أبو �صيدو يف مدينة غزة يف 1931/1/15. �صارك مع كتائب �الإخو�ن يف حرب 1948.   
32

كان من �أبرز قادة �لعمل �الإخو�ين �لع�صكري يف قطاع غزة يف �لن�صف �الأول من �خلم�صينيات. �نتقل 

1965، ثم يف جمال �لتوجيه �لفني  1957، حيث عمل يف جمال �لتدري�ص حتى  للعمل يف �لكويت �صنة 

يف وز�رة �لرتبية حتى 1990. �نتمى حلركة فتح يف بد�ياتها �الأوىل يف �لكويت. عمل يف �لهيئة �خلريية 

�الإ�صالمية �لعاملية يف �لفرتة 1992-1998. تويف رحمه �هلل عندما كان ذ�هباً للعمرة يف مكة �ملكرمة يف 

.1999/11/7
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على �لعودة �إىل غزة يف عطلة نهاية �الأ�صبوع. وقد وفر له ذلك غطاء مالئماً ملتابعة 

 وقد �أكد �ل�رشيف ذلك، و�أ�صاف �أن خليل 
33

�لعمل وتو�صيل �ملعلومات و�لتعليمات.

 مما ي�صري �إىل وجود مكانة 
34

�لوزير )�أبو جهاد( كان يزوره �أي�صاً للغر�ص نف�صه،

خا�صة للوزير يف هذ� �لعمل.

من ناحية تنظيمية، مّت تق�صيم قطاع غزة �إىل ثالث مناطق:

غزة: ويتوىل قيادتها خليل �لوزير )�أبو جهاد(، وكان من بني م�صاعديه فوزي   .1

جب، وحممد �خل�رشي، ومعاذ عابد، وعبده �أبو مريحيل، وحمد �لعايدي.

حممد ي�صاعده  وكان  �الأغا،  خريي  قيادتها  ويتوىل  )خانيون�ص(:  �لو�صطى   .2 

�أبو �رشد�نة.

 وكان ي�صاعده مو�صى 
35

�جلنوب )رفح(: ويتوىل قيادتها حممد يو�صف �لنجار؛  .3
36

ن�صار، وتوىل �إبر�هيم عا�صور يف وقت الحق �لقيادة مكان �لنجار.

مع ُبنيته  ��صتكمل  قد  كان  �لع�صكري  �جلهاز  فاإن  �خل�رشي،  ر�أي   ويف 

 
نهاية 37.1953

�لعمل  د�ئرة  لتو�صيع   1953 نهاية  يف  �لقد�ص  �إىل  �ل�رشيف  كامل  �نتقل  وعندما 

�لع�صكري �ل�رشي حتت غطاء �ملوؤمتر �الإ�صالمي �لعام، من �جلبهة �ل�رشقية وحتديد�ً 

�ل�صفة �لغربية )�نظر �لبند: تا�صعاً من هذ� �لف�صل( قام ببع�ص �لرتتيبات �جلديدة 

�لتي تتنا�صب مع و�صعه �مل�صتجد. فاأبقى على خيوط �ت�صاالته مع �لقطاع و�صيناء، 

 كما يبدو 
38

من خالل �أخيه حممود �ل�رشيف �لذي تابع �لعمل يف �لق�صيمة و�لعري�ص.

�أن �ل�رشيف ��صتفاد من هروب حمد �لعايدي )م�صاعد خليل �لوزير( يف �صنة 1954 

مقابالت مع: حممد �خل�رشي، وفوزي جب، وحممد �صيام، وخريي �الأغا.  
33

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
34

مقابلتان مع: حممد �خل�رشي، وخريي �الأغا.  
35

مقابلة مع فوزي جب. ويرى فوزي جب �أن �ملع�صكر�ت �لو�صطى )�لن�صري�ت، و�لبيج، و�ملغازي(   
36

كانت متثل منطقة ر�بعة، بقيادة �صوقي �خلر�ز.

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
37

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
38
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�إىل �ل�صفة �لغربية، يف �لتو��صل مع �أبي جهاد وقيادة �لعمل �لع�صكري يف �لقطاع؛ 

39
حيث �أكد �أبو جهاد دور �لعايدي يف تفعيل خط �لعمل �ملقاوم بني �خلليل وغزة.

مل تطل هذه �لهيكلية �لتنظيمية طويالً، �إذ قامت �ل�صلطات �الأردنية بطرد كامل 

 وبالتايل تلقى �لعمل �لع�صكري 
40

�ل�رشيف بعد �أقل من عامٍ على ��صتقر�ره يف �لقد�ص.

�رشبة قا�صية �صنة 1954، ووُ�صع حدٌ لطموحاته، لي�ص يف �ل�صفة �لغربية و�الأردن 

فح�صب، و�إمنا بال�رشبة �الأعنف �الأخرى �لتي تلقاها �الإخو�ن من نظام عبد �لنا�رش 

للهرب،  �ل�رشيف  حممود  ��صطر  مما  نف�صها،  �ل�صنة  �أو�خر  يف  �ملن�صية  حادثة  بعد 

حيث نتج عن ذلك توقُّف �الإ�رش�ف و�لدعم �للوجي�صتي على �لعمل �ملقاوم يف �لقطاع 

 
41

من �لعري�ص و�لق�صيمة يف �صيناء.

�ل�صلطات  وزج  و�الإ�رش�ف،  �ملتابعة  على  ورفاقه  �ل�رشيف  قدرة  �نعد�م  ومع 

�مل�رشية لالإخو�ن يف �ل�صجون، مل يعد لدى �لعمل �لع�صكري يف �لقطاع ثمة هيكلية 

�جتهاد�ت  �صمن  م�صريته  يتابع  جعله  ما  وهو  �الإخو�ن.  بقيادة  مت�صلة  تنظيمية 

قياد�ته �ملحلية، يف ظروف �أكرث �صعوبة، وبرت�جٍع تدريجي يف �الأد�ء. وهو تر�جع 

�صيف  �أو�خر  يف  م�رش  يف  للدر��صة  �لقطاع  من  �لوزير  خليل  خروج  مع  تكر�ص 

�نتهت �صيف  1955، ليق�صي فرتة غري م�صتقرة بني م�رش و�ل�صعودية و�لقطاع 
زمالئه  على  ينطبق  نف�صه  و�حلال  �لكويت.  يف  مدر�صاً  للعمل  ذهب  عندما   1957
يف قيادة �لعمل �لع�صكري، �إذ �صبقه حممد �أبو �صيدو �إىل �لكويت؛ كما غادر خريي 

�الأغا �لقطاع للعمل يف �ل�صعودية �صنة 1956، ويف �ل�صنة نف�صها غادر حممد يو�صف 

قطر.  يف  للعمل  ينتقل  �أن  قبل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملقام  به  لي�صتقر  �لقطاع  �لنجار 

ومع ذلك، فثمة موؤ�رش�ت على ��صتمر�ر وجود “بوؤر“ للجهاز يف �ل�صنتني �لتاليتني 

�لوزير �حتفظ ببع�ص  �أن   كما يظهر 
42

)1957-1958( كانت يف طريقها لالندثار.

مقابلة �صلوى �لعمد مع خليل �لوزير، ال�شفري، 1988/4/26. و�نظر �أي�صاً: حم�صن ها�صم �خلزند�ر،   
39

فل�شطني يف عيون الإمام ال�شهيد ال�شيخ ها�شم اخلزندار )د.م: د.ن، 2011(، �ص 291-290.

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
40

ال�شيا�شة:  عن  بعيداً  �لتل،  يو�صف  ملك  �أي�صاً:  و�نظر   .2006/8/3 �ل�رشيف،  كامل  مع  مقابلة   
41

ان، �الأردن: د.ن، 1996(، �ص 351.  �شخ�شيات اأردنية )عمَّ

منري عجور، مقابلة مع �ملوؤلف، �لكويت، 1999/11/24؛ ومقابلة مع فوزي جب.  
42
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 غري �أن هذ� �النطفاء 
خطوطه للعمل �لع�صكري وهو يف �خلارج حتى �صنة 43.1958

�لتدريجي، كان ي�صاحبه �ن�صغال �لعديد من �لقياد�ت �ل�صابقني للجهاز بالبحث عن 

�صيغة جديدة يف �لعمل، متثلت يف حركة فتح الحقاً.

��صتخبار�تياً متعلقاً  �أمنياً  �أن هيكلية �لعمل �صملت خطاً  �أخرى، يظهر  من جهة 

ببيئة �لعمل يف قطاع غزة. و�ملعلومات �ملحدودة �لتي بني �أيدينا م�صدرها �أحد �لذين 

�للولو، وليد  مع  قام  �أنه  يذكر  �إذ  جب.  فوزي  وهو  باأنف�صهم،  �لعمل  هذ�   مار�صو� 

�صيدو،  �أبو  وحممد  ب�صي�صو  وهاين  �لوزير  خليل  مع  م�صبق  ترتيب  على  بناء 

ذلك  يف  مبا  �ملعلومات  من  �لكثري  جمع  و��صتطاعا  �ل�صيوعيني،  تنظيم  باخرت�ق 

44
�الأع�صاء. �صماء  �أ

من�صور�ً  �الإخو�ن  �أعد   ،1954 �صنة  لالإخو�ن  �مل�رشي  �لنظام  �رشب  وبعد 

يف  �مل�رشية  �ل�صلطات  ف�صاد  وجو�نب  “ف�صائح“  ت�صمن  �صفحة   48 من  �إعالمياً 

�إد�رة �لقطاع. و�صهر على �إعد�دها الأ�صهر عديدة خليل �لوزير وفوزي جب، ومما 

ت�صمنته ما كان يقوم به بع�ص �مل�صوؤولني من �رشقة �لتبعات �لتي تاأتي عن طريق 

فقط،  �لتوزيع  �إال  يبَق  ومل  �ملذكرة،  ُطبعت  �أن  وبعد  �لرحمة“.  بـ“قطار  يعرف  ما 

حيث   
45

�إتالفها. يتم  باأن  �صيدو،  �أبو  حممد  طريق  عن  �لقيادة  من  تعليمات  جاءت 

يبدو �أن �لقيادة ف�صلت عدم زيادة �لت�صعيد مع نظام عبد �لنا�رش، وعدم �لدخول 

يف مهاتر�ت �إعالمية.

ثالثًا: التجنيد والع�ضوية:

بناء  لالأفر�د  دقيق  �نتقاء  يتم  كان  �الإخو�ن،  �لطالب  من  كبرية  �أعد�د  بني  من 

ال �لذين  �لكتومون  �لن�صطون  �مللتزمون  �أولئك  خ�صو�صاً  حمددة  مو��صفات   على 

�الأهلية  �الأردن:  )عّمان،  الأديب  اأبو  الزعنون  �شليم  مذكرات  وامل�شرية:  ال�شرية  �لزعنون،  �صليم   
43

للن�رش و�لتوزيع، 2013(، �ص 81.

مقابلة مع فوزي جب.   
44

مقابلة مع فوزي جب.  
45
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 وكان �لتجنيد يرتكز على �الأفر�د يف �صن 15-19 عاماً؛ 
46

يو�جهون م�صاكل �جتماعية.

�أو�صاعهم  على  يحافظون  �الأفر�د  وكان  �لثانوية.  �ملد�ر�ص  طلبة  �لغالب  يف  وهم 

�لعام؛  �لعمل  يف  �لظهور  �إىل  ييلون  ال  ولكنهم  �الإخو�ن،  جماعة  يف  “�لعادية“ 
47

ويحر�صون على �أال تك�صف ع�صويتهم حتى لزمالئهم يف جماعة �الإخو�ن.

كان عبا�ص �ل�صي�صي و�أبو �صيدو يتنقالن بني �ُصعب �الإخو�ن لتجنيد �الأع�صاء، 

�لزعنون ع�صو�ً   وكان ريا�ص 
48

�الإخو�ن. �أبو جهاد دورً� ن�صطاً يف جتنيد  و�أدى 

�ملتو�صطة  �ملد�ر�ص  يف  �لطالب  ق�صم  عن  وم�صوؤوالً  �خلا�ص“،  “�جلهاز  يف  ن�صطاً 

خليل  نف�صها  �ملدر�صة  يف  �الإخو�ن  طالب  قياد�ت  �أبرز  من  وكان   
49

و�لثانوية.

 وكان �أبرز قادة ك�صافة �الإخو�ن 
50

�صحدة زعرب؛ وله �أي�صاً �صلة بالعمل �خلا�ص.

هوؤالء  ��صتخدم  وقد   
51

عجور. ومنري  عابد  معاذ  وحتديد�ً  �لعمل،  بهذ�  مرتبطني 

مو�قعهم �لتنظيمية و�الإد�رية يف جتنيد �الأع�صاء للعمل �لع�صكري. �أما حمد �لعايدي 

 ويذكر حممد �صيام �أنه عندما �لتقى عدد�ً من هوؤالء �لبدو، �أخذ 
52

فكان يجند �لبدو.

  وهو ما ي�صري �إىل �أن �الإخو�ن كانو� يت�صاهلون 
53

�نطباعاً �أنهم ب�صطاء وغري متعلمني.

باالأر�ص،  وملعرفتهم  يتلكونها،  �لتي  �لع�صكرية  للمز�يا  رمبا  للبدو،  جتنيدهم  يف 

�لن�صري�ت( خميم  )من  مريحيل  �أبو  عبده  وكان  �لعمليات.  تنفيذ  على   وقدرتهم 

الأع�صاء  �جتماعات  عقد  يتم  كان  �لزيتون  حي  يف  �أهله  منزل  ويف  غزة،  يف  يَدْر�ص 

55
 كما كان رم�صان �لبنا ع�صو�ً يف هذ� �لعمل.

54
�لعمل �خلا�ص.

مقابلة مع حممد �صيام.  
46

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
47

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
48

مقابلة مع حممد �صيام.  
49

مقابلتان مع: منري عجور، وحممد �صيام.   
50

مقابلتان مع: منري عجور، وحممد �صيام.   
51

مقابلة مع حممد �صيام.   
52

مقابلة مع حممد �صيام.   
53

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
54

مقابلة مع خريي �الأغا. يف وقت الحق �ن�صم رم�صان �لبنا �إىل فتح.  
55
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يالحظ �أنه يف �إطار �لعمل �لعام لالإخو�ن كان حممد �صيام نقيب �الأ�رشة )�لوحدة 

يف  فيها  ع�صو�ً  �لوزير  خليل  كان  �لتي  �مل�صلمني(  �الإخو�ن  منظومة  يف  �لرتبوية 

وبينما  فل�صطني.  ثانوية  يف  نف�صه  �ل�صف  يف  كالهما  وكان   .1955-1953 �لفرتة 

كان خليل �لوزير يتابع عمله �لع�صكري ب�رشية، تكرر �أن ي�صتكي حممد �صيام من 

 غياب �أو �صعف �لتز�م �أبي جهاد باالأ�رشة. غري �أنه مّت �إخباره �أال ينزعج، و�أن يعذر

 وهو 
56

�أبا جهاد. وقد عرف �صيام �ل�صبب عندما �لتحق هو نف�صه بالعمل �لع�صكري.

ما يوؤكد �أن �مل�صوؤولني �ملعنيني كانو� يوفرون �لغطاء للعمل، ومل يكونو� عقبة يف وجهه.

�إليها كمجموعة غري من�صبطة، وكان يف ع�صويتها  ُينظر  كانت هناك جمموعة 

�صليم �لزعنون، و�صالح خلف )�أبو �إياد(، و�صعيد �ملزين )�أبو ه�صام(. وكانت تطلق 

ُ�رشة �حلق“ �أو “كتيبة �حلق“؛ غري �أن خليل �لوزير متكن من 
 
على نف�صها ��صم “�أ

 من جهة �أخرى، فقد ��صتخدم �لعمل �لع�صكري 
57

��صتيعابها يف �لتنظيم �لع�صكري.

58 
 ��صم “�صباب �لثاأر �الأحر�ر“ الإ�صد�ر بيانات وت�رشيحات يف �لفرتة 1956-1953.

وقد �أ�صار �لباحث زياد �أبو عمرو �إىل هذين �ال�صمني يف در��صته حول �الإخو�ن �مل�صلمني 

�أنهما جمموعتان تخططان الأعمال ع�صكرية؛  �أنه قدمهما على  يف قطاع غزة، غري 

�لقطاع. وقد ذكر  �لع�صكري يف  �لتنظيم �الإخو�ين  �أنهما كانتا �صمن  �إىل  ُي�رش  ومل 

وعمر �ل�صفطاوي،  �أ�صعد  مثل  �ملجموعتني  هاتني  �صمن  �أخرى  �أ�صماء  عمرو   �أبو 

وعندما �حتلَّ 
59

�أبو �خلري، و�إ�صماعيل �صويرجو، وحممد �لنونو، وح�صن عبد �ملاجد.

60
�الإ�رش�ئيليون قطاع غزة مّت تغيري ��صم “�صباب �لثاأر �الأحر�ر“ �إىل “�ملقنَّعون“.

مقابلة مع حممد �صيام.  
56

مقابلة مع حممد �خل�رشي. �أ�صار �أبو عزة �إىل �أنه ظهر بني طالب �الإخو�ن تكتالن �لتفَّ �أحدهما حول   
57

ح�صن عبد �حلميد، و�لثاين حول �صليم �لزعنون؛ وكان �لتناف�ص بينهما طبيعياً ال يخد�ص �الإخال�ص 

ومب�أ من �الإ�رش�ف يف طلب �لزعامة. و�أ�صاف �أن �ملجموعة �لتي جتمعت حول �لزعنون كان ��صمها 

احلركة  مع  عزة،  �أبو  �هلل  عبد  �نظر:  فتح.  حلركة  بعد  فيما  جميعاً  �ن�صمو�  و�أنهم  �حلق“،  “كتيبة 
الإ�شالمية، �ص 19-18.

مقابلة مع فوزي جب.  
58

فل�صطني  )عكا،   1967-1948 غزة  قطاع  يف  ال�شيا�شية  احلركات  اأ�شول  عمرو،  �أبو  زياد  �نظر:   
59

�ملحتلة: د�ر �الأ�صو�ر، 1987(، �ص 78.

مقابلة مع فوزي جب.  
60
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ويف �صعبة �لرمال مّت جتنيد نحو 50-60 ع�صو�ً. وكان �لعدد �أقل �أو �أكرث قليالً 

 وبلغ �ملجموع نحو 150-200 ع�صو وفق تقدير خريي 
61

يف باقي �ُصعب �لقطاع.

 ولعلنا منيل �إىل تقدير �الآغا بناء على 
63

 بينما قدره فوزي جب بب�صع مئات.
62

�الآغا،

موقعه �مل�صوؤول، وبناء على تقدير �أعد�د من �صمدو� يف ع�صوية �الإخو�ن، و�لذين 

كان ُجلُّهم من �لنظام �خلا�ص، بعد �رشبة عبد �لنا�رش لهم يف �أو�خر �صنة 1954. �إذ 

�إن كل من ظّل على �لتز�مه باالإخو�ن كان نحو 250 ع�صو�ً، معظمهم من �لطالب. 

ً  ويف مدينة غزة وحميطها مبا يف ذلك خميمي جباليا و�ل�صاطئ، ثبت نحو 60 طالبا

 
64

ع�صويتهم. على   )... وجتار،  وعمال،  )مدر�صني،  �الأخرى  �لقطاعات  من  و20 

وبالتايل �أ�صبح �أع�صاء �لق�صم �لع�صكري �أو �لنظام �خلا�ص هم �لنو�ة �ل�صلبة لالإخو�ن 

65
يف �لقطاع، بعد �أن �ن�صحب كثريون من �لكبار و�لتقليديني وغري �مللتزمني.

��صتفاد �الإخو�ن �لفل�صطينيون، خ�صو�صاً يف �لن�صاط �لع�صكري، من ع�صوين 

م�رشيني �رشيني يف �الإخو�ن؛ �الأول كان عبد �لغفار �لذي كان يعمل يف مكتب �حلاكم 

�الإد�ري لقطاع غزة، حيث كانت جميع �ملر��صالت و�الت�صاالت تقع يف يده؛ و�لثاين 

��صمه متويل وكان م�صوؤوالً عن �خلدمات �لال �صلكية. وقد �أدى �الثنان دور�ً كبري�ً 

يتم تزويد  �الإخو�ن و�رشباته، حيث كان  �مل�رشي �صّد  �لنظام  يف تخفيف �صغط 

�الإخو�ن باملعلومات �ملفيدة، ويتم �إنذ�ر من ُتقرر �ل�صلطات �مل�رشية �عتقاله. ولذلك 

�الأ�صماء و�ملحتويات  �لوثائق وقو�ئم  باإخفاء  �تخذو� �حتياطاتهم  �الإخو�ن قد  كان 

 وقد تعاون خليل �ل�صيخ 
66

�ملهمة من �ُصعب �الإخو�ن قبل قيام �ل�صلطات باقتحامها.

خليل، �لذي كان مدير�ً ملدر�صة، يف طباعة �ملن�صور�ت ون�رشها، بينما ��صتُخدم بيت 

67
عبده �أبو مريحيل الأغر��ص �لطباعة.

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
61

مقابلة مع خريي �الأغا.  
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مقابلة مع فوزي جب.  
63

مقابلتان مع: عبد �لرحمن بارود، وحممد �صيام.  
64

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
65

مقابالت مع: حممد �خل�رشي، وحممد �صيام، وفوزي جب.  
66

مقابلة مع فوزي جب.  
67
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ويف �صوء ما �صبق، فمن �لو��صح �أننا نتعامل مع تنظيم ع�صكري كان �إىل حدٍّ كبري 

�أمامه  “حتت �الإن�صاء“. وهو و�إن كان يتميز باجلدية و�لطموح، فقد كان ما يز�ل 
�صوط طويل ليكون حالة قوية فاعلة يف مو�جهة �مل�رشوع �ل�صهيوين، وليتجذر يف 

�لو�صط �لفل�صطيني. ثم �إنه ما �إن بد�أ عملياته �لع�صكرية، حتى تلقى �الإخو�ن �رشبة 

قا�صية من �لنظام �مل�رشي، عطلت قدرته على �لنمو و�ال�صتمر�ر. 

رابعًا: التدريب:

�لبيئة  ومع  للتنظيم،  �ملحدودة  �الإمكانات  مع  متنا�صبة  �لتدريب  عملية  كانت 

�إمكانات �الإخو�ن �مل�رشيني، ومن �ل�صباط  �أنها ��صتفادت من  �ل�رشيّة للعمل. غري 

��صتفادت  كما  و�ملقاومة.  �الإخو�ن  مع  و�ملتعاطفني  �مل�رشي،  �جلي�ص  يف  �الإخو�ن 

من غطاء �ملخيمات �لك�صفية يف �لتدريب �خل�صن و�صبه �لع�صكري، لتوفري حدٍّ �أدنى 

مرتبط باللياقة �لبدنية و�الن�صباط و�ال�صتعد�د �لرجويل للت�صحية. ويذكر �أبو عزة 

�أن �الهتمام بالتدريب �لع�صكري كان �أمر�ً طبيعياً يف �لو�صط �الإخو�ين �لفل�صطيني 

خليل  وي�صري   
68

. جهادية...  حركة  هي  �الإخو�ن  حركة  �أن  باعتبار  غزة،  قطاع  يف 

�لع�صكري  �لكفاح  �جتاه  يف  و�لرتبية  �الإعد�د  �صبيل  �صلكو�  �الإخو�ن  �أن  �إىل  �لوزير 

�ال�صتطالع الأهد�ف  �لعدو، ويقومون بعمليات  �أو�صاع  �مل�صلح، وكانو� يدر�صون 

على  ح�صلو�  �أنهم  وي�صيف  عليها.  �لهجوم  على  ويتدربون  �إ�رش�ئيلية،  ع�صكرية 

 
69

تدريب ع�صكري على �أيدي بع�ص �ل�صباط �مل�رشيني.

بالن�صبة للتدريب �لك�صفي �لبدين، فقد �أ�رشنا �إليه يف �لف�صل �لثاين، حيث ��صتفاد 

�صباب �لنظام �لع�صكري �خلا�ص من غطاء �لك�صافة يف �لتدريب �لبدين، و�لتعّود على 

وهجمات  بهجمات  و�لقيام  �الأقد�م؛  على  طويلة  م�صافات  و�مل�صي  �لعي�ص،  �صظف 

�أع�صاء  من  و�لتدريب  �لك�صفية  �ملخيمات  قيادة  يف  �صارك  وممن  وهمية.  م�صادة 

�لنظام �خلا�ص خليل زعرب وعبد �هلل �صيام؛ ومتيّز بوجود نظام �صبه ع�صكري 

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 25.  
68

مقابلة �أجرتها �صلوى �لعمد مع خليل �لوزير، ال�شفري، 1988/4/25؛ و�نظر: �صعود �ملوىل، من فتح اإىل   
69

حما�س: البدايات الإخوانية والنهايات الوطنية، �ص 88.



179

العمل الع�سكري للإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة 1956-1949

يف �حلر��صات و�لتدريب على �القتحام و�القتتال، ولكن مل يكن هناك �صالح، وكان 

70
عدد �مل�صاركني يف �ملخيم ال يقل عن 200 �صاب.

ت�صعب  خا�صة  لوج�صتية  ترتيبات  يحتاج  فكان  �ل�صالح،  على  �لتدريب  �أما 

على فتيان متحم�صني. وقد متّ تعوي�ص ذلك مب�صاعدة �الإخو�ن �مل�رشيني وبع�ص 

�الإخو�ن،  من  قابلناهم  �لذين  جميع  �إن  �جلي�ص.  يف  معهم  و�ملتعاونني  �صباطهم 

�ملنعم  عبد  �ل�صابط  دور  و�الإعجاب  بالتقدير  يذكرون  �ملرحلة،  تلك  عا�صو�  �لذين 

عبد �لروؤوف يف تدريب �صباب �الإخو�ن، خ�صو�صاً �لنا�صطني يف �لعمل �لع�صكري، 

جماعة  �أع�صاء  �أحد  �ملنعم  عبد  كان  �ملقاومة.  حلركة  وت�صجيع  تعبئة  وكعن�رش 

ثورة  يف  مهم  �صاأن  لهم  كان  �لذين  �الأحر�ر“  “�ل�صباط  من  �أي�صاً  وكان  �الإخو�ن؛ 

مركز  يف  تاأثريه  الإ�صعاف  �صيناء  �إىل  �لقاهرة  يف  رفاقه  �أر�صله  وقد   .1952/7/23
�لفل�صطينية.  �ملقاومة  دعم  يف  �جلديد  و�صعه  من  ��صتفاد  �أنه  غري  �لقر�ر؛  �صناعة 

وعندما �أ�صبح قائد�ً للكتيبة �لفل�صطينية يف رفح، قام بعمل ترتيبات �رشية للتدريب 

من  ع�رشة  بعناية  تختار  �صعبة  كل  وكانت  �مل�صلمني.  �الإخو�ن  ل�صباب  �لع�صكري 

حتت  �صباط  �أيدي  على  �لليل  منت�صف  بعد  يتم  ذلك  وكان  �رّش�ً.  للتدرب  �أفر�دها 

�إمرة عبد �ملنعم وحتت �إ�رش�فه، يف مع�صكر �لكتيبة. وكان ير�صل �أحد �صباطه �أحياناً 

�لفل�صطينية هو  لتدريب �الإخو�ن يف مناطق نائية. وكان عبد �هلل غر�ب من �لكتيبة 

عدد  وو�صل   .1953 �صيف  يف  تنفيذه  مّت  �لتدريب  هذ�  من  وكثري  �ملدربني.  �أحد 

�إىل نحو مئة. وكان �لتدريب يتم  �أيدي �صباط هذه �لكتيبة  َمْن تلقو� �لتدريب على 

ي�صتغرق  �لتدريب  كان  و�أحياناً  �لفجر.  قبل  بيوتهم  �إىل  �ملتدربون  ويعود  �لليل  يف 

ب�صعة �أيام. ويظهر �أن عبد �ملنعم كان يتلقى ت�صجيعاً من قيادة �الإخو�ن �مل�رشيني 

 �لتي 
71

على ما يقوم به؛ ولكن لي�ص، على ما يبدو، مبو�فقة قيادة �لثورة يف �لقاهرة،

يظهر �أنها مل تكن تعلم، �أو �أنها علمت و�كتفت بال�صكوت.

1988/4/25؛ ومقابالت للموؤلف مع:  ال�شفري،  �نظر: مقابلة �أجرتها �صلوى �لعمد مع خليل �لوزير،   
70

فل�صطني،  غزة،  دخان،  �لفتاح  وعبد   ،2018/10/9 بريوت،  غ�صان(،  )�أبو  يو�صف  حممد  عي�صى 

كانون �الأول/ دي�صمب 1998، وحممد �صيام. �ن�صم عبد �هلل �صيام �إىل فتح فيما بعد.

�هلل وعبد  حمد،  و�صليمان  عجور،  ومنري  جب،  وفوزي   ،2006/8/3 �ل�رشيف،  كامل  مع:  مقابالت   
71 

�أبو عزة، وحممد �خل�رشي.



180

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

ر كامل �ل�رشيف ورفاقه دعماً لوج�صتياً من خالل توفري مع�صكر �لتدريب يف  وفَّ

�لق�صيمة يف �صيناء )على بعد نحو 86 كم جنوب �رشقي �لعري�ص، قرب �حلدود مع 

�إد�رياً وم�صوؤوالً  فل�صطني �ملحتلة(. وكان حممود �ل�رشيف )�صقيق كامل( م�رشفاً 

72
عن �لتدريب و�الت�صال يف �ملع�صكر؛ حيث مّت تدريب �ملئات من �صباب �لبدو.

من جهة �أخرى، كان حممد �أحمد �لبنا )وهو �صقيق �أ�صغر حل�صن �لبنا( �صابطاً 

يف �جلي�ص �مل�رشي يف قطاع غزة، وكان يلتقي �الإخو�ن، وكانت له لقاء�ت م�صتمرة 

�ل�صالح  على  �الإخو�ن  من  �أعد�د  تدريب  �لبنا  حممد  طلب  وقد  �لوزير.  خليل  مع 

الإعد�دهم للم�صتقبل، وكانت عملية �لتدريب حُتاط ب�رشية تامة، وتتم يف �حلو�كري 

�رشقي غزة. وهناك �أي�صاً عبا�ص �ل�صي�صي، �لذي كان �صابطاً يف �جلي�ص �مل�رشي، 

73
و�أّدى دور�ً مهماً يف تدريب �صباب �الإخو�ن.

و��صتفاد �الإخو�ن من وجود �ل�صابط كمال فودة )وهو من �الإخو�ن( يف �جلي�ص 

�لروؤوف يف تدريب �صباب  �أدّى دور�ً م�صابهاً لدور عبد �ملنعم عبد  �ل�صعبي، حيث 

 كما ��صتفادو� من �لتدريب �لع�صكري �لذي كان يوفره �حلر�ص �لوطني 
74

�الإخو�ن.

75
للفل�صطينيني.

تلقى عدد من �لفل�صطينيني تدريباً ع�صكرياً يف �ملع�صكر�ت �لتي �أقامتها �جلامعات 

�مل�رشية بعد ت�صاعد �الأزمة مع �الإجنليز يف قناة �ل�صوي�ص منذ �أو�خر 1951 وحتى 

1954. وكان يا�رش عرفات �أحد �لفل�صطينيني �لذين تلقو� �لتدريب على �أيدي مدربي 

 
76

�الإخو�ن يف جامعة فوؤ�د �الأول )�لقاهرة( يف تلك �لفرتة.

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
72

�صالح حلّ�ص، مقابلة مع �ملوؤلف، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/16.  
73

مقابلتان مع: فوزي جب، ومنري عجور.  
74

مقابلة مع حممد �خل�رشي.   
75

عبد �لعزيز علي، مقابلة مع �ملوؤلف، �لكويت، 1985/9/27. عبد �لعزيز علي )�أبو �أ�صامة( من �الإخو�ن   
76

�أكمل  �لع�صكريني لالإخو�ن،  �ملدربني  �أبرز  1948، من  �مل�صلمني �مل�رشيني، �صارك يف حرب فل�صطني 

در��صته يف �أملانيا، �نتقل لالإقامة يف �الأردن ثم ��صتقر يف �لكويت.
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�إحدى  يف  ب�صيطة  �أ�صلحة  على  �رشي  تدريب  هناك  كان  ذلك،  �إىل  باالإ�صافة 

�لنظام �خلا�ص مزرعة عائلة حممد  �أع�صاء  ��صتخدم   كما 
77

�لطبية بغزة. �لعياد�ت 

 وكان 
78

ح�صن �الإفرجني، وهو �أحد �أع�صائهم، الأغر��ص �لتدريب �لع�صكري �أي�صاً.

�جلمال  على  �أ�صلحة  �إر�صال  عن  م�صوؤولنَي  �ل�رشيف  وتوفيق  �ل�رشيف  حممود 

79
للتدريب يف �ملع�صكر�ت والأعمال �ملقاومة �مل�صلحة.

خام�ضًا: الت�ضليح:

�ل�رشيف  �ل�صالح كان يتم توفريه عن طريق كامل  �الأكب من  �لق�صم  �أن  يظهر 

و�الإخو�ن �مل�رشيني و�ملتعاونني معهم من �لبدو �لفل�صطينيني و�أبناء �صيناء. وكان 

معظم �ل�صالح �ملتوفر �صالحاً خفيفاً يتنا�صب مع عمليات مقاومة حمدودة، وزرع 

كامل  �أخفى  فقد  طويلة.  �أو  مبا�رشة  و��صعة  مبو�جهات  ي�صمح  ال  ولكن  �ألغام، 

�الأ�صلحة يف قطاع غزة، بالتعاون  �ل�رشيف بعد �حلرب مبا�رشة كميات كبرية من 

مع �ل�صيخ فريح �مل�صدّر و�ل�صيخ ح�صن �الإفرجني، يف خمازن للم�صّدر نف�صه. وقد 

و�لباقي  �ل�صوي�ص؛  قناة  يف  �لبيطانيني  �صدّ  الحقاً  منها  كبرية  كميات  ��صتخدمت 

�لعبادلة  و�صدقي  �صتة  �أبو  �هلل  عبد  �إ�رش�ف  حتت  “�إ�رش�ئيل“،  �صدّ  ��صتخدم 

 
80

ورم�صان �لبنا و�آخرين.

 1952 يوليو  ثورة  قبل  �ل�رشيف  كامل  مع  �الأحر�ر  �ل�صباط  تو��صل  وقد 

خلفية  على  عامر(،  �حلكيم  وعبد  �صامل،  و�صالح  �لنا�رش،  عبد  جمال  فيهم  )مبن 

 
81

�لعالقة بهم، و�لتي تعود �إىل حرب فل�صطني 1948، وزودو� �ل�رشيف بال�صالح.

يف �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  م�صوؤول  ريا�ص  حممود  �ل�صابط  �صاعد   وقد 

مقابلة مع فوزي جب.  
77

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
78

مقابلة مع فوزي جب.  
79

مها كامل �ل�رشيف، �صفحات خمتارة من �أور�ق كامل �ل�رشيف، �ص 89-88.  
80

  مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.
81
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�جلي�ص �مل�رشي يف قطاع غزة )�أ�صبح الحقاً �الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية( يف 

82
تهريب هذه �الأ�صلحة ال�صتخد�مها �صّد �لبيطانيني.

من جهة �أخرى، كانت قناة �الإ�رش�ف �الإخو�ين، من خالل �ل�صيخ حممد فرغلي، 

�صادق  �حلاج  كان  غزة  قطاع  ويف  �لع�صكري؛  للعمل  �ملايل  �لدعم  بتوفري  معنية 

�ملزيني )�أحد قادة �الإخو�ن( معنياً بذلك. وكان �ل�صيخ فريح �مل�صدّر �أحد م�صادر 

بينما لعب ع�صو �الإخو�ن عبد �هلل �ل�صيخ خليل دور�ً فاعالً يف 
83

�أي�صاً. �لدعم �ملايل 

84
�رش�ء �الأ�صلحة.

وممن �صارك يف �إخفاء �أ�صلحة �الإخو�ن �ل�صيخ ها�صم �خلزند�ر، حيث كان قر�ر 

1948 باعتقال  �إبر�هيم عبد �لهادي قبيل نهاية حرب  حكومة �لنقر��صي وحكومة 

�الإخو�ن وم�صادرة �أ�صلحتهم. وتعاون معه �ل�صيخ عبد �هلل �أبو �صتة، و�ل�صيخ فريح 

�مل�صدّر، و�ل�صيخ ح�صن �الإفرجني، و�ل�صيخ عبد �هلل �أبو مزيد، وقياد�ت من �الإخو�ن 

  و�أخفى �ل�صيخ 
85

يف �إخفائها يف �أر��صٍ تتبع �أع�صاء �الإخو�ن ويف بيوتهم وم�صانعهم.

�لذي يلكه يف �صارع عمر �ملختار، ويف منزله  �لبالط  �ل�صالح يف م�صنع  �خلزند�ر 

يف حيّ �لرمال، ويف م�صبنة �حلاج �صعبان �لريّ�ص. وكان �ل�صيخ ح�صن �الإفرجني 

و�لد حممد �الإفرجني �صديقاً لل�صيخ �خلزند�ر، وكان بيته وبيارته يف جحر �لديك 

وقام  لالإخو�ن.  �ل�رشية  �الجتماعات  وعقد  �ل�صالح،  تخزين  م�صتودعات  �أهم  من 

وحمد  �لوزير  خليل  فاأعطى  �الإخو�ن،  ل�صبان  �لع�صكري  �لعمل  بدعم  �خلزند�ر 

86
�لعايدي وحممد �الإفرجني كمية من �ل�صالح ومبلغاً كبري�ً من �ملال.

مل َت�رِش عمليات �رش�ء �الأ�صلحة وتخزينها د�ئماً على ما ير�م، فاأحياناً كان يتم 

�إحد�ها  ويف  �مل�رشية.  �الإد�رة  خمابر�ت  �أعني  تتابعهم  �لذين  �الإخو�ن  على  �لقب�ص 

عر�ص �إبر�هيم عا�صور على �إخو�نه �حل�صول على مدفع، ومّت ترتيب �أن يت�صلمه منه 

�أخ ��صمه “عبد �لباري“ عند حمطة �لوقود يف �ل�صجاعية. وعند �ملحطة، ك�صف �أحد 

مها كامل �ل�رشيف، �صفحات خمتارة من �أور�ق كامل �ل�رشيف، �ص 89-88.  
82

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
83

مقابلة مع فوزي جب.  
84

حم�صن ها�صم �خلزند�ر، فل�شطني يف عيون الإمام ال�شهيد ال�شيخ ها�شم اخلزندار، �ص 279.  
85

�ملرجع نف�صه، �ص 290-289.  
86



183

العمل الع�سكري للإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة 1956-1949

�أفر�د �ملخابر�ت �لعملية، فهرب �إبر�هيم عا�صور، وهرب عبد �لباري دون �أن يت�صلم 

لل�رشب.  وتعر�ص  عا�صور،  على  �لدوليون  �جلنود  وقب�ص  �ملدفع،  عا�صور  من 

�أنه عندما تولت �أمره �الإد�رة �مل�رشية، تعاون �صليم �لزعنون مع �بن �صادق  غري 

87
�ملزيني، وكان كالهما يعمالن يف �الدعاء �لعام، وجرت “لفلفة“ �ملو�صوع.

�ضاد�ضًا: العمليات الع�ضكرية:

ني للعمل �لع�صكري �الإخو�ين  يبدو �أن كامل �ل�رشيف ورفاقه كانو� يتابعون خطَّ

�ملقاوم. �الأول مرتبط باإن�صاء عمل “�لنظام �خلا�ص“ وتطويره يف �لقطاع من خالل 

تظهر  حتى  وقتاً  يحتاج  كان  و�إن  م�صتقر�ً،  �صلباً  �صكالً  لياأخذ  �الإخو�ن،  �صباب 

ثماره. و�لثاين متابعة �لعمل �لع�صكري من خالل �صبكة �ملجاهدين و�لعالقات �لتي 

عقدها يف حرب 1948، و�لتي تعتمد �أ�صا�صاً على عنا�رش من �الإخو�ن �الأكب �صناً، 

بالتعاون معهم.  �أو  �إ�رش�فهم  للعمل حتت  �مل�صتعدين  �الإخو�ن،  وعنا�رش من غري 

وهذه �لعنا�رش كانت يف �أغلبها من �لبدو �جلاهزين للقتال، و�خلب�ء مبناطق جنوب 

�صيناء  بني  �لتحرك  عليهم  ي�صعب  ال  وممن  �ل�صحر�وية،  �لطبيعة  ذ�ت  فل�صطني 

وتوجيهها.  وتغذيتها  دعمها  يتم  كان  للمقاومة  بوؤر  هناك  كانت  فحيثما  و�لنقب. 

نف�صها  تربط  مل  غزة  قطاع  يف  �لع�صكري  للعمل  �الإخو�ن  ممار�صة  فاإن  ولذلك 

با�صتكمال بناء نظامهم �خلا�ص، وقيام �أفر�د ذلك �لنظام بتنفيذ عمليات ع�صكرية 

�أع�صاء هذ� �لنظام �لعمل �لع�صكري، فقد ��صتفادو�  باأنف�صهم. وحتى عندما با�رش 

�أي�صاً من �إمكانات �لبدو )من �أ�صحاب �لروح �الإ�صالمية �لوطنية( لتنفيذ عمليات، 

خططو� لها، ووفرو� لها �لدعم �للوجي�صتي. 

�لهدنة،  حدود  يقطعون  �لفل�صطينيني  من  كثري  يز�ل  ما  كان  �أخرى،  جهة  من 

مببادر�ت فردية، للقيام بهجمات �صّد �الإ�رش�ئيليني �أو ملحاولة ��صتح�صال بع�ص 

مقابلة مع منري عجور. �إن �صحت م�صاعدة �صليم �لزعنون يف “لفلفة“ �ملو�صوع، فهذ� ي�صري �إىل �أن   
87

�آذ�ر/  �لعامة يف  �لنيابة  بد�أ عمله يف  �لزعنون  1956، الأن  ��صتمر حتى �صنة  �لع�صكري �خلا�ص  �لعمل 

مار�ص 1956.
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�أمالكهم و�أغر��صهم �خلا�صة. ومع �لزمن، �تخذت هذه �لهجمات طابعاً �أكرث تنظيماً 

�لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صاء�ت  وت�صري  �لوطنية.  �ملقاومة  �صكل  تتخذ  وبد�أت 

بعد  �صنوياً  �ألف حادثة   15-10 �إىل  �لهدنة و�صلت  �أن حو�دث �خرت�ق خطوط  �إىل 

�إىل  �أنها مالت  1952، غري  �ألفاً �صنة   16 �إىل نحو  1948، و�أنها و�صلت  �نتهاء حرب 

1953، ولي�صبح معدلها  �آالف حالة �صنة   7 �إىل نحو  �لتدريجي لت�صل  �النخفا�ص 

�ل�صلوك  �إىل  �النخفا�ص  ويعود   
و88.1955  1954 �صنتي  يف  حادثة   4,500 نحو 

و�إىل  و�إمكاناته،  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قدر�ت  وتطور  جتاهها،  �لعنيف  �الإ�رش�ئيلي 

�إن�صاء  �إىل  �أقل  وبدرجة  “�لت�صلل“،  ملنع  �حلدود  على  �لعربية  �الإجر�ء�ت  جمموعة 

كانت  �الخرت�ق  حاالت  �أغلبية  �أن  و��صحاً  وكان  حدودية.  �إ�رش�ئيلية  م�صتعمر�ت 

  وبح�صب �لباحث 
89

�صلوكاً فردياً، و�أن �الأغلبية �الأو�صع للمت�صللني مل تكن م�صلحة.

�الإ�رش�ئيلي بني موري�ص Benny Morris �لذي در�ص ظاهرة “�لت�صلل“ هذه، فاإن 

نحو 10% من �حلو�دث كان مرتبطاً بخلفية �صيا�صية وبعمل �ملقاومة �مل�صلحة. غري 

�أن ما يكن �أن يطلق عليه دو�فع �قت�صادية، كان ال يخلو من دو�فع �صيا�صية ومن 

كان  �قت�صادياً  �الأمر معهم  يبد�أ  كان  �لعديد ممن  �أن  �أو  و�لثاأر،  �النتقام  رغبات يف 

�لذين  �أولئك  �إ�رش�ئيليني، وحتى  قتل  �أو  �إ�رش�ئيلية  �إىل تدمري ممتلكات  بهم  ينتهي 

بـ“�ل�رشقة“  يقومون  �أنهم  يرون  ال  كانو�  �إ�رش�ئيلية  ممتلكات  ي�صادرون  كانو� 

90
و�إمنا بعمل وطني �نتقامي.

ووفق �إح�صائية وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية، فقد بلغ عدد �لقتلى من �لع�صكريني 

من  �لقتلى  وعدد  قتيالً،   288 جمموعه  ما   1956-1951 �لفرتة  يف  �الإ�رش�ئيليني 

�لقتلى  �حت�صاب  عدم  مع  �حلدود،  �خرت�ق  حو�دث  نتيجة  قتيالً؛   264 �ملدنيني 

91
�الإ�رش�ئيليني نتيجة �حتالل قطاع غزة و�صيناء �صنة 1956. 

 Benny Morris, Israelis Border Wars: 1949–1956 )New York, US: Oxford University  88
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وبناء على ذلك يكن ��صتنتاج، �أن معدل �الخرت�ق كان بني 12 و44 حادثاً يومياً 

يف �لفرتة من 1951 �إىل 1956، ما يدل على �أن خطوط �لهدنة كانت ما تز�ل “رخوة“؛ 

و�أن هناك جر�أة يف �الخرت�ق بالرغم من �ملخاطر �لكبرية �ملحتملة. �إذ ت�صري �لتقدير�ت 

�لتنبيه  مع   ،1956-1949 �لفرتة  يف  مت�صلٍل   5,000-2,700 قتل  �إىل  �الإ�رش�ئيلية 

�إىل �ملعدل  �نخف�ص  1949-1951، حيث  �لفرتة  ��صت�صهدو� يف  �لقتلى  �أن معظم   �إىل 

92
300-500 �صنوياً يف �لفرتة 1956-1952. 

�إليها، و�أن تلك �ملرتبطة بدو�فع  على �فرت��ص �صحة معدالت �الخرت�ق �مل�صار 

�صيا�صية وعمل مقاوم كانت يف حدود 10%، فمعنى ذلك �أنه كان يحدث ما معدله 

 1956-1949 �لفرتة  يف  يومياً  �الأقل  على  عمليات  �أربع  �إىل  و�حدة  مقاومة  عملية 

)بدقة �أكرث 1.2-4.4 عملية يومياً(. وعلى ذلك، فقد وفرت �لرغبة �لو��صعة لالجئني 

�لدقيقة  �خلبة  مع  �ملقاومة،  ويف  �لوطني،  �لعمل  يف  �مل�صاركة  يف  �لفل�صطينيني 

�جلهات  �أو  �مل�صلمني  كاالإخو�ن  �ملقاومة  لقوى  قوية  �أر�صية  �ملحتلة،  باأر�صهم 

يف  منهم  و�ال�صتفادة  هوؤالء  لتجنيد  �حل�صيني،  �أمني  �حلاج  �ملفتي  على  �ملح�صوبة 

�لعمل �ملقاوم. كما الحظ موري�ص �أنه و�إن �جتهت عدد حاالت �الخرت�ق �حلدودي �إىل 

�النخفا�ص، فاإن �لعمل �ملنظم �ملوجه الأهد�ف �صيا�صية قد تز�يد؛ �الأمر �لذي حّولها 

رئي�ص  �عرتف  وقد 
93

�لوقت. مرور  مع  �إ�رش�ئيلية  �صيا�صية  ع�صكرية  م�صكلة  �إىل 

�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي ديفيد بن جوريون بارتفاع �الإ�صابات يف و�صط �الإ�رش�ئيليني 

يف �لن�صف �الأول من �خلم�صينيات، و�أنها �تخذت منحى ت�صاعدياً من 137 �إ�صابة 

يف �صنة 1951 �إىل 258 �إ�صابة �صنة 94.1955

وكما ذكرنا �صابقاً، فقد مترَّد كامل �ل�رشيف ورفاقه من �الإخو�ن، على �لهدنة 

�مل�رشية  �ل�صلطات  �أن  غري  �لع�صابات،  حرب  وتابعو�  و“�إ�رش�ئيل“،  م�رش  بني 

قامت باعتقاله ورفاقه يف رفح، ثم �أفرجت عنهم يف �أو�ئل 1950، و��صطر �إىل �لعودة 

Ibid., p. 416.  92

Ibid., p. 55.  93
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10/3/1956, Public Record Office, Foreign Office (F.O.), F.O. 371/121773.
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متو�زيني  خّطني  خالل  من  �لع�صكري  عمله  يف  �ل�رشيف  �صار  وقد   
95

�لعري�ص. �إىل 

متكاملني، خط �لعمل �لع�صكري �الإخو�ين �لذي �صعى لتنظيمه وتعزيزه من خالل 

ت�صكيالت �الإخو�ن يف �لقطاع؛ وخط �لعمل �لع�صكري من خالل �لبدو �لذين يلكون 

�الإخو�ن؛  يف  بال�رشورة  منتظمني  يكونو�  �أن  دون  من  وطنية،  �إ�صالمية  روحاً 

ولكنهم يلكون خب�ت وقدر�ت ع�صكرية جيدة، ولديهم معرفة و��صعة باالأر��صي 

�ملتاخمة لقطاع غزة و�صحر�ء �صيناء. والأن �لعمل �لع�صكري يف �لو�صط �الإخو�ين 

يحتاج وقتاً حتى يقف على رجليه، حيث كان معظم �ملنظمني فيه من طلبة �ملد�ر�ص 

�لثانوية؛ فاإن ثمار �لعمل �لع�صكري �ملبكرة كانت تظهر على �أيدي �لبدو.

ومن �لعري�ص، نظّم كامل �ل�رشيف هجمات فد�ئية �صّد �الإ�رش�ئيليني. وتعاون 

 معه يف ذلك عدد من �ل�صخ�صيات �لبدوية، وعلى ر�أ�صهم عبد �هلل �أبو �صتة، وعيّاد

على  �الأ�صلحة  وّزع  �أنه  �ل�رشيف  ذكر  وقد   
96

�الإفرجني. وح�صن  درنة،  �أبو 

جمموعات منتخبة من �لبدو، وحتديد�ً قبيلة �لعز�زمة، �لذين نفذو� عمليات و��صعة 

�صدّ �الإ�رش�ئيليني يف �صحر�ء �لنقب، وحققت �رتباكاً كبري�ً وذعر�ً يف و�صط �ليهود 

 
97

�ل�صهاينة �أكرث مما توقع �ل�رشيف ورفاقه.

عن  �الأردين  �جلي�ص  قائد  با�صا  جلوب  حديث  فهم  ذلك،  �صوء  يف  يكن،  رمبا 

�لهدنة، ذكر  �أنها تدير �خرت�ق خطوط  1950 يف  “منظمات متطرفة“ �صّك يف �صنة 
منها جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، باالإ�صافة �إىل متطوعني �صبق �أن �ن�صمو� �إىل جي�ص 

�الإنقاذ بقيادة فوزي �لقاوقجي ممن توزعو� على �حلدود �ل�صورية و�للبنانية. و�أن 

جمموعات م�صلحة من هوؤالء قامت بهجمات متكررة عب �حلدود يف نهاية 1949 

�إن كان  نقله بني موري�ص،  لي�ص و��صحاً، مما  �أنه   مع مالحظة 
98.1950 وبد�يات 

تقرير جلوب هذ� يت�صمن حديثاً حمدد�ً عن ن�صاط لالإخو�ن من قطاع غزة �أو �صيناء. 

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
95

�ملرجع نف�صه.  
96
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وكانت �ملخابر�ت �لع�صكرية �مل�رشية تعتقل �أحياناً، ولوقت حمدود، بع�صاً من 

رفاق كامل �ل�رشيف؛ ومع ذلك، فقد كانت هناك جمموعة من �ل�صباط )مرتبطون 

�لعمليات،  هذه  يدعمون  �الأحر�ر(  وبال�صباط  �مل�صلمني  باالإخو�ن  عام  ب�صكل 

99 وهو ما كان ُي�صهل عمل �ملقاومة، ويوفر لها بيئة عمل �أف�صل.
وي�صاركون فيها.

و�إىل جانب �لعمل �لع�صكري �الإخو�ين، فاإن كامل �ل�رشيف كان يقوم بت�صجيع 

�لعمليات  من  �لكثري  تنفيذ  مّت  وقد  ودعمه،  �مل�صلحة  للمقاومة  بوؤرة  �أو  عمل  �أي 

فاإن  عام،  وب�صكل  �خلم�صينيات.  من  �الأول  �لن�صف  يف  �إ�رش�فه  حتت  �مل�صلحة 

�لعمليات �لتي كانت تنطلق من قطاع غزة �أو �صيناء، يف تلك �لفرتة، كانت �أكرث عدد�ً 

 ويبدو 
100

و�ت�صاعاً من تلك �لتي تنطلق من �ل�صفة �لغربية �أو عب �حلدود �الأردنية.

�أن �لعمليات �الأوىل قام بتنفيذها �أفر�د من �لبدو، وكان دور �الإخو�ن هو ت�صجيعهم 

وتزويدهم بالدعم �للوج�صتي و�ملتفجر�ت. وكان عبده �أبو مريحيل وحممد ح�صن 

�الإفرجني، وكالهما من �لبدو �الأع�صاء يف جماعة �الإخو�ن، ي�صكالن �صلة �لو�صل 

�إخفاء �ملو�د �ملتفجرة يف بع�ص �الأماكن،  بني �الإخو�ن و�لبدو يف �لقطاع. وكان يتم 

 وبناء على تعليمات كامل �ل�رشيف، 
101

)�أبو يو�صف(. مثل مزرعة مو�صى �صبيتة 

102
كانت �ملتفجر�ت ُتوؤخذ �إىل نقاط حمددة، حيث يقوم �لبدو بجمعها الحقاً.

وكدليل على تنفيذ �لعمليات، وقتل �إ�رش�ئيليني، كان يتم �إح�صار بطاقات هوية 

�لنا�رش  عبد  �إعالم  �أن  �ملوؤ�صف  من  �أنه  غري  �لعري�ص.  يف  �ل�رشيف  كامل  �إىل  �لقتلى 

�الإ�رش�ئيليني،  مع  بالتعاون  �ل�رشيف  �تهم  �الإخو�ن(  مع  �ل�صد�م  ح�صول  )بعد 

م�صتخدماً بطاقات �لهوية �الإ�رش�ئيلية كدليل على ذلك، بالرغم من �أن عبد �لنا�رش 

لوجود  �حلقيقي  �ل�صبب  متاماً  يعلمون  كانو�  �الأحر�ر  �ل�صباط  من  ورفاقه  نف�صه 

103
تلك �لبطاقات.

مها كامل �ل�رشيف، �صفحات خمتارة من �أور�ق كامل �ل�رشيف، �ص 99.  
99
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100
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101
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102
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�لعمليات  من  عدد  بتنفيذ  قامو�  ورفاقه  جهاد  �أبا  �أن  �أي�صاً  �صايغ  يزيد  وذكر 

��صم  �لبد�ية  1955، م�صتخدمني يف  �الأول من  1954 و�لن�صف  �أو�خر  �ل�صغرية يف 

 غري �أنه كما �أ�رشنا، فاإن هذه �لعمليات مّت تنفيذها باإ�رش�ف 
104

“كتيبة �حلق“ كغطاء.
�جلهاز �خلا�ص �لع�صكري لالإخو�ن، و�أن �أ�صماء كتيبة �حلق �أو �صباب �لثاأر �الأحر�ر 

105
كانت �صمن بيئة عمل هذ� �جلهاز.

وي�صري �أبو جهاد �إىل قيامه و�إخو�نه بعمليات زرع �ألغام يف �ملناطق �ملقابلة ملنطقة 

�إىل  �لطريق  من  متقدم  مكان  ويف  �ل�صبع،  بئر   – غزة  طريق  وعلى  غزة،  يف  �ملنطار 

�ملجدل، ومن �ملجدل �إىل �لفالوجة، كما كان يتم ن�صف �أنابيب �ملياه يف �مل�صتعمر�ت. 

وبح�صب �لوزير فاإن �لعمليات تعددت وتو�صعت تدريجياً حتى و�صلت �إىل منطقة 

ومن �لعمليات �لتي مّت �لتخطيط لها حماولة �رشب م�صتعمرة 
106

يازور قرب يافا.

�صيدي بوكر Sde Boker، حيث كان يقيم بن جوريون، غري �أن �ملجموعة و�صلت 

من  �إ�رش�ئيلياً   28 ف�صقط  فيها،  �إ�رش�ئيلياً  جتمعاً  و�عرت�صت  �أخرى  قرية  �إىل  خطاأ 

 مل يحدد �أبو جهاد تاريخ هذه �لعملية، كما مل جند حتى �الآن 
107

�لقتلى و�جلرحى.

وبح�صب  �الإ�رش�ئيلية.  �مل�صادر  يف  �خل�صائر  من  �لكبري  �لعدد  بهذ�  �إليها  ي�صري  ما 

�لوزير فقد متّ تفعيل خط �ملقاومة �لو��صل بني غزة و�خلليل يف �ل�صفة �لغربية، بعد 

هرب حمد �لعايدي �إىل هناك، وبعد �أن �كت�صفت �ل�صلطات �مل�رشية �أنهم كانو� ور�ء 

�لوزير  �مل�رشية  �ل�صلطات  �عتقلت  بينما  �لعايدي يف �خلليل،  فا�صتقر  �لعملية؛  تلك 

108
وبع�ص رفاقه ملدة �أ�صبوع.

�أبو جهاد فهي عملية تفجري خز�ن زوهر،  �أما �لعملية �الأبرز �لتي حتدث عنها 

�لُقطري  �ملياه  م�رشوع  من  جزء  وهو  �لفالوجة،  منطقة  قرب  مياه  �صدّ  وهو 

يزيد �صايغ، الكفاح امل�شلح والبحث عن الدولة: احلركة الوطنية الفل�شطينية، 1993-1949،   
104

ترجمة با�صم �رشحان )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 2002(، �ص 147.

مقابلة مع عبد �هلل �أبو عزة. �نظر �أي�صاً: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 35-26.  
105

�لوزير،  خليل  �أي�صاً:  و�نظر   .1988/4/25 ال�شفري،  �لوزير،  خليل  مع  �لعمد  �صلوى  �أجرتها  مقابلة   
106

“حركة فتح: �لبد�يات،“ جملة الدرا�شات الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، 
�لعدد 104، خريف 2015، �ص 60.

مقابلة �أجرتها �صلوى �لعمد مع خليل �لوزير، ال�شفري، 1988/4/26.  
107

�ملرجع نف�صه.  
108
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مبادة �ملليئة  “�لتنكات“  من  عدد  بزرع  �ملجموعات  �إحدى  قامت  فقد   �الإ�رش�ئيلي. 

تي �أن تي TNT يف 1955/2/25، فانفجر �خلز�ن ب�صكل هائل، وتدفقت �ملياه وغطت 

م�صاحات و��صعة من �الأر�ص �إىل �أن و�صلت �إىل منطقة “بيت الهيا“، لت�صبُّ بعد ذلك 

 وهي بح�صب �لوزير �لعملية �لتي ��صتدعت �لعدو�ن �النتقامي 
109

يف �لبحر �ملتو�صط.

�الإ�رش�ئيلي �لكبري يف 1955/2/28؛ و�لتي �صكلت نقطة حتول يف �ل�صيا�صة �مل�رشية. 

فتحت �صغط �ملظاهر�ت �لو��صعة يف �لقطاع �ملطالبة بت�صليح �أهله وجتنيدهم للقتال، 

و�ملطالبة باإ�صقاط م�رشوع �لتوطني يف �صيناء، قام عبد �لنا�رش بتكليف م�صطفى 

حافظ بتنفيذ حرب ع�صابات �صّد �لكيان �الإ�رش�ئيلي، كما مّت �إلغاء م�رشوع �لتوطني 

110
يف �صيناء.

�للذ�ن  هما  �لعايدي  وحمد  �الإفرجني  حممد  �أن  �خلزند�ر  ها�صم  حم�صن  يذكر 

وحممود  �ل�صو�ركة،  عرب  من  عبيد  �أبو  ومو�صى  �لر�صايدة  غيث  �صحدة  نظّما 

�لعروقي من عرب �حلناجرة، �لذين قامو� بو�صع �لعبو�ت يف خز�ن زوهر. وكان 

�لعروقي، �لذي يقيم يف منطقة �لبيج، قد �رشق �ألغاماً من �جلي�ص �مل�رشي وقدمها 

خليل  على  �لقب�ص  �ألقي  وعندما  �لعدو.  �آليات  طريق  يف  لزرعها  �ملجموعة  هذه  �إىل 

�لوزير، تدخل �ل�صيخ ها�صم �خلزند�ر لدى �ل�صلطات �مل�رشية لالإفر�ج عنه، ومعه 

عبد �لغفار عبد �لرحمن �ملوظف يف �الإد�رة �مل�رشية، و�لع�صو �رش�ً يف �الإخو�ن، �لذي 

دفع كفالة مالية عنه و�أخرجه من �ل�صجن. كما �صاعد �ل�صيخ �خلزند�ر حمد �لعايدي 

على �لهرب �إىل �خلليل، حيث ��صتقبله �آل دويك، وعمل مدر�صاً، وتبناه هناك كامل 

 
111

�ل�رشيف و�ل�صيخ حممد �أبو �رشد�نة.

مل جند يف در��صة بني موري�ص �ل�صاملة عن �ال�صتباكات �حلدودية وحماوالت 

�خرت�ق �حلدود بني �لبلد�ن �لعربية و“�إ�رش�ئيل“ يف �لفرتة 1949-1956، ما ي�صري 

�لوزير،  خليل  �أي�صاً:  و�نظر   .1988/4/25 ال�شفري،  �لوزير،  خليل  مع  �لعمد  �صلوى  �أجرتها  مقابلة   
109

حركة فتح: �لبد�يات، �ص 61.

�لوزير،  خليل  �أي�صاً:  و�نظر   .1988/4/25 ال�شفري،  �لوزير،  خليل  مع  �لعمد  �صلوى  �أجرتها  مقابلة   
110

حركة فتح: �لبد�يات، �ص 62-61. 

حم�صن ها�صم �خلزند�ر، فل�شطني يف عيون الإمام ال�شهيد ال�شيخ ها�شم اخلزندار، �ص 291-290.   
111

و�نظر �أي�صاً: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 27؛ ومقابلة مع حممد �خل�رشي.
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�إىل عملية خز�ن زوهر �لتي حتدث عنها �لوزير، كما مل جند يف �لوثائق �لبيطانية ما 

ي�صري �إىل ذلك يف تلك �لفرتة. و�إن كان ذلك ال ينفي �أن �لعملية قد وقعت. وكال در��صة 

موري�ص و�لوثائق �لبيطانية ت�صري�ن �إىل عملية وقعت يف ليل 1955/2/23 قام بها 

حيث  �مل�رشية،  �لع�صكرية  �ملخابر�ت  من  مر�صلة  عنا�رش  تذكر�ن(  ما  )بح�صب 

جنوب   ،Rishon LeZion الزيون  ري�صون  يف  �إ�رش�ئيلياً  ع�صكرياً  مبنى  �قتحمت 

تل �أبيب، ومتكنت من �ال�صتيالء على جمموعة من �خلر�ئط و�لوثائق. وُيعتقد �أن 

�ملجموعة نف�صها قتلت �إ�رش�ئيلياً يف منطقة �لقبيبة بعد ذلك بيومني )1955/2/25( 

ُجر�أة  )35 كم �صمال قطاع غزة( ما يظهر  �أبيب  تل  15 كم جنوب �رشق  على بعد 

عظيمة للمهاجمني، وهو ما دفع �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �إىل �لقيام بالعملية �النتقامية 

�ل�صيا�صة  وجممل  �الأحد�ث،  ف�صياق  حال،  �أي  وعلى   
112

 .1955/2/28 يف  �لكبرية 

�مل�رشية حتى تلك �لفرتة ال ي�صجع على �ال�صتنتاج �أن �ل�صلطات �لر�صمية �مل�رشية 

على  فهم  �ل�صلطات  من  يدعمها  من  هناك  كان  �إن  و�أنه  �لعمليات،  تلك  ور�ء  كانت 

�الأغلب عنا�رش مدفوعة باجتهادها �ل�صخ�صي.

زرع  ذلك  يف  مبا  �حلدود،  قرب  غالباً  ع�صكرية،  عمليات  و�الإخو�ن  �لبدو  نفذ 

كان  ومهما  �لكهرباء.  وخطوط  �ملياه  خطوط  وتدمري  �ملن�صاآت،  وتدمري  �الألغام، 

�إىل ت�صخني �الأو�صاع يف �ملناطق �حلدودية.  �أدت  حجم هذه �لعمليات �صغري�ً، فقد 

باإر�صال  �مل�رشية  �ل�صلطات  قيام  �إىل  �النتقامية  �الإ�رش�ئيلية  �الأفعال  ردود  و�أدت 

�إىل قطاع غزة، و�إىل تنظيم حرب ع�صابات حتت  �أعد�د كبرية من �حلر�ص �لوطني 

قيادة م�صطفى حافظ. ويرى �الإخو�ن �أن عملياتهم وما تبعها من تطور�ت �أ�صهمت 

113
يف �إف�صال م�رشوع �إعادة توطني �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صيناء.

 Telegram, Brewis, Tel Aviv, to D.M.Day, London, 1/3/1955, F.O. 371/115896;  112

 Telegram, British Embassy, Tel Aviv, to F.O., London, immediate, confidential,
 2/3/1955; and Benny Morris, Israelis Border Wars: 1949–1956, pp. 324–326.

�خل�رشي،  حممد  مع:  ومقابالت  و29-34؛   ،26 �ص  الإ�شالمية،  احلركة  مع  عزة،  �أبو  �هلل  عبد   
113

وخريي �الأغا، و�صليمان حمد. و�نظر �أي�صاً: مقابلة �أجرتها �صلوى �لعمد مع خليل �لوزير، ال�شفري، 

1988/4/25؛ وخليل �لوزير، حركة فتح: �لبد�يات، �ص 61-60.
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114

�لقطاع. يف  �الإخو�ين  �لع�صكري  للن�صاط  �ملحرك  �لدينمو  �لوزير  خليل  كان 

عمليات  �لعايدي  حمد  نفذ  بينما  غزة،  �صمال  من  عمليات  �صيام  �هلل  عبد  نفذ  وقد 

من �لو�صط، ونفذ �إبر�هيم عا�صور عمليات من �جلنوب. وكان حممد �صيام من بني 

�أولئك �الأع�صاء �مل�صوؤولني عن تزويد عبد �هلل �صيام بال�صالح و�لذخرية. وكان من 

بني عملياتهم �لهجوم على حمطة �لقطار�ت يف �ملجدل. وقد ركز عبد �هلل �صيام على 

عليه  �مل�رشية  �ل�صلطات  قب�صت  وقد  ثالثة.  �أو  عمليتني  نّفذ  حيث  �ملجدل،  منطقة 

 
115

عندما كان يحاول �جتياز �حلدود لتنفيذ �إحدى �لعمليات.

�ن�صمو�  فقد  �ل�صبع،  بئر  منطقة  من  �لبدو  من  وجمموعته  درنة  �أبو  عيّاد  �أما 

�إ�رش�ف كامل �ل�رشيف. وقد ��صت�صهد يف هجوم على م�صتعمرة  �إىل �ملقاومة حتت 

 وكان عيّاد من �أبرز �لعاملني يف �جلانب 
116

نتز�نا Nitzana يف منطقة عوجة �حلفري.

117
�لع�صكري، وقد �أقلقت عملياته �ل�صهاينة كثري�ً.

 
118

و�صارك عبد �هلل �أبو �صتة يف تهريب �الألغام ويف جتهيز �لبدو للقيام بالعمليات.

�الأغا  وخريي  �ل�رشيف  كامل  مع  جمعه  لقاء  يف  �صتة  �أبو  طلب   ،1954 �صنة  ويف 

رف�ص  مّت  لكن  �للد؛  مطار  لتدمري  عملية  لتنفيذ  )م�رشي(  جنيه  �آالف  مبلغ ثالثة 

 و�لالفت للنظر لي�ص �مليز�نية �ل�صخمة �لتي طلبها مبقايي�ص ذلك �لزمان 
119

�قرت�حه.

فح�صب؛ و�إمنا درجة �لطموح و�ملخاطرة �لتي كانت تنطوي عليها �لفكرة نف�صها.

�أن  �أو�صح  ب�صكل  يدركون  �الإ�رش�ئيليون  �أخذ   1953 �صنة  مع  �أنه  ويظهر 

�أبيب يف  �ل�صفارة �لبيطانية يف تل  �أكدت ذلك  �لعمليات مل تكن مادية. وقد  دو�فع 

1953/4/14، مالحظًة �زدياد �لعمليات يف �لفرتة  �إىل وز�رة �خلارجية يف  ر�صالتها 

عرب  قيام  حو�دث  “عدد  �أن  ُمو�صحًة  غزة،  قطاع  جهة  من   ،1953/3/28-2/11

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 27.  
114

مقابلة مع حممد �صيام.  
115

مها كامل �ل�رشيف، �صفحات خمتارة من �أور�ق كامل �ل�رشيف، �ص 99، و101.  
116

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
117

مقابلتان مع: �صالح حلّ�ص، وخريي �الأغا. ُقتل �أبو �صتة يف �أيلول/ �صبتمب 1970 يف عّمان.  
118

مقابلة مع خريي �الأغا.  
119
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كم�صخات  �ملعد�ت،  تفجري  وحماولة  �حلديدية  و�ل�صكك  �لطرق  على  �ألغام  بزرع 

�ملياه... هذه �لهجمات لي�صت مدفوعة بد�فع �ملنفعة، بل هي بو�صوح من عمل منظمة 

�صيا�صية متطرفة“. ومل ترَ ر�صالة �ل�صفارة �أن �حلكومة �مل�رشية ت�صجع باأي �صكل 

باتخاذ  تقوم  �أن �حلكومة ال  ر�أت  �ل�صفارة  �أن  �لعمليات؛ غري  �مل�صوؤولة عن  �جلهة 

�إجر�ء�ت فعالة لل�صيطرة عليها. ونبهت �ل�صفارة باأن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �أ�صبحت 

�الإ�رش�ئيليون  �مل�صتوطنون  حتته  يو�صع  �لذي  �لعظيم  �ل�صغط  ب�صبب  جد�ً،  قلقة 

120
قرب �حلدود �مل�رشية، و�لذين “يعي�صون يف حالة طو�رئ م�صتمرة“.

عملية البا�س )معاليه عقرابيم Ma‘ale Akrabim اأو ممر العقرب(:

م�صافة  على  وقعت  �لتي  �لعملية  عن  بالتف�صيل  �لبيطانية  �لوثائق  تتحدث 

�الأردنية(  �حلدود  من  كم   30-20 م�صافة  )على  �ل�صبع  بئر  �رشقي  جنوب  كم   50
�إ�رش�ئيلي  با�ص  مبهاجمة  �لفد�ئيني  من  جمموعة  قامت  حني   

121
،1954/3/17 يف 

�آخرين.  ثالثة  وجرحت  �إ�رش�ئيلياً   11 فقتلت  �ل�صبع،  بئر  باجتاه  �إيالت  من  �آتٍ 

�الإ�رش�ئيليون  وحّمل  “�إ�رش�ئيل“.  يف  و��صعة  غ�صب  مبوجة  �حلادث  وت�صبب 

�إىل �حلدود  �ملهاجمني  �آثار  �مل�صوؤولية عن �حلادث، حيث قادت  �الأردنية  �ل�صلطات 

�الأردنية. غري �أن �ل�صلطات �الأردنية رف�صت هذه �التهامات، وتعاونت ب�صكل كامل 

ومل  �ملتهمني.  �إىل  للو�صول  خب�ئها  باأف�صل  وزودتها  �مل�صرتكة،  �لهدنة  جلنة  مع 

لتعاونهم.  تقديرها  عن  ت  عبَّ �لعك�ص،  على  ولكنها  �الأردنيني،  �لهدنة  جلنة  تتهم 

غري �أن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي مو�صيه �صاريت Moshe Sharett ر�أى �أن هذه 

 
122

ل �الأردن �مل�صوؤولية. ت ونفذت بدقة، و�أَ�رشَّ على �رشورة حتمُّ �أُعدَّ �لعملية قد 

 Letter, British Embassy, Tel Aviv, to A.D.Ross, Eastern Department F.O., London,  120

confidential, 14/4/1953, F.O. 371/104779.

عن  �لبيطاين  �لوطني  �الأر�صيف  يف  �ملحفوظة  �لبيطانية  �خلارجية  ملفات  من  عدد  يتحدث   
121

�مللفات وكذلك  �صفحة.   200 نحو  يحوي  �لذي   F.O. 371/111077 ملف  و�أهمها  �لعملية،   هذه 

.F.O. 371/111101و ،F.O. 371/111100و ،F.O. 371/111099و ،F.O. 371/111098
 Letter, British Embassy, Tel Aviv, to A.D.Ross, Eastern Department F.O., London,  
confidential, 14/4/1953, F.O. 371/104779.

غطى ملف �خلارجية �لبيطانية F.O. 371/115896 عملية �لبا�ص )معاليه عقر�بيم( يف 200 �صفحة   122

من �لوثائق �ملحتوية على مر��صالت وتقارير خمتلفة ب�صاأنها.
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و�أنهم، بح�صب  ب�صكل جيد،  ُمدّربني ع�صكرياً  �ملهاجمني  �أن  �الإ�رش�ئيليون  و�دعى 

من  للعمل  مدفوعني  �صفاحني  ولي�صو�  �لبدو،  من  قتلة  ع�صابة  “لي�صو�  تعبريه، 

 وقدم �الإ�رش�ئيليون �أ�صماء ثالثة من �لبدو هم 
123

�ملفتي ]�حلاج �أمني �حل�صيني[“.

حممد �لق�صقا�ص، و�صليمان �ل�صعيدي، و�رش��ص Saras �أبو كري�صان، وينتمون 

124
�إىل قبيلة �ل�صعيديني، وقالو� �إنهم قدمو� من منطقة �ل�صايف جنوبي �لبحر �مليت.

�الأردين؛  �ملوقف  عن  بقوة  للدفاع  �الأردين،  �جلي�ص  قائد  با�صا،  جلوب  �صعى 

�أنه بناء على �لتحقيقات  و�أر�صل عدة تقارير للخارجية �لبيطانية يف لندن. وذكر 

جمموعة  نفذتها  �لعملية  �أن  نتيجة  �إىل  و�صل  وم�صاعدوه،  بها  قام  �لتي  �ملكثفة 

بدوية منظمة. وكان �أحد �أبرز �الحتماالت �لتي ركز عليها هي �أن �ملهاجمني جاوؤو� 

مركزها  �لع�صابة  و�أن  �صيناء(؛  من  �أو  غزة  قطاع  من  )�إما  �مل�رشي  �جلانب  من 

�ل�صلطات  غ�ص  مع  وجهها،  �لذي  هو  �حل�صيني  �أمني  �حلاج  و�أن  “�لق�صيمة“؛ 
125

�مل�رشية �لنظر عنها.

�لبيطانيون  تلقى   ،1954 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  وحتديد�ً  �أ�صهر،  عدة  بعد 

تقرير�ً ي�صري �إىل �أن “�صخ�صية قيادية يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، باال�صرت�ك مع 

بع�ص �صباط �جلي�ص �مل�رشي من �الإخو�ن، ممن يع�صكرون يف غزة، قامو� باإعد�د 

�خلطط ملهاجمة �لبا�ص �الإ�رش�ئيلي، على خط م�صاره �لروتيني يف �لنقب. و�أنهم رتَّبو� 

126
مع بع�ص �أفر�د �لبدو من قبيلة �لعز�زمة مبنطقة بئر �ل�صبع تنفيذ خطة �لهجوم“.

Israeli Embassy, London, to J.P.Tripp, 13/4/1954, F.O. 371/111100.  
123

 See Telegram, British Embassy, Amman, to F.O., confidential, 24/3/1954, and Gazit,  124

Israeli Embassy, London to F.O., 14/4/1954, F.O. 371/111101.
�لكتابة  دقة  من  متاماً  �لتاأكد  يتم  ومل  �الإجنليزية،  باالأحرف  مكتوبة  �لثالثة  �الأ�صماء  مالحظة:   

باالأحرف �لعربية، لعدم وجود م�صادر عربية مقابلة.

See Telegram, British Embassy, Amman, to F.O., confidential, 18/3/1954,  125 

 F.O. 371/111098; Telegram, Glubb, to Jordanian Military Delegation, London,
 secret, 24/3/1954, F.O. 371/111099; J. F. Brewis, F.O., London, to P.E.Ramsbothan,
 New York, 9/4/1954, confidential, F.O. 371/111099; and meeting, Tripp and Gazit,
London, 9/4/1954, F.O. 371/111100.

J.P.Tripp, the Scorpion’s Pass Incident on March 17, secret, 25/1/1955,  126 

F.O. 371/115896.
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فاإذ� ما و�صعنا يف �أذهاننا، ما �أ�رشنا �إليه �صابقاً من �أن كامل �ل�رشيف �تخذ من 

�لق�صيمة مركز�ً للتدريب �لع�صكري، و�أنه كان يقوم بت�صليح �لعز�زمة، باالإ�صافة 

�إىل دور عدد من �صباط �الإخو�ن مثل عبد �ملنعم عبد �لروؤوف، ومن يتعاون معهم 

من �ل�صباط �الأحر�ر، فاإننا يكن �أن ن�صتنتج �أن هذ� �لتقرير �لبيطاين قريب من 

�حلقيقة؛ و�حتمال �أن �لعملية مّت تنفيذها باإ�رش�ف �الإخو�ن هو �حتمال كبري.

يتذكرها  مل  �لعملية،  من  عاماً   52 بعد  �ل�رشيف  كامل  مع  �لباحث  �لتقى  عندما 

حتت  بدو  تنفيذ  من  تكون  �أن  �حتمال  ينِف  مل  لكنه  �لدقة،  وجه  على  �ل�رشيف 

 ويرى ها�صم عز�م �أن هذه �لعملية متت باإ�رش�ف �الإخو�ن؛ وي�صيف: 
127

�إ�رش�فه.

“لقد �أُخبت �أن �ثنني نفذ� هذه �لعملية، �أحدهما يعي�ص �الآن يف خميم حطّني، و�لثاين 
جهاد  �أبي  مع  كانا  �أنهما  يقوالن  وكانا  ملتزمَنيْ؛  م�صلمَنيْ  وكالهما  جر�ص.  يف 

128
وكامل �ل�رشيف“.

�إىل �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية تقرير من �صحفي باك�صتاين،  من جهة �أخرى، ورد 

�إىل غزة يف ني�صان/  �أن ذهب  قامت بتجنيده عميالً لها؛ وفيه معلومات جمعها بعد 

ع�صكريني  م�صوؤولني  عب  وتنفيذها  �إعد�دها  مّت  �لعملية  �أن  عن   ،1954 �أبريل 

م�رشيني يف �لقطاع باال�صتعانة بالفل�صطينيني، و�أن �الأمر مّت باجتهادهم ومل ي�صدر 

�أمر بها من �لقاهرة. ولي�ص من �لو��صح �إن كانت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �أخذت تقرير 

عميلها ماأخذ �جلد؛ غري �أنها بعد �أكرث من �صنتني ون�صف �ل�صنة، ويف �أثناء �الحتالل 

وم�رش.  �لقطاع  جهة  من  نُفّذت  �لعملية  �أن  موؤ�رش  ظهر  غزة  لقطاع  �الإ�رش�ئيلي 

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
127

ها�صم عز�م، مقابلة مع �ملوؤلف، عّمان، �الأردن، 1998/8/14. ولد ها�صم حممد عز�م يف بيت حم�صري   
128

غربي �لقد�ص �صنة ]1940[. جلاأت عائلته �إىل خميم عقبة جب قرب �أريحا، �ن�صم �إىل جماعة �الإخو�ن 

�مل�صلمني يف منت�صف �خلم�صينيات، كان من ن�صطاء �الإخو�ن يف �ملخيم، وربطته عالقات وثيقة مع 

عدد من �الإخو�ن �لذين �صاركو� الحقاً يف تاأ�صي�ص فتح مثل حمد �لعايدي، وعبد �لفتاح حمود، وحممد 

يو�صف �لنجار. وكان ها�صم عز�م من �أو�ئل �ملنتظمني يف فتح يف �ل�صفة �لغربية. توىل �أمانة �رش �صعبة 

�ل�صهد�ء  باأبناء  �لب  مدر�صة  يف  مدر�صاً  عمل   .1967-1960 �لفرتة  يف  جب  عقبة  خميم  يف  �الإخو�ن 

1958-1960 يف عقبة جب، ونائباً لرئي�ص جمعية �لب باأبناء �ل�صهد�ء 1960-1967. عمل مدير�ً تنفيذياً 
ملكتب �ملوؤمتر �الإ�صالمي �لعام لبيت �ملقد�ص 1972-1974، وهو ع�صو موؤ�ص�ص يف جمل�ص �ملنظمات 

�الإ�صالمية يف �الأردن و�أمني �صندوقه، وع�صو جمعية �لعروة �لوثقى و�أمني �رّشها 2008-1970.
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 ،1956/12/7 يف   The Jerusalem Post بو�صت  جريو�صاليم  �صحيفة  فح�صب 

من  �صكان  باأيدي  �لعملية،  يف  �ليهود  من  قتلو�  من  لبع�ص  �لهوية  بطاقات  ُوجدت 

129
رفح. و�أ�صبح من �لو��صح �أن �ملنفذين جاوؤو� من منطقة �لنفوذ �مل�رشي.

متابعة العمليات: 

لندن  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  �لتقى   1954 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  من  �الأول  يف 

 Charles Evelyn �إيفلني �صكبورغ  م�صوؤوالً يف �خلارجية �لبيطانية هو ت�صارلز 

Shuckburgh، وقال �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي �إن لدى حكومته معلومات ت�صري �إىل �أن 
�لقالقل على  الإثارة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �أيدي  باإطالق  �لنا�رش تق�صي  �صيا�صة عبد 

�حلدود �الإ�رش�ئيلية مع قطاع غزة، ليخفف عن نف�صه وعن حكومته �صغوط �الإخو�ن. 

�أعلنو� حالياً ثقتهم ب�صيا�صة حكومة جمال عبد �لنا�رش جتاه  �أن �الإخو�ن  والحظ 

“�إ�رش�ئيل“ يف  �أنه قد يكون هناك ��صطر�ب خطري ينتظر  “�إ�رش�ئيل“؛ وهذ� يعني 
�ملنطقة. وقد رّد �صكبورغ باأن �لبيطانيني يعتقدون �أن �آخر �صيء تريده �حلكومة 

130
�مل�رشية هو ت�صجيع �الأعمال �لعد�ئية �صد “�إ�رش�ئيل“.

�النتقامية  �لفعل  رد�ت  من  قلقة  كانت  �لبيطانية  �حلكومة  �أن  ويظهر 

�لعام  A.R. Moore باإبالغها ذلك، فالتقى بنائب �ملدير  �الإ�رش�ئيلية، فكلفت مور 

�لتهدئة الأطول فرتة ممكنة.  Lourie، وطلب منه  �الإ�رش�ئيلية لوري  يف �خلارجية 

�أن  �الأردنية؛ غري  د�ئم على �حلدود  باأنه يرى فر�صة حقيقية لتح�صن  فرد لوري 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية هي �أكرث قلقاً ب�صاأن �لو�صع يف قطاع غزة، حيث �إنها تخ�صى 

حدودية  �صيا�صة  با�صتمر�ر  ما  بدرجة  ي�صمحون  �أو  يو��صلون  �مل�رشيني  �أن  من 

خالل  من  �ملخاوف  هذه  تاأكدت  ما  �إذ�  و�أنه  �مل�صلمني؛  �الإخو�ن  الإر�صاء  عدو�نية 

تكر�ر �لهجمات من غزة، فاإن �الإ�رش�ئيليني �صيكونون جمبين حتت �صغط �لر�أي 

131
�لعام لالنتقام بدرجة ما.

Benny Morris, Israelis Border Wars: 1949–1956, pp. 298–299.  129

 Letter, P.S. Falla, London, to Francis Evans, British Embassy, Tel Aviv, confidential,  130

4/10/1954, F.O. 371/115899.

 Letter, A.R. Moore, British Embassy, Tel Aviv, to P.S. Falla, F.O., London,  131

confidential, 18/10/1954, F.O. 371/111106.
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من  جمموعة  �أن  �إىل  �الإ�رش�ئيلية،  �ملخابر�ت  تقارير  على  بناء  موري�ص،  و�أ�صار 

�لثاين  �لن�صف  �مل�صلمني“ كانت ن�صطة على طول خطوط قطاع غزة يف  “�الإخو�ن 
�إىل  �ملوؤدية  �ملياه  خطوط  بتدمري  متكرر  ب�صكل  تقوم  كانت  و�أنها  1954؛  �صنة  من 

تعار�ص  �أنها  فهو  �لن�صاط  هذ�  على  �مل�رشية  �ل�صلطات  رد  �أما  �لنقب.  م�صتعمر�ت 

مة  �أن�صطة �الإخو�ن �لع�صكرية )كما تعار�ص غريها(، وترى �أن هذه �الأن�صطة ُم�صمَّ

�أو  با�صتبد�ل  �مل�رشيني  �الإ�رش�ئيليون  طالب  وقد   
132

�مل�رشية. �حلكومة  الإرباك 

تغيري �جلنود �لفل�صطينيني �ملنت�رشين على خط �لهدنة، ليحل مكانهم م�رشيون. 

ووعدت �ل�صلطات �مل�رشية مبنع �إطالق �لنار على �الإ�رش�ئيليني، و�لعمل على منع 

حو�دث �خرت�ق �حلدود. وقد الحظت خمابر�ت �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أنه يف �لن�صف 

�لثاين من 1954 وبد�ية 1955 خفَّت حو�دث �خرت�ق �حلدود بعد �الإجر�ء�ت �لتي 

�لتي  �لعنا�رش  و�صبط  �لت�صلل،  ملنع  �صعت  �أن  وبعد  �مل�رشية،  �ل�صلطات  �تخذتها 

 
133

ت�صيق بها �الإد�رة �مل�رشية، وحتديد�ً �الإخو�ن �مل�صلمون ورجال �ملفتي.

مع نهاية �صنة 1954، بد�أت �ل�صحف �الإ�رش�ئيلية بت�صليط �ل�صوء على �لهجمات 

�ملنظمة على �مل�صتعمر�ت �ليهودية يف �لنقب، متهمة ب�صكل عام �مل�رشيني. وقد �أر�صل 

حو�دث  �أربعة  عن  �لبيطانية  �خلارجية  �إىل  تقرير�ً  �أبيب  تل  يف  �لبيطاين  �ل�صفري 

لتفجري خطوط �ملياه، حيث مّت �لنظر �إليها ب�صكل خمتلف، الأنها �عتُبت حماوالٍت 

�ملياه. وقد  �أهمية  �إىل  �لنقب، بالنظر  �ليهود يف  �مل�صتوطنني  للتاأثري يف حياة  متعمدًة 

ناق�ص رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �صاريت هذ� �الأمر عدة مر�ت مع �ل�صفري �لبيطاين 

يف تل �أبيب؛ حيث ر�أى �صاريت �أن هذه �لهجمات، على ما يبدو، يتم “تنظيمها على 

�مل�صلمني(“.  �الإخو�ن  جماعة  تاأثري  حتت  )رمبا  �مل�رشي  �جلي�ص  من  عنا�رش  يد 

غري �أنه يعتقد �أن �حلكومة �مل�رشية لي�صت “متورطة“ ب�صكل مبا�رش يف �الأمر؛ لكن 

�صاريت يرى �أن عبد �لنا�رش ي�صتطيع �أن ير�صل مندوباً عنه ليطلب ممن ينفذونها 

134
�لتوقف، حيث �صتتوقف يف غ�صون ليلة.

Benny Morris, Israelis Border Wars: 1949–1956, p. 160.  
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Ibid., pp. 314, and 321–322.  133

 Letter, Jack ]Nicholls[, British Embassy, Tel Aviv, to Shuckburgh, London,  134

confidential, 14/12/1954, F.O. 371/111107.
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جمال مع  �حلديث  �لقاهرة  يف  �صفارتها  من  �لبيطانية  �خلارجية   طلبت 

عبد �لنا�رش عن تلك �لهجمات �صّد “�إ�رش�ئيل“. ويف 1955/1/26 �أر�صلت �ل�صفارة 

هما  م�رشَيني  م�صوؤولنَي  �لتقى  �صفارتها  يف  ع�صو�ً  �أن  �لبيطانية  �خلارجية  �إىل 

م�رشياً  ومبعوثاً  �مل�رشية،  �حلربية  وز�رة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صوؤون  ق�صم  مدير 

خطوط  “تدمري  �أن  �دعيا  قد  كالهما  و�أن  غزة؛  يف  �مل�صرتكة  �لهدنة  جلنة  �إىل  كبري�ً 

�لزيادة  هند�صو�  �لذين  هم  �الإخو�ن  و�أن  �مل�صلمني“؛  �الإخو�ن  عمل  من  هو  �ملياه 

�ملفاجئة يف �لهجمات �حلدودية يف �لن�صف �لثاين من ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1954، 

وذلك الإرباك �حلكومة �مل�رشية يف �لفرتة �لتي �صاحبت توقيع �التفاقية �لبيطانية 

�لعمليات توقفت من قطاع  �إن هذه  قاال  �آر�ئهما  �مل�صرتكة. وكدليل على  �مل�رشية 

غزة، بعد �أن �تخذ عبد �لنا�رش �إجر�ء�ته �لقا�صية �صدّ �الإخو�ن �مل�صلمني، وبعد �أن 

1954. وقالت  �لثاين/ نوفمب  �ملحاكم، يف ت�رشين  �إىل  �أع�صاء هذه �جلماعة  ر�صل 
ُ
�أ

�ل�صفارة �إن �ل�صخ�صني ك�صفا عن رغبة وحر�ص �ل�صلطات �مل�رشية يف �لقاهرة وغزة 

�رشورة  �أي  ترى  ال  �ل�صفارة  فاإن  ولذلك،  للحدود.  �ملرخ�ص  غري  �الخرت�ق  ملنع 

يف �لبيطانية  �ل�صفارة  وعلقت 
135

�ملو�صوع. هذ�  عن  �لنا�رش  عبد  مع   للحديث 

تل �أبيب على ذلك، باأن هناك قدر�ً كبري�ً من �مل�صد�قية يف �الدعاء �مل�رشي، �مل�صار 

�أهد�أ منذ بدء حماكمات  �أ�صبحت  �إليه يف ر�صالة �ل�صفارة يف �لقاهرة، وباأن �حلدود 

و�أ�صافت   .1954 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  �أو�ئل  يف  م�رش  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

�ل�صفارة �أنه مل تقع حو�دث مهمة يف �ل�صهرين �الأخريين من �صنة 1954. غري �أنه مع 

“وقع هجومان على موقَعني �إ�رش�ئيلينَي؛   ،1955 نهاية �صهر كانون �لثاين/ يناير 

�الأول كان عن طريق دورية م�رشية، لكن �ل�صفارة ال تعلم هل ما يز�ل لدى �الإخو�ن 

136
�مل�صلمني قوة كافية لتنظيم �لهجوم �لثاين“.

�لفرتة  يف  �حلدودية  لالخرت�قات  در��صته  من  موري�ص  بني  ��صتنتج  وقد 

عمليات  �إيقاف  حاولت  و�لع�صكرية  �ملدنية  �مل�رشية  �ل�صلطات  �أن   1956-1949

 Letter, Ralph Stevenson, British Embassy, Cairo, to Shuckburgh, London, confidential,  
135

26/1/1955, F.O. 371/115896.

 Letter, British Embassy, Tel Aviv, to Shuckburgh, London, confidential, 8/2/1955,  
136

F.O. 371/115896.
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�مل�رشية  �ل�صلطات  كال  و�أن  “�إ�رش�ئيل“،  مع  هادئة  حدود  �إىل  و�صعت  �لت�صلل، 

ً عمليا تكن  مل  �لقاهرة  ولكن  كاأعد�ء.  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �إىل  نظرو�   و�الإ�رش�ئيلية 

�إعاقة  يتم  وكان  و�صيناء؛  غزة  حدود  على  يحدث  مبا   1955 �أو�ئل  حتى  مهتمة 

و�جلنود  و�ل�رشطة،  �ملحليني،  �ملوظفني  يد  على  �ملت�صللني  الإيقاف  جهودها 

�مل�رشية،  �ل�صلطات  كانت   ،1956-1955 �لفرتة  يف  و�أنه  �ملت�صللني.  مع  �ملتعاطفني 

يف بع�ص �الأحيان، تقوم بت�صعيد �أعمال �ملقاومة، لكنها يف �لوقت نف�صه، كانت تريد 

137
�لتحكم بتوقيتها ومدتها و�أماكن �لهجمات.

ال�ضريف كامل  انتقال  العمل:  تو�ضيع  حماولة   �ضابعاً: 

اإىل القد�س:

يف �أو�خر �صنة 1953 عُقد �ملوؤمتر �الإ�صالمي �لعام يف �لقد�ص، و��صتمرت �أعماله 

)قيادة  �مل�رشيون  �مل�صلمون  �الإخو�ن  وكان   .)1953/12/10-3( �أ�صبوع  ملدة 

من  له  و�ل�صخ�صيات  �لرموز  وحت�صيد  �ملوؤمتر،  هذ�  عقد  ور�ء  �ملركزية(  �الإخو�ن 

 وما يعنينا يف هذه �لدر��صة هو �الإ�صارة �إىل �صعي 
138

�صتى �أقطار �لعامل �الإ�صالمي.

من  يكن  ما  وتنفيذ  فل�صطني،  بق�صية  �الإ�صالمي  �لعامل  تفاعل  لتعزيز  �الإخو�ن 

بر�مج عملية يف �صبيل ذلك. وكان ثمة تركيز يف كلمات �مل�صاركني على عدم �العرت�ف 

بالكيان �ل�صهيوين، وعلى دعم �صعب فل�صطني بكافة �لطرق، وعلى �لتعبئة و�إعالن 

Benny Morris, Israelis Border Wars: 1949–1956, p. 414.  
137

�نظر: عبد �لفتاح حممد �لعوي�صي، املوؤمتر الإ�شالمي العام – بيت املقد�س 1953-1962 )�لقد�ص:   
138

د.ن، 1989(؛ وكتيب تعريفي بـ املوؤمتر الإ�شالمي العام )�لقد�ص: �ملكتب �لد�ئم للموؤمتر �الإ�صالمي 

و1998/8/19؛ وزهري  15 و17  �الأردن،  �ملوؤلف، عّمان،  و�إبر�هيم غو�صة، مقابلة مع  �لعام، د.ت(؛ 

�ل�صاوي�ص، مقابلة مع �ملوؤلف، بريوت، 1998/9/3، وكان زهري �ل�صاوي�ص �أحد �مل�صاركني يف �ملوؤمتر، 

ومن قياد�ت �الإخو�ن يف �صورية.

�لفرن�صيني، و�صارك  �ملقاومة �صد  1925. �صارك يف  �ل�صاوي�ص يف دم�صق �صنة  ولد زهري م�صطفى   

مع كتائب �الإخو�ن يف حرب 1948، كما �صارك يف �ملوؤمتر �الإ�صالمي يف �لقد�ص �صنة 1953. كان على 

نائباً عن دم�صق �لعطار، و�نتخب  �ل�صباعي وع�صام  �أمني �حل�صيني وم�صطفى  قوية باحلاج   �صلة 

�صنة 1961. �أ�ص�ص �ملكتب �الإ�صالمي للطباعة و�لن�رش �لذي ُعني بن�رش كتب �لرت�ث �الإ�صالمي. تويف 

رحمه �هلل يف بريوت يف 2013/6/1.
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�جلهاد. و�أعلن �صيد قطب �لذي جاء ممثالً عن �إخو�ن م�رش يف كلمته يف �ملوؤمتر “�إن 

هذه  �أر�ص  على  دماوؤهم  �صالت  ولقد  بالكالم،  كثري�ً  يعنون  ال  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

�لبالد �ملقد�صة، و�إنهم لعلى ��صتعد�د تام �أن ت�صيل دماوؤهم مرة �أخرى. �إن �صئتم �أن 

�أقو�ل وت�رشيحات،  �إىل  �أن تتحول جهودكم  �أيدينا معكم، و�إن �صئتم  تعملو� فهذه 

 
139

فلالإخو�ن طريقة غري هذه“.

�ل�رشقية  �جلبهة  من  �رّش�ً،  �ملقاومة  لو�  ُيفعِّ �أن  �أر�دو�  �الإخو�ن  �أن  ويبدو 

عمله  مركز  من  ينتقل  �أن  �ل�رشيف  كامل  من  فطلبو�  �لغربية،  �ل�صفة  وحتديد�ً 

�ل�رشيف  جاء  لذلك  �لعام.  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  غطاء  حتت  �لقد�ص  �إىل  �لعري�ص  يف 

حيث  �حل�صور،  يف  كلمة  فاألقى  �إبر�زه  وجرى  �ملوؤمتر.  �إىل  �الإخو�ن  وفد  �صمن 

فل�صطني  عن  “دفاعنا  �أن  و�أكد  �الإ�صالم،  �أ�صا�ص  على  �لوحدة  وجوب  عن  حتدث 

دفاع  ولكنه  فح�صب،  �أمتنا  وم�صتقبل  تر�ثنا  عن  وال  م�صاحلنا  عن  دفاعاً  لي�ص 

�لد�ئم  �نتخب �ملكتب  �الإن�صانية، وعن مقد�صات �الأمم كلها...“. وعندما  �لقيم  عن 

للموؤمتر �الإ�صالمي، مت �نتخاب كامل �ل�رشيف �صمن �أع�صائه �ل�صبعة، حيث توىل 

يف  و�إقامته  ��صتقر�ره  يبر  منا�صب،  قيادي  كموقع  �لعام،  �الأمني  نائب  من�صب 

140
�لقد�ص ملتابعة �أعمال �الأمانة �لعامة.

�أنه  غري  �لقطاع،  يف  �لع�صكري  �لعمل  متابعة  �ل�رشيف  على  �ل�صهل  من  يكن  مل 

على ما يبدو عدَّ ذلك تو�صيعاً لد�ئرة عمله �ملقاوم بعد نحو �أربع �صنو�ت من �الإعد�د 

�أبقى على  1953(. ولذلك  1950 وحتى نهايات  )�أو�ئل  �لقطاع و�صيناء  و�لعمل يف 

خيوط �ت�صاالته مع �لقطاع و�صيناء، من خالل �أخيه حممود �ل�رشيف ومن خالل 

�لعزيز  عبد  باإ�رش�ك  �الإخو�ن  قام  مهمته،  يف  �ل�رشيف  والإجناح   
141

�لعايدي. حمد 

علي يف ع�صوية �ملوؤمتر �الإ�صالمي، وهو من مقاتلي �الإخو�ن يف حرب 1948، ومن 

عبد �لفتاح حممد �لعوي�صي، املوؤمتر الإ�شالمي العام، �ص 55؛ وكتيب تعريفي بـ املوؤمتر الإ�شالمي   
139

العام، �ص 10.

55، و68-69؛ وكتيب تعريفي  �نظر: عبد �لفتاح حممد �لعوي�صي، املوؤمتر الإ�شالمي العام، �ص   
140

بـ املوؤمتر الإ�شالمي العام، �ص 10، و19؛ ومقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.

ال�شفري،  �لوزير،  خليل  مع  �لعمد  �صلوى  مقابلة  و�نظر:   .2006/8/3 �ل�رشيف،  كامل  مع  مقابلة   
141

.1988/4/26
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ِّمت ملقاومة �الإجنليز يف قناة �ل�صوي�ص.  �أبرز مدربي �الإخو�ن يف �ملع�صكر�ت �لتي نُظ

وقام   
142

�رّش�ً. �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفد�ئية  �لعنا�رش  بتدريب  �ل�رشيف  كلفه  وقد 

�خلليل،  منطقة  يف  خ�صو�صاً  �رشّ�ً،  �الإخو�ن  عنا�رش  من  �لعديد  بتدريب  بالفعل 

�أحد  الحقاً  �صي�صبح  �لذي 
143

�لنت�صة، رفيق  يديه  على  تدربو�  من  �أبرز  من  وكان 

�لقياد�ت �ملوؤ�ص�صة حلركة فتح.

هي  �أعمال،  تنفيذ  �إىل  �ل�رشيف  �صارع  �لعام،  لالأمني  نائباً  موقعه  غطاء  وحتت 

بحد ذ�تها مطالب �صعبية وي�صعب على �حلكومة �الأردنية رف�صها؛ فاأ�رشف بنف�صه 

على حت�صني �حلدود، ودعم حر�ص �حلدود، وهي قوة ر�صمية لكنها كانت �صعيفة 

�ل�رشي  �الإطار  يف  �أما  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �لهدنة  خطوط  على  و�لتدريب،  �لت�صليح 

�ملو�زي �لذي تابعه �ل�رشيف، فاإن جزء�ً كبري�ً من �الأمو�ل �لتي جمعت حتت غطاء 

�ملوؤمتر لت�صليح حر�ص �حلدود، كان يذهب �إىل �لعمل �لفد�ئي �ل�رشي �لذي ي�رشف 

عليه. وقد تركز �لعمل من منطقتي �لقد�ص و�خلليل. وممن �صاعد يف �لعمل �لع�صكري 

يعمل  كان  �لذي  �ل�رشيف  �لرحيم  عبد  وكذلك  �خلليل،  يف  �لنت�صة  �لنبي  عبد  �أبناء 

  
144

قا�صياً يف غزة، وكان له بيت يف �خلليل، حيث كانت ُترتب عن طريقهم �لعمليات.

�الأردنية  �ل�صلطات  �أن   غري 
145

�لعمليات. تنفيذ عدد من  �ل�رشيف فقد مت  وبح�صب 

�أركان  رئي�ص  �نزعج  �أن  بعد  علي،  �لعزيز  عبد  وكذلك  �ل�رشيف  كامل  بطرد  قامت 

�جلي�ص �الأردين جلوب با�صا من ن�صاطهما، غري �أنهما عاد� لالأردن بعد طرد �مللك 

 
146

ح�صني جللوب يف �آذ�ر/ مار�ص 1956، ولكن �لعمل �لع�صكري كان قد توقف.

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3؛ وكتيب تعريفي بـ املوؤمتر الإ�شالمي العام، �ص 13. و�صبق   
142

للموؤلف يف �أثناء حت�صريه للماج�صتري �أن قابل عبد �لعزيز علي، حيث �أكد له ما ورد �أعاله. مقابلة 

للموؤلف مع عبد �لعزيز علي.

عبد �لعزيز علي، مقابلة مع غ�صان دوعر، �الأردن، 1996/6/4؛ ن�صخة ورقية بخط �ليد حمفوظة لدى   
143

�ملوؤلف.

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3. لعل �ل�رشيف ق�صد حافظ عبد �لغني عبد �لنبي �لنت�صة، وها�صم   
144

�صادق عبد �لنبي �لنت�صة، عندما �أ�صار �إىل �أبناء عبد �لنبي �لنت�صة، وكالهما كانا من �الإخو�ن �مل�صلمني.

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
145

مقابلة مع عبد �لعزيز علي؛ ومقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
146
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ثامنًا: تغريُّ بيئة العمل:

�أخذ �لن�صاط �لع�صكري لالإخو�ن يف قطاع غزة بالرت�جع حتت �صغط و�رشبات 

��صطر�ر  بعد  خ�صو�صاً  1954؛  �صنة  �أو�خر  منذ  �الإخو�ن،  جلماعة  �لنا�رش  عبد 

حممود �ل�رشيف )�صقيق كامل( للهرب من �لنظام �مل�رشي، وبالتايل تعّطل �لتوجيه 

و�لدعم �للوجي�صتي �لذي كان يتم من �لعري�ص و�لق�صيمة يف �صيناء. كما �أنهى كثري 

�لثانوية، وغادرو� قطاع غزة  �لدر��صة  �لنظام مرحلة  من �لطلبة �الأع�صاء يف هذ� 

باالإ�صافة 
147

للدر��صة يف �خلارج مبن فيهم خليل �لوزير �لذي غادر يف �صيف 1955،

�إىل �أن كثريين ح�صلو� على عقود عمل خ�صو�صاً يف بلد�ن �خلليج؛ ومن بينهم عدد 

�الأغا،  وخريي  �صيدو،  �أبو  حممد  �أمثال  �لنظام  هذ�  يف  �الأ�صا�صية  �ل�صخ�صيات  من 

 
148

ويو�صف عمرية. غري �أن روح �جلهاد مل تنطفئ لديهم.

موؤ�رش�ت  ثمة  �أن  �إال  �لوزير،  بخروج  ز�د  �لذي  و�لوهن  �ل�صعف  من  وبالرغم 

�إىل خاليا  �لتاليتني، رمبا حتولت  �ل�صنتني  للجهاز يف  “بوؤر“  ��صتمر�ر وجود  على 

 
149

غري فاعلة �أو “نائمة“ �أو متطلعة �إىل بيئة عمل �أن�صب تتابع فيها �لعمل �ملقاوم.

�خلارج  يف  وهو  �لع�صكري  للعمل  خطوطه  ببع�ص  �حتفظ  �لوزير  �أن  يظهر  كما 

حتى �صنة 1958، وكان ثمة موؤ�رش على ذلك �أنه يف تلك �ل�صنة ��صطر للتو��صل مع 

�صليم �لزعنون �لذي كان يعمل يف �لنيابة �لعامة، لالإفر�ج عن �أحد رجاله )من عائلة 

 ويف تلك 
150

�أثناء ذهابه لتنفيذ عملية ع�صكرية. �أبو خو�صة( �لذين قب�ص عليهم يف 

�لفرتة )1955-1957( تعمقت �لعالقة بني �لوزير ويا�رش عرفات، وتو�صع �لنقا�ص 

�لطلبة  �أو�صاط  ويف  �لع�صكري  �لعمل  �أع�صاء  بني  خ�صو�صاً  �الإخو�ين  �لد�خلي 

�لفل�صطينيني يف �جلامعات �مل�رشية، وهو ما �صكل “�خلمرية“ النطالقة فتح الحقاً 

)�نظر �لف�صل �خلام�ص(. 

ذهب  ثم  �ملادية،  ظروفه  ب�صبب  لقطعها  ��صطر  لكنه  م�رش،  يف  �جلامعية  للدر��صة  جهاد  �أبو  غادر   
147

للعمل يف �ل�صعودية لنحو ثالثة �أ�صهر ثم عاد، و�أ�صبحت �إقامته بني �لقطاع وم�رش باقي �صنة 1956، 

غري �أنه غادر �لقطاع �إىل م�رش قبيل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي له يف 1956/11/3.

�نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 53؛ ومقابلة مع حممد �خل�رشي.  
148

غادر �لقطاع يف �ل�صيف نف�صه حممد �خل�رشي وحممد �صيام.  

مقابلتان مع: منري عجور، وفوزي جب.  
149

�صليم �لزعنون، ال�شرية وامل�شرية، �ص 81.  
150
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�صلوك  تغري  نتيجة  �الإخو�ين  �لع�صكري  �لعمل  وتر�جع  خفوت  م�صار  تعزز 

يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لهجوم  بعد  �ملقاوم  �لعمل  جتاه  �مل�رشي  �لنظام 

 
151

�آخرين.  30 38 فل�صطينياً وم�رشياً وجرح  �إىل مقتل  �أدى  1955/2/28، و�لذي 
كانت تلك �رشبة موجعة للنظام �مل�رشي، تر�فقت مع مظاهر�ت فل�صطينية و��صعة 

بالقتال  لهم  �ملجال  و�إف�صاح  “�إ�رش�ئيل“  بقتال  �مل�رشية  �حلكومة  تطالب  غا�صبة 

�صاعية  �ل�صيا�صي،  خطابها  من  �مل�رشية  �حلكومة  و�صعدت  �لقطاع.  عن  و�لدفاع 

م�صطفى  �لع�صكرية  �ملخابر�ت  �صابط  وعينت  ومكانتها،  كر�متها  ال�صرتجاع 

من  بالعديد  بالفعل  قام  حيث  غزة؛  قطاع  عب  �لفد�ئية  �لعمليات  لتنظيم  حافظ 

�لعمليات �لقوية �لناجحة �لتي كان لها �أثر كبري يف رفع معنويات �لنا�ص، ويف حت�صني 

�صورة �لنظام �مل�رشي. وهي �صورة متكَّن من خاللها �لنظام من جتاوز �مل�صاكل 

�لتي كان  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  �لناجتة عن �رشبه وتهمي�صه جلماعة  و�ل�صعوبات، 

قد �رتبط ��صمها يف �ل�صورة �ل�صعبية بقتال �ل�صهاينة و�الإجنليز؛ وليحاول �لنظام 

�مل�رشي �أن ير�صم لها �صورة جديدة مرتبطة بالرجعية و�لعمالة و�ال�صتعمار. كما 

ب�صبب �صلوعه يف م�رشوع توطني  �إليه،  �لتي ُوجهت  �التهامات  متكن من جتاوز 

1955، وماج قطاع  �لفل�صطينيني يف �صيناء، و�لذي ك�صفت خيوطه �صنة  �لالجئني 

تلك  �لعمليات  هذه  فـ“غ�صلت“  �إ�صقاطه.  من  متكن  حتى  �صده  باملظاهر�ت  غزة 

�ل�صورة �لقامتة �لتي كادت تلت�صق به لو م�صى يف �مل�رشوع.

من  متكنهم  مل  �لنظام  وعد�ء  �الإخو�ن  مطاردة  ظروف  فاإن  �حلال،  وبطبيعة 

�مل�صاركة ب�صكل فعّال مع جمموعات م�صطفى حافظ؛ وف�صلو� �ال�صتمر�ر لوحدهم، 

 وح�صب تعبري حممد 
152

بينما �صارك عدد من �الإخو�ن مع حافظ على �أ�ص�ص فردية.

�لفد�ئيني“  “حرب  “بتنظيم  �صمحت  �مل�رشية  �الإد�رة  فاإن  غطا�ص(  )�صمري  حمزة 

حول �لهجوم �الإ�رش�ئيلي، �نظر:  
151

 Telegram, British Embassy, Cairo, to F.O., London, confidential, immediate,  
1/3/1955, F.O. 371/115896.
�لوطني  للحر�ص  ينتمي  بع�صهم  فل�صطينياً،   24 �لقتلى  بني  كان  نف�صه،  �مل�صدر  ح�صب  مالحظة:   

و14 م�رشياً )�صابط و13 جندياً(، �أما �جلرحى فكانو� 16 فل�صطينياً و14 م�رشياً.

مقابلتان مع: منري عجور، وفوزي جب.  
152
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يعملون  ال  �لذين  �لفد�ئيني“  على  “حرب  تنظيم  يف  نف�صه  �لوقت  يف  �رشعت  بينما 

153
حتت �إ�رش�فها وتوجيهاتها“.

�أعاد �الإخو�ن �مل�صلمون يف �لقطاع تنظيم �أنف�صهم يف �أثناء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

بند:  )�نظر  عزة  �أبو  �هلل  عبد  قيادة  حتت   )1957/3/6-1956/11/3( غزة  لقطاع 

1956-1957 يف �لف�صل �لثاين(، ودر�صو�  مو�جهة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي للقطاع 

�إمكانية  فبحثو�  �إمكاناتهم؛  �صاآلة  �أدركو�  �أنهم  غري  �مل�صلحة،  �ملقاومة  �إمكانية 

�الإخو�ن  ممثلي  بني  لقاء  وحدث  �الحتالل.  مو�جهة  يف  �ل�صيوعيني  مع  �لتعاون 

و�ل�صيوعيني؛ مثّل �الإخو�ن فيه �صعيد �ملزيّن )�أبو ه�صام(، وغالب �لوزير، وكمال 

وبالن�صبة  فتح.  حركة  وموؤ�ص�صي  رو�د  من  الحقاً  �صارو�  وثالثتهم  عدو�ن، 

�ل�صيوعيني  طرح  �أن  غري  �مل�صلح،  �لكفاح  �صوى  ببالهم  يخطر  يكن  مل  لالإخو�ن 

حتته.  �حلياة  �رشوط  حت�صني  وحماولة  �الحتالل،  مع  �لتعاي�ص  عملياً  يعني  كان 

قوتهم  على  �العتماد  وقررو�  �ل�صيوعيني،  مع  �لتعاون  �الإخو�ن  رف�ص  وبالتايل 

 
154

�لذ�تية، وتنميتها و�صوالً �إىل �ملقاومة �مل�صلحة.

�لقطاع.  يف  و��صع  ب�صكل  به  �اللتز�م  مّت  عام  �إ�رش�ب  بتنظيم  �الإخو�ن  وقام 

و�عتقلت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية عدد�ً من �الإخو�ن مبن فيهم عبد �هلل �أبو عزة �لذي بقي 

 ويف �لوقت نف�صه، مل يتمكن 
155

يف �ل�صجن حتى �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من �لقطاع.

�الإخو�ن من �إطالق مقاومة م�صلحة. ويظهر �أنه كان هناك حماولة يتيمة لـ“بقايا“ 

مقاومة،  لعملية  للرتتيب  للعري�ص  جب  فوزي  ذهب  عندما  �لع�صكري،  جهازهم 

�ملرتبك  �لو�صع  �أن   ويبدو 
156

�الإ�رش�ئيلي. لكن مل يتم تنفيذها، ب�صبب �الن�صحاب 

�لكثري من كو�درهم  �لنا�رش، وخروج  و�ملرت�جع لالإخو�ن يف �صوء �رشبات عبد 

للخارج، جعلت �الإخو�ن يف و�صع غري قادر على �ملبادرة وتنظيم عمل مقاوم فّعال، 

خالل �الأ�صهر �الأربعة �لتي ق�صاها �الحتالل يف �لقطاع؛ غري �أن دور �الإخو�ن كان 

حممد حمزة، اأبو جهاد: اأ�رشار بدايته واأ�شباب اغتياله، ط 2 )]�لقاهرة[: �ملركز �مل�رشي �لعربي،   
153

1989(، �ص 176.

�نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 47-44.  
154

�ملرجع نف�صه، �ص 50-48.  
155

مقابلة مع فوزي جب.  
156
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�الحتالل،  وجه  يف  �لقطاع  �أهل  �صمود  دعم  يف  وتعبوياً،  و�إعالمياً  �صيا�صياً  فعاالً 

ويف �إ�رش�رهم على عودة �الإد�رة �مل�رشية للقطاع، بالرغم من موقفهم �ل�صلبي من 

نظام عبد �لنا�رش.

تا�ضعًا: مناق�ضة روايات مغايرة:

يعدُّ كتاب يزيد �صايغ عن تاريخ �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية 1949-1993 من 

ناق�ص  عندما  �أنه  غري  متيُّز�ً؛  و�أكرثها  �حلديث  فل�صطني  تاريخ  عن  كتب  ما  �أف�صل 

�لوزير  خلليل  و�لع�صكري  �لتنظيمي  �لعمل  من  كثري�ً  �أظهر  فتح،  حركة  ظهور 

قيادة  �أفق  �صيق  عن  ر��صٍ  غري  �أ�صبح  �لوزير  �إن  وقال  فردية.  مبادرة  باعتباره 

�الإخو�ن �مل�صلمني، و�أنه قام باإن�صاء خاليا �رشية لتنفيذ عمليات ع�صكرية م�صتقلة. 

غري �أننا عندما بحثنا وجدنا �أن عمل خليل �لوزير كان �صمن منظومة �أكب و�أكرث 

موقفاً  �تخذو�  ورفاقه  �لوزير  خليل  �إن  �صايغ  قال  ذلك،  �إىل  باالإ�صافة  �ن�صباطاً. 

�أبا جهاد ترك  و�أن  �مل�رشي،  �لنظام  �مل�صلمني وبني  �الإخو�ن  �لنز�ع بني  يف  حمايد�ً 

 وهذه رو�ية حتتاج �إىل مر�جعة، 
�صفوف �الإخو�ن يف وقت مبكر من �صنة 157.1955

الأن عدد�ً من �أ�صدقاء �أبي جهاد وممن عاي�صوه يف تلك �لفرتة، �أكدو� �أن عمله كان 

 و�أنه حافظ على ع�صويته يف �الإخو�ن 
158

�صمن �جلهاز �لع�صكري �خلا�ص باالإخو�ن، 

حتى قدم مقرتحه لقيادة �الإخو�ن بغزة باإن�صاء حركة فتح يف �صيف 1957. وهو 

بالتاأكيد مل يكن “حمايد�ً“ يف �لنز�ع بني عبد �لنا�رش و�الإخو�ن. ويف �لوقت نف�صه، 

فاإن هوؤالء �الأ�صدقاء يعرتفون �أن �أبا جهاد كان “م�صكوناً“ بفكرة �جلهاد و�ملقاومة 

�مل�صلحة؛ و�أنه بعد �أن مّت �رشب �الإخو�ن و�إ�صعافهم، �صعى للبحث عن طرق ملتابعة 

159
�ملقاومة �مل�صلحة، �صمن ظروف تقبل بها �لبيئة �لعربية يف تلك �لفرتة.

يزيد �ل�صايغ، احلركة الوطنية الفل�شطينية، �ص 146.  
157

حممد  باالإخو�ن:  �خلا�ص  �لع�صكري  �لعمل  يف  ع�صويته  �أكد  ممن  عاي�صه  وممن  �أ�صدقائه  من   
158

�خل�رشي، وفوزي جب، وعبد �هلل �أبو عزة، وخريي �الأغا، وحممد �صيام؛ وذلك بح�صب �ملقابالت 

�لتي �أجر�ها �ملوؤلف معهم. 

ممن �أكد ع�صويته يف �الإخو�ن حتى �صيف 1957، �أو ��صتمر�ر �لتعامل معه كع�صو: حممد �خل�رشي،   
159

�أبو عزة، وخريي �الأغا، وحممد �صيام، و�صليمان حمد، و�إبر�هيم غو�صة؛  وفوزي جب، وعبد �هلل 

وذلك بح�صب �ملقابالت �لتي �أجر�ها �ملوؤلف معهم. 
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و�أ�صار يزيد �صايغ، من دون ذكر �مل�صدر، �أن قيادة �الإخو�ن �مل�صلمني �مل�رشيني 

 
160

“�إ�رش�ئيل“. على  �لهجوم  من  �أفر�دها  منع  غزة  يف  �الإخو�ن  قيادة  من   طلبت 

�لتي  �ملعطيات  �أن  خ�صو�صاً  �لكالم،  هذ�  يدعم  دليل  �أي  جند  مل  �أننا  و�حلقيقة 

�لع�صكري، وتهيئة  للعمل  �مل�رشيني  �الإخو�ن  تبني  توؤكد  )و�صنذكرها(  ذكرناها 

الإجناحه. �ملنا�صبة  �لظروف 

غزة  قطاع  يف  لالإخو�ن  �لتقليدية  �لقيادة  معرفة  عدم  فاإن  ثانية،  ناحية  من 

)�أو معظمها( بالعمل �لع�صكري �خلا�ص، ال يعني �أن ما قام به �أبو جهاد كان عمالً 

طبيعة  ومن  �لع�صكري  �لعمل  مقت�صيات  من  كان  هذ�  �ملعرفة  عدم  �إن  �إذ  فردياً؛ 

“�جلهاز �خلا�ص“ يف �الإخو�ن. كما  �أ�صاليب عمل  �لعمل، كما كان متالئماً مع  �أمن 

�أن �الأ�صخا�ص �لذين �أ�صار �إليهم خليل �لوزير كم�صاركني �أ�صا�صيني معه مثل حمد 

�لعايدي، ولي�ص حممد �لعايدي بح�صب مقابلته �ملن�صورة مع �صلوى �لعمد، وحممد 

لالإخو�ن؛  �ل�رشي  �لع�صكري  �لعمل  يف  �أع�صاء  كانو�  �صيام،  �هلل  وعبد  �الإفرجني، 

بح�صب ما ذكر زمالوؤهم من �الإخو�ن �لذين قابلناهم. 

�الإ�صارة  جتاوز  وحماولة  �لتعميم  �إىل  جلاأ  قد  جهاد  �أبا  فاإن  ثالثة،  ناحية  ومن 

�أّد�ه هو �صمن تنظيم �الإخو�ن وحتديد�ً  �أو  �أّد�ه �الإخو�ن  �إىل �لدور �لتاريخي �لذي 

مع  مقابلته  ففي  �خلا�ص“.  “�جلهاز  ت�صميته  يكن  ما  �أو  �لع�صكري،  تنظيمهم 

�ملنفتحة  �لكرثة  �أن  �الإخو�ن، ويتحدث عن  �لعمد ي�صري �صمناً النتظامه يف  �صلوى 

يف  �لع�صكري  �لعمل  عن  يتحدث  عندما  وهو  �الإخو�ن“.  �صباب  مع  “تن�صق  كانت 

فاإنه  �لبد�يات“،  فتح:  “حركة  �أعده  �لذي  �لكر��ص  يف  �أو  �لعمد  �صلوى  مع  مقابلته 

يتحدث عن قيامه و�إخو�نه بتاأليف جمموعات وتنفيذ عمليات من دون �أن يو�صح 

ب�صكل ال لب�ص فيه �أن ذلك كان يف �إطار �لعمل �لع�صكري �خلا�ص لالإخو�ن، ومن دون 

�أن ي�صري �إىل �أي تر�تبية قيادية يف هذ� �لعمل. ثم �إنه يف �لوقت �لذي �أكد فيه تو�فقه 

�أن هناك  �إىل  �أ�صار  فاإنه  �لع�صكري لفل�صطني،  �لعمل  �الإخو�ن يف  مع جمموعات من 

جمموعات �أخرى من �الإخو�ن مل تكن تو�فق على هذ� �خلط. هذه �لرو�ية “�ملو�ربة“ 

يكن فهمها يف �صوء �أنه بينما كانت تتنازعه �لرغبة يف �إثبات �لتجربة �لتي كان له 

يزيد �صايغ، احلركة الوطنية الفل�شطينية، �ص 146.  
160



206

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

دور كبري فيها، �إال �أنه كان يدرك ح�صا�صيات “�لبع�ص“ جتاه �الإخو�ن، باالإ�صافة 

�إىل �أنه كان قد ترك �الإخو�ن منذ نحو ثالثني عاماً. كما كان يدرك ح�صا�صية �لقياد�ت 

�لفتحاوية �ل�صديدة من �أن ُتن�صب هذه �لتجربة �لر�ئدة لالإخو�ن، خ�صو�صاً �أن فتح 

حتاول �أن تكر�ص نف�صها يف �لوعي �جلمعي �لفل�صطيني، باعتبارها �لعمل �لثوري 

�لع�صكري �الأول بعد �لنكبة، و�أنها �صاحبة “�لر�صا�صة �الأوىل“. وهو ما �أ�صار �إليه 

حمرر جملة �لدر��صات �لفل�صطينية عن قيام �أبو جهاد باإتالف معظم ن�صخ كر��ص 

“حركة فتح: �لبد�يات“ و�إيقاف توزيعه؛ من �أنه يرجح �أن ذلك يعود للرغبة يف عدم 
�إغ�صاب يا�رش عرفات و�صالح خلف، الأن فرتة �لعمل �لع�صكري يف �لن�صف �الأول 

 
161

من �خلم�صينيات ال ت�صري �إىل دور لهما يف ذلك، ومّتت قبل لقائه �الأول بعرفات.

من ناحية ر�بعة، فاإن �أبا جهاد، يف كر��صه �لذي �أعد �صنة 1986، بد� �أكرث حذر�ً 

من �الإ�صارة �إىل �الإخو�ن من مقابلته �لتي �أجر�ها مع �صلوى �لعمد يف 1980/12/9. 

�ل�صنني،  مّر  على  تطورت  قد  �الإخو�ن  جتاه  �حل�صا�صية  �أن  فيظهر  عام،  وب�صكل 

خ�صو�صاً مع ت�صاعد �لقوة �ل�صعبية لالإخو�ن يف �الحتاد�ت و�لنقابات و�الأن�صطة 

فيها،  ي�صاركون  �لتي  �النتخابات  يف  لفتح  �أول  كمناف�ص  وبروزهم  �الجتماعية، 

�ل�صهادة  هذه  مثل  فاإن  وبالتاأكيد،   .1987 �صنة  �أو�خر  حما�ص  �إعالن  �إىل  و�صوالً 

من قياد�ت فتحاوية �صي�صتخدمها �الإخو�ن )ثم حما�ص( يف بيئة تناف�ص حامية بني 

�لطرفني؛ وهو ما يجعل �لقياد�ت �لفتحاوية �أكرث حذر�ً يف �رشد تلك �لرو�ية.

 من جهة �أخرى، فاإن �لكتاب �لذي كتبه حممد حمزة )�صمري غطا�ص( عن خليل 

�أحياناً بني كالم  ُكتب عنه، فيه تد�خٌل  �الأ�صمل و�الأو�صع فيما  ُيعدُّ  �لوزير، و�لذي 

خليل �لوزير نف�صه وبني حتليالت وقناعات حممد حمزة، بحيث ي�صعب �لتفريق 

بينهما، وهو ما ينطبق �إىل حّد كبري عما كتبه عن عالقة �أبي جهاد باالإخو�ن. وبغ�ص 

�لنظر عن نظرة حمزة �ل�صلبية عن �الإخو�ن، فاإن �لن�ص �لذي كتبه عن تْرِك خليل 

�لتي   ،1954/10/26 يف  �لنا�رش  عبد  جمال  �غتيال  حماولة  بعد  لالإخو�ن  �لوزير 

“�نعك�ص  �أن هذ� �حلادث  �إىل �الإخو�ن، هو ن�ّص متد�خل. ففي �لن�ص، يذكر  ُن�صبت 

�نظر: “�لفد�ئي �إذ� تكلم،“ يف جملة الدرا�شات الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت،   
161

�لعدد 104، خريف 2015، �ص 48.



207

العمل الع�سكري للإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة 1956-1949

على �ملوقف �ل�صيا�صي لفرع �حلركة يف غزة، خا�صة بعد �أن �أعادت هذه �حلركة يف 

م�رش ترتيب �أولوياتها بحيث تر�جعت فل�صطني عن موقع �ل�صد�رة... وحل حملها 

“حّد�ً  �ل�رش�ع بني �الإخو�ن و�ل�صلطة يف م�رش“. و�أن تنظيم �الإخو�ن و�صع بذلك 

يرتدد  ومل  ع�صويته،  يف  �ل�صباب  من  كبرية  جمموعات  ��صتمر�ر  الإمكانية  نهائياً 

�إن كان هذ� فحوى   ولي�ص ثمة و�صوح 
162

خليل �لوزير بح�صم قر�ره باخلروج“.

كالم �لوزير نف�صه وقناعاته، �أم �أنه حتليل ور�أي حمزة يف �ملو�صوع.

لدى  �ل�صد�رة  موقع  عن  فل�صطني  تر�جع  هو  �خلروج  �صبب  باأن  �الدعاء  �إن 

�الإخو�ن )يف �صوء حادثة �ملن�صية(، هو �دعاء غري �صحيح وال ت�صنده �الأدلة و�لوقائع. 

�مللكية  �لد�خلية مع  “معاركهم“  �الإخو�ن يف م�رش يخو�صون  �لوقت، كان  فطو�ل 

)فاروق( �أو مع نظام عبد �لنا�رش مبعزل عن عملهم �مل�صتمر يف فل�صطني ولفل�صطني، 

باعتبار ذلك و�جباً دينياً ووطنياً، باالإ�صافة �إىل �أنه بحد ذ�ته ر�فعة �صعبية ودليل 

نتيجة  لفل�صطني  �لعمل  على  قدرتهم  تر�جعت  �الإخو�ن  �أن  و�ل�صحيح  م�صد�قية. 

ولي�ص  �لنا�رشي،  �لنظام  قبل  من  لعنا�رشهم  �ل�رش�صة  و�ملطاردة  �ملنهجي  �لقمع 

الأنهم غريو� �أجندتهم و�أولوياتهم. و�ملذكرة �لتي رفعها �لوزير �إىل قيادة �الإخو�ن يف 

�صيف 1957 لعمل تنظيم وطني ال يحمل �أجندة �إ�صالمية ظاهرة حتى ال يتعر�ص 

للمالحقة، تو�صح �ل�صورة �حلقيقية، من �أن �مل�صكلة كانت ال ترتبط بتغيري �أجندة 

من  �الإخو�ن  متنع  �لتي  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  �لعمل  ظروف  بتغريُّ  و�إمنا  �الإخو�ن، 

متابعة �ملقاومة وفق هويتهم �الإ�صالمية. كما ت�صري �إىل �أن �لوزير كان ما يز�ل يعقد 

�آماله على �الإخو�ن، حتى بعد �أن تر�جعت قدر�تهم �إىل حدٍّ كبري.

�حلياة  يف  �خلزند�ر  ها�صم  لعبه  �لذي  �لوطني  �لدور  عن  حمزة  حممد  يتحدث 

�لتي  �ل�رشية  �لفد�ئية  للمجموعات  ودعمه  و�حت�صانه  غزة،  قطاع  يف  �ل�صيا�صية 

�لوزير  خليل  بني  �خلالف  ن�صب  عندما  �أنه  يدَّعي  ثم  �لوزير.  خليل  يقودها 

وجمموعات �ل�صباب من جهة وبني قيادة حركة �الإخو�ن يف غزة من جهة �أخرى، 

فاإن �خلزند�ر مل يرتدد يف �لوقوف بحزم يف �صف �ل�صباب، و�لتزم معهم بال�صعار 

حممد حمزة، اأبو جهاد: اأ�رشار بدايته واأ�شباب اغتياله، �ص 159.  
162
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قدمها  �لتي  و�مللتب�صة“  “�ملرتبكة  �لرو�ية  هذه   
163

�أوالً“. “فل�صطني  رفعوه  �لذي 

حمزة �أغفلت �أن �خلزند�ر نف�صه كان �أحد �أكب قادة �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة، 

و�أنه كان نائباً لرئي�ص �ملكتب �الإد�ري للقطاع. و�أغفلت من ناحية ثانية �أن �خلزند�ر 

نف�صه كان على �طالع على �لعمل �لع�صكري �خلا�ص لالإخو�ن و�أحد د�عميه، وممن 

يوفر له �لغطاء �لذي يحتاجه يف �لو�صط �لقيادي �الإخو�ين. و�ملوقف عندما يو�صع 

�إىل نقطة ت�صب يف �صالح �الإخو�ن، لكن عدم و�صوح  يف �صياقه �ل�صحيح، يتحول 

�الأمر يبدو  �لع�صكري، رمبا جعل  للعمل  �ل�صورة لدى حمزة بوجود خطٍّ خا�ص 

وكاأنه تعار�ص �أو خالف بني �الإخو�ن. ومن ناحية ثالثة فاإن حمزة ال يخبنا عن 

�لقيادة �لتي �ختلف معها �لوزير ومن هم �أ�صخا�صها، و�إن كان ثمة �صخ�ص و�حد 

�أما حادثة �خلالف �مل�صهورة  �أولوياته.  �أن فل�صطني مل تعد يف �صد�رة  منها �أخبه 

و�لتي �صبقت �الإ�صارة �إليها يف �لف�صل �لثاين؛ فهي حادثة �عت�صام �صباب �الإخو�ن 

يف مقر �ملكتب �الإد�ري للمطالبة باإقالة رئي�ص �ملكتب �ل�صيخ عمر �صو�ن، الأنه بعث 

فيه  �صارك  �عت�صام  وهو  �الإخو�ن.  �صد  �إجر�ء�ته  يف  �لنا�رش  لعبد  تاأييد  ر�صالة 

نائبه �خلزند�ر مكانه.  ��صتقالة �صو�ن وحلول  جهاد نف�صه، وكانت ح�صيلته  �أبو 

وهي حادثة تقوي موقف �الإخو�ن وت�صعف رو�ية حمزة. 

بد�  و�لذي  �الإخو�ن،  ع�صوية  من  “مغا�صباً“  خرج  �لذي  �مل�صحال  �صعيد  �أما 

�لعمل  يف  م�صاركته  عن  مت�صقة  غري  رو�ية  قدم  فقد  عليهم،  متحامالً  مذكر�ته  يف 

�لع�صكري عندما كان ع�صو�ً يف �الإخو�ن. �إذ يذكر �أنه وعدد من �أ�صدقائه يف �جلماعة 

�الأونرو�  مكتب  مدير  منزل  بن�صف  ع�صكرية  لعملية  رتبو�  �لرمال  منطقة  يف 

بالقطاع، و�أنه �أعد �ملتفجر�ت بالتعاون مع عبد �هلل �صيام. لكن �الأو�مر جاءتهم من 

قيادة �الإخو�ن يف �لقاهرة باإلغاء �لعملية قبيل تنفيذها، وي�صن هجوماً قا�صياً على 

�الإخو�ن ويتهم قيادتهم باأنها “مل تكن ترغب بزج �الإخو�ن يف �أّي عمليات مقاومة 

 �لغريب يف رو�ية �مل�صحال �أنه ال ي�صري �إىل 
164

من �أيّ نوع على �ل�صاحة �لفل�صطينية“.

�ملرجع نف�صه، �ص 160-159.  
163

موؤ�ص�صة  �الأردن:  ان،  )عمَّ ال�شبعة  ال�رش  واأعمدة  والنفط  الثورة  بني  �مل�صحال،  حممد  �صعيد   
164

�لنا�رش، 2013(، �ص 58-57.
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خليل �لوزير �إطالقاً يف �لعمل �لع�صكري �لذي �صارك فيه، مع �أنه كان يقيم يف غزة 

�أي�صاً. كما �أنه ال يو�صح كيف ت�صل �أخبار عملية ع�صكرية �رشية ملجموعة طالب 

يف منطقة �لرمال بغزة �إىل قيادة حركة �الإخو�ن يف �لقاهرة مب�رش، لت�صدر بعد ذلك 

قر�ر�ً بوقفها؛ وما �إذ� كانت �أدنى درجات �لعمل �ملقاوم ت�صري مبثل هذه �لطريقة. 

بع�ص  متنع  �أن  �لع�صكري  تنظيمها  لها  حركة  الأي  م�صتغرباً  فلي�ص  ذلك  وفوق 

�صبانها من �لقيام على هو�هم بعمل ع�صكري له تبعاته �لتي قد ت�رش بها، وتوؤثر 

يف  يعمل  مدين  �صخ�ص  �مل�صتهدف  �أن  خ�صو�صاً  �لفعلي،  عملها  م�صار  على  �صلباً 

�الأونرو�. ويف �أي حال، فاإن �مل�صحال نف�صه ال يرد ��صمه يف مذكر�ت خليل �لوزير يف 

�لعمل �لع�صكري، كما ال يرد يف �صهاد�ت �الإخو�ن �لذين �صاركو� يف �لعمل �لع�صكري 

يف تلك �لفرتة.

�أنه  فهو  �لع�صكري  بالعمل  و�ملتعلق  �مل�صحال  يذكره  �لذي  �لثاين  �ملوقف  �أما 

وزمالءه من �الإخو�ن عندما جتر�أو� و�صارو� يجمعون �لتبعات ل�رش�ء �الأ�صلحة، 

�لقيادة بح�صب كالمه  �لعام لالإخو�ن يف غزة حيث كان يف  �ملركز  �إىل  و�صل �خلب 

هو  �إنذ�ره  ومت  للتحقيق،  و��صتدعو�  �له�صيبي،  وماأمون  �لغز�يل  حممد  �ل�صيخ 

ورفاقه وتهديدهم بت�صليمهم للمخابر�ت �مل�رشية، وم�صادرة �الأمو�ل �ملتو��صعة 

 وهذه �لرو�ية تبدو متهافتة، الأن كال �لغز�يل و�له�صيبي مل يكونا 
165

�لتي جمعوها.

يف قيادة �الإخو�ن يف �لقطاع. والأن خط جمع �لتبعات للعمل �مل�صلح كان معروفاً 

ملن يار�صه ويتم برعاية �لقيادة �ملعنية يف �الإخو�ن. 

من ناحية �أخرى، فثمة �إرباك ت�صبب به بع�ص من عاي�صو� تلك �لفرتة، ثم �صاركو� 

يف حركة فتح، ف�صالح خلف �لذي �أنكر ع�صويته يف �الإخو�ن، �أ�صار �إ�صارة عابرة �إىل 

 ومل يو�صح 
166

�أن خليل �لوزير “نفذ غارة �صّد �إ�رش�ئيل“ و�أن �الأمن �مل�رشي �أوقفه.

خلف �الإطار �لذي �صن من خالله �لوزير غارته، فبدت وكاأنها عمل فردي. وهو 

ما ينطبق على �صليم �لزعنون �لذي �أ�صار للعمل �لع�صكري خلليل �لوزير باعتباره 

�ملرجع نف�صه، �ص 56-55.  
165

�صالح خلف، فل�شطيني بال هوية، ط 2 )عّمان، �الأردن: د�ر �جليل، 1996(، �ص 51.  
166
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 �أما كمال 
167

“م�رشوعه �لقدمي �صنة “1954؛ مبا يوحي باأنه م�رشوع فردي �أي�صاً.
عدو�ن فو�صف �لعمليات �لتي قام بها جهاز �الإخو�ن يف تلك �لفرتة باأنها “عمليات 

�الأ�صلحة  �صفقة  حّركت  �لتي  هي  �أنها  معتب�ً  ميالدها“،  �إعالن  قبل  فتح  طالئع 

�لرو�صية �الأوىل �صنة 1955، حينما ردت عليها “�إ�رش�ئيل“ فجاء قر�ر عبد �لنا�رش 

ب�رشورة مو�جهة �لعدو�ن بال�صالح، فكانت �صفقة �ل�صالح �الأوىل. وبالتايل �ختار 

هذ�  �أع�صاء  كان  و�إن  �مل�صطلح،  حقيقة  يعك�ص  ال  تعبري�ً  �أو  عنو�ناً  عدو�ن  كمال 

 ويف رو�ية حممد ح�صن �الإفرجني 
168

�جلهاز قد �صكلو� بالفعل طالئع فتح الحقاً.

جند تف�صيالت عن عدد من �لفعاليات و�لعمليات �لتي نفذها مع �أبي جهاد وحمد 

 
169

�لعايدي منذ 1954، دون �أن ي�صري �إىل ��صم �الإطار �لذي عمل من خالله.

ولعل �ال�صتنتاج �لذي خرج به معني �لطاهر يف در��صته �ملخت�رشة عن بد�يات 

�لعامل  �أن  فذكر  و�ملذكر�ت،  �لكتابات  هذه  تركته  �لذي  باالنطباع  تاأثر  قد  فتح 

�لتي  �لقيود  “ب�صبب  كان  �الإخو�ن  عن  �لفردي  فتح  رو�د  النف�صال  �الأ�صا�صي 

مو�جهة  يف  �ل�صالح  ��صتخد�م  �أو  للتدريب  حماولة  �أي  على  �جلماعة  فر�صتها 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي بعد �لنكبة“. كما حتدث عن �أن بع�ص �لعنا�رش �لتي �أن�صاأت 

حماوالتهم  �الإخو�ن  جماعة  �إجها�ص  عن  مريرة  �صابقة  “جتارب  لها  كان  فتح 

  
170

ومنت�صفها“. �خلم�صينيات  بد�ية  يف  غزة،  قطاع  يف  ثورية  بوؤر  خلق  �ملتكررة 

�لتي يقدمها هذ� �لف�صل فيها ردٌّ ال لب�ص فيه على  �لدر��صة  �أن  ولعل من �لو��صح 

عدم �صحة ذلك �ال�صتنتاج، دون �حلاجة الإعادة �خلو�ص يف �لتفا�صيل.

�الإخو�ن  تاأثري  عن  �لتحدث  يف  �الإخو�ن  بع�ص  لدى  مبالغة  فثمة  و�أخري�ً، 

رئي�صية  فتحاوية  قياد�ت  ع�صوية  بني  و��صح  ب�صكل  يفرقون  وال  فتح؛  ن�صاأة  يف 

�الأول من �خلم�صينيات وم�صاركتهم يف  �لن�صف  يف  �الإخو�ن، خ�صو�صاً  تنظيم  يف 

�صليم �لزعنون، ال�شرية وامل�شرية، �ص 81.  
167

مركز فل�شطينية،  �شوؤون  جملة  عدو�ن،“  كمال  مع  حديث  و�مل�صرية:  �مليالد  “فتح   
168 

�الأبحاث - منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، بريوت، �لعدد 17، كانون �لثاين/ يناير 1973، �ص 57.

�صعود �ملوىل، من فتح اإىل حما�س: البدايات الإخوانية والنهايات الوطنية، �ص 88-86.  
169

موؤ�ص�صة  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  و�ملعنى،“  و�ملنطلقات  �لبد�يات  “فتح:  �لطاهر،  معني   
170

�لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، �لعدد 110، ربيع 2017، �ص 88.
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�إمنا  �أن�صاأت فتح  �لقياد�ت عندما  �أن هذه  �جلهاز �خلا�ص و�لعمل �لع�صكري؛ وبني 

لتنظيم  عالقة  ال  و�لبناء،  �لتاأ�صي�ص  يف  هائالً  جهد�ً  وبذلت  باجتهادها  ذلك  فعلت 

�الإخو�ن به، �إعد�د�ً وتنظيماً وتوجيهاً، بغ�ص �لنظر عن �أن عملية �لتجنيد يف مر�حلها 

منذ  �الإخو�ن  قيادة  لدى  �لتوجه  �إن  بل  نف�صه.  �الإخو�ين  �لو�صط  يف  كانت  �الأوىل 

�صنة 1960 هو �لتمايز وعدم �جلمع يف �لع�صوية بني �لتنظيمني. 

خال�ضة:

�رشياً  �أن�صاأو� عمالً  �مل�صلمني يف قطاع غزة  �الإخو�ن  �أن  �إىل  �لف�صل  يخل�ص هذ� 

ع�صكرياً منظماً؛ وهو ما ي�صميه عدد من كو�درهم “�لنظام �خلا�ص“. وكان معظم 

�ل�رشيف  كامل  ومتابعة  �إ�رش�ف  حتت  وكان  �لثانوية.  �ملد�ر�ص  طلبة  من  �أع�صائه 

�الإخو�ن ويخ�صع  �لعري�ص، و�لذي كان له �صلته �خلا�صة بقيادة  �ملقيم يف منطقة 

لتوجيهها، من خالل �ل�صيخ حممد فرغلي. وكان هذ� �لعمل منفتحاً على �ال�صتفادة 

�إ�صالمية وطنية، وممن  �الإخو�ن ممن يلكون روحاً  �لبدو من غري  �أفر�د من  من 

لديهم خبة قتالية، وخبة �أي�صاً بجغر�فية �ملنطقة.

�أي حال، فاإن هذ� �لعمل �لع�صكري �ملنظم، و�إن كان بذل جهد�ً مقدر�ً يف  وعلى 

جتنيد �الأفر�د وتدريبهم على �ل�صالح وتخزين �الأ�صلحة، �إال �أن �أد�ءه كان متو��صعاً 

)1952-1954( مل تكن كافية  �لذهبية  �إن فرتته  �إذ  �لعمليات.  تنفيذ  على م�صتوى 

الإطالق عمل م�صلح مقاوم فعال. 

و�أياً تكن �لنتيجة، فاإن هذ� �لعمل عك�ص حر�ص وتوق �صباب �الإخو�ن للمقاومة 

�مل�صلحة. ونحن عندما نقر�أ هذه �لتجربة، يف �صوء �أحد�ث تلك �ملرحلة وظروفها، 

لعلنا جند �أنف�صنا �أمام عمل جاد منظم، و�أد�ء ع�صكري �أخذ ق�صب �ل�صبق و�ملبادرة 

مقارنة بكافة �الجتاهات �ل�صيا�صية و�حلزبية �لفل�صطينية. هذه �لتجربة مل تتمكن 

من �لنمو، خ�صو�صاً الأ�صباب متعلقة بال�رش�ع بني نظام عبد �لنا�رش و�الإخو�ن، 

لكنها على �الأقل وّفرت “�حلا�صنة“ �الأ�صا�صية لوالدة حركة فتح الحقاً.
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 كامل ال�رشيف

يف �لن�صف �الأول من 

�خلم�صينيات.

�صورة لعدد من �مل�صاركني يف �ملوؤمتر �الإ�صالمي بالقد�ص �أو�خر 1953، ويظهر 

�لثاين من �ليمني كامل �ل�رشيف �إىل يينه �أديب �ل�صالح وعبد �لقادر �ل�صب�صي وزهري 

�ل�صاوي�ص، و�إىل ي�صاره م�صارك من �لعر�ق. كان �نتقال �ل�رشيف للقد�ص تو�صيعاً لد�ئرة 

�لعمل �ملقاوم يف �ل�صفة �لغربية.

 كامل ال�رشيف

�أحد �أبرز قادة �الإخو�ن �مل�صلمني يف حرب 1948. كان ي�رشف على �لعمل �لع�صكري 

لالإخو�ن يف قطاع غزة حتى �أو�خر 1953.
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 ال�شيخ حممد فرغلي

ع�صو مكتب �الإر�صاد جلماعة 

�الإخو�ن �مل�صلمني. كان ي�رشف على 

�لعمل �لع�صكري لالإخو�ن يف قطاع 

غزة من خالل كامل �ل�رشيف.

 حممد اأبو �شيدو

�أحد �أبرز قياد�ت �لعمل 

�لع�صكري �الإخو�ين يف �لن�صف 

�الأول من �خلم�صينيات؛ وكان 

�صلة �لو�صل بني �لقيادة يف 

�لعري�ص و�لقياد�ت يف قطاع غزة.
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 خليل الوزير )اأبو جهاد(

من �أبرز قادة �لعمل �لع�صكري 

�الإخو�ين يف قطاع غزة يف �لن�صف 

1
�الأول من �خلم�صينيات.

�ملركز  )]�لقاهرة[:   2 ط  اغتياله،  واأ�شباب  بدايته  اأ�رشار  جهاد:  اأبو  حمزة،  حممد  من:  �ل�صورة   
1

�مل�رشي  �لعربي، 1989(، �ص 151.

 خريي الأغا

�أحد �أبرز قادة �لعمل 

�لع�صكري �الإخو�ين يف 

قطاع غزة يف �لن�صف 

�الأول من �خلم�صينيات.
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 ال�شيخ ها�شم اخلزندار

من �أبرز قياد�ت �الإخو�ن يف قطاع 

غزة، ومن �أبرز د�عمي �لعمل 

�لع�صكري �خلا�ص لالإخو�ن لوج�صتياً 

ومالياً، يف �لن�صف �الأول من 

2
�خلم�صينيات.

اخلزندار ها�شم  ال�شيخ  ال�شهيد  الإمام  عيون  يف  فل�شطني  �خلزند�ر،  ها�صم  حم�صن  من:  �ل�صورة   2 
)د.م: د.ن، 2011(.

 �شادق املزيني

من �أبرز قياد�ت �الإخو�ن يف قطاع غزة، 

ومن �أبرز �لد�عمني للعمل �لع�صكري 

�خلا�ص لالإخو�ن لوج�صتياً ومالياً، يف 

�لن�صف �الأول من �خلم�صينيات.
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 حممد يو�شف النجار

توىل قيادة �لعمل �لع�صكري 

�الإخو�ين يف جنوب قطاع 

 غزة يف �لن�صف �الأول

من �خلم�صينيات.

 عبد اهلل �شيام

من قادة �لعمل �لع�صكري 

�الإخو�ين يف قطاع غزة، 

وممن نفذو� عمليات مقاومة 

يف فل�صطني �ملحتلة 1948.
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 ال�شيخ حممد اأبو �رشدانة

كان من �لنا�صطني يف �لعمل 

�لع�صكري �الإخو�ين يف قطاع 

غزة يف �لن�صف �الأول من 

�خلم�صينيات.

 حمد العايدي

 من م�صاعدي خليل �لوزير

 يف �لعمل �لع�صكري �الإخو�ين

يف �صمال قطاع غزة. ومن �أو�ئل 

لو� خط �ملقاومة يف �ل�صفة  من فعَّ

�لغربية بالتن�صيق مع غزة.
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 حممد �شالح اخل�رشي

 من م�صاعدي خليل �لوزير

يف �لعمل �لع�صكري �الإخو�ين 

يف �صمال قطاع غزة يف �لن�صف 

�الأول من �خلم�صينيات. كان 

الحقاً من �لرو�د �ملوؤ�ص�صني 

حلركة حما�ص يف �لكويت، 

وتوىل متثيلها يف �ل�صعودية، 

كما تر�أ�ص جمل�ص �ل�صورى 

�لعام للحركة.

 فوزي جرب

كان من م�صاعدي خليل 

�لوزير يف �لعمل �لع�صكري 

�الإخو�ين يف �صمال قطاع غزة. 

ومن �أبرز ن�صطاء �الإخو�ن 

الحقاً يف جماالت �لدعم �ملايل 

و�للوج�صتي للعمل �الإ�صالمي 

لفل�صطني، و�لعمل �خلريي.
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 حممد �شيام

كان من ن�صطاء �لتنظيم 

�لع�صكري �خلا�ص لالإخو�ن 

�لفل�صطينيني يف قطاع غزة. 

�ل�صورة حممد �صيام يف 

منت�صف �خلم�صينيات.

 حممود ال�رشيف 

كان م�صاعد�ً الأخيه كامل 

من خالل توفري �لدعم 

�للوج�صتي للمقاومة يف قطاع 

غزة، وعب �صيناء باجتاه 

فل�صطني �ملحتلة 1948.
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 حممد ح�شن الإفرجني

من م�صاعدي خليل �لوزير يف �لعمل �لع�صكري 

�الإخو�ين يف قطاع غزة يف �لن�صف �الأول من 

3
�خلم�صينيات.

ال�شيخ ال�شهيد  الإمام  عيون  يف  فل�شطني  �خلزند�ر،  ها�صم  حم�صن  من:  �ل�صفحة  هذه  يف  �ل�صور   
3 

ها�شم اخلزندار )د.م: د.ن، 2011(.

 عبد اهلل اأبو �شتة

كان من �أبرز م�صاعدي  كامل �ل�رشيف 

يف �لعمل �لع�صكري �صد �لعدو 

�ل�صهيوين عب قطاع غزة و�صيناء.

 ال�شيخ ح�شن الإفرجني

  كان من �أبرز د�عمي �لعمل �لع�صكري

�الإخو�ين يف قطاع غزة.




