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أبو شنب في العم   إسماصي  دور الشكيد
 المؤسساحي والنقابي والمكني واألكاديمي

 
 

 

 

 

 

 

 م2022 آب/أغسطس 21 تاريخ استالم البحث:
 م2022كانون األول /ديسمبر 13 تاريخ القبول لمنشر:

 الملخص

تناكؿ ىذا البحث دكر الشهيد إٝتاعيل أبو شنب ُب العمل ا١تؤسساٌب كالنقايب كا١تهٍت كاألكادٯتي، كفيو ثالثة 
دكره ُب العمل النقايب كا١تهٍت، كا١تبحث الثالث دكره  الثاٍلمباحث: ا١تبحث األكؿ دكره ُب العمل ا١تؤسساٌب، كا١تبحث 

ُب العمل األكادٯتي. كقد خلص البحث إىل أف الظركؼ االقتصادية كالبيئية أثرت ُب بناء شخصية أبو شنب الذم ٘تتع 
اء بصفات أىلتو للقيادة، كقد كاف لو دكر مشهود ُب إدارة اٞتمعية اإلسالمية كإنشاء ٚتعية الصالح كرابطة علم

فلسطُت كالعديد من ا٢تيئات كا١تراكز كا١تؤسسات، كما كاف لو دكر كبَت ُب تأسيس نقابة ا١تهندسُت كقيادهتا، إىل 
ا لكلية ٣تتمع العلـو ا١تهنية  جانب عملو ُب بلدية غزة ٍب جامعة النجاح فوكالة الغوث ٍب اٞتامعة اإلسالمية فعميدن

 كالتطبيقية.

لشعب الفلسطيٍت كٕتارهبم اٞتهادية كالًتبوية، لتكوف مدرسة تستفيد منها أكصى البحث بكتابة سَت قادة ا
 األجياؿ، كاالىتماـ بالدراسات كاألْتاث حوؿ ىذا ا١توضوع.

Abstract 

This study dealt with the role of the martyr Ismail Abu Shanab in the 
institutional, trade union, professional and academic work, and it included 
three topics: the first topic his role in the institutional work, the second 
topic his role in trade union and professional work, and the third topic his 
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role in academic work. The study concluded that the economic and 
environmental conditions affected the building of the personality of Abu 
Shanab, who had the skills that qualified him for leadership, and he had a 
recognized role in the management of the Islamic Society and the 
establishment of the Salah Society and the Association of Palestinian 
Scholars and many centers and institutions, and he also had a major role in 
establishing the Engineers Syndicate And its leadership, in addition to his 
work in the Gaza Municipality, An-Najah University, UN, the Islamic 
University, then as Dean of the Community College of Professional and 
Applied Sciences. 

The study recommended writing biographies of the leaders of the 
Palestinian people and their jihadist and educational experiences, to be 
lessons for generations to benefit from, and to pay attention to studies and 
research on this subject. 
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 مقدمة:
، بتاريخ إٝتاعيل حسن ٤تمد أبو شنبكلد 
ا، ُب (78)ـ1950/مارس/28 ، ٔتدينة غزة، كٖتديدن

، (79)الَتموؾ الرياضياألرض ا١تقاـ عليها حالينا ملعب 
 (80)كتعود أصوؿ عائلة )أبو شنب( إىل قرية اٞتية

حيث تعرضت عائلتو مثل بقية أبناء الشعب 
ـ، تاريخ 1948الفلسطيٍت للتهجَت من أرضهم عاـ 

اليت حلت على الشعب  (81)النكبة الفلسطينية
الفلسطيٍت إثر االحتالؿ الصهيوٍل ٢تا، كقد كلد 
إٝتاعيل بعد عامُت من ا٢تجرة، ك٘تيزت السنة اليت كلد 
فيها بأهنا باردة كقاسية على الالجئُت ُب ا١تخيمات، 

ىذه السنة بسنة الثلجة لكثرة  الفلسطينيوفكقد ٌٝتى 
 (82)تساقط الثلوج فيها

اد األعظم من عاش إٝتاعيل مثل السو 
الذم ىيٌجركا من ديارىم ُب نكبة  فلسطين أبناء
فا١تخيم ىو عا١تهم، كالفقر ىو القاسم ، 1948 عاـ

أميان كلكنو  "حسن" ا١تشًتؾ الذم ٬تمعهم. ككاف كالده
                                                           

عائشة أبو شنب، زكجة إٝتاعيل أبو شنب، اتصاؿ  (78)
 ـ(.2019/أكتوبر/16شخصي ُب تاريخ )

مقابلة إٝتاعيل أبو شنب خاصة ١تركز التأريخ كالتوثيق  (79)
 (.ـ2002/يونيو /27الفلسطيٍت، )

كيلو مًت   20اٞتية قرية صغَتة نسيا تبعد عن غزة حوايل  (80)
أخذ االسم معٌت الِّب الواسع، تنقسم اٞتية قضاء عسقالف، 

لثالث حارات، حارة الشنطي، حارة لقطوم، حارة الغبوف 
كىي اليت ينتمي إليها عائلة أبو شنب. اٞتية أرض اآلباء 

 (.33كاألجداد، السحار، )ص
( النكبة مصطلح سياسي يقصد بو عمليات التهجَت 81)

ألف  750ـ ألكثر من 1948القسرم اٞتماعي عاـ 
فلسطيٍت من بيوهتم كأراضيهم ُب فلسطُت ك٘تثلت ُب ٧تاح 

ُب السيطرة بقوة السالح  -بدعم من بريطانيا-اٟتركة الصهيونية 
على القسم األكِّب من فلسطُت كإعالف قياـ إسرائيل، موقع 
اٞتزيرة، النكبة جرح فلسطُت الغائر: 

url.com/y692gnqzhttps://tiny 
سنة الثلجة، ىشاـ ساؽ اهلل،  (82)

http://www.hosh.ps/archives/15894. 

كاف يستطيع قراءة القرآف الكرَل. ككاف حريصان على 
تعليم أبنائو كخاصة القرآف الكرَل، فما إف فتحت 

تعليم القرآف الكرَل أبواهبا حىت سارع  بعض مراكز
باشراؾ إٝتاعيل كىو طفل صغَت فيها، كقد قٌدر لو أف 
٭تفظ حوايل نصف القرآف الكرَل كىو ما يزاؿ ُب 

 (.83)ا١ترحلة االبتدائية من تعليمو
قضى معظم دراستو االبتدائية ُب مدرسة 

، كاف ذلك ما بُت (85)ُب النصَتات (84)ككالة الغوث
حيث تأثٌر كثَتان حينها  1961ك 1956 عامي

 (86)حماد الحسنات بتوٌجهات كرعاية األستاذ

                                                           

عائشة أبو شنب، زكجة إٝتاعيل أبو شنب، مكا١تة  83))
 ـ(.2019/نوفمِّب/1شخصية، )بتاريخ 

كتشغيل الالجئُت األمم ا١تتحدة إلغاثة  ( ككالة الغوث:84) 
أك اختصارنا أكنركا نسبة   الفلسطينيُت ُب الشرؽ االدٌل 

لالختصار ىي ككالة غوث كتنمية بشرية تعمل على تقدَل 
مليوف الجئ  5.6الدعم كاٟتماية ككسب التأييد ٟتوايل 

فلسطيٍت مسجلُت لديها ُب األردف كلبناف كسوريا كالضفة 
د حل ١تعاناهتم، موقع الغربية كقطاع غزة، إىل أف يتم إ٬تا

https://www.unrwa.org/ar. 
٥تيم النصَتات يعد ٥تيم النصَتات ثالث أكِّب ٥تيم  (85)

لالجئُت ُب فلسطُت بعد ٥تيمي جباليا كالشاطئ. أنشئ عاـ 
 588ـ، بلغت مساحة ا١تخيم سنة اإلنشاء حوايل 1948

ف قطاع غزة، ضمن "ا١تنطقة الوسطى"، دكًل، يقع ُب منتص
جنوب غرب مدينة غزة، على ساحل البحر ا١تتوسط؛ كيبعد 

كم 10كم كعن مدينة غزة   2.5عن مدينة دير البلح حوايل 
موقع كفا: 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=887
4 
ـ، ُب قضاء 1935(  ٛتاد علياف ٛتاد اٟتسنات عاـ 86) 

بئر السبع ٔتوقع اٟتسنات شرؽ غزة، كرافق اٟتسنات الشيخ 
أٛتد ياسُت ُب كثَت من ٤تطات حركة ٛتاس اليت أسست ُب 

ـ، أبعد الشيخ ٛتاد اٟتسنات إىل مرج 1987ديسمِّب  14
من قيادات العمل اٞتهادم ُب  400الزىور برفقة أكثر من 

 من حركيت ٛتاس كاٞتهاد اإلسالمي، توُب الشيخ ٛتاد فلسطُت
عامنا إثر كعكة صحية مساء يـو  80اٟتسنات عن عمر يناىز 

https://tinyurl.com/y692gnqz
https://tinyurl.com/y692gnqz
http://www.hosh.ps/archives/15894
http://www.hosh.ps/archives/15894
https://www.unrwa.org/ar
https://www.unrwa.org/ar
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8874
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8874
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صاحب البصمة ُب التزاـ إٝتاعيل، حيث كاف ميدرسو 
ـ، 1958ُب الصف الثاٍل االبتدائي عاـ ُب النصَتات 

فغرس فيو حب اإلسالـ، كحب الكتابات اإلسالمية، 
فكاف يقدـ لو القصص اإلسالمية، كيغرس فيو البذكر 
اإلسالمية، يعطيو قصصنا من ٣تموعة )أٛتد برانق( 

 .(87)اإلسالمية مثل سفينة نوح، كناقة صاّب
على عيالو عمل كالده جادان ٣تدان ُب السعي 

عمل ُب فالحة األرض عند بعض الناس، حيث أخرج ي
من أرض ُب "اٞتٌية" حانوتان صغَتان يبيع فيو بعض 
اٟتاجيات لسكاف منطقتو من الالجئُت ُب ا١تخيم كمن 

كتوٌُب الوالد . (88)البدك الذم يقطنوف بالقرب منو
كاألطفاؿ ال يزالوف صغاران، أكِّبىم كاف إٝتاعيل، 

درسة االبتدائية، كتويل رعاية كالذم كاف ما يزاؿ ُب ا١ت
العائلة بعض األقارب، الذين رأكا أف تنتقل عائلة 

لالجئُت غرب  (89)إٝتاعيل إىل ٥تيم الشاطئ
 .(90)حيث يقطن العديد من أقارهبم ىناؾ، غزة مدينة

كبعد أف أكمل أبو شنب ا١ترحلة اإلعدادية 
اٞتديدة التابعة لوكالة  غزة دراستو ُب مدرسةمن 

انتقل إىل   1965 عاـالغوث ُب 

                                                                             

ُب قطاع غزة، موقع فلسطُت برس:  2015-3-2االثنُت 
https://tinyurl.com/y28wpbrr 

خ كالتوثيق الفلسطيٍت بتاريخ إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأري (87)
 ـ(.2002/يونيو/27)

إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت بتاريخ  88
 ـ(.2002/يونيو/27)
ثالث أكِّب ٥تيمات الالجئُت الثمانية ُب  ( ٥تيم الشاطئ:89) 

قطاع غزة، ككاحد من أكثر ا١تخيمات اكتظاظا بالسكاف. 
كيعرؼ ٥تيم الشاطئ أيضا باسم "الشاطي". كيقع ا١تخيم على 

٥تيم الشاطئ،  .شاطئ البحر األبيض ا١تتوسط ُب مدينة غزة
 ttps://tinyurl.com/y269cknshموقع األكنركا 

إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت بتاريخ  (90)
 ـ(.2002/يونيو/27)

الثانوية، ككاف دائمان من الطالب  فلسطين مدرسة
 .(91)ا١تتفٌوقُت ُب صفو

دراستو للثانوية العامة: كضعت حرب 
أكزارىا، كقد أهنى إٝتاعيل الصف  (92)1967 عاـ

الثاٍل الثانوم، كُب أكؿ أعواـ االحتالؿ تقٌدـ إٝتاعيل 
مع من تقٌدـ من الطالب المتحاف الثانوية العامة 

كحصل على  (93)ـ1967 كذلك ُب صيف عاـ
شهادة الثانوية العامة، كاليت مل تعًًتؼ هبا أمو من 

ا١تعلمُت التحق ٔتعهد  . ُب ذلك الوقتالدكؿ العربية 
براـ اهلل ليدرس اللغة اإل٧تليزية كمدة الدراسة ُب ىذا 
ا١تعهد سنتاف، حيث يتخرٌج الطالب كيصبح مؤىالن 

 .(94)"ليكوف معلمان ُب مدارس الوكالة
جرت ترتيبات مع اٟتكومة  1969 كُب عاـ

كاللجنة   (95)ا١تصرية، عن طريق منظمة اليونسكو

                                                           
موسوعة شهداء اٟتركة االسَتة ُب العصر اٟتديث، الواعي،  (91)

 (.5/207توفيق، )ج
ـ: ا١تعركفة بػ"نكسة حزيراف"، أك "حرب 1967( حرب 92) 

إسرائيلي كقع بُت إسرائيل ككل من: األياـ الستة"، ىي عدكاف 
مصر، كسوريا، كاألردف. كٔتساعدة لوجستية من: لبناف، 
كالعراؽ، كاٞتزائر، كالسعودية، كالكويت؛ ُب الفًتة الواقعة بُت 

ـ؛ كنتج عنها 1967ا٠تامس من حزيراف كالعاشر منو عاـ 
احتالؿ إسرائيل شبو جزيرة سيناء، كقطاع غزة، كالضفة الغربية، 

ىذه اٟترب ثالث حرب ضمن الصراع العريب  .بة اٞتوالفكىض
مركز ا١تعلومات الوطٍت الفلسطيٍت كفا، حرب  .اإلسرائيلي
ـ 1967

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=222
0. 

يٍت بتاريخ إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسط 93
 ـ(.2002/يونيو/27)
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت بتاريخ  (94)
 ـ(.2002/يونيو/27)
اليونسكو ىي منظمة األمم ا١تتحدة للًتبية،  (يونسكو:95) 

 United Nations:كالعلم، كالثقافة )باإل٧تليزية
Educational, Scientific and Cultural 

Organization كاختصارىا )(UNESCO) كىي ،

https://tinyurl.com/y28wpbrr
https://tinyurl.com/y28wpbrr
https://tinyurl.com/y269ckns
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2220
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2220
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إلجراء امتحانات الثانوية  (96)الدكلية للصليب األٛتر
بإشراؼ كزارة الًتبية كالتعليم  غزة العامة ُب قطاع

ا١تصرية حىت ٯتكن لطالب القطاع أف ٭تصلوا على 
شهادات مصدقة كموقعة من جهة عربية، كي يتمٌكنوا 
من إكماؿ دراستهم العليا، تقٌدـ أبو شنب إىل ىذا 

فيو  االمتحاف إىل جانب دراستو ٔتعهد ا١تعلمُت ك٧تح
ٍب تقٌدـ بطلب ١تكتب تنسيق القبوؿ للجامعات 
ا١تصرية كًب قبولو فعالن، ترؾ إٝتاعيل الدراسة ُب ا١تعهد 
رغم أنو مل يبقى على ٗترجو منو إال أشهر معدكدات، 
فقد كاف طموحان أكثر ٦تا ٯتكن أف تقٌدمو لو الدراسة 

كصل  1970 كُب شهر شباط عاـ. (97)ُب ا١تعهد
، كُب تلك الفًتة كاف من مصر طالب القطاع إىل

الصعب على كثَت منهم االنتظاـ ُب الدراسة، كقد 

                                                                             

ككالة متخصصة تابعة لألمم ا١تتحدة مقرىا مدينة باريس 
ـ، كأصبحت تابعة لألمم ا١تتحدة ُب 1945تأٌسست ُب عاـ 

أعضاء مساعدين، كيتم  8عضونا، ك 195ـ، ك٢تا 1946عاـ 
ٖتديد سياسات ا١تنظمة ُب مؤ٘تر ييعقد كل عامُت، كيتألف 

 United"، عضو فيهاا١تؤ٘تر من ٦تثل كاحد لكل 
Nations Educational, Scientific, And 
Cultural Organization", 

, Retrieved www.encyclopedia.com
11-2-2018. Edited. 

نشأت منظمة اللجنة  ( اللجنة الدكلية للصليب األٛتر:96)
ـ هبدؼ ٛتاية ضحايا 8631الدكلية للصليب األٛتر ُب عاـ 

اٟتركب كالنزاعات ا١تسلحة كمساعدهتم على ٗتطي األضرار 
النإتة، ككاف ذلك من خالؿ بدء عملها عِّب أ٨تاء العامل 
كالعمل على تطوير القانوف الدكيل اإلنساٍل كمتابعة تطبيقو 
كاحًتامو من ًقبىل ٚتيع اٟتكومات كخاصة اٟتاملة للسالح، 

متحيزة إىل فئة معينة كتتمتع باستقالليتها  كىي ٞتنة ٤تايدة غَت
كأداء مهامها اإلنسانية ا١تتمثلة ُب ٛتاية أركاح ضحايا النزاعات 

، موقع اللجنة الدكلية للصليب ا١تسلحة كتقدَل يد العوف ٢تم
we-https://www.icrc.org/ar/who-األٛتر، 

are. 
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت بتاريخ  (97)
 ـ(.2002/يونيو/27)

مضى ثلثا العاـ الدراسي كأمامهم تقف مشكالت ُب 
 ا١تدف كاليت ٮتتلف التأقلم مع ظركؼ اٟتياة ا١تصرية ُب

عن أجواء ا١تخيمات الفلسطينية ُب ذلك  اجٌوىا كثَتن 
المتحاف الثانوية قٌرر أبو شنب أف يتقٌدـ . )98(الوقت

العامة للمرة الثانية، كأف يستثمر األشهر القليلة الباقية 
ُب الدراسة عٌلو ٭تصل فرصة أفضل ٘تٌكنو من دخوؿ  
كلية ا٢تندسة، كفعالن ًب لو ذلك أخَتان، فقد قبل ُب 
"، كانتقل ُب السنة  ا١تعهد العايل الفٍت "بشبُت الكـو

كالذم ٖتٌوؿ  نصورةبالم التالية إىل ا١تعهد العايل الفٍت
، كٗترٌج من كلية المنصورة فيما بعد إىل جامعة

بدرجة امتياز  1975 عاـ المنصورة ا٢تندسة ّتامعة
 . (99)مع مرتبة الشرؼ ككاف األكؿ على دفعتو

كقد عرض عليو أحد أساتذتو ُب اٞتامعة أف 
ُب الكلية كلكنو فٌضل أف يعود  "معيدان " يتم تعيينو

ىناؾ، كفعالن عاد كاشتغل ليعمل  قطاع غزة إىل
١تدة ٜتس سنوات،  غزة مهندسان للمشاريع ُب بلدية

عرفو خال٢تا زمالؤه، كمن احتك بو، مهندسان متميزان 
سواء ُب الناحية األخالقية أك ا١تهنية كيشهد بذلك 

ك ُب تلك الفًتة اعتزمت جامعة . الكثَت ٦تن عرفو
أف تفتح كلية ا٢تندسة  بنابلس النجاح الوطنية

فأعلنت عن توفَت بعثات دراسية  .(100)فيها
للمهندسُت، الستكماؿ دراستهم العليا ليعودكا ليعملوا 
مدرسُت ُب كلية ا٢تندسة، كتقٌدـ أبو شنب بطلب 
لالنبعاث للدراسة كًب اختياره ٢تذا الغرض فاستقاؿ من 

كسافر إىل الواليات ا١تتحدة  غزة عملو ُب بلدية
ا١تاجستَت ُب ىندسة األمَتكية حيث حصل على درجة 

 1982 عاـ ،(101)"جامعة كالورادك" اإلنشاءات من
                                                           

 (.77ىكذا عرفناىم، يوسف، أٛتد، )ص (98)
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت  (99)
 ـ(.2002/يونيو/27)
 نفس ا١ترجع. (100)
ىي كالية أمريكية كتشمل معظم جباؿ رككي   كولورادك  (101)
نوبية ككذلك اٞتزء الشمايل الشرقي من ىضبة كولورادك اٞت

http://www.encyclopedia.com/
https://www.icrc.org/ar/who-we-are
https://www.icrc.org/ar/who-we-are
https://www.icrc.org/ar/who-we-are
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كعاد أبو شنب إىل جامعة النجاح ليدٌرسس فيها، ٍب 
سنحت لو فرصة إكماؿ دراستو مرة أخرل، فرجع إىل 

، حيث بدأ 1983 الواليات ا١تتحدة األمَتكية عاـ
الدراسة للحصوؿ على شهادة الدكتوراه، كلكن جامعة 

دعتو ٟتاجتها ا١تاسة لو كألمثالو للتدريس النجاح است
ُب اٞتامعة، فقطع دراستو كعاد إىل اٞتامعة كعٌُت قائمان 
بأعماؿ رئيس قسم ا٢تندسة ا١تدنية ُب 

كظٌل يدرس ُب اٞتامعة حىت  1984_1983 عاـ
أغلقتها سلطات االحتالؿ مع اشتعاؿ االنتفاضة 

 (102)  .1987 أكاخر عاـ
 وضعو االجتماعي:

ـ، من 1977/أغسطس/4بتاريخ  إٝتاعيلتزكج 
عائشة أبو شنب كأ٧تب منها: غادة كدعاء كحسن 

 كٛتزة ك٤تمد كإسراء كىبة كمسك.

"بدأنا ُب بيت متواضع، مكوف من زكجتو: تقوؿ 
غرؼ كمنافعهم ُب معسكر الشاطئ، كقد كاف ثالث 

ا ُب حياتو حيث كاف بعد فراغو من  أبو حسن ٣تتهدن
يعمل ُب رسم ا٠ترائط،  عملو مهندسنا ُب بلدية غزة

الدؤكب ُب حقل الدعوة اإلسالمية، فمنذ  رغم عملو
نعومة أظفاره كىو ابن الدعوة اإلسالمية، كىذا فضل 

 .(103)من ربنا سبحانو كتعاىل"

ويحتوي دور أبو شنب في العمل المؤسساتي 
 :على

 دكر أبو شنب ا١تؤسساٌب لإلخواف ا١تسلمُت -
                                                                             

كاٟتافة الغربية من السهوؿ الكِّبل. كولورادك ىي جزء من غرب 
الواليات ا١تتحدة، كجنوب غرب الواليات ا١تتحدة، كالواليات 

موقع ا١تعرفة، كولورادك،  .اٞتبلية
https://cutt.us/t618X. 

عائشة أبو شنب، زكجة إٝتاعيل أبو شنب، مكا١تة  (102)
 ـ(.2019/نوفمِّب/1شخصية، )بتاريخ 

عائشة أبو شنب، زكجة إٝتاعيل أبو شنب، مكا١تة  (103)
 ـ(.2019/نوفمِّب/11صوتيو مع الباحثة بتاريخ )

 دكر أبو شنب ُب ا١تؤسسات األخرل. -

دور أبو شنب المؤسساتي لإلخوان  .1
 المسلمين

بعد ٧تاح اإلخواف ا١تسلمُت ُب الدعوة، 
توجهت أنظارىم لبناء قاعدة ا١تؤسسات القادرة على 

تأىيل األفراد، لذلك أنشئ  مواجهة مرحلة ما بعد
اجملمع اإلسالمي الذم مثلى أكؿ مشركع إسالمي؛ من 

 .(104)ٍب أنشئت اٞتمعية اإلسالمية

: تأسس اجملمع اإلسالمي عاـ المجمع اإلسالمي أ.
ـ ،كحصل على ترخيص من قبل السلطات 1973

ـ، أم بعد 1979اإلسرائيلية كجمعية عثمانية بتاريخ 
لي، مارس فيها قادتو سنوات من تأسيسو الفع 6

كمؤسسوه العمل دكف أم غطاء أك رخصة ٦تا عرضهم 
ـ للمساءلة من قبل قوات االحتالؿ 1977عاـ 

. بذلك يكوف اجملمع اإلسالمي أكؿ (105)اإلسرائيلي
مؤسسة إسالمية ًب انشاؤىا كمن ٍب اٞتمعية 
اإلسالمية، لكن اٞتمعية اإلسالمية كانت األسبق 

 .(106)قانوٍلبأخذ الًتخيص كالعمل ال

بعد معاناة اجملمع من العمل غَت ا١ترخص أتاح 
االحتالؿ لكل من يريد أف يؤسس ٚتعية، على نظاـ 
اٞتمعيات العثمانية، أف يتقدـ لداخلية االحتالؿ 
بالطلب، كىي تنظر ُب الطلب كتقرر ا١توافقة أك 
الرفض ففتحت قنوات شرعية ١تمارسة العمل، أك 

اخلية أال تكوف ىذه قنوات رٝتية، ككاف شرط الد
اٞتمعيات مرتبطة بالسياسة، كاٞتمعيات العثمانية 
قوانينها ال تلـز الدكلة، كإ٪تا ىي تلـز األعضاء الذين 

                                                           
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (104)

 ـ(.2002/يونيو/27بتاريخ )
 (.13ٛتاس من الداخل، النواٌب، مهيب، )ص (105)

إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (106)
 ـ(.2002/يونيو/27بتاريخ )

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1987
https://cutt.us/t618X
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يتبعوف ىذه اٞتمعية، ككانت اٞتمعيات ٗتضع للرقابة 
احملاسبية، من قبل الداخلية؛ أم أف األمواؿ اليت 

 .(107)ٕتمعها، ٬تب أف تكوف ٖتت رقابة صارمة

ىنا تشجع أبو شنب كبرفقتو خليل القوقا من 
إلنشاء ٚتعية أخرل فكانت اٞتمعية اإلسالمية اليت  

 كاف ألبو شنب دكر بارز فيها ُب أكًت من ٤تطة.

دور أبو شنب في تأسيس الجمعية  . أ
 اإلسالمية

اٞتمعية اإلسالمية مؤسسة غَت رْتية، خَتية،  
. تأسست عاـ (108)اجتماعية، رياضية، دينية، ثقافية

ـ، هبدؼ ىداية الناس إىل الدين اإلسالمي 1976
اٟتنيف كتقوية نشر ا١تبادئ اإلسالمية كالعمل ركحينا 
بالعبادة كعقلينا كبدنينا بالرياضة كاجتماعينا با١تواساة 
ك٘تارس اٞتمعية نشاطاهتا من خالؿ: رياض األطفاؿ، 
برنامج كفالة األيتاـ كبرنامج ٤تو األمية كا١تخيمات 

 .(109)الصيفية
يتحدث أبو شنب عن االجتماع األكؿ للهيئة 
: "تأسست اٞتمعية  التأسيسية للجمعية قائالن
اإلسالمية ُب بيت الشيخ أٛتد ياسُت، كاالخ خليل 
القوقا، ك٣تموعة من ا١تدرسُت، فكاف أبو شنب كخليل 
القوقا ٬تلسوف يومينا مع الشيخ أٛتد ياسُت لوضع 

، بعد (110)النظاـ الداخلي للجمعية اإلسالمية 
اٟتصوؿ على الًتخيص اٞتمعية بتاريخ 

، (111)1940/76ـ، ٖتت رقم 1976/نوفمِّب/7

                                                           
 ا١ترجع السابق. (107)
٤تمد باركد، مقابلة شخصية مع الباحثة، بتاريخ  (108)
 ـ(.2019/سبتمِّب/24)
 (.131ٛتاس من الداخل، النواٌب، مهيب، )ص (109)

 . 9ك 8ك 7ك 6انظر ا١تلحق من  (110)
حسن حشيش، مقابلة مع سراج أبو ٛتاـ، بتاريخ  (111)
 (.ـ2018/يونيو/6)

كفقنا لقانوف اٞتمعيات العثمانية الصادر عاـ 
 .(112)ـ1909

كبدأت دكرة ٣تلس اإلدارة األكؿ للجمعية 
ـ كحىت عاـ 1976اإلسالمية من تاريخ الًتخيص عاـ 

ـ أضيف اسم ا١تهندس 1978ـ، كُب عاـ 1978
إدارة اٞتمعية   (113)عيل أبو شنب جمللس إٝتا

 .(114) اإلسالمية
ٛتل أبو شنب مسؤكلية االشراؼ 

، ككذلك مثل نائب األمُت العاـ (115)الرياضي
 .(116)للجمعية اإلسالمية

كيدير اٞتمعية ٣تلس إدارة ينتخب من قبل 
فركع ُب ٥تتلف أ٨تاء  7ٚتعيتها العمومية ،كللجمعية 
 (117)ا٠تاصةالقطاع، كلكل فرع إدارتو 

 كأىم أىداؼ اٞتمعية اإلسالمية
ىداية الناس للدين اٟتنيف من خالؿ  .1

)ندكات، احتفاالت، مهرجانات، مسابقات 
 دينية(.

 تعزيز حب الوطن ُب نفوس ا١تواطنُت. .2
 تقدَل العمل التطوعي ٠تدمة اجملتمع. .3
 مساعدة األسر الفقَتة كاحملتاجُت. .4
احملافظة على األخالؽ اإلسالمية لنحفظ  .5

 يننا كقيمنا الدينية.د
 تقدَل ا٠تدمات ا١تميزة ُب شىت اجملاالت. .6

                                                           
٤تمد باركد، مقابلة سراج أبو ٛتاـ، بتاريخ  (112)
 (.ـ2018/يوليو/2)

 .10انظر ا١تلحق رقم  (113)
 .11انظر ا١تلحق رقم  (114)
مقابلة فرج الغوؿ، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (115)

 (.)ـ.ت
مقابلة إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق  (116)

 (.ـ2002/يونيو/27)الفلسطيٍت، بتاريخ 
ٛتاس من الداخل، النواٌب، مهيب، ٛتاس من الداخل،  (117)

 (.131)ص
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 الرعاية التعليمية كالصحية. .7
تعليم كٖتفيظ القرآف الكرَل للجيل  .8

 .(118)الصاعد

منذ تأسيس اٞتمعية كاف مقرىا ا١تسجد 
الشمايل )مصلى النساء( ُب ٥تيم الشاطئ، ككانت 
طبيعة العمل ٤تدكدة: اجتماعات، كندكات، 
كمسابقات، كبعض أنواع الرياضة ا٠تفيفة: تنس 

. ككضع فيها رفوؼ (119)طاكلة، كٛتل أثقاؿ، كمالكمة
.ك بدأت نشاطات (120)ٖتتوم على كثَت من الكتب

اٞتمعية تتوسع، فكاف اٟتل اٟتصوؿ على أرض إلقامة 
مكاف للجمعية؛ فما كاف من أبو شنب إال أف بدأ 

لت يسعى، بعد عامُت من تأسيس اٞتمعية، حص
اٞتمعية على قطعة أرض مؤقتة ُب منطقة الصِّبة، لتيبٌت 
عليها مبافو مؤقتة، فلم يسمح ٢تم االحتالؿ ببناء أم 
مبافو رٝتية، يذكر أبو شنب دكر اٟتاج رشاد 

ا مع إدارة االحتالؿ،  (121)الشوا حيث بذؿ جهدن
كقاؿ: "إف ىذه أرض مشاع كمفتوحة، كبالتايل مٌكن 

الرياضة عليها، فسمح لنا ٢تؤالء الناس من ٦تارسة 
باستثمار ىذه األرض، كعندما شعرت قوات االحتالؿ 
با٠تطورة، جاءت كىدمت كل ا١تباٍل كا١تلعب، بذريعة 

                                                           
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (118)

 (.ـ2002/يونيو/27بتاريخ )
٤تمد باركد، مقابلة سراج أبو ٛتاـ، بتاريخ  (119)
 (.ـ2018/يوليو/2)
مقابلة إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق  (120)

 ـ(.2002/يونيو/27الفلسطيٍت، بتاريخ )
ُب مدينة غزة  ـ( كلد1988-1909رشاد الشوا: ) (121)

كدرس هبا حىت الثانوية العامة كانتقل بعدىا إىل أمريكا ليدرس 
-1972ـ، توىل منصب بلدية غزة ُب )1934االقتصاد عاـ 

ـ( رغم أنو رجل اقتصادم إال أنو قاـ بأعماؿ 1975
اجتماعية، من أىم إ٧تازاتو إنشاء أكؿ نادم رياضي كأكؿ 

ـ كتوالت 1950سينما ُب غزة، كأسس جريدة الوطن عاـ 
 ـ. كيكيبيديا اٟترة:1988إ٧تازاتو إال حُت كفاتو عاـ 

https://tinyurl.com/yxfcjy2j 

أهنا تريد أف تقيم عليها مدرسة، ككاف ذلك عاـ 
 .(122)ـ"1982

بعد تأسيس اٞتمعية بدأ أبو شنب يسعى 
للحصوؿ على الدعم ا١تايل إلقامة األنشطة فيقوؿ 

قدمنا بزيارة لألخ رشاد الشوا؛ أنا كاألخ خليل :"ت
القوقا، لنقوؿ لو نريد من ا٢تيئة ا٠تَتية أف تدعم ىذه 
اٞتمعية، فكانت نصيحتو األكىل، أنو من ا٠تطأ الكبَت 

حىت -أف تعتمد ا١تؤسسة على التِّبعات، لكن الرجل 
ساعدنا ُب بعض التِّبعات، اليت كانت  -ال نظلمو

ية لألندية الرياضية، كا١تالبس تقدمها ا٢تيئة ا٠تَت 
 .(123)كا١تعدات، أما خالؼ ذلك فكاف من اٟتركة"

فِّبزت طريقة ٚتع األمواؿ أف ٗترج ٣تموعة من 
أصحاب ا٠تَت من قطاع غزة، لتجمع التِّبعات 
للمشاريع اليت تقدمها اٞتمعية اإلسالمية، كبالرغم  
التِّبعات كانت ٤تدكدة إال أهنا كانت تعطي دفعة 

أما دكر أبو شنب الشخصي باٟتصوؿ على  للنشاط،
، قاؿ: "كنت أنا كاألخ خليل القوقا ٨تمل (124)ا١تاؿ

دفاتر شيكات، كنطرؽ أبواب احملالت، ككنت معركفنا 
على مستول بلدية غزة، ككاف يساعدنا الشيخ سليم 

كاعتمدنا كثَتنا على ذاتنا، كلو  -رٛتو اهلل-شراب 
سسات األخرل، كصلتنا األمواؿ اليت كانت تصل للمؤ 

لعملنا أشياء أكِّب من ذلك بكثَت، كلكن الِّبكة كانت 
 .(125)تعمنا"

ا كبَتنا ُب اٟتصوؿ على  بذؿ أبو شنب جهدن
ا١تاؿ لدعم اٞتمعية، ككاف ُب بعض األحياف يقـو 
بتغطية بعض التكاليف من جيبو ا٠تاص ىو كأعضاء 

                                                           
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (122)
 (.ـ2002/يونيو/27)
 نفس ا١ترجع. (123)

 .12انظر ا١تلحق رقم  (124)
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (125)

 ـ(.2002/يونيو/27بتاريخ )

https://tinyurl.com/yxfcjy2j
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٣تلس اإلدارة أيضنا. كعمل على السعي للحصوؿ على 
تحقيق طموحات كمشركعات كبَتة كأنشطة األمواؿ ل

 .(126)كحلقات ٖتفيظ كدعم اٟتاالت اإلنسانية 

كما برز دكر أبو شنب ُب اللجنة الرياضية، 
كنستطيع أف نقوؿ: إفَّ اٞتمعية اإلسالمية، استطاعت 
رسم معامل العمل الرياضي ُب قطاع غزة. فكاف لو دكر 

أقيمت بارز ُب ىذه احملطة ككانت أىم األنشطة اليت 
 ُب فًتة توليو اللجنة:

تكوين الفرؽ الرياضية ا١تختلفة، كرة قدـ،   .1
 كرة طائرة، تنس الطاكلة، ألعاب قول.

 عمل مسابقات رياضية ٥تتلفة. .2
عقد مباريات بُت ا١تساجد )سداسيات  .3

مسجد دكرم   20الربيع(، ما يزيد عن 
كامل ُب ملعب الَتموؾ، ككاف مهرجاننا 

 سنوينا.
 ُب البحر.مسابقات السباحة  .4
إقامة ا١تخيمات الصيفية، ككانت اٞتمعية  .5

ا١تؤسسة األكىل اليت أقامت ىذه 
 .(127)ا١تخيمات

كيقوؿ أبو شنب عن دكره ُب اللجنة الرياضية: 
"فبدؿ أف أمارس دكرم ا٢تندسي، كنت أقف على 
خط ا١تلعب، ألشجع فريق كرة القدـ ا٠تاص باٞتمعية، 

فكاف األمر غريبنا بالنسبة للناس"
(128). 

كاف أبو شنب يرل كقوفو خلف ا١تدرجات 
مشجعا ُب مقاكمة االحتالؿ يقوؿ "كنا ننظر أف 
االحتالؿ لو أكثر من ىدؼ لبسط سيطرتو على 
ا١تنطقة، ىناؾ ا٢تدؼ العسكرم كًب لو ذلك؛ أم أنو  

                                                           
 ٤تمد باركد، مقابلة سراج أبو ٛتاـ، بتاريخ (126)
 (.ـ2018/يوليو/2)
إٝتاعيل أبو شنب مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (127)

 (.ـ2002/يونيو/27)بتاريخ 
 ا١ترجع السابق. (128)

كاف ٭تتل ا١تنطقة، كىناؾ ا٢تدؼ األخالقي، حيث  
ؽ تبدأ كاف معنينا بتدمَت األخالؽ ُب اجملتمع، كاألخال

بالًتبية، ككانت ا١تدارس تابعة للًتبية كالتعليم، ككاف 
البد أف يكمل الدكر اآلخر، ُب النوادم الرياضية 
كا١تسجد، فأنت تذىب للصالة ُب أكقات ٤تددة، 
كباقي األكقات فراغ، فال نريد أف نًتؾ أبناءنا ُب 
الشوارع، فقلنا ٬تب أف نلحقهم بأندية رياضية، تفٌعل 

تعطيهم الًتكيح ا١تطلوب، كُب الوقت نفسو، طاقتهم، ك 
تبٍت فيهم األخالؽ اإلسالمية، كالسلوؾ اإلسالمي، 

 .(129)كالفهم اإلسالمي"

بذلك يؤكد أبو شنب أف إنشاء اٞتمعية 
اإلسالمية مل يكن عبثينا كال ٣ترد كلمات ترد ُب كثيقة 
إنشاء تلك اٞتمعية، بل ترٚتت ىذه األخالؽ 

ففي موعد الصالة توقف  اإلسالمية ُب ا١تالعب،
ا١تباراة كتؤدل الصالة، كاف لباس اٞتمعية اللباس 
اإلسالمي الواسع كاحملتشم، كبدأ العمل ينطلق من 

 .(130)إطاره الفردم، إىل إطاره الشعيب

ككاف ا٢تدؼ األساسي لعمل الفريق الرياضي 
أف يكوف ىناؾ متنفس رياضي، فقاموا بعمل فريق كرة 

معية اإلسالمية، ككاف ا١تشرؼ القدـ كاٝتو نادم اٞت
عليو مباشرة خليل القوقا كمعو إٝتاعيل أبو شنب، 
ا، ككاف خليل رٛتو اهلل  ا ركيدن كبدأت األمور تسَت ركيدن
٭تاكؿ أاله ٮترج النادم من معسكر الشاطئ، فيكوف 
ُب منطقة قريبة بُت ا١تعسكر كالشيخ رضواف، الحتواء 

لذم حدث، الشيخ رضواف كا١تعسكر، كفعالن ىذا ا
فالشباب ا١تنتمية كاليت عندىا حس إٯتاٍل كجد أف ىذا 
النادم ىو ا١تتنفس، إذ ٚتع النادم ٩تبة على مستول 
عاؿ من الالعبُت، كانت تنافس أندية قطاع غزة 
كٖتقق الفوز عليها، كل ذلك كاف بدعم من ا١تهندس 

                                                           
 .ا١ترجع السابق (129)
 .ا١ترجع نفسو (130)



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

35 

 

إٝتاعيل أبو شنب، الذم كاف ٭تضر ا١تباريات، كٮترج 
 .(131)الضفة ١تباريات ُب 

ًب اٗتػػاذ إجػػراءات عػػدة بعػػد التأسػػيس مباشػػرة، 
حيػػػػػث كػػػػػاف أبػػػػػو شػػػػػنب ييعػػػػػٌد التقػػػػػارير الرياضػػػػػية
(132) 

كيشػػػرؼ بنفسػػػو علػػػى تشػػػكيل الفػػػرؽ، ككػػػذلك شػػػارؾ 
إٝتاعيل أبو شنب من خالؿ اللجنة الرياضػية ُب إقامػة 
عالقات مع النوادم األىلية اليت رحبت بتلك العالقة، 
مل تقتصػػػػر تلػػػػك العالقػػػػات علػػػػى اللقػػػػاءات الرياضػػػػية، 
ككاف ىناؾ نشاط ٕتميعي، لبلورة ىيكل رياضي لقطاع 

بػػػَتة للقطػػػاع لتنفيػػػذ نشػػػاط غػػزة، كتشػػػاكرت األنديػػػة الك
رياضػػػي، كتشػػػكيل رابطػػػة للرياضػػػيُت، حيػػػث مثػػػل أبػػػو 
شػػػنب نػػػادم اٞتمعيػػػة اإلسػػػالمية، ُب ٣تلػػػس التأسػػػيس 
لرابطػػة األنديػػة الفلسػػطينية ُب قطػػاع غػػزة، ىػػذه الرابطػػة 
الػػيت كانػػت ٘تثػػػل األنديػػة الرئيسػػػة ُب القطػػاع، كباشػػػرت 

 .(133)عملها، ُب إعداد نظاـ أساسي كلوائح

موعة من األندية الرابطة كىي: شكلت ٣ت
)نادم غزة الرياضي، النادم األىلي، نادم الشاطئ، 
نادم خدمات خانيونس(. ىذه النوادم ا٠تمسة 
شكلت ٣تلس إدارة رابطة األندية، انتخب إٝتاعيل 
أبو شنب رئيسنا للرابطة، ككانت اجتماعات الرابطة ُب 

 .(134)غرفة ٔتلعب الَتموؾ

رحلة األكىل أفكارنا  كطرح أبو شنب ُب تلك ا١ت
كثَتة، لكن كاقع االحتالؿ أعاؽ ىذه األنشطة، 
ككذلك معوقات الدعم ا١تادم؛ ألنو ليس لدل نادم 
اٞتمعية إمكانيات مادية إطالقنا، ففي اٞتمعية 

                                                           
زكي باركد، مقابلة سراج أبو ٛتاـ، بتاريخ  (131)
 (.ـ2018/يونيو/8)
 .13( انظر ا١تلحق رقم 132)
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (133)

 ـ(.2002/يونيو/27بتاريخ )
سعيد ٓتيت، مقابلة سراج أبو ٛتاـ، بتاريخ  (134)
 ـ(.2018/يوليو/18)

اإلسالمية كاف ٚتع التِّبعات فقط من أىايل غزة، 
 .(135)لإلنفاؽ على بعض احتياجات النادم الرياضي

بو شنب ُب اٞتمعية اإلسالمية مل يقتصر دكر أ
على ا١تشاركة الرياضية، بل شارؾ أيضا من خالؿ 
اٞتمعية اإلسالمية ُب مناسبات عامة، حيث اىتم 
ّتيل الشباب، ككاف الشباب ٭تبوف أبو شنب لرحابة 
صدره ك٤تبتو كابتسامتو، فعيدَّ الوعاء اٟتاكم للشباب، 
د ك٦تن عايشوه ُب تلك الفًتة يقوؿ الدكتور خال

ا٠تالدم "كنت ُب ا١ترحلة اإلعدادية من أشباؿ 
اٞتمعية اإلسالمية كعندما توَب رئيس بلدية غزة رشاد 
الشوا جاء إٝتاعيل أبو شنب إىل مدرسيت غزة اٞتديدة 
كقابل مدير ا١تدرسة، كطلب منو دعوٌب كدعوة إبراىيم 
ٓتيت، ككاف أيضا من أشباؿ اٞتمعية اإلسالمية 

نا اف ٨تضر إكليالن من الزىور فدعانا ا١تدير فطلب م
ك٨تضر إىل بلدية غزة للمشاركة ُب عزاء كتأبُت رئيس 

 .(136)البلدية فقمنا بذلك"

ككذلك انضم للجمعية اإلسالمية أشباؿ ُب 
ا١ترحلة االعدادية كالثانوية فكاف عندما توقع مشكلة 
مع األشباؿ كمسؤكليهم فكاف مسؤك٢تم ٭تلوف األمور 

و شنب كيعاِب ا١توضوع هبدكء ْتـز كعنف، يتدخل أب
دكف أف يغضب أحد من األطراؼ كعن ىذا ٖتدث 
الدكتور خالد ا٠تالدم بالقوؿ: "كنا نلجأ إىل ـ. 
إٝتاعيل أبو شنب ٟتل أم مشكلة تواجهنا، ككاف 

 .(137)يفعل ذلك هبدكء كرحابة صدر "

بذلك يكوف ألبو شنب الدكر الكبَت ُب انشاء 
صوؿ على األمواؿ اٞتمعية اإلسالمية سواء باٟت

كاٟتصوؿ على قطعة األرض ا١تنشئ حاليا عليها 
                                                           

إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (135)
 ـ(.2002/يونيو/27بتاريخ )

خالد ا٠تالدم مقابلة شخصية مع الباحثة، بتاريخ  (136)
 ـ(.2020/فِّباير/16)
 ا١ترجع السابق. (137)



 (هـ1444مجبدي اآلخرة  /م2022)ديضمرب  10العدد، 13الضنة 
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اٞتمعية اإلسالمية كاالشراؼ على اللجنة الرياضية 
كا١تشاركة ُب ا١تباريات ككذلك انشاء رابطة األندية 
الرياضة اليت اىل اآلف موجودة ك٭تسب ألبو شنب 

 الفضل ُب ذلك.

 دور أبو شنب في المؤسسات األخرى: .2
 :جمعية الصالح . أ

الكرد ُب ٥تيم الِّبيج ٚتعية  توفيقأنشأ 
الصالح، كبقيت ٤تدكدة داخل ىذه ا١تنطقة حىت 

ـ، كاعتقل اٛتد الكرد 1987جاءت انتفاضة عاـ 
كىو احد افراد ىذه اٞتمعية، كوف الكرد عالقات 
كثيقة داخل السجن مع أبناء ٛتاس، ككاف قد توُب 
الشيخ توفيق الكرد، كخرج أٛتد الكرد ليدير ىذه 

التعاكف مع اجملمع اإلسالمي، كاٞتمعية اٞتمعية، ب
اإلسالمية، ُب اجملاؿ ا٠تَتم، فأعطي تشجيعنا أكِّب، 

 .(138)كمارس دكره، كازدىرت ٚتعية الصالح أكثر

ساعد أبو شنب أٛتد الكرد فكاف على 
تواصل شخصي معو كاستقبلو ُب بيتو، كانت ٚتعية 
الصالح تعمل ُب مسار كاٞتمعية اإلسالمية كاجملمع 

المي ُب مسار أخر، فكاف لتواصل أبو شنب اإلس
الدكر األكِّب ُب توحيد ىذه اٞتهود كقرب بُت كجهات 
النظر بينهم فكاف ىدفو ىو خدمة اجملتمع كتوحيد 
اإلسالميُت، فقاـ أبو شنب بعمل ٥تططات ٚتعية 
الصالح ا٠تَتية كتعديالت كتوسيعات ا١تسجد الذم 

معية أقيمت فيو كتوسيعاتو، كأعطاه قانوف اٞت
اإلسالمية ،كقاـ الكرد بتعديل بسيط عليها، ساعده  
كذلك ٓتالصة خِّبتو ُب العمل ا١تؤسساٌب إل٧تاح 

 (.139)ٚتعية الصالح ا٠تَتية

                                                           
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (138)

 ـ(.2002/يونيو/27بتاريخ )
د الكرد، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت.)ـ مقابلة أٛت (139)

 ت(

ىذا ا١توقف يدؿ على أف أبو شنب مل يقتصر 
علمو لنفسو ،ككاف يشجع عمل ا٠تَت حىت لو مل يكن 

 ُب اإلطار التابع ٢تم 

 رابطة علماء فلسطين: . ب

اكلة األكىل إلنشاء رابطة علماء كانت احمل
فلسطُت، ُب اٞتمعية اإلسالمية، ٔتبادرة من ا١تهندس 
إٝتاعيل أبو شنب كالشيخ خليل القوقا بدعم من 
الشيخ أٛتد ياسُت، فيقوؿ أبو شنب "أينشئت رابطة 
علماء فلسطُت اٟتالية متأخرة، لكن ٨تن أنشأنا 

ـ"، قامت اٞتمعية 1978ـ/1977الرابطة عاـ 
سالمية با١تشاركة مع الشيخ أٛتد ياسُت، حيث  اإل

شخصية من علماء  30كانت الدعوة ألكثر من 
فلسطُت ٟتضور ا١تؤ٘تر كٚتيعهم من غزة مل يشارؾ هبا 

 .(140)علماء الضفة

يقوؿ أبو شنب إهنم قدموا للعلماء اقًتاحنا بأف 
 ترعى اٞتمعية ىذا اإلطار، كشارؾ فيو العلماء كلهم.

 ىدف المبادرة:

 توحيد فتول علماء فلسطُت. .1
 ٕتسيد الدين بالشكل الصحيح. .2
 تعمل الرابطة على تنظيم اجملتمع. .3
عالج قضايا العامل اإلسالمي كالفتول  .4

 .(141)كا١تسلمُت

 قد حوربت الفكرة على أكًت من إتاه كالتايل:

محور الخالف مع الشيخ محمد عواد:  .1
دعت اٞتمعية اإلسالمية الشيخ عواد 

كنو رفض اٟتضور، العتقاده ٟتضور ا١تؤ٘تر ل
أف ىذه الفكرة تنافسو ُب عملو كىو حينها  

                                                           
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (140)

 ـ(.2002/يونيو/27بتاريخ )
 ا١ترجع السابق. (141)
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كاف رئيس ا٢تيئة اإلسالمية العليا، كأخذ 
٭تارب الفكرة كىدد ا١تدرسُت ُب األزىر 
الذين كانوا قد حضركا االجتماع بأف يتم 

 .(142)فصلهم
محور الخالف مع الشيخ سليم شراب:  .2

مل يكن الشيخ سليم شراب يؤمن بالعمل 
ٞتماعي، ىو يريد فكرة كينفذىا، ٍب فكرة ا

كينفذىا، أما العمل اٞتماعي ا١تنظم غَت 
 .(143)معتاد عليو

مل تكن ا١تبادرة سهلة، كانت ىذه البذرة 
األكىل لفكرة رابطة علماء ا١تسلمُت، مل يستطيعوا 
اٟتصوؿ على ترخيص إلنشاء ىذه الرابطة، ككذلك مل 

ة كمل نتبناىا ُب تلك ٬تدكا تشجيعنا كافينا، فأجلنا الفكر 
ـ 1992، كًب تبنيها فيما بعد ُب عاـ (144)اٟتقبة 

 حيث ًب إنشاء رابطة علماء فلسطُت.

دور أبو شنب في تأسيس مركز  . ت
المستقبل والمؤسسات التي انبثقت 

 م 2002منو 

يعد ا١تركز ىيئة فلسطينية غَت رْتية تعمل ُب 
نشاطات البحث األكادٯتي، كالنشر، كالتحليل 
السياسي، كالتطوير الًتبوم، كىي مؤسسة مستقلة ٢تا 

 ىوية فلسطينية إسالمية عامة.
تسعى ا٢تيئة للقياـ بعمل متميز يهدؼ إىل 
حفظ الًتاث كمناقشة اٟتاؿ، كاستشراؼ ا١تستقبل 
كذلك من خالؿ ا١تسا٫تة ُب إثراء ا١تكتبة بالدراسات 
كالبحوث، كعقد اٟتوارات، كٗتطيط ا١تقررات، كهتيئة 

 .(145)ا١تعلومات كالبيانات اإلحصائية

                                                           
 ا١ترجع نفسو. (142)
 ا١ترجع نفسو. (143)
 ا١ترجع نفسو.( 144)

 مركز ا١تستقبل، أرشيف. (145)

ا٢تيئة التأسيسية للمركز: إٝتاعيل أبو شنب 
كصالح شحادة كسعيد صياـ كإٝتاعيل ىنية 

 .(146)كمصطفى الصواؼ
من الواضح أف تشكيلة ا١تركز كانت من 
قيادات ٛتاس ٦تا دفع البعض من ىذه القيادات إىل 
االنسحاب من ا١تركز، خوفا من مشاكل أمنية مع 
السلطة الفلسطينية، بذلك فضل البعض ترؾ ا١تكاف 
كإتاحة الفرصة إلدخاؿ شخصيات غَت قيادية ُب 

 .(147) اٟتركة مثل الدكتور فخر أبو عواد كطالؿ قويدر
تعتمد ىيئة مركز أْتاث ا١تستقبل ُب سعيها 
٨تو مستقبل فلسطيٍت رائع إىل ٥تاطبة اٞتميع مع 

ا١تتعلق  اىتمامها ا٠تاص ٔتكوف الوعي التارٮتي
بالًتاث، ليكوف النتاج بذلك ٤تصلة جهد ٚتاعي 
متناسق، لو ُب األصالة رصيده، كلو من ا١تستقبل 
كعده، ٘تثل ذلك بأنشطة اليت نٌفذىا ُب حقبة رئاسة 
أبو شنب للمركز، ك٘تثل ذلك ُب تأسيس عدد من 

 الدكائر كالوحدات للمركز.

أنشأت ىذه ىيئة الخبراء والباحثين:  .1
ًتاح من إٝتاعيل أبو شنب بتاريخ اللجنة باق

، كىي ٣تلس متطوع (148)ـ9/9/2002
يشكلو خاصة أىل االختصاص كا١تهتمُت 
برؤية ا١تستقبل، كيعمل على تعزيز نشاطات 
ا٢تيئة كإثرائها بأفكار كأفاؽ للبحث، كرصد 

، من أىم ما قدمتو (149)الالـز منو كا١تمكن
ىذه الوحدة ُب فًتة رئاسة أبو شنب ْتث 
العمليات االستشهادية الذم أعده د. 

                                                           
الباحثة مصطفى الصواؼ، مقابلة مع  (146)
 ـ(.2020/يونيو/21)

 ا١ترجع السابق. (147)
 .14انظر ا١تلحق رقم  (148)
 مركز ا١تستقبل، أرشيف. (149)
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يوسف الشراُب، حيث راجعو أبو 
 .(150)شنب

كهتتم اىتمامنا وحدة الشؤون الفلسطينية:  .2
خاصنا بالقضية الفلسطينية كتطوراهتا، كبواقع 
الفلسطينيُت ُب داخل الوطن كالشتات، 

ُب دراساهتا بأحواؿ الالجئُت كتيعٌت الوحدة 
الفلسطينيُت كسبل تعزيز االتصاؿ هبم. 
ك٢تذه اللجنة نشاطات عدة، سواء مسَتات 

 .(151)أك فعاليات مع الفصائل
كىي دائرة الحوار والنشاط اإلعالمي:  .3

مضافة الفلسطينيُت ٚتيعنا ُب حوارىم حوؿ 
أم من حاجاهتم كمكونات قضيتهم، سعينا 

ا١تمارسة الدٯتقراطية ُب إىل تقدَل ٪توذج من 
 صناعة القرار.

أشرؼ أبو شنب كمن الدائرة اإلعالمية:  .4
معو ُب مركز ا١تستقبل على إنشاء صفحة 

، حيث ٗتتص ىذه الدائرة (152)إلكًتكنية
بإصدار تقرير يومي يتناكؿ كل القضايا 
العربية كاإلقليمية اليت هتم ا١تواطن العريب، 
ِّب كترسلها إىل إٯتيالت ا١تشًتكُت ع

اإلنًتنت، كما يقدـ ا١تركز ١تن يرغب 
باالطالع على آخر األخبار كالدراسات 
ا١تتعلقة بالشؤكف السياسية، كاالقتصادية، 
كاالجتماعية ىذه ا٠تدمات عِّب موقعهم 
اإللكًتكٍل، كذلك كاف ا١تركز يصدر  تقريرنا 
عِّبيِّا مًتٚتنا للغة العربية باسم )عُت 

يوٍل اٟتدث(، يكشف زيف العدك الصه

                                                           
 .15انظر ا١تلحق رقم  (150)
 مركز ا١تستقبل أرشيف. (151)
 .16انظر ا١تلحق رقم  (152)

ك٦تارساتو ْتق الشعب الفلسطيٍت، توقف 
 .(153)اإلصدار

ٗتتص ىذه الوحدة وحدة استطالع الرأي:  .5
بإعداد كتنظيم استطالعات الرأم كقياس 
توجو اٞتمهور جململ القضايا الفلسطينية 
ا١تهمة مع الًتكيز على التطورات ُب ا١تستول 
السياسي، كتستند ُب أنشطتها إىل مفهـو 

صناعة القرار الفلسطيٍت،  غائب نسبينا ُب
كىو الدكر احملورم كا١تباشر للرأم العاـ ُب 
صناعة كاختبار كاالستجابة للخطط 
كالسياسات اليت ترٝتها دكائر صنع القرار 

 .(154)الفلسطيٍت
كلف أبو شنب ىذه الوحدة بإنشاء استطالع 
رأم ُب الساحة الفلسطينية كقد تابع شخصينا مدل 

 .(155)٧تاحو

كترصد اٞتوانب اإلسرائيلية: وحدة الشؤون  .6
السياسية كاالقتصادية للممارسة اليهودية ُب 
فلسطُت كالعامل، كتتبع آفاؽ ىذه ا١تمارسة 

 .(156)كنتائجها
ىذه الوحدة اىتمت وحدة المنهاج:  .7

بإعداد منهج تربية إسالمية، كمنهج ١تادة 
اٟتاسوب ١تدرسة دار األرقم، كإعداد كتاب 

 .(157)للغة اإل٧تليزية

                                                           
 مركز ا١تستقبل، أرشيف. (153)
 ا١ترجع الساؽ. (154)
 .17انظر ا١تلحق رقم  (155)
 .18انظر ا١تلحق رقم  (156)
ـ( 2002/ديسمِّب/٤22تضر اجتماع مركز ا١تستقبل ) (157)

ـ(، ٤تضر اجتماع 2002/سبتمِّب/9ك٤تضر اجتماع )
 ـ(.2003/يونيو/4)
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اىتم أبو شنب ُب مواضيع اليت ٗتص كذلك 
القضية الفلسطينية فعملوا على إنشاء خريطة لفلسطُت 

 .(158)موضح فيها القرل ا١تهدمة
قاـ أبو شنب بعد استشهاد إبراىيم ا١تقادمة 

، فهذه ا٠تطوة (159)ّتمع مادة تارٮتية لتخليد تارٮتو
اليت قاـ هبا تدؿ على عمق تفكَت أبو شنب، ًب ٕتديد 

شنب للمركز ُب انتخابات ا١تركز ُب  رئاسة أبو
 . (160)ـ كاستمرت رئاستو لو حىت استشهاده2002

٦تا يدعو لإلثارة كاالنتباه ىو السلوؾ اإلدارم 
الراقي للمهندس أبو شنب فهو دائم التجديد كالتطوير 
كالبناء كاليركن للعمل كاألداء التقليدم فهو ينتقل من 

كلعل ٚتيع ىذه إنشاء مؤسسة إىل رابطة إىل مركز، 
األطر مازالت حية تنعم بالنشاط كتؤدم مهامها ككاف 
لنا نتاجات فكرية كرياضية تربوية كسياسية ال ٖتصى، 
كىذا إ٪تا يدؿ على النوايا الصافية كالعمل ا١تتقن على 

 جودة النظاـ كالتأسيس كا١تنهاج ا١ترف.

٦تا سبق يدؿ على اىتماـ أبو شنب ُب 
بصمة باقية إىل اآلف ُب حيث اٞتانب ا١تؤسساٌب فًتؾ 

تقدـ ا١تؤسسات ىذه خدماهتا إىل اآلف للمجتمع 
 الفلسطيٍت.

، دور أبو شنب في العمل النقابي والمهني
 :ويحتوي على

 دكر أبو شنب ُب نقابة ا١تهندسُت. -
 دكر أبو شنب ا١تهٍت. -

                                                           
 ـ(.2003/يونيو/٤4تضر اجتماع مركز ا١تستقبل ) (158)
 ا١ترجع السابق. (159)

 .19انظر ا١تلحق رقم  (160)

 دور أبو شنب في نقابة المهندسين  .1
 بداية تأسيس نقابة المهندسين . أ

ا١تهندسُت بتاريخ تأسست نقابة 
مهندسنا اجتمعوا  34ـ، ٔتبادرة من 12/9/1976

. كأنشئت النقابة على نظاـ (161)ُب مقر بلدية غزة
اٞتمعيات العثمانية حيث أتاح االحتالؿ لكل من 
يريد أف يؤسس ٚتعية أف يتقدـ للداخلية بالطلب، 

 .(162)أك الرفض ا١توافقةكىي تنظر ُب الطلب كتقرر 
شجعت ٣تموعة من كىذه التسهيالت 

ا١تهندسُت للتأسيس نقابة مهندسُت فيقوؿ أبو شنب 
عن النشأة: "إهنا فكرة كلدت ُب بيت اٟتاج رشاد 
الشوا رئيس بلدية غزة حيث جعل من بيتو ملتقى لكل 
ا١تهندسُت يلتقوف مرة ُب الشهر، يتشاكركف ُب الشأف 
ا٢تندسي الفلسطيٍت، ككاف سبعة مهندسُت من بلدية 

باقي البلديات عشرة مهندسُت، ككانت  غزة، كمن
ا١توضوعات اليت تطرح ليست موضوعات سياسية على 
اإلطالؽ، كإ٪تا موضوعات ىندسية، تتناكؿ التخطيط 
ا٢تيكلي، ا١تشاريع التطويرية، ككيف ننهض بالبلد من 

 .(163)الناحية االجتماعية
خالؿ كجود أبو شنب من ضمن األشخاص 

لإلخواف ا١تسلمُت، حيث  ا١تشاركُت، عيد بؤرة ارتكاز
يطلع الشيخ أٛتد ياسُت على ما يقـو بو، ييعد أبو 
شنب أكؿ مهندس ْتركة ٛتاس، يقوؿ أبو شنب إنو 
"شكل الكتلة اإلسالمية، كهبذه البذكر كانت اٟتركة 

. كيضيف (164)تعرؼ نقابة ا١تهندسُت من خاليل"
 " بدأ ىذا العمل النقايب، األخإبراىيم ا١تقادمة فيقوؿ:

                                                           
 .20 انظر ا١تالحق (161)
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (162)

 ـ(.2002/يونيو/27)بتاريخ 
 ا١ترجع السابق. (163)
 ا١ترجع نفسو.( 164)
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ٝتاعيل أبو شنب  ،كأخذ رئاسة ٚتعية ا١تهندسُت ُب إ
 .(165)الوقت الذم مل يكن للحركة مهندس غَته ففاز"

 االنتخابات النقابية  . ب

بدأت االنتخابات ٕترم بشكل منتظم منذ 
تأسيس النقابة، ككاف ألبو شنب بصمة ُب ىذه 
االنتخابات، فكاف أكؿ ٣تلس إدارة يرأسو ـ. ٭تِت 

انتقايل، ىذا اجمللس أخذ كل ا٠تطيب كىو ٣تلس 
الًتاخيص، كهيئة تأسيس مل يكن معهم أبو شنب، 
رغم أنو يقوؿ: "أٌل كنت دينامو ىذه العملية، أنا 
كا١تهندس علي أبو شهلة ك٤تمد مهنا، ٨تن الذين ٛتينا 

 (166) الفكرة حىت نضجت".
ٍب أجريت انتخابات فاز هبا ا١تهندس ىاٍل 

٣تموعتُت اجملموعة  الشوا ،حيث كانت ا١تنافسة بُت
األكىل تتكوف من ا١تهندسُت ا١تشتغلُت ُب األشغاؿ 
مثاؿ )٭تِت ا٠تطيب كٚتاؿ سكيك( كاجملموعة الثانية 
تتكوف من اجملموعة اليت تعمل ُب بلدية غزة مثل 

، حيث كاف أبو شنب (167))عقيل مطر، ٤تمد مهنا(
٦تن انتخبوا اجملموعة الثانية كىي ٣تموعة مهندسي 

 .(168)البلدية
توىل أبو شنب ُب ىذه الدكرة اللجنة الثقافية، 
 فكاف ا١تسؤكؿ عن ىذه اللجنة، ككانت ٢تا أنشطتها.

كما أعد أبو شنب أمسية ثقافية شعرية، 
حيث كاف ىو العريف كالفاعل فيها، كما قاـ بتنظيم 

 .(169)أنشطة أخرل سواء رحالت أك غَتىا
                                                           

إبراىيم ا١تقادمة مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت، ( 165)
 ـ(.2002/أكتوبر/21)
( إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت، 166)

 (.ـ2002/يونيو/27)بتاريخ 
-1967حركة اإلخواف ا١تسلمُت ُب قطاع غزة ) (167)

 (.199ـ(، الشيخ خليل، هناد، )ص1987
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت، ( 168)

 (.ـ2002/يونيو/27)بتاريخ 
 ا١ترجع السابق. (169)

كاالنتخابات الثانية للمجلس الثالث للنقابة 
فاز فيها صالح السقا، كشغل إٝتاعيل أبو شنب 

 منصب أمُت السر.
ٍب جريت االنتخابات الثالثة اليت فاز فيها 

ـ بذلك 1980ـ، إىل 1979إٝتاعيل أبو شنب عاـ 
. حيث نافس صالح (170)الفوز أصبح رئيس للنقابة

السقا على اإلدارة، كانت االنتخابات مستويُت، أف 
ـ نفسك للرئاسة، من تنجح كعضو إدارة، أك أف تقد

خالؿ الناخبُت،" ُب ا١ترحلة الثالثة ٧تحت كعضو 
منتخب ُب اإلدارة، كتنافست مع صالح السقا كعقيل 
مطر على الرئاسة"، كيقوؿ أبو شنب: "ىذه ا١ترحلة 
األكىل اليت بدأت أشعر أف لنا كتلة داخل النقابة، 
ككانت مصممة أف تتماسك، كفزت أنا على من ىم 

مٍت، كا٠تلفية العائلية ٢تم ٗتتلف عٍت، كأنا  أقول كأقدـ
مهندس حديث التخرج )ثالث سنوات(، أعمل ُب 
بلدية غزة كال صيت يل، كانت نقلة كِّبل ُب الفوز 

 .(171)على ىؤالء بسبب عملي داخل النقابة"

كشارؾ ُب تلك االنتخابات ٙتانوف مهندسنا ُب 
، التصويت، ككاف عدد ا١تهندسُت يبلغ تسعُت مهندسنا
ىم اٞتمعية العمومية، ككاف من شاركوا ُب االنتخابات 
جمللس اإلدارة كالرئاسة مهندسنا، كإذا كزعت الثمانوف 
صوتا على ثالثة، حصل أبو شنب على ٜتس كأربعُت 
صوتنا، كالباقي ٜتس كثالثوف كزعت على صالح 

 .(172)السقا كعقيل مطر

كبعد ذلك سافر إىل أمريكا، كترؾ منصبو ُب 
ـ، كبعد العودة شارؾ ُب 1980سنة النقابة 

، كقد فاز بعضوية (173)ـ1986االنتخابات عاـ 

                                                           
 ا١ترجع نفسو. (170)
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (171)

 (.ـ2002/يونيو/27)بتاريخ 
 ا١ترجع السابق (172)
 ا١ترجع نفسو. (173)
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٣تلس اإلدارة ُب ٣تلس اإلدارة الثامن ا١تهندس عماد 
، كظل (175)كا١تهندس إٝتاعيل أبو شنب (174)العلمي

عضونا إىل أف دخل السجن، كحل ٤تلو ا١تهندس عقيل 
ـ، يقوؿ أبو شنب 1988مطر رٛتو اهلل، حىت عاـ 

د اعتقايل كاعتقاؿ عماد، كاف ىناؾ أثر ٢تذا :"بع
االعتقاؿ، ليحفز ا١تهندسُت كينبههم، أف ىذه اٞتهة، 
كىذا التيار اإلسالمي، الذم كنتم تتهمونو بالتخاذؿ، 
كعدـ ا١تشاركة ُب العمل الوطٍت، رموزه تعتقل كيتهم 
رئيسو، فكاف أف أعطى ردة فعل إ٬تابية لصاّب الكتلة 

زت الكتلة ُب ىذه السنة ٓتمسة داخل النقابة، كفا
. ىذه النتائج كالفوز ا١تتتايل (176)مقاعد من تسعة"

الذم كاف البو شنب النصيب الكبَت فيو يدؿ على 
 حب ا١تهندسُت لو كإٯتاهنم بالتغَت على يد أبو شنب.

                                                           
ىو عماد خالد نامق العلمي )أبو ٫تاـ( أحد مؤسسي  (174)

حركة ٛتاس كعضو القيادة السياسية ُب اٟتركة، كيلد ُب مدينة 
يوس ُب ـ، كحصل على شهادة البكالور 1956غزة عاـ 

ا٢تندسة ا١تدنية من جامعة اإلسكندرية ُب ٚتهورية مصر العربية، 
كاعتقل ُب االنتفاضة األكىل ١تدة  .متزكج كلو ستة من األبناء

ـ، حيث تضمنت الئحة االهتاـ 1990 -1988سنتُت من 
. ""القياـ بنشاطات إعالمية بغرض ٗتليد أعماؿ ٛتاس

إبعاد العلمي من كأقدمت سلطات االحتالؿ اإلسرائيلي على 
ـ، فيما توىل 1991قطاع غزة بتاريخ كانوف الثاٍل/ يناير 

منصب ٦تثل حركة ا١تقاكمة اإلسالمية ٛتاس ُب ٚتهورية إيراف 
ـ غادر سوريا إىل قطاع غزة؛ ليستقر 2012اإلسالمية. ُب عاـ 

عامنا، كانتخبتو حركة ٛتاس نائبنا  20ُب القطاع بعد إبعاد داـ 
 .ئيس اٟتركة ُب قطاع غزة بعد كصولو قطاع غزةإلٝتاعيل ىنية ر 

كخالؿ اٟترب اإلسرائيلية الثالثة على قطاع غزة حرب العصف 
، أصيب ا١تهندس العلمي ُب إحدل 2014ا١تأكوؿ صيف 

ـ، 2018/يناير/30قدميو ما أدل إىل بًتىا، أعلن عن كفاتو 
 العلمي القائد الصامت، ىناء الكحلوت ا٠تليج اكف الين:

https://tinyurl.com/y666t6ql 
-1967حركة اإلخواف ا١تسلمُت ُب قطاع غزة ) (175)

 (.200ـ(، الشيخ خليل، هناد، مرجع سابق )ص1987
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت، ( 176)

 (.ـ2002/يونيو/27)بتاريخ 

تأسيس الكتلة اإلسالمية داخل  . ت
 نقابة المهندسين

عاـ  أسس إٝتاعيل أبو شنب كعماد العلمي
عمل الكتلة اإلسالمية داخل نقابة  ـ،1984

ا١تهندسُت، كأصبحت ىذه الكتلة ٢تا نواة حقيقية، 
ٔتعٌت أف ٢تا عناصر من كل األماكن، كٕتتمع ٓتصوص 
االنتخابات كبعد ذلك بقي أبو شنب ُب قيادة الكتلة، 
ينسق مع عماد العلمي، كيعد باقي ا١تهندسُت أعضاء 

حدل ا١ترات معهم ُب الكتلة، فيقوؿ: "جلسنا ُب إ
ليتم االختيار فيما بينهم، أك من يصلح لينافس على 
االنتخابات باسم الكتلة ىي كتلة إسالمية، ٔتعٌت أف 
ىدفها ليس شخصينا، كإ٪تا ىدفها البحث عن أفضل 
ا١ترشحُت لالنتخابات، ككاف أبو شنب ٮتتار ُب كل 

 .(177)دكرة أعضاء ٥تتلفُت"

 م1986دوره في أحداث عام  . ث

ـ حوؿ أحداث 1986عاـ  تدكر أحداث
مًتاكمة، كانفجرت ىذه األحداث يـو األربعاء ا١توافق 

ـ عندما كقع صداـ داخل اٞتامعة 16/4/1986
اإلسالمية، أحدثتو ٣تموعة من الطالبات، حيث 
قفزت إحدل الطالبات عن السور الفاصل بُت 
الطالبات كالطالب، كاعتصمن أماـ مكتب الرئيس، 

 ت كسر الباب، حيصر أصبعكأثناء ٤تاكلة الطالبا
بُت مصرعي الباب ٦تا أدل لتهشمو  احداىن
، كتوالت أحداث الفتنة إال أف تشكلت ٞتنة (178)كبًته

ا١تؤسسات النقابية،، ككاف أبو شنب مندكبنا عن نقابة 
ا١تهندسُت، اللجنة تضم كل القول ماعدا اإلسالميُت، 
ككاف أبو شنب حينها موجودنا كممثل لنقابة 

                                                           
نب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت، إٝتاعيل أبو ش (177)

 .(ـ2002/يونيو/27)بتاريخ 
حركة اإلخواف ا١تسلمُت ُب قطاع غزة، الشيخ خليل، ( 178)

 (.275هناد، )ص

https://tinyurl.com/y666t6ql
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، حضر ُب ىذا االجتماع أكثر من (179)ا١تهندسُت
مائة شخصية من النقابات، كعلى رأسهم الدكتور 
حيدر عبد الشاُب، انيتخب أبو شنب ُب اللجنة 
ا١تكونة من ٜتسة أعضاء، كاليت ستتوىل حل ا١تشكلة، 
ككانت اللجنة برئاسة الدكتور زكريا األغا عن األطباء، 

كعضوية كعضوية ا١تهندس أبو شنب من ا١تهندسُت، 
أبو نضاؿ الوحيدم من بنك الدـ، كعضوية ٥تتار 

، ىذه ىي اللجنة، (180)عائلة من عائالت جباليا
كيقوؿ أبو شنب: "كضعنا برنا٣تنا لالتصاؿ بكل 
األطراؼ ذات الصلة، كسؤا٢تا كاالستفسار منها، 
كفعالن بذلت ىذه اللجنة جهدنا ُب تطويق الفتنة، 

بياننا متوازننا،  كامتصاص األحداث، أصدرت اللجنة 
كاف ا٢تدؼ األساسي منو هتدئة النفوس كمل ٭تتًو على 
أم مساس باإلسالميُت. لقد كاف ١تشاركة أبو شنب 
ُب ىذه اللجنة أثر كبَت ُب درء الفتنة ككقف مؤامرة 

 .(181)كٖتريض كبَتين على اٟتركة

إف أكًت ما ٯتيز شخصية إٝتاعيل أبو شنب 
كتقريب ا١تسافات  ىو حرصو الدائم على ملَّ الشعب

ا عن  كاستيعاب اآلخر كاحًتاـ كجهات النظر، بعيدن
االحتقاف كالتعصب اٟتزيب، كىذا ما شكل رافعة 
أساسية كصماـ أماف من الواقع اٟتزيب كالتنظيمي ُب 

 الساحة الفلسطينية.

 دور أبو شنب المهني  .2
 بلدية غزة: . أ

ـ 1975عمل أبو شنب ُب بلدية غزة عاـ  
بدأ العمل ُب بلدية غزة   ـ،ك1980كبقي حىت 

كمهندس، أدل أبو شنب مهامو الوظيفية بشكل 

                                                           
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (179)

 (.ـ2002/يونيو/27)بتاريخ 
 ( ا١ترجع السابق.180)
 .ا١ترجع نفسو (181)

متميز، كبشكل متقن، فكاف من أكثر الناس انضباطنا 
كأداءن كإنتاجنا ُب دائرة العمل، كحظي برضى 
ا١تسؤكلُت، ككاف بذلك ٪توذجنا إ٬تابينا، للمهندس ا١تبدع 

 ُب ٚتيع اجملاالت، كتوىل فيها مناصب عدة:

 طاقم للبلدية. مهندس ضمن . أ
 مدير قسم ا١تشركعات ُب بلدية غزة. . ب
 .(182)نائب ١تدير اإلدارة الفنية . ت

 عمل أبو شنب في وكالة الغوث: . ب

عندما أغلقت جامعة النجاح ُب سنة 
ـ باندالع االنتفاضة األكىل عاد إٝتاعيل أبو 1987

شنب إىل غزة، كعمل مهندسنا ُب ككالة الغوث 
قياـ سلطات ـ كحىت 1988)األكنركا( منذ عاـ 
 .(183)ـ1989أيار/مايو  30االحتالؿ باعتقالو ُب 

كشهد إلٝتاعيل باإلخالص العمل ككذلك 
االنتماء لعملو، فقيل فيو: إنو صاحب ظل خفيف، 

أنو زار أبو شنب ُب مكتبو  يقوؿ إٝتاعيل الِّبعصي
فكاف زميلو شخص يدعى أبو جورج فأخذ يداعبو، 
فقاؿ :إهنم يقولوف أنك ٛتاس، فقاؿ: ال أنا ٛتاـ، أم 

كيعقب الِّبعصي أف أبو شنب كاف  (184)أنو مسامل 
شخصية ٤تبوبة ٭تب ا١تزاح، كقد انتهى عملو ُب ككالة 

 الغوث عند اعتقالو.

 على الصعيد الشخصي: . ت

اعيل أبو شنب بعمل مكتب ىندسي ٧تح إٝت 
ـ أنشأ مكتب 1979/1980شخصي: عاـ 

ىندسي كعمل ُب ىذا ا١تكتب ا١تهندس عيسى النشار 

                                                           
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (182)
 (.ـ2002/يونيو/27)بتاريخ 

اٞتمعية الفلسطينية األكادٯتية للشؤكف الدكلية،  (183)
http://www.passia.org/personalities/115. 

مع الباحثة بتاريخ،  إٝتاعيل الِّبعصي، مقابلة شخصية (184)
 ـ(.2020/مارس/21)

http://www.passia.org/personalities/115
http://www.passia.org/personalities/115
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ك٭تِت الدين الفرا ككاف أبو شنب يرسل ٢تم العمل 
ا٢تندسي كيتابع األعماؿ دكف أف يأخذ عائد مادم 

 .(185)من ىذا ا١تكتب

كاجهت الباحثة  ُب ىذا ا١تبحث فقر ُب 
ا١تعلومات إلثراء ىذا ا١تبحث كذلك لعدت أسباب 
منها رفض بعض األشخاص التحدث عن ىذه ا١ترحلة 
ككذلك ضياع األرشيف ا٠تاص ُب ا١تؤسسات ٦تا تعثر 

 على اٟتصوؿ على ا١تعلومات.

ويحتوي ، دور أبو شنب في العمل األكاديمي
 :على

عمل أبو شنب األكادٯتي ُب جامعة  -
 النجاح.

األكادٯتي ُب اٞتامعة عمل أبو شنب  -
 اإلسالمية.

عمل أبو شنب االكادٯتي ُب الكلية  -
 اٞتامعية.

عمل أبو شنب األكاديمي في جامعة  .1
 النجاح

أكؿ ٕتربة عمل أكادٯتي ألبو شنب كانت  
قيبلت م 1981عام ُب جامعة النجاح العريقة بنابلس 

اٞتامعة عضونا ُب اٖتاد اٞتامعات العا١تية، كمع اٟتاجة 
ا١تتزايدة للتعليم اٞتامعي عند أبناء الشعب الفلسطيٍت 
كرفع مستواه، أنشئ أكؿ برنامج للحصوؿ على درجة 

 .(186) ـ1981ا١تاجستَت، بدءنا من العاـ الدراسي 

كاف ٟتصوؿ النجاح على ىذه الفرصة األثر 
الكبَت ُب حياة أبو شنب حيث كاف لو الفرصة ُب 

                                                           
 ـ(.2020/إبريل/4عيسى النشار، مكا١تة مع الباحثة، ) (185)
موقع جامعة النجاح:  (186)

https://www.najah.edu/ar/about/history
traditions/-and-. 

جاح أف تفتح كلية االبتعاث فيقوؿ "اعتزمت جامعة الن
للهندسة فيها، فأعلنت عن توفَت بعثات دراسية 
للمهندسُت الستكماؿ دراستهم العليا ليعملوا مدرسُت 
ُب كلية ا٢تندسة، تقدـ إٝتاعيل بطلب ابتعاث 
للدراسة، كًب اختياره ٢تذا الغرض، فاستقاؿ من عملو 
ُب بلدية غزة كسافر إىل أمريكا، حيث حصل على 

 .(187)ـ1982ىندسة اإلنشاءات عاـ ا١تاجستَت ُب 

ـ، حىت عاـ 1983أقاـ ُب نابلس من عاـ 
ـ، أثناء عملو ُب التدريس ّتامعة النجاح كاف 1988

لو دكر بارز ُب تطوير قسم ا٢تندسة كإنشائو كُب توجيو 
اٟتركة الطالبية كالنقابية ُب اٞتامعة لتكوف ُب موقع 

 .(188)لُتالريادة للمجتمع الفلسطيٍت ُب مواجهة احملت

يتحدث صديقو نصر الدين ا١تزيٍت عن مرحلة 
العمل ُب جامعة النجاح فيقوؿ :"كاف العمل بداية 
األسبوع نذىب إىل نابلس، كيعود ُب هناية األسبوع، 
كنقدر أف نسميها إقامة مزدكجة، العائلة ُب غزة، 
كالعمل ُب نابلس، إذ شغل منصب رئيس قسم، ككاف 

إنسانية ٘تيز أبو شنب  يتعامل مع الطلبة  بكل كقد
عن أقرانو كزمالئو، ككاف لو بصمتو ُب تلك اٞتامعة، 
لكن عملو ُب جامعة النجاح انتهى إثر إغالقها من 

 .(189)قوات االحتالؿ

كقد تعذر على الباحثة على اٟتصوؿ على 
معلومات عن فًتة عملو ُب جامعة النجاح حيث 
توجهت ألكثر من شخص بالضفة مل يفيدكىا، 

بسبب كفاة بعضهم كٖتفظ البعض اآلخر عن ككذلك 
 الكالـ.

                                                           
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (187)

 (.ـ2002/يونيو/27)بتاريخ 
موسوعة شهداء اٟتركة اإلسالمية ُب العصر اٟتديث،  (188)

 (.5/208الواعي، توفيق، )ج
نصر الدين ا١تزيٍت مقابلة مع الباحثة،  (189)
 ـ(.2019/سبتمِّب/18)

https://www.najah.edu/ar/about/history-and-traditions/
https://www.najah.edu/ar/about/history-and-traditions/
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 الجامعة اإلسالمية: .2

عيٌُت الشهيد أبو شنب مهندسنا ُب ا١تكتب 
ا٢تندسي للجامعة اإلسالمية بكلية ا٢تندسة بتاريخ 

ـ كحىت تاريخ 1997/مارس/8
، كعيُت مدرسنا أكادٯتينا (190)ـ1997/اغسطس/31

 .(191)ـ1997/سبتمِّب/1باٞتامعة اإلسالمية بتاريخ 

يقوؿ زميلو ُب اٞتامعة نصر الدين ا١تزيٍت: 
"كاف لو دكر مهم ُب قسم ا٢تندسة، من خالؿ 
التجهيزات كتطوير كشراء أجهزة، أما عن العالقة 
اإلنسانية فكاف يربط أبو شنب عالقة ٦تتازة بينو كبُت 

امتاز بطيب أخالقو ُب التعامل مع زمالئو،  ‘ الزمالء 
 .(192)"ُب القسمكاف نعم األب للمهندسُت 

كتقوؿ زكجتو عن ٛتاسو للتعليم كشغفو بو 
:"كاف ٭تب أف تكوف ٤تاضراتو باٞتامعة مبكرة 
الساعة الثامنة صباحنا، كمل يتأخر عن ٤تاضرة قط، 
شديد اٟترص على التحضَت حملاضراتو، يبادر للتحضَت 
حىت لو عاد إىل البيت متأخرنا، ٭ترص على إعطاء 

ديدة غَت ا١تقررة ُب ا١تنهج طالبو دكامنا أفكارنا ج
 .(193)الدراسي، ككاف كثَت االحًتاـ لطالبو"

أما عن عالقتو مع طالبو فيذكر ياسر الشنطي 
عن إنسانية أبو شنب "أنو صادفو امتحانُت امتحاف ُب  
كلية العلـو كامتحاف ُب كلية ا٢تندسة كاف مدرس 
ا١تادة الشهيد إٝتاعيل أبو شنب رٛتو اهلل، فعندما 

با١تشكلة فقاؿ ال تقلق تستطيع أف تأٌب إىل  أبلغتو
منزيل كتقدـ االمتحاف، كفعال قدمت االمتحاف ُب 
منزلو كقاـ بنفسو بتحضَت الطعاـ كالشراب يل كىذا 

                                                           
 .21انظر ا١تلحق رقم  )190(

 اٞتامعة اإلسالمية، شؤكف ا١توظفُت، أرشيف. (191)
نصر الدين صادؽ ا١تزيٍت، مقابلة مع الباحثة،  (192)
 ـ(.2019/سبتمِّب/18)

عائشة أبو شنب، زكجتو، مكا١تة صوتية مع الباحثة  (193)
 ـ(.2019/نوفمِّب/11بتاريخ )

يدؿ على مدل التواضع الذم يتميز بو عن 
فهذا يدؿ عن االخالؽ العالية اليت  (194)اآلخرين"

خالؿ فًتة  .يتمتع هبا ككذلك عالقتو ا١تتميزة بطالبو
التدريس باٞتامعة اإلسالمية أصدر أبو شنب كتب 
خاصة با١تنهاج باٞتامعة حيث أعطى كثَتنا من كقتو 

 .(195)ليفيد الطالب كيطور ا١تنهاج باٞتامعة

 كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية: .3

ا لكلية  ًب تعيُت ـ. إٝتاعيل أبو شنب عميدن
دكرة ٣تلس اٞتامعة ٣تتمع العلـو ا١تهنية كالتطبيقية ُب 

ـ كحىت تاريخ 2001/اغسطس/18
 .(196)ـ2003/اغسطس/17

يعد أبو شنب صاحب الفكرة الرئيسة ُب 
إنشاء الكلية اٞتامعية، أكد ذلك إٝتاعيل ىنية ٗتريج 

إذ قاؿ: "أف من أكؿ من  14للكلية اٞتامعية الفوج 
زرع كبٌت ُب الكلية ىو الشهيد إٝتاعيل أبو شنب، 

 .(197)حو كأكضح أف عملو قد أٙتر"ككجو التحية لرك 

فَتكم مصطفى الصواؼ عن فًتة إنشاء 
للقاء مع "الكلية أف ا١تهندس رٛتة اهلل أتصل عليو 

٣تموعة من اإلعالميُت، كيبدك أنو كاف مكلفنا بوضع 
برنامج أكادٯتي إلنشاء الكلية اٞتامعية، كدار حديث 
حوؿ ٗتصص اإلعالـ ُب الكلية كالِّبنامج كا١تواد 
كغَتىا، ككاف يلتقي بآخرين ُب ٗتصصات ٥تتلفة 
كأعتقد أنو كاف على رأس الكلية، كلكن كونو قيادينا ُب 

حتالؿ كاف يستهدؼ القيادات، تراجع ٛتاس، كاال
                                                           

 ياسر الشنطي، فلم حديث الصمت إنتاج قناة األقصى. (194)
زيٍت، مقابلة مع الباحثة نصر الدين صادؽ ا١ت (195)
 ـ(.2019/سبتمِّب/18)

اٞتامعة اإلسالمية، شؤكف ا١توظفُت، أرشيف، انظر  (196)
 .22ا١تلحق رقم 

إٝتاعيل ىنية كلمة لو ُب حفل ٗترج الكلية اٞتامعية  (197)
 ـ، موقع الرأم:2012حزيراف/يوليو  09 14اؿ

http://alray.ps/ar/post/99459 
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؛. ا١تهندس رٛتو اهلل ليحل ٤تلو شخص  قليالن
 .(198)"آخر

ا كبَتنا ُب إ٧تاح ىذا  كبذؿ أبو شنب جهدن
الصرح، فتمثل ُب إنسانيتو بالتعامل مع ا١توظفُت 
كا١توظفات، تقوؿ نورة ٧تم: "معاملتو للموظفُت 
ة كالطلبة كأبناء لو ٭ترص على حل مشاكلهم ا١تالي
بنفسو حىت كلو على حسابو الشخصي، يسهل 
للموظفُت ُب حاؿ حدكث طارئ ُب العمل، حرص 
على إرضاء كإقناع العاملُت ُب الكلية با١تبٌت اٞتديد 
الذم سينتقلوف إليو كأخدىم ُب جولة بو كىو قيد 

 .(199)اإلنشاء"

إف مسَتة النجاح ُب حياة أبو شنب مل تقتصر 
ي؛ فالطالب ا١تتميز أصبح على ا١تسار النقايب كالتعليم

أكادٯتينا متميزنا ناجحنا ُب إدارتو ك٤تاضراتو، كأىلتو ىذه 
الصفات ليكوف عميدنا لكلية العلـو ا١تهنية كالتطبيقية، 
ك٦تا يلفت االنتباه البعد اإلنساٍل للمهندس أبو شنب، 
تلك الصفة اليت الزمتو طيلة مسَتة حياتو كُب ٚتيع 

ع حولو الكثَت من احملبُت احملطات، كال غرك أف ٬تم
 كا١تعجبُت، بدماثة خلقو كلُت طابعو كسهولة منطقو.

 أواًل: النتائج:

أثرت الظركؼ االقتصادية كالبيئية ُب بناء  .1
 شخصية أبو شنب.

أ٫تية األسرة ُب نشأة أبو شنب كتربيتو تربية  .2
 صحيحة.

تفوؽ أبو شنب ُب دراستو العملية ُب ٚتيع  .3
 مراحلو التعليمية.

أبو شنب بصفات أىلتو للقيادة مثل ٘تتع  .4
 صفة اٟتـز كالكـر كاإليثار عن النفس.

                                                           
مصطفى الصواؼ، مقابلة شخصية مع الباحثة  (198)
 ـ(.2020/يناير/17)

 ـ(.29/2019نورة ٧تم مقابلة شخصية من الباحثة ) (199)

تأثر أبو شنب ُب صغره بقيادات حركة  .5
اإلخواف ا١تسلمُت، كمنهم ٛتاد اٟتسنات 

 كإٝتاعيل ا٠تالدم كأٛتد ياسُت.
ـ أضيف اسم ا١تهندس 1978ُب عاـ  .6

إٝتاعيل أبو شنب جمللس  إدارة اٞتمعية 
 اإلسالمية.

نب مسؤكلية االشراؼ الرياضي، ٛتل أبو ش .7
كتوىل منصب نائب األمُت العاـ للجمعية 

 اإلسالمية.
ا كبَتنا ُب اٟتصوؿ على  .8 بذؿ أبو شنب جهدن

 ا١تاؿ لدعم اٞتمعية اإلسالمية  .
ساعد أبو شنب ُب انشاء ٚتعية الصالح   .9

فكاف على تواصل شخصي مع اٛتد الكرد 
 اإلسالمية.كاعطاءه قوانُت كلوائح اٞتمعية 

إنشاء رابطة علماء فلسطُت ٔتبادرة من ا١تهندس  .10
إٝتاعيل أبو شنب كالشيخ خليل القوقا بدعم 

 30من الشيخ أٛتد ياسُت عن طريق دعوة 
 عامل اسالمي من غزة.

ا٢تيئة التأسيسية للمركز ا١تستقبل  إٝتاعيل أبو  .11
شنب كصالح شحادة كسعيد صياـ كإٝتاعيل 

٢تم البصمة  ىنية كمصطفى الصواؼ فكاف
 االكىل ُب انشاء كتطوير ا١تركز.

تأسست نقابة ا١تهندسُت بتاريخ  .12
مهندسنا  34ـ، ٔتبادرة من 12/9/1976

اجتمعوا ُب مقر بلدية غزة كاف من ضمنهم 
 إٝتاعيل ابو شنب.

االنتخابات الثانية جمللس النقابة فاز فيها  .13
صالح السقا، كشغل إٝتاعيل أبو شنب 

 منصب أمُت السر.
ريت االنتخابات الثالثة اليت فاز فيها ٍب ج .14

ـ، إىل 1979إٝتاعيل أبو شنب عاـ 
 ـ بذلك الفوز أصبح رئيس للنقابة.1980
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ـ، كسافر 1980كترؾ منصبو ُب النقابة سنة  .15
اىل امريكا كبعد العودة شارؾ ُب االنتخابات 

ـ، كقد فاز بعضوية ٣تلس اإلدارة  1986عاـ 
هندس إٝتاعيل الثامن ا١تهندس عماد العلمي كا١ت

 أبو شنب.
أسس إٝتاعيل أبو شنب كعماد العلمي عاـ  .16

ـ، عمل الكتلة اإلسالمية داخل نقابة 1984
 ا١تهندسُت.

شغل ابو شنب من ضمن ٜتس اشخاص ٟتل  .17
ـ كانت اللجنة برئاسة زكريا 1986أحداث 
 األغا.

ـ 1975عمل أبو شنب ُب بلدية غزة عاـ  .18
غزة  ـ،ك بدأ العمل ُب بلدية1980كبقي حىت 
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