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 الملخص
م بدأت حركة اإلخوان المسلمين في إعادة بناء 0980بعد احتالل قطاع غزة عام 

هيكلها التنظيمي. واالنتشار في جميع أنحاء مدن وقرى قطاع غزة، وكانت مدينة 
بيت حانون إحدى هذه المدن. وقد تناولت الدراسة نشأة وتاريخ حركة اإلخوان في 

 م، حيث0960م حتى بداية االنتفاضة المباركة عام 0980بيت حانون منذ عام 
قته الحركة من تطرق الباحث لجذور التاريخية لحركة اإلخوان في المنطقة، وما ال

صعوبات، وموقف التنظيمات االخرى منها، باإلضافة إلى المشاركة في العمل 
م، وما لهذه األحداث 0964العسكري ضمن خلية المجاهدين الفلسطينيين في عام 

 م.0960المباركة عام من أثر في إنشاء جيل يستطيع قيادة االنتفاضة 
اإلخوان  -االنتفاضة  -فلسطين  -قطاع غزة -بيت حانون كلمات مفتاحية: 

 صالح شحادة -المسلمين 
Abstract 

After the Israeli occupation of Gaza Strip in 1967, the Muslim 

Brotherhood organization begun rebuilding its organizational 

structure. It began to spread across the villages and cities of 

Gaza Strip, including Bait Hanoun City.  

The study illustrated the history and establishment of Muslim 

Brotherhood organization in Bait Hanoun region from 1967 till 

the beginning of the blessed Palestinian uprising (Intifada) in 

1987. It discussed the historical roots of the organization, the 

difficulties that faced the organization during its beginning and 

the position of the other national organizations toward Muslim 

Brotherhood Organization. 

In addition, the study included the rule of Muslim Brotherhood 

Organization in the military work, especially among the 

Palestinian Fighters Cell in 1984, and the effects of these 

events in establishing a generation that lead the Palestinian 

Intifada in 1987. 

Keywords: Beit Hanoun - Gaza Strip - Palestine - Uprising 

(Intifada) - Muslim Brotherhood- Salah Shehada. 
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 المقدمة 
م بدأت حركة اإلخوان المسلمين بمعادة 0980بعد احتالل قطاع غزة عام 
في جميع أنحاء مدن وقرى ومخيمات  باالنتشاربناء الهيكل التنظيمي لها. وأخذت 
إحدى هذه المناطق التي انتشرت فيها حركة  (*)القطاع، وكانت منطقة بيت حانون

الدراسة الجذور التاريخية لجماعة  اإلخوان المسلمين بشكل مبكر، تناولت هذه
م حتى بداية االنتفاضة 0980اإلخوان المسلمين في منطقة بيت حانون منذ عام 

 م.0960األولى عام 
يرجع اهتمام الباحث بحركة اإلخوان المسلمين في بيت حانون إلى عدة     

 أسباب منها:
  كة في عدم اهتمام أعضاء حركة اإلخوان بكتابة تاريخ نشأة هذه الحر

مناطقهم؛ مما يفقد المكتبة التاريخية والفلسطينية فترة تاريخية مهمة من تاريخ 
 فلسطين.

                                                           

وكانت مصيفًا  حانون ( بيت حانون قرية قديمة كان بها بيت لعبادة اآللهة واألصنام أسسها ملف وثنى هو الملف)*
حروب طويلة حتى أهلكا بعضهما فعملوا له تمثااًل على حسب عاداتهم تذكارًا  اليافى رت بينه وبين الملفله ج

وقد جرت  الفتح اإلسالمي منذ اإلسالم ضعوه في بيت العبادة فاشتهرت القرية ببيت حانون. دخل أهلهالعظماوهم وو 
الفرنجة هـ وقعت حرب بين 830الشمالي وفي عام  ،غزة فيها وقاوع وحصلت نواحيها معارف دموية ألنها باب

كما تذكر البالطة المثبتة فوق مسجد القرية الذي بني خصيصًا لذكرى هذه الموقعة  اإلفرنج والمسلمين انكسر فيها
 .إحياء لذكرى هذه الواقعة مسجد النصر وسمي

متر عن سطح البحر حيث يحدها من الشرق والشمال  21تقع مدينة بيت حانون في شمال قطاع غزة وترتفع 
يحدها من الغرب أراضي مدينة بيت الهيا و  0946الحدود الفاصلة بين القطاع واألراضي الفلسطينية المحتلة عام 

ومن الجنوب وهو مدخل المدينة شارع صالح الدين الذين يمر إلى معسكر جباليا ومدينة غزة، بلا عدد سكانها عام 
نسمة، يعود أصلهم إلى مصر، والخليل، ومنهم من ينتمي إلى أصل كردي، وأسست أول  3908م بحوالي 0983

ر:  محمد شراب: معجم أسماء القرى والمدن الفلسطينية، األهلية للنشر والتوزيع، م. انظ0932مدرسة فيها عام 
؛ محمود الزعانين: بيت حانون تاريخ وحضارة، منشورات المركز القومي للدراسات  63م، ص2111عمان، 

قرع، (، دار الهدى للطباعة، كفر 2(، ق)0؛ مصطفى الدباغ: بالدنا فلسطين، ج) 20م، ص2119والتوثيق، غزة 
؛ عثمان مصطفى الطباع : إتحاف األعزة في تاريخ غزة، تحقيق ودراسة عبد اللطيف زكي أبو  260م، ص2112

؛ عارف العارف: تاريخ بور السبع وقباولها، دار  304ص 0999، 0، مكتبة اليازجي، غزة، فلسطين، ط2هاشم، ج
 .202كرمل،بدون تاريخ، صال
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  قيام مركز التاريخ الشفوي بتسجيل مقابالت شفوية مع عدد ال بأس به من
قيادة اإلخوان في منطقة بيت حانون؛ مما شجع الباحث على الخوض في 

 كتابة هذا البحث.
 ين والكتاب دور اإلخوان المسلمين في فلسطين، في تجاهل العديد من الباحث

 العديد من المواقف واألحداث التي كان لهم دور بارز فيها.
 تهدف الدراسة إلى : و 
  .التعرف على أهم الجوانب التاريخية لتأسيس حركة اإلخوان في بيت حانون 
  التعرف على الدور الدعوي للشيخ صالح شحادة في تأسيس حركة اإلخوان

 سلمين في بيت حانون.الم
  ظهار دور منطقة بيت حانون كمنطقة كان لها السبق في االنضمام إلى

 حركة اإلخوان المسلمين بشكل مبكر.
 التعرف على دور اإلخوان في بيت حانون في تأسيس الجهاز العسكري.  

وقد تناول العديد من الدراسات السابقة تاريخ اإلخوان المسلمين في قطاع غزة 
 م منها:بشكل عا

  م، رسالة 0960-0946محمد أبو الروس: اإلخوان المسلمون في قطاع غزة
 م.2110ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،

 العمرين: حركة المقاومة اإلسالمية حماس جذورها ونشأتها، ودورها  خالد أبو
معة الخرطوم، م، رسالة لدرجة ماجستير غير منشورة، جا0994السياسي 

 م.0994الخرطوم، ديسمبر، 
  م، 0960-0980نهاد محمد الشيخ خليل: اإلخوان المسلمون في قطاع غزة

 م.2100، 0غزة، فلسطين، ط ،ينيطلفلساق ثيولتوايخ رلتأز اكرم
بينما تعرض الباحث لجذور التاريخية لحركة اإلخوان في منطقة بيت حانون بشكل 

 خاص.
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لمقابالت التي أجراها مركز التأريخ التوثيق لحركة حماس فقد اعتمد الباحث على ا
بغزة، كما اتبع الباحث المنهج التاريخي لاحداث التي تعرضت لها حركة اإلخوان 

بشيء من  -في منطقة بيت حانون، وقد جاء البحث من مدخل تناول فيه الباحث 
عام  نشأت حركة اإلخوان المسلمين في فلسطين وقطاع غزة قبيل -اإليجاز
م، كما تناول الجذور التاريخية لحركة اإلخوان في منطقة بيت حانون بعد 0980

م، من حيث الدعوة واالنتشار وبناء المساجد، والعمل المؤسسي، 0980عام 
والمشاركة في العمل العسكري، ثم كانت الخاتمة، حيث اورد فيها الباحث أهم 

 نتاوج دراسته.
 المدخل:

م إلى سقوط الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء 0980أدت كارثة حرب عام 
، كانت هذه الكارثة فاجعة كبرى (1)وهضبة الجوالن في أيدي االحتالل الصهيوني

غير انهم اعتادوا  ،على الفلسطينيين في قطاع غزة، ومن بينهم اإلخوان المسلمين
، *عةعلى أجواء المالحقة والمتابو العمل السري في فترة اإلدارة المصرية، على 

وبالتالي فقد كانوا أقدر من غيرهم على التعامل المبكر مع الظروف الجديدة التي 
 (2)أوجدها االحتالل الصهيوني

 
 

                                                           
،مركز النور للبحوث 2لمون وقضية فلسطين في القرن العشرين، جدخان، عبد الفتاح: اإلخوان المس  (1)

؛ عاطف عدوان، السياسة المصرية نحو الحركة اإلسالمية في 04، ص2114، 0والدراسات،غزة، فلسطين، ط
 .0410م، ص0994، 2،عدد 2م، مجلة الجامعة اإلسالمية، مجلد0926-0946قطاع غزة، 

م 0982م , والثانية عام 0924على يد اإلدارة المصرية, االولى عام  *تعرض اإلخوان في قطاع غزة الى ضربتين
, وقد ساهم ذلف إلى لجوء اإلخوان في قطاع غزة للعمل السري، ولتدهور نشاطهم، وتقليص عدد المنتمين إليهم، 

 62بق، ص، مرجع سا2وقد غاب البناء الهيكلي للتنظيم، ولم يبق سوي الوالء الفكري. انظر: عبد الفتاح دخان: ج
– 63. 
، 0(أبو عامر، عدنان: الحركة اإلسالمية في قطاع غزة بين الدعوة والسياسة، مركز اإلعالم العربي، القاهرة، ط2)

 .01م، ص2118
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كما أن وضع المجتمع الفلسطيني سيوًا من الناحية الدينية فالمساجد تكاد تخلو من 
جانب الرواد إال من العجزة والمرضى وكبار السن، وال تكاد تجد شابًا فيها، إلى 

 .(1)تفشي الجهل في العلوم الشرعية بين أفراد المجتمع
كذلف شهدت تلف المرحلة نشاطًا ملحوظًا للشيوعيين والقوميين، حيث اخذوا 
ينشرون أفكارهم بين إفراد المجتمع داخل القطاع، حتى أصبح المصلي في تلف 

 . (2)معهالمرحلة يخفي نفسه إثناء الصالة كي ال يتعرض للسخرية من أبناء مجت
وفي ظل تلف األجواء السياسية واالجتماعية الضاغطة، افتقد اإلخوان في غزة  

صالت منظمة ومباشرة ببقية التنظيم الفلسطيني وقياداته التي كان أعضاؤها في 
، ولمراجعة هذا الوضع الجديد، تداعى (3)معظمهم من المقيمين في دول الخليج 

ان المسلمين في قطاع غزة بدعوة من الشيخ من قيادة ورموز اإلخو *نحو اثنا عشر
* لبحث المستجدات على الساحة في القطاع والتخطيط لكيفية سير *أحمد ياسين

                                                           
، رسالة ماجستير غير منشورة، 0960 -0946أبو الروس، محمد توفيق: اإلخوان المسلمون في قطاع غزة   (1)

 .83، ص2110القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، 
 .31م، ص 0990، 0(  عدوان، عاطف: الشيخ احمد ياسين حياته وجهاده، )د. ن(، ط2)
م، رسالة لدرجة 0994(  أبو العمرين، خالد: حركة المقاومة اإلسالمية حماس جذورها ونشأتها، ودورها السياسي 3)

 .022ص م، 0994ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطوم، الخرطوم، ديسمبر، 
من اإلخوان الذين حضروا هذا اللقاء محمود محسن، ومحمد النجار، وعبد الفتاح دخان، وحماد الحسنات،  *

براهيم اليازوري، ومحمود أبو خوصة. ياسين، الشيخ  سماعيل الخالدي، واا والشيخ أحمد ياسين، ومحمد الغرابلي، واا
زة: محفوظات مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني، أحمد: مقابلة أجراها: عصام عدوان، ونهاد الشيخ خليل، غ

 م.22/8/2112
م في قرية الجورة قضاء المجدل، عمل مدرسًا للغة العربية والتربية 0936أحمد إسماعيل ياسين ولد عام  **

 م وحكم عليه بالسجن0964اإلسالمية ورويسًا للمجمع اإلسالمي، واعتقل من قبل سلطات االحتالل اإلسراويلية عام 
م في إطار صفقة تبادل لاسرى بين سلطات االحتالل 0962ثالثة عشر عامًا بتهمة حيازة أسلحة، وأفرج عنه 

م، واعتقل للمرة 0960والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، وأسس حركة المقاومة اإلسالمية حماس عام 
شر عامًا إضافية بتهمة التحريض على خطف م، وحكم عليه بالسجن المؤبد وخمسة ع0966الثانية في أواخر 

م بعد المحاولة الفاشلة للموساد اإلسراويلي باغتيال رويس 0/01/0990وقتل جنود إسراويليين، وأفرج عنه في 
المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس في األردن خالد مشعل. وقد تعرض الشيخ أحمد ياسين لمحاولة 

صاروخًا على بيت مروان أبو راس، ولكنه نجا من هذه المحاولة  F16عندما أطلقت طاورة اغتيال فاشلة، وذلف 
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، وقد توصل المجتمعون إلى أن إمكانياِتهم (1)م0980التنظيم وذلف في سبتمبر 
تساعدهم فقط في نشر الدعوة والتوجه إلى المساجد للعمل فيها وبناء جيل قادر 

 .(2)د لمواجهة االحتاللومستع
وتجمع المصادر اإلخوانية على أن الحركة اإلسالمية في قطاع غزة خالل 
السنوات العشرين األولى من بداية االحتالل إلى االنتفاضة الفلسطينية قد مرت في 

 مراحل ثالث:
 مرحلة الدعوة واالنتشار وبناء المساجد. -0
 مرحلة بناء المؤسسات. -2
 .(3): اختبار القوةمرحلة تكوين األجهزة و  -3

وال توجد خطوط فاصلة دقيقة تفصل بين هذه المراحل؛ حيث كان البد من بعض 
 التداخل واالستمرار، ولكن السمة العامة لكل مرحلة كانت واضحة. 

 الجذور التاريخية لحركة اإلخوان في بيت حانون:
 م بمرحلتين: 0980وقد مرت حركة اإلخوان في بيت حانون بعد عام 

 لى: مرحلة الدعوة واالنتشار وبناء المساجد.االو 
 تكوين األجهزة واختبار القوة: الثانية: مرحلة

                                                                                                                                              

م قامت طاورة استطالع صهيونية بمطالق ثالثة صواريخ على الشيخ 22/3/2114بعجوبة، وفي صباح يوم االثنين 
ته وقد استشهد هو أحمد ياسين ومرافقيه، وهو عاود من صالة الفجر في مسجد المجمع اإلسالمي القريب من بي

ومرافقيه وبعض المصلين. وللمزيد عن حياة الشيخ وسيرته انظر: أحمد بن يوسف، الظاهرة المعجزة وأسطورة 
م. وأيضا، عاطف عدوان، الشيخ أحمد ياسين حياته 0991، 0التحدي، دار الفرقان للنشر، عمان، ط

 م،)د.ن(.0،0990وجهاده،ط
؛ أبو العمرين، حركة المقاومة اإلسالمية حماس  22ي قطاع غزة، ص (  أبو الروس، اإلخوان المسلمون ف1)

؛ البابا، رجب حسن: جهود حركة المقاومة االسالمية )حماس( في االنتفاضة الفلسطينية 002جذورها، ص 
م , 2101، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، الجامعة االسالمية، غزة، 09994 -0960

 .00ص
 .008ين، حركة المقاومة اإلسالمية حماس جذورها، ص (  أبو العمر 2)
 .008أبو العمرين، حركة المقاومة اإلسالمية حماس جذورها، ص   (3)
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أما مرحلة بناء المؤسسات قد تأخر اإلخوان في بين حانون في العمل المؤسساتي 
حيث افتتح فرع الجمعية اإلسالمية في بيت حانون  ،عن باقي مناطق القطاع

ارج فترة البحث، ولكن سوف نتعرض لبعض , وهذا يكون خ(1)م0991أواخر عام 
قام اإلخوان في بيت حانون في فترة البحث أمثال األنشطة العمل المؤسسي التي 

 . مراكز تحفيظ القرآن ورياض االطفال
 المرحلة األولى: الدعوة واالنتشار وبناء المساجد: 
 واالنتشارالدعوة  .1

اإلسالمية بين الناس  يعتبر عمل الشيوخ والوعاظ في المساجد لنشر الدعوة
وخصوصًا الشباب من أبرز سمات هذه المرحلة، حيث يقوم المختصون بالعمل 
 التنظيمي بتجنيد الشباب الصالح والذي تنطبق عليه شروط العضوية عند اإلخوان.

وقد كانت البدايات األولى لعمل الدعوي والتنظيمي لحركة اإلخوان في منطقة بيت 
، فقد قام بمعطاء الدروس *الشيخ صالح شحادة م على يد0909حانون عام 

                                                           
عدوان، محمود علي عبد اهلل: مقابلة أجراها مركز التاريخ الشفوي، الجامعة اإلسالمية، غزة: بيت حانون، يوم   (1)

 الساعة الخامسة مساًء.هـ 0423رجب  02م الموافق 02/9/2112الخميس 
م، بسبب االحتالل الصهيوني 0902الشيخ محمود علي عبد اهلل عدوان: أتمم الدراسة الثانوية في كلية غزة عام 

م لتحق بكلية التمريض في مستشفى الشفاء وحصل على دبلوم تمريض 0904م، في عام 0980لقطاع غزة عام 
 م. محمود عدوان، مقابلة.0961ين سنة م.تعرف على حركة اإلخوان المسلم0908عملي عام 

الشيخ صالح مصطفى شحادة )أبو مصطفى(، القاود العام لكتاوب الشهيد عز الدين القسام، البلد األصلي،  أ *
يافا، من مواليد بيت حانون شمال قطاع غزة، مؤهله الجامعي، بكالوريوس في الخدمة االجتماعية من جمهورية 

مفتشًا للشوون االجتماعية في العريد. بعد أن استعادت مصر مدينة العريد من مصر العربية. وعين الحقًا 
انتقل صالح لإلقامة في بيت حانون واستلم في غزة منصب مفتد الشوون االجتماعية  0909الصهاينة في العام 

شؤون الطالب  استقال من عمله في الشوون االجتماعية وانتقل للعمل في داورة 0962لقطاع غزة. في بداية العام 
لالشتباه بنشاطه المعادي  0964في الجامعة اإلسالمية في مدينة غزة. اعتقلته سلطات االحتالل في العام 

شغل منصب مدير شؤون الطلبة في الجامعة  0968لالحتالل اإلسراويلي، وبعد خروجه من المعتقل عام 
م عليه بالسجن لمدة عشر سنوات على .. وحك0966آب/أغسطس  06اإلسالمية، أعيد اعتقاله مرة اخرى في 

تهمة مسؤولية حماس والجهاز اإلعالمي في المنطقة الشمالية. أضيفت إليها ستة أشهر بدل غرامة رفض الشيخ 
المجاهد أن يدفعها لالحتالل. وبعد انتهاء المدة حول إلى االعتقال اإلداري لمدة عشرين شهرًا ليتم اإلفراج عنه 

سس الجهاز العسكري األول لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" فأصبح الشيخ صالح م، ويعتبر مؤ 04/2/2111
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والمواعظ في المساجد والمآتم واألفراح، وفي تجمعات الناس، فلم يترف مناسبة أو 
 .(1) تجمعًا للناس إال ووظفه إللقاء الدروس لنشر فكر اإلخوان

ويعتبر الشيخ صالح اللبنة األولى التي انطلقت منها حركة اإلخوان في بيت 
فقد تحلى بها الشيخ ، (2)كان بيته مركزًا لإلخوان، وتجمع للشباب"حانون، حيث 

صالح بالكرم، فكان يضيف الشباب، وكان ينفق عليهم كل ما في يده، وكان دخله 
كما ، (3)جيدًا، لكن اإلنفاق الذي كان ينفقه على إخوانه وغيرهم كان اكبر من دخله

س، حيث كان الصبر مالزمًا اتصف الشيخ صالح بالصبر والكرم والقبول عند النا
كذلف إتسامه بالقبول  ،(4)له، وركن من أركان حياته وكان صفة أساسية لديه

                                                                                                                                              

" للعدو اإلسراويلي، على اثر ذلف قام الكيان الصهيوني باغتياله ليلة 0شحادة يحمل اسم المطارد رقم "
خمسة في مدينة غزة التي أطلقت صاروخًا من الوزن الثقيل استشهد على أثرها  08م طاورة إف 23/0/2112

عشر فلسطينيًا معظمهم من النساء واألطفال. وقد أشرف على اغتياله رويس وزراء الكيان الصهيوني "ارويل شارون" 
 -004والذي هنأ جيشه برحيل العدو األول للكيان؛ انظر: ابو الروس، اإلخوان المسلمون في قطاع غزة، ص 

002 
ريخ الشفوي، الجامعة اإلسالمية، غزة: بيت حانون يوم الثالثاء الكفارنة، محمد نازف: مقابلة أجراها مركز التا(  1)

 م الساعة الواحدة ظهرًا.22/01/2112هجري  الموافق 0423شعبان  08
، تخرج من مدرسة الزراعة في الثانوية عام  8/8/0988الشيخ محمد نازف أحمد طه الكفارنة من مواليد  -

، 0991مع أحداث االنتفاضة تم اعتقاله، خرج من السجن عام ، و 0964، التحق بالجامعة اإلسالمية عام 0963
م بتقدير جيد جدًا، توظيف في الجامعة اإلسالمية، حصل على 0992وتخرج من الجامعة اإلسالمية سنة 

م، عيين مدرسًا في كلية مجتمع العلوم المهنية 2111م، ثم حصل على الدكتوراه عام 0990الماجستير عام 
م، 24/9/0966م، اعتقال في 0962معة اإلسالمية، تعرف على حركة اإلخوان المسلمين عام والتطبيقية في الجا

 م . الكفارنة، مقابلة.0991أثناء التحقيق انقطع عنده الرباط الصليبي في ساقي اليسرى، خرجت من السجن عام 
م 2100/ 0وي، تاريخ المقابلة أبو عودة، محمد صابر عبد العزيز: مقابلة أجراها مركز التاريخ والتوثيق الشف(  2)

 الساعة الخامسة مساًء.
م، درس االبتداوي واإلعدادي في مدرسة بيت 4/01/0920محمد صابر عبد العزيز علي أبو عودة، تاريخ الميالد: 

عام، تعرف على جماعة  00حانون، ترف المدرسة اثناء المرحلة الثانوية، تعلم ميكانيكي سيارات، تزوج وعمره 
م . أبو 0991الثالث عام  –م 0969الثاني  -م0964م، اعتقل ثالث مرات. األول عام 0961عام اإلخوان 

 عودة، مقابلة.
 أبو عودة، مقابلة.(  3)
 الكفارنة، مقابلة.(  4)
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والمحبة واالحترام بين الناس، مما ساهم في قدرته على حل الخالفات والمنازعات 
 .(1)بين الناس على اختالف تنظيماتهم

االولى لدعوة بهذه الوساول والصفات استطاع الشيخ صالح أن يضع اللبنة 
 اإلخوان المسلمين في منطقة بيت حانون.

كما ساعد على انتشار حركة اإلخوان وجود عدد من الشخصيات االسالمية التي 
عبد الخالق  –تعمل في مدارس الوكالة داخل بيت حانون منهم )حسن االسود 

ن خليل القوقا( وكان لهؤالء أنشطة في حلقات القرآن ودروس الوعظ، فكا –العف 
دور في احياء روح االسالم وتدعيم الشيخ صالح في العمل  (*)للشيخ خليل القوقا

 .(2) الُدعوي خالل فترة أواخر السبعينيات داخل بيت حانون
أما على مستوى انتشار الحركة في المنطقة، فقد كان الناس على الفطرة مسلمين 

ل من الناحية التقليدية يؤدون الفراوض، ولكن ليس من الناحية الفكرية اإلسالمية ب
واقعوا تحت تأثير الفكر اليساري الماركسي الشيوعي، حتى ُأطلق على بيت حانون 

، لذلف عمل اليساريون على تشويه صورة المشايخ، بمنهم (3) (*)*موسكو الصغرى
                                                           

 أبو عودة، مقابلة.(  1)
ويس الشيخ خليل القوقا: من سكان مخيم الشاطئ وهو أحد قيادات اإلخوان المسلمين في قطاع غزة، ور  )*(

م. 0960الجمعية اإلسالمية، وأحد قيادات حركة المقاومة اإلسالمية حماس، أبعدته قوات االحتالل اإلسراويلي عام 
 .210انظر: أبو العمرين، حركة المقاومة اإلسالمية حماس جذورها، ص

/ 02المقابلة اليازجي، صبحي: مقابلة أجراها مركز التاريخ والتوثيق الشفوي، غزة: بيت حانون، تاريخ (  2)
 م الخامسة مساًء.2102

( أطلق اليساريون على بيت حانون لقب موسكو الصغرى وذلف تشبهن بعاصمة االتحاد السوفيتي في ذلف )**
، ولكثرة عناصرهم؛ انظر: الكفارنة، مقابلة؛ مقابلة مع الوقت   وذلف نظرًا تغلغلهم الفكر اليساري الماركسي الشيوعي

عبد الهادي عدوان، مركز التاريخ الشفوي، الجامعة اإلسالمية، غزة، بيته الواقع في بيت الشيخ أحمد عبد اهلل 
 م00/0/2113هـ الموافق  0423ذي القعدة  6حانون، يوم: السبت، 

، أنهى الدراسة االبتداوية واإلعدادية في مدارس الوكالة 0923الشيخ أحمد عبد اهلل عبد الهادي عدوان، مواليد سنة 
نون، أما الثانوية في مدرسة الفالوجا الثانوية، التحق بالجامعة في مصر في كلية الخدمة االجتماعية في بيت حا

أفراد موظف باحث اجتماعي في وكالة الغوث. أحمد عدوان،  0، متزوج وعنده أسرة من 0906تخرج منها عام 
 مقابلة.

 عدوان، مقابلة؛ أبو عودة، مقابلة.(  3)
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نهم ُأناس يحاربون الُرقي والتقدم  يرجوعون بالمجتمع إلى سنوات التخلف واا
 .(1) والحضارة

ف فقد استمر الشيخ صالح شحادة بمعطاء الدروس العامة في المناسبات رغم ذل
المختلفة، وكان يتنقل من مسجد إلى آخر، كذلف كان يجلس في بيته يعلم الشباب 

، ولم يترف الشيخ (2)أمور الدين بمسلوب  جذاب يكسب قلوبهم لدعوة اإلخوان 
انت الرياضة ولعبة صالح وسيلة اال واستخدمها من أجل نشر فكر اإلخوان، فك

م 0961كرة القدم من الوساول الدعوية، التي استخدمها لجذب الشباب، ففي عام 
شكل فريق رياضي لكرة القدم، ووفر لهم المالبس واألحذية، كذلف كان يعقد 
الدروس الدعوية قبل بداية كل تدريب أو مباراة لتعريف الشباب بالحركة ونشرها 

 .(3)ي من الشباب الممتاز على المساجدبينهم، فكان هناف إقبال نوع
وكان للرياضة األثر الكبير في إقبال الشباب على الحركة، فضموا للفرق الرياضية 

سعيد  عدنان الحمادين، وخالد محمود عدوان، وأحمد(من توسموا فيهم خيرًا، أمثال 
سه ، وقد أشرف الشيخ صالح بنف(4)أبوهربيد، وزياد عاشور، وسعد اهلل جاد اهلل(

 .(5)على فرق كرة القدم، وفي حالة غيابه ينوب عنه الشيخ صبحي اليازجي
توسع النشاط الرياضي فأصبح لكل مسجد في بيت حانون فريق رياضي خاص 
به، وعقدت مباريات عدة بين المساجد، وازداد االقبال على الحركة، حيث انضم 

 .(6)لرياضيةم عن طريق األنشطة ا0968شاب في عام  23لها ما يزيد على 
                                                           

 الكفارنة، مقابلة.(  1)
/ 9/3أبو سلمان، محمود محمد: مقابلة أجراها مركز التاريخ الشفوي، الجامعة اإلسالمية، غزة، األحد (  2)

 مساء، في الجامعة اإلسالمية؛ أحمد عدوان، مقابلة. 3.42، الساعة :2113
م. 0962محمود محمد أبو سلمان: متزوج، يعمل مراسل في الجامعة اإلسالمية، تعرف على حركة اإلخوان عام 

 أبو سلمان، مقابلة.
 الكفارنة، مقابلة.(  3)
 الكفارنة، مقابلة؛ أبو سلمان، مقابلة.  (  4)
 الكفارنة، مقابلة. (  5)
 اليازجي، مقابلة. ( 6)
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ويمكن إجمال األهداف التي سعى اإلخوان لتحقيقها من خالل االنشطة الرياضية 
 فيما يلي:

  تشجيع الشباب لممارسة األلعاب الرياضية؛ لتقوية أجسادهم وتحمل عبء
 الدعوة.

 .تشجيع وحث الشباب في التوجه إلى المساجد 
 الق اإلسالمية عقد الندوات والدروس للشباب، بهدف توجيههم، وزرع األخ

 النبيلة فيهم.
كذلف كان الشيخ صالح يدرب إخوانه على الخطابة، فكان يأتيه الشيخ محمود 

 .(1) عدوان كل يوم جمعة ليدربه على الخطابة
وهكذا استخدم الشيخ صالح جميع الوساول واإلمكانيات المتاحة، من أجل نشر 

رغم كثرة الصعاب، حيث  فكرة اإلخوان والتي أخذت تشق طريقها إلى قلوب الناس
بلا عدد أعضاوها مع بداية الثمانيات إلى اكثر من عشرة إخوة، منهم )الشيخ 
صالح شحادة، الشيخ محمود عدوان، الشيخ صابر أبو عودة، الشيخ أحمد عدوان، 
الشيخ صبحي اليازجي، الشيخ محمود أبوسلمان، الشيخ منير أبو عودة، الشيخ 

 .(2) الشيخ وليد الحمادين.... وغيرهم( أحمد عبد العزيز أبو عودة،
مسوواًل عن منطقة بيت أما على المستوى التنظيمي فقد كان الشيخ صالح شحادة 

حانون، فقد كان مرتبط مباشرًة مع الشيخ عبد الرحمن تمراز )أبو ماهر( مسوول 
، وكان الشيخ محمود أبو سلمان (3)قيادة اإلخوان في المنطقة الشمالية لقطاع غزة

 . (4)" يقوم بنقل المراسالت بينهما
                                                           

 محمود عدوان، مقابلة. (  1)
 أبو سلمان، مقابلة؛ اليازجي، مقابلة؛ أبو عودة، مقابلة.(  2)
 محمود عدوان، مقابلة.(  3)
 و سلمان، مقابلة.  أب(  4)
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أخذ اإلخوان باالزدياد ليصل عدد اعضاوهم في منتصف الثمانيات إلى ما يقارب 
م 0960، ثم ازداد االنتشار ليصبح عددهم مع بداية االنتفاضة عام (1)عشرين أخاً 

 .(2)إلى اربعين أخًا عامل، وعشرة نقباء
م يكن يسيرًا، حيث واجه عدة لكن العمل الدعوي لإلخوان في بيت حانون ل

 صعوبات منها:
 .(3) سيطرة الفكر اليساري الشيوعي على بيت حانون، السيما مرحلة السبعينات

تعدي القوى الوطنية، السيما اليسارية منها على اإلخوان، ومحاربتهم في الشوارع 
 . (4)والمساجد، لمنع نشر مبادئ الدين اإلسالمي بين الشباب

ساءة ضد اإلخوان اطالق اليساريو  ن والعلمانيون والقوميون حمالت تشويه واا
بشكل عام، وعلى اإلخوان في بيت حانون بشكل خاص، لتشويه صورتهم 
لدى العامة، فقد كانت إساءة كبيرة للشخصيات اإلسالمية في بيت حانون، 
وخاصة من أعضاء الجبهة الشعبية، فقد وصفوهم بالرجعية والتخلف، وأنهم 

 .(5)التقدم والحضارةضد الرقي و 
ضعف الثقافة الدينية لدى الناس في المنطقة، وتوجههم ألداء الفراوض والعبادات 

 .(6)كعادات تقليدية، وليس نابع عن وعي ديني إسالمي
ورغم هذه الصعوبات فقد سجلت حركة اإلخوان في بيت حانون تقدمًا في مسيرتها، 

أي عضو منها، أو فصل ألحد صفوفها، بحيث لم ُيسجل انسحاب  وتماسكًا في
 .(7)م 0960كوادرها حتى بداية االنتفاضة الفلسطينية المباركة عام

                                                           

 الكفارنة، مقابلة.(  1)
 محمود عدوان، مقابلة.(  2)
 الكفارنة، مقابلة.  (  3)
 محمود عدوان، مقابلة.(  4)
 الكفارنة، مقابلة.  (  5)
 أبو عودة، مقابلة.(  6)
 محمود عدوان، مقابلة.(  7)
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  -بناء المساجد و دورها في انتشار الدعوى:  .2
تعتبر المساجد من أهم وساول انتشار الدعوة عند اإلخوان، فهي المتنفس لهم، 

 والمراكز التي ينطلقون من خاللها. 
المية في قطاع غزة تابعة للحكم العسكري الصهيوني منذ كانت األوقاف اإلسولما 
، حيث تخضع المساجد الحكومية إلشراف ضابط صهيوني له صالحية 0980عام 

فصل أمام مسجد إذا تناول األمور السياسية بطريقة ال ترضي سلطات االحتالل 
 اف(غير المسجلة في األوقأي ما يعرف بالمساجد األهلية )الصهيونية؛ فقد انتشر 

استغل  بمنأى عن تدخل سلطات االحتالل المباشر؛ هاالعاملون في التي بقي
 .(1)اإلخوان تلف المساجد لنشر دعوتهم، فأصبح معقاًل ومركزًا لهم

األهالي وبمبادرة شخصيات محسوبة على اإلخوان المسلمين تقوم بجمع فقد كان 
طوعيًا، وال يتلقى التبرعات وبناء مثل هذه المساجد، بحيث يكون العمل فيها 

، لذلف كانت هذه المساجد (2) االحتالل الصهيونيةالعاملون فيها رواتب من سلطة 
المباشرة، نظرًا للحساسية الدينية التي تتمتع بها  الصهيونيةبمنأى عن التدخالت 

وكان في منطقة بيت حانون عدد من هذه المساجد التي اتخذها اإلخوان  (3)المساجد
 وتهم منها: منطلق لهم ولدع

 مسجد العجمي:  -أ
كان مسجد النصر)الكبير(* التابع لاوقاف المسجد الرويس في المنطقة، وكان 
اإلخوان والشيخ صالح يلقون الدروس وينشرون الدعوة فيه، لكن السيطرة العاولية 

                                                           

 .21أبو عامر، الحركة اإلسالمية في قطاع غزة، ص(  1)
 فسه والصفحة.المرجع ن(  2)
 .84أبو الروس، اإلخوان المسلمون في قطاع غزة، ص (  3)
مسجد النصر: يقع مسجد النصر وسط قرية بيت حانون شمال غزة، وقد بناه األمير االسفسهالر )شمس الدين   *

م(، تخليدًا لذكرى انتصار المسلمين على الصليبيين في )معركة أم النصر( خالل 0241هـ/830سنقر( سنة )
العصر األيوبي، ويؤكد ذلف األمر الحجر التأسيسي المحفور الذي كان على بابه، بخط النسخ األيوبي أعلى 

م. ويوجد 0239/ نوفمبر سنة 2هـ/ الموافق 830محراب المسجد، وذلف  يوم األحد الثامن من ربيع اآلخر سنة 
وشواهدها ُتعد شاهدًا على تضحيات  بجوار المسجد مجموعة من قبور مان  استشهد من المسلمين في المعركة،
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والتنظيمات اليسارية عليه، جعلت اإلخوان والسيما الشيخ صالح يبحثون عن 
 .(1)أمامهم سوى المسجد العجمي  البديل له، فلم يكن

أنشأ مسجد العجمي الحاج هاشم الشوا على نفقته الخاصة، وكان صغيرًا 
ومنخفضًا، وال يحتوي على سقف أو أبواب أو نوافذ، ولم تكن تقام فيه الصالة في 
الشتاء أو أيام الجمعة، كذلف لم يكن يؤذن فيه، واقتصرت الصالة فيه على كبار 

م، حيث أخذ اإلخوان 0906لمسجد على هذا النحو حتى عام السن، واستمر ا
صالحه وبدأوا بمعادة ترميمه، وبناء منبرًأ له، كما قاموا ببناء  بمعالن األذان فيه واا

لكن و ، (2)حمأمات خاصة بالمسجد، وعليه شهد المسجد اقبااًل متزايدًا من الناس
من قبل العاوالت  عندما ُمنع الشيخ صالح من إلقاء دروسه في مسجد النصر

، قرر اإلخوان إقامة صالة وخطبة (3)، إال بأمر من األوقاف والتنظيمات اليسارية
الجمعة في مسجد العجمي، رغم تخوفهم من عدم إقبال الناس عليه، لكن ما حدث 
عكس ذلف حيث شهدت صالة الجمعة إقبااًل شديدًا من المصلين أذهلت اإلخوان 

 . (4)أنفسهم 
، فخططوا إلفشال مشروع اإلخوان في عاوالت والتنظيمات اليساريةللهذا لم يرق 

م، وأثناء صالة التراويح حاصروا المسجد، وهددوا 0962المسجد، وذلف في عام 
                                                                                                                                              

المسلمين في المعركة التي دارت على أرض بيت حانون، وُيعد المسجد نموذجًا فريدًا للعمارة األيوبية، وقد تميز 
بسقفه ذو العقود المروحية، وفي وسطها قبة ضحلة، وله إيوان ينتهي شرقًا بغرفة مغطاة بقبة محمولة على مثلثات 

مباني المسجد فهي حديثة البناء، وقد ُدمر المسجد بشكل كامل أثناء االجتياح الصهيوني لبلدة كروية، أما باقي 
م(، بعد نجاح مجموعة من النسوة الفلسطينيات في غزة بفف الحصار عن المقاومين 2118بيت حانون سنة )

 .308 -302ص -المحاصرين في المسجد الذي طوقته الدبابات الصهيونية. عثمان الطباع: مرجع سابق، ص
 محمود عدوان، مقابلة.(  1)
 أحمد عدوان، مقابلة.(  2)
 أبو عودة، مقابلة؛ أحمد عدوان، مقابلة.(  3)
 أحمد عدوان، مقابلة.(  4)
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اإلخوان باألسلحة، ولكن تدخل وجهاء ومخاتير البلدة استطاعوا اخراج المصلين، 
 .(1)وانهاء المشكلة دون حدوث أي اشتباكات

اث التي واجهت اإلخوان، إال أن مسجد العجمي أصبح مركزًا ومقرًا ورغم تلف األحد
 .(2)للحركة ونقطة انطالق لهم 

 مسجد النصر:   -ب
رغم الصعوبات التي واجهت اإلخوان في مسجد العجمي، إال أن ذلف لم يثنيهم 
عن التفكير في التواجد في معظم مساجد المنطقة، لإلحتكاف بأكبر شريحة من 

شر دعوتهم، ويعتبر مسجد النصر أحد وأهم المساجد في الناس من أجل ن
 المنطقة، بسبب موقعه المركزي، ومكانته التاريخية، وكثرة أعداد المصلين فيه،

اإلسالمية التي تتبع مباشرة للحاكم العسكري  ورغم أن المسجد تابع لاوقاف
ن اإلخوان الصهيوني، وكذلف السيطرة العاولية والتنظيمات اليسارية عليه، اال أ

صرار اإلخوان على التواجد في  أصروا على التواجد فيه، ويمكن أن نعزي تمسف واا
  -مسجد النصر إلى األسباب التالية:

أن المسجد شهد بداية انطالقة اإلخوان، فقد ألقى الشيخ صالح شحادة الدروس 
 .(3)م0909والندوات فيه منذ عام 

لبلدة فهو مسجد القرية الذي يؤمه الموقع المتميز للمسجد، حيث يقع في وسط ا -أ
جميع المصلين خصوصًا أنه لم يكن لديهم غيره، وذلف يضمن لإلخوان أعدادًا 

 كبيرة من الناس، لنشر أفكارهم ودعوتهم.
القيمة التاريخية للمسجد، حيث يرجع بناؤه إلى العصر المملوكي كما بين ذلف 

كل ذلف جعل للمسجد علماء اآلثار من خالل اللوحة التأـسيسة للمسجد، 
                                                           

 أحمد عدوان، مقابلة.(  1)
 محمود عدوان، مقابلة.(  2)
 أبو سلمان، مقابلة.  (  3)
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روحانية خاصة، فهو مسجد تحن إليه كل القلوب، وتعتبره موطن اآلباء 
 .(1)واألجداد

 .(2)ضيق المسجد العجمي حيث أخذ يكتظ بالمصلين وبالشباب
لقاء الدروس الدورية، وخاصة يوم السبت  لذلف حرص اإلخوان على التواجد فيه، واا

اء، لكن اإلخوان واجهوا العديد من من كل أسبوع ما بين صالة المغرب والعش
الصعوبات منها: حادثة اعتداء بالضرب على الشيخ محمود أبو سلمان اثناء 
إعالن اآلذان، حيث قام أحد المصلين بضربه، وطلب منه أن يقرأ الفاتحة مع 

خارج  التنظيمات اليساريةنهاية االذان، وأثر ذلف تجمع عددًا كبيرًا من أفراد 
ن ويهددون اإلخوان والشيخ صالح المتواجدين داخل المسجد، المسجد يتوعدو 

وحدثت الفوضى داخل وخارج المسجد، وتادخل األهالي والمخاتير وأخرجوا اإلخوان 
 .(3) ومعهم الشيخ صالح من المسجد

ولم يقتصر األمر عند هذا الحد بل قام بعض المتجمعين خارج المسجد بتحطيم 
دة، كذلف قاموا برشق اإلخوان بالحجارة أثناء سيارة الشيخ محمد صابر أبو عو 

، مما أضطرهم للخروج من بيت حانون متوجهين لبيت أبو (4))خروجهم من المسجد
ماهر تمراز في مخيم جباليا، وبعد ثالثة أيام من الحادثة ومع تدخل كبار العاوالت 

  .(5) والمخاتير رجع اإلخوان إلى بيت حانون
خوان أن الشيخ عبد العزيز منطقة، ولكن تفاجأ اإلاخذت االوضاع تستقر في ال

حد قادة الجهاد اإلسالمي( يأتي لمسجد النصر ليعطي درسًا في الوقت أعودة )
المحدد لهم، ولكن اإلخوان عالجوا الموقف بحكمة فلم يعترضوه، بل إن الشيخ 

                                                           

 الكفارنة، مقابلة.(  1)
 ؛ أحمد عدوان، مقابلة.محمود عدوان، مقابلة(  2)
 أحمد عدوان، مقابلة؛ أبو عودة، مقابلة؛ أبو سلمان، مقابلة.  (  3)
 أحمد عدوان، مقابلة.(  4)
 أبو عودة، مقابلة؛ أبو سلمان، مقابلة.(  5)
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 ،(1)صالح بعد أن انتهى الشيخ عبد العزيز عودة من درسه شكره وأثنى عليه
أصر اإلخوان على االستمرار في إلقاء الدروس يوم الرغم من تلف األحداث فقد وب

 .(2)السبت في الوقت المحدد لهم
كانت تلف األحداث التي مرت باإلخوان في مسجد النصر، أحد فصول معاناة 

 اإلخوان في بيت حانون، والتي زادتهم تصميمًا، وثباتًا على موقفهم الدعوي.
 عزبز:مسجد عمر بن عبد ال -ت

بعد المضايقات التي القاها اإلخوان في مسجد النصر وضيق المكان في المسجد 
العجمي، اخذوا يبحثون عن بديل في وسط البلد يكون مركزًا لدعوتهم، لذلف شرعوا 
مع بعض وجهاء بيت حانون وخاصة الشيخ أحمد القرمان بجمع التبرعات من 

فيذ المشروع الذي افتتح عام أجل بناء مسجد في أرض األوقاف وبدأوا في تن
م، وأطلق عليه اسم مسجد عمر بن عبد العزيز، ليصبح مركزًا لدعوة 0961

، حيث خصص جزء منه مصلى للنساء والذي كان يستخدم (3)اإلخوان وأنشطتها
أيضًا مركزًا لتحفيظ القرآن العظيم الذي احتضن بين جانبيه عدد كبير من حلقات 

 .(4)القرآن
 :العمل المؤسسي .3

رسخ اإلخوان االعتمادية المتبادلة والتكامل للمؤسسات مع المساجد، الستكمال 
، ولما كانت لإلسالمالدور الدعوي لهم، وتأصيل حركتهم في فلسطين، وانبعاث 

الجمعية اإلسالمية احدى مؤسسات اإلخوان التي ُأنشأت لترعى أهداف اإلخوان 
جتمع، فقد قام اإلخوان في بيت في غزة، وتنشر استراتيجيتهم وأفكارهم في الم

حانون بدايًة، بتفعيل أنشطة مشابهة ألنشطة الجمعية اإلسالمية، وذلف لحين توفر 
                                                           

 أبو عودة، مقابلة؛ اليازجي، مقابلة.(  1)
 أبو عودة، مقابلة.(  2)
 اليازجي، مقابلة.(  3)
 بلة.الكفارنة، مقا(  4)
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اإلمكانات والظروف إلنشاء فرعًا للجمعية اإلسالمية، وكان أهم هذه االنشطة كما 
 يلي:
 مراكز تحفيظ القرآن الكريم: -أ

نيات، حيث كان يف السبعظهرت حلقات تحفيظ القرآن في بيت حانون منذ منتص
يقوم عليها الشيخ محمود أبو عودة، والذي كان كبير السن، وكان لإلخوان اهتمام 
حياوهم للدين  خاصًا بحلقات تحفيظ القرآن، وذلف ضمن برنامجهم الدعوي، واا
اإلسالمي بين الناس، حيث واتخذوا من مصلى النساء في مسجد عمر بن عبد 

 .(1)صًا لتحفيظ القرآنم مركزًا خا0960العزيز عام 
ويعتبر الشيخ خليل القوقا النواة األساسية لمركز تحفيظ القرآن في بيت حانون، فقد 
تولى اإلشراف على حلقات التحفيظ في المسجد، حيث كانت تعقد بعد صالة 
العصر بعد انتهاوه من عمله كمدرس، ومع مرور الزمن تضاعفت أعداد الحلقات 

، وقد ساعده (2)شيخ خليل القوقا لتصل إلى ستين حلقةالتي كان يشرف عليها ال
في حلقات التحفيظ عدد من اإلخوان منهم، أحمد عدوان وصبحي اليازجي، 
واستمر الشيخ خليل القوقا مشرفًا عأما لها، وقد ركز اإلخوان في حلقات التحفيظ 
على األطفال من الذكور واإلناث التي تولى تحفيظهن شقيقة الشيخ صبحي 

، (4)طالب 211، وقد زادت عدد الحلقات حيث تجاوز عدد الطالب (3)ازجيالي
وقد كان لحلقات حفظ القرآن الكريم دورًا هأما في تأسيس الحركة في تلف 

 .(5)المرحلة
اال ان هذا النشاط في حلقات تحفيظ القرآن واإلقبال المتزايد عليها،  ومع الزيادة

ف قاموا باالعتداء على المحفظين والقاومين المتميز لم يرق للتنظيمات األخرى، لذل
                                                           

 الكفارنة، مقابلة.(  1)
 اليازجي، مقابلة.(  2)
 أحمد عدوان، مقابلة.(  3)
 اليازجي، مقابلة.(  4)
 أحمد عدوان، مقابلة.(  5)
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، فقذفوا حلقات التحفيظ القرآن بالحجارة، كي يفر األطفال (1) على هذا النشاط
 .(2)منها، ثم وصل األمر بهم إلى االعتداء على الشيخ صبحي اليازجي بالضرب

بناء رغم ذلف، فقد استمرت حلقات تحفظ القرآن وازاد اهتمام اإلخوان بها، فقاموا ب
 .(3)مركز لتحفيظ القرآن الكريم، ُأطلق عليه اسم مركز النور المصطفى

 روضة األطفال:  -ب
أهتم اإلخوان برياض األطفال إدراكًا منهم بضرورة رعاية الندء منذ نعومة 
أظفارهم لترسيخ المفاهيم اإلسالمية الصحيحة، والحفاظ على الفطرة السليمة لديهم، 

صالح السلوف وتقويم االع وجاج وخاصة أن الطفل يتأسى باآلخرين، لذلف قام واا
اإلخوان بوضع منهاج تربوي إسالمي يعتمد على سلسلة من اإلجراءات لتنفيذه، 
التي من أهمها: انه يتالءم مع الفوة العمرية المستهدفة، تنفذه مربيات فاضالت 

على غرسها يتميزن بالخبرة واألداء المميز، يدركن مفاهيم ومبادئ اإلسالم، ويعملن 
 .(4)في الندء

وقد تضمن المنهاج حفظ القرآن الكريم، وسنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
وسيرته، وتعلم العبادات األساسية، كالوضوء والصالة، واالستماع إلى األناشيد 
اإلسالمية، وترديدها، إلى جانب تعلم مبادئ القراءة والحساب، كما شمل البرنامج 

لترفيهي، فزودوا رياض األطفال باأللعاب المناسبة، وذلف بهدف االهتمام بالجانب ا
 .(5)جذب األطفال والترويح عنهم

م، كان مقرها بيت الشيخ 0962وقد أنشأ اإلخوان أول روضة في بيت حانون عام 
صبحي اليازجي، وهى عبارة عن غرفتين، وقد قامت األخت ابتسام اليازجي 

تهدفة فكانت ما دون سن ست سنوات، مع باإلشراف والتدريس، أما الفوة المس
                                                           

 أحمد عدوان، مقابلة.(  1)
 أحمد عدوان، مقابلة.(  2)
 الكفارنة، مقابلة.(  3)
 .62أبو الروس، اإلخوان المسلمون في قطاع غزة، ص (  4)
 جع السابق.المر (  5)
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التركيز على أبناء اإلخوان والمقربين منهم، وكان الدوام اليومي على مرحلتين، 
 .(1)مساءً  4 – 2صباحًا، والثانية: من الساعة  02 – 01االولى: من الساعة 

ومع ازدياد اعداد االطفال الملتحقين بالروضة، وضيق المكان، قرر اإلخوان بناء 
للروضة قرب مسجد عمر بن عبد العزيز، حيث اختير المكان وعمل التصميم  مقر

م، ثم الضربات المتالحقة التي ادت 0960الخاص بالبناء ولكن قيام انتفاضة عام 
 .(2)إلى الحيلولة دون إنجاز المشروع

قيام اإلخوان بمثل هذه األنشطة، ساهم بدور كبير في  إنوأخيرًا يمكن القول 
كبير من الشباب اليهم، حيث اصبحت الحركة بأنشطتها  استقطاب عدد

 االجتماعية والرياضية والثقافية داخل كل بيت في المنطقة. 
 المرحلة الثانية: تكوين األجهزة واختبار القوة: 

أدرف اإلخوان األهمية االستراتيجية للعمل السياسي السري، الذي يدعم العمل 
مرحلة المواجهة والتصدي لالحتالل الدعوي، إذ ال غنى عنه للوصول إلى 

 الصهيوني.
وقد بدأ الشيخ أحمد ياسين وقيادات اإلخوان في قطاع غزة العمل السري، بتأسيس 
جناحين سريين، األول: عسكري باسم "المجاهدون الفلسطينيون، والثاني: أمني 
 باسم جهاز المجد، وقد خطوا خطوات هامة بذلف؛ استعدادًا لتصعيد المواجهة مع

 .(3) االحتالل
في قطاع غزة وذلف في أواخر عام ترتيب للعمل العسكري أخذ اإلخوان بال

م، حيث عقد مؤتمر إخواني ثاني حضره عدد كبير 0962م، وبداية عام 0960
من قيادة اإلخوان في قطاع غزة، والذي كان من أهم قراراته، تشكيل جهاز 

                                                           

 اليازجي، مقابلة.(  1)
 اليازجي، مقابلة.(  2)
 .092أبو العمرين، حركة المقاومة اإلسالمية حماس جذورها، ص (  3)
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مجلس عسكري  يشرف  ، وتشكيل(1)عسكري، للعمل ضد االحتالل الصهيوني
كل  على عملية اإلعداد والتجهيز، وقد أشرف عليه الشيخ أحمد ياسين ويساعده 

األعضاء قام ، وقد (2)إبراهيم المقادمة، وأحمد الملح، وعبد الرحمن تمرازمن:
الثالثة بجوالت مكثفة لجمع السالح من كل مكان ممكن في فلسطين، وبالتعاون 

 .(3)ال التسليحمع كل شخص لديه خبرة في مج
وتقتصر الدراسة على دور منطقة بيت حانون في تأسيس الجناح العسكري " 

 .(*)المجاهدون الفلسطينيون
                                                           

 02/0/2112شهاب، محمد: مقابلة أجراها مركز التاريخ الشفوي الجامعة اإلسالمية، غزة، يوم االثنين (  1)
 إلسالمية بجباليا النزلة.هـ، في الجمعية ا0423جمادي األول  2الموافق 

م، حصل على الثانوية العامة من 0928/ 03/9محمد عبد الهادي عبد الرحمن محمد شهاب، من مواليد جباليا  -
م، نضم 0961، وتخرج من جامعة القاهرة كلية الصيدلة عام %62بمعدل 0904مدرسة الفالوجا بجباليا عام 

م، اعتقل في مطلع عام 0962اط في العمل العسكري عام م، انخر 0902الى حركة االخوان المسلمين عام 
م بتهمة التحريض لمدة ألربعين يومًا، وستة أشهر عدم تنفيذ، وغرامة مالية، ثم اعتقل مرة اخرى على 0964

م، مع الشيخ أحمد ياسين واخوانه، حكم عليه عشرة 22/8/0964قضية التنظيم العسكري اإلسالمي في 
م قبل انتهاء المدة بأشهر قليلة نتيجة إصابته بمرض فقر دم، احد مؤسسين 0992سنوات، وأفرج عنه عام 

م ضمن قاومة التغيير 2118حزب الخالص الوطني اإلسالمي، انتخب ناوب في المجلس التشريعي عام 
 واالصالح . شهاب، مقابلة.

كتبه، المكتب اإلعالمي م في م2102/ 28/0ياسين، مقابلة؛ تمراز، عبد الرحمن: مقابلة، يوم الخميس (  2)
 محافظة شمال غزة. –لحركة المقاومة اإلسالمية حماس 

تشرين أول  0الشيخ عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرحمن تمراز )ابو ماهر(، من مواليد بلدة إسدود، ولد في  -
ل محاسب م، ولم يكمل تعليمه، عم0981م،أنهى دراسته الثانوية  القسم العلمي في عام0942)أكتوبر( عام

عام بعد ذلف عمل في التجارة العامة، له رصيد في العمل السياسي منذ بداية أحداث  02في بلدية غزة لمدة 
م.اعتقل من 0986م، حيث التحق بجماعة اإلخوان عام 0980االحتالل الصهيوني ألراضي الفلسطينية عام

ًا بتهمة حيازة أسلحة، تم الفرج عنه م، وحكم عليه بالسجن اثنى عشر عام0964قبل االحتالل الصهيوني عام
م، كما تم اعتقاله ثالث مرات من قبل السلطة الفلسطينية، ُأستشهد له ثالثة من 0998انتهاء مدة حكمه عام 

 أوالده أثناء العمل الجهادي، و هم مصعب و هيام و ماهر. تمراز، مقابلة.
 ؛ تمراز، مقابلة. 030ابق، ص عدوان، عاطف: الشيخ أحمد ياسين حياته وجهاده، مرجع س(  3)

سمي الجهاز العسكري لإلخوان المسلمين باسم "المجاهدون الفلسطينيون" وجاءت هذه التسمية بتوجيه من  )*(
اإلخوان في الخارج تيمنًا بالمجاهدين األفغان في تلف المرحلة، ولم يكن للجهاز العسكري في البداية عند التجهيز 
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 تأسيس الجهاز العسكري في بيت حانون:
تشكلت أول مجموعة عسكرية في بيت حانون من الشيخ صالح والشيخ محمد 

هر(، كان العمل سريًا صابر أبو عودة، وبمشراف الشيخ عبد الرحمن تمراز)أبو ما
للغاية، لذلف كان اختيار االفراد حسب المواصفات التي تتناسب مع سرية الجهاز، 

 ومن هذه المواصفات:
 أن يكون قريبًا من القيادة، ولديه السرية. -0
 امتالكه بعض مقومات العمل العسكري، والتي تعينه على العمل في الجهاز. -2
 .(1)تدبير والتصرفالقدرة على االجتهاد بالعمل وحسن ال -3

يقول الشيخ محمد صابر أبو عودة " كان الشيخ صالح شحادة المرجعية الدعوية 
لنا تقريبًا، فأخبرني أن هناف قسم إلعداد العمل العسكري وأنا وأنت سنكون في هذا 

 ألننيالعمل، وافقت بسرعة على العمل معه، وكان سبب اختياري من بين االخوة 
ختارني من بيت األخوة بصفتي قريب منه على أساس أن كنت قريب منه، ولكن ا

وكذلف كنت امتلف بعض األمور التي تساعدنا على ذلف مثل  أكون مساعده،
 .(2)البيارة والسيارة واالجتهاد بالعمل"

أبو عودة لشحن وتخزين  محمد صابروقد بدأت المجموعة عملها؛ بتكليف الشيخ 
اده في البيارة، فقد كانت تُنقل األسلحة من األسلحة في المكان السري الذي تم إعد

بيت الشيخ تمراز في معسكر جباليا ضمن إجراءات معينة، وذلف عبر ُطرق 
محل داخل السوق المركزي، بعدها بيوم أو ثم يتم تخزينها في  مواصالت اعتيادية،

يومين يتم تخزينها في المخزن السري، وقد تم تخزين ثالث شحنات لاسلحة بتلف 
  .(3)ريقةالط

                                                                                                                                              

نما سمي في وقت متأخ م، بعد تولي صالح شحادة قيادة الجهاز العسكري، أما قبل ذلف 0968ر في العام اسم واا
 فكان اإلخوان المسلمون في طور اإلعداد، ولم يسموا بعُد جهازهم العسكري، ياسين، مقابلة.

 أبو عودة، مقابلة.(  1)
 أبو عودة، مقابلة.(  2)
 أبو عودة، مقابلة.(  3)
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، ( M16قطعة منها: )ستة قطع ) 08وخالل مدة تزيد ثالثة اشهر تم تخزين 
 .(1) (كالشينكوف، واثنتين من نوع عوزة، وباقي الكمية مسدساتوثالثة قطع 

كما قام الشيخ صالح بتدريب كل من الشيخ محمد صابر أبو عودة، والشيخ 
 .(2)ب واالستخدامصبحي اليازجي على السالح من حيث التفكيف والتركي

 االكتشاف واالعتقال:
أدى التشعب واشتراف أكثر من شخص في عملية شراء السالح، إلى لفت أنظار 

األشخاص الذين تم التعامل معهم،  إضافًة إلى أن بعضأجهزة األمن الصهيونية، 
أن ، فقد اتضح (3) لم يكونوا على مستوى األمن المطلوبالسيما تجار السالح 

طه أحد تجار األسلحة والمخدرات، بعد ضبالصهيونية استطاعت تجنيد المخابرات 
 .(4) في تجارة حشيد، وذلف لمتابعة االخوة وشراوهم لاسلحة

كانت قوات االحتالل واجهزتها االمنية قد قررت وضع حد، لنشاط المجموعات 
م، قامت قوات االحتالل باعتقال عرب مهرة 22/18/0964اإلسالمية، وفي يوم 

مد سمارة، )وهما من أفراد الجهاز العسكري في منطقة جباليا النزلة(، ثم تم ومح
، وبعد ذلف داهمت قوات (5)تحويلهما إلى أقبية التحقيق في سجن غزة المركزي

الجيد الصهيوني صيدلية محمد شهاب في جباليا النزلة، وتم اعتقاله وتحويله إلى 
لتحقيق، تم اعتقال عبد الرحمن تمراز ، وبعد جوالت متتالية من ا(6)معتقل المجدل"

، وكمـا اعتقل إبراهيم (7)ثم باقي المجموعة وعلى رأسها الشيخ أحمد ياسين
                                                           

 أبو عودة، مقابلة.(  1)
 عودة، مقابلة. أبو(  2)
عاطف عدوان، المقاومة المسلحة لدى فكر وسلوف الشيخ الشهيد أحمد ياسين، بحث منشور في مؤتمر اإلمام (  3)

م، الجامعة اإلسالمية، غزة، كلية اآلداب، 2112مارس  23 – 20الشهيد أحمد ياسين، المنعقد في الفترة ما بين 
 .0199، ص 2)د. ط(، جـ

 شهاب، مقابلة.  (  4)
 ياسين، مقابلة؛ تمراز، مقابلة.(  5)
 شهاب، مقابلة.(  6)
 تمراز، مقابلة؛ شهاب، مقابلة.(  7)
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، بينما تمكن أحمد الملح من (1)المقادمة، وصـالح شحــادة، ومحمد صابر أبو عودة
 .(2)الهروب عبر الحدود المصرية، وكان خروجه بأمر من الشيخ أحمد ياسين

صالح قد أخبر الشيخ محمد صابر أبو عودة أن قوات االحتالل قامت كان الشيخ 
خفاء األسلحة في  باعتقال اإلخوة في الجهاز، وطلب منه أخذ الحيطة والحذر؛ واا
البيارة جيدًا، وبعد فترة تم اعتقال الشيخ صالح والشيخ محمد صابر أبو عودة، وتم 

 .(3)اقتادوهم لسجن السرايا بغزة
الشيخ صالح شحادة و الشيخ محمد صابر أبو عودة، أن وكان سبب اعتقال 

(، لتخزينها عند الشيخ محمد صابر M16األخوة وصلت لهم ستة قطع من نوع)
عتقال اأبو عودة، ولكن ارجعت احداهن بعد ما تبين ان بها عطل، وبعد فترة 

الشخص الذي بحوزته قطعة السالح المرجعة، وهذا فتح ملف جديد للتحقيق، وذلف 
القطع الستة كانت مسروقة من معسكر للجيد الصهيوني داخل أراضي عام  إن

م، وعليه البد من احضار القطع الخمسة االخرى، واستمر التحقيق حتى 0946
 .(4)وصلوا للشيخ صالح شحادة و الشيخ محمد صابر أبو عودة

ب استمر االحتالل بالتحقيق مع جميع افراد الخلية مستخدمين جميع أنواع التعذي
من أجل نزع االعتراف من الشيخ أبو ماهر تمراز، ومحمد سمارة، وعرب مهرة 
على الشيخ صالح، الذي جاءوا به ليتواجه مع محمد صابر أبو عودة ويطلب منه 
االعتراف ألن األمور قد انتهت، ولكن محمد صابر أبو عودة أصر على عدم 

اعتراف، ولكن وبعد ان  االعتراف، واستمر التحقيق معه خمسة أيام متواصلة دون
انكسرت يده، واحدى فقرات ظهره اثناء التحقيق، مما عرضه أللم شديد، وعندها 
أيقن أنه ال فاودة من عدم االعتراف، فقد كانت قسوة التعذيب ال يتصورها بشر، 

                                                           

 تمراز، مقابلة.(  1)
 .002أبو الروس، اإلخوان المسلمون في قطاع غزة، ص (  2)
 أبو عودة، مقابلة.(  3)
 أبو عودة، مقابلة.(  4)
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حة، ويبدو أن وبعد اعترافه، أخذوه إلى البيارة لياًل ليدلهم على مكان إخفاء األسل
خفاوها في  أحد إخوته كان قد رصد مكان إخفاء األسلحة، فقام بأخذ عدد منها، واا
موضع آخر، لذلف عندما وصل كل  من محمد صابر أبو عودة ومخابرات 
االحتالل للمكان، لم يجدوا كمية االسلحة بكاملها، فسألوه عن البقية، فأخبرهم بعدم 

ت سلطات االحتالل بمعالن حظر تجوال على معرفة ذلف، وفي اليوم التالي قام
منطقة المحيطة ببيت محمد صابر ابو عودة، وداهموا المكان، وأخذو شقيقه أحمد 
عبد العزيز إلى البيارة، وطلبوا منه أن يخرج األسلحة، في البداية أنكر أن يكون 
لديه علم، ولكن وبعد مواجهته مع اخيه محمد صابر اعترف عن مكان االسلحة، 

تم اعتقاله لمدة ثالثة ايام حيث إطالق سراحه ألنه لم يكن له عالقة بالخلية، و 
 .(1)وبهذا انتهت عملية التحقيق

مع المعتقلين،  أجرتها سلطات االحتالل الصهيونيةحقيقًة، كانت التحقيقات التي 
نتيجة حتمية ألعنف تعذيب استخدمته  هم،والتي أدت إلى انتزاع االعترافات من

ت الصهيونية ضدهم، فقد أدت التحقيقات إلى كسور في مناطق مختلفة المخابرا
 .(2)من أجسامهم، هذا خالفًا للضرب المبرح على مناطق متعددة من أجسادهم

بعد انتهاء المخابرات الصهيونية من التحقيقات، واعتقال المجموعة وعلى رأسهم 
طاع غزة، التي وجهت الشيخ أحمد ياسين، تم إرسالهم إلى المحكمة العسكرية في ق

خوانه، تهمة اإلشراف على تكوين تنظيم عسكري إسالمي،  للشيخ أحمد ياسين واا
جاء في الوحة االتهام التي قدمتها النيابة  إذ يهدف إلى تدمير دولة "إسراويل"،

العامة "اإلسراويلية" "أن الشيخ أحمد ياسين أقام منظمة إسالمية متطرفة، ووضع 
على دولة "إسراويل"؛ باستخدام القوة والعنف إلقامة دولة دينية  لها هدفًا هو القضاء

 .(3)مسلمة مكانها"
                                                           

 أبو عودة، مقابلة.(  1)
 ؛ تمراز، مقابلة.0199لحة، ص عدوان، المقاومة المس(  2)
 م.02/4/0994الوحة اتهام الشيخ أحمد ياسين ومجموعته، الصادرة بتاريخ (  3)
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ولكي تبالا النيابة في خطورة التهم، أحضرت األسلحة إلى قاعة المحكمة، وشكلت 
منها معرضًا عسكريًا داخل القاعة، وكان ذلف أمرًا غير مألوف في مثل تلف 

وقد صدر الحكم بالسجن ‘ (2)م0964/ 02/ 18وانتهت المحاكمة في  ،(1)القضايا
على الشيخ أحمد ياسين بثالث عشرة سنة، والشيخ عبد الرحمن تمراز باثنتي عشر 

عشر سنوات، ومحمد سمارة بتسع ة بسنة، وكل من محمد شهاب ومحمد عرب مهر 
براهيم المقادمة بثماني سنوات، ومحمد صابر أبو عودة بثالث سنوات،  سنوات، واا

وقد عدت تلف األحكام من قبل المحكمة "الصهيونية" ؛ بسنتين وصالح شحادة
 .(3)المحكمةقاعة كل من وجد في بها  أحكام عالية جدًا، لدرجة فوجئ

على أثر هذه ذلف حدث صدا كبير بين الناس، حيث بدأ اليساريون والعلمانيون 
ة، وكان يروجوا أن هذا السالح كان القصد منه قتل القيادات الوطنية هذا أخذ فتر 

 اإلخوان يدافعون عن إخوانهم أحمد عدوان
أما بخصوص الصف التنظيمي فقط بقي متماسف وذلف لوجود بعض اإلخوة الذين 

 كان عندهم دراية وخبرة بالصف الحركي والتنظيمي محمود عدوان
منطقة بيت حانون كان لها الدور الريادي والمبكر في  إنوأخيرًا، يمكن القول 

من نقل األسلحة وتخزينها والتدرب عليها، وأن أبناؤها أسسوا العمل العسكري 
لحركة اإلخوان المسلمين في غزة، فقد دفعوا غاليًا من أعمارهم وحياتهم، وجندوا 
أنفسهم لخدمة دينهم وقضيتهم، وذلف دليل على انتماء تلف المنطقة وأبناوها لدينها 

 وأرضها وقضيتها.
 الخاتمة:

لمســلمين فــي قطــاع غــزة بعــد االحــتالل اإلســراويلي للقطــاع بــالرغم مــن أن اإلخــوان ا
م اتجهــوا نحــو التربيــة واإلعــداد لجيــل قــادر علــى التحريــر، وغــابوا عــن 0980عــام 

                                                           

 .021عدوان، الشيخ أحمد ياسين، ص (  1)
 الوحة اتهام الشيخ أحمد ياسين.(  2)
 شهاب، مقابلة.  (  3)
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العمل الوطني إال أنهم اسـتطاعوا خـالل هـذه الفتـرة مـن ممارسـة العمـل الـدعوي مـن 
العناصـر  بناء وتكوين نواة صـلبة للتنظـيم فـي القطـاع مـن خـالل ضـم العشـرات مـن

الشابة في كافة مدن وقرى القطاع، وكانت بيت حانون أحد هـذه القـرى التـي مـارس 
فيهــا اإلخــوان المســلمون العمــل الــدعوي فــي وقــت مبكــر ممــا ســاعد فــي دفــع تنظــيم 

 اإلخوان المسلمين إلى األمام في هذه المنطقة.
ــيهم الطيبــة والفطــرة المتدينــة  إن طبيعــة أهــالي بيــت حــانون طبيعــة قرويــة يغلــب عل

السليمة والتمسف باألرض، فكان ذلف له األثر الواضح في انضمام عدد مـن شـباب 
 المنطقة إلى تنظيم اإلخوان في فترة وجيزة.

م سيطر االحتالل الصهيوني على جميع مناحي الحياة في 0980بعد حرب عام 
طتهم ونشر قطاع غزة مثل المساجد التي اعتمد عليها اإلخوان في إقامة أنش

استقطاب األفراد إليهم، لذا عمل اإلخوان على إخراجها من داورة السيطرة فكرتهم و 
المباشرة لسلطة االحتالل الصهيوني من خالل بناء عشرات المساجد األهلية غير 
المسجلة في داورة األوقاف والبعيدة عن السيطرة المباشرة لسلطة االحتالل مثل 

ز في بيت حانون، كما عملوا على مسجد العجمي و مسجد عمر بن عبد العزب
السيطرة على بعض المساجد التابعة لداورة األوقاف مثل مسجد النصر في بيت 
حانون أيضًا، وبذلف أصبحت غالبية مساجد بيت حانون تحت سيطرة اإلخوان 

 المسلمين ال ينافسهم فيها أحد.
كان صادقًا، إذ إن تبني اإلخوان المسلمين للعمل العسكري مع بدايات الثمانينيات 

كانت بمشراف مباشر من القيادات األولى لإلخوان المسلمين في قطاع غزة مثل 
براهيم المقادمة وصالح شحادة، كما شاركت عناصر من  الشيخ أحمد ياسين واا
مناطق متعددة في القطاع في هذا العمل، وكان لبيت حانون الحظ األوفر 

بتبني التوجه الجماعة الجدية لدى  بالمشاركة في هذا العمل، وهو ما يشير إلى
 الجديد، بمعنى أنها لم تكن مجرد مغامرة لمجموعة ثانوية على هامد التنظيم. 
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المسلمين بالتنافر والعداء اإلخوان مع  تميزت عالقة القوى السياسية الفلسطينية
وتمثل ذلف في موقف التنظيمات اليسارية من أحداث مسجد العجمي  وسوء النية،

 .، وتدخلهم المباشر في الصدام مع اإلخوانوالنصر
ن ما يميز دعوة اإلخوان المسلمين عن التنظيمات االخرى منهج الوسطية وتقبل إ

األخر، ولكن الظروف والضغوطات التي مورست ضدها في تلف الحقبة جعلتها 
حدث مع اإلخوان في منطقة بيت  تلجأ ألسلوب مخالف لذلف المنهج، وهذا ما

 حدث الصدام مع الجبهة الشعبية في مسجد النصر.  حانون عندما
 :المصادر والمراجع

جهود حركة المقاومة االسالمية )حماس( في االنتفاضة البابا، رجب حسن:  .0
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، غزة: 15554 -1591الفلسطينية 

 م.2101الجامعة االسالمية، 
: محمد خلة )الباحث(، غزة: محفوظات مركز تمراز، عبد الرحمن: مقابلة أجراها .2

 .م2102/ 28/0التأريخ والتوثيق الفلسطيني، 
، كفر قرع، فلسطين: دار الهدى، 2، ق0، جبالدنا فلسطينالدباغ، مصطفى مراد:  .3

 م.0990
، اإلخوان المسلمون وقضية فلسطين في القرن العشريندخان، عبد الفتاح:  .4

 م.2114، 0الدراسات، فلسطين، ط)جزوين( غزة: مركز النور للبحوث و 
، م1591-1549اإلخوان المسلمون في قطاع غزة أبو الروس، محمد توفيق:  .2

 م.2110رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية،
الزعانين، محمود: بيت حانون تاريخ وحضارة، غزة: منشورات المركز القومي  .8

 م.2119للدراسات والتوثيق، 
أبو سلمان، محمود: مقابلة أجراها: مركز التاريخ الشفوي الجامعة اإلسالمية، غزة:  .1

 م.2113/ 9/3محفوظات مركز التاريخ الشفوي بالجامعة اإلسالمية بغزة، 
، عمان: األهلية للنشر معجم أسماء القرى والمدن الفلسطينيةشراب، محمد:  .9

 م.2111والتوزيع، 
مركز التاريخ الشفوي الجامعة اإلسالمية، غزة:  شهاب، محمد: مقابلة أجراها: .5

 .02/0/2112محفوظات مركز التاريخ الشفوي بالجامعة اإلسالمية بغزة، 
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، تحقيق ودراسة: عبد إتحاف األعزة في تاريخ غزةالطباع، عثمان مصطفى:  .11
 م.0999، 0اللطيف زكي أبو هاشم، غزة: مكتبة اليازجي، ط

، القاهرة: مية في قطاع غزة بين الدعوة والسياسةالحركة اإلسالأبو عامر، عدنان:  .11
 م.2118، 0مركز اإلعالم العربي، ط

عدوان، أحمد عبد اهلل عبد الهادي: مقابلة أجراها مركز التاريخ الشفوي، غزة:  .12
 م.00/0/2113محفوظات مركز التاريخ الشفوي بالجامعة اإلسالمية بغزة، 

 .م0990، غزة: د.ن.، ادهالشيخ أحمد ياسين حياته وجهعدوان، عاطف:  .13
-0946عدوان، عاطف: "السياسة المصرية نحو الحركة اإلسالمية في قطاع غزة  .14

 م.0994، 2، عدد2، مجلدمجلة الجامعة اإلسالميةم"، 0926
عدوان، عاطف: المقاومة المسلحة لدى فكر وسلوف الشيخ الشهيد أحمد ياسين،  .15

مارس  23–20لفترة ما بين ، المنعقد في امؤتمر األمام الشهيد أحمد ياسين
 .2م، غزة: الجامعة اإلسالمية، كلية اآلداب، جـ2112

عدوان، محمود علي عبد اهلل: مقابلة أجراها: مركز التاريخ الشفوي الجامعة  .11
اإلسالمية، غزة: محفوظات مركز التاريخ الشفوي بالجامعة اإلسالمية بغزة، 

 م.02/9/2112
اإلسالمية حماس جذورها ونشأتها، ودورها  حركة المقاومةأبو العمرين، خالد:  .00

، رسالة لدرجة ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطوم، ديسمبر، م1554السياسي 
 م.0994

أبو عودة، محمد صابر عبد العزيز: مقابلة أجراها: مركز التأريخ والتوثيق  .19
 م.2100/ 0الفلسطيني، غزة: محفوظات مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني، 

ارنة، محمد نازف: مقابلة أجراها: مركز التاريخ الشفوي الجامعة اإلسالمية، غزة: الكف .15
 م.22/01/2112محفوظات مركز التاريخ الشفوي بالجامعة اإلسالمية بغزة، 

 م.02/4/0994الوحة اتهام الشيخ أحمد ياسين ومجموعته، الصادرة بتاريخ  .21
، غزة: محفوظات مركز اليازجي، صبحي: مقابلة أجراها مركز التاريخ الشفوي .21

 م.2102/ 02التاريخ الشفوي بالجامعة اإلسالمية بغزة، 
 غزة: : عصام عدوان، ونهاد الشيخ خليل،ياسين، الشيخ أحمد: مقابلة أجراها .22

 م.22/8/2112، والتوثيق الفلسطينيريخ أمركز التمحفوظات 


