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الإخوان امل�شلمون الفل�شطينيون ون�ش�أة حركة فتح

 الإخوان امل�صلمون الفل�صطينيون

ون�صاأة حركة فتح1 

مقدمة:

�مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  عالقة  على  �ل�صوء  ت�صليط  �إىل  �لف�صل  هذ�  يهدف 

�لفل�صطينيني بن�صاأة حركة فتح. فبعد �أن �صدرت �لعديد من مذكر�ت رجاالت فتح 

�لوطنية  وللحركة  لفتح  �أرَّخت  �لتي  �لدر��صات  من  �لعديد  وُكتبت  بد�ياتها،  حول 

�لفل�صطينية معتمدة على هذه �ملذكر�ت، فاإن هذه �لف�صل ي�صعى ال�صتكمال �ل�صورة 

�ل�صفوية الإخو�ن فل�صطينيني �صاركو� يف بد�يات  �لرو�يات  من خالل �لرتكيز على 

فتح �أو كانو� �صهود�ً على ذلك. وبالتاأكيد فهو يقارن ويحلل ويناق�ص �ملعلومات يف 

�صوء ما ن�رش من مذكر�ت وكتب ودر��صات حول �ملو�صوع، �صعياً �إىل بناء �صورة 

مو�صوعية عن تلك �لعالقة وعن تلك �ملرحلة.

بالتايل، ال يوؤرخ هذ� �لف�صل حلركة فتح، و�إمنا للجانب �ملرتبط بعالقة �الإخو�ن 

بن�صاأة فتح، وحجم �خللفية �الإخو�نية للمجموعة �لقيادية �لتي �أ�ص�صتها. ويحاول 

�الإخو�ن  قياد�ت  من  �لعديد  جعلت  �لتي  �ملو�صوعية  �الأ�صباب  عن  �الإجابة  �لف�صل 

�ل�صابة تتحول �إىل تاأ�صي�ص فتح؛ كما يجيب عن ت�صاوؤل عما �إذ� كان هوؤالء �ل�صباب 

قد قطعو� �صلتهم باالإخو�ن �أم �أن كثريين �أبقو� على ع�صويتهم و�صلتهم حتى بعد 

�إيان  باالدعاء بعدم  باإن�صاء �حلركة؛ وهل كان �صبب �النف�صال مرتبطاً  �أن بد�أو� 

بها؟  يرون  كانو�  مو�صوعية  ذ�تية  بظروف  �أم  �ملقاوم  �لوطني  بالعمل  �الإخو�ن 

وكيف ح�صل �لتمايز و�النف�صال بني �لطرفني؟

اأوًل: بدايات فتح واحلا�ضنة الإخوانية:

�لذي  �ل�رشي،  �لع�صكري  �لتنظيم  �لكتاب على  �لر�بع من هذ�  �لف�صل  �طلعنا يف 

من  �لثاين  �لن�صف  يف  فتح  حركة  لن�صاأة  و�لد�ر�ص  �لقطاع.  يف  �الإخو�ن  �أن�صاأه 

هذ� �لف�صل هو در��صة علمية حمكمة، مّت �إجازتها للن�رش.  
1
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و�أع�صائه،  �لتنظيم  هذ�  قادة  من  كثري�ً  �أن  يالحظ  �لع�رشين  �لقرن  خم�صينيات 

�أ�صبحو� من �جليل �ملوؤ�ص�ص حلركة فتح. ويظهر �أن عدد�ً كبري�ً من هوؤالء قد �أ�صابه 

حركة  �إىل  لها  وحَتوُّ �الإخو�ن،  جماعة  ب�رشب  �لنا�رش  عبد  قيام  نتيجة  �الإحباط 

�مل�رشي.  �الإعالم  يف  و�صيطنتها  �صورتها  ت�صويه  مت  �أن  وبعد  حمظورة،  مطاردة 

 ،1948 �أدو�ر�ً بطولية يف حرب  �أدت  وبالتايل فال�صورة �ملتميزة لالإخو�ن كجماعة 

وكقوة �صعبية كبرية لها �حرت�مها ونفوذها �لو��صع يف قطاع غزة، وكحا�صنة للعمل 

�ملقاوم، ت�رشرت بدرجات خمتلفة يف �أو�صاط �لنا�ص. بينما مل يعد كو�در �حلركة، 

وخ�صو�صاً من �صارك يف �لعمل �لع�صكري �ملنظم �أو “�لنظام �خلا�ص“ يجدون بيئة 

منا�صبة للتجنيد وال للعمل �ملقاوم، بعد �أن �أ�صبح ��صم �الإخو�ن مدعاة للخوف، �إن 

مل يكن مدعاة للنفور. وبالتايل، مل يكن �أمام هوؤالء �ل�صباب �لذين متلوؤهم �حلما�صة 

للعمل لفل�صطني ومل�رشوع �ملقاومة؛ �إال �أن يحاولو� �إيجاد م�صار�ت �أخرى منا�صبة، 

حتى و�إن ظّل كثري منهم على حبه ووالئه لالإخو�ن.

�أحدثت �ل�رشبة �الإ�رش�ئيلية �لقا�صية �لتي تعر�ص لها قطاع غزة يف 1955/2/28، 

و�ملظاهر�ت �لتي تبعتها �صدمة كبرية يف �لوعي “�لغز�وي“، �لذي جنح من خالل 

مظاهر�ته �لعارمة يف �إ�صقاط م�رشوع توطني �لالجئني يف �صيناء، ويف دفع �ل�صلطات 

�مل�رشية لتبني �لعمل �لفد�ئي، و�الجتاه نحو �لكتلة �ل�رشقية ل�رش�ء �الأ�صلحة. غري 

�أي عمل مقاوم  �أو حاربت  �ل�صلطات �مل�رشية �عتقلت قادة �ملظاهر�ت، ومنعت  �أن 

 
2
بقر�رها. ويتوقف  بقر�رها  يبد�أ  �أن  تريده  الأنها  �لر�صمية،  ل�صيطرتها  يخ�صع  ال 

وبح�صب خليل �لوزير، ففي هذه �الأجو�ء بد�أ �لتفكري بحركة “فتح“، وممن �صاركه 

 �لذي كان معه يف �الإخو�ن ويف �لعمل �لع�صكري �خلا�ص 
3
هذ� �لتفكري كمال عدو�ن،

�لتزمت م�رش بوقف �لعمل �لفد�ئي عب �لقطاع، �إثر �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي منه يف 1957/3/6.   
2

1935، وهاجر مع  “�أحمد كمال“ عبد �حلفيظ علي عدو�ن يف قرية بربرة ق�صاء ع�صقالن �صنة  ولد   
3

عائلته �إىل قطاع غزة. �نتظم يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف بد�ية �خلم�صينيات. وكان �صمن �إطارها 

�ل�صيوعيني.  مع  �ملفاو�صات  يف  �الإخو�ن  مثّل  حيث  �لقطاع  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أثناء  يف  �لقيادي 

�أمت در��صة  �أبرز موؤ�ص�صيها.  �لوزير و�صار من  �إن�صاء حركة فتح مع خليل  كان ممن ن�صجو� فكرة 

1961 يف �لقاهرة. �نتقل للعمل يف قطر. �صار ع�صو�ً يف �للجنة �ملركزية حلركة  هند�صة �لبرتول �صنة 

فتح، وكان م�صوؤول فتح يف �الأر��صي �ملحتلة “�لقاطع �لغربي“. تفرغ للعمل يف فتح �صنة 1968 وتوىل 

مهمة �الإعالم يف �لبد�ية. ��صت�صهد رحمه �هلل يف 1973/4/10.
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مبجرد  ي�صمح  �أن  يكن  ال  �لعربي  �لو�قع  �أن  �لتيار  هذ�  وجد  وقد  �لوقت.  ذلك  يف 

قيام تنظيم فل�صطيني؛ وبالتايل فال خيار �إال �لنزول حتت �الأر�ص و�عتماد �ل�رشية 

4
�ملطلقة يف �لتنظيم، �إىل �أن ي�صتطيع فر�ص وجوده على هذ� �لو�قع ويعرتف به.

 ،1956/11/3 يف  غزة  لقطاع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  فاإن  ذلك،  �إىل  باالإ�صافة 

و�نهيار �لدفاعات �مل�رشية ب�رشعة كبرية، ز�د قناعة هوؤالء �ل�صباب، ب�رشورة �أن 

يتحملو� �مل�صوؤولية باأنف�صهم، و�أن يلجوؤو� لل�رشية لتكوين تنظيم قوي فعال بعيد�ً 

�لعمل مل�صار  �لنا�رش  عبد  تبني  �أن  ويظهر  و�الأعد�ء.  �لعربية  �ملخابر�ت  �أعني   عن 

�لفرتة  يف  حافظ  م�صطفى  �ل�صابط  قيادة  حتت  مبا�رش  م�رشي  باإ�رش�ف  �لفد�ئي 

الإمكاناتهم؛  م�صتوعباً  وال  �ل�صباب،  هوؤالء  نظر  يف  كافياً  يكن  مل   1956-1955

ميولهم  �أو  “�الإخو�ين“  �لتز�مهم  �صوء  ويف  طموحاتهم،  �صوء  يف  خ�صو�صاً 

عب  �لفد�ئي  �لعمل  مبنع  �لنا�رش  عبد  �لتز�م  �إن  ثم  �لوقت.  ذلك  يف  “�الإخو�نية“ 
مع   ،1957 مار�ص  �آذ�ر/  يف  غزة  قطاع  من  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  بعد  �حلدود، 

ل د�فعاً �إ�صافياً لرو�د فتح  ��صتمر�ر مالحقة خمابر�ته للتنظيمات �لفل�صطينية، �صكَّ

و�صولها  �نتظار  �أو  �ل�صيا�صية،  �الأنظمة  على  �العتماد  �إمكانية  من  �أيديهم  لنف�ص 

 
5
جلاهزية ت�صمح لها بتبني �لعمل �ملقاوم.

�لقطاع،  �لفل�صطينيني يف  �الإخو�ن  �لتي ن�صاأت فيها جماعة  �ملنفتحة  �لطبيعة  �إن 

ودورها �لريادي �الجتماعي و�ملقاوم خ�صو�صاً يف �لن�صف �الأول من �خلم�صينيات، 

جعلها قادرة على �النفتاح على �لعمل �جلبهوي و�ل�صعبي �لعابر لالأحز�ب، ومل 

�لتعاون و�لتن�صيق. ولذلك فاإن  �أمام  “�أيديولوجياً“  �لتز�مها �الإ�صالمي عائقاً  يكن 

خليل �لوزير، “حركة فتح: �لبد�يات،“ جملة الدرا�شات الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية،   
4

بريوت، �لعدد 104، خريف 2015، �ص 63-62. 

خليل  مع  �لعمد  �صلوى  �أجرتها  ومقابلة  و94؛   ،63-62 �ص  نف�صه،  �ملرجع  �صبق:  ما  حول  �نظر   
5

�لوزير، �صحيفة ال�شفري، بريوت، 1988/4/26؛ ويزيد �صايغ، الكفاح امل�شلح والبحث عن الدولة: 

1949-1993، ترجمة با�صم �رشحان )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات  احلركة الوطنية الفل�شطينية، 

الفل�شطينية،  للدولة  التائه  امل�شار  �صالح،  حممد  وحم�صن  147-149؛  �ص   ،)2002 �لفل�صطينية، 

�صل�صلة �أور�ق �جلزيرة رقم 20 )�لدوحة وبريوت: مركز �جلزيرة للدر��صات و�لد�ر �لعربية للعلوم 

نا�رشون، 2011(، �ص 23-26، و37-32.
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�نتخابات ر�بطة طلبة  �لفوز لوحدهم يف  بالرغم من قدرتهم على  �الإخو�ن  �صباب 

قو�ئمهم.  �إىل  وم�صتقلني  �أخرى  �أحز�ب  من  �أع�صاء  �صّم  لو�  ف�صَّ مب�رش،  فل�صطني 

�لتوطني  م�رشوع  �أ�صقطت  �لتي  �ملظاهر�ت  يف  �ل�صيوعيني  مع  �الإخو�ن  ق  ن�صَّ كما 

-1956/10/31( للقطاع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أثناء  ويف   .1955 �صنة  �صيناء  يف 

�حلزبية  �لقوة  )لكونهم  �ل�صيوعيني  مع  للتفاو�ص  �الإخو�ن  بادر   )1957/3/6
�ملفاو�صات  يف  �الإخو�ن  ومثّل  �الحتالل.  ملقاومة  موحدة  جبهة  لت�صكيل  �لثانية( 

قياد�ت  من  الحقاً  �صارو�  )وثالثتهم  �ملزين  و�صعيد  �لوزير  وغالب  عدو�ن  كمال 

حركة فتح(، غري �أن �إ�رش�ر �ل�صيوعيني على �ملقاومة �ل�صلمية، دفع �الإخو�ن لعدم 

 �لتعاون مع �ل�صيوعيني، وقررو� تنمية �إمكاناتهم و�صوالً �إىل �ملقاومة �مل�صلحة. ويف

�لوقت نف�صه، �صعو� �إىل تو�صيع د�ئرة �لعمل با�صتيعاب �لبعثيني )�لذين كان عددهم 

 وبالن�صبة الأبي جهاد، فقد 
6
�صئيالً( و�مل�صتقلني، و�صكلو� “جبهة �ملقاومة �ل�صعبية“.

َعدّ �لعدو�ن �لثالثي مرحلة جديدة يف �لن�صال، وبد�ية �لتفكري باحلاجة �إىل �لتنظيم 

 هذه �لعقلية �لتي 
7
و�لقيادة، و�لتو�صع يف �لن�صاطات “و�لتوجه نحو تنظيم �أو�صع“.

جتاوز  �إىل  متيل  عقلية  وهي  �الإخو�ن،  �صباب  �أ�صا�صها  على  وتعامل  �إليها  ��صتند 

ـل  َت�صـكُّ بد�يات  يف  �إيجابي  ب�صكل  �صبّت  �أو�صع؛  وطنية  �أطر  �إىل  �حلزبية  �لقيود 

�لقاعدة �لنظرية لفكرة فتح. 

يف  �الإخو�ن  �أن�صاأه  �لذي  �لع�صكري  �لتنظيم  وعنا�رش  قياد�ت  من  �لكثري  �أبقى 

�لقطاع على �صالتهم مع بع�صهم عندما �نتقلو� للدر��صة يف م�رش �أو عندما رجعو� 

)مبا  و�الأردن  وقطر  و�ل�صعودية  �لكويت  يف  للعمل  ذهبو�  عندما  �أو  �لقطاع،  �إىل 

 1955 �لتي تلت تعطل عملهم �صنة  �لنقا�صات  �أن  �لغربية(. ويظهر  �ل�صفة  يف ذلك 

 وحتى 1957، �أو�صلتهم �إىل قناعة ب�رشورة �إن�صاء ما ُعرف الحقاً بـ “فتح“. غري �أن

،)1985 �لقلم،  د�ر  )�لكويت:  العربية  الدول  يف  الإ�شالمية  احلركة  مع  عزة،  �أبو  �هلل  عبد  �نظر:   
6 

�ص 44-47، و52؛ وزياد �أبو عمرو، اأ�شول احلركات ال�شيا�شية يف قطاع غزة 1948-1967 )عكا، 

فل�صطني �ملحتلة: د�ر �الأ�صو�ر، 1987(، �ص 77-76.

�إرها�صات ت�صكيل فتح، من خالل  �لزعنون يف مذكر�ته عن ت�صكيل هذه �جلبهة كاأحد  حتدث �صليم   

ال�شرية  �لزعنون،  �صليم  �نظر:  لها.  رئي�صاً  ُعنيِّ  �إنه  وقال  �الأحز�ب،  وجتاوز  �لوطني  للعمل  تبنيها 

 ،)2013 للن�رش و�لتوزيع،  �الأهلية  �الأردن:  الأديب )عّمان،  اأبو  الزعنون  وامل�شرية: مذكرات �شليم 

�ص 63-60.

مقابلة �أجرتها �صلوى �لعمد مع خليل �لوزير، ال�شفري، 1988/4/26.  
7
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بوؤرة هذ� �لنقا�ص تركزت على ما يبدو و�صط طالب �الإخو�ن يف �جلامعات �مل�رشية 

وبدرجة �أقل يف قطاع غزة. حيث جند �أ�صماء �أع�صاء من �الإخو�ن �أ�صبحو� قياد�ت 

وغالب  �لزعنون،  وريا�ص  �لزعنون،  و�صليم  �لوزير،  خليل  �أمثال  فتح  يف  بارزة 

 وكمال عدو�ن، 
9
 وحممد يو�صف �لنجار،

8
�لوزير، و�صعيد �ملزين، وعبد �لفتاح حمود،

 
10

و�صالح خلف، وعبد �هلل �صيام، وحممد �الإفرجني؛ و�ن�صم �إليهم فتحي �لبلعاوي

بعد خروجه من �ل�صجن يف �صيف 1957، كما كان معهم ها�صم �خلزند�ر. ومعظم 

ُولد عبد �لفتاح عي�صى حمود )�أبو �صالح( يف قرية �لتّينة ق�صاء �لرملة �صنة 1933. هاجر مع و�لدته   
8

�خلم�صينيات.  �أو�ئل  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  �إىل  �نتمى   .1948 حرب  يف  غزة  قطاع  �إىل  و�إخوته 

توىل  كما  دور�تها،  �إحدى  يف  فل�صطني  طلبة  ر�بطة  رئا�صة  وتوىل  �لقاهرة،  يف  �لبرتول  هند�صة  در�ص 

1957، حيث ��صتقر موؤقتاً يف خميم عقبة جب  من�صب نائب �لرئي�ص يف دور�ت �أخرى. وتخرج �صنة 

�ل�رشقية  �ملنطقة  للعمل يف  �نتقل  �ملخيم.  �الإخو�ن يف  �صعبة  �لطالب يف  بالتدري�ص ور�أ�ص ق�صم  وعمل 

�نتقل  قياد�تها.  �أبرز  �أحد  و�صار  فتح،  حركة  تاأ�صي�ص  يف  �صارك  وهناك   ،]1958[ �صنة  بال�صعودية 

للعمل يف قطر �صنة 1964. �نتخب يف �ملوؤمتر �الأول لفتح ع�صو�ً يف �للجنة �ملركزية، و�أوكلت �إليه �أمانة 

�رش �إقليم �الأردن. تفرغ للعمل يف حركة فتح يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1967 حيث ��صتقر يف �الأردن. 

كان رحمه �هلل �أول �صهد�ء �للجنة �ملركزية حلركة فتح يف 1968/2/28.

�إىل  1931، هاجر مع عائلته  �لرملة �صنة  يبنا ق�صاء  )�أبو يو�صف( يف قرية  �لنجار  ولد حممد يو�صف   
9

قطاع غزة يف حرب 1948، و��صتقر يف خميم رفح. �نتظم يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني �صنة 1951. كان 

من قادة �لعمل �لع�صكري �الإخو�ين يف �لقطاع. عمل يف جمال �لتدري�ص. كان من قادة �ملظاهر�ت �لتي 

�ل�صلطات �مل�رشية  1956، حيث �عتقلته  �آذ�ر/ مار�ص  �أ�صقطت م�رشوع توطني �لالجئني يف �صيناء يف 

على �إثرها. ��صطر ملغادرة �لقطاع �صنة 1956 �إىل �الأردن، بعد �أن ُمنع من �لعمل، و��صتقر يف خميم عقبة 

جب. �نتقل للعمل يف قطر �صنة 1960. من موؤ�ص�صي حركة فتح، و��صتمر يف �لوقت نف�صه م�صوؤوالً عن 

�الإخو�ن �لفل�صطينيني �لقادمني من �لقطاع، �إىل �أن �عتبته جماعة �الإخو�ن من�صحباً �صنة 1962. ع�صو 

�للجنة �ملركزية حلركة فتح منذ �صنة 1963، �صغل من�صب �ملفو�ص �ملايل، وتوىل �لقيادة �لعامة لقو�ت 

�لعا�صفة. �نتخب ع�صو�ً يف �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير ورئي�صاً لد�ئرتها �ل�صيا�صية �صنة 1969. 

��صت�صهد رحمه �هلل يف 1973/4/10.

در�ص   .1929/8/23 يف  طولكرم  ق�صاء  بلعا  قرية  يف  غ�صان(  )�أبو  �لبلعاوي  قا�صم  حممد  فتحي  ولد   
10

تاأ�صي�ص  يف  رئي�ص  دور  له  م�رش.  يف  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  �صباب  قادة  �أبرز  من  وكان  �الأزهر،  يف 

�لقيادية و�خلطابية.  باإمكاناته  ��صتهر  �لعام الأربع دور�ت.  ر�بطة طلبة فل�صطني، وكان �صكرتريها 

�الإخو�نية  �ل�صخ�صيات  �أبرز  من  فاأ�صبح   ،1953 �أو�خر  غزة  قطاع  �إىل  �مل�رشية  �ل�صلطات  طردته 

�إثر �لهجوم �الإ�رش�ئيلي   1955 مار�ص  هناك. كان على ر�أ�ص �ملظاهر�ت �لتي قادها �الإخو�ن يف �آذ�ر/ 

�إثر ذلك  �إ�صقاط م�رشوع �لتوطني يف �صيناء. �عتقلته �ل�صلطات �مل�رشية  �إىل  �أدت  على �لقطاع، و�لتي 

�أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح، ولقب �أ�صبح من   ملدة عامني و�صهرين، ثم عاد للعمل مدر�صاً يف �لقطاع. 

عينه  حيث  �أو�صلو،  �تفاق  بعد  فل�صطني  �إىل  عاد   ،1962 �صنة  قطر  يف  للعمل  �نتقل  �لوطنية“،  بـ“�أبو 

عرفات وكيالً لوز�رة �لرتبية. تويف رحمه �هلل يف 1996/6/23.
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هوؤالء كانو� على �صد�قة بيا�رش عرفات �لذي كان رئي�صاً لر�بطة طلبة فل�صطني ثم 

 يف تلك �لفرتة. 
11

رئي�صاً لر�بطة �خلريجني �لفل�صطينيني

ويالحظ �لد�ر�ص لن�صاأة فتح �أنها ن�صاأت يف حالة من �لفر�غ �لقيادي و�ملوؤ�ص�صاتي 

�لفل�صطيني. ف�صعت مللء هذ� �لفر�غ من خالل م�رشوع وطني حمدد �ملعامل. فبعد 

حرب 1948، وقفت �لبلد�ن �لعربية موقفاً �صلبياً من �لهيئة �لعربية �لعليا �لتي كانت 

�الأر�ص،  على  �صلطاتها  ممار�صة  من  ومنعتها  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  قيادة  تت�صدر 

وتز�يدت عملية عزلها و�إ�صعاف فاعليتها مع مرور �خلم�صينيات، خ�صو�صاً جتاه 

 )1962-1954( �جلز�ئرية  �لثورة  �ندالع  �إن  ثم  �حل�صيني.  �أمني  �حلاج  رئي�صها 

لرو�د  كبري�ً  معنوياً  �أعطى دفعاً  قد  �الأر�ص،  �أخذت حتققها على  �لتي  و�لنجاحات 

دولياً  وتعاطفاً  و�إ�صالمياً  عربياً  دعماً  تلقى  وطنية  ثورة  �إطالق  باإمكانية  فتح، 

و��صعاً.

و�الأمنية  �لتنظيمية  خبتهم  من  فتح  موؤ�ص�صو  ��صتفاد  فقد  �أخرى،  ناحية  من 

ر�صيد�ً  ذلك  �صكل  حيث  �خلا�ص“؛  “�لنظام  يف  وحتديد�ً  �الإخو�ن،  يف  و�لع�صكرية 

مهماً و“ر�أ�ص مال“ �صجعهم على �مل�صي يف بناء �لتنظيم �جلديد. كما ��صتفادو� من 

�الإجنليز  �لقناة �صّد  �الإخو�ن يف حرب  خبة زمالئهم ممن �صاركو� مع متطوعي 

ممن  زمالئهم  خبة  من  ��صتفادو�  كما  عرفات،  يا�رش  وحتديد�ً   )1954-1951(

�صاركو� يف حرب 1948 وحتديد�ً يو�صف عمرية وكامل �ل�رشيف. 

وبعد �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من �لقطاع بنحو �أربعة �أ�صهر )�صيف 1957(، قدَّم 

�مل�صلمني يف قطاع غزة هاين ب�صي�صو )وكان  �الإخو�ن  �إىل زعيم  �أبو جهاد ت�صور�ً 

ب�صي�صو �إذ� عاد �إىل غزة يف �ل�صيف، من مكان عمله يف �لعر�ق، يقدمه �إخو�نه للقيادة( 

يق�صي باإن�صاء تنظيم ال يحمل لوناً �إ�صالمياً يف مظهره، و�إمنا يحمل �صعار حترير 

فل�صطني عن طريق �لكفاح �مل�صلح، ويقوم باالإعد�د لذلك. ونوَّه �أبو جهاد يف مذكرته 

يفكُّ  و�صوف  و�جلماهري،  �الإخو�ن  بني  �ملغلقة  �الأبو�ب  �صيفتح  �لتنظيم  هذ�  �أن  �إىل 

هذه �لر�بطة �أن�صاأها عرفات لتكون و�جهة لتحركه �لنقابي و�ل�صعبي و�ل�صيا�صي؛ ويتندر زمالوؤه �أنه   
11

كان ع�صوها �لوحيد. عي�صى حممد يو�صف، مقابلة مع �ملوؤلف، بريوت، 2018/10/9. و�نظر �أي�صاً: 

�صليم �لزعنون، ال�شرية وامل�شرية، هام�ص �صفحة 45.
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ويجب  حية،  فل�صطني  ق�صية  ُيبقي  و�صوف  لالإخو�ن،  �لنا�رش  عبد  نظام  ح�صار 

�لدول �لعربية على خو�ص �حلرب. وقد عر�ص ب�صي�صو �ملذكرة على عبد �هلل �أبو عزة 

يف متوز/ يوليو 1957 )�لذي كان �إىل جانب عبد �لبديع �صابر يتوليان عملياً قيادة 

�الإخو�ن يف غزة يف غياب ب�صي�صو(. غري �أن �أبو عزة �عتذر عن �لنظر فيها الن�صغاله 

 
12

بامتحانات �لثانوية �لعامة.

ويبدو �أن قيادة �الإخو�ن يف غزة مل تاأخذ �ملذكرة ماأخذ �جلد، فاأهملتها ومل تردَّ 

عليها. وعلى ما يظهر فاإن �لتوجه �لعام للقيادة كان ييل نحو �لرتيث، و�ل�صلوك 

�الأمني �حلذر، و�لرتكيز على �لرتبية، و�ملحافظة على �لذ�ت، يف �أجو�ء مالحقة �لنظام 

�مل�رشي. ورمبا �نعك�صت طبيعة �لقيادة و�لتي متيل لعدم �لدخول يف مغامر�ت تر�ها 

غري حم�صوبة، يف بيئة غري مو�تية، على �لنظرة �ل�صلبية للم�رشوع. وعزز ذلك، �أن 

�الن�صباط  عدم  من  ب�صيء  يت�رشفون  كانو�  للفكرة  �ملتحم�صني  ورفاقه  جهاد  �أبا 

�إخو�ن  �تخذتها قيادة  �لتي  �ل�رشية �جلديدة  �لرتتيبات  يف نظرها، وح�صب معايري 

�أبو عزة نف�صه، فاإن تنظيم �الإخو�ن يف �لقطاع يف و�صعه �جلديد   وبح�صب 
13

غزة.

معها  �لتعامل  على  �أبقى  و�إن  �لد�خلية،  �لتنظيمية  �لبيئة  عن  �لعنا�رش  هذه  عزل 

�ن�صمامها  و�أن  مك�صوفة،  عنا�رش  �أنها  بحجة  �لعام،  �الإخو�ين  �الإطار  يف  كاإخو�ن 

للتنظيم �الإخو�ين �ل�رشي ينطوي على خطر كبري. وهو موقف تاأثر بنظرة هاين 

�تهامهم  ويف  �ن�صباطهم،  يف  و�إمنا  لالإخو�ن  �نتمائهم  يف  ت�صكك  مل  �لتي  ب�صي�صو 

 ولعل �صبب هذه �لنظرة �حلذرة من 
14

بـ“�أ�صاليب �ملر�وغة“ د�خل �لعمل �الإخو�ين.

�لقيادة �أن �ملجموعة �الإخو�نية �لتي مالت الإن�صاء فتح، كان لديها ��صتعد�د�ت كبرية 

لالنفتاح �ل�صعبي و�ل�صيا�صي و�حلركي، و�لتعبري عن نف�صها من خالل الفتة وطنية 

جر�أة  �أكرث  كانت  وبالتايل  �الإ�صالمية(،  مبرجعيتها  �لوقت  ذلك  يف  �الإخالل  )دون 

مقابل  فعال؛  “عملي“  باأ�صلوب  �خلارجية،  �لبيئة  مع  �لتو��صل  على  قدرة  و�أكرث 

�لقيادة �لتي رّكزت على مللمة �ل�صف، و�حلفاظ على �لذ�ت، و�لرتكيز على �لرتبية 

، بانتظار فر�صة �أف�صل الإطالق “�مل�رشوع �الإ�صالمي لفل�صطني“. و�الإعد�د �ملُتاأينِّ

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 72-71.  
12

�نظر: �ملرجع نف�صه، �ص 86-73.  
13

�ملرجع نف�صه، �ص 75-74.  
14
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ويظهر �أن قيادة �الإخو�ن �لتي رمبا جنحت يف ترتيباتها �ملت�صددة يف حفظ �لذ�ت، 

قد دفعت الحقاً ثمناً غالياً نتيجة عدم ��صتيعابها لعدد من �أف�صل عنا�رشها و�أكرثهم 

�ندفاعاً للعمل، وتركها �إياهم يف “�ملنطقة �لرمادية“ �أو جعلهم من “�أهل �الأعر�ف“!! 

فلم يعودو� مقيدين ب�صو�بطها وقيودها.

وعلى ما يبدو، فاإنَّ �لعنا�رش �لتي �نخرطت يف فتح، كانت تدرك �صو�بط �لقيادة 

�أبو جهاد طويالً يف �لقطاع  وحذرها، ولذلك مل تر�هن على تبني �ملذكرة، فلم يبَق 

�لعنا�رش  من  �لعديد  كانت  �أ�صهر  ب�صعة  وخالل  للقاهرة.  وعاد  �ملذكرة  رفع  بعد 

�الإخو�ن  عنا�رش  بتنظيم  بد�أت  قد  �الإخو�ن  يف  �لكبرية  �ملكانة  وذ�ت  “�ملرموقة“ 
كما   

15
لالإخو�ن. و�نتمائها  بع�صويتها  حتتفظ  فيه  ظلّت  �لذي  �لوقت  يف  فتح،  يف 

الحظ �أبو عزة �أن موؤ�ص�صي فتح من �الإخو�ن كانو� على ما يبدو قد قطعو� �صوطاً 

�ملذكرة تقريب  و�أر�دو� بهذه  يف مناق�صاتهم وتن�صيج فكرتهم )وهو ما نرجحه(، 

�أخرية  حماولة  ذلك  عدُّو�  ولعلهم   
16

�إليه. و�صلو�  �لذي  �ملدى  �إىل  �الإخو�ن  قيادة 

لدفع �لقيادة لتبني �لفكرة، و“�الإعذ�ر �إىل �هلل“، وكذلك �الإعذ�ر �إىل قو�عد �الإخو�ن، 

�مل�صي مبا يخالف  باأنهم قامو� مبا عليهم، قبل  للفكرة،  �لتي �صيقومون بدعوتها 

توجهات �لقيادة.

�لتنظيمية  �لقطاع برتتيب بنيتهم  �أبناء  �لفل�صطينيني من  �الإخو�ن  �إن عدم قيام 

�إال يف مطلع  لالإقامة يف �خلارج،  �نتقلو�  �لذين  باأفر�دهم  �لعالقة  �لد�خلية، و�صبط 

�ل�صتينيات؛ قد �أعطى حركة فتح م�صاحة و��صعة للعمل يف �لو�صط �الإخو�ين؛ حيث 

رموز  من  �لعديد  قيام  ت�صهيل  يف  �لرمادية“  و“�ملنطقة  �لرخوة“  “�لبيئة  �أ�صهمت 

�صباب  وكان  �الإخو�ن؛  عنا�رش  بتجنيد  فتح  يف  قياد�ت  �أ�صبحو�  �لذين  �الإخو�ن 

�الإخو�ن يعدُّون فتح جزء�ً منهم �إىل �أن �نك�صف �الأمر وز�دت �لت�صاوؤالت؛ وهو ما 

 وما �أكده �الإخو�ن �لفل�صطينيون �لذين كانو� يقيمون 
17

�أ�صار �إليه عبد �هلل �أبو عزة،

�لكويت، يف  �أبرزها  �ملوؤلف،  مع  مقابالت  عدة  حمد،  و�صليمان  74؛  �ص  نف�صه،  �ملرجع  �نظر:   
15 

.1999/11/27-22

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 73.  
16

�ملرجع نف�صه، �ص 77-75.  
17



233

الإخوان امل�شلمون الفل�شطينيون ون�ش�أة حركة فتح

�أع�صاوؤها يف �لظاهر بني �إخو�نهم   فقد ن�صاأت حركة فتح �رّش�ً، وظّل 
18

يف �لكويت.

“�إخو�ناً“، ومل يخبو� �إال من وثقو� به، وخ�صو�صاً من ��صرتك يف �لعمل �لتنظيمي 
 
19

�جلهادي �خلا�ص، وتابعو� �نتقاء �أفر�د من �الإخو�ن ل�صّمهم �إىل فتح.

خليل الوزير:

ح�صب خالد �حل�صن، �أحد �أبرز قادة فتح، فاإن �أبا جهاد خليل �لوزير هو �لذي 

 وهو ر�أي يوؤكده عدد من رموز وقياد�ت �الإخو�ن �لفل�صطينيني، 
20

بد�أ حركة فتح.

ممن كانو� على �حتكاك ومعرفة باأبي جهاد يف تلك �لفرتة �أمثال حممد �خل�رشي، 

 وكان �أبو جهاد من قادة �لتنظيم �الإخو�ين �ل�رشي 
21

وخريي �الأغا، و�صليمان حمد.

 وكان �أبو جهاد يتطلع �إىل �آفاق جديدة للعمل يف �صنة 1955 
22

�لع�صكري يف �لقطاع.

وطاأة  حتت  م�صدود  طريق  �إىل  وو�صل  �الإخو�ين  �لع�صكري  �لعمل  تر�جع  �أن  بعد 

مطارد�ت �لنظام �مل�رشي.  

تعرَّف �أبو جهاد على يا�رش عرفات، �لذي كان رئي�صاً لر�بطة طلبة فل�صطني يف 

م�رش، و�لذي قام مع �إخو�نه �لطالب )بناء على تو��صل خليل �لوزير مع �لر�بطة( 

�إثر �لهجوم �الإ�رش�ئيلي على قطاع  �لعربية  �لدول  بعمل �عت�صام عند مقر جامعة 

�لقطاع.  يف  غا�صبة  فل�صطينية  مظاهر�ت  ر�فقته  و�لذي   ،1955/2/28 يف  غزة 

وبح�صب �أبي جهاد، فقد �ختار �لرئي�ص عبد �لنا�رش بعد ذلك يا�رش عرفات وفتحي 

�إليه. ويف  �لقطاع ورفعه  �الأو�صاع يف  تقرير عن  الإعد�د  ر�أ�ص جلنة  على  �لبلعاوي 

23
�صوء تقرير �أبو عمار قام عبد �لنا�رش بتعزيز �لقو�ت �مل�رشية يف �لقطاع.

مقابلة مع �صليمان حمد؛ ومنري عجور، مقابلة مع �ملوؤلف، �لكويت، 1999/11/24.  
18

عبد �لرحمن بارود، مقابلة مع �ملوؤلف، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/14.  
19

 Helena Cobban, The Palestinian Liberation Organization: People, Power and Politics  
20

)US: Cambridge University Press, 1988(, p. 24.

مقابالت مع: حممد �خل�رشي، جدة، �ل�صعودية، 13-1998/9/14، وخريي �الأغا، جدة، �ل�صعودية،   
21

1998/9/16، و�صليمان حمد.

مقابلة مع حممد �خل�رشي؛ وفوزي جب، مقابلة مع �ملوؤلف، �لكويت، 1999/11/20.   
22

ب�صاأن  جهاد  �أبي  لدى  لب�ص  ثمة  �أن  يبدو   .62-61 �ص  �لبد�يات،  فتح:  حركة  �لوزير،  خليل  �نظر:   
23

�لهجوم  بعد  غزة  يف  �ملظاهر�ت  قادة  من  كان  �لبلعاوي  الأن  �لبلعاوي،  لفتحي  �لنا�رش  عبد  �ختيار 

�لف�صل  )�نظر  �ملظاهر�ت  بعد  عليه  �مل�رشية  �ل�صلطات  قب�صت  كما  م�رش،  يف  يكن  ومل  �الإ�رش�ئيلي 

�لثالث من هذ� �لكتاب(. 
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�أن ح�صل على  1956/1955 بعد  �لدر��صي  �لعام  �أبو جهاد باجلامعة يف  �لتحق 

قبول يف جامعة �الإ�صكندرية يف كلية �الآد�ب يف ق�صم �ل�صحافة، غري �أنه مل يتمكن من 

�حل�صول على �الإعانة �لتي تعطى للطالب، وكانت 14 جنيهاً م�رشياً )وكان �لطالب 

 ويف �أثناء 
24

ي�رشف منها على نف�صه و�أهله(، وبالتايل، مل ي�صتطع مو��صلة �لدر��صة.

�لقاهرة.  يف  �ل�صعودي  �لعمل  مكتب  يف  يعمل  له  عم  �بن  �صاعد  �لقاهرة  يف  وجوده 

وهناك �أوكلو� له مهمة توزيع �ملدر�صني �ملبتعثني �إىل �ل�صعودية يف مناطقها �ملختلفة. 

يف  يعمل  �أن  �ملنقور  نا�رش  �ملكتب  مدير  عليه  عر�ص  توزيعهم،  من  �نتهى  وعندما 

و�إخو�نه  وقام  �أ�صهر،  ثالثة  �لتدري�ص  يف  هناك  فعمل  ع�صري.  منطقة  يف  “�لقنفذة“ 
بعمل مميز غريَّ وجه �لقنفذة، كما يقول خليل �لوزير نف�صه. غري �أن �ملعاناة �ملعي�صية 

 وعلى ما يظهر، فقد كانت �لفرتة �لتي ق�صاها 
25

كانت كبرية، فرتكها عائد�ً للقاهرة.

يف �لقنفذة هي �لن�صف �لثاين من �ل�صنة �لدر��صية 1956/1955. 

�صلته  على  حافظ   )1956/1955( م�رش  يف  �لوزير  خليل  ق�صاه  �لذي  �لعام  يف 

�لقطاع حتى  �الإخو�ن يف  �إليه كاأحد كبار  َينظر  �أبو عزة   وكان 
26

�الإخو�ن، بجماعة 

توطدت  كما  فتح،  فكرة  زمالئه  مع  ج  ُين�صِّ كان  يبدو  ما  على  لكنه   
27.1957 �صنة 

عالقته بيا�رش عرفات، �لذي �أخذ ي�صاركه �الأفكار و�لتوجهات نف�صها يف �رشورة 

�أبا جهاد حافظ على  �أن  �إطالق عمل فل�صطيني مقاوم ياأخذ �صبغة وطنية. ويظهر 

من  مندوبني  �أن  غو�صة  �إبر�هيم  يذكر  �إذ  �لفل�صطينيني؛  �الإخو�ن  يف  متقدم  موقع 

�الإخو�ن من جن�صيات خمتلفة من �لطالب �لد�ر�صني مب�رش، كانو� يلتقون يف �أجو�ء 

 �رشية عالية، وبعيد�ً عن �أعني �أجهزة �الأمن، كل �أ�صبوعني تقريباً خالل �صنة 1956،

�صالح حلّ�ص، مقابلة مع �ملوؤلف، جدة، �ل�صعودية، 1998/9/16.  
24

�نظر: خليل �لوزير، حركة فتح: �لبد�يات، �ص 94-93.  
25

يوؤكد ذلك من كان على تو��صل معه من �الإخو�ن يف تلك �لفرتة �أمثال حممد �خل�رشي، ونادر �حلاج   
26

عي�صى، وحممد �صيام، و�إبر�هيم غو�صة. مقابالت مع: نادر �حلاج عي�صى، بريوت، 2015/11/17، 

و17   15 �الأردن،  عّمان،  غو�صة،  و�إبر�هيم   ،2000/6/5-4 ماليزيا،  كو�الملبور،  �صيام،  وحممد 

و1998/8/19، وحممد �خل�رشي.

�أثناء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي  �أعيد تكوينه يف  �أن �لتنظيم �ل�رشي �لذي  �إنه على �لرغم من  �أبو عزة  قال   
27

كبار  ومباركة  ر�أي  ياأخذ  مل  فاإنه  �صليمة؛  �أ�ص�ص  على  قام  قد   )1957/3/6-1956/10/31( للقطاع 

هاين  ر�أيه  ح�صب  وهم  غزة؛  قطاع  خارج  كانو�  الأنهم  غزة(،  لقطاع  �ملحلية  )باملعايري  �الإخو�ن 

ب�صي�صو، وخليل �لوزير، وحممد �أبو �صيدو. �نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 52.
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�أو �صجرة  حتت  فيجل�صون  �الأورمان(،  )حديقة  �لقاهرة  يف  �حلد�ئق  �إحدى   يف 

يتم�صُّون يف �حلديقة ويتبادلون �الأخبار. وكان غو�صة ياأتي نيابة عن �الأردن، وياأتي 

وغريها،  وليبيا  �صورية  عن  �آخرون  وياأتي  غزة،  قطاع  عن  مندوباً  �لوزير  خليل 

�أو�صاع  �الأخبار و�الآر�ء. ثم يعود كل �صخ�صٍ جلماعته فيطلعهم على  فيتبادلون 

�الإخو�ن و�الأو�صاع �ل�صيا�صية يف تلك �لبلد�ن. كما ي�صري غو�صة �إىل �أن �أبا جهاد 

يف  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  م�صوؤول  ز�ر   )1957 )�صنة  �لكويت  �إىل  ذ�هباً  كان  عندما 

حيث  عي�صى،  �حلاج  ونادر  �حلميد  عبد  ح�صن  بح�صور  �لنحوي  عدنان  �لقاهرة 

نادر �حلاج عي�صى   وي�صف 
28

�لكويت. �لفل�صطينيني يف  �الإخو�ن  �إىل  �صلمه ر�صالة 

�أبا جهاد باأنه كان “�أخاً متميز�ً“، وكانت له �صلة قوية به، و�أن �أبا جهاد �صاعده يف 

 كما يذكر �صليمان حمد �أن �أبا جهاد عندما جاء للكويت 
29

بع�ص �الأعمال �لتنظيمية.

30
تعاملو� معه كاأحد �أفر�د �الإخو�ن.

يا�رش عرفات )اأبو عمار(:

ثمة �صبه �إجماع بني �الإخو�ن �لذين �لتقينا بهم على �أن يا�رش عرفات مل يكن ع�صو�ً 

مع�صكر�ت  يف  ع�صكرياً  تدريباً  وتلقى  منها.  قريباً  كان  ولكنه  �الإخو�ن،  جماعة  يف 

�الإخو�ن �صمن طلبة �جلامعات يف فرتة �ملقاومة �مل�رشية لالإجنليز يف قناة �ل�صوي�ص 

1951-1954، وكان مقرباً للقيادي �الإخو�ين ح�صن دوح، كما كان على �صلة طيبة 
يف  للدر��صة  �لقادمني  �الإ�صالمي  �لعامل  طلبة  مع  بالعالقة  �ملعني  �الإخو�ن  مبكتب 

م�رش. وفاز على قائمة �الإخو�ن برئا�صة ر�بطة �لطلبة �لفل�صطينيني يف م�رش �أكرث من 

 
32

 وخريي �الأغا.
31

مرة. �أما �الأََخوَ�ن �للذ�ن خالفا هذ� �الإجماع فهما منري عجور،

مقابلة مع �إبر�هيم غو�صة.   
28

مقابلة مع نادر �حلاج عي�صى.  
29

مقابلة مع �صليمان حمد.   
30

مقابلة مع منري عجور.  
31

مقابلة مع خريي �الأغا. يذكر خريي �الأغا �أنه �لتقى يف عّمان �صنة 1982 بعرفات، فدخل عليهم قنديل   
32

�صاكر؛ ف�صلّم عليه عرفات، وقال له “�أهالً بالنائب بتاعي“. وي�صري �الأغا �إىل �أن عرفات �ن�صم لفرتة 

حمدودة لالإخو�ن، و�أن كمال �ل�صنانريي )من قياد�ت �الإخو�ن �مل�رشيني( عينه م�صوؤوالً عن متابعة 

�الإخو�ن �لفل�صطينيني، و�أن نائبه كان قنديل �صاكر )من قياد�ت �الإخو�ن يف �الأردن الحقاً(، وكان ذلك 

�صنة 1952. غري �أن �الأغا نف�صه، يذكر �أن عرفات مل ي�صتمر يف �الإخو�ن. و�إذ� ما �صحت هذه �لرو�ية، 

و�أنه = �نتظم لفرتة ق�صرية،  �أنه  �إىل  باالإخو�ن يعود �صببه  �ل�صابق  �الآخرين النتظامه  فلعل نفي 
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ثمة �إجماع بني �الإخو�ن �لذين ز�ملو� عرفات يف تلك �لفرتة على �أنه كان يتمتع 

�لعمل،  على  و�ملثابرة  و�جلر�أة،  وبال�صجاعة  قوية،  قيادية  وب�صخ�صية  بالذكاء 

 وبالتايل فلم 
33

ة، و�صعة �الطالع. و�لقدرة على �الإجناز وبناء �لعالقات، وقوة �حُلجَّ

�لقيادة مبا  دينامياً فعاالً، و�أن يتوىل  �لوزير ثنائياً  �أن ي�صكل مع خليل  يكن غريباً 

يلك من موؤهالت و��صتعد�د�ت.

من  �مل�رشية،  باملخابر�ت  لعرفات  عالقة  بوجود  �صكَّ  من  �الإخو�ن  من  وهناك 

�لفل�صطينيني يف  خالل �ل�صابط عبد �حلميد �ل�صغري، �لذي كان يتابع ملف �لطلبة 

م�رش. وي�صتدل على ذلك بالقدر �لكبري من حرية �حلركة �ملتاحة لعرفات و�ل�صفر 

 
34

�أنفا�صهم. �الآخرين  على  حت�صي  �ملخابر�ت  فيه  كانت  �لذي  �لوقت  يف  للخارج؛ 

“�ل�رشورة �ملوؤقتة“ �لتي يحتاجها  غري �أنه يكن تف�صري هذه �لعالقة باأنها عالقة 

�صاب فل�صطيني يتوقد حما�صة ون�صاطاً الإطالق عمل وطني فل�صطيني، باأقل قدر 

من �لعو�ئق و�لقيود. حيث كان بحاجة لطماأنة �ملخابر�ت و�أجهزة �ل�صلطة �مل�رشية 

)�لتي كان لديها متابعة ومر�قبة ل�صيقة، بحكم طبيعة �لنظام �لع�صكري �مل�رشي( 

�أنه، ك�صخ�صية عامة مك�صوفة، لي�ص من �الإخو�ن وال يعمل الأجندتهم، وال يعمل 

مبا ي�رشُّ �مل�صالح �مل�رشية.

مل ي�صتمر بعد �ل�رشبة �لتي تلقاها �الإخو�ن �صنة 1954؛ وبالتايل فكل من �لتقاه بعد ذلك مل يجد له   =

�رتباطاً باالإخو�ن. كما �أنه مل يكن من م�صلحته يف تلك �لفرتة ك�صف �أي عالقة �صابقة له باالإخو�ن.

ماليزيا،  �صالح،  حممد  حم�صن  �إىل  �لكويت،  حمد،  �صليمان  ور�صالة،  حمد؛  �صليمان  مع  مقابلة   
33

1998/2/10. و�نظر �أي�صاً: �صليم �لزعنون، ال�شرية وامل�شرية، �ص 45-44.

مثالً، مقابلتان مع: �إبر�هيم غو�صة، ونادر �حلاج عي�صى؛ و�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء: �شرية   
34

ذاتية )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 67.

كان عدنان �لنحوي م�صوؤوالً عن �الإخو�ن �لفل�صطينيني مب�رش )1956-1960(، وكان يا�رش عرفات   

�صديقاً له وكان يزوره ويبيت عنده يف �صقته. نفى �لنحوي �نتظام عرفات يف جماعة �الإخو�ن، وكان 

ي�صتبه بعالقته باملخابر�ت �مل�رشية، و�أر�صل لالإخو�ن يف �لكويت يحذرهم من “عالقاته �ملمتدة“ بعد 

�أن �صاألوه عن عرفات. �نظر: عدنان علي ر�صا حممد �لنحوي، فل�شطني واللعبة املاكرة )�لريا�ص، 

�ل�صعودية: د�ر �لنحوي للن�رش و�لتوزيع، 2008(، �ص 76-70.
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ثانيًا: انت�ضار فتح يف الو�ضط الإخواين: 

1. الكويت:

عندما َقدِم يا�رش عرفات �إىل �لكويت �صنة 1957، عمل مهند�صاً يف د�ئرة �الأ�صغال 

�لعامة، ثم حلقه خليل �لوزير �لذي عمل مدر�صاً يف �إحدى مد�ر�ص وز�رة �لرتبية، 

�لطبيعي(.  و�صطهما  )وهو  �الإخو�ين  �لو�صط  يف  فتح  فكرة  ين�رش�ن  �أخذ�  حيث 

�إىل �لكويت.  وكانا على معرفة مبعظم �خلريجني من �صباب �الإخو�ن �لذين وفدو� 

هناك  تكن  مل  حيث  �لكويت؛  يف  �لتنظيمية  �ل�صبابية  حالة  من  �ال�صتفادة  ومتت 

�الإر�صاد جمعية  حلّ  ب�صبب  �إنه  �إذ  �لكويت،  يف  �ملحليني  لالإخو�ن  و��صحة   قيادة 

�صنة 1956، فقَد �الإخو�ن �ملرجعية �لقيادية �لتي تاأمر وتنهي. والأن �لذين ��صتجابو� 

لدعوتهما يف �لبد�ية كانت غالبيتهم من �الإخو�ن، “فقد ظن �الإخو�ن �أن هذه �حلركة 

�لقبول  �لدعوة حلركة فتح  لقيَت   ولذلك 
35

با�صم جديد“. �الإخو�ن، ولالإخو�ن  من 

يف  �لرغبة  �أخذتهم  �لذين  �صبابهم،  من  كبري  عدد  �صّم  يف  وجنحت  �الإخو�ن،  لدى 

�جلهاد لتحرير فل�صطني.

من ناحية �أخرى، فاإن �الإخو�ن �لفل�صطينيني �لذين جاوؤو� للكويت، خ�صو�صاً 

يف �لن�صف �الأول من �خلم�صينيات، عا�صو� على �الأغلب بيئة �إخو�نية منفتحة، ومل 

يعي�صو� جتربة �لعمل �ل�رشي �لتي عا�صها �إخو�نهم يف �لقطاع، بعد �رشب عبد �لنا�رش 

لالإخو�ن. وكان لوجود �ثنني من قيادة �لتنظيم �الإخو�ين �خلا�ص )هما يو�صف عمرية 

�أثر كبري يف تهيئة  �لقدوم للكويت،  �لوزير يف  �أبو �صيدو( ممن �صبقا خليل  وحممد 

�لظروف �ملنا�صبة لن�صاأة فتح يف �لو�صط �الإخو�ين �لفل�صطيني يف �لكويت. فقد كان 

يو�صف عمرية �صخ�صية قيادية كبرية فيما بينهم، وكان �أكب �الإخو�ن �لفل�صطينيني 

�ملقيمني يف �لكويت �صناً، وله �صابقة �نتظام من قبل �صنة 1947 يف �صعبة �الإخو�ن يف 

يافا، وكان يلك خلفية جهادية يف حرب 1948، وله دور قيادي يف �لتنظيم �الإخو�ين 

�خلا�ص يف قطاع غزة، ومعرفة �صابقة بخليل �لوزير. وكان هو ممثّل �لفل�صطينيني 

ف �صليمان حمد  �لذي عرَّ �لكويت. وهو  �الإخو�نية و�ل�صخ�صيات يف  لدى �جلهات 

بيا�رش عرفات وبخليل �لوزير �صنة 1957.

ر�صالة �صليمان حمد.  
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�لدور  خالل  من  �لوزير،  بخليل  قوية  عالقة  على  فكان  �صيدو  �أبو  حممد  �أما 

�لقيادي �لذي لعبه يف �لتنظيم �خلا�ص؛ حيث كان �صلة �لو�صل بني كامل �ل�رشيف 

للعمل  متيل  �لتي  �لقيادية  حمد  �صليمان  �صخ�صية  �أ�صهمت  كما  �لوزير.  وخليل 

نف�صه. �الجتاه  يف  �لدفع  يف  عمرية،  بيو�صف  �لقوية  �لعالقة  وذ�ت   �جلهادي، 

وهوؤالء �لثالثة �ن�صمو� لفتح منذ تاأ�صي�صها. وقد �أ�صهم ذلك يف �إيجاد بيئة �إخو�نية 

�لفل�صطينيني  �الإخو�ن  معظم  �أن  نالحظ  ولذلك  فتح.  حركة  مع  للتجاوب  منا�صبة 

�لبارزين �لذين جاوؤو� للكويت يف تلك �لفرتة �ن�صمو� حلركة فتح �أمثال مو�صى ن�صار، 

  وبالتايل، 
37

 ومنري عجور.
36

و�أبو �أين ح�صن �ملدهون، و�أبو عودة ح�صني �لثو�بتة،

فاإن رموز وقياد�ت �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف �لكويت �أ�صبحو� يف قيادة فتح )�أو يف 

�ملنظومة �لقيادية و�لريادية لفتح(. 

كان لقاء �صليمان حمد �الأول بعرفات بح�صور عمرية يف م�صجد يف منطقة �لقبلة 

بالكويت. ويف وقت الحق قام عرفات ويو�صف عمرية وخليل �لوزير، بزيارة حمد 

يف بيته يف �جلهر�ء، وعر�صو� عليه فكرة فتح؛ فرحب بالفكرة. وبح�صب حمد فقد 

تو�فقو� �أنه “من �الآن نعتب �أنف�صنا م�صوؤولني عن هذ�، وكل و�حد مكلف ب�صيء؛ هذ� 

�الت�صال بالنا�ص، وهذ� بالتمويل، وهذ� بكذ�“...“و�صارت �للقاء�ت تتو�ىل للبحث 

يف �لتنظيم �جلديد، و�لتن�صيب و�لتمويل و�الإعالم و�ل�صيا�صة. و�أخذ �لعمل يتّ�صع، 

38
و�الأع�صاء يتز�يدون و�لدعوة تنت�رش خارج نطاق �جلماعة“.

مع نهاية �خلم�صينيات وبد�ية �ل�صتينيات �أخذ ياأتي للكويت �لعديد من �الإخو�ن 

�ل�صباب من �أبناء قطاع غزة من خريجي �جلامعات. وهوؤالء كانو� �أع�صاء يف �لتنظيم 

عا�صو�  والأنهم  �لفرتة.  تلك  يف  ترتيبه  �لقطاع  �إخو�ن  �أعاد  �لذي  �ل�رشي  �الإخو�ين 

م�صتوى كان  فقد  م�رش،  يف  در��صتهم  �أثناء  يف  �أو  �لقطاع  يف  �صعبة  �أمنية   ظروفاً 

�ل�صبط و�لربط لديهم عالياً، كما ظلو� على تو��صل مع قيادتهم يف �لقطاع؛ باالإ�صافة 

مقابلة مع �صليمان حمد.  
36

يذكر منري عجور �أن �لذي نظمه يف فتح هو خليل �لوزير. وي�صيف �أنه يف مرحلة الحقة، عندما متايز   
37

�الإخو�ن وفتح عن بع�صهما طلب منه مو�صى ن�صار �الن�صحاب من فتح لكنه رف�ص. مقابلة مع منري 

عجور.
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مل  جتاهها.  �ملتحفظ  قيادتهم  وموقف  فتح،  بد�يات  على  جزئياً  ولو  �طالعهم  �إىل 

ين�صم هوؤالء �ل�صباب �لذين جاوؤو� �إىل �لكويت �إىل من �صبقهم من �الإخو�ن. وظلّو� 

�الإخو�ن  من  �صنفان  هناك  �أ�صبح  وبالتايل،  غزة.  يف  �ل�صابة  بقيادتهم  مرتبطني 

 1956 �صنة  �إىل   1953 �صنة  بني  من  �لوفادة  يف  �ل�صابقون  �الأول:  �لفل�صطينيني، 

�إخو�نهم من كويتيني وغريهم من �جلن�صيات  تقريباً؛ وهوؤالء كانو� مندجمني مع 

�الأخرى، �إال �أن تنظيمهم �صار مهلهالً بعد حلّ جمعية �الإر�صاد. و�ل�صنف �لثاين هم 

�لقادمون �جلدد من �خلريجني �ملرتبطني بقيادتهم يف قطاع غزة. غري �أن �لتو��صل 

يعي�ص  لكونه  �الأول  و�ل�صنف   
39

تدريجياً. يزد�د  �أخذ  �ل�صنفني  بني  و�الحتكاك 

و�صعاً تنظيمياً يف “�ملنطقة �لرمادية“ و�لبيئة �الإخو�نية “�لرخوة“ كان �أكرث قبوالً 

للم�صاركة يف فتح. �أما �ل�صنف �لثاين فكان �أكرث حذر�ً و�ن�صباطاً، لكونه د�خالً يف 

د�ئرة �اللتز�م �لتنظيمي و�لبيعة مع �إخو�نه يف �لقطاع.

�أو�ئل  للكويت  قدمو�  �لذين  �ل�صباب،  �الإخو�ن  تنظيم  عمليات  َت�رِش  مل  ولذلك، 

�الإخو�ن  قدماء  مع  كانت  �لتي  نف�صها  بال�صال�صة  فتح  حركة  يف  �ل�صتينيات، 

حممد  يذكر  فمثالً  ل�صفوفها.  �صّمهم  يف  جناحاً  �أقل  فتح  فكانت  �لفل�صطينيني؛ 

 )1961 1960/ �صيف  )نهاية �صيف  �أعزباً  فيه  �لذي عا�ص  �لعام  �أنه خالل  �صيام 

حاول يا�رش عرفات و�صالح خلف جتنيده يف فتح، فق�صو� معه يوماً كامالً )يوم 

�لبرتول،  �رشكة  نادي  يف  �لغد�ء  تناولو�  حيث  �الأحمدي،  ملدينة  زيارة  يف  �جلمعة( 

وز�رو� �لدكتور �أمني �الأغا �لذي كان ي�صكن هناك وكان معهم يف فتح �أي�صاً. وبعد 

�نق�صاء هذ� �ليوم “�ملمتع“ َدَعياه �إىل حركة فتح. غري �أن �صيام قال لهما �إن يف عنقه 

بيعة لالإخو�ن “وهم على �لطريق �لذي �أحبه؛ فاإن كنتم تريدوننا معكم، فلينتدبونا 

مع  حتاول  ال  عمار  �أبا  “يا  عمار  الأبي  خلف  �صالح  قال  �إ�رش�ره،  ومع  �إليكم“. 

�صيام فهو ملتزم بجماعته“. 

2. قطاع غزة:

يف قطاع غزة، يبدو �أن قيادة �الإخو�ن �لتي متكنت من �إعادة ترتيب �لتنظيم بعد 

�رشبة عبد �لنا�رش لالإخو�ن )�نظر �لف�صل �لثالث( كانت �أقدر على �صبط عنا�رشها 

ر�صالة �صليمان حمد.  
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مقارنة بالكويت. فقد تعاملت مع �لعنا�رش �لتي �أ�ص�صت فتح يف �لقطاع كعنا�رش غري 

من�صبطة، وحر�صت على �إبقائها بعيد�ً عن �النخر�ط يف �لو�صع �لتنظيمي �لد�خلي، 

غري �أن �أبو عزة �لذي كان يف قيادة �إخو�ن غزة، يعرتف �أن طرح عنا�رش فتح كان 

“منطقياً، وتتواله عنا�رش قيادية �إخو�نية موثوقة“. و�أنه خالل ثالث �صنو�ت وقبل 
�أن يتو�صل �الإخو�ن �إىل �إجابات وت�صور و��صح )1957-1960(، كان �الإخو�ن قد 

فقدو� �أفر�د�ً من �أف�صل عنا�رشهم؛ خ�صو�صاً مع وجود �أعد�د كبرية منهم يف بلد�ن 

خمتلفة ي�صعب �لتو��صل معهم فيها؛ و�إن “موثوقية وقيادية دعاة فتح يف �الإخو�ن 

40
لت عليهم �قتنا�ص �أفر�د كثريين وممتازين من �الإخو�ن“. �صهَّ

�صالح  لفتح  �نتمت  �لتي  �لقياد�ت  من  غزة  قطاع  يف  �لدور  هذ�  مار�ص  وممن 

�لن�صري�ت؛  خميم  قرب  �لوليد  بن  خالد  مدر�صة  يف  تخرجه  بعد  عمل  �لذي  خلف 

من  �لبلعاوي  فتحي  وكان   
41

�لوزير. وغالب  ه�صام(،  )�أبو  �ملزيَّن  �صعيد  وكذلك 

�أو�خر �مل�رشية  �ل�صلطات  �عتقلته  وقد  �لقاهرة.  يف  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن   قياد�ت 

�صنة 1953، وقامت برتحيله �إىل قطاع غزة حيث عمل مدر�صاً يف مد�ر�ص �لالجئني يف 

دير �لبلح و�لبيج �لثانوية. وكانت له �صالته �ملبكرة بخليل �لوزير ويا�رش عرفات، 

قطر يف  للعمل  �نتقل  وقد  �لقطاع.  يف  فتح  حلركة  �الأو�ئل  �ملوؤ�ص�صني  من   و�أ�صبح 

ومن �لرموز �الإخو�نية �لبارزة �لتي �صاركت يف تاأ�صي�ص حركة فتح 
 42 

�صنة 1962.

يف �لقطاع �ل�صيخ ها�صم �خلزند�ر، �لذي ��صتمر يف �اللتز�م معها حتى بعد �ملفا�صلة 

43 كما �ن�صم ريا�ص �لزعنون لقيادة فتح يف غزة، بعد تخرجه من �لقاهرة.  
و�لتمايز.

�لذي كان مقرباً من �صالح خلف،  ويف قطاع غزة، الحظ ح�صن خليل ح�صني 

و�لذي دخل على يد �أبي �إياد يف حركة فتح مع عدد من رفاقه يف �صيف 1963، �أن 

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 76-77؛ وعبد �هلل �أبو عزة، مقابلة مع �ملوؤلف، �أبو ظبي،   
40

�الإمار�ت، 1998/6/29.

�نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 74؛ وح�صن خليل ح�صني، اأبو اإياد �شالح خلف:   
41

�شفحات جمهولة من حياته )عّمان، �الأردن: د.ن، 1991(، �ص 19؛ ومقابلة مع �صالح حلّ�ص. 

د.ن،  )د.م:  اخلزندار  ها�شم  ال�شيخ  ال�شهيد  الإمام  عيون  يف  فل�شطني  �خلزند�ر،  ها�صم  حم�صن   
42

2011(، ج 8، �ص 295.

�ملرجع نف�صه، �ص 300.  
43
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 كان مرتدد�ً يف دخول فتح �إىل �أن ح�صم �أمره يف �صنة 1964 على 
44

�أ�صعد �ل�صفطاوي

�مل�صلمني“ على حّد  “كل موؤ�ص�صيها كانو� من خرية �صباب �الإخو�ن  �أن  �لرغم من 

45
تعبريه. غري �أن �ل�صفطاوي �رشعان ما �أ�صبح �أبرز قادة فتح يف �لقطاع.

وقالت در��صة ن�رشتها جملة �ملعركة، �لتي تتبع �أحد �لتيار�ت �لفتحاوية، �إن ما 

و�أن �جلماعة ظلت  �مل�صلمني.  �الإخو�ن  �إىل جماعة  تنت�صب  “جمموعة غزة“  �أ�صمته 

و�جهتها �لعلنية حتى بعد تاأ�صي�ص �حلركة، وظلت �أي�صاً على عالقة طيبة بها حتى 

�أن بع�ص �أع�صائها ظل ينتمي �إىل �جلماعة بعد تاأ�صي�ص �حلركة. و�أ�صافت �لدر��صة 

�إن من بني �الأع�صاء �ملوؤ�ص�صني يف �لقطاع �صالح خلف، وفتحي �لبلعاوي، و�أ�صعد 

�ل�صفطاوي، وعوين �لقي�صاوي، و�صليم �لزعنون، وماجد �صادق �ملزيني، وحممد 

 وكلهم ذوي خلفيات �إخو�نية. ورمبا مل تق�صد �لدر��صة �أولئك 
46

ح�صن �الإفرجني،

�لذين بد�أو� �لعمل فح�صب، و�إمنا من كان له دور نوعي الحقاً، �إذ �إن �صليم �لزعنون 

 ولعله �أدى �أدو�ر�ً مهمة 
47

مثالً �نتظم على يد خليل �لوزير يف �لكويت �صنة 1960،

 
عندما كان يعود �إىل �لقطاع يف �ل�صيف.

يذكر حم�صن ها�صم �خلزند�ر �أن �للقاء �الأول لتاأ�صي�ص فتح يف قطاع غزة كان يف 

بيت �ل�صيخ ها�صم �خلزند�ر بح�صور عدد من �الإخو�ن بينهم هاين ب�صي�صو. و�أن 

�ملجتمعني �ختارو� ��صم “حتوف“ حلركة �لتحرير �لوطني �لفل�صطيني، و�أن هاين 

م�صتبعدة،  رو�ية  وهي 
48

�حلا�رشون. فو�فق  فتح  ��صم  �قرتح  �لذي  هو  ب�صي�صو 

ولد �أ�صعد �ل�صفطاوي يف �ملجدل �صنة 1934. �نتمى لالإخو�ن وهو يف �لثانوية، كان مع خليل �لوزير   
44

طردته  بالقاهرة،  �ملعلمني  بكلية   1954 �صنة  �لتحق  لالإخو�ن،  �ل�رشي  �لع�صكري  �جلهاز  �صمن 

�ل�صلطات �مل�رشية �إىل قطاع غزة ب�صبب �نتمائه جلماعة �الإخو�ن. عمل مدر�صاً مبدر�صة خالد بن �لوليد 

يف دير �لبلح ثم �نتقل للعمل يف مد�ر�ص �لوكالة. �غتيل رحمه �هلل يف 1993/10/21.

�نظر: ح�صن خليل ح�صني، اأبو اإياد �شالح خلف، �ص 59.  
45

جملة  موقع  فتح،  ملف  �لثالثة،  �حللقة  �لد�خل،“  من  �لر�هنة  �لفل�صطينية  �لوطنية  “�حلركة  �نظر:   
46

�ملعركة، 2018/11/23، يف:

http://alma3raka.net/spip.php?page=article&id_article=217&lang=ar  

�نظر: �صليم �لزعنون، ال�شرية وامل�شرية، �ص 94-93.   
47

حم�صن ها�صم �خلزند�ر، فل�شطني يف عيون الإمام ال�شهيد ال�شيخ ها�شم اخلزندار، �ص 299-298.  
48
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على ما يبدو لنا، خ�صو�صاً فيما يتعلق بهاين ب�صي�صو �لذي كان على ر�أ�ص تنظيم 

من  �إليها  �نتمى  من  بحق  �إجر�ء�ت  �تخذ  و�لذي  فتح،  الإن�صاء  �لر�ف�ص  �الإخو�ن 

�الإخو�ن، كما ذكرنا �صابقاً.

3. م�رش:

كانت �لقاهرة بوؤرة �أ�صا�صية لتن�صيج �لنقا�ص يف �لو�صط �الإخو�ين حول �إن�صاء 

�إمكانية  حول  نقا�صات  وحدثت  �خلم�صينيات.  منت�صف  منذ  مقاوم،  وطني  عمل 

نقا�صات حول  �إ�صالمية، كما حدثت  �إن�صاء تنظيم وطني، ال يظهر هوية  وجدوى 

“�إ�رش�ئيل“، من خالل �صن هجمات عب  فكرة توريط �لبالد �لعربية باحلرب مع 

�حلدود، توؤدي لردود فعل �إ�رش�ئيلية عنيفة. وكان �ملعرت�صون من �الإخو�ن يرون 

�أن ذلك �صيوؤدي �إىل نتائج كارثية، و�صتحتل “�إ�رش�ئيل“ مزيد�ً من �الأر��صي، و�أن 

49
ذلك �صيوؤثر �صلباً على نظرة �لعرب لهم.

بفكرة  �قتنعو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  قياد�ت  من  عدد�ً  فاإن  �ملقابل،  يف 

فتح، �أ�صبحو� من جيل �لتاأ�صي�ص، حيث ظهرت �لدعوة لها يف �لقاهرة �صنة 1958 

تقريباً، و�أخذت تنت�رش يف �لو�صط �الإخو�ين. و�ختار رو�دها �الأو�ئل من �الإخو�ن، 

على �الأغلب �ال�صتمر�ر يف ع�صوية �الإخو�ن، يف بد�يات م�صو�رهم مع فتح، ومالو� 

نزعو�  فقد  نف�صه،  �لوقت  ويف  �الإخو�ن.  من  جتنيده  يكن  من  جتنيد  متابعة  �إىل 

فتح  مب�رشوع  قناعاتهم  تز�يد  مع  �الإخو�ن،  من  �لهادئ  �لتدريجي  �الن�صحاب  �إىل 

�أطر  يف  �لعمل  بجدوى  قناعاتهم  وتر�جع  فتح،  يف  �ن�صغاالتهم  وتز�يد  وجدو�ه، 

�أمرت  �أن  �أو�ئل �ل�صتينيات، وبعد  �أمره يف  �أن ��صطر معظمهم حل�صم  �إىل  �الإخو�ن؛ 

50
كل جهة �أع�صاءها باختيار �أحد �لفريقني.

وقد تو��صل يا�رش عرفات بعد تاأ�صي�ص فتح مع م�صوؤول �الإخو�ن �لفل�صطينيني 

د�ئم  عرفات  وكان  �صد�قة،  عالقة  بينهما  كانت  حيث  �لنحوي،  عدنان  م�رش  يف 

كان  وقد  فتح.  حركة  يف  �إدخاله  حثيث  ب�صكل  وحاول  له،  و�ال�صت�صارة  �لزيارة 

�إياد(، عندما كان مع �الإخو�ن يف  )�أبو  �لنحوي م�صوؤوالً تنظيمياً عن �صالح خلف 

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
49

مقابلتان مع: نادر �حلاج عي�صى، وحممد �خل�رشي.  
50
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م�رش، كما �أن �لنحوي كان �صديقاً الأبي جهاد خليل �لوزير، وهو �لذي ن�صق لقاء 

51
.
 �أبي جهاد مع �حلاج �أمني �حل�صيني، بعد عودة �أبي جهاد من �ل�صعودية �صنة 1956 

�لفل�صطينيني  �الإخو�ن  �صباب  دخول  �لنحوي  على  عرفات  يا�رش  عر�ص  وقد 

مب�رش حلركة فتح. غري �أن �لنحوي قال له �إن هذ� عمل عظيم، ويحتاج جهد�ً كبري�ً 

“ومن قال �إنه لي�ص هناك دعم“!! ويظهر  وحكومات تدعمه. وجادله عرفات قائالً 

بانتظار  رمبا  �إخو�نه،  مع  حا�صماً  يكن  مل  لكنه  لعرفات،  ي�صتجب  مل  �لنحوي  �أن 

 
52

�إن�صاج موقف جتاه فتح.

�لتدريجي  �الن�صحاب  حلالة  بارز�ً  منوذجاً  �لزعنون  ريا�ص  منوذج  ويبدو 

�لهادئ من �الإخو�ن. فقد كان ريا�ص من �مل�صوؤولني �لكبار لطالب �الإخو�ن، وبقي 

على �لتز�مه �الإخو�ين يف �أثناء �إقامته يف �لقاهرة، و�عتقلته �ل�صلطات �مل�رشية ب�صبب 

�الإخو�ن  عن  م�صوؤوالً  كان  �لطب،  كلية  يف  طالباً  كان  وعندما  مرة.  من  �أكرث  ذلك 

�أو�خر �خلم�صينيات �أخذ يعتذر  �أنه يف  �لفل�صطينيني يف منطقة �ملَنيل بالقاهرة. غري 

ح مكانه حممد �خل�رشي، �لذي ��صتنتج الحقاً  عن �مل�صوؤولية بحجة �لدر��صة، ور�صَّ

53
�أن �ن�صحاب ريا�ص كان �ن�صحاباً تدريجياً باجتاه فتح.

�ملثال �لثاين كان مع عبد �هلل �صيام، �لذي �صبق �أن كان يف قيادة �لتنظيم �الإخو�ين 

�أن  �لقاهرة  �إقامته يف  �أثناء  �إذ حاول يف  �أ�صبح من موؤ�ص�صي فتح.  �خلا�ص، و�لذي 

ُيحوِّل �أع�صاء �أ�رشته �الإخو�نية �إىل �أع�صاء يف فتح، وكان من بني �أفر�د �الأ�رشة حممد 

�صيام وعبد �لرحمن بارود. ولكنهما �عتذر� بطريقة لبقة. غري �أن ما فعاله مل يكن 

بال�رشورة هو �ل�صلوك �لعام لالإخو�ن؛ �إذ �إنه يف تلك �لفرتة، وبح�صب تعبري حممد 

�صيام، فاإنه “مل يكن هناك متايز بني �لفتحاويني و�الإخو�ن؛ فتح هي �الإخو�ن، الأن 

54
عبد �هلل �صيام وكمال عدو�ن كانو� من خرية �إخو�ننا“.

باحلاج  لقائه  �إىل  �لوزير  خليل  �أ�صار  وقد   .79-70 �ص  املاكرة،  واللعبة  فل�شطني  �لنحوي،  عدنان   
51

�أمني، غري �أن �لن�ص �ملن�صور “حركة فتح: �لبد�يات“، يذكر ��صم عدنان �لنحوي، باأنه عدنان �حلاوي، 

ويبدو �أنه خطاأ مطبعي. �نظر: خليل �لوزير، حركة فتح: �لبد�يات، �ص 94.

مقابلة مع نادر �حلاج عي�صى.  
52

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
53

مقابلة مع حممد �صيام.  
54
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ويظهر �أن كمال عدو�ن �لذي بقي يف �لقاهرة حتى تخرجه �صنة 1961، و�لذي 

كان على �حتكاك ببد�يات فتح و�أجو�ء �إن�صائها، كان له دور مهم يف �لتاأ�صي�ص حلركة 

يف  ع�صو�ً  كان  �لذي  يا�صني  نا�رش  علي  على  ينطبق  ذلك  ولعل   
55

م�رش. يف  فتح 

�الإخو�ن وممثالً لهم يف قيادة ر�بطة طلبة فل�صطني يف �لعام �لدر��صي 1958/1957، 

ثم �أ�صبح من �لقياد�ت �ملوؤ�ص�صة لالحتاد �لعام لطلبة فل�صطني. وقد تخرج من كلية 

�لتالية،  �ل�صنة  �نتقل للعمل يف �لكويت يف  1960، ثم  �لقاهرة �صنة  �حلقوق بجامعة 

مدير�ً  عمل  كما  �لثوري؛  جمل�صها  يف  ع�صو�ً  و�أ�صبح  فتح،  حركة  رو�د  من  ويُعد 

  
56

ملكتب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف �لكويت.

بعد  فيما  �أ�صبح  وممن  م�رش  يف  يقيم  كان  ممن  �الإخو�نية  �خللفية  ذوي  ومن 

�لدر��صة  مرحلة  يف  وهو  لالإخو�ن  �ن�صم  �لذي  �صعث،  نبيل  فتح  حركة  يف  قيادياً 

ما  نبيل على  �نتظام  �أن  لهم. غري  �مل�رشي  �لنظام  بعد �رشب  ثم تركهم  �لثانوية، 

يبدو كان مع �الإخو�ن �مل�رشيني، ولي�ص �لفل�صطينيني؛ كما �أن �نتماءه حلركة فتح 

�أثناء  يف   1960 �صنة  �لعلمي  زهري  عمته  �بن  يد  على  فيها  جتنيده  حني  �إىل  تاأخر 

  
57

در��صته يف �لواليات �ملتحدة.

4. الأردن:

�الأردن  �رشقي  مع  توحيدها  مت  )�لتي  �لغربية  �ل�صفة  ذلك  يف  مبا  �الأردن،  يف 

�صنة 1950(، مثَّل �الإخو�ن حا�صنة مهمة و�أ�صا�صية لبد�يات حركة فتح. وبح�صب 

ان، �الأردن: موؤ�ص�صة  بني الثورة والنفط واأعمدة ال�رش ال�شبعة )عمَّ �نظر: �صعيد حممد �مل�صحال،   
55

�لنا�رش، 2013(، �ص 73.

�نظر: حممد �أبو ميزر )�أبو حامت(، اجلذور والرتاب: حوار عن القد�س واملنفى والعودة ال�شعبة،   
56

�ل�صيا�صات،  ودر��صة  لالأبحاث  �لعربي  �ملركز  وبريوت:  )�لدوحة  وُمعد(  )حُماور  فخر  �أبو  �صقر 

2020(، �ص 114؛ ومقابلة مع حممد �صيام؛ وعر�بي كلوب، ذكرى �ل�صهيد علي نا�رش يا�صني، موقع 
http://group194.net/article/61293 :ملجموعة 194، 2015/6/15، �نظر�

نبيل �صعث، حياتي من النكبة اإىل الثورة: �شرية ذاتية )�لقاهرة: د�ر �ل�رشوق، 2016(، �ص 71-69،   
57

و76-77. كان نبيل �صعث يقيم مع عائلته يف �الإ�صكندرية، وهناك جذب �الإخو�ن �نتباهه “باأخالقهم 

�ملد�ر�ص  يف  �لطلبة  �أو�ئل  وكان  فل�صطني...،  بق�صية  �لبالغ  وباهتمامهم  و�صدقهم  ودماثتهم 

و�جلامعات من �الإخو�ن �مل�صلمني، وكانو� �الأف�صل خلقاً وتعامالً“ على حدِّ تعبريه. وُيفهم من �لن�ص 

�أن �لفرتة �لتي كان له عالقة بهم هي 1952-1954. ت�صببت ع�صويته يف �الإخو�ن مبالحقته و�لتحقيق 

للجالية  �لذي كان عميد�ً  بناء على ن�صيحة و�لده،  �الإخو�ن  �الأمن �مل�رشي. تَرك  معه ومر�قبته من 

�لفل�صطينية يف �الإ�صكندرية، لريكز على در��صته ويوفر طاقته خلدمة فل�صطني. 
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ها�صم عز�م، �لذي كان من �الإخو�ن �لذين �نتمو� لفتح يف �أو�خر �خلم�صينيات، فاإن 

“كل فتح  “كلهم كانو� �إخو�ن م�صلمني يف �لبد�ية“...  قادة �لثورة )فتح( يف �الأردن 

 
58

ولدت من رحم �حلركة �الإ�صالمية، ال �أحد ينكر ذلك“.

ويظهر �أن خميم عقبة جب قرب �أريحا )حيث كان يقيم فيه نحو 70 �ألف الجئ( 

كان �أحد �أبرز حما�صن بد�يات فتح يف �ل�صفة �لغربية. فقد كان من �أو�ئل �لقادمني 

كان  �لذي  �صامي(  )�أبو  �لعايدي  حمد  فتح(  موؤ�ص�صي  من  �أ�صبحو�  )ممن  �إليه 

هرب  �إذ  �لقطاع،  يف  لالإخو�ن  �خلا�ص  �لع�صكري  �لعمل  يف  �لوزير  خلليل  م�صاعد�ً 

والأنه  �لع�صكرية.  �أن�صطته  ب�صبب  �الأمنية  للمالحقة  نظر�ً   ،1954 �صنة  �لقطاع  من 

�ملخيم،  يف  �الإخو�ن  �صعبة  يف  �لطالب  ق�صم  م�صوؤولية  توىل  فقد  �الإخو�ن  يف  ع�صو 

�لفتاح  1957 عبد  ��صتقر يف �ملخيم �صنة   كما 
59

�ل�صعبة نف�صها. �أمانة �رش  كما توىل 

حمود بعد تخرجه مهند�صاً للبرتول من جامعة �لقاهرة، وكان نائباً لرئي�ص ر�بطة 

�الإخو�ن  �لفل�صطينيني )يا�رش عرفات، ثم �صالح خلف(، وكان من ن�صطاء  �لطلبة 

�لبارزين. وقد ��صتلم حمود رئا�صة ق�صم �لطالب يف عقبة جب خلفاً للعايدي، وحقق 

قفزة نوعية يف تنظيم �لطلبة �الإخو�ن، ويف �ل�صعبة ككل. وعمل بالتدري�ص بانتظار 

قدوم عقده للعمل يف �ل�صعودية؛ حيث ركز على �النتقاء �لنوعي للطالب. و�ختار 

خم�صة �أو �صتة منهم من �ملتقدمني يف �لتنظيم �الإخو�ين )كان من بينهم ها�صم عز�م( 

�أعطاهم �هتماماً خا�صاً، وبح�صب ها�صم عز�م، فقد كان يقول لهم “�أنتم �صتكونون 

60
قادة طلبة فل�صطني. تفكرينا مل ي�صتوعب ذلك، رغم �أننا نتطلع لتحرير فل�صطني“.

قادة  من  كان  �لذي  �لنجار،  يو�صف  حممد  جب  عقبة  خميم  يف  لالإقامة  و�نتقل 

�ملوؤ�ص�صة لفتح  �لقياد�ت  �أطول  �لنظام �خلا�ص لالإخو�ن يف منطقة رفح، وكان من 

61 
�إقامة يف �ملخيم. وقد غادر للعمل يف قطر �صنة 1960.

ها�صم عز�م، مقابلة مع �ملوؤلف، عّمان، �الأردن، 1998/8/14.  
58

ن�صخة   ،1967-1951 �مل�صلمون: �صعبة عقبة جب  �الإخو�ن  مقابلة مع ها�صم عز�م؛ وها�صم عز�م،   
59

مطبوعة من 9 �صفحات A4 �صلمها ها�صم عز�م ملح�صن �صالح )�آب/ �أغ�صط�ص 1998(.

مقابلة مع ها�صم عز�م.  
60

مقابلة مع ها�صم عز�م.  
61
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1959، بناء على  �لعمل مع فتح يف �صنة  وبح�صب ها�صم عز�م فقد كانت بد�ية 

�ملخيم  بزيارة  فتح  من  قياد�ت  قيام  وتكرر  حمود.  �لفتاح  عبد  بها  قام  ترتيبات 

�ل�صتينيات فجاء يو�صف عمرية، وجاء يا�رش عرفات  �خلم�صينيات و�أو�ئل  �أو�خر 

ثالث �أو �أربع مر�ت “كان ياأتي ملدر�صة �لب الأبناء �ل�صهد�ء، ثم يرجع، وكنا ننزل 

 وز�رهم �أبو جهاد يف 1962/9/15. وكان �الإخو�ن ي�صاألونهم عن 
62

معه �إىل �لبحر“.

�إنها  يقول  كان  من  فمنهم  �لتنفيذي(  )�ملكتب  �الأردن  يف  �الإخو�ن  بقيادة  عالقتهم 

ممتازة، ومنهم من كان يقول �إن �ملكتب ال يريد �أن يدخل هذ� �مليد�ن. ويوؤكد عز�م 

�أنهم �حتفظو� بع�صويتهم يف �الإخو�ن، حتى بعد �اللتز�م بفتح لعدة �صنو�ت �إىل �أن 

مت �لتمايز بني �لطرفني؛ يف وقت متاأخر يف �الأردن مقارنة بغريها. �إذ كان عز�م �أميناً 

ل�رش �صعبة �الإخو�ن يف عقبة جب يف �لفرتة 1960-1967. وي�صيف �أن �أحد �أ�صباب 

 
63

�لثقة بدعاة فتح هو خلفيتهم �الإخو�نية.

ووفق �ل�صهادة �لتاريخية ملحمد �أبو �رشد�نة فاإن �لبد�ية �ملنهجية لعمل فتح يف 

ي�صاركونهما  زمالء  مع  �لنجار  يو�صف  وحممد  جهاد  �أبو  لتو��صل  تعود  �الأردن 

�خللفية �الإخو�نية. ويعيد �أبو �رشد�نة ذلك �إىل ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1961، بعدما 

“ت�صكيل نو�ة حلركة هدفها حترير فل�صطني  �أبو جهاد يف �الأردن وفاحته يف  ز�ره 

ر �لعمل حتت ر�ية �الإخو�ن �مل�صلمني  بالعمل �لثوري حتت ��صم حركة فتح، بعد تَعذُّ

يف م�رش وقطاع غزة“. و�بتد�أ �أبو �رشد�نة بدوره بدعوة زمالء لهم خلفية �إخو�نية 

مثل عبد �هلل ح�صن جب، ورم�صان �لبنا، حيث و�فقو� على �الن�صمام لفتح يف �ل�صهر 

ر�تب  حممد  �الإخو�ن  يف  �ل�صابقني  �لع�صوين  �الأردن  يف  فتح  رو�د  ومن    
64

نف�صه.

ل �أبو �رشد�نة �ملجموعة �لقيادية لفتح   وقد مثَّ
65

غنيم )�أبو ماهر(، وحممود عثمان.

مقابلة مع ها�صم عز�م.  
62

مقابلة مع ها�صم عز�م.  
63

ان، �الأردن:  حممود �لناطور )�أبو �لطيب(، حركة فتح بني املقاومة والغتيالت 1965-2004 )عمَّ  
64

مركز �لناطور للدر��صات و�الأبحاث، 2014(، ج 1، �ص 68. كان رم�صان �لبنا �صكرتري�ً لكامل �ل�رشيف 

يف �ملوؤمتر �الإ�صالمي يف �لقد�ص؛ و��صت�صهد الحقاً يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صنة 1969. 

�أبو �رشد�نة معه  �أن �صلة حممد غنيم بفتح �صابقة حلديث  71-73. يظهر  1، �ص  �ملرجع نف�صه، ج   
65

عنها، وتعود ل�صلة خليل �لوزير �ملبا�رشة بغنيم منذ مطلع �ل�صتينيات. �نظر: خليل �لوزير، حركة 

فتح: �لبد�يات، �ص 95.
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يف �الأردن )�لتي كان منها حممد غنيم، وعبد �هلل جب، وحممود عثمان( لالجتماع 

�رتكازية  قاعدة  بناء  و��صتهدفت   ،1963 �أبريل  ني�صان/  يف  �لكويت  يف  �لقيادة  مع 

66
لفتح يف �الأردن.

ويف �لقد�ص كان ممن �نتمى لفتح زكريا قنيبي ومو�صى غو�صة )�صقيق �إبر�هيم 

غو�صة(. وقد حافظ قنيبي على ع�صويته يف �الإخو�ن بينما كان يعمل مع فتح. ومل 

�الأردنية على  �ل�صلطات  �إال عندما �عتقلته  تنك�صف لدى �الإخو�ن ع�صويته يف فتح 

67
هذه �خللفية.

�ل�رشيف  بكامل  �لقوية  عالقته  على  �لوزير  خليل  حافظ  �أي�صاً،  �الأردن  ويف 

�لذي كان يقود �أبا جهاد �صمن �لتنظيم �خلا�ص من مكان �إقامته يف �لعري�ص. ولعل 

�جلهادي  للعمل  ومتابعته   ،1953 �أو�خر  منذ  �الأردن  يف  �ل�رشيف  كامل  ��صتقر�ر 

تاأ�صي�ص  �أ�صهم يف توفري �صبكة عالقات خدمت  قد  �الإ�صالمي،  �ملوؤمتر  حتت غطاء 

حركة فتح يف �الأردن. ثم �إن فتح ��صتمرت يف �ال�صتفادة من �صبكة عالقات �ل�رشيف، 

وح�صب 
 
و�ل�صحفي. �ل�صيا�صي  �لعمل  يف  له  �الأردين  �لنظام  ��صتيعاب  بعد  حتى 

�ل�رشيف نف�صه، فمنذ تاأ�صي�ص فتح كان �أبو جهاد وعرفات كثري�ً ما يرجعون �إليه 

 وبح�صب فوزي جب، فقد كان كامل �ل�رشيف 
68

م�صت�صريين فيما يتعلق باحلركة.

“�مل�صت�صار �خلا�ص خلليل �لوزير“ بعد �إن�صاء فتح؛ وكان على �صلة بتاأ�صي�ص فتح 
قيادة  �أ�رشَّت   1962 �صنة  لفتح  �لتاأ�صي�صي  �ملوؤمتر  �نعقد  وعندما   

69
و�نت�صارها.

فتح على ح�صور �ل�رشيف للموؤمتر، وقام خليل �لوزير ورم�صان �لبنا باأخذه �إىل 

 وكانت 
70

�لكويت من الجو�ص )عا�صمة نيجرييا( حيث كان �صفري�ً لالأردن هناك.

ان  �لعالقة بني �ل�رشيف وخليل �لوزير قوية لدرجة �أنه �أعطى �أبا جهاد بيته يف عمَّ

�لوزير  طلب  فقد  و��صتطر�د�ً  �لوقت.  لبع�ص  �نت�صار  زوجته  مع  فيه  لينزل  �رش�ً 

�ملرجع نف�صه، ج 1، �ص 74-73.  
66

مقابلتان مع: ها�صم عز�م، و�إبر�هيم غو�صة.   
67

كامل �ل�رشيف، مقابلة مع �ملوؤلف، عّمان، �الأردن، 2006/8/3.  
68

مقابلة مع فوزي جب.  
69

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
70
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وعرفات من �ل�رشيف �لتو�صط لدى �مللك ح�صني لعمل فتح يف �الأردن؛ فاأخبهم �أنه 

�صيفعل لكنه غري مقتنع، الأنه عندما ي�صت�صري �مللك فاإن �مللك �صريف�ص ذلك. وبعد 

1967، كان لل�رشيف دور يف ترتيب لقاء يف  �أن ��صتقرت فتح يف �الأردن بعد حرب 

بيته بني �حلاج �أمني �حل�صيني ويا�رش عرفات، على �إثر مقتل بع�ص �لعنا�رش �لتي 

لكن  تعاون،  وثيقة  وّقعا  حيث  فتح،  حركة  من  عنا�رش  يد  على  �أمني  �حلاج  تتبع 

وتقديه  عرفات  يا�رش  تزكية  يف  دور  �ل�رشيف  لكامل  وكان   
71

تنجح. مل  �ملحاولة 

72
للملك في�صل بن عبد �لعزيز ملك �ل�صعودية.

وكان من قياد�ت �الإخو�ن يف �ل�صفة ممن ُدعو� �إىل ع�صوية فتح ناجي م�صطفى 

تقريباً،   1960/1959 �لعام  يف  عمّان  �إىل  �الإخو�ن  بع�ص  ��صتدعاه  حيث  �صبحة، 

73
وناق�صو� معه �إمكانية �ن�صمامه لفتح، لكنه �عتذر عن ذلك.

وهناك �صخ�صيتان قياديتان فتحاويتان )من �أبناء �ل�صفة �لغربية( �أ�صار يزيد 

بتاأكيد  لدينا  �ملتوفرة  �ملعلومات  ت�صعفنا  �أن  دون  لهما،  �إخو�نية  خلفية  �إىل  �صايغ 

 
74 

ذلك، هما ماجد �أبو �رش�ر و�أحمد قريع.

مالحقة  من  خوفاً  لفتح،  �نتمائهم  ب�رشية  �حتفاظهم  �إىل  عز�م  ها�صم  وي�صري 

يف  مرتني  �عتقل  �لذي  �لعايدي  حمد  �إال  بينهم  من  يكت�صف  ومل  لهم،  �ل�صلطات 

�لفرتة 1963-1964 تقريباً. ثم �كتُ�صف زكريا قنيبي؛ حيث كان عرفات قد �أر�صله 

للقد�ص، قنيبي  رجع  وعندما  نف�صه،  عز�م  ها�صم  زو�ج  حفل  ليح�رش  عنه،   ممثالً 

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 2006/8/3.  
71

مقابلة مع �صالح حلّ�ص.  
72

�أجر�ها  �ملقابلة   .1998 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  فل�صطني،  عنبتا،  مقابلة،  �صبحة،  م�صطفى  ناجي   
73

�ل�صحفي حممد �حلاليقة، بالنيابة عن �ملوؤلف )لعدم �إمكانية دخول �ملوؤلف �إىل فل�صطني �ملحتلة(. ولد 

1937/8/1، �نتظم يف جماعة �الإخو�ن  �أ�صامة( يف قرية عنبتا يف  )�أبو  ناجي م�صطفى عبد �هلل �صبحة 

�صنة 1953، در�ص �لتاريخ يف جامعة دم�صق، عمل يف �لتدري�ص، وعمل م�صوؤوالً عن ق�صم �ملر�جع يف 

جامعة �لنجاح �لوطنية بنابل�ص. كان ع�صو�ً يف �ملكتب �الإد�ري �لذي يقود �لعمل يف �ل�صفة و�لقطاع 

يف �لثمانينيات، وح�رش �للقاء �لذي �أقر �إطالق �النتفا�صة يف 1987/10/23، ثم �إطالق حركة حما�ص، 

تويف رحمه �هلل يف 2004/5/29.

يزيد �صايغ، احلركة الوطنية الفل�شطينية، �ص 150.  
74
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جب �هلل  عبد  �أي�صاً  �عتقل  وممن  �أ�صهر.  لثمانية  معتقالً  وبقي  معه،  �لتحقيق   مت 

75
�ملقيم يف عمّان.

�أنه كان هناك يف �أو�خر �خلم�صينيات توجه لدى بع�ص �صباب �الإخو�ن  ويظهر 

متخ�ص�ص  عمل  هناك  يكون  �أن  فتح،  حركة  بن�صاط  عرفو�  ممن  �جلامعيني، 

لفل�صطني  ق�صم  تاأ�صي�ص  فاقرتحو�  �الأردن،  يف  �الإخو�ين  �ل�صف  �صمن  لفل�صطني 

�أحد موؤ�ص�صي  �أ�صبح فيما بعد  �لذي  �إبر�هيم غو�صة،  �لعام. وبح�صب  �ملركز  يتبع 

حركة حما�ص، فاإنه “لالأ�صف مل تتّم هذه �خلطوة، وهذه �أثرت على زيادة ��صتنز�ف 

76
�ل�صباب �ملتحم�ص من �الإخو�ن“.

5. قطر:

من  فيها  فتح  عنا�رش  متكنت  �لتي  �الإخو�نية  �لبيئة  يف  فريدة  حالة  قطر  متثل 

�لتمو�صع �لقيادي يف �لتنظيم، و“�قتنا�ص“ وجتنيد �أفر�د �الإخو�ن فيها. فمن ناحية 

كان رفيق �لنت�صة �لذي و�صل لقطر �صنة 1958 م�صوؤوالً عن �الإخو�ن �لقادمني من 

�لذي  �لنجار  يو�صف  حممد  كان  بينما  �لغربية(؛  و�ل�صفة  �الأردن  )�رشقي  �الأردن 

قطاع  من  �لقادمني  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  عن  م�صوؤوالً   1960 �صنة  لقطر  و�صل 

77
غزة.

 
78

وكان كال �لنت�صة و�لنجار من موؤ�ص�صي فتح، وَيُعد�ن �الإخو�ن يف “جيوبهما“.

ل مهمتهما �أن �الإخو�ن �مل�رشيني، وكانو� �أ�صحاب نفوذ خ�صو�صاً يف د�ئرة  و�صهَّ

باإيجابية  ينظرون  كانو�  الحقاً،  �لرتبية  وز�رة  �أ�صبحت  �لتي  )�ملعارف(،  �لتعليم 

لفتح وعنا�رشها �لقيادية، بل ويعدونها حركة �إخو�نية. و�أ�صهم يف ذلك عدم ح�صم 

�الإخو�ن �لفل�صطينيني موقفهم من فتح �إال متاأخر�ً، ورمبا كذلك عدم قناعة �لعديد 

قر�ر  ب�صاأن  �لفل�صطينيون  �الإخو�ن  قدمها  �لتي  باملبر�ت  �مل�رشيني  �الإخو�ن  من 

مقابلة مع ها�صم عز�م.  
75

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، �ص 70.  
76

عزة، �أبو  �هلل  عبد  و�نظر:  1998/8/19؛  �الأردن،  عّمان،  �ملوؤلف،  مع  مقابلة  �صماحة،  �أبو  غازي   
77 

 مع احلركة الإ�شالمية، �ص 90.

مقابلة مع غازي �أبو �صماحة.  
78
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�لذين  �لفل�صطينيني  �أن عدد�ً من قياد�ت �الإخو�ن  �إىل ذلك،  �أ�صف  �لتمايز عن فتح. 

ممار�صة  من  متكنهم  �لرتبية  د�ئرة  يف  قيادية  مو�قع  يف  كانو�  فتح  يف  �نتظمو� 

�ل�صغوط �ملختلفة على �أفر�د �الإخو�ن لتجنيدهم يف فتح. فرفيق �لنت�صة كان مدير�ً 

�لنت�صة،  لرفيق  كان �صكرتري�ً  �لنجار  �لرتبية، وحممد يو�صف  د�ئرة  ملكتب رئي�ص 

 
79

�لتعليمية، �صالل  �أم  منطقة  عن  م�صوؤوالً  كان  �الأ�صمر  �ملجيد  عبد  رجب  و�أحمد 

و�صعيد تيم �لذي و�صل لقطر �صنة 1960، عمل �صكرتري�ً ملدير �لرتبية )�ملعارف( 

كمال  قدوم  الحقاً  قطر  يف  فتح  و�صع  من  قوّى  وقد   
80

�ملكتبات. لق�صم  رئي�صاً  ثم 

قدوم  وكذلك  �لبرتول،  هند�صة  جمال  يف  فيها  للعمل  حمود  �لفتاح  وعبد  عدو�ن 

فتحي �لبلعاوي.

يف  �لفل�صطيني  �لتنظيم  لرئي�ص  نائباً  �أ�صبح  �لذي  عزة،  �أبو  �هلل  عبد  يتحدث 

غري  �الإخو�ن  من  لها  و�ملوؤيدين  فتح  عنا�رش  ممار�صة  عن  مبر�رة  �ل�صتينيات، 

�إىل  �لر�ف�صة لالن�صمام  �الإخو�نية  �لعنا�رش  �ل�صديدة على  �ل�صغوط  �لفل�صطينيني 

�رش�ع  �إىل  �أدى  مما  �الإد�رية؛  و�صلطاتها  مر�كزها  ذلك  يف  ��صتخدمت  و�أنها  فتح، 

�إنهاء خدمات عنا�رش  �أو�صاط �الإخو�ن �لعاملني يف د�ئرة �لرتبية، نتج عنه  حاد يف 

�إخو�نية بارزة، بينما �ختار بع�ص �الإخو�ن �ال�صتقالة ومغادرة �لبلد “هرباً من جو 

�لو�صط، باحلر�ص على  �لع�صا من  �إم�صاك  ثالثة  �ل�رش�ع �خلانق“؛ و�ختارت فئة 

 
81

�لبقاء يف �لعمل �لوظيفي وجماملة روؤ�صائها، مع �حلر�ص على �لبقاء يف �الإخو�ن.

6. لبنان:

كانت جماعة عباد �لرحمن متثل �لوجه �ملعلن لالإخو�ن �مل�صلمني يف خم�صينيات 

�لقرن �لع�رشين، ثم �نتقل هذ� �لتمثيل �إىل �جلماعة �الإ�صالمية �لتي كان موؤ�ص�صوها 

هم قادة عباد �لرحمن يف منطقة طر�بل�ص. وكان توفيق ر��صد حوري، نائب �الأمني 

طويلة،  فرتة  من�صبه  يف  و��صتمر  �خلم�صينيات،  منذ  �لرحمن  عباد  جلمعية  �لعام 

لقادة  �لرحمن وموؤ�ص�صها. وكان  لعباد  �لعام  �الأمني  �لد�عوق  �بنة عمر  وهو زوج 

�نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 91-90.  
79

مقابلة مع غازي �أبو �صماحة.  
80

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 92-91.  
81
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بحوري؛  قوية  عالقة  عرفات(  ويا�رش  �لوزير  خليل  )خ�صو�صاً  �ملوؤ�ص�صني  فتح 

كانت  �لتي  �حلياة“،  ند�ء  “فل�صطيننا:  جملة  الإ�صد�ر  �لغطاء  لهم  وفر  �لذي  وهو 

�لعمل  �أنوية  من  �لعديد  وتوحيد  �ملوؤيدين  ولتجميع  فتح،  فكر  لن�رش  رئي�صية  �أد�ة 

 
82

�لفل�صطينية �ملختلفة يف �لعامل، حتت ر�ية فتح.

يف �صنة 1959، ز�ره �أبو جهاد و�أبو عمار و�صخ�ص ثالث، و�صاألوه عن �إمكانية 

�الإ�صالمية  خلفيته  ب�صبب  له،  وعرفات  �لوزير  �ختيار  كان  وقد  جملة.  �إ�صد�ر 

�ملعروفة )عباد �لرحمن(، كما كان نا�صطاً يف دعم فل�صطني، فعر�ص عليهم �أن يكون 

�الأمر با�صمه، ليكون هو يف �لو�جهة ويتحمل �مل�صوؤولية. ومل يكن من �ل�صهل وال 

�إعطاء  �أن رف�ص  �لفرتة. و�أو�صح حوري  �ملحتمل �حل�صول على ترخي�ص يف تلك 

ترخي�ص ملجلة فل�صطيننا كان �صدمة بالن�صبة لقادة فتح )عرفات و�أبو جهاد(، و�أنه 

عندما جل�ص معهم قال لهم �إنه �أ�صدر كتابه “طريقكم يا م�صلمون“ دون ترخي�ص، 

وبالتايل فلي�ص هناك مانع، من �لناحية �لعملية، �أن ي�صدرو� �ملجلة دون ترخي�ص. 

و�أ�صاف �أن �مل�صوؤول عن �إ�صد�ر �لرت�خي�ص يف �الإعالم كان مارونياً م�صيحياً، لكن 

عالقة حوري به كانت جيدة. وقد �صدرت �ملجلة �صنة 1959، وُنظر �إليها باعتبارها 

وكانت  وفكرهم.  روؤيتهم  ن�رش  يف  �لفل�صطينيني  على  �ملفرو�ص  للح�صار  ك�رش�ً 

�ملجلة تطبع يف بريوت، وتر�صل للكويت حيث يتم �لتوزيع. وتطوع حوري بو�صع 

83
عنو�نه و��صمه للمر��صلة.

ولذلك �صدرت فل�صطيننا دون ترخي�ص ر�صمي لبناين، ولكن مع وجود �لعنو�ن 

يف لبنان. وقد ��صتدعى �مل�صوؤولُ �ملعني بالرتخي�ص ورقابة �الإعالم توفيق حوري، 

مع  مقابلة  حوري،  ر��صد  وتوفيق  2007/1/4؛  بريوت،  �ملوؤلف،  مع  مقابلة  حوري،  ر��صد  توفيق   
82

حوري  ر��صد  توفيق  ولد  د�عوق(.  ليلى  زوجته  )بح�صور   2018/10/10 لبنان،  �صوفر،  �ملوؤلف، 

�ملاج�صتري يف  �الأمريكية ببريوت، و�أكمل  �الأعمال يف �جلامعة  �إد�رة  1933، در�ص  يف بريوت يف �صنة 

بريطانيا. ن�صط يف دعم �لق�صية �لفل�صطينية يف لبنان منذ در��صته �جلامعية. توىل من�صب نائب رئي�ص 

�ن�صم  �خلم�صينيات.  يف  لبنان  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �ملعلن  �لوجه  كانت  �لتي  �لرحمن  عباد  جمعية 

حلركة فتح �أو�خر �خلم�صينيات وكان له دور �أ�صا�ص يف �إ�صد�ر جملة “فل�صطيننا: ند�ء �حلياة“، ويف 

توفري �لدعم �للوج�صتي لفتح يف لبنان، كتب �لبيان �الأول لفتح. له دور �أ�صا�ص يف دعم ورعاية جامعة 

بريوت �لعربية، ويف �إن�صاء كلية �الإمام �الأوز�عي و�الإ�رش�ف عليها.

مقابلتان مع توفيق ر��صد حوري، 2007/1/4، و2018/10/10.  
83
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وذلك بعد �صدور جمموعة �أعد�د )بعد نحو �صنة ون�صف( وطلب منه حذف �لعنو�ن 

84
الإز�لة �حلرج عنهم يف لبنان. ولذلك �صاع بعد ذلك �أنها ت�صدر يف م�رش.

�أ�صبح حوري من رو�د فتح يف لبنان، وقدم من جهة �أخرى دعماً لوج�صتياً مهماً 

حلركة فتح يف بد�ياتها، عندما وفر لها غطاء للتدريب وتهريب �ل�صالح، من خالل 

�ل�صيخ زناد  لبنان يف منطقة  �إد�رتها، يف �صمال  �ل�صمك، كان يتوىل  مزرعة لتفريخ 

على �لبحر، قرب �حلدود �ل�صورية بكيلومرت و�حد، على م�صاحة 362 دومناً. وقد 

��صتاأذن رجال حركة فتح با�صتخد�م �أر�ص �ملزرعة، و�أن يقيمو� فيها مع�صكر�ً �رشياً 

�لبحر،  عب  �إليها  �ل�صالح  تهريب  يتم  كان  كما  للتدريب،  مكاناً  فاأ�صبحت  فو�فق، 

85
ومن د�خل �الأر��صي �للبنانية نف�صها.

جماعة يف  ع�صو�ً  �أي�صاً  كان  �لذي  فاخوري  هاين  لبنان  يف  فتح  رو�د   ومن 

 
86

�مل�رشي �إبر�هيم  وكان  �للبنانية.  �لبنوك  �أحد  يف  موظفاً  وكان  �لرحمن،  عباد 

باإي�صالها بناء على توجيهات  تاأتيهم تبعات لفل�صطني، يقومون  و�إخو�نه عندما 

�أكد حوري   وقد 
87

�إىل فاخوري، �لذي يقوم بدوره باإي�صالها حلركة فتح. حوري 

�أن �لتبعات �لتي كانت جتمع ل�صالح حركة فتح كانت ُت�صلم لفاخوري ليُدخلها يف 

ح�صاب خا�ص. وكان يتم عمل �صند�ت �ال�صتالم وكاأن �ملبلغ مت ��صتالمه يف �صورية، 

مقابلتان مع توفيق ر��صد حوري، 2007/1/4، و2018/10/10.  
84

2018/10/10 )بح�صور وتاأكيد زوجته ليلى د�عوق للمعلومات(؛  مقابلة مع توفيق ر��صد حوري،   
85

�ل�صمك  تفريخ  مزرعة  م�رشوع  كان   .2018/10/2 بريوت،  �ملوؤلف،  مع  مقابلة  �مل�رشي،  و�إبر�هيم 

م�رشوعاً جتارياً، معظم �مل�صاركني فيه من غري �للبنانيني، وتوىل توفيق حوري �إد�رته، وقد بد�أ نحو 

�صنة 1960. و�أحياناً ��صتُخدمت زوجته ليلى �لد�عوق، دون علمها، لنقل �ل�صالح الأر�ص �ملزرعة، يف 

�صندوق �ل�صيارة �خلا�صة �لتي تركبها ومعها طفلتها �ل�صغرية. 

�لرحمن  عباد  بجمعية  �لتحق   .1937 �صنة  يف  بلبنان  طر�بل�ص  يف  عمر(  )�أبو  �مل�رشي  �إبر�هيم  ولد   
86

�الإخو�ن  فكر  مثلت  و�لتي   ،1964 �صنة  لبنان  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  تاأ�صي�ص  يف  و�صارك   ،1953 منذ 

1964-1965، ور�أ�ص  �لرحمن  �ل�صادرة عن عباد  �ملجتمع  �مل�صلمني وتوجهاتهم. ر�أ�ص حترير جملة 

حترير جريدة �ل�صهاب �ل�صادرة عن �جلماعة �الإ�صالمية 1966-1975، كما ر�أ�ص حترير جملة �الأمان 

1979-2019. ع�صو �ملكتب �الإد�ري �ملركزي للجماعة �الإ�صالمية منذ تاأ�صي�صها وحتى 2010، �الأمني 
وحركة  لفل�صطني  �الإ�صالمي  �لعمل  دعم  يف  �أ�صا�ص  دور  له   ،2016-2010 �الإ�صالمية  للجماعة  �لعام 

حما�ص.

لفتح يف  �ملنتمني  �أو�ئل  لبناين، من  )�أبو يا�رش(،  �إبر�هيم �مل�رشي. هاين توفيق فاخوري  مقابلة مع   
87

لبنان، �أ�ص�ص �صنة 1968 “�حلركة �للبنانية �مل�صاندة لفتح“ وكان �أمينها �لعام، تويف يف 2013/4/30. 
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يوفر  حوري  كان  ذلك،  �إىل  باالإ�صافة  �الأمني.  �الحتياط  باب  من  لبنان،  يف  ولي�ص 

 
88

قرو�صاً مالية لفتح.

�أو�ئل  يف  لبنان  يف  ��صتقرو�  �لذين  �الإخو�نية  �خللفية  ذوي  فتح  رو�د  ومن 

�لبارزين يف قطاع غزة، ومن  �الإخو�ن  �لعلمي، وكان من �صباب  �ل�صتينيات زهري 

89
قادة ر�بطة طلبة فل�صطني يف م�رش، يف �لن�صف �الأول من �خلم�صينيات.

وبح�صب توفيق حوري، فقد �ختلف مع قادة فتح، خ�صو�صاً بعد دخول فاروق 

قدومي لع�صويتها ب�صبب خلفيته �لبعثية، ولكنه ظل يتعاون معهم كلما �حتاجو�. 

.1965 مطلع  فتح  حركة  النطالقة  �الأول  �لبيان  �صاغ  �لذي  هو  حوري   وتوفيق 

90
و�أبو عمار �أ�صاف جملة فقط متعلقة باأحر�ر و�رشفاء �لعامل.

�أبرز  ويف �لو�صط �لفل�صطيني يف لبنان، كان حممد عبد �لهادي )�أبو �لهيثم( من 

�ل�صخ�صيات �لتي لعبت دور�ً قيادياً حركياً منذ �خلم�صينيات، فقد كان م�صوؤوالً يف 

�إىل  �لفل�صطينية   ومع و�صول �لثورة 
91

جماعة عباد �لرحمن يف خميم عني �حللوة.

�ملخيمات، بد�أ حممد عبد �لهادي باإقامة �لعالقات مع حركة فتح. ويذكر عبد �لهادي 

باأن يا�رش عرفات كان يح�رش �إىل �صيد� وينام يف بيوت �الإخو�ن، ومن بينهم �أحمد 

�الأطر�ص، وهو من بني �صباب �الإخو�ن �لذين تربطهم عالقة مع يا�رش عرفات منذ 

زياد  وكان  �لع�صكرية.  �لدور�ت  �إحدى  خالل  �لتدريب  يف  و��صت�صهد   ،1965 �صنة 

�أ�صبح  و�لذي  فتح،  حركة  مع  �لتزمو�  �لذين  �الإخو�ن  �صباب  �أو�ئل  من  �الأطر�ص 

�إعالمياً  الحقاً قائد�ً لقو�ت �مللي�صيا يف لبنان. وقد عُنيّ حممد عبد �لهادي م�صوؤوالً 

مقابلة مع توفيق ر��صد حوري، 2018/10/10.  
88

�صليم  �نظر:  لفتح؛  باالنتماء  �لعلمي  زهري  �أقنع  �لزعنون  �صليم  بارود.  �لرحمن  عبد  مع  مقابلة   
89

�لزعنون، ال�شرية وامل�شرية، �ص 96-97. و�نظر �أي�صاً: �صعود �ملوىل، من فتح اإىل حما�س: البدايات 

الإخوانية والنهايات الوطنية )جديدة �ملنت، لبنان: د�ر �صائر �مل�رشق، 2018(، �ص 112.

مقابلة مع توفيق ر��صد حوري، 2007/1/4.  
90

)�أبو هيثم(  �لهادي  1998/9/2. ولد حممد عبد  حممد عبد �لهادي، مقابلة مع �ملوؤلف، �صيد�، لبنان،   
91

1938، وهاجرت عائلته �إىل لبنان. �صارك يف ع�صوية جماعة  يف بلدة �صفورية �صمال فل�صطني �صنة 

�مل�صلمني. �ن�صم حلركة فتح وكان من  �لتز�مه مع �الإخو�ن  عباد �لرحمن منذ �خلم�صينيات، وتابع 

م�صوؤوليها يف منطقة �صيد� ثم تركها الحقاً، �لتحق باجلماعة �الإ�صالمية يف لبنان منذ 1965، و�أ�صبح 

من رموز �لعمل �الإ�صالمي يف �لو�صط �لفل�صطيني يف لبنان، تويف رحمه �هلل يف 2002/12/25.
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يف �أول مكتب حركي لفتح ت�صكل يف �ملنطقة؛ حيث عمل يف جمال �لتعبئة، م�صتحثاً 

�إذ كانت تلك �لطريقة �لتي مت فيها ��صتقطاب �لنا�ص يف  �جلانب �لديني يف �لنفو�ص، 

�أ�صا�صياً  كانو� مدخالً  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  �أن  �لهادي   ويذكر عبد 
92

�لوقت. ذلك 

“��صتخدمو� كمفاتيح،  �أنهم  �أنه يالحظ  لبنان؛ غري  �لفل�صطيني يف  �لو�صط  لفتح يف 

 ولعل ذلك يعود �إىل �لكفاء�ت و�الإمكانات �لتي كانت تتمتع فتح 
93

ثم مت جتاوزهم“.

بها، مقارنة بتو��صع �إمكانات وقدر�ت هوؤالء �الإخو�ن.

7. �شورية:

عبا�ص  وحممود  �حل�صن  هاين  فاإن  �صايغ،  يزيد  در��صة  وبح�صب  �صورية،  يف 

كانا من بني كثريين من �ل�صبان �لفل�صطينيني �لذين �ن�صمو� لالإخو�ن �مل�صلمني يف 

 غري �أن معظم م�صادر �الإخو�ن تنفي �أو ال ت�صري 
94

�صورية يف �أو�ئل �خلم�صينيات.

 ولعل 
95

�إىل �ن�صمام حممود عبا�ص لالإخو�ن، عد� م�صدر و�حد هو عبد �هلل �أبو عزة،

هذ� �النتماء كان لفرتة �صئيلة يف �أثناء �إقامته يف �صورية. وقد �لتحق هاين �حل�صن 

بدر“  “فر�صان  بجهاز  �أو  �خلا�ص“  “�لنظام  بجهاز  “�الإخو�ن“  �أقر�نه  من  وكثري 

�ل�رشيني د�خل �الإخو�ن، و�للذين كانا يتوليان تنفيذ �ملهمات �خلا�صة. وخ�صعو� 

�مل�رشي،  �جلي�ص  يف  �صابق  �صابط  يد  على  ع�صكري  وتدريب  عقائدي  لتثقيف 

جمموعة  �حل�صن  هاين  و�أ�ص�ص  �صورية.  �إىل  خ�صي�صاً  �جلماعة  قيادة  �أر�صلته 

“�صباب �الأق�صى“ �لتي تناف�صت يف �نتخابات ر�بطة �لطلبة �لفل�صطينيني يف �صورية 
   96

يف �أو��صط �خلم�صينيات.

وكان خالد �حل�صن )�صقيق هاين( ذ� خلفية �إ�صالمية وعمل م�صاعد�ً )�صكرتري�ً( 

تاأ�صي�ص  يف  ي�صهم  �أن  قبل  �ل�صوريني،  لالإخو�ن  �لعام  �ملر�قب  �ل�صباعي  مل�صطفى 

�أع�صاء  من  فكان  �حل�صن  علي  �صقيقهما  �أما   
97

للكويت. يلجاأ  ثم  �لتحرير،  حزب 

مقابلة مع حممد عبد �لهادي.  
92

مقابلة مع حممد عبد �لهادي.  
93

يزيد �صايغ، احلركة الوطنية الفل�شطينية، �ص 151.   
94

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 91.  
95

يزيد �صايغ، احلركة الوطنية الفل�شطينية، �ص 153-151.  
96

�نظر: �ملرجع نف�صه، �ص 150.  
97
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جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �صورية، ومن رو�د حركة فتح يف �لكويت، وع�صو �أول 

98
جلنة لتنظيم فتح هناك.

عادل  لالإخو�ن  �ل�صابق  �نتمائها  �إىل  �صايغ  يزيد  �أ�صار  �لتي  �ل�صخ�صيات  ومن 

ح�صبما  لفتح،  �لتاأ�صي�صي  �للقاء  ح�رشو�  �لذين  �خلم�صة  �أحد  وهو   
99

�لكرمي. عبد 

ذكر خليل �لوزير. وقد هاجرت عائلته �إىل �صورية �صنة 1948، وتخرج من جامعة 

1956، حيث عمل مدر�صاً هناك. مع  �لكويت �صنة  1955، وذهب  �إىل  دم�صق �صنة 

�نتماء  له  �لكرمي، مل يكن  �أن عادل عبد  �لباحث عر�بي كلوب يذكر  �أن  �إىل  �الإ�صارة 

الأي حزب يف ذلك  �لوقت؛ و�أنه خالل در��صته يف �جلامعة ��صرتك مع �صديقه عبد 

�هلل �لدنان و�آخرين يف ت�صكيل ر�بطة �أبناء فل�صطني  لتجنيد �لفل�صطينيني يف �صورية، 

100
وتدريبيهم على حمل �ل�صالح.

8. اأملانيا والنم�شا: 

�لتحق هاين �حل�صن بجامعة �أملانية، حيث ن�صط يف �لو�صط �لطالبي �لفل�صطيني؛ 

يف �أو�خر �خلم�صينيات. و�أقام مع هايل عبد �حلميد من هناك عالقًة مبجموعة فتح 

 فكان ذلك قاعدة �أ�صا�صية لن�صاأة فتح 
101

يف �لكويت بو��صطة �صقيقه خالد �حل�صن،

يف �أوروبا. �أما يحيى عا�صور )حمد�ن( فهو �أي�صاً ذو خلفية �إخو�نية، وكان �صديقاً 

خلليل �لوزير. و�لتحق بفتح �صنة 1959، قبل �أن يغادر للدر��صة يف �لنم�صا يف �ل�صنة 

�لتالية، حيث عمل على تاأ�صي�ص �حتاد للطالب و�صار رئي�صاً له، يف �لوقت �لذي كان 

102
ين�صط فيه حلركة فتح، وين�صق مع هاين �حل�صن يف �أملانيا.

�نظر: �صليم �لزعنون، ال�شرية وامل�شرية، �ص 97.   
98

يزيد �صايغ، احلركة الوطنية الفل�شطينية، �ص 151.  
99

عر�بي كلوب، �لقائد �لوطني عادل عبد �لكرمي يا�صني “�أبو �أكرم“، موقع فتح نيوز، 2017/7/1، �نظر:  
100

https://fatehnews.org/  

يزيد �صايغ، احلركة الوطنية الفل�شطينية، �ص 153-152.  
101

�صعود �ملوىل، من فتح اإىل حما�س: البدايات الإخوانية والنهايات الوطنية، �ص 108-109. �صار   
102

 ،1972 �لتعبئة و�لتنظيم �صنة  1969، ونائباً ملفو�ص  لبنان �صنة  �إقليم  عا�صور الحقاً معتمد فتح يف 

وتوىل من�صب �أمني �رش �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح يف �لفرتة 1989-2009، تويف يف 2016/3/22.
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9. تنظيمات و�شخ�شيات اإخوانية واإ�شالمية عامة:

لدى  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  يثل  كان  �لذي  عزة،  �أبو  �هلل  عبد  �صهادة  بح�صب 

�لعربي، فاإن �الإخو�ن  �لعامل  �لعليا لالإخو�ن يف  �لقيادة  ُيعد  �لذي  �لتنفيذي،  �ملكتب 

�الأردنيني،  �الإخو�ن  من  وعدد  �لكويتيون  �الإخو�ن  ي�صاركهم  خا�صة،  �مل�رشيني 

كانت  بينما  �أنه  عزة  �أبو  والحظ  �إخو�نية“.  حركة  فتح  “حركة  �أن  يعتقدون  كانو� 

�لعالقة بني �الإخو�ن �لفل�صطينيني وفتح تت�صم بالتوتر، فاإن عالقة فتح مع قياد�ت 

على  �ملعروفة  �الإخو�نية  �ل�صخ�صيات  بع�ص  ومع  �الأخرى،  �الإخو�نية  �لتنظيمات 

جانب  من  حميمة  كانت  �إنها  �لقول  يكن  “بل  ودية  عالقة  كانت  �لفردي  �لنطاق 

و�حد، يف كثري من �حلاالت، وهو �جلانب �الإخو�ين د�ئماً“. وكان �لقادة �لفتحاويون 

يحر�صون على ��صتمر�ر هذ� �العتقاد ما د�م ال يكلفهم �أي �لتز�م، وما د�مو� قادرين 

على حت�صيل �لدعم �ملادي و�ملعنوي. فهم، بح�صب �أبو عزة، مل يكونو� م�صطرين 

�الإخو�ن،  باأهد�ف  �لتز�مهم  عدم  عن  للحديث  �أو  عملهم،  تف�صيالت  يف  للخو�ص 

103 ويظهر للباحث �أن هذه 
الأنهم مل ي�صعو� �إىل �صم غري �لفل�صطينيني �إىل �صفوفهم.

ترى  كانت  لكنها  �الإخو�ن،  بخط  فتح  �لتز�م  عدم  تدرك  كانت  �الإخو�نية  �لقياد�ت 

�أولوية م�رشوع �ملقاومة، وتكتفي من قياد�ت فتح بخلفيتها �الإ�صالمية، وبجديتها 

وم�صد�قيتها، وتعذرها ملا ترى �أنها “�أحكام �رشورة“ تعمل من خاللها. 

ويف �صنو�تها �الأوىل، كانت فتح حت�صل على م�صاعد�ت ذ�ت قيمة كبرية بالن�صبة 

�لنفوذ و�لعالقات  �أو با�صتخد�م  �أحياناً  باملال  �لفرتة، وكان ذلك  لو�رد�تهم يف تلك 

 ومن �أبرز �ل�صخ�صيات �الإخو�نية �لتي عاونت فتح يف 
104

و�لتو�صط �أحياناً �أخرى.

�صنو�تها �الأوىل عبد �هلل �ملطوع �ملر�قب �لعام لالإخو�ن �لكويتيني و�لتاجر و�ملح�صن 

�ملعروف، وكان من �ملتبعني �لرئي�صيني لفتح منذ ما قبل �نطالقتها، وكان فوزي 

جب، �صديق �أبي جهاد، و�ملوظف يف �رشكة علي عبد �لوهاب �لتي يلكها ويديرها 

�لزعنون،  �صليم  �أي�صاً:  �نظر  للمقارنة   .124-123 �ص  الإ�شالمية،  احلركة  مع  عزة،  �أبو  �هلل  عبد   
103

ال�شرية وامل�شرية، �ص 129-125.

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 124.  
104
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من  لفتح  �ملتبعني  من  وكان   
105

لفتح. �لتبعات  �رشف  قناة  �ملطوع،  �هلل  عبد 

وممن 
106

لالأوقاف. وزير�ً  الحقاً  �أ�صبح  �لذي  �حلجي،  يو�صف  �لكويت  �إ�صالميي 

دعمو� فتح يف مر�حلها �الأوىل من قياد�ت �الإخو�ن حممد توفيق �ل�صاوي من م�رش، 

�لعام  �ملر�قب  نائب  �الأمريي  �لدين  بهاء  وعمر  �صورية،  من  �إبر�هيم  �لدين  وعز 

مادياً  �لوقت  ذلك  يف  كبرية  قيمة  مل�صاعدتهم  وكان  �ل�صوريني...  لالإخو�ن  �ل�صابق 

 وكان خلليل �لوزير عالقة طيبة بع�صام 
107

ومالياً ويف حل �مل�صاكل وجتاوز �ملاآزق.

�ملكتب  �لوقت، ورئي�ص  �مل�صلمني يف �صورية يف ذلك  �لعام لالإخو�ن  �ملر�قب  �لعطار 

  
108  

.1967 حرب  بعد  ��صتمرت  عالقة  وهي  �لعربية؛  �لبالد  يف  لالإخو�ن  �لتنفيذي 

وهناك حممد خي�رش �لزعيم �الإ�صالمي �جلز�ئري �ملعروف، ومن كبار قادة �لثورة 

�جلز�ئرية، �لذي كان له دوره �ملهم يف ترتيبات �إدخال فتح للجز�ئر، و�فتتاح مكتب 

109
لها هناك.

جنيب  حممد  �صخ�صية  �الإخو�ن  تاريخ  يف  “�الإ�صكالية“  �ل�صخ�صيات  ومن 

لالإخو�ن يف  �لتابع  للنظام �خلا�ص  جويفل. وهي �صخ�صية م�رشية كانت منتمية 

م�رش. ويبدو �أن عبد �لنا�رش متكن من ��صتيعابها الحقاً، وكلفها مبهام ��صتخبارية 

�لعربية، وكان لها دور يف عدد من �الن�صقاقات  �لبالد  و�صط جماعات �الإخو�ن يف 

يف  و�لكويت  و�صورية  �الأردن  يف  �الإخو�ن  منها  عانى  �لتي  �لد�خلية  و�مل�صاكل 

�لن�صف �الأول من �خلم�صينيات؛ حيث كان يقدم نف�صه ع�صو�ً يف �لنظام �خلا�ص. 

ويظهر �أن عبد �لنا�رش جعله الحقاً �صابط �ت�صال مع حركة فتح ويا�رش عرفات؛ 

1967 وقبل  �لفد�ئي بعد حرب  �لعمل  فيها  �زدهر  �لتي  �لفرتة  �الأردن يف  وكان يف 

�أحد�ث �أيلول/ �صبتمب 1970. كما تابع تو��صله يف لبنان بعد �نتقال �لعمل �لفد�ئي 

124؛ و�صليم  الإ�شالمية، �ص  مع احلركة  �أبو عزة،  �هلل  �أي�صاً: عبد  مقابلة مع فوزي جب. و�نظر   
105

�لزعنون، ال�شرية وامل�شرية، �ص 129-128. 

مقابلة مع فوزي جب.  
106

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 124.  
107

�ملرجع نف�صه، �ص 126.  
108

�ملرجع نف�صه، �ص 124؛ ومقابلة �أجرتها �صلوى �لعمد مع خليل �لوزير، ال�شفري، 1988/4/26.  
109
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�إىل هناك. وكان له دور يف تاأ�صي�ص جهاز �الأمن �لذي يعرف بجهاز �لر�صد يف حركة 

110
فتح. وقد تبني الحقاً �أنه �صابط كبري يف �ملخابر�ت �مل�رشية.

***

�أ�صماء  )317-311 )�ل�صفحات  �لكتاب  هذ�  ملحق  يف  �ملرفق  �جلدول   ُيظهر 

خلفية  لهم  ممن  فتح،  حركة  يف  و�لرياديني  �ملوؤ�ص�صني  �الأع�صاء  من  �صخ�صاً   50
�أولئك  ي�صم  و�إمنا  لالأ�صماء،  ح�رشية  قائمة  يعطي  ال  �أنه  من  وبالرغم  �إخو�نية. 

يف  فتح  ن�صوء  على  قوياً  موؤ�رش�ً  يعطي  فاإنه  �لدر��صة،  هذه  يف  لهم  �أ�صري  �لذين 

�حلا�صنة �الإخو�نية. ويالحظ من �جلدول �أن هناك 27 ع�صو�ً ممن �نتظمو� يف فرتة 

�خلم�صينيات، وهناك 14 �صخ�صاً دخلو� يف ع�صوية �للجنة �ملركزية لفتح. كما �أن 

�أغلب هوؤالء �خلم�صني )ثالثني على �الأقل( �صغلو� مو�قع متقدمة يف �حلركة يف وقت 

من �الأوقات. ويالحظ �أن ح�صورهم �لقيادي يف �ل�صف �الأول كان حا�صماً وطاغياً 

�أ�صخا�ص لهم خلفيات  1957-1961، مقارنة باأي  �لتاأ�صي�ص خ�صو�صاً  يف مرحلة 

ولعل  نادر�ً.  عددهم  كان  حيث  متقدمة،  مو�قع  على  ح�صلو�  ممن  �أخرى  حزبية 

�نتماء فاروق قدومي )بخلفيته  �لبع�ص جتاه  �لذي عبَّ عنه  “�خل�صة“ و�النزعاج 
�لبعثية( لفتح �صنة 1962، ُيعطي موؤ�رش�ً عن �لبيئة �لعامة �لتي كانت فتح ما تز�ل 

تعي�صها يف ذلك �لوقت.

ثالثًا: القيادة:

وح�رشه  �لكويت،  يف  عُقد  لفتح  �لتاأ�صي�صي  �الجتماع  �أن  �لوزير  خليل  يذكر 

خم�صة �أ�صخا�ص، هم خليل �لوزير، ويا�رش عرفات، وعادل عبد �لكرمي، ويو�صف 

)توفيق  �الإخوة �خلم�صة  �أحد  �لثاين تخلف  �الجتماع  عمرية، وتوفيق �صديد. ويف 

 وهي �الأ�صماء نف�صها 
111

�صديد( ممتنعاً عن مو��صلة �لطريق، فتابع �الأربعة �لعمل.

�الإخو�ن  ويكيبيديا  موقع  �ملثري،  �للغز  جويفل..  جنيب  حممد  و�نظر:  عز�م.  ها�صم  مع  مقابلة   
110

https://www.ikhwanwiki.com/ :مل�صلمني، 2016/11/12، يف�

خليل �لوزير، حركة فتح: �لبد�يات، �ص 64-63.  
111
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�لتي يذكرها �آالن هارت Alan Hart، �لذي ��صتقى معلوماته من م�صادر فتحاوية 

 وقد ُعقد �الجتماع �لتاأ�صي�صي لفتح يف �أو�خر 
112

قدية، ومنها عرفات و�أبو جهاد.

1957 يف منطقة �ل�صليبيخات بالكويت. و�لرو�يات عن ن�صاأة فتح تعرتف بالدور 
�لتاأ�صي�صي لهوؤالء �الأربعة، حيث ثالثة منهم له خلفيات �إخو�نية و�لر�بع )عرفات( 

مقرب من �الإخو�ن.

�الأوىل، فيذكر  �لقيادي لفتح يف �صنو�تها  �الإطار  �لذي عمل يف  �أما �صليمان حمد 

يف  يقيم  منهم  و�حد  �أ�صخا�ص،  خم�صة  من  تتكون  كانت  لفتح  �الأوىل  �لقيادة  �أن 

�ل�صعودية هو عبد �لفتاح حمود وهو من �الإخو�ن، و�أربعة يقيمون يف �لكويت وهم 

�أبو جهاد خليل �لوزير، ويو�صف عمرية، و�صليمان حمد، وهوؤالء كلهم كانو� من 

�الإخو�ن، و�أبو عمار يا�رش عرفات �لذي كان مقرباً من �الإخو�ن، و�إن مل يكن ع�صو�ً 

هذ�  حول  الحق،  وقت  يف  حمد  �صليمان  ر�جعنا  عندما  �أننا  غري   
113

�أع�صائهم. من 

�الختالف يف �لرو�ية، �صحح �ملعلومة باأن عبد �لفتاح حمود كان م�صوؤول �لعمل يف 

�ل�صعودية؛ ولي�ص �صمن �لقيادة �ملركزية يف �لكويت. �أما عن عدم ذكر ��صمه )�صليمان 

حمد( يف �أدبيات فتح �لالحقة، فقال �إنه عرف فيما بعد �أن عرفات كان يجتمع باأكرث 

 ولي�ص من �لو��صح ما �إذ� كان عرفات جلاأ �إىل 
114

من جهة، ويفهمهم �أنهم �لقيادة.

هكذ� �أ�صاليب، �أم �أن هناك ثمة لُب�ٍص معني لدى حمد؛ لكن رو�يات قياد�ت فتح نف�صها 

فيها ت�صارب �أي�صاً ب�صاأن �ملبادر بالتاأ�صي�ص، و�أ�صماء �لقيادة �الأوىل، و�صكل �لقيادة 

�الأول  �ملوؤمتر  وحول  مركزية،  جلنة  �أول  �أع�صاء  وحول  �لتاأ�صي�صي،  �ملوؤمتر  قبل 

و�لتغري�ت  �لتطور�ت  من  �لعديد  �صهدت  �لتاأ�صي�صية  �ملرحلة  �أن  ويظهر   
115

لفتح.

 Alan Hart, Arafat: A Political Biography, 4th ed. )Bloomington & Indianapolis )US(:  
112

 Indiana University Press, 1989(, p. 123. )Originally published as Arafat: Terrorist or
Peacemaker(.

مقابلة مع �صليمان حمد. كرر �صليمان حمد هذه �ملعلومة يف �أكرث من لقاء معه.  
113

�صليمان حمد، مقابلة مع �ملوؤلف م�صجلة بالفيديو، بريوت، 2007/2/24. ن�صخة حمفوظة لدى مركز   
114

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت.

�نظر مثالً عن �الختالف حول �ملوؤمتر �الأول لفتح يف: �صقر �أبو فخر، “فتح“ �لبد�يات: �ملوؤمتر �الأول   
115

للحركة ي�صيع يف رو�يات متناق�صة، �صحيفة العربي اجلديد، لندن، 2016/12/18، �نظر: 

https://www.alaraby.co.uk  
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�لقيادية، و�صارك فيها عديدون باأ�صكال خمتلفة و�صوالً �إىل �ل�صكل �لذي ��صتقرت 

عليه �صنة 1962. ومما ي�صري �إىل حالة عدم �ال�صتقر�ر و�لو�صوح �لقيادي �أن �أبا �إياد 

�صالح خلف يقول �إن تاأ�صي�ص فتح مّت يف 1959/10/10، عندما �جتمعت “جمموعة 

 مع مالحظة �أن �أبا �إياد 
116

�صغرية منا“ يف �لكويت ل�صياغة �ل�صكل �لتنظيمي لفتح؛

�أيلول/  �أي يف  �إىل �لكويت للعمل مدر�صاً فيها يف بعد نحو �صنة من ذلك،  نف�صه جاء 

بالقاهرة  �صقته  يف  تاأ�صي�صي  لقاء  عن  �مل�صحال  �صعيد  ورو�ية   
117.1960 �صبتمب 

تختلف متاماً عن رو�ية �صليم �لزعنون عن �للقاء نف�صه، وما طرحه كالهما من فكر 

 
118

�صيا�صي لعمل وطني غري حزبي، يوؤ�ص�ص يف ر�أيهما لن�صاأة ما عرف الحقاً بفتح.

وتختلف رو�ية �مل�صحال عن �أول من بد�أ �لعمل عن رو�ية خليل �لوزير �لتي �أ�رشنا 

�إليها، فيقول �إنه �لتقى خليل �لوزير يف غزة قبل �صفر �لوزير للكويت و�أنهما تعاهد� 

�صمل  كما  �لقاهرة،  يف  كان  �لذي  عدو�ن  كمال  مع  بالتن�صيق  للحركة  �لعمل  على 

 كما تختلف رو�ية �مل�صحال حول �ل�صكل �لقيادي للجنة 
119

�لتعاهد يا�رش عرفات.

  
120

�ملركزية �الأوىل عن رو�ية �أبي جهاد �إن كانت ع�صوية فردية �أو ع�صوية �أقاليم.

و�ملركزي  �لريادي  بالدور  فتح  ن�صاأة  عن  �لرو�يات  تعرتف  عام،  ب�صكل 

يف  فل�صطيننا  جملة  ودور  �لو��صعة،  عالقاتها  �صبكة  ب�صبب  �لكويت“  لـ“جمموعة 

�لتعريف عنها، حيث �ن�صمت �إليها الحقاً �لعديد من �ملجموعات �ملوزعة على عدد 

من �لبلد�ن، و�لتي �لتقت معها على �لفكرة نف�صها �صنة 1962. ولذلك، يوؤرخ خالد 

�حل�صن �ل�صكل �لنهائي لتوحيد فتح حتت قيادة مركزية يف �صنة 1962. ويقول �إن 

 Helena Cobban, The Palestinian Liberation Organization: People, Power and Politics,  
116

p. 23.

ح�صن خليل ح�صني، اأبو اإياد �شالح خلف، �ص 46.  
117

.67 الثورة والنفط، �ص  بني  �مل�صحال،  62-63؛ و�صعيد  ال�شرية وامل�شرية، �ص  �لزعنون،  �صليم   
118 

خلف  �صالح  �أن  �إىل  �مل�صحال  و�أ�صار   ،1957 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �للقاء  لهذ�  �لزعنون  خ  �أرَّ

و�دعى  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  بخط  �لتز�مه  مع  يتعار�ص  �لطرح  هذ�  �أن  بحجة  �للقاء  من  �ن�صحب 

�مل�صحال �أن �صالح خلف �نتظم يف فتح �صنة 1961 على يد عبد �لفتاح حمود.

�صعيد �مل�صحال، بني الثورة والنفط، �ص 73 و80.  
119

جملة  “ “فتح“: �لبد�يات و�ملنطلقات و�ملعنى،“  كما الحظ ذلك معني �لطاهر؛ �نظر: معني �لطاهر،   
120

الدرا�شات الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، �لعدد 110، ربيع 2017، �ص 90.
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ما �صبق ذلك �لتاريخ كان تطوير�ً ملجموعات حملية، و�أنهم �كت�صفو� �أنه �أينما كان 

1958-1962 فقد كانت هناك حركة فل�صطينية؛  يوجد جتمع للفل�صطينيني خالل 

�أملانيا، ويحيى عا�صور يف �لنم�صا، و�صالح  فكان هاين �حل�صن ي�صكل جمموعة يف 

�لنجار  يو�صف  وحممد  �ل�صعودية،  يف  حمود  �لفتاح  وعبد  �إ�صبانيا،  يف  �لكعكباين 

�آخرون  �لكويت“، وكان هناك  ن�صكل جمموعة يف  “وكنا  وحممود عبا�ص يف قطر، 

�أتاح  “فل�صطيننا“  جملة  �إ�صد�ر  �أن  �إىل  �حل�صن  وي�صري  ودم�صق.  وغزة  �لعر�ق  يف 

ملجموعة �لكويت �أن تكون معروفة قبل غريها، و�أن ذلك كان و�صيلة جيدة للتعّرف 

�أولئك �لذين يحملون �الأفكار نف�صها يف �لبلد�ن �الأخرى، ودعوتهم  و�لتو��صل مع 

لالن�صمام للحركة، و�أن ممثلي هذه �ملجموعات قد �جتمعو� يف �لكويت يف �صنة 1962؛ 

غري �أن خالد �حل�صن مل ُينبّه �أو ينتبه �إىل 
 121

د �جلميع يف �إطار حركة فتح. حيث توحَّ

خلفية  ذ�ت  كانت  فيها  ن�صاأت  �لتي  �لرئي�صية  �الأقطار  يف  لفتح  �الأ�صا�صية  �لبنى  �أن 

�إخو�نية. 

تاأخر �ختيار ��صم للحركة بعد تاأ�صي�صها، حيث �أ�صار �أبو جهاد �إىل �أن حتديد ��صم 

 وبالن�صبة ل�صليمان 
122

فتح جاء بعد 18 �صهر�ً من �للقاء �لتاأ�صي�صي )�أو�خر 1957(.

حمد فيذكر �أنه �صارك يف �للقاء�ت �لتي �صبقت حتديد �ال�صم، و�أنه ح�رش �للقاء �لذي 

�الأوىل حلركة حترير فل�صطني )حتف(  �الأحرف  ��صم �حلركة )فتح(، وقلب  ح�صم 

�لقر�آنية باالآية  و��صتب�صار�ً  �لن�رش،  على  تدل  �لتي  فتح  �إىل  �ملوت  على  تدل   �لتي 

 وعلى �أي حال، يظل �صليمان 
123

)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ) )�صورة �ل�صف: �الآية 13(.
حمد �صمن �ملجموعة �لتاأ�صي�صية �الأوىل لفتح. 

يف  فتح  لقيادة  عرفات  من  �أف�صل  هو  من  هناك  يكن  مل  �أنه  حمد  �صليمان  يرى 

بالهمة و�لن�صاط و�حليوية و�لذكاء، وبعدم  �أنه كان يتمتع  �لفرتة، خ�صو�صاً  تلك 

وامل�شرية، ال�شرية  �لزعنون،  و�صليم  153؛  �ص  الفل�شطينية،  الوطنية  احلركة  �صايغ،  يزيد   
121 

�ص 96. و�نظر:

 Helena Cobban, The Palestinian Liberation Organization: People, Power and  Politics,  
pp. 23-24.

خليل �لوزير، حركة فتح: �لبد�يات، �ص 64.  
122

مقابلة مع �صليمان حمد.  
123
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بالرغم 
124

للتفرغ وترك عمله. �لتز�مه �الجتماعي )مل يكن متزوجاً( وبا�صتعد�ده 

�أن عرفات كان  �إجماع بني �الإخو�ن على  �أنه، يف �لوقت نف�صه، كان هناك �صبه  من 

 ولعله يف بد�يات �ل�صتينيات كان هناك من ي�صيق 
125

متطلعاً للزعامة، حمباً لل�صلطة.

رفاق  من  وهو  جب،  فوزي  ي�صري  حيث  و�لت�رشف؛  �لتفرد  يف  عمار  �أبي  بطريقة 

خليل �لوزير يف �لعمل �الإخو�ين �لع�صكري �ل�رشي يف غزة 1953-1955، �أنه يف �صنة 

1961 �قرتح على خليل �لوزير �أنه ال بد من �لتخل�ص من قيادة �أبي عمار لفتح، ملا قد 
ي�صببه من �أ�رش�ر. غري �أن �لوزير رف�ص ذلك، ملا الأبي عمار من عالقات و�ت�صاالت 

126
هائلة “و�إال ف�صننتهي يف ليلة ما فيها قمر“، ح�صب تعبري �لوزير.

ويتحدث �صليمان حمد عن �لدور �لقيادي ملجموعة �لكويت يف فتح، وعن �لدور 

�رشياً  كان  فتح  تنظيم  �أن  فيذكر  فتح،  حلركة  �الأوىل  �لبد�يات  يف  هو  لعبه  �لذي 

�أما عرفات فكان م�صوؤوالً عن �لتن�صيب  خيطياً، و�أن دوره �لرئي�صي كان �إعالمياً، 

�لع�صكري، بينما توىل يو�صف  �لتدريب  �أبو جهاد م�صوؤوالً عن  و�لع�صوية، وكان 

جد�ً  خمططة  “عقلية  عمرية  كان  فقد  حمد  وبح�صب  �لتمويل.  م�صوؤولية  عمرية 

 
127

وجريئة“؛ ولديه قدرة على �لتعامل مع �لنا�ص.

حتى  “ثورة  �صعار  مثل  فتح  �صعار�ت  بو�صع  معنياً  كان  �أنه  حمد  وي�صيف 

و“فل�صطني  لنا“،  و�لن�رش  �أكب  و“�هلل  �لعدو“،  باجتاه  �لبنادق  و“كل  �لن�رش“، 

يف  مربعات  د�خل  تو�صع  كانت  هذه  مثل  �لتي  و�الأ�صياء  �لنهر“،  �إىل  �لبحر  من 

حلمد  وكان  للثورة.  �صعار�ت  تكون  حتى  “فل�صطيننا“،  جملة  �صفحات  خمتلف 

�لكويت،  يف  مادتها  جتهيز  يتم  حيث  “فل�صطيننا“،  جملة  �إعد�د  يف  �أ�صا�صي  دور 

�الأ�صتاذ طريق  عن  لبنان،  يف  وطباعتها  �إي�صالها  برتتيبات  �لوزير  خليل   ويقوم 

مقابلة مع �صليمان حمد، ور�صالة منه �أي�صاً.  
124

مثالً، مقابالت مع: �صليمان حمد، و�إبر�هيم غو�صة، ونادر �حلاج عي�صى، وخريي �الأغا.  
125

مقابلة مع فوزي جب.  
126

�صخياً  وكان  �صاحنات،  �صت  ويلك  تاجر�ً،  عمرية  كان  حمد  بح�صب  حمد.  �صليمان  مع  مقابلة   
127

منفقاً، وكان جانب كبري من �إير�د�ت فتح يف بد�ياتها �الأوىل ياأتي عن طريقه. ويرى حمد �أن عمرية 

مل ُي�صتبَعد من �لقيادة الحقاً، لكن �لقيادة �صبقته، وبالتايل �صارت �مل�صاألة تتطلب نوعاً من �لقيادة 

�ل�صبابية، لكن يا�رش عرفات كان يو�ظب على زيارته يف �لبيت ويت�صاور معه.
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“فل�صطني  عنو�ن  حتت  �ملجلة  يف  ثابت  مقال  حمد  ل�صليمان  وكان  حوري.  توفيق 

بني جهاد �الأحر�ر، وموؤ�مر�ت �خلونة و�ال�صتعمار“، حيث كان يوقع با�صم “جهاد 

فاروق  �أن  للنظر،  �لالفت  ومن   
128

للكاتب. �الإ�صالمية  بامليول  يوحي  مبا  موؤمن“ 

�إ�صالمية“؛ �جتاهاتها  تقريباً  “كانت  فل�صطيننا  جملة  يف  �لكتابات  �إن  قال   قدومي 

129
و�أنه بعد �أن بد�أ يكتب فيها )1962( �صارو� يقولون �إن هناك �صيئاً “عروبياً“.

رابعًا: التمايز والنف�ضال بني الإخوان وفتح:

�أن كثري�ً من عنا�رش فتح �الإخو�نية، خ�صو�صاً  1957-1960 يظهر  يف �لفرتة 

�لتز�مها  تر�جع  و�إن  “ر�صمياً“،  �الإخو�ن  جماعة  تهجر  مل  غزة،  قطاع  خارج 

وتر�جعت م�صاركتها �لد�خلية. وف�صلت متابعة جتنيد كل من يكن جتنيده بهدوء 

�لقدمي  “بني  تعي�صها  كانت  �لتي  �النتقالية  �حلالة  من  م�صتفيدة  �صجيج،  ودومنا 

�أن هذه �حلالة ��صتمرت ثالث �صنو�ت على  و�جلديد“. ويالحظ عدٌد من �الإخو�ن 

�الأقل، نتج عنها مع مرور �لزمن حالة من �لبلبلة و�الإرباك و�لت�صاوؤالت، خ�صو�صاً 

ذوي  من  وقياد�تهم  م�صوؤولوهم  هم  لفتح  يجندهم  من  كان  عديدة  حاالت  يف  �أنه 

 
130

�ملكانة و�الحرت�م؛ وهو ما تكرر يف م�رش و�لكويت وقطر وفل�صطني و�الأردن.

ومل يكد �الإخو�ن ي�صلون �إىل موقف حا�صم من فتح حتى كانو� قد فقدو� عدد�ً كبري�ً 

131
من �أف�صل و�أن�صط عنا�رشهم.

�خلونة  وموؤ�مر�ت  �الأحر�ر...  كفاح  بني  فل�صطني  مقال:  مثالً  �نظر  حمد.  �صليمان  مع  مقابلة   
128

،1961 فب�ير  �صباط/   ،14 �لعدد  �لثالثة،  �ل�صنة  احلياة،  نداء  فل�شطيننا:  جملة   و�ال�صتعمار، 

�ص 21. هذ� �ملقال هو �ملقال �لثالث يف �ل�صل�صلة.

فاروق قدومي )�أبو �للطف(، مقابلة مع عز�م �لتميمي، قناة �حلو�ر، برنامج مر�جعات، لندن، �حللقة   
129

�الأوىل، موقع يوتيوب، 2017/7/29، �نظر: 

https://www.youtube.com/watch?v=bW8W3rhTens  

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 73-74؛ ومقابالت مع: �صليمان حمد، وحممد �صيام،   
130

وفوزي جب، ومنري عجور، وها�صم عز�م.

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 73؛ ومقابلتان مع: عبد �هلل �أبو عزة، و�صليمان حمد؛   
131

ور�صالة �صليمان حمد.
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ومع تو�صع فتح يف عمليات �لتجنيد من �لفئات �ملختلفة من غري �الإخو�ن، ومع 

ظهور �لتناق�ص بني �لتوجيه �الإخو�ين وبني توجيه حركة فتح لعنا�رشهما، ثارت 

�لت�صاوؤالت يف �لو�صط �الإخو�ين حول حقيقة �صلة فتح باالإخو�ن. وعلى حّد تعبري 

�إبر�هيم غو�صة “بعد فرتة، �أ�صبح هناك نوع من �الحتكاك �ل�صديد بيننا وبني فتح، 

�صو�ء ونحن طالب �أم بعد ذلك، يف �أكرث من موقع، يف �لكويت �أو قطر؛ الأنهم بد�أو� 

ي�صتنزفوننا، �إذ �إن �أول �حتكاك كان بيننا وبني فتح على خلفية نزع �لكو�در �لن�صطة 

132
من �الإخو�ن“.

�أن تو�صع تنظيم �الإخو�ن يف قطاع غزة  �لثالث، فيبدو  �لف�صل  وكما الحظنا يف 

�الأردن( فيما عرف  �لعربية )عد�  �لبلد�ن  �لفل�صطينيني يف عدد من  �إخو�نهم  لي�صم 

 
133 

بـ“تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني“ قد مّر باأكرث من حمطة كانت �أوالها �صنة 1960.

ويعرتف �أبو عزة �أن من �أهم �لدو�فع لت�صكيل هذ� �لتنظيم “حاجتهم ملو�جهة �صغط 

مالحقة  ب�صبب  خطري�ً“،  تهديد�ً  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  تنظيم  وجود  هدد  جديد 

عنا�رش فتح، وكثري منهم كانو� من قادة �الإخو�ن، لكو�در و�أفر�د �الإخو�ن �صعياً 

ذكر،  ح�صبما  �صغط،  وهو   .1960-1957 �لفرتة  يف  خ�صو�صاً  فتح  يف  لتجنيدهم 

و�لعر�ق،  و�صورية،  و�الأردن،  وم�رش،  غزة،  قطاع  يف  حلّو�،  �أينما  �الإخو�ن  الحَقَ 

باأن  �الإخو�ن  �صعر   1961 �صنة  بحلول  �أنه  �إىل  عزة  �أبو  وي�صري  �خلليج.  و�أقطار 

 ورمبا عزز ذلك �ل�صعور باملناعة �أن �صليم 
134

“�أ�صو�رهم �أ�صبحت وثيقة منيعة“.
“يا  �لزعنون ز�ر ح�صن عبد �حلميد يف تلك �لفرتة، وكان بينهم �صد�قة، وقال له: 

ب�صبب  للنفي،  ح�صن  ��صطر  وعندما  تنظيم؟“  لكم  �صار  �أنتم  �لدعوة؟  �صو  رجل 

�رشية �لتنظيم، علّق �لزعنون باأنهم مل يعودو� قادرين على تنظيم �أحٍد من �الإخو�ن 

135
�مل�صلمني يف حركة فتح.

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، �ص 71-70.  
132

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 59-60. و�نظر �أي�صاً: مقابلة مع عبد �هلل �أبو عزة.  
133

�نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 60.  
134

�إبر�هيم  مع  مقابلة  وقوعه.  من  يومني  بعد  غو�صة،  الإبر�هيم  �حلميد  عبد  ح�صن  ذكره  �ملوقف  هذ�   
135

غو�صة. و�نظر �أي�صاً: �إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، �ص 71.



265

الإخوان امل�شلمون الفل�شطينيون ون�ش�أة حركة فتح

�الإخو�ين مل يكن مرتبطاً  �لو�صط  و�نت�صارها يف  فاإن ظهور فتح  وب�صكل عام، 

�لتنظيم  وجود  هددت  قوية  بهزة  و�إمنا  �لتنظيم،  من  �ن�صحبو�  عنا�رش  بب�صعة 

نف�صه، �إذ �إن �لعنا�رش �ملنتمية لفتح كانت متثل كتلة قيادية كبرية وفعالة وموؤثرة، 

ال ُي�صكُّ يف �إخال�صها، ولديها روؤية و��صحة الأهد�فها، و��صتعد�د�ت عالية للت�صحية 

مكان  كل  يف  �الإخو�ين  �لو�صط  �صغل  فتح  حول  �لنقا�ص  فاإن  ولذلك،  �أجلها.  من 

خ�صو�صاً يف مطلع �ل�صتينيات.   

بالن�صبة لقيادة �الإخو�ن يف غزة، فاإنهم مل يعار�صو� هدف �لتحرير، الأنه كان من 

و�قعية.  غري  فاعتبوها  و�الأ�صلوب،  �خلطة  على  �عرت�صو�  ولكنهم  �أهد�فهم.  �أهم 

فالبالد �لعربية لن ت�صمح بالعمل، و�صي�صبح �لعمل �جلديد عر�صة لت�صلل �الأحز�ب 

 ويف جو �لظروف �الأمنية �ل�صعبة 
136

�لعقائدية �الأخرى، وهو ما قد يحرف �مل�صار.

�لتي يعي�صها �الإخو�ن يف غزة، مع �حلر�ص يف �لوقت نف�صه على �ملحافظة على �لهوية 

�الإ�صالمية للجماعة، و�حلفاظ على �لذ�ت يف بيئة �صيا�صية و�إعالمية “ت�صيطنهم“، 

فاإن �ملوقف من فتح جاء مت�صقاً مع هذه �لبيئة ومع هذه �حلالة �لنف�صية.

�أو�خر  منذ  �الجتماعات  من  عدد�ً  عقدت  غزة  يف  �الإخو�ن  قيادة  �أن  ويظهر 

�أوىل  �أحد  �أن  ويبدو  فتح.  حركة  من  �ملوقف  ملناق�صة   ،1962 وحتى  �خلم�صينيات 

هذه �الجتماعات كان يف قاع �لقرين يف �أر�ص لالآغو�ت يف خانيون�ص، ملناق�صة �الأمر. 

�لبديع  عبد  هو  حجة  و�أقو�هم  �ملعار�صني  �أكب  كان  فقد  حلّ�ص  �صالح  وبح�صب 

�صابر، حيث قال �إن هذ� عمل خطري، و�إن �الإخو�ن مل ُي�رَشبو� �إال عندما �أ�صبحو� 

“ال نريد �أن نبد�أ �إىل حيث �نتهى  حركة جهادية ظاهرة، ولو �صبو� لكان �أف�صل، 

�الإخو�ن“. وقال لهم “ال تظنو� �أنكم متحم�صون �أكرث مني، لكنني �صاأقف يف وجه 

 َعَك�ص هذ� �لن�ص نوعاً من �ملر�جعة �ل�صلبية للتجربة 
137

هذ� �لعمل �أنا ومن معي“.

�لقائلة  �لقناعة  ل�صالح  تر�جع  لكنه  الحقاً،  ��صتمر  ر�أي  وهو  �الإخو�نية،  �جلهادية 

يف  و�صعبيتهم  وم�صد�قيتهم  بل  باجلهاد،  �رتبطت  ور�صالتهم  �الإخو�ن  هوية  باأن 

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 81-77.  
136

مقابلة مع �صالح حلّ�ص.  
137
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�لو�صط �لفل�صطيني وعند �الأمة �أي�صاً، و�أنه و�إن كان ال بّد من ُح�صن �الإعد�د، فاإنه 

ال ينبغي تعليق �الأمر على حت�ّصن �لظروف، و�إمنا على �ملبادرة و�لتوّكل بعد بذل 

�الأ�صباب حلدٍّ �أدنى معقول للقيام بالعمل و��صتمر�ره. 

�أعدَّت قيادة �الإخو�ن يف غزة مذكرة من حو�يل ع�رشين �صفحة، ترد على فكرة 

فتح. و�لذي قام بكتابتها هو عبد �هلل �أبو عزة؛ وكان ذلك �صنة 1961 �أو 1962؛ ومتت 

 وقد جاء يف 
138

مناق�صتها بح�صور �صليمان حمد، �لذي د�فع عن وجهة نظر فتح.

تنظيمهم  وحتويل  �الإ�صالمي،  ن�صاطهم  لتجميد  م�صتعدون  �الإخو�ن  �أن  �ملذكرة 

للعمل من �أجل حترير فل�صطني، و�إبعاده عن �أي مظاهر تربطهم باالإخو�ن، ب�رشط 

و�حد هو �أن يقتنعو� �أن �خلطة �صتوؤدي �إىل حتقيق هدف �لتحرير. �أما �أن يتخلو� عن 

دعوتهم ملجرد ت�صور�ت خيالية فريف�صون ذلك. و�حتج �الإخو�ن بعدد من �لعقبات 

كاعرت��ص �الأنظمة �لعربية، و�أن حالة �جلز�ئر ال ت�صبه حالة فل�صطني، و�أن مو�جهة 

“�إ�رش�ئيل“ ال تتم بجزء �صغري من �لقدر�ت. و�أن �حلل �لبديل هو م�صاعفة �جلهد 
يف ن�رش �لدعوة. وكانت �لقيادة قد عملت على �إي�صال هذه �الأفكار منذ 139.1960

�لنقا�ص �لد�خلي �متد �إىل �لقاهرة، حيث ت�صكلت �صنة 1961 جلنة ثالثية للبحث 

يف موقف تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف م�رش من فتح، ورفع تو�صياتها للقيادة. 

بارود،  �لرحمن  وعبد  �خل�رشي  وحممد  �لزعنون  ريا�ص  من  مكونة  وكانت 

�لعالقة مع  لدر��صة م�صتقبل   )1962 �أو�ئل   –  1961 )�أو�خر  �أ�صهر  وعملت ل�صتة 

�أد�ء  فتح. وح�صب حممد �خل�رشي، ففي جل�صات حو�ر �للجنة كان ريا�ص ينتقد 

�الإخو�ن؛ ويقول “نحن �إخو�ن، لكن فكرنا جتاه �لق�صايا �لعامة غري من�صجم. مثالً: 

ما هي �آر�وؤنا يف �لتاأميم و�ال�صرت�كية و�لعمل �لفل�صطيني و�لقومي و�لوطني؟“. بعد 

ذلك قال ريا�ص �إنه و�صل �إىل نتيجة هي �أن:

�إن كانت  �أبو عزة متاأكد�ً من �ل�صنة �لتي نوق�صت فيها �لورقة  �أبو عزة. مل يكن  مقابلة مع عبد �هلل   
138

1961 �أم 1962.

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 86-82.  
139
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هيمنة ظرف  يف  �الآن،  �الإ�صالمي  �لعمل  خالل  من  فل�صطني   حترير 

من  ويعاين  جر�حه،  ُي�صمد  �الإ�صالمي  فالعمل  ممكن.  غري  �لنا�رش  عبد 

�أنه بالكاد يحافظ على نف�صه، عو�صاً عن �أن يحرك �ل�صارع؛ فاأمامه تغيري 

�لنظام يف م�رش ويف �لدول �لعربية. فاإذ� كنتما تريد�ن �أن نتحرك، فيجب 

�إذ�  �مل�صار  وهذ�  �لوطني،  �مل�صار  ناأخذ  �أن  بد  ال  ولذ�  �صعبياً،  نتحرك  �أن 

140
م�صينا فيه، فلن يلومنا �أحد، الأننا ل�صنا �صد �أحد. نحن مع ق�صيتنا.

فاقرتح  �آر�ء؛  بثالثة  خرجو�  �لثالثية  �للجنة  �أع�صاء  �إن  �خل�رشي  و�أ�صاف 

�خل�رشي تبنياً جزئياً لفتح، من خالل �ملحافظة على تنظيم �الإخو�ن، و�أن يتم فرز 

فيها،  م�صتقبلية  قياد�ت  ليكونو�  �لعمل،  لهذ�  و�ملحبة  �ملوثوقة  �لعنا�رش  من  عدد 

دورهم  متابعة  لهوؤالء  يكن  حيث  �حلركة،  لهذه  م�صتقبالً  هناك  �أن  يرى  كان  �إذ 

�أر�د  �إذ�  ثم  �خلبة.  �كت�صاب  �إىل  باالإ�صافة  بو�صلتها،  على  و�ملحافظة  �لقيادي، 

�لتجربة  �الإخو�ن م�صتقبالً ممار�صة �جلهاد، فيمكن ��صتيعابهم فيها؛ ويكن نقل 

ال  حتى  فتح،  يف  �لدخول  عدم  يرى  فكان  بارود  �لرحمن  عبد  �أما  �أ�صهل.  بطريقة 

فتح  تبني  �رشورة  �لزعنون  ريا�ص  ر�أى  بينما  وي�صيعون.  فيها  �الإخو�ن  يذوب 

 وهذ� يعني �أن �للجنة 
141

و�لدخول و�مل�صاركة �لفاعلة فيها باعتبارها تنظيماً وطنياً.

مل تخرج بنتيجة حمددة متفق عليها. و�إن كان �مل�صار �لعام لالإخو�ن قد �جته نحو 

تبني روؤية بارود. 

�لذي  �لقدمي  �الإخو�ن  �ل�صلوك جتاه فتح بني جيل  �لكويت، ظهر تعار�ص يف  يف 

�ن�صم للحركة، وبني جيل �ل�صباب �جلديد �لذي حتفظ على �الن�صمام. ومع تو�صع 

من  حرية  يف  �الإخو�ن  من  �لعادي  �لفرد  �صار   ،1960 �صنة  �إىل  و�صوالً  فتح  دعوة 

�لقائمون  هم  وها  قائمة،  �جلهاد  �إىل  “�لدعوة  فاإن  حمد  �صليمان  وبح�صب  �أمره. 

على �حلركة �جلديدة من �صفوة �الإخو�ن وذوي �خلبة و�ل�صابقة فيهم، و�لقيادة 

�صجنه  ب�صبب  متع�رشة  �لعام  �ملر�صد  ومرجعية  فاعلة،  لي�صت  �لكويت  يف  �ملحلية 

م�رشح  عن  بعيدة  غزة  قطاع  يف  �جلديدة  �ل�صابة  و�لقيادة  �أعو�نه.  كّل  و�صجن 

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
140

مقابلة مع حممد �خل�رشي.  
141
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�أنه   ويذكر �صليمان حمد 
142

�الأحد�ث، وحدثت بلبلة يف �ل�صفوف ما بعدها بلبلة“.

عث وتوحيد �لكلمة، وكان �لذي يتكلم  حاول ويو�صف عمرية وخليل �لوزير مّل �ل�صَّ

وقد ُعنّي من �لقيادة يف غزة 
 
با�صم �الإخو�ن �ل�صباب هو ح�صن عبد �حلميد �صالح،

�الإخوة  �إىل  �الأمر و�لرجوع  �لكويت، فارتاأى ح�صن عبد �حلميد رفع  م�صوؤوالً عن 

�لكويت ملناق�صة �الأمر بح�صور يا�رش   وبالتايل، �جتمعت قيادة فتح يف 
143

يف غزة.

عرفات. وبح�صب �صليمان حمد: 

غزة،  يف  �الإخو�ن  قيادة  مع  للتفاو�ص  فتح  قيادة  يف  �الإخوة  فّو�صني 

فذهبت �إىل غزة، و�لتقيت باالأخ هاين ب�صي�صو، وجمل�ص �لرقباء �لذي كان 

مبثابة جمل�ص �صورى لالإخو�ن يف غزة، و�رشحنا لهم �لظروف يف �لكويت، 

و�أن �لعمل يف �حلركة �آنذ�ك ال يعني �لتخلّي عن �جلماعة، ثّم �نتهى �حلو�ر �إىل 

�رشوط و�صعوها حتى ال يح�صل �لت�صّدع يف �صفوف �الإخو�ن و�حلركة. 

وكانت هذه �ل�رشوط هي �لتز�م �حلركة بخّط �الإ�صالم دون �إعالن، وعدم 

�ل�ّصري يف ركاب �أي نظام حاكم �أو حزب قائم، و�أن يكون ثالثة �أع�صاء من 

 
144

خم�صة هم �أع�صاء �للجنة �ملركزية �لقائدة للحركة من �الإخو�ن.

بالن�صبة ل�صليمان حمد، فال�رشوط كانت متحّققة، “فميثاق �حلركة �لذي و�صعناه 

ت�صّمن هذه �خلطوط �لعري�صة للعمل“، مع مالحظة حذف �أو تخفيف �ل�صياغات 

�لرتكيز  خالل  من  نف�صها،  �لفكرة  تخدم  �صياغات  وو�صع  �ملبا�رشة،  �الإ�صالمية 

على �لقيم �أو على �الإطار �لوطني. “وكان يف �لقيادة �أربعة من خم�صة من �الأع�صاء، 

ح�صب علمي، من �الإخو�ن“. وقد �أعلم �صليمان حمد �الإخو�ن يف غزة �أن �رشوطهم 

فكان  �لقياديني،  �أ�صماء  وذكر  �مليثاق  م�صمون  لهم  و�رشح  �حلركة،  يف  متحققة 

جو�بهم �أنهم “يريدون هذ� �التفاق مع يا�رش عرفات �رش�حة، و�أن يختار �الإخو�ن 

باأنف�صهم �الأ�صخا�ص �لثالثة �لذين يعينون يف �لقيادة، ولي�ص �الإخو�ن �لذين �رتبطو� 

�حلميد، عبد  ح�صن  هم:  رُ�صحو�  �لذين  �لثالثة  و�الإخو�ن   
145

عرفات“. يا�رش   مع 

ر�صالة �صليمان حمد.  
142

ر�صالة �صليمان حمد.  
143

مقابلة مع �صليمان حمد، ور�صالة منه �أي�صاً.  
144

مقابلة مع �صليمان حمد، ور�صالة منه �أي�صاً.  
145
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وعمر�أبو جبارة، و�صليمان حمد. فقال لهم حمد �إن هذ� �رشط �صعب الأن �الأخوين 

وت�صعبت،  �ت�صعت  قد  �حلركة  �إن  ثم  )فتح(،  باحلركة  خبة  لهما  لي�ص  �الآَخَرين 

 
146

ولي�ص من �ملنطق ��صتبد�ل قياد�تها �لتي �أ�صبح كل منهم يقود عمالً كبري�ً.

فر�ص  �رشط  رف�صت  فتح،  يف  �لقيادة  �إىل  �الإخو�ن  بطلبات  حمد  رجع  وملّا 

 ثالثة �أع�صاء يف �لقيادة عليهم، و�لذي يعني �إق�صاء �ملوجودين من مو�قعهم، بعد هذ�

�إىل قدرة �أنها نظرت بعني �ل�صك   ويظهر 
147

 �ل�صوط �ملتقّدم �لذي قطعوه يف �لعمل.

�الإخو�ن، وهم يف �أو�صاعهم �ل�صعبة، على �لقيادة وح�صن �ملتابعة وحتقيق �لطموحات.

جمل�ص  �أول  يف  ُح�صمت  فتح  مع  �لعالقة  م�صاألة  فاإن  عزة،  �أبو  رو�ية  وبح�صب 

1962. ويف هذ�  �صورى لالإخو�ن �لفل�صطينيني، و�لذي عُقد يف خانيون�ص يف �صيف 

يو�صف  حممد  موقف  و��صتعر�صو�  بفتح،  عالقتهم  �الإخو�ن  ��صتعر�ص  �ملجل�ص، 

بني  �جلمع  جو�ز  عدم  على  بناء  للجماعة،  “تاركاً“  �عتباره  وقررو�  �لنجار، 

تنظيمني، بالرغم من حر�ص �لنجار على �إخفاء عالقته بفتح، وحر�صه على �لبقاء 

معه  مفا�صلة  جل�صة  �لنجار  يو�صف  حممد  ح�رش  ذلك،  على  وبناء 
148

�الإخو�ن. يف 

“كانت يف بيت  �إنه يذكر جيد�ً تلك �جلل�صة �لتي  �إبر�هيم غو�صة  يف �لكويت. ويقول 

�الأخ �أبو عودة �لثو�بتة، بوجود حممد يو�صف �لنجار، وقال حممد يو�صف �لنجار 

ما عليكم �إذ� �أنا بقيت يف �الإخو�ن ويف �لوقت نف�صه يف فتح؟ قلنا له عليك �أن حتدد، 

 
149

فاختار �أن يبقى يف فتح، وكان هذ� �صنة 1962 �أو �صنة 1963 ل�صت �أذكر“.

كان خروج )�أو باالأحرى ف�صل( حممد يو�صف �لنجار خ�صارة كبرية لالإخو�ن، 

يبدو  ما  على  ولكن  ومكانته.  وزنه  مثل  يف  كبري  قيادي  مع  للعالقة  موؤملة  ونهاية 

مقابلة مع �صليمان حمد.  
146

مقابلة مع �صليمان حمد، ور�صالة منه �أي�صاً.  
147

�أن  �أبو عزة يف مقابلة مع قناة �حلو�ر  94-96. ذكر  الإ�شالمية، �ص  مع احلركة  �أبو عزة،  عبد �هلل   
148

الندماج  مذكرة  عليه  وعر�ص  به،  �لتقى  و�أنه   ،1962 �صيف  �أو�ئل  يف  غزة  �إىل  جاء  حمد  �صليمان 

�الإخو�ن مع فتح، و�أن �أبو عزة �أبلغه مبوقفه �لر�ف�ص. غري �أن �أبو عزة ال يذكر �أن حمد �لتقى باأحد 

غريه. ولعل �أبو عزة مل يتابع �أو مل يكن يف �صورة باقي �ت�صاالت حمد. عبد �هلل �أبو عزة، مقابلة مع 

عز�م �لتميمي، قناة �حلو�ر، برنامج مر�جعات، لندن، �حللقة �لثانية، يوتيوب، 2010/5/24، �نظر:

https://www.youtube.com/watch?v=fbTi8QG6Au4  

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، �ص 71.  
149
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فاإن �لنجار حفظ �لود وكان خروجه هادئاً. �أما �ل�صيغة �لتي ذكرتها بيان �حلوت 

يف معر�ص مقابلتها للنجار من �أنه كان من �لطبيعي �أن يفكر حممد يو�صف �لنجار 

ورفاقه بت�صكيل نو�ة عمل فل�صطيني، �إال �أن هذ� مل يرَق لالإخو�ن �مل�صلمني فف�صلوه 

 فهي تعطي �إيحاء �صلبياً من �أن �الإخو�ن كانو� �صّد 
150

بعد �أن ��صتغل “فل�صطينياً“،

و�لعمل  �لفل�صطيني  �لعمل  الأن  �صحيح،  غري  وهذ�  �لفل�صطيني.  �لوطني  �لعمل 

لفل�صطني كان يف �صلب قناعتهم وممار�صتهم. غري �أنهم كما ذكرنا مل يكونو� يرون 

ل�صبب  كانت  �لف�صل  عملية  �إن  ثم  �لعمل.  من  مُتكنِّهم  ظروف  �أو  �أو�صاع  يف  �أنهم 

تنظيمي متعلق بازدو�جية �النتماء، ولي�ص بقناعات مرتبطة بالعمل لفل�صطني.

يف  ورغبو�  لها،  �نتماءهم  يخفو�  مل  ممن  �الآخرين  فتح  �أع�صاء  معظم  �أما 

�أمثال:  باأنف�صهم،  �أو ترك حيث تركو�  فيها، فلم يحتاجو� لقر�ر ف�صل  �ال�صتمر�ر 

خليل �لوزير، و�صليم �لزعنون، وريا�ص �لزعنون، و�أ�صعد �ل�صفطاوي، ومعاذ عابد، 

�أبو كر�ص، وحمد �لعايدي، و�صعيد �ملزين، وها�صم �خلزند�ر، ويو�صف  و�صليمان 

 غري �أن �ملالحظ 
151

عمرية، وعبد �لفتاح حمود، وكمال عدو�ن، وكثريون غريهم.

�صخ�صي  وب�صكل  خمتلفة،  �أوقات  ويف  “هادئاً“،  عام  ب�صكل  كان  �لرتك  هذ�  �أن 

متدرج غري منظم، بح�صب ظروف وقناعات وعالقات وبيئة كل منهم. وبالتايل، 

�متدت  ورمبا  بع�صهم،  لدى  ق�صرية  �آماد�ً  �أخذت  رمبا  �لع�صوية  فازدو�جية 

ل�صنو�ت لدى �آخرين. 

و�خلال�صة، �أن حركة �الإخو�ن �لفل�صطينيني �أمرت �أفر�دها يف �الأقطار بالتمايز، 

ويف  كلتاهما،  �ل�صفتان  �صخ�ص  الأي  يكون  �أن  ورف�صْت  لفتح،  �أو  لالإخو�ن  �إما 

�إىل  �أدى هذ�  تنظيم غريها. وقد  �أي  عن  �أي�صاً  بالتمايز  �أفر�دها  �أمرت فتح  �ملقابل، 

�صليمان  تعبري  ح�صب  فتح،  حركة  وبني  �جلماعة  بني  �لنكد“  “�النف�صام  حدوث 

“وخ�رش �الإخو�ن خرية �أع�صائهم  حمد. فانف�ّص عن فتح عدد كبري من �الإخو�ن، 

�شوؤون  جملة  �ل�صيا�صية،“  ومعتقد�ته  م�صوؤولياته  حياته،  يو�صف:  “�أبو  �حلوت،  نويه�ص  بيان   
150

 ،1974 �أيار/ مايو   ،33 فل�شطينية، مركز �الأبحاث - منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، بريوت، �لعدد 

�ص 18.

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 95.  
151



271

الإخوان امل�شلمون الفل�شطينيون ون�ش�أة حركة فتح

�أن هذ�   و�ملالحظ 
152

�إىل �جلهاد و�لعمل �جلاد“. تت�صّوق نفو�صهم  �لذين  �لفاعلني، 

�الأول،  �لعام  موؤمترها  فتح  فيها  عقدت  �لتي  �لفرتة  مع  تو�فق  و�لتمايز  �حل�صم 

و�نطلقت كحركة موؤ�ص�صية نا�صجة.

ويظهر �أن قر�ر �لتمايز بني فتح و�الإخو�ن تاأخر يف �الأردن، �إىل نحو �صنة 1964، 

ومتّ تنفيذه ببطء. �إذ ظلّ ها�صم عز�م �أميناً ل�رش �صعبة �الإخو�ن يف عقبة جب حتى 

 وكان �حلاج ها�صم �صادق عبد �لنبي �لنت�صة من ن�صطاء �الإخو�ن 
153  

.1967 �صنة 

يف  مقيماً  كان  حيث  عمّان  �إىل  �الإخو�ن  قيادة  ��صتدعته  وقد  لفتح.  �ن�صمو�  �لذين 

�لرحمن خليفة بني  �لعام لالإخو�ن حممد عبد  �ملر�قب  ه  1966، وخريَّ �لقد�ص �صنة 

 بينما �حتفظ بع�ص �أع�صاء فتح �رش�ً بانتمائهم 
154

�الإخو�ن وفتح، فاختار �الإخو�ن.

 
155

�ملزدوج �إىل �الإخو�ن �إىل �أن �نك�صف �أمرهم الحقاً كما حدث مع زكريا قنيبي.

�أن �لعالقة بني عنا�رش من �لتنظيم �لفل�صطيني وحركة فتح �ّتخذت  كما يظهر 

“�لتمايز“ يف عدد من �الأماكن، و��صتكى منها  �أحياناً طابع متوتر�ً، و��صتمرت بعد 

و�صليم  خلف  و�صالح  عزة  �أبو  �هلل  عبد  فيهم  مبن  �لطرفني،  من  ورموز  قياد�ت 

 ورمبا ترك ذلك “ندوباً“ يف نفو�ص عدد منهم، فعبو� 
156

�لزعنون و�صعيد �مل�صحال.

ب�صكل �صلبي عن جتربتهم وعالقاتهم مع �لطرف �الآخر. 

مقابلة مع �صليمان حمد، ور�صالة منه �أي�صاً. و�نظر �أي�صاً حول �ملو�صوع نف�صه: عبد �هلل �أبو عزة،   
152

مع احلركة الإ�شالمية، �ص 97-71.

مقابلة مع ها�صم عز�م.  
153

مقابلة  1999؛  فب�ير  �صباط/  �ملحتلة،  فل�صطني  �خلليل،  مقابلة،  �لنت�صة،  �لنبي  عبد  �صادق  ها�صم   
154

�إمكانية دخول  �ملوؤلف )لعدم  �ل�صحفي حممد �حلاليقة، بالنيابة عن  �أجر�ها  �لنت�صة  ها�صم �صادق 

 ،1935/7/24 �إىل فل�صطني �ملحتلة(. ولد ها�صم �صادق عبد �لنبي �لنت�صة يف مدينة �خلليل يف  �ملوؤلف 

حمافظة  يف  لالإخو�ن  �لتابع  �جلو�لة  ق�صم  عن  م�صوؤوالً  وكان   ،1951 �صنة  �الإخو�ن  جلماعة  �ن�صم 

�خلليل 1956-1961، له ن�صاط و��صع يف جماالت �لعمل �خلريي، عمل يف �لتجارة، و�نتخب رئي�صاً 

لغرفة جتارة �خلليل يف 1991/1/18، كما �نتخب نائباً لرئي�ص �حتاد �لغرف �لتجارية �لفل�صطينية.   

مقابلة مع �إبر�هيم غو�صة.  
155

�نظر مثالً: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 89-96 و123؛ و�صليم �لزعنون، ال�شرية   
156

وامل�شرية، �ص 125-128؛ وح�صن خليل ح�صني، اأبو اإياد �شالح خلف، �ص 59؛ و�صعيد �مل�صحال، 

بني الثورة والنفط، �ص 101.
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بني  �لنف�صي  �لتنازع  مناذج  �إحدى  حمد  �صليمان  رو�ية  تقدّم  �أخرى،  جهة  من 

خالل  من  و�ملقاومة  �جلهاد  يف  �لرغبة  وبني  �الإخو�ن،  جماعة  يف  �لبقاء  يف  �لرغبة 

ذ�ت  عنا�رش  دخول  هو  فتح  يف  �ال�صتمر�ر  يف  يزهد  حمد  جعل  ما  �أن  غري  فتح. 

�أيديولوجيات خمتلفة، جعلته يخ�صى من قدرة فتح يف �ال�صتمر�ر وفق �خلط �ل�صليم 

جهاد و�أبو  عرفات  يا�رش  ح�رشها  قيادية  جل�صة  يف  �أنه  حمد  ويذكر  ير�ه.   �لذي 

�إىل  �ن�صم  قد  بعثي،  وهو  قدومي،  فاروق  �أن  عرفات  �أخبهم  عمرية،  ويو�صف 

�حلركة. وقد �أثار ذلك جدالً حاد�ً بني حمد وعرفات. وبح�صب حمد “قلت له �أنت 

�أ�صع �أن  م�صتعد  �إنني  �أذين،  يف  ترن  تز�ل  ال  كلمة  يل  فقال  بعثياً،  رجالً   �صممت 

يدي �ليمنى يف يد عامل، ويدي �ل�صمال يف يد ر�ق�صة، �إذ� كان �الثنان �صيعاونانني 

يحّقق  وال  مدمر�ً،  ر�آه  �لذي  �ملنطق  هذ�  حمد  فرف�ص  فل�صطني“.  حترير  على 

�أن  غري  �الأول“.  بامليثاق  و�صعناها  �لتي  “�ملو��صفات  على   ً� ُم�رشَّ �لتحرير، 

وهو  �صمنته؛  و�أنا  �لتعبئة،  م�صوؤول  “�أنا  قائالً  قدومي،  �صّم  على  �أ�رّش  عرفات 

كفاءة جيدة، وحزبيته تن�صل منها“. فاأخبهم حمد �أن هذه �آخر جل�صة يح�رشها 

�ن�صمام  �أن  �لعلم  مع 
157

معنا“. و�صتبقى  نرتكك،  لن  “نحن  عرفات  فرد  معهم. 

ذهابه  بعد  كان  �حلو�ر،  قناة  مع  مقابلة  يف  نف�صه،  هو  ذكر  ح�صبما  لفتح  قدومي 

 
158

للعمل يف �لكويت �صنة 1962، ولقائه باأبي عمار و�أبي �إياد.

بخلفيات  قيادية  عنا�رش  جتنيد  يف  فتح  تو�صع  �أن  يظهر  حمد،  خطى  وعلى 

 �أيديولوجية �أخرى، �صكل د�فعاً لعديدين من �الإخو�ن للخروج من فتح، و�لت�صكك يف

159
�إمكانية جناحها، بغ�ص �لنظر عن قر�ر �الإخو�ن �لفل�صطينيني باحل�صم و�لتمايز.

ويو�صف  �لوزير  وخليل  عرفات  جاء  باأ�صبوع،  �لعا�صف  �للقاء  هذ�  بعد  حمد.  �صليمان  مع  مقابلة   
157

فقد  لبنان.  �إىل  وتذهب  �لعمل  من  ت�صتقيل  �أن  نريدك  “نحن  وقالو�:  حمد،  �صلمان  بيت  �إىل  عمرية 

�حتجنا م�صوؤوالً للحركة يف لبنان، ووقع �الختيار عليك“. فتمنَّع، حمتجاً على ما ير�ه خرقاً للميثاق، 

�أثار حفيظتهم على ما  و�أخبهم باأنه يريد ��صت�صارة �الإخو�ن يف مو�صوع �لذهاب للبنان؛ وهو ما 

يبدو. وال ي�صتبعد حمد �أن عر�ص �لذهاب �إىل لبنان كان �ختبار�ً من رفاقه يف فتح لوالئه لها، و�أن عدم 

��صتجابته مثلت نقطة �لفر�ق بينهم؛ فلم يعودو� �إليه بعد ذلك، وعّدوه من�صحباً من فتح.

فاروق قدومي )�أبو �للطف(، مقابلة مع عز�م �لتميمي، قناة �حلو�ر، لندن، �حللقة �الأوىل، يوتيوب،   
158

.2017/7/29

مقابالت مع: توفيق ر��صد حوري، 2007/1/4، وها�صم عز�م، وها�صم �صادق عبد �لنبي �لنت�صة.  
159
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�أما يو�صف عمرية، بقي ملتزماً مع فتح، كما بقي على �لتز�مه �الإ�صالمي. وظّل 

مدة طويلة يحاول �إقناع �الإخو�ن فر�دى وجماعات باال�صتفادة من فتح، و�لدخول 

 
160

فيها و�لتاأثري يف م�صار�تها، دون جدوى.

خام�ضًا: تقييم قرار النف�ضال:

ثمة �ختالف يف �لو�صط �الإخو�ين �لفل�صطيني حول �صحة قر�ر �حل�صم و�لتمايز 

�أن قر�ر �النف�صال كان �صليماً مئة باملئة، فهو يتفق مع  �أبو عزة  �إذ يرى  عن فتح، 

�أهد�ف �جلماعة يف ذلك �لوقت. والأن �ملقوالت �لتي طرحتها فتح كانت مقوالت غري 

متما�صكة، وبع�صها غري قابل للتطبيق عملياً. ثم �إن فتح مل ت�صتطع الحقاً �أن تلتزم 

مبقولة عدم �الرتباط باالأنظمة �لعربية، و��صطرت ملجاملة �ل�صيوعيني، و“�لتظاهر 

�الإخو�ن  فاتت  ذهبية  فر�صة  ثمة  �أن  يرى  ال  وهو  �لرجعية“.  ومعاد�ة  بالي�صارية 

نتيجة �لتمايز، فهذ� “كالم عاطفي و�أوهام، وفيه �لكثري من �جلهل“. ويرى �أبو عزة �أن 

ما حتقق لفتح بعد ذلك من �صعبية وعالقات، كان ي�صمح لها بـ“��صتخد�م �الإخو�ن، 

ولي�ص �لعك�ص“. ثم �إن �أي بروز لالإخو�ن �صمن فتح، كان �صيعر�صها ل�صغط �صديد 

161
من �لقوى �لتي تدعمها، بحيث يجعلها ترت�جع، وتقوم بتحجيم عمل فتح.

ويو�فقه عبد �لرحمن بارود على ذلك، ويرى �أنه مل يكن با�صتطاعة �الإخو�ن تبني 

فتح يف تلك �لفرتة. “لقد كان ذلك فوق طاقة �الإخو�ن“. و�أنه لوال م�صاعدة عبد �لنا�رش 

بعد حرب 1967 وم�صاعدة عدد من �الأنظمة )وهي �أنظمة مل تكن عالقاتها طيبة مع 

�الإخو�ن(، ملا وقفت فتح على �أقد�مها. وي�صيف بارود �إنه يف �لوقت نف�صه:

مل يكن لدى �الإخو�ن �صخ�صيات قوية قادرة ت�صتطيع �إقناع موؤيدي فتح 

بثغر�ت م�رشوعها. كما مل تكن قياد�ت �الإخو�ن متالأ �أعني �لفتحاويني ممن 

كانو� من �الإخو�ن. وبالن�صبة لل�صباب �لذين �ن�صمو� �إىل فتح من �الإخو�ن، 

فقد كانت �لنزعة �لوطنية �أقوى لديهم من �لنزعة �لدينية �الإ�صالمية، فلما 

162
�رُشبت حركة �الإخو�ن، برزت هذه �لنزعة �لوطنية.

ر�صالة �صليمان حمد.  
160

مقابلة مع عبد �هلل �أبو عزة.  
161

مقابلة مع عبد �لرحمن بارود.  
162
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�صليماً  كان  �ملفا�صلة  “قر�ر  �أن  ويرى  نف�صه،  �لر�أي  دخان  �لفتاح  عبد  ويتبنى 

163
مائة باملائة“، و�أن مقومات هذ� �لعمل �ملادية و�لب�رشية مل تكن متوفرة.

�أما �صليمان حمد وحممد �خل�رشي فرييان �أن هذ� �لقر�ر كان خاطئاً؛ ويف ر�أي 

حمد فاإن:

�ل�صتينيات،  بد�ية  يف  فقط  كان  �ل�صيا�صي،  و�لق�صور  �ملحدودة  �لروؤية 

هذه  �أن  بحجة  لغريهم،  تركوها  ثم  �الإخو�ن  �أو�صاط  يف  فتح  قامت  عندما 

ي�صاعد  ال  �الإخو�ن  و�صع  و�أن  فل�صطني،  حترر  �أن  ت�صتطيع  لن  �حلركة 

على �لقيام بعمل ع�صكري، وقد يكلفهم ذلك غالياً من �ملال و�الأنف�ص وغري 

ذلك. ولكن متى كان �جلهاد يف �صبيل �هلل بدون ت�صحيات؟ وهل كان �لذين 

�أنه كان  �أكرث من �الإخو�ن ماالً و�أعّز نفر�ً؟ ومن قال  قامو� بالعمل يف فتح 

�الأمر كان فر�صة الإحياء فري�صة  �الإخو�ن حترير فل�صطني؟  يرتّتب على 

�جلهاد، لدى �الإخو�ن �أوالً، ومن ثم لدى �ل�صعب، بعد �أن �نطفاأت �صعلته بعد 

لريتعو�  و�لي�صاريني  للعلمانيني  �ل�صاحة  �الإ�صالميون  وترك   .1948 �صنة 

يف  �ل�صيوخ  قو�عد  يف  �الأمر  تد�رك  �الإخو�ن  �أر�د  وملا  �صاوؤو�.  كيفما  فيها 

�الأغو�ر، كان غريهم قد �صبقهم يف �ل�صيطرة على �ل�صاحة. ولعل �ل�صنو�ت 

�لتي تلت ذلك، و�النتفا�صة يف �صنة 1987، ثم حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، 

و�أن  �آنذ�ك، خ�صو�صاً  �لقر�ر  �تخاذ  �الأوىل و�خلطاأ يف  �لنظرة  �أثبتت ق�رش 

164
�النتفا�صة ن�صاأت يف ظروف �أكرث �صوء�ً من بد�ية �ل�صتينيات.

وهذ� �لر�أي يتو�فق مع �لتحليل �لذي عر�صه خالد �حلروب، عندما حتدث عن 

�إىل �نكفاء  �أدى  �أثر �الفرت�ق بني �لبندقية �لفل�صطينية وبني حركة �الإخو�ن، و�لذي 

يف  للن�رش؛  و�الإعد�د  �الأمة  حت�صيد  يف  �لكبى  �ل�صعار�ت  على  و�لرتكيز  �الإخو�ن 

�جلماهريي  �لعمل  و�صد�رة  �لعام  �لوطني  �ملربع  من  فيه  تر�جعو�  �لذي  �لوقت 

�أجر�ها �ل�صحفي  1998. �ملقابلة  عبد �لفتاح دخان، مقابلة، غزة، فل�صطني، كانون �الأول/ دي�صمب   
163

حممد �حلاليقة، بالنيابة عن �ملوؤلف )لعدم �إمكانية دخول �ملوؤلف �إىل فل�صطني �ملحتلة(. 

�ملوؤلف مع  مقابلته  يف  حمد  �صليمان  ذكره  نف�صه  و�ملعنى  حمد.  �صليمان  ر�صالة  يف:  �لن�ص  هذ�   
164 

.1999/11/27-22
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ل�صنو�ت طويلة عن  بالرتبية، وغابو� عملياً  �لتنظيمية و�لعناية  �إىل �خل�صو�صيات 

165
�صاحة �لفعل �لوطني �ملوؤثر.

�ضاد�ضًا: حماولت ا�ضتدراك:

يتحدث �إبر�هيم غو�صة عن عر�ص قدمته فتح، يف �صنة 1964 تقريباً، عن طريق 

وكان  و�الإخو�ن؛  بفتح  وطيدة  عالقة  على  وهو  �لكويت  ز�ر  �لذي  �ل�رشيف  كامل 

معه مر�فقه رم�صان �لبنا، حيث حمل ر�صالة لالإخو�ن �لفل�صطينيني. ذهب غو�صة 

قال  حيث  �ل�رشيف؛  ملقابلة  جبارة  �أبو  وعمر  �صيام  وحممد  �حلميد  عبد  وح�صن 

�أن ين�صّم  باأن حركة فتح تعر�ص  �إنه يحمل ر�صالة مر�صلة من يا�رش عرفات  لهم 

�ل�صغوطات،  �أمام  تقف  �أن  وت�صتطيع  لتقوى،  �إليها  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  تنظيم 

�أن يعر�صو� على �الإخو�ن مو�قع متقدمة يف حركة فتح.  و�أنهم يف فتح م�صتعدون 

ويعلل غو�صة خلفية �لعر�ص باأن حركة فتح كانت حركة �رشية مل تطلق ر�صا�صتها 

�الأوىل بعد، وكانت هناك حملة �رش�صة عليها، و�أنه ح�صلت هناك بع�ص �العتقاالت 

يف قطاع غزة ويف �الأردن للفتحاويني، و�أن �لنا�رشيني كانو� ي�صنون حملة مركزة 

�مل�صلمون  �أن�صاأه �الإخو�ن  �لذي  باأنها �متد�د للنظام �خلا�ص  على فتح، ويتهمونها 

تد�ر�صو�  �الإخو�ن  �أن  غو�صة  ويذكر  �الإ�صالمي.  للحلف  �متد�د  و�أنها  م�رش،  يف 

�لعر�ص، وعادو� �إىل �ل�رشيف يف �ليوم �لتايل، و��صرتطو� للمو�فقة �رشوطاً �أهمها �أن 

“فقيل لنا �نتظرو� جو�باً، بعد يومني �أو ثالثة؛ وكان  تلتزم حركة فتح باالإ�صالم، 

موقفاً  يعني  يكن  مل  ذلك  فاإن  غو�صة،  وبح�صب   
166

�ل�رشط“. هذ�  برف�ص  �جلو�ب 

�لر�صا�صة  �أطلقت فتح  “عندما  �إنه  �إذ  �لتوجه؛  لفتح، و�إمنا هو �ختالف يف  معادياً 

�الأوىل �صجعنا هذ� �لتوجه، بينما كان حممد ح�صنني هيكل ي�صّب جام غ�صبه على 

حركة فتح، على �عتبار �أن هذه �حلركة تريد �أن تورط عبد �لنا�رش يف معركة لي�ص 

167
فيها �لزمان و�ملكان منا�صبني لعبد �لنا�رش خلو�صها“.

�لفل�صطينية،  �لدر��صات  موؤ�ص�صة  )بريوت:  ال�شيا�شية  واملمار�شة  الفكر  حما�س:  �حلروب،  خالد   
165

1996(؛ �ص 26-25. 

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، �ص 94-93.  
166

�ملرجع نف�صه، �ص 94.  
167
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وبعد �نطالقة فتح، يظهر �أن �ملوقف �الإخو�ين �لعام كان ما ز�ل متعاطفاً مع فتح. 

فقد نوق�صت فكرة �لتعاون مع فتح يف �ملكتب �لتنفيذي لالإخو�ن يف �لبالد �لعربية 

�أو�خر 1965. وباعرت�ف �أبو عزة فقد “كان �الإخو�ن غري �لفل�صطينيني متحم�صني 

يف  للم�صاركة  عزة  �أبو  و��صتُدعي   
168

و�لكويتيني“. �الأردنيني  وخ�صو�صاً  لفتح، 

�صيف  يف  )�ن�صم  للمكتب  َبعُد  من�صماً  �لفل�صطيني  �لتنظيم  يكن  مل  حيث  �لنقا�ص، 

 وعندما �أو�صح �أبو عزة موقف �الإخو�ن �لفل�صطينيني، مل ي�صتمر على 
169

.)1966

�ملو�صوع،  تاأجيل  فتقرر  �مل�رشيني،  �الإخو�ن  ممثل  غري  �لتعاون  لفكرة  �حلما�صة 

�أن  ويبدو   
170.1967 حرب  من  �أ�صهر  بعد  �إال  يفتح  ومل  عنه،  �حلديث  توقف  ثم 

�إخو�ن �لبالد �لعربية �ملتحم�صني للمقاومة و�جلهاد، و�لذين ُيقدِّرون ل�صباب فتح 

خلفيتهم �الإ�صالمية، و��صتمر�ر عالقاتهم �لودية مع قياد�ت �الإخو�ن، كما ُيقدِّرون 

لهم مبادرتهم و�صجاعتهم وت�صحيتهم يف تلك �لظروف؛ مل تكن لديهم ح�صا�صيات 

وح�صابات قيادة �الإخو�ن �لفل�صطينيني �لذين كانو� �أكرث تاأنياً يف مو�صوع �ملقاومة 

عنا�رشهم،  �أف�صل  من  جمموعة  فتح  ��صتنزفت  و�لذين  �ملو�صوعية،  ومعايريها 

و�لذين يحتكون ويتناف�صون مع فتح يف بيئة فل�صطينية و�حدة.

خال�ضة: 

ت�صري �لدالئل �إىل �أن جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني كانت �حلا�صنة �الأوىل لن�صاأة حركة 

فتح، وخ�صو�صاً بني �أفر�دها من �أبناء قطاع غزة. ويظهر ذلك يف �خللفية �الإخو�نية 

لغالبية �جليل �لقيادي �ملوؤ�ص�ص لفتح خ�صو�صاً يف �لفرتة 1957-1960. ويبدو �أن 

عامة �الإخو�ن كانو� يعدُّونها يف �لبد�ية جزء�ً منهم، �أو على �الأقل ر�صيد�ً لهم. غري 

�أن �لطرفني �تخذ� خط �النف�صال و�لتمايز عن بع�صهما منذ �صيف 1960 تقريباً. 

ويظهر �أن �لعديد من �الأفر�د قد �ن�صمو� �إىل جماعة �الإخو�ن يف �لن�صف �الأول من 

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة الإ�شالمية، �ص 123.  
168

�ملرجع نف�صه.  
169

�ملرجع نف�صه، �ص 126-125.  
170
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�خلم�صينيات، باعتبارها حركة متثل طموحهم �لوطني، ورغبتهم �مللّحة يف �جلهاد 

�مل�رشوع،  هذ�  عن  �لتعبري  �حلركة  هذه  ت�صتطع  مل  وعندما  فل�صطني.  ال�صرتد�د 

الأ�صباب وظروف �أبرزها �ل�رشبات �لقا�صية �لتي تلقتها من �لنظام �مل�رشي يف ذلك 

�لوقت، و�ن�صغالها بحفظ �لذ�ت، فاإنهم �صعو� �إىل �إيجاد م�رشوع وطني يتجاوز هذه 

�لظروف، ويلبي رغبتهم يف �لعمل �جلهادي �لن�صايل.

وقد تعرَّ�ص تنظيم �الإخو�ن �لفل�صطينيني لهزة كبرية، بخروج عدد ال ي�صتهان به 

من عنا�رشه �لقيادية �لتي �صكلت حركة فتح، وهي عنا�رش نوعية متيزت بالكفاءة 

�لتنظيم  يف  �أ�صا�صية  وكو�در  قياد�ت  كانت  ومعظمها  �ملبادرة؛  وروح  و�حليوية 

�لقرن  �الأول من خم�صينيات  �لن�صف  �الإخو�ن يف  له  �صكَّ �لذي  �لع�صكري �خلا�ص، 

�لع�رشين. وقد وفرت �أ�صاليب �لتنظيم �خلا�ص و�لتدريب و�خلبة �لع�صكرية �لتي 

�نتهى  حيث  من  فتح  حركة  الإطالق  وغنية  مهمة  قاعدة  �لعنا�رش،  هذه  �كت�صبتها 

�لتنظيم �خلا�ص. 

�لتنظيمية  �لقطاع برتتيب بنيتهم  �أبناء  �لفل�صطينيني من  �الإخو�ن  �إن عدم قيام 

�إالَّ يف مطلع  لالإقامة يف �خلارج،  �نتقلو�  �لذين  باأفر�دهم  �لعالقة  �لد�خلية، و�صبط 

�ل�صتينيات؛ قد �أعطى حركة فتح م�صاحة و��صعة للعمل يف �لو�صط �الإخو�ين؛ حيث 

رموز  من  �لعديد  قيام  ت�صهيل  يف  �لرمادية“  و“�ملنطقة  �لرخوة“  “�لبيئة  �أ�صهمت 

�لقر�ءة  و�إن  �الإخو�ن.  عنا�رش  بتجنيد  فتح  يف  قياد�ت  �أ�صبحو�  �لذين  �الإخو�ن 

�الأوىل  �لثالث  �ل�صنو�ت  يف  فتح  يف  �صاركت  �لتي  �الإخو�ن  عنا�رش  ل�صلوك  �ملتاأنية 

�لعنا�رش  هذه  من  �لكثري  �أن  �إىل  ت�صري   ،)1960-1957( �الأقل  على  ن�صاأتها،  من 

��صتمر يف ع�صويته يف �الإخو�ن، و��صتفاد من موقعه �لقيادي و�لتنظيمي يف جتنيد 

من  بنوع  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  قيادة  �أ�صعرت  لدرجة  �لنوعية،  �الإخو�ن  عنا�رش 

“�لتهديد �لوجودي“ لتنظيمهم. وبالتايل، فاإن ترعرع فتح و�نت�صارها يف �حلا�صنة 
�لتنظيم  بناء  الإعادة  غزة  يف  �الإخو�ن  قيادة  لدفع  رئي�صياً  �صبباً  كان  �الإخو�نية، 

�لفل�صطيني، وتوحيده حتت قيادة و�حدة، و�تخاذ قر�ر �لتمايز و�ملفا�صلة مع فتح. 

ويف �لوقت نف�صه، مل يكن ثمة �إجماع يف �لو�صط �لقيادي �الإخو�ين �لفل�صطيني على 

�ملفا�صلة؛ حيث ظلت بع�ص �الأ�صو�ت تنادي ب�رشورة �مل�صاركة �لكلية �أو �جلزئية 
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يف  �الإخو�ن  �صارك  عندما  �ل�صيوخ،  مع�صكر�ت  يف  الحقاً  �أثمر  ما  وهو  �الأقل.  على 

�ملقاومة �مل�صلحة حتت غطاء فتح يف �لفرتة 1970-1968. 

ومل يكن خالف �الإخو�ن �لفل�صطينيني مع فتح على فكرة �ملقاومة و�جلهاد، وال 

على  و�لقدرة  �لنجاح،  و�إمكانات  �لتوقيت،  على  و�إمنا  وطني،  �إطار  يف  �لعمل  على 

�لتحكم يف م�صار�ت �حلركة. وكانت قيادة �الإخو�ن ترى �أن ظروف �ملالحقة �الأمنية 

�ل�رش�صة لالإخو�ن، و�صعوبة �لعمل �لعلني �أو �صبه �لعلني �ملنظم، ال توفر حد�ً �أدنى 

لنجاح �لعمل، خ�صو�صاً �إذ� ما �أر�د �الإخو�ن �أن ي�صري هذ� �لعمل �صمن معايريهم، 

�أو �إن ُك�صفت عالقته باالإخو�ن. 

غري �أن خروج عنا�رش فتح من �الإخو�ن )خ�صو�صاً �أ�صحاب �ملو�قع �ملتقدمة( 

كان ب�صكل عام هادئاً ولي�ص حاد�ً. �أما �ل�صد�مات �لتي وقعت يف قطر، فكانت �أ�صا�صاً 

�لفل�صطيني،  �لتنظيم  �لنفوذ يف  �لبقاء يف مو�قع  �لفتحاوية يف  �لقياد�ت  نتيجة رغبة 

بني  �أحياناً  ظهرت  �لتي  �لتوتر  حالة  فاإن  وكذلك  باخلروج.  �لرغبة  ب�صبب  ولي�ص 

عنا�رش �الإخو�ن �لفل�صطينيني وفتح، مل تكن غريبة عن �لتناف�ص و�الحتكاك �ملعتاد 

بني �لقوى و�الأحز�ب �لعاملة يف �ل�صاحة �لفل�صطينية.

من جهة �أخرى، فقد ��صتفادت قياد�ت فتح ذ�ت �خللفية �الإخو�نية من �صبكات 

يف  �الإخو�ن  جماعات  وفرتها  �لتي  و�ملعنوي،  �ملادي  �لدعم  و�إمكانات  �لعالقات 

خمتلف �لدول �صيا�صياً ومالياً و�إعالمياً وع�صكرياً؛ مما مّهد لفتح و�صائل �نت�صار 

�إن �لعديد من قياد�ت تنظيمات �الإخو�ن ظلت تتعامل  �إذ  ودعم لوجي�صتي مبكرة. 

ب�صكل �إيجابي مع فتح، ومل تلتزم بال�رشورة مبوقف �الإخو�ن �لفل�صطينيني منها، 

حتى بعد قر�ر �ملفا�صلة، كما ر�أينا يف مناذج من �الإخو�ن �مل�رشيني، و�لكويتيني، 

و�الأردنيني، و�ل�صوريني.

�إليهم، كما  �أن يبالغو� يف ن�صبة حركة فتح  �أي حال، فال ينبغي لالإخو�ن  وعلى 

هم  �الإخو�ن  كان  فاإذ�  �الأوىل،  وبد�ياتها  جلذورها  تتنكر  �أن  فتح  حلركة  ينبغي  ال 

من  بقر�ر  تن�صاأ  مل  فتح  فاإن  �الأوىل،  وبد�ياتها  �لفكرة  منه  خرجت  �لذي  �ملح�صن 

قيادة �الإخو�ن وال وفق خططهم، كما �أن م�رشوعها مل يحمل �أيديولوجية �الإخو�ن، 

�أهد�فهم. وعندما طالبت قيادة  �لتي ت�صمن �صريه كم�رشوع يخدم  وال �ل�صو�بط 
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�الإخو�ن يف غزة باالإ�رش�ف �ملبا�رش على فتح، رف�صت قيادة فتح ذلك. وهذ�، و�إن 

كان يدل على وجود �صلة قوية بني �الإخو�ن وفتح، �إال �أنه يدل على �أن قيادة فتح 

كانت متلك من �جلر�أة و�لثقة ما جعلها ترف�ص �لتوجيه، كما يدل �أن فتح كانت قد 

�ختطت منذ �أمدٍ خطاً م�صتقالً يف �لتعبئة و�لتنظيم و�لعمل. 

�أن  �إىل  فتح،  ن�صاأة  حول  �لباحثني  من  �لعديد  لدى  �اللتبا�ص  حالة  تعود  ورمبا 

وطنية  �أو  قومية  �أو  علمانية  �جتاهات  �جتهت  �لتي  �لفتحاوية  �لقياد�ت  بع�ص 

خمتلفة، حاولت �أن تنفي الحقاً خلفياتها �الإخو�نية، كما فعل �صالح خلف )�أبو �إياد(، 

�أو �أن تقلل �ملدى �لزمني لع�صويتها، خ�صو�صاً، و�أن �لتجربة �الإخو�نية حتولت �إىل 

فرتة عابرة يف حياتها. كما مل يكن ثمة م�صلحة يف ذكر هذه �خللفية، يف �صوء حالة 

�لعربية،  �الأنظمة  من  �لعديد  �صلوك  طبعت  �لتي  لالإخو�ن  �ل�صلبية  و�لنظرة  �لعد�ء 

وخ�صو�صاً �لنظام �مل�رشي. ثم �إن حالة �لتناف�ص �لتي ن�صاأت وت�صاعدت الحقاً مع 

جماعة �الإخو�ن �لفل�صطينيني وحما�ص دفعت باجتاه حماولة �لتخفيف من �خللفية 

حول  قليالً  �إال  يكتبو�  مل  �أنف�صهم  �الإخو�ن  فاإن  ذلك،  وفوق  لهوؤالء.  �الإخو�نية 

�خللفيات �لتاريخية لن�صـاأة فتح، يف �لوقت �لذي مل ي�صل موؤرخو �حلركة �لوطنية 

�لفل�صطينية �إىل �لعديد من �صهود �ملرحلة من �الإ�صالميني �لذين ظلو� على �لتز�مهم 

“�الإخو�ين“، بينما �صجلو� �ل�صهاد�ت �لتاريخية ملنا�صلي فتح. 

حاول هذ� �لف�صل �أن ي�صع بع�ص �لنقاط يف �صياقها �لتاريخي �ل�صحيح. وعلى 

كل حال، فلي�ص ثمة كثري فخر �الآن لدى فتح بخلفيتها �الإخو�نية، ولي�ص ثمة كثري 

فخر لدى �الإخو�ن بخلفية فتح؛ خ�صو�صاً و�أن تاأثري �خللفية �قت�رش على �لبد�يات 

�الأوىل، �إذ مل يطل �لزمان بفتح �إىل �أن حتولت �إىل حركة علمانية بر�جماتية، بهوية 

وطنية، وم�صار�ت ن�صالية، و�جتهاد�ت �صيا�صية خا�صة.

يحتمل  قد  لفل�صطني  �لعمل  �أن  �لتجربة:  هذه  من  در�صني  �أبرز  لعل  و�أخري�ً، 

تخفيف قوة �ملوجة، لكنه ال يحتمل �النكفاء و�النعز�ل؛ و�إن حدث فهو لال�صتثناء 

��صتيعاب  على  �الإخو�ن  جماعة  قدرة  عدم  و�إن  بقدرها.  تقدر  �لتي  ولل�رشورة 

وتوجيه طاقة جمموعة من �أف�صل كفاء�تها )الأ�صباب ذ�تية ومو�صوعية(، قد �أدى 

�إىل خ�صارتها، و�إىل ملء هذه �لكفاء�ت لل�صاحة �لفل�صطينية بطريقة �أثَّرت الحقاً على 
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�مل�صار �لوطني �لفل�صطيني. و�لدر�ص �لثاين هو الأولئك �لذين ال ينتبهون �إىل �صبط 

وي�صتجيبون  و�الأيديولوجية(،  )�لعقائدية  �حلمر�ء  خطوطهم  وح�صم  م�صار�تهم 

للتكتيكات و�العتبار�ت �لب�جماتية �مل�صلحية، ويتخففون من �لتز�ماتهم )�لدينية 

عن  �بتعدو�  وقد  �ملطاف،  نهاية  يف  �أنف�صهم  يجدون  قد  و�لفكرية(،  و�ل�صلوكية 

يف  نف�صه  بع�صهم  وجد  ورمبا  قيمهم.  وت�صاءلت  معايريهم،  وتغريت  �أهد�فهم، 

�أح�صان خ�صومه!!
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 خليل الوزير

�أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح وقادتها، 

و�لرجل �لثاين فيها طيلة حياته.

 يا�رش عرفات )اأبو عمار(

�أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح، 

ورئي�صها منذ �إن�صائها وحتى 

وفاته. كان مقرباً من �الإخو�ن 

�مل�صلمني.  

يا�رش عرفات وخليل �لوزير 

عمود� �لتاأ�صي�ص حلركة فتح.
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يو�شف عمرية، �أحد �الأع�صاء �خلم�صة �لذين �أ�ص�صو� فتح يف �لكويت، و�أحد �أبرز 

 قياد�تها. يف �ل�صورة يو�صف عمرية �صمال �ل�صورة و�إىل جانبه منري مر�د

يف �ل�صعودية يف �أثناء �أد�ء فري�صة �حلج �صنة 1.1963

ال�شيخ ها�شم اخلزندار  ال�شهيد  الإمام  فل�شطني يف عيون  �ل�صورة من: حم�صن ها�صم �خلزند�ر،   
1

)د.م: د.ن، 2011(.

عادل عبد الكرمي، �أحد �الأع�صاء �خلم�صة للمجموعة �الأوىل �لتي 

�أ�ص�صت فتح يف �لكويت، وع�صو جلنتها �ملركزية.
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الإخوان امل�شلمون الفل�شطينيون ون�ش�أة حركة فتح

 عبد الفتاح حمود

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة 

فتح وقادتها.

 �شالح خلف

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة 

فتح وقادتها.
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الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

 حممد يو�شف النجار

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح، 

وقادتها.

 كمال عدوان

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح 

يف م�رش وقطر، ومن �أبرز 

قادتها.
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الإخوان امل�شلمون الفل�شطينيون ون�ش�أة حركة فتح

 ريا�س الزعنون

 من �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح

يف م�رش وقطاع غزة.

 �شليم الزعنون

من موؤ�ص�صي حركة فتح، 

ومن �أبرز قادتها.
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الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

 �شليمان حمد

كان من رو�د حركة فتح 

وقياد�تها يف �لكويت.

 حممد اأبو �شيدو

 كان من رو�د حركة فتح

يف �لكويت.
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الإخوان امل�شلمون الفل�شطينيون ون�ش�أة حركة فتح

 ال�شيخ ها�شم اخلزندار

من موؤ�ص�صي حركة فتح يف قطاع غزة.

 غالب الوزير

 من موؤ�ص�صي حركة فتح

يف قطاع غزة.

 اأ�شعد ال�شفطاوي

 من �أبرز قادة فتح

يف قطاع غزة.
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الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

                  

 حممد راتب غنيم

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح 

يف �الأردن و�ل�صفة �لغربية، 

ومن �أبرز قياد�تها.

 ال�شيخ حممد اأبو �رشدانة

 من موؤ�ص�صي حركة فتح

وقادتها يف �الأردن.
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الإخوان امل�شلمون الفل�شطينيون ون�ش�أة حركة فتح

 �شعيد املزين

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة 

فتح يف �ل�صعودية، ومن �أبرز 

قياد�تها يف �خلليج.

 �شعيد امل�شحال

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح 

يف �ل�صعودية وقطر؛ ومن �أبرز 

قياد�تها يف �خلليج.
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الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

رفيق النت�شة، من موؤ�ص�صي حركة فتح يف قطر، ومن �أبرز قادتها يف �خلليج.

فتحي البلعاوي، من �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح يف قطاع غزة وقطر.



291

الإخوان امل�شلمون الفل�شطينيون ون�ش�أة حركة فتح

 حممد ح�شن الإفرجني

من موؤ�ص�صي حركة فتح يف 

قطاع غزة.2

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(.

 منري عجور

من رو�د حركة فتح يف �لكويت.
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الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

يا�رش عرفات وخليل �لوزير و�صالح خلف.

 عبد اهلل �شيام

من موؤ�ص�صي حركة فتح 

يف م�رش وقطاع غزة.



293

الإخوان امل�شلمون الفل�شطينيون ون�ش�أة حركة فتح

3
�ل�صورة من �ليمني �إىل �لي�صار كمال عدو�ن، وحممد يو�صف �لنجار، ويا�رش عرفات.

�صعيد �مل�صحال مع �صليمان �ل�رشفا ومعاذ عابد 4.1965

ان، �الأردن:  1965-2004 )عمَّ حركة فتح بني املقاومة والغتيالت  حممود �لناطور )�أبو �لطيب(،   
3

مركز �لناطور للدر��صات و�الأبحاث، 2014(، ج 1، �ص 92.

ان، �الأردن: موؤ�ص�صة �لنا�رش،  �صعيد حممد �مل�صحال، بني الثورة والنفط واأعمدة ال�رش ال�شبعة )عمَّ  
4

2013(، �ص 183.
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الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

 توفيق حوري

من �أبرز رو�د حركة فتح يف لبنان، 

و�مل�رشف على جملتها “فل�صطيننا“، 

وكاتب بيان �نطالقتها.

توفيق حوري، 1957.

�صورة من مقابلة حم�صن حممد �صالح مع توفيق حوري �صنة 2018.
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الإخوان امل�شلمون الفل�شطينيون ون�ش�أة حركة فتح

 زهري العلمي

كان من قياد�ت �لعمل �لطالبي �الإخو�ين يف 

�لن�صف �الأول من �خلم�صينيات، وهو من 

موؤ�ص�صي حركة فتح يف لبنان.

 زياد الأطر�س

من رو�د حركة فتح يف لبنان.

 حممد عبد الهادي

من رو�د حركة فتح يف لبنان.
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الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

 هاين احل�شن

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح يف �أوروبا، 

ومن �أبرز قياد�تها.

 نبيل �شعث

من رو�د حركة فتح يف �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية ويف لبنان، ومن قياد�تها �لبارزة.

 يحيى عا�شور )حمدان(

من �أبرز موؤ�ص�صي حركة فتح يف �أوروبا، 

ومن �أبرز قياد�تها.
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الإخوان امل�شلمون الفل�شطينيون ون�ش�أة حركة فتح

 كان لعبد �هلل �ملطوع �ملر�قب �لعام لالإخو�ن يف �لكويت دور مهم يف دعم حركة فتح

 يف �صنو�تها �الأوىل. وكان فوزي جب قناته يف �لتو��صل �ملايل معها.

�ل�صورة عبد �هلل �ملطوع و�إىل جانبه فوزي جب.

�حتفظ كامل �ل�رشيف 

بعالقة قوية مع موؤ�ص�صي 

فتح، خ�صو�صاً من 

ذوي �خللفية �الإخو�نية. 

�ل�صورة كامل �ل�رشيف مع 

�بنه �إ�صماعيل عند بحرية 

طبيا �صنة 1966. 




