
          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ظافر خليل الشوا/ احلاج                                            

  )م ۲۰۰۳ � ۱۹۰۸/ ھـ  ۱٤۲٤ � ۱۳۲٦(                                       

  غزة أحد أبرز مؤسسي جماعة اإلخوان المسلمین في قطاع                                                   

  وثائقو مقابالت                                                                          

  

          

  



 ۲  - 

  ظافر خلیل الشوا/ الحاج

  )م ۲۰۰۳ � ۱۹۰۸/ ھـ  ۱٤۲٤ � ۱۳۲٦(

  أبرز مؤسسي جماعة اإلخوان المسلمین في قطاع غزة أحد

  مقابالت ووثائق

  .األولى الطبعة

  .فلسطین -غزة

  .م ۲۰۱۱/ ھـ  ۱٤۳۲

  .مركز التأریخ والتوثیق الفلسطیني

 

 اآلراء الواردة في الكتاب ال تعبر بالضرورة عن رأي المركز
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  أعضاء مجلس اإلدارة

  

  رئیساً   خالد یونس الخالدي .د

  نائباً   عصام محمد علي عدوان .د

أمین   أحمد محمد الساعاتي. د

  الصندوق
  أمین السر  محمود محمد أبو ندى .أ

  عضواً   أكرم محمد عدوان . د.أ

  اً عضو  اعیل خلّةمحمد إسم. د

  اً عضو  سامي حمدان أبو زھري. د

  اً عضو  محمد توفیق أبو الروس. د

  اً عضو  نھاد محمد الشیخ خلیل. د

  اً عضو  غسان محمود وشاح .أ

  عضواً   محمود محمد الرنتیسي. د

  اً عضو  أبو شمالة أمین شریف. م

اآلراء الواردة في الكتاب ال تعبر بالضرورة عن رأي المركز
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  من سلسلة إصدارات         

  مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلصدار الثاني  ـــــــــــ

  

  

  

  

  

  ظافر خليل الشوا/ احلاج
  )م ۲۰۰۳ � ۱۹۰۸/ ھـ  ۱٤۲٤ � ۱۳۲٦(

  أحد أبرز مؤسسي مجاعة اإلخوان املسلمني يف قطاع غزة

  وثائقو مقابالت

  

  م ۲۰۱۱/ ھـ  ۱٤۳۲
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  

  فھرس المحتویات

  

  صفحة  الموضوع
  ۷  محمد حسن شمعة. أ: تقدیم
  ۹  أحمد محمد بحر. د: تقدیم
  ۱۲  محمود الزھار. د: تقدیم
  ۱۳  خالد یونس الخالدي. د: تقدیم
  ۱۷  مقدمة
  ۲۱  تمھید

  ۲۹  بطاقة تعریف بالحاج ظافر خلیل الشوا
  ۳۳  مقابالت الحاج ظافر الشوا

  ۹۳  الوثائق
  ۹٤  وثائق جمعیة التوحید

  ۲۷۱  الجمعیات واألندیة قانون
  ۳۲۳  البرقیات في الكویت
  ۳٤۹  مراسالت في الكویت

  ۳۷٤  تبرعات
  ۳۷۸  مقابالت كتبھا الحاج ظافر خلیل الشوا

  ٤٤۰  بعض ما كتب عن الحاج ظافر خلیل الشوا
  ٤٥۱  الصور

  ٤٥۲  الصور الشخصیة للحاج ظافر
  ٤۷۱  صوره مع اإلمام حسن البنا
  ٤۷۸  صور في جمعیة التوحید

  ٤۸۷  صوره في الكشافة
  ٤۹۲  صور حدیثة
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  تقدیم      

  محمد حسن شمعة. أ: بقلم

 التاریخ   من  مطویة  صفحات  نشر  الفلسطیني  والتوثیق  التأریخ  مركز  أھداف من

  .الفلسطیني من الذین عاشوا األحداث في القرن الماضي وكانوا شھوداً على عصرھم

لھذا الھدف  ظافر الشوا تحقیقاً / الكتاب الذي یصدره المركز لحیاة الحاج ویأتي نشر ھذا

ألن حیاتھ تلقي الضوء على نشأة حركة اإلخوان المسلمین والحیاة السیاسیة واالجتماعیة 

  .م۱۹٦۷والثقافیة لحیاة السكان في قطاع غزة إبان حكم اإلدارة المصریة قبل 

  :والكتاب یشمل

 مقابلة مع الحاج.  
 ت ومراسالتمقاال.  
 مجموعة من الصور. 

تحدث في المقابلة عن نشأتھ وحیاتھ وانضمامھ إلى جماعة اإلخوان المسلمین حیث 

وكان سكرتیراً لھذه الجماعة٬ وكذلك تحدث ٬ كان من المؤسسین لھذه الحركة في فلسطین

   عام  أنشأھا  التي  التوحید  جمعیة  وغزة ۱۹٤۹عن  في مصر  األخوان  وأغلقت دور م٬

الساحة من أي نشاط إسالمي فقامت جمعیة التوحید بدورھا في سد الفراغ حیث  وخلت

  .كان یمارس فیھا النشاط اإلسالمي والریاضي والكشفي واالجتماعي والثقافي

 كنّ   یوم  الخمسینات  بدایة  في  المرحلة وأذكر  في  الھاشمیة  المدرسة  في  طالباً ا

 نط  مدرستنا  من  القریبة  الدار  ھذه  نؤم  والصحفاإلعدادیة  المجالت  فیھا ونتلقى  ٬الع

 في التقویة  المصریین  ٬دروساً  لكثیر من الدعاة  إلى محاضرات حدیث الثالثاء ونستمع

والشیخ محمد األباصیري وغیرھما٬ وكنا نلتقي بالحاج ظافر  ٬أمثال الشیخ محمد الغزالي

  .ونستمع إلى دروسھ وتوجیھاتھ

عندما علمنا بوصول : ة فیقول الحاج ظافروالكتاب یذكر زیارة اإلمام حسن البنا لغز

 الستقبالھ  وفداً  إلى العریش شكلنا  فلبّ  ٬اإلمام حسن البنا  غزة  لزیارة ى الدعوة٬ ودعوناه

  .وقد احتفظ الحاج بصورة نادرة لھذه الزیارة التاریخیة موجودة في ھذا الكتاب
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 المصریة من   تتضح جرأ)۱۹٦۷-۱۹٤۸(ومن خالل مراسالتھ مع اإلدارة تھ في م

مخاطبة الحكام والمسئولین للدفاع عن اإلسالم وقضایا الشعب٬ فقد كان رحمھ هللا یتمتع 

 الحق وال یخشى في هللا لومھ الئم٬ وحسبي أن أشیر   في قول كلمة   بالصراحة والجرأة
  :إلى حادثتین

  :الحادثة األولى

م ۱۹٦۷م یاسر عرفات قبل عا/ تدل على نظرتھ الثاقبة یوم زاره في بیتھ السید

على أي أساس؟ فقال على أساس أننا : وعرض علیھ االنضمام لحركة فتح فسألھ الحاج

  .ھذا الذي سیدمرھا ألنھ ال نصر إال باإلسالم: عرب٬ فقال الحاج

 العربیة وال  وكان رحمھ هللا یؤمن أن الصراع مع العدو الصھیوني ال تحسمھ األنظمة

ڭٱٱڭٱٱٱچٱاإلسالم٬ وكان یردد قول هللا تعالى  الشعارات الثوریة والقومیة وإنما یحسمھ

ٱ ٱۈٱٱٴۇٱ ٱۈٱ ٱۆٱ ٱۆٱ ٱۇٱ وجاءت األحداث لتصدق وجھة نظر  ۷٬: محمد چۇٱ

  .الحاج

  :الحادثة الثانیة

تدل على وطنیة جریئة٬ في السنوات األولى الحتالل القطاع أغلق الیھود شارع 

ة ألعیان غزة الجتماع عمر المختار في غزة بسبب األعمال الفدائیة٬ وكانت ھناك دعو

 استنكار لألعمال الفدائیة٬ وھو شرط من قبل   برقیة في مقر البلدیة یریدون أن یرسلوا

االحتالل لفتح الشارع٬ وأخذ الحضور یوقعون على عریضة٬ فھب الحاج ظافر كاألسد 

لقد قدمت الجزائر ملیون شھید من أجل ! الھصور یصرخ في وجوه الحضور ما دھاكم؟

٬ فماذا قدمنا؟ فتراجع الجمیع أمام كلمة الحاج ظافر وفشل االجتماع٬ وفي نفس استقاللھا

  .الیوم اعتقل الحاج ظافر من قبل قوات االحتالل اإلسرائیلیة

 العالمیتین٬ / عاش الحاج  الحربین  فیھما  شھد  عاماً  التسعین  عن  یزید  ما ظافر

ة اإلسرائیلیة٬ وشھد مراحل وثورة الشعب الفلسطیني٬ وقیام دولة الیھود٬ والحرب العربی

انحسار اإلسالم٬ والمد القومي والیسار بعد منتصف الخمسینات وبدایة الثمانینات٬ وقدر 

   عام  الفلسطیني  الشعب  انتفاضة  یشھد  أن  أخذ ۱۹۸۷لھ  لمرحلة  إیذاناً  كانت  والتي م

 عز اإلسالم فیھا دوره من جدید في معادلة الصراع مع العدو الصھیوني٬ لیتحقق وعد هللا
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ېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱٱىٱٱٱٱٱچٱوجل بظھور اإلسالم في الغد القریب إن شاء هللا٬ 

  .٥ - ٤: الرومچٱ ائ

 للدكتور  والتقدیر  التأریخ/ الشكر  مركز  رئیس  الخالدي  یونس والتوثیق  خالد

 التي یتعرف من خاللھا  الفلسطیني  الحقائق التاریخیة  الطیب في إبراز  الجھد على ھذا

 الظھور لإلسالمجیل الیوم على ما   لنا مقدمات ھذا  ٬قام بھ أولئك الرجال الذین سطروا
وأن یجعل عملھ ھذا  ٬ن المسلمین خیر الجزاءعداعیاً المولى عز وجل أن یجزیھ عنا و

  .في میزان حسناتھ یوم القیامة

  

  محمد حسن شمعة.أ
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  تقدیم

  أحمد محمد بحر. د: بقلم

 چڀٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپٱٱڀٱچٱ
  ۲۳: األحزاب

 على  والسالم  � رب العالمین والصالة  آ الحمد  وعلى  محمد لھ أشرف المرسلین سیدنا

  وصحبھ أجمعین وبعد٬٬٬

 التي   الشماء  القامات  أو  العظماء  الرجال  الحدیث عن  المرء  یصعب على فإنھ

ً  أبلت بالءً  وأفنت ذاتھا وكیانھا في سبیل نصرة  في خدمة شعبھا ووطنھا وقضیتھا٬ حسنا

  .دینھا ودعوتھا دون صخب أو ضجیج

لرجل كبیر في حجم ووزن وقامة  أو تأریخاً  حین نخط الكلمات المجردة تكریماً 

ى للوصف دون كمال٬ فأنَّ  الحاج ظافر خلیل الشوا رحمھ هللا فإن الكلمات تخرج قاصرةً 

  أیاً  �  العمل و �بلغت دقتھ  أن یجاري حیویة  الفعلي وروعة  نجاز والتطبیق اإلاألداء

  .واالقتدارعلى أرض الواقع المفعم بكل ألوان الحیویة والجدارة 

 المسلمین في ا  اإلخوان  لجماعة  المؤسسین  أوائل  یكن أحد  لم  الشوا لحاج ظافر

   أمین سر  أو  الدعوي والخیري وفلسطین٬  التي قادت العمل  التوحید االجتماعي جمعیة

 إوالریاضي في ق  قطاع غزة  أو مجرد  األولى٬  وطني وسیاسي ثر النكبة  واجتماعيائد
نھ شكل خطوة ءات ما شھد بھ الجمیع٬ فحسب٬ بل إ٬ لھ من اإلسھامات والعطاوتربوي

ل٬ ھو ورفاقھ من الدعاة المخلصین٬ صادقة ومخلصة على طریق النصر والتحریر٬ ومثّ 

عبنا الفلسطیني على اعي الذي وضع شالحلقة األولى من مسلسل التغییر السیاسي واالجتم

 بعد سالمة في األداء٬ وصالبة في المواقف٬  سكة االنطالق الصحیحة التي أنتجت فیما

ل مجتمع متماسك قوي٬ راسخ البنیان٬ محصن من كل في مواجھة األعداء في ظ وثباتاً 

  .إلفساد التي غزت المجتمعات آنذاكاآلفات وعناصر ا

 ا  من  واسعة  مساحات  والتأخذك  أعمال لنشوة  تعاین  أو  تطالع  حین حبور

نجازات الحاج ظافر على امتداد مسیرة حیاتھ الحافلة بالعطاء والتضحیات٬ فتأخذ في وإ

التنقل بین المحطات المختلفة في حیاتھ٬ وكل ذرة في كیانك تنطلق بالعرفان لھذا الرجل 

 في القیادة والریادة  را الذي شكل نموذجاً  وإفناء النفس في سبیل إعالء  الذات وإنكارئداً

  .كلمة شعبھ وقضیتھ٬ ورفعة دینھ ووطنھ



- ۱۰ - 
 

 ال  یكون  أن  ینبغي  العظماءھكذا  والرجال  الكبار  وسبّ قد.. قادة  أفذاذ اقین وات

 في كل مجال.. ن في كل المیادین مبادری  كان .. سھم عظیم ونصیب كبیر  لھم وھكذا

  .رحمھ هللا المجاھد والقائد الكبیر الحاج ظافر الشوا

   هللا  �كان  األولى  -رحمھ  للنواة  المؤسسین  ضمن  من  كان  حین  دعوة رجل

التي " اإلخوان المسلمین"للعمل اإلسالمي المنظم على أرض فلسطین عبر تشكیل شعبة 

حملت ھم نشر تعالیم الدین اإلسالمي وبث القیم واألخالق في المجتمع٬ واستقبلت اإلمام 

ى أرض غزة الصمود٬ قبل أن یشكل جمعیة التوحید عقب الشھید حسن البنا رحمھ هللا عل

وقیام النظام المصري بحل ومحاربة جماعة اإلخوان المسلمین  ٤۸ضیاع فلسطین عام 

 حیاة   واقع  إلى  اإلسالم  وإعادة  المجتمع  الناس وإرشاد  توعیة  عاتقھا  أخذت على التي

  .الناس بكل یسر ووسطیة وشمول

 االستعمارعن فلسطین وقضیتھا في وجھ ن الدفاع في میدا مجاھداً  كما كان رجالً 
 المجاھدین   دعم  في  وجوالت  صوالت  لھ  وكانت  الصھیوني٬  واالحتالل البریطاني

  .وإمدادھم بالسالح لقتال الصھاینة المجرمین وطردھم من بالدنا فلسطین

افي المحدود في قطاع غزة٬ بل الحاج ظافر بالركون إلى نطاقھ الجغر ولم یكتف

ن وقرى فلسطین في إطار جھده ونشاطھ الوطني٬ وخاصة مدینة القدس والمسجد مد زار

  .ل حركة اإلخوان في العدید من المؤتمرات والمناسباتاألقصى حیث مثّ 

 كان   فقد شھدت لھ  �رحمھ هللا  �عالوة على ذلك٬  البدایات٬ رجل تربیة منذ

التربویة التي عنت بنشأة الجیل المحافل التعلیمیة والتربویة بأرقى اإلسھامات التعلیمیة و

 قیمیّ   أسس  األداء على  اعترت  التي  الخلل  وعناصر  أشكال  وتصویب  سلیمة٬  ودینیة ة

 ف  التعلیمیة  الشجاعوالعملیة  من  إطار  في  الفترة٬  تلك  ناطقاً ي  كرستھ  التي  والحكمة  ة
  .بالحق ال یخشى في هللا لومة الئم

 م  بعمق  التحم  فقد  والمجتمع٬  الشباب  رجل  المجتمع٬ كان  شرائح  كافة ع

 من   تمثلھ  لما  متمیزة  أولویة  لھا  الشباب التي أفرد  شریحة كبرى في  أھمیةوخصوصاً

عملیة البناء والتغییر٬ ونّظم لھا من البرامج الریاضیة والثقافیة والفكریة ما انتقل بھا إلى 

وقطاعات  بثماره الیانعة كافة مناحي أصابفضاءات الوعي العمیق والعمل الراشد الذي 

  .المجتمع في قطاع غزة

 یجید    إذ  بارعاً تسخیر الكلمات وتوظیفھا  وفوق ذلك كلھ كان الحاج ظافر كاتباً

سھاماتھ المنشورة في العدید نھ وقضیتھ٬ إذ تشھد لھ مقاالتھ وإجل خدمة دینھ ووطمن أ
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اً من الصحف والمجالت٬ والتي تنضح دعوة لإلسالم وتوعیة للناس وحباً لفلسطین وحثّ 
  .على نصرتھا واستنقاذھا من براثن عدوھا

 للشخصیة  ..باختصار    راقیاً  نموذجاً  هللا  رحمھ  الشوا  ظافر  الحاج  شكل لقد

 المتكامل  الكاملة  الوطنیة  اإلسالمیة  والدنیا٬  الدین  بین  مزجت  التي  تقدیم ة  من وتمكنت

 الناس و  الذي تخلل عقول  اإلبداع  من  الشمولي في إطار  الوسطي المس أفھام اإلسالم

 والریاضیة   الثقافیة  المتعددة٬  ومناشطھم  حیاتھم  وسائل  عبر  المختلفة  وشرائحھم فئاتھم

  .والفكریة والتربویة

رحم هللا المجاھد والمعلم والتربوي الكبیر الحاج ظافر الشوا أحد مؤسسي جماعة   

 قبل   ما  في عقود  الفلسطینیة  التربویة  النھضة  رواد  األوائل وأحد  النكبةوباإلخوان  :عد
س فأثمر٬ وبذر فحصد٬ حتى غدت الذي عمل فأجاد٬ وبذل فأخلص٬ ورّبى فأتقن٬ وأسّ 

 في السماء مألت سمع العالم   ثابت وفرعھا غراسھ٬ وإخوانھ٬ الیوم شجرة باسقة أصلھا

  .وبصره ونشرت دعوة هللا في ربوع العالمین

 ال  إلى مركز  الجزیل  بالشكر  نتوجھ  إال أن  ال یسعنا تأریخ والتوثیق الفلسطیني٬ وختاماً

 األخ د  . وعلى رأسھ  لقاء  الخالدي رئیس المركز٬  الثریة  إسھاماتھخالد القیمة وجھوده

   في خدمة  الناصعالمعطاءة  وتوثیق تاریخھ  شعبنا المجبول بتضحیات وعطاءات  قضایا

 شخصیة   إبراز  الخصوص  وجھ  وعلى  الكریمة٬  ورموزھا  فلسطین  أبناء  من الكثیر

 ا  تقدیر المجاھد  كل  تستحق  رائعة  بصورة  هللا  رحمھ  الشوا  خلیل  ظافر  الحاج لكبیر

  .واحترام

  أخوكم                                                                           

  أحمد محمد بحر. د   

  النائب األول       

  المجلس التشریعي الفلسطیني لرئیس                                                        
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  تقدیم

  محمود الزھار. د: بقلم

  .الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على سید المرسلین وآلھ وصحبھ والتابعین

 بفضلھم  الفضل  نعترف ألصحاب  أن  اإلسالم  أدب  من  األیادي  ٬إنھ  نقبل وأن

عندما تنطفئ شموع اإلیمان  ...البیضاء التي حملت ھذا الدین في لحظات العتمة البشریة 

   اإلنسانیة  القلوب  مصابیح  اإلسالمیة .. في  الحركة  أبناء  یعرفھم  الذین  ھؤالء ومن

 الشوا ٬الفلسطینیة  الحاج ظافر  العالم  ھذا  في جنوب البالد   ٬وبخاصة  شعلةالذین حمل
 صعبة  سیاسیة  فترات  في  غزة  في  المسلمین  الوافدة  ٬اإلخوان  التیارات  ضد وسار

 والمغریةوالطا   ٬رئة  والسلطان  السلطة  أصحاب  دعمھا  إذا  الحاج .. خاصة  أضاء لقد

وأقام المؤسسات الخیریة التي تعني بصحة .. ظافر قلوب العدیدین من غزة بنور اإلیمان 

  .الجسد بعد أن أدى دوره في مجال الدعوة �

لى إن الشكر موصول لألخوة في مركز التأریخ والتوثیق الفلسطیني في غزة ع
 في   المعاصرة  اإلسالمیة  الحركة  رواد  تجربة  لیضعوا  یبذلونھ  الذي  المشكور الجھد

وأمام دراسة األجیال القادمة حتى تستفید من تجربة غنیة تزداد  ٬فلسطین بین یدي التاریخ

ھذه البذور الطاھرة  اإذا علمنا الظروف الصعبة التي وضعت فیھ ٬وترتفع قامتھا ٬قیمتھا

ى الدعاء لھذا أكبر من األرض وفضائھا إذا تقبل هللا تعال د سیكتسب عمقاً إن ھذا الجھ..  

  .اسأل هللا القبول والتوفیق.. تلك الوثائق الدالة والھامة من اإلنسان الجھد٬ واستفاد 

  

  محمود الزھار .د

  فلسطین �غزة 
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  تقديم

  خالد يونس الخالدي.د: بقلم

غــزة بــأن يضــع بــين يــدي البــاحثين والمهتمــين يتشــرف مركــز التــأريخ والتوثيــق الفلســطيني ب 
الـذي يتحـدث بالوثـائق عـن سـيرة رجـل داعيـة٬ شـرفه اهللا  ٬والقراء هذا الكتـاب الوثـائقي القـيم

تعـــالى بـــأن يكـــون أول مؤســـس لجماعـــة اإلخـــوان المســـلمين فـــي غـــزة٬ إذ بـــدأ حـــب األســـتاذ 
ولـى التـي قـرأ فيهـا شـعارها منـذ اللحظـة األ: ظافر الشوا رحمه اهللا لهذه الجماعـة٬ كمـا يقـول

٬ }اهللا غايتنا٬ والرسول قدوتنا٬ والجهاد سبيلنا٬ والموت فـي سـبيل اهللا أسـمى أمانينـا{ :الخالد
م٬ وبعـدها انـدفع يقـرأ كتـب جماعـة اإلخـوان المسـلمين وأدبياتهـا٬ ١٩٤٤وكان ذلك في سنة 

إلســالمية الخالصــة ويتـابع أخبارهــا٬ حتــى انغــرس حبهــا فــي قلبــه٬ وســرت مبادئهــا وأفكارهــا ا
فـي شـرايينه٬ وخالطـت دمـه ولحمــه وعصـبه وعظمـه٬ فقـد أيقـن بــأن اإلسـالم هـو الحـل لكــل 
مشكالت األمة السياسية واالجتماعية واالقتصـادية٬ وأنـه الطريـق إلـى نصـرها وعزتهـا٬ وأن 
 واجب المسلم الغيور على دينه٬ هو أن يفهم اإلسالم٬ ويلتزم به٬ ويكون داعيـة لـه٬ وجريئـاً 

  .في نصرته٬ وال تأخذه في الحق لومة الئم

وبــروح المســلم المبــادر التــي ميــزت شخصــية األســتاذ ظــافر رحمــه اهللا٬ انطلــق هــذا الشــاب  
الــذي كــان فــي بدايــة الثالثينــات مــن عمــره٬ يــدعو مــن يثــق بهــم إلــى تأســيس فــرع لجماعــة 

مـري الكبيـر٬ وقـرروا اإلخوان المسلمين في غزة٬ واجتمع بالمتحمسين للفكرة في المسـجد الع
م علــى أن يكــون أميرهــا هــو الشــيخ عمــر ١٩٤٦تأســيس فــرع للجماعــة٬ وتــم االتفــاق ســنة 

  .لمكانته وعلمه وِسنِّه٬ وأن يكون أمين سرها هو األستاذ ظافر الشوا -رحمه اهللا -صوان

وتمضــي الجماعــة فــي الــدعوة والتكــوين والتربيــة٬ إلــى أن يصــدر قــرار بحلهــا مــن الحكومــة  
م ٬ وحتـى ال تتوقـف مسـيرة الـدعوة٬ وحرصـًا علـى مسـتقبل الجماعـة٬ ١٩٤٩رية سنة المص



- ۱٤ - 
 

قـــرر األســـتاذ ظـــافر أن يواصـــل تحقيـــق أهـــدافها مـــن خـــالل تأسيســـه لجمعيـــة التوحيـــد التـــي 
ترأســها٬ فاســتمرت الــدعوة٬ مــن خــالل منبرهــا الجديــد٬ وبــالرغم مــن قلــة مــن حولــه٬ وعــداء 

ألسـتاذ ظـافر أن يواصـل مسـيرة الـدعوة٬ وقـد سـاعده الحكومة المصـرية لإلخـوان٬ اسـتطاع ا
على ذلك فهمه العميق لإلسالم٬ وجرأته النادرة في مخاطبـة المسـئولين٬ وسـحر بيانـه الـذي 
يتضح مـن خـالل رسـائله إلـيهم٬ وحماسـه لألمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر٬ واسـتعداده 

تعــرض للفصــل التعســفي مــن للصــبر علــى األذى الــذي ينتظــر أولــو العــزم مــن الــدعاة٬ فقــد 
وظيفته كمعلم بقرار من الحاكم اإلداري المصري لقطاع غزة٬ إلبعاده عـن التربيـة والتعلـيم٬ 
وٕاسكات صوته الذي أزعج المسـئولين المنحـرفين٬ فلـم يستسـلم٬ وقـرر أن يرفـع قضـية علـى 

يجـرأ علـى  الحاكم اإلداري المصري٬ إلى محكمة العدل العليا في غزة٬ لكنه لم يجد محامياً 
الــدفاع عنــه٬ وبصــعوبة بالغــة قبــل أحــد المحــامين الــدفاع عــن القضــية٬ وكــان اهللا معــه٬ إذ 
أنصــفه القضــاء٬ وكســب القضــية٬ وعــاد ليمــارس الــدعوة والتعلــيم والتربيــة فــي مــدارس غــزة٬ 

  .ويواصل نهي السلطة عن انحرافاتها

القــادة فــي زمانــه٬ وال حتــى فــي لقــد تميــز األســتاذ ظــافر بميــزة رائعــة لــم ينتبــه إليهــا الــدعاة 
زماننــا٬ وهـــي التـــأريخ والتوثيـــق وحفـــظ الوثـــائق٬ فقــد الحظنـــا أنـــه يـــؤرخ كـــل رســـالة يرســـلها٬ 
ويحــــتفظ بنســــخة منهــــا٬ ويحفــــظ األوراق والقصاصــــات والمقــــاالت والخــــواطر التــــي يكتبهــــا٬ 
ويسـجل محضــرَا لكــل جلســة يعقــدها مــع شخصـية مهمــة أو مســئول فــي الحكومــة٬ وقــد ظــل 

تفظ بهذه الوثائق٬ ويوصي أبناءه باالحتفاظ بها عند سفره٬ إلى أن وصلت إلينا٬ بعد أن يح
م٬ وقـد الحظنـا حرصـه الشـديد عليهـا٬ فلـم يسـمح لنـا بتصـويرها ٢٠٠٣تشرفنا بمقابلته سنة 

إال بعد أن وثق بنا٬ وقد سَره اهتمامنـا بتـاريخ الجماعـة التـي أسسـها وأحبهـا٬ ولـم يكـن يعلـم 
لنا أن هذه الوثائق ستكون يوما في كتاب يؤرخ لقصته في مجـال الـدعوة إلـى  عندما سلمها

الحـاج ظـافر الشـوا٬ رحمـة واسـعة٬ وجـزاه عـن اإلسـالم وأهلـه الداعية فرحم اهللا األستاذ . اهللا
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في غزة خير الجزاء٬ فهو الذي بذر البـذرة األولـى لجماعـة اإلخـوان المسـلمين٬ وسـقاها مـن 
جرتها الطيبــة٬ ثــم تعاقبــت أجيــال المخلصــين مــن بعــده٬ تســقيها عــرق جبينــه٬ حتــى نبتــت شــ

ــَم بهــا  وترعاهــا٬ حتــى قــوي أصــلها٬ وبســقت فروعهــا٬ وينعــت ثمارهــا٬ وورفــت ظاللهــا٬ وَنِع
الطائفـة المنصـورة٬ هم المؤمنون في كل فلسطين٬ وتردد اسمها في العالمين٬ وكان أبناؤها 

الظــاهرين قاطنــة فــي بيــت المقــدس وأكنافــه٬ التــي بشــر بهــا النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم٬ ال
علــى الحــق٬ المتمســكين بــدينهم٬ القــاهرين لعــدوهم٬ ال يضــرهم مــن خــالفهم أو خــذلهم حتــى 

  . يأتي أمر اهللا

حاضر وال يفوتنا في هذا المقام أن ندعو الدعاة القادة في زماننا أن يحتفظوا بمراسالتهم وم
تمكن سالتي التي يديرونها٬ ألنها الوثائق مؤسسات لهم وللقراراتجلساتهم٬ واألوراق الرسمية 

من كتابة التاريخ٬ فال تاريخ بال وثائق٬ كما ال يفوتنا أن ندعو البـاحثين مستقبًال المؤرخين 
إلــى اإلفــادة مــن وثــاق هــذا الكتــاب٬ فــي إعــداد أبحــاث قيمــة عــن غــزة فــي العقــدين الخــامس 

  .ة في غزة خالل تلك المدةوالسادس من القرن الماضي٬ وعن الحركة اإلسالمي

ونقــدم شــكرنا الجزيــل إلــى كــل مــن أســهم معنــا فــي تــدقيق هــذا الكتــاب والتقــديم لــه ونخــص 
٬ والـــدكتور أحمـــد بحـــر النائـــب األول "أبـــو الحســـن" بالـــذكر األســـتاذ الفاضـــل محمـــد شـــمعة

لــرئيس المجلــس التشــريعي الفلســطيني٬ والــدكتور محمــود الزهــار والــدكتور أحمــد الســاعاتي٬ 
كما نشكر جميـع أعضـاء مجلـس إدارة المركـز الـذين أسـهموا فـي إعـداد حفظهم اهللا جميعًا٬ 

نهــاد الشــيخ . عصــام عـدوان ود. وٕاخـراج هــذا الكتـاب٬ ونخــص بالـذكر األخــوين الكـريمين د
خليل اللـذين أجريـا المقابلـة مـع الحـاج ظـافر الشـوا قبـل أن يتوفـاه اهللا بأشـهر قليلـة٬ وصـورا 

كما نشـكر كـل مـن أسـهموا فـي إعـداد هـذا الكتـاب مـن العـاملين فـي المركـز وثائقه للمركز٬ 
وخصوصــًا األخ هشــام أبــو مطيــر٬ واألخ محمــد البــع الــذين بــذال جهــدًا كبيــرًا فــي طباعتــه 
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وتدقيقــه وٕاعــداد وثائقــه للنشــر٬ كمــا نشــكر المهنــدس مضــر ظــافر الشــوا الــذي أجابنــا علــى 
  .كتاب٬ وزودنا بالمزيد من وثاق أبيه رحمه اهللاكثير من التساؤالت٬ أثناء إعداد هذا ال

وختامــًا نســأل اهللا تعــالى أن ينفــع بهــذا الكتــاب أبنــاء هــذا الجيــل واألجيــال الالحقــة مــن أهــل 
  .لنورر الجزيل لكل من أسهم في إخراجه إلى افلسطين٬ وأن يكتب األج

  وصلى اهللا على سيدنا محمد٬ وعلى آله وصحبه وسلم

  مد هللا رب العالمين دعوانا أن الح وآخر

  

  رئيس مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني 

  خالد يونس الخالدي. د
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  مقدمة

فـي فلســطين رجـال صــدقوا مـا عاهــدوا اهللا عليـه٬ فمــنهم مـن قضــى نحبـه ومــنهم مـن ينتظــر 
والتحقـوا  وما بدلوا تبديًال٬ تربـوا علـى موائـد القـرآن وسـيرة المصـطفى صـلى اهللا عليـه وسـلم٬

٬ والتـي نـال شـرف تأسيسـها. مـن خـالل جماعـة اإلخـوان المسـلمين الدعوة اإلسـالمية بركب
الشــوا٬ صــاحب  خليــل ظــافر /فــي غــزة المرحــوم بــإذن اهللا الحــاجوتأســيس جمعيــة التوحيــد 

  .الحس الديني واالنتماء الوطني والهمة العالية واإلرادة الوثابة والجرأة في الحق

ة ووثــائق الحــاج ظــافر الشــوا ذو أهميــة كبيــرة وُمقــّدرة٬ إن اختيــار هــذا اإلصــدار لعــرض ســير 
تــاريخ الحركــة اإلســالمية فــي بيــدركها كــل باحــث فــي تــاريخ فلســطين المعاصــر٬ وكــل مهــتم 

  . فلسطين

. فهذه أولى اإلصدارات الوثائقية عن تاريخ اإلخوان المسلمين في فلسطين وفـي قطـاع غـزة
وتغنـي المكتبـة . لمجاهـدة علـى أرض فلسـطينوهي تسد ثغرة كبيرة فـي تـاريخ هـذه الحركـة ا

وهـي . ٬ ظلـت مطموسـة طـوال سـتة عقـود خلـتمـادة وثائقيـةالعربية ببعض مـا افتقدتـه مـن 
  .إنساني٬ حيث تحفظ لذوي الفضل فضلهم٬ وال تغمطهم حقهمذات ُبعد  مهمة

لقـــد عمـــل الحـــاج ظـــافر الشـــوا بـــإخالص وتفـــاني٬ غيـــر طـــامع فـــي دنيـــا النـــاس٬ بعيـــدًا عـــن 
وقــد وجــدنا أن مــن حقــه علينــا وعلــى المــؤرخين لتلــك الحقبــة . ضــواء٬ رافضــًا الكتابــة عنــهاأل

من تاريخ فلسـطين٬ أن نسـجل تاريخـه الناصـع٬ ونحفـظ وثائقـه التـي أوالهـا اهتمامـًا متميـزًا٬ 
  .ونجعل ذلك بين أيدي الباحثين٬ سائلين اهللا تعالى له المغفرة والرحمة والجزاء الكريم

التــأريخ والتوثيــق الفلســطيني علــى تحقيــق جملــة مــن األهــداف مــن هــذا وقــد حــرص مركــز 
  :اإلصدار٬ ومن ذلك
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  .حفظ سيرة َعَلم من أعالم فلسطين٬ ومن أعالم اإلخوان المسلمين .١
  .نشر حقائق موثقة عن حقبة تاريخية هامة في تاريخ فلسطين المعاصر .٢
صرة٬ والتي في كثيـر ملء الفراغ الحاصل في الدراسات التاريخية الفلسطينية المعا .٣

وتقفـــز عـــن دور اإلخـــوان المســـلمين فـــي الحيـــاة السياســـية والجهاديـــة  اهـــلمنهــا تتج
  .والمدنية في فلسطين وفي قطاع غزة تحديداً 

ــــائق نــــادرة وغيــــر مســــبوقة حــــول نشــــاطات ا .٤ إلخــــوان المســــلمين٬ وجمعيــــة نشــــر وث
بويبهــــا ٬ وحيــــاة الحــــاج ظــــافر الشــــوا مــــن خــــالل مــــا احــــتفظ بــــه لعقــــود٬ وتالتوحيــــد

  .وتصنيفها موضوعياً 
تزويد الباحثين في تاريخ فلسطين المعاصر بمـادة وثائقيـة تعيـنهم فـي صـوغ تـاريخ  .٥

  .فلسطين بطريقة أقرب إلى الموضوعية
لقــد عكــف فريــق مــن العــاملين علــى إعــداد هــذا العمــل التــأريخي٬ فقــد أجــرى المقــابالت مــع 

 ظ الوثـــائقعـــدوان والـــذي قـــام بحفـــعصـــام .نهـــاد الشـــيخ خليـــل٬ ود.الحـــاج ظـــافر كـــًال مـــن د
وقــام فريــق مــن العــاملين بــالمركز بتفريــغ المقــابالت وطباعتهــا٬ . بواســطة الماســح الضــوئي

وقــام . ومراجعتهــا مــع ابــن المرحــوم؛ المهنــدس مضــر ظــافر الشــوا٬ والــذي كــان متعاونــًا جــداً 
مــــن  وعكــــف كــــالً  .ةعــــدد مــــن المعاصــــرين والمــــواكبين بتــــدقيق الــــنص والمعلومــــات الــــوارد

محمــد البــع علــى تنســيق الكتــاب وتفريــغ الوثــائق لمنحهــا  واألخ٬ أبــو مطيــر المهنــدس هشــام
وقــد حرصــنا علــى وضــع صــورة الوثيقــة يقابلهــا تفريغهــا فــي الصــفحة . مزيــدًا مــن الوضــوح

وبدأنا بعرض المقابلة الشفوية التي أجريت مع الحاج . المقابلة لتوفير أكبر درجة من الدقة
عامــًا٬ مــع إقرارنــا  ٩٤ي االعتبــار كبــر ســنه؛ حيــث تحــدث إلينــا عــن عمــر ظــافر٬ آخــذين فــ

وسـمحنا البنـه مضـر بالمداخلـة كلمـا كـان . بأنه تمتع بذاكرة فريدة بالقياس إلى عمره المديـد
ذلك مهمـًا٬ وأشـرنا إلـى مداخلتـه فـي الهـوامش السـفلية٬ ألنـه كـان قـد اسـتمع إلـى سـيرة والـده 

وحرصــنا علــى تخــريج اآليــات  .ذاكرتــه فــي حالــة أفضــل فــي ســنوات ســابقة؛ عنــدما كانــت
وعمــــدنا إلــــى تظليــــل موضــــع الكلمــــات . واألحاديــــث الشــــريفة الــــواردة فــــي نصــــوص رســــائله
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ونقـر  .الغامضة في النص المفرَّغ٬ واإلشارة إلى وجود شـطب فـي المصـدر كلَّمـا لـزم األمـر
ـــة الشـــفوية علـــى حالهـــا دون تـــدخل أو إعـــادة ـــى  بأننـــا أبقينـــا المقابل ـــة إل صـــياغة٬ أو محاول

تحويلهــا إلــى لغــة عربيــة فصــحى فــي غيــر ضــرورة ُملِّحــة٬ حرصــًا منــا علــى اإلبقــاء علــى 
  . مستفيدين من منهجية التاريخ الشفوي. المادة مصدرية بكل معنى الكلمة

وبالتالي ليس هذا اإلصدار دراسة تاريخية٬ وٕانما مادة وثائقية بحاجـة إلـى دراسـات تاريخيـة 
وهــذا دور البــاحثين فــي تــاريخ . هــا وتســتند إلــى مــا ورد فيهــا مــن مقــابالت ووثــائقتقــوم علي

  .فلسطين٬ وتاريخ الحركة اإلسالمية فيها

ونحـــن فـــي هيئـــة تحريـــر مركـــز التـــأريخ والتوثيـــق الفلســـطيني٬ لنـــثمِّن غاليـــًا تقـــديم رجـــاالت 
مـل اإلسـالمي أفاضل لهذا الكتاب٬ وهم على قدر مـن المسـئولية٬ وذوي بـاع طويلـة فـي الع

ــد الخالــدي؛ .د.كمــا نــثمن جهــود وتوجيهــات أ. والنضــالي فــي فلســطين وفــي قطــاع غــزة خال
ونــثمِّن جهــد ومبــادرة المهنــدس مضــر . رئــيس المركــز٬ فــي احتضــان هــذا العمــل التــأريخي

ظــافر الشــوا علــى الــروح العاليــة التــي أبــداها فــي خدمــة هــذا العمــل٬ فقــد كــان حريصــًا علــى 
مــن محفوظــات والــده٬ وتقــديم توضــيحات وشــروح بشــأنها كلمــا كــان ذلــك  تقــديم كــل مــا لديــه

  .مفيداً 

ظــافر الشــوا٬ وثــائق جمعيــة التوحيــد٬ / المقــابالت التــي ُأجريــت مــع الحــاج: وتنــاول الكتــاب
التـــي أسســـها٬ وقـــانون الجمعيـــات واألنديـــة٬ والـــذي اشـــتمل علـــى النظـــام األساســـي لجمعيـــة 

اإلســـالمية بغـــزة٬ الـــذي وضـــعه بنـــاًء علـــى طلـــب مـــن  التوحيـــد٬ والنظـــام األساســـي للجمعيـــة
م٬ فضــــًال عــــن قــــانون الجمعيــــات ١٩٧٦رئيســــها الشــــيخ خليــــل القوقــــا رحمــــه اهللا فــــي عــــام 

ــــه لمجاهــــدي  ــــت٬ وســــندات تبرعات ــــت٬ ومراســــالته فــــي الكوي ــــي الكوي ــــه ف العثمــــاني٬ وبرقيات
وا٬ وألبومــــه وأضــــفنا إليـــه أبــــرز مــــا ُكتـــب عــــن الحــــاج ظـــافر خليــــل الشــــ. الجزائـــر٬ مقاالتــــه
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صــوره الشخصــية٬ وصـوره مــع اإلمـام حســن البنــا فـي غــزة٬ وصــور : الشخصـي٬ الــذي ضـم
  .جمعية التوحيد التي ترأسها٬ وصوره في الكشافة٬ وبعض الصور الحديثة

  

  مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني

  عن هيئة التحرير                                                          

  عصام محمد علي عدوان.د
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  تمهيد

  أحمد محمد الساعاتي. د: بقلم

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله 
  :وصحبه ومن وااله إلى يوم الدين وبعد

م٬ ونشأ نشأة ١٩٠٨/ هـ  ١٣٢٦ولد الشيخ الداعية ظافر خليل الشوا في مدينة غزة عام 
  .نية٬ وتربى على حب الجندية منذ طفولتهدي

وهو من نشطاء جماعة اإلخوان المسلمين منذ نشأتها في غزة٬ فكان أمين السر في 
مجلس إدارة جمعية اإلخوان المسلمين بغزة٬ وعضو للمكتب اإلداري لجماعة اإلخوان 

دعو واستمر الداعية ظافر الشوا في ساحة العمل اإلسالمي ي. المسلمين في فلسطين
  .م٢٠٠٣وينصح رغم أنه تجاوز التسعين من عمره إلى أن توفاه اهللا عام 

القضية المركزية لجماعة اإلخوان المسلمين٬ ففي  �كانت وما زالت  �إن قضية فلسطين 
إلى ) عبد الرحمن الساعاتي ( م أرسل اإلمام الشهيد حسن البنا شقيقه ١٩٣٥عام 

أمين الحسيني من أجل دعم الثورة الفلسطينية فلسطين حيث التقى بالمفتي الحاج محمد 
م تلك الثورة التي أسست لثقافة المقاومة٬ ١٩٣٥والتي بدأها الشهيد عز الدين القسام عام 

  .م١٩٣٦ووضعت البذور األولى لثورة عام 

وقد نشطت جماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين في مجاالت الدعوة والتربية والتوعية 
  .يف بالخطر الصهيوني والمؤامرة على فلسطين٬ والتعبئة للجهاداإلسالمية٬ والتعر 

بدأ اهتمام حركة اإلخوان المسلمين بقضية فلسطين بشكل واضح مع انفجار الثورة الكبرى 
  ).م ١٩٣٦عام ( 
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عقد اإلخوان المسلمون في القاهرة مؤتمرًا لدعم القضية الفلسطينية وصدر عنه تشكيل 
" النذير " ساعدة فلسطين ومشروع قرش لفلسطين وٕاصدار جريدة اللجنة المركزية العامة لم

  .لتعبئة الشعب المصري لدعم القضية الفلسطينية

شعبة في المدن الفلسطينية كانت شعبة  ٢٥م قام اإلخوان بتأسيس ١٩٤٨وحتى عام 
  ).م ١٩٤٣عام ( القدس أولها 

خوان في فلسطين٬ م كأحد شعب اإل١٩٤٦تأسست جمعية اإلخوان المسلمين في غزة عام 
وقد اتبعت في أهدافها وبرامجها جماعة اإلخوان المسلمين األم التي قام اإلمام حسن البنا 

  .م١٩٢٨بتأسيسها في القاهرة عام 

ولما كانت أوضاع الجمعية في غزة تتأثر بالعالقة بين الحكومة المصرية وجماعة اإلخوان 
قامت السلطات المصرية  م١٩٤٩في مصر فعندما ُضرب اإلخوان في مصر عام 

م٬ فقام الشيخ ظافر بتأسيس جمعية التوحيد كإطار ١٩٤٩بإغالق الجمعية في غزة عام 
تثبيت : م٬ وكان من أهدافها١٩٤٩/ هـ  ١٣٦٨علني لجماعة اإلخوان المسلمين بغزة عام 

علم اإليمان في نفوس المسلمين وجمعهم على التوحيد وتهذيبهم روحيًا بالعبادة وعقليًا بال
وبدنيًا بالرياضة ونشر الفضيلة في المجتمع الفلسطيني في ضوء غياب بعض القيم 

  .األخالقية المجتمعية وانتشار بعض مظاهر الفساد في المجتمع

فالدين هو السمة الغالبة على حياة المجتمع الفلسطيني٬ والشعب الفلسطيني شعب محافظ 
ومن المالحظ أنه تم تأسيس . حارسًا له متدين بطبيعته٬ ومنظومة القيم األخالقية تشكل

عدد من الجمعيات ذات الصبغة الدينية كجمعية الشبان المسلمين٬ وجمعية األمر 
ومنها  �بالمعروف والنهي عن المنكر والتي كان لها فروعًا في معظم المدن الفلسطينية 

الناس  الوعظ واإلرشاد الديني٬ والعمل على إصالح: وكان من أهم نشاطاتها �غزة 
وهدايتهم٬ واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر٬ وبث اآلداب واألخالق الفاضلة اإلسالمية 

  .بالحكمة والموعظة الحسنة٬ واالحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية
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وحتى نفهم الدور الذي لعبه الشيخ الداعية ظافر الشوا البد من التعرف على األوضاع 
جتماعية التي كانت سائدة في فلسطين عامة وفي غزة بوجه السياسية واالقتصادية واال

 �خاص في الفترة التي عاشها الشيخ ظافر إبان االحتالل واالنتداب البريطاني لفلسطين 
 �م ١٩٤٨( وفي عهد اإلدارة المصرية لقطاع غزة ) م ١٩٤٨ �م ١٩١٨(  �ومنها غزة 

  ).م ١٩٦٧

بانتصار الحلفاء على دول ) م ١٩١٨ �م ١٩١٤( لقد انتهت الحرب العالمية األولى 
م٬ ثم وفرت بريطانيا لنفسها ١٩١٨المحور وأسفر ذلك عن احتالل بريطانيا لفلسطين عام 
م بانتدابها على ١٩٢٢يوليو  ٢٤غطاًء دوليًا باستصدار قرار من عصبة األمم في 

تمدًا فلسطين٬ وتم تضمين وعد بلفور في صك االنتداب بحيث يصبح التزامًا رسميًا مع
دوليًا٬ وبهذا الصك اكتسب االنتداب واليته القانونية على فلسطين٬ ومنذ ذلك الحين 

لتبدأ حقبة سياسية هامة ) م ١٩٤٨ �م ١٩٢٢( أصبحت فلسطين تحت سلطة االنتداب 
  .وفاصلة في التاريخ الفلسطيني

لقد تضمنت مواد صك االنتداب بصورة تظهر بوضوح أن الهدف األساسي هو تسهيل 
قامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين٬ ومن هنا ينبغي اإلشارة إلى أن وعد بلفور إ

  .يمثل المرتكز األساس لسياسة االنتداب البريطاني على فلسطين

لقد عانى الشعب العربي الفلسطيني الويالت من جراء سياسة الحكومة البريطانية في 
إلى تشريد وطرد الشعب الفلسطيني  المجال السياسي واالقتصادي واالجتماعي مما أدى

بالقوة من أرضه بعد أن مهدت حكومة االنتداب البريطاني الطريق لتلك النكبة عام 
  .م١٩٤٨

فمن الناحية السياسية قامت بريطانيا بإحكام سيطرتها على البالد واتبعت سياسة 
طينية وتفكيك استعمارية لقمع الثورة الفلسطينية والتصدي للمظاهرات واالضطرابات الفلس

  .المؤسسات السياسية والعسكرية الفلسطينية والقضاء على معظمها
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فقد منع االنجليز عمل األحزاب السياسية ونشاطها السياسي وُأودع زعماؤها المعتقالت أو  
ولقد تصدت الحركة . جرى نفيهم إلى خارج البالد٬ ونزع سالح السكان بالكامل تقريباً 

السياسة القمعية وواجهت االنتداب البريطاني والحركة الصهيونية  الوطنية الفلسطينية لهذه
باالضطرابات والمظاهرات والثورات وقامت بتشكيل الجمعيات وعقدت المؤتمرات الوطنية 

  .واإلسالمية٬ وشكلت األحزاب السياسية

ح وكان لألحداث السياسية التي عاشتها فلسطين في فترة االنتداب البريطاني تأثيرها الواض
  . على األوضاع االقتصادية واالجتماعية في فلسطين

فإن السياسة االقتصادية لحكومة االنتداب : فبالنسبة لألوضاع االقتصادية في فلسطين
تعتبر أخطر جوانب السياسة البريطانية في فلسطين حيث لعبت تلك السياسة االقتصادية 

حساب تقليص وٕاضعاف االقتصاد الدور األبرز في التمهيد إلقامة الكيان الصهيوني على 
  .الفلسطيني٬ وتهيئة الظروف إلنشاء الوطن القومي اليهودي

ولقد حرصت بريطانيا على وضع البالد في أحوال سياسية وٕادارية واقتصادية تضمن 
: فقامت الحكومة البريطانية بعدد من اإلجراءات منها. إنشاء الوطن القومي اليهودي
ة من أنحاء العالم إلى فلسطين٬ وٕايجاد التسهيالت الالزمة تسهيل هجرة اليهود الصهاين

لتمليك اليهود مزيدًا من األرض الفلسطينية حيث سّنت التشريعات المختلفة والتي عرفت 
من أجل إيجاد األسس لتشجيع االستيطان الصهيوني٬ وكذلك االعتراف " بقوانين األرض"

فلسطين وتقديم النصح والتسهيالت إلقامة بالوكالة اليهودية كممثل للطائفة اليهودية في 
  .المؤسسات الصهيونية في فلسطين

إن السياسة العامة التي انتهجتها سلطات االنتداب في فلسطين في المجال االقتصادي 
مهدت لضمان نجاح مشروع الوطن القومي اليهودي حيث قامت بوضع القطاعات 

عت سياسة أدت عمليًا إلى تسخير موارد الرئيسية لالقتصاد الفلسطيني تحت هيمنتها٬ واتب
فاالقتصاد الفلسطيني أدير طوال حكم . فلسطين الطبيعية لصالح المشروع الصهيوني 
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االنتداب البريطاني في ظل هدف إحالل الوجود الصهيوني محل الوجود العربي في 
  .فلسطين

فلسطيني أثناء أما بالنسبة لألوضاع االجتماعية فإن حكومة االنتداب جعلت المجتمع ال
فترة االنتداب في حالة تبعية سياسية واقتصادية واجتماعية للمخططات االستعمارية 

  .الصهيونية الرامية لتهويد أرض فلسطين

إن التشكيلة االقتصادية االجتماعية الفلسطينية انعكست على البيئة االجتماعية للسكان 
ة الجديدة التي ظهرت في رحم العرب الفلسطينيين وعلى الطبقات والفئات االجتماعي

المجتمع٬ حيث برزت في تلك الفترة فئة المثقفين الذين كان ظهورهم متجاوبًا مع التوسع 
النسبي في التعليم٬ ومع حاجة االنتداب البريطاني إلى سلك متعلم يخدم في المؤسسات 

  .الرسمية

لتحدد في النهاية تقسيمات  لقد تداخلت العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية
إن النظام الطبقي في  �كباقي المجتمعات العربية  �متقاطعة في المجتمع الفلسطيني 

نظام ملكية األرض ونظام : المجتمع العربي الفلسطيني قد تأثر بعناصر متعددة منها
ناء التوظيف ونظام التعليم والنظام القبلي والعشائري٬ حيث ساهم كل نظام في تشكيل الب

  .االجتماعي الطبقي وخصائصه

بصورة عامة٬ يمكن اإلشارة إلى أن الصهيونية واالستعمار البريطاني قد أسهما بصورة 
مؤثرة في تشكيل البناء االجتماعي والتنظيم الطبقي في المجتمع الفلسطيني وذلك بإذكاء 

لشرائح العداء القبلي وتوسيع الخالفات بين الريف والمدن من جهة٬ وبين مختلف ا
االجتماعية والمهنية والدينية من ناحية أخرى من اجل تعميق السيطرة واستمالك األراضي 
وزعزعة االستقرار االقتصادي واالجتماعي٬ وكل ذلك ترك بصماته على الحركة الوطنية 

  .الفلسطينية
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الصادر  ١٨١قرار رقم ( لقد تسارعت األحداث السياسية في فلسطين بعد قرار التقسيم 
والذي بموجبه تم تقسيم ) م ١٩٤٧نوفمبر  ٢٩الجمعية العامة لألمم المتحدة في  عن

 ٤٢.٨٨نسبتها ( ودولة عربية % )  ٥٦.٤٧نسبتها ( دولة يهودية : فلسطين إلى دولتين
٬ رغم أن %) ٠.٦٥نسبتها (من مساحة أرض فلسطين التاريخية والقدس الدولية % ) 

م ١٩٤٨من مجموع مساحة فلسطين٬ وكانت حرب  % ٧الصهاينة كانوا يمتلكون أقل من 
التي انتهت بهزيمة العرب وسقوط فلسطين ألسباب كثيرة ال يتسع المقام هنا للخوض 

  .فيها

م لعب اإلخوان المسلمون دورًا هامًا في المعارك العسكرية التي ١٩٤٨في حرب عام 
ات العسكرية دارت في معظم أنحاء فلسطين ضد القوات الصهيونية سواء في العملي

المنفردة أو باالنخراط في صفوف الجيش المصري في ذلك الوقت٬ وقد شكلت شعب 
اإلخوان في فلسطين قوات غير نظامية منذ بداية الحرب٬ وعملت تحت قيادة عربية 
مجاهدة التي كانت تابعة لجيش الجهاد المقدس بقيادة المجاهد عبد القادر الحسيني٬ 

لوا بالًء حسنًا في تلك الحرب٬ ونذكر على بوقد أ القاوقجي٬ وجيش اإلنقاذ بقيادة فوزي
 ٨٦وتبة ) القدس ( سبيل المثال ال الحصر٬ ما قاموا به في معارك سور باهر والقسطل 

وغيرها من المواقع العسكرية وقد استشهد وجرح ) دير البلح ( وكفار داروم ) خانيونس ( 
لشريف أحد قيادات اإلخوان في كتاباته وقد منهم العشرات وهذا ما ذكره األستاذ كامل ا

  .بذلك) م ١٩٤٨ �م ١٩٤٧( اعترفت الرواية اإلسرائيلية الرسمية لحرب 

م عن تجزئة الوحدة الجغرافية والسكانية لفلسطين باإلضافة ١٩٤٨ولقد أسفرت حرب عام 
 لما حل بالشعب الفلسطيني من نهب وسلب ألراضيه وطرده وتشريده٬ وما لحق بالبيئة
االجتماعية واالقتصادية والثقافية من عمليات تشتت وسلب ومصادرة٬ مما كان له أسوأ 
األثر على المجتمع الفلسطيني٬ وبذلك انهارت التكوينات االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية والثقافية للشعب الفلسطيني لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني وهي 

% ٥٠م حيث تمكن الكيان الصهيوني من تشريد حوالي ١٩٤٨ام مرحلة ما بعد نكبة ع
شكَّلوا ) ألف نسمة  ١٥٦( من الشعب الفلسطيني٬ وقد بقي في الجزء المحتل حوالي 
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من تعداد الشعب الفلسطيني٬ وقد بقي خارج نطاق االحتالل منطقتان % ١٥.٦
يما بعد من فلسطين٬ ُعرف ف% ٢٢أحدهما جزء من وسط فلسطين يشكل : منفصلتان

بالضفة الغربية بعد أن ُضم هذا الجزء للمملكة األردنية٬ أما األخرى فتضم جزءًا من 
من أرض فلسطين٬ ُعرف فيما بعد % ١.٣الشريط الساحلي الجنوبي الفلسطيني تشكل 
  .بقطاع غزة وخضع لإلدارة العسكرية المصرية

العربية على إدارة م أشرفت مصر بناًء على تكليف من الجامعة ١٩٤٨في أعقاب حرب 
اليونان التي - م بموجب  اتفاقية الهدنة في رودس١٩٤٨ما عرف بقطاع غزة بعد حرب 

  .م١٩٤٩شباط  ٢٧في ) إسرائيل ( وقعت بين مصر و 

م والتي أسفرت ١٩٦٧واستمرت مصر في إدارتها لقطاع غزة وٕاشرافها عليه حتى حرب 
  ).اإلسرائيلية ( عن خضوع قطاع غزة للسيطرة 

( األوضاع االقتصادية واالجتماعية لسكان غزة في ظل اإلدارة المصرية لقطاع غزة وعن 
م قد تركت أثارًا ملموسة ومباشرة على قطاع غزة٬ ١٩٤٨فإن حرب ) م ١٩٦٧ �م ١٩٤٨

في ظواهر اجتماعية  -فيما بعد-كما خلقت جملة من األوضاع الجديدة تبلورت 
طاع غزة االقتصادي والسياسي في ظل اإلدارة واقتصادية وسياسية محددة شكَّلت تاريخ ق

  .المصرية

م انهيارًا شبه كامًال للقاعدة االقتصادية التي كان يقوم عليها ١٩٤٨لقد أحدثت نكبة عام 
م إذ فقد القطاع جزءًا كبيرًا من موارده االقتصادية ١٩٤٨مجتمع القطاع قبل عام 

أدى إلى تغيير بنيوي على وتقلصت ملكيات كبار المالكين إلى درجة كبيرة مما 
  .الصعيدين االقتصادي واالجتماعي

لقد غطت آثار النكبة المدمرة جميع مناحي الحياة في القطاع٬ السياسية واالقتصادية 
  .واالجتماعية والثقافية وغيرها
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) حديثة -قديمة( لقد حدث تغير في النمط القيادي الفلسطيني٬ ودفع قوى فلسطينية 
لمين٬ الحزب الشيوعي الفلسطيني٬ حركة القوميين العرب٬ حزب كحركة اإلخوان المس

البعث العربي االشتراكي إلى واجهة األحداث٬ واستطاعت هذه القوى واألحزاب أن تشكل 
  .بديًال قياديًا لقيادة ما قبل النكبة

كما تميز قطاع غزة في فترة ما بعد النكبة بأنه األكثر تأثرًا بما يجري في المنطقة بحكم 
لته اإلدارية والسياسية بمصر والتي كانت قلب األحداث وصانعتها٬ هذه األحداث التي ص

  .م١٩٥٢تالحقت في المنطقة منذ عام 

فقد لعبت اإلدارة المصرية دورًا كبيرًا وهامًا في التأثير على نمو وتطور الحركة الوطنية 
  ).م ١٩٦٧ �م ١٩٤٨( الفلسطينية في قطاع غزة 

   

  ساعاتيأحمد محمد ال. د 
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  بطاقة تعریف

  

  

  )أبو مازن ( المجاھد الحاج ظافر خلیل الشوا 
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بطاقة تعریف

المجاھد الحاج ظافر خلیل الشوا 
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 ما   الغالي رغم  الوطن  سبیل  في  وجاھدوا  ضحوا  عظام  بقادة  حافل  الفلسطیني التاریخ

 عملھم   كان  المسئولیة٬  قدر  على  وكانوا  وتحدیات٬  أھوال  من  الشعب الفلسطیني واجھ

را٬ً وساھموا في دعم الصمود والوحدة وتحدي االحتالل خالصاً وتطوعیا٬ً عملوا لیالً نھا

  .الذي تعاقب على الوطن

    �الشجاعیة  �من موالید غزة " مازن  أبو" المجاھد الحاج ظافر خلیل الشوا
 .م۱۸/۸/۱۹۰۸التركمان في 

  عند بدایة الحرب العالمیة األولى من غزة إلى الخلیل بأمر من  م۱۹۱۷انتقل عام

 العثمانیة  كانت مركز الجیش العثماني للدفاع عن  الدولة آنذاك٬ ألن مدینة غزة

المنطقة٬ وبعد عامین عاد إلى غزة٬ وبعد عودتھ صدر أمر آخر بالرحیل٬ فرحل 

إلى قریة الفالوجا قضاء غزة إلى أن تم الصلح بین الحلفاء وتركیا٬ وحینھا عاد 

 .إلى غزة٬ وسكن بحي الزیتون

 ة غزة٬ وعندما وصل إلى الصف الثاني الثانوي بدأ مسیرتھ التعلیمیة في مدرس

 .توجھ إلى المدرسة الثانویة األمیریة بیافا وأتم فیھا الثالث الثانوي

  الفترة   والتحق في تلك  الحساب٬  لمادة  الوطنیة  الفالح  في مدرسة  مدرساً عمل

 .بعدد من الدورات الریاضیة في كمال األجسام

  مرخصالتحق بدورة المساحة وحاز على مًساح. 

  كان نشیطاً خالل المظاھرات التي قامت احتجاجاً على وعد بلفور الذي جاء فیھ

 .أن فلسطین وطن قومي للیھود

  كان نشیطاً في مدرسة الفالح الوطنیة التابعة لدائرة األوقاف والمجلس اإلسالمي

 .األعلى

 یم عمل في دوائر الحكومة٬ وكان أثناء وجوده في مدرسة الفالح نشیطاً في تعم

 .التربیة الریاضیة على التالمیذ

    الكشافة تحت اسم  الفالح"  الكشاف المسلم" أسس فرقة  عام  في مدرسة بغزة

 .م۱۹۳۳

 استقال من التعلیم وعمل بدائرة المساحة. 

 امتداد   كانت  والتي  غزة  في  المسلمین  اإلخوان  لجمعیة  المؤسسین  من  اً كان
 لل  وكانت أھداف الجمعیة لإلخوان المسلمین في مصر٬ وعمل سكرتیراً جمعیة٬

نشر الدعوة اإلسالمیة والدعوة لتطبیق الشریعة اإلسالمیة وتذكیر الشباب بدینھم٬ 

 .وكانت للجمعیة نشاطات ثقافیة وریاضیة واجتماعیة
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  أنفسھم   على  خوفاً  ھاجروا  الذین  الالجئین  استقبال  الجمعیة  نشاطات  أھم من

 ا  فكانت  مدنھم٬  على  المدفعي  القصف  والسكن بسبب  الطعام  توفر لجمعیة

 .اإلخوان المسلمین في مصر حظروالكساء٬ استمرت الجمعیة إلى أن تم 

  بعد ذلك أسس جمعیة التوحید٬ وكان الحاج "  أمین الجماعة٬ أي " ظافر الشوا

بمثابة رئیس الجمعیة٬ وقد واجھت الجمعیة في البدایة صعوبات لتأسیسھا إلى أن 

بتأسیس " أحمد كامل " قناع قائد المخابرات المصري بإ" الحاج ظافر " استطاع 

 .جمعیة التوحید بدالً من جمعیة اإلخوان المسلمین

 تنس الطاولة-ةالطائر-السلة- كرة القدم(لجمعیة أنشطة ریاضیة مختلفة في كان ل -
 ).المالكمة-الكشافة

    السلة بالجمعیة على بطولة قطاع غزة  متتالیةحصل فریق كرة (  لثالثة أعوام
 الق ٬م) ۱۹٥٦-۱۹٥٥-۱۹٥٤  كرة  فریق  على وحصل  الثاني  المركز  على دم

 .والمركز الثاني على القطاع في لعبة المالكمة القطاع٬

  وترأسھا   نحاسیة٬  فرقة  لدیھم  وكانت  الفرق٬  أفضل  من  الكشافة  فرقة كانت

 .وف الشواءحینذاك عبد الر

  َّتخر   مركزاً  التوحید  جمعیة  التعتبر  القادة  معظم  منھ والریاضیین  ٬وطنیینج

 مثَّ  ٬الفلسطینیین  العربیةالذین  الدورات  في  فلسطین والدولیة٬  ٬واآلسیویة ٬لوا

 قیادة   في  الشأن  عظیم  الوطنیین  للقادة  كان  كما  األلعاب الریاضیة٬  معظم وفي

 .وتنظیم العمل النضالي والمقاوم

 من أبرز ریاضیي جمعیة التوحید: 

  محمد الدلو  �زكي الدن  �عدنان حالوة  �حیدر سیسالم ( في تنس الطاولة� 
 ).أحمد مفرج  �إبراھیم الزرد  �محمد عودة 

  جودت جودة  �خمیس سمارة  �یعقوب سمار  �إبراھیم كحیل ( في المالكمة

.( 

  األثقال   خلیل ( في رفع  أبو  أبو شھال  �سعید صبحي  �رزق رزق  �سعید
 ).حمیدة 

  كمال عدوان  �" سكرتیراً " الزعنون  سلیم( كانت لجنة الطلبة تضم كالً من� 
 �زھیر العلمي  �نبیل الشوا  �مصباح صقر  �خلیل الوزیر  �صالح خلف 
 ).جمال النونو  �أحمد مفرج  �عوني القیشاوي  �سفیان العلمي 

  منیب أبو غزالة  �الحاج فؤاد شّراب ( اللجنة اإلجتماعیة كانت تضم كالً من.( 

  ھاشم رشید  ھارون( اللجنة الثقافیة.( 
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  كانت الجمعیة تضم مكتبة إسالمیة ثقافیة تحوي صحفاً ومجالت٬ وغرفة لمطالعة

 .الكتب٬ وكانت النشاطات تتمثل بمجلة الحائط

  حیث تم إقفالھا بقرار من اإلدارة  م۱۹٥۸استمر نشاط جمعیة التوحید حتى عام

 .المصریة

    الحاج  " توجھ  الشوا  الج" ظافر  في  وعمل  الكویت٬  اإلسالمیة إلى معیات

 .والدعوة اإلسالمیة

    إلى غزة  الشوا  الحاج ظافر  في  م٤/٦/۱۹٦۷٬في عاد  حتى وفاتھ ومكث فیھا

 المقبرة ۲۸/۳/۲۰۰۳  إلى  غزة  في  الكبیر  العمري  المسجد  من  شیُّع  حیث م٬

 .الشرقیة
  

  /بقلم نجلھ 

 مضر ظافر الشوا.م
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  اللقاء األول

٬ وما هي أهم المحطات في عرفنا بشخصك الكريم٬ ظافر الشوا الحاجبأهًال وسهًال : س

  حياتك؟

نعتز  كناو  ٬كرامةعصر عز و كان ٬ و في العصر العثماني تنشأ عبد من عباد اهللا٬: ج

إشارة [ رحلت  كل غزة ٬رحلنا من غزة إلى الخليل ٬"هلري يا مرش " العثماني  بالنشيد

في و  ٬ي البحرالموجود فألن غزة كانت مقابل األسطول اإلنجليزي  ٬]لكبر عدد الراحلين 

 كما أن األتراك للرحيل٬فاضطروا لهدموها عليهم٬  ولم يرحلوا السكان فلو بقي ٬السويس

ها نكانوا يسحبو  ٬المسقوفة بالخشبن و ع للبيوت المبنية من اللبِ قاموا بمشرو  في ذلك الحين

من السبع إلى غزة في وادي  قادما لذلك عندما كنت تأتي٬ و "ستقامات إ" و يصنعوا 

هذه المناطق من أيدي  أخذلم يستطع اإلنجليز ستقامات هنا وهناك٬ و لعرايس تجد اإلا

العرب٬ والجهالء ليسوا فقط من ال  ٬ وكان هناك أيضا جهالء مناألتراك ألنهم أبطال

  .بل من ارتبطوا بالفرنسيين واإلنجليز٬ وجندوا أنفسهم لقتال العثمانيين معهم ٬يكتبون

كنت أتحدث عن و  ٬رجل شامي لديه فرن في الكويتب من الحج إلى غزةوأنا عائد التقيت 

  .كما حصل في مناطقنا العرب الذين ارتبطوا باإلنجليز
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ق بالتركي ليقتله من يلح منا كان الشاميأنت لم تر شيئًا٬ ! ذا رأيت؟أنت ما: فقال لي

  .حذائهأجل حزامه و 

تراب فوق أدمغتنا الخوف أن ندفن ويهال ال! ماذا تريدون أن يفعل اهللا بكم أكثر من ذلك

وسكّنا  ٬دخل اإلنجليز٬ وحدث الرحيل من غزة للخليل - كان هذا البالء٬ - ولم نستيقظ بعد

   .بسبب الحرب العالمية األولى على حد تقديري ١٩١٤هناك سنة 

حاول اإلنجليز دخول غزة مرتين ولم يستطيعوا٬ فقد أخرجهم األتراك بالسالح األبيض في 

تنا تالمرتين٬ وخرج لهم الناس بالسالح٬ هذه األفكار المشوهة التي نراها اليوم هي التي شت

ح الدين ورجاله لم يكونوا عربًا٬ ولكن صال .ووزعتنا وقسمتنا ولن تقوم لنا قائمة بسببها

جاء لنا بالعزة والكرامة وجعل رؤوسنا في القمة٬ وأخرج األعداء كالسحالي٬ نحن اليوم 

  .مقسمون ومشتتون وال نستطيع أن نتخلص من هذا االنقسام

كنت في بيتي فطرق ياسر عرفات الباب ومعه الشيخ سليم شراب٬ ففتحت لهما وجلسنا 

: فقال. ٬ وشربنا القهوةفي غزة ي ذلك الوقت لم يكن هناك احتالل يهوديف .في الغرفة

على أساس أننا : على أي أساس؟  قال: فقلت لهم. نحن نريد أن نشكل منظمة اسمها فتح

 كيف؟: قال .هذا الذي سيدمرها: فقلت له.عرب٬ وسنقاتل من أجل إنشاء وطن عربي

 - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  .ةول على أساس عرب٬ اسمع هذه القصأنت تق: قلت

 أأذهب وأقاتل معك وتجعل لي نصيب؟: فقال له. دفع بفرقة للغزو فلحقه أحد المشركين
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يعني بأن  .انصرف: قال له الرسول .ال: فقال أتشهد بأني رسول اهللا؟: فقال له رسول اهللا

 .المشرك مرة أخرىالرسول ومعه قلة من المقاتلين قال له انصرف بعزة وكرامة٬ فلحق به 

قال له  .ال: قال أتشهد بأني رسول اهللا؟: فقال له ؟اً أأذهب وأقاتل معك وآخذ نصيب: وقال

أشهد٬ فقال له : فأجاب نفسه٬ الشيءالمرة الثالثة قال له الرسول  وفي .انصرف: الرسول

  .إذن انطلق: الرسول

روفة في غزة٬ وال في إذن يا عرفات أساس كلمة فلسطينيين في العهد العثماني غير مع

البالد٬ أساس الفلسطينيين هم جماعة هاجروا من كريت ولجئوا بين غزة ويافا وكانوا 

  .مهاجرين٬ وأنتم تقولون عن أنفسكم فلسطينيين

  إذن كيف؟: فقال عرفات

مثل الذي قاتل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم٬ بدأ حياته بغزوة بدر٬ : قلت له

البالد٬ فيا إخواني مع احترامي لجهدكم البد أن تجلسوا وتعرفوا ما هي فنصره اهللا٬ وفتح 

األخطاء٬ ليس مثل يومنا هذا٬ كل يوم هناك مدينة تحرق ونريد أن نقيم دولة فلسطينية٬ 

لنفرض أقمتم دولة فلسطينية٬ ماذا ستفعلون؟ أنا وأنت اآلن جالسان٬ لو أتى علينا اليهود 

قد أكون مخطئًا٬ فيا إخوان يجب أن تعودوا إلى اهللا٬ فلما  أجبني! ماذا نستطيع أن نفعل؟

  .عبد الناصر قومي٬ والشيشكلي قومي٬ ونحن ال نستطيع أن نعاديهم: سمع ذلك قال
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العون من اهللا٬ وأنا ال أغّير٬ والحمد هللا الذي هداني لإلسالم٬ وال يمكن أن يأتي : فقلت له

  .النصر إال من عند اهللا٬ وعن طريق اإلسالم

  .هذا بإيجاز ما حدث بيني وبينه

٬ وقادتها هم لجنة الطلبة التي كانت موجودة في ن فتح نشأت من رحم جمعية التوحيدمع أ

ستغناء٬ ولكن لم يكن ح فيما بعد٬ كان عرفات يستطيع االالجمعية٬ حيث تحولت إلى فت

يغيروا ما  حتىيا إخوان إن اهللا ال يغير ما بقوم  .السهل أن تقنعه ألنه كان عنيداً  من

   .٬ يهود"كما تكونوا يولى عليكم " بأنفسهم٬ والعقوبة 

) في الخليل إّبان الحرب العالمية األولى ( أتذّكر كنا أنا ورشاد الشوا ذاهبين إلى المدرسة 

وكان هناك أبناء يهود يحملون كراسي ويسيرون٬ فلحقنا بهم٬ وأخذنا منهم الكراسي وجلسنا 

كنني أريد أن أريك أننا منذ طفولتنا ونحن لدينا حماس اإليمان٬ عليها٬ كنا صغارًا٬ ل

المجتمع له عالج فسر في طريقك٬ ألنه إن لم نفعل ذلك فسوف نتشرد في المعمورة٬ ولن 

تقبلنا أنا وأنت وأطفالنا وغيرنا٬ في رأيي الحوار يكون بتفاهم على نقطة أو تباعد٬ فإن 

  .    من عند اهللا٬ وٕان كان تباعد سيبقى كل منا لوحدهكان هناك تفاهم أهًال وسهًال والنصر 
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  وصلت؟ وٕالى أينتعلمت بها في بداية حياتك  التيالمدارس ما هي : س

قلت لك بدأت الحرب العالمية األولى ونحن في غزة وكنا في الصف األول االبتدائي : ج

واستعرضنا ونحن وكان تمهيدي٬ كنا نحمل الراية العثمانية باعتزاز٬ وجاء جمال باشا 

  .صغار٬ ولكن عندما رحلنا لم يكن هناك تعليم إال عند المشايخ وهو قراءة القرآن

  ؟إلى الخليل ١٩١٤في  بعد هجرتكممتى عدتم إلي غزة : س

عدنا عندما أعلنت دول الحلفاء السالم٬ وأنهم يريدون الصلح٬ جئنا إلى غزة٬ لم نكد : ج

إلى الفالوجا وبقينا هناك حتى انتهت الحرب بعد  نستقر حتى تراجعوا عن الصلح٬ فرحلنا

  .أن استؤنفت

 ؟اإلخوان المسلمينمتى تعرفت على : س

اهللا "سمعت مقولة  ١ةالشجاعيّ  نازل على كنت في إحدى المرات أسير من أبو العزم: ج

الشهادة في سبيل اهللا أسمى ٬ والرسول زعيمنا٬ والجهاد سبيلنا٬ و و القرآن دستورنا ٬غايتنا

 اً كنت وحيد٬ في مصرموجودة ٬ و كانت الدعوة ٬ وكأن أحدهم فتح قلبي لها"مانينا أ

ث استشهد أبي في الحرب العالمية األولى بعد أن بقي في غزة ليحارب ولم حي لوالدتي

 ٬اهللا غايتنا"بعدها شاهدت ورقة مجلة عليها شعار  ٬مرت أيامو . فبقيت في غزة يغادرها٬

                                                           
  .غزة الشھیرة٬ ویقع في شرقھاحي الشجاعیة من أحیاء مدینة  - ۱
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٬ تأثرت بها جداً ف" الشهادة في سبيل اهللا أسمى أمانينا ٬ و دستورنا القرآنوالرسول زعيمنا٬ و 

بدأنا في المسجد الكبير و  ٬فتشاورت مع أصدقائي وأترابي في السن كيف يكون ذلك هنا

٬ ٢وكان نشيطاً  ثم جاء مشرف اإلخوان سعيد رمضان٬ فبدأت الفكرة٬ خمسة أو عشرة

  .تعرفنا عليه٬ وكنا حوالي عشرة أشخاص

  كر أسماء أحد من هؤالء العشرة؟أتذ: س

 �عمر صوان رئيس اللجنة الشيخ   �عبد الرحمن القيشاوي  �يعقوب الغالييني : ج

  .كنت سكرتير أو أمين سر المجموعةو  الشيخ عبد اهللا القيشاوي نائب الرئيس٬

  كيف شكلتم هذه المجموعة٬ وكيف أصبح عمر صوان رئيسًا لها؟: س

كما أقمنا  ٬وأقمت لهم وليمة - من مصر- وفد ثاني آخر رحل سعيد رمضان٬ ثم جاء: ج

  .٣ن في سينما السامراإلخوا الفتتاححفلة 

٬ كان من أغنياء )عبد اهللا المطوع يقصد للكويتي شقيق( في األصل الحفلة كانت له

الدار٬ فأقمنا حفلة  ةكنا نجتمع و لم يكن معنا أجر الكويت٬ وكان حافظًا للقرآن مفّسرًا٬ 

                                                           
  .أحد قادة اإلخوان في مصر - ۲
عبد اهللا المطوع الكويتي  شقيق م٬ ألن١٩٤٦أظن أن االحتفال كان عام : قال ابن الراوي مضر ظافر الشوا -  ۳

  ).م١٩٤٦رئيس جمعية اإلصالح٬ عندما أتى إلى فلسطين٬ وزارك وتعرف على اإلخوان كان في سنة 
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تها وأخذ أن يسمح لنا بإقام الشوا الحاج رشاد إلخوان في سينما السامر٬ ورجوتالفتتاح ا

االحتفال  ٬ وبريعفاستجاب الحاج رشاد ٬السينما التي كانت قهوة ريعها٬ و كانت في واجهة

  . ٤بجوار السيد هاشم في الزقاق الطويلاستأجرنا دار رجب خلف الموجودة 

 خرج منا وفد ٬]م١٩٤٨في مارس سنة [ ريشخ حسن البنا إلى الععندما جاء الشيو 

كان أبو في منزله٬ و ) أبو عصام (  أقام عند رشدي الشواو  ٬إلى غزة٬ ودعوناه الستقباله

جميع أعضاء مجلس اإلدارة  بحضورمنه أي شيء٬ و طلب يستجيب عندما أ عصام

  .]شخصاً [ ١٤أو  ١١حوالي 

 ؟هل كان الشيخ حسن النخالة معكم: س

  .ا في اآلخر ونحن في دار رجب خلفلحق بن. ذلك بكثير ال٬ أتى بعد: ج

 ؟معكم الحاج زكي السوسي و هل كان الحاج كامل مشتهى: س

الحاج زكي السوسيفدخل بعد ذلك٬ وكان عضوًا ٬ أما لم يكن الحاج كامل مشتهى: : ج

  .في اللجنة الثقافية

  

                                                           
  .ساجد مدینة غزة٬ ویقع في حي الدرجأحد أقدم م - ٤
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 كبيرة؟ هل كانت دار رجب خلف: س

 اً ا نستخدمه جزء٬ وكنبجوارها المبنىتها المساحة و حديقة هي التي أعط كان لها: ج

تنس الطاولة لتغطية ٬ و المصارعة٬ و كان فيها المالكمة٬ و لأللعاب اً جزء٬ و لإلدارة

  .الشباب٬ فأنت بحاجة ألن تشبع رغباتهم احتياجات

 ؟عب اإلخوان في يافا والقدسهل كانت لكم عالقات مع شُ : س

في ٬ و الغرفة التجارية كان رئيس اإلخوان في يافااني رئيس الدجّ الحاج ظافر  نعم: ج

كان رئيس الغرفة التجارية وكان رئيس اإلخوان٬ وفي  القدس الشيخ عبد الباري بركات

ونحن ذاهبون لمؤتمر حيفا في القطار كنا نمر . كان همنا انتشار الدعوةالخليل أيضا٬ و 

ن سنذهب أمام هؤالء؟ ماذا عن المستعمرات اليهودية٬ وكانت كلها يهود٬ أنا صعقت٬ أي

 فعلنا؟ 

 ؟ذهب معك لمؤتمر حيفا؟ وماذا قرروا فيه من: س

قراراته جيدة٬ الفكرة كانت محاربة اليهود٬  تعوة للمؤتمر٬ وكانقد وصلتنا دال أذكر٬ و : ج

  .لكن لم يكن في أيدينا شيء لنحارب به
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  ؟ كم عدد الحضور: س

 .ولكن العبرة ليست في العدد٬ ال أذكر: ج

 ؟كم عدد شعب اإلخوان: س

في مسجد  ٬ حيث كانوا يجتمعونةيدَ دِ في الجْ ٬ و في التركمان٬ و كان شعبة في الزيتون: ج

كانت  الكبير العمري في المسجدو  ٬ة كانت صعبةالوزير أو غيره ألن الظروف المادي

 . شعبة لكن بدون أي إمكانيات

 ؟ماذا كانت تفعل الشعب: س

عن البالد وعن عدم ضياعها٬  مسلم مسئولال الم٬ ألنعلى اإلس )القلوب( لفتؤ : ج

  .ومن الممكن أن يكون لدي بعضها ٬ٕاصدار النشرات٬ و كانت تقوم بمحاضراتو 

  هل كان من أنشطتها بناء مساجد؟: س

نحن لم نكن نطلب من الشخص إال أن يؤمن باهللا فقط٬ هذه هي الدعوة اإلسالمية : ج

  .مساجد والمدارس وغيرهاالمطلوبة٬ وهي التي ستقوم ببناء ال
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  كم كانت تضم من األسر؟ ٬كل شعبة من هذه الشعب: س

ال تستطيع أن تحدد ألن البناء كان تدريجيًا٬ كما يجمع النمل حبات األرز من على : ج

 .األرض

 ؟رئيسية في منزل رجب خلف من أعضاءتضم الشعبة ال كانت كم: س

 ٬للرياضةللجنة الثقافية٬ و  البعض ٬قسمينكنا من كانوا حوالي خمسة عشر٬ و اإلداريو : ج

  .اً عضو  ٥٠و كان عندنا حوالي  ٬البعض للمالكمة

 تلك كانت الشعبة الرئيسية٬ ولكن بالنسبة للشعب األخرى هل كانت تضم أعضاءً : س

  بصورة أقل مثًال؟

٬ كان لها مكان إنكان لكل شعبة هيئة إدارية هذه الشعب شكلت نفسها بنفسها٬  :ج

عددهم ال يزيد عن ٬ و ولها هيئة إدارية خاصة ٬اسة الشعبة من نفس المنطقةرئ تكانو 

١٥. 

 ؟م١٩٤٨حضرت قبل حرب  اً كم مؤتمر : س

 ٬خوان في القدسدعانا مؤسسو اإلأن كان مؤتمر حيفا أوسع المؤتمرات٬ لكن حدث : ج

ونكون  اقترحوا تأسيس لجنة تضم كل الشعبأول مرة٬  فذهبنا مع كل مجلس اإلدارة
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يومًا٬ واتفقنا على موعد لهذا  ١٥وذهبنا٬ وكان بين الجلستين  فوافقنا حدين الرأي٬مو 

أن ًا للمؤتمر٬ و ٬ و قبل حلول الموعد اقترحت على األخوة في غزة أن نقدم اقتراحالمؤتمر

  .الفكرة وأرسلناهافاستحسنوا  ٬للمؤتمر يرسل لكافة الشعب كاقتراح اً قانون دّ عِ أُ 

يا : حينها قال الشيخ عبد الباري بركات ٬لالجتماع في المؤتمر و عندما ذهبنا للقدس

  .إخوان لقد كلفتمونا بإعداد اقتراح للمؤتمر ونحن حسب رأيكم أعددناه

كأنها جزء من شعبة ب و عَ ألنه يجعل كل الشُ  ٬مشروع القدس غير صالح" : فقمت قائال

  .ودة ما قلتهساندت كل الشعب الموجف٬ "٬ وليس لها رأيها واستقاللهاالقدس

  كل الشعب تتبع شعبة القدس؟ يعني االقتراح كان بأن: س

  .ةنعم٬ ويقيموا مركزية في القدس٬ وهذا ال يجوز وكنت أنا أطالب بالالمركزي: ج

 ؟المقترحهل لديك نسخة من المشروع : س

  .موجود عند أحمد ياسينأعتقد أنه : ج
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  ؟مؤتمر القدس إلى ماذا انتهى: س

صبح الشيخ أمين الحسيني كل كان غايتهم أن ي٬ و قتراحلمقدسيون على االلم يوافق ا: ج

وبعدها توقف  ٬مرتبطين بالشيخ البنا في القاهرة ألنه هو مصدر الدعوةلكن كنا و  ٬شيء

 .األمر

 ؟الشيخ حسن البنا يتابع قضايا التنظيم في فلسطين كيف كان: س

  .دولةل كان له دولة داخكان له رسله يذهبون ويجيئون٬ و : ج

 ؟ما كنتم في المسجد العمريما هو دور سعيد رمضان عند: س

 .موجود ضمن مجموعة المسجد العمري لم يكن: ج

فهل حضر مؤتمر  ٬البعض يقول أن الحاج أمين الحسيني كانت له عالقة باإلخوان: س

 القدس؟

 .ال لم يحضر: ج

 ؟فما عالقته بالمؤتمر: س

 .ةيصبح شيخ المسلمين عام يهدف أنالحسيني  كان الحاج أمين: ج
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 ؟ضع دستور اإلخوانمتى و مؤتمر القدس لم يضع دستورًا لإلخوان٬ : س

مصر٬ ويقضي بأن تصبح كل  قام سعيد رمضان باقتراح مشروع مماثل للموجود في: ج

قترح او  ٬ أي المدينة هي المركز وتتبعها القرى التي حولها٬واحدة مدينة وما حولها وحدة

 .رملةذلك علينا في ال

أحد من  هل حضره) مؤتمر حلب( قد مؤتمر لإلخوان في الشامعُ م ١٩٤٦في عام : س

 ؟غزة

 .عنهليس لدي معلومات : ج

 ؟ما هي وسيلة المواصالت المستخدمةعندما ذهبت لمؤتمر حيفا : س

  .القطار٬ وكان يبدأ من القاهرة حتى حيفا: ج

 ؟٬ وهل كنت بمفردكفاكم عدد اإلخوان من غزة الذين شاركوا في مؤتمر حي: س

وبنفس الطريقة في كل شعب فلسطين٬ ثالثة أو أربعة من ال في وفد إلم نكن نذهب : ج

مدينة في اخترناه ٬ و دارة لإلخوان في فلسطينكان يأتي التعميم من الرملة حيث مركز اإل

  .سمه نمرسكرتيرها شخص من اللد ا٬ و كان بها شعبة لإلخوان٬ و لموقعها المتوسطالرملة 
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 ؟كيف أسس حسن البنا اإلخوان: س

 كان يسير في الطريق فيجد القنوات٬ و ةاإلسماعيلي مدينة في اً كان البنا مدرس: ج

 ٬اإلنجليز نظيفةألحياء التي يسكنها الفرنسيون و في حين أن ا ٬قذرة ) مصارف المياه(

لى صاحب ٬ فذهب إغيرهايسردون قصة أبو زيد و  القهاويفي  واكانفقرر أن يفعل شيئًا٬ و 

٬ أنا سوف أحضر لك الزبائن ٬الزبائنب يأتي لمن اً قرش تعطيأنت " قال له القهوة٬ و 

حسن لتترّجى الشيخ  تأتي القهاوي فأصبحت. "حاديث٬ والقرش خذه لكاألسوف ألقي و 

هذه  قد علمتُ أخرى٬ و  ةبلد ه إلىعلم اإلنجليز نقلو عندما و  .بها أحاديثالبنا ليلقي 

نتفق على و  ما جاء إلى غزة ينزل عنديرمضان الذي كان كلّ المعلومات من سعيد 

  .ثم ينطلقالبرنامج 

  هل كان لسعيد رمضان عمل في غزة؟: س

لم تكن هناك فترات محددة لحضوره٬ وكنت دائما أتحرك و  ٬كان يأتي لغزة كداعيةال٬ : ج 

  .معه

 ؟اشتراكات من األعضاءهل كنتم تجمعون : س

  .ها لتغطي نفقاتها٬ وكل شعبة مواردها لنعم: ج
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 ؟كم كان االشتراك: س

  .شيء بسيط٬ قرش: ج

 ؟كنت تعمل في ذلك الوقتماذا : س

كان لي صور مع فريق الكشافة في معلم في مدرسة الفالح في غزة التي ُهدمت٬ و : أوالً 

وزير " بومن" يرأسه اإلنجليز بداية نشأتها٬ وحضرت مؤتمر الكشافة الذي يالمدرسة في 

المسلمين٬  لإلخوان أدعوالنشاشيبي أنني  ٬ ووشى بي)حكومة االنتداب في(  المعارف

 .إننا كلنا كشافة٬ وكلنا إخوان: فاستدعاني اإلنجليزي وقال لي

 ؟ ان اإلنجليز يضيِّقون على اإلخوانهل ك: س

  .ولم يعارض أحدكنت موظف حكومة ٬ كنت إخوان مسلمين٬ و ال: ج

  ؟ ات األعضاءهل كنتم تقومون بمشاريع من اشتراك: س

 .٬ هكذا أمور ليست بالسهلة٬ نحن كنا أشخاصًا عاديين في البدايةال: ج

 ؟ماذا عملت بعد التدريس: س

  .٬ وعملت في دائرة المساحةالمساحةفن درست : ج
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  لماذا تركت المدرسة؟: س

  .٥ال أحبذ أن أذكر لماذا٬ ولكن بسبب الفساد في المدارس: ج

  ؟رض ما يحدث فيها مع مبادئكلتعاإذن أنت تركت المدرسة : س

 .صحيح: ج

 ؟ماذا عملت بعد المساحة: س

قبل ذلك أنت : تدخل ابن الراوي فقال(توظفت في الحكومة مرة أخرى في تنظيم المدن : ج

اشتغلت فترة طويلة في المساحة ولكن نقلوك مرة وعينوك مراقب للسير والسلوك٬ ثم 

الذي فكر في عمل اإلصالحية٬ وأبى أن  ٬ وهواً مشّرف وكان شيئاً  أعادوك مرة أخرى٬

يكون األطفال مع الكبار المجرمين٬ ثم بعد أن كان رئيس تنظيم المدن بالوكالة اشتغل في 

الكويت٬ وذهب إلي الكويت ألنه واجه مشاكل مع اإلدارة بسبب اإلصالح العام٬ وواجه 

صطفى حافظ قائد الفساد اإلداري وكذلك أحمد إسماعيل مفتش التموين٬ وذهب للشهيد م

  .كان مصطفى حافظ رجًال بمعنى الكلمة) المخابرات يشكو اإلدارة فوقف معه

  

                                                           
تبین وثائقھ المرفقة بأنھ ترك التدریس بسبب اعتراضھ على مفاسد وانحرافات في مدارس  غزة لم تستجب لھا إدارة  - ٥

  .التعلیم المصریة
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  هل كانت تأتيكم نشرات من مصر؟ ؟نشرات ت هناكهل كان: س

  . ال لم يكن٬ ألن اإلجراءات االنتقامية في السجون المصرية شيء مهيب: ج

 ؟لقطاعفي ا م١٩٤٨ عام ما هي عالقة اإلخوان بالشيوعيين قبل: س

أو ضرب أو أي شيء٬ ولكن اهللا هناك تباعد بدون أي احتكاك  لم تكن هناك عالقة٬: ج

  .عز وجل كتب للجماعة اإلسالمية البقاء

 ؟م١٩٤٨كان هناك شيوعيون في غزة قبل عام  هل: س

الذي عّلمنا في مدرسة  حمدي الحسيني٬ و كان حيدر عبد الشافي لكن لم يكن له نشاط: ج

  .الجريدة في جمعية التوحيد كان يقرأالسيد هاشم٬ و 

يأخذ ما يفيض من اشتراكات  لعله كان سعيد رمضان من مصرعندما كان يأتي : س

 ؟معه إلى مصر اإلخوان

دوا على اإلخوان عندما شدّ ٬ و ر مصاريفنا بالكاد٬ فقد كنا نوفّ هذا الكالم غير صحيح: ج

 .جد هنا وهناكفي المسا اً فراد نلقي دروسكنا نعمل كأ م١٩٤٩في عام 
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للمقاومة فهل شارك بها هناك دعوة إلنشاء لجان قومية  صاربعد قرار التقسيم : س

 ؟إخوان غزة

لقد ذهبت يا أبي إلى مصر إلحضار : تدخل من ابن الراوي( .ال أستطيع التذكر: ج

  .)سالح 

 السالح من الصحراء الغربية من بقايا منهانعم كان اإلخوان لديهم منطقة يحضرون 

فكانوا واسطة خير  ٬يعطوها للفلسطينيين الذين كانوا يشترونها بثمنهاو  ٬الحرب العالمية

  .٬ ولم تكن كمية كبيرةلتزويد الفلسطينيين بالسالح

 ؟هل خروجك من غزة بمبادرة منك: س

تعرفنا على مكان األسلحة هناك٬ و الجماعة و  خرجنا من غزة مع الحاج صادق المزيني: ج

  .بين للعمليةمرتّ ٬ فقد كنا منّظمين و ثم انسحبنا حيث كنا مرشدين ٬وأرشدناهم إليه

 ؟لمن كنتم تشترون األسلحة: س

 .ى أن نحضر أسلحة ونبيعها بثمنهاأنت اتفقنا علو ٬ أنا اً شعبي اً كان تكوين: ج
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  ؟أسلحة كثيرةهل اشتريتم : س

 ٬صعبةفالعملية كانت  ٬م على سعره في المقاهيو نساكنا نبحث عن المسدس و : ج

  .ليست سهلةو 

 ؟الشعب المختلفة في غزة هل تتذكر مسئولي: س

٬ ان رئيس اإلخوان المسلمين في غزةعمر صوّ ٬ لم يكن بارزًا سوى الشيخ ال أتذكر: ج

دارة كان مجلس اإل٬ و )الحاج ظافر(العبد هللا  سكرتيرهالقيشاوي٬ و عبد اهللا ونائبه الشيخ 

 .يدير ما أمكن

 ؟مدن األخرى خان يونس أو رفح مثالإلى الهل كان السالح يذهب : س

 .ليجدوا السالح يدققونألن اإلنجليز كانوا  ٬كنا نتعاون سراً نعم٬ و : ج

 ؟هناك شعبة لإلخوان في خان يونس هل كان: س

 .نعم: ج

 ؟ولمن كانت تابعة: س

 .لواء غزة مرتبطة مع بعضها أدبياً كانت كل الشعب في : ج
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 ؟ من كان مسئوله: س

يافا مرتبطة ٬ و الرملة٬ و كل المراكز مثل غزةكل مركز كان له شعبة٬ و  قلت لك: ج

بسبب االنشغال بالتسليح وغير %  ١٠٠و لم يكن النظام  ٬بالشعبة الرئيسية في الرملة

 .ذلك

 ؟يعتبر تنظيمًا راقياً لكن في ذلك الوقت كان : س

 .٬ لم يكن كافياً ال: ج

 ؟تنظيمات اإلخوانبع تتبع لغزة في هل كانت مدينة بئر الس: س

حدود كان قضاء السبع يمتد حتى ٬ و قضاء غزة٬ و يضم قضاء السبع كان لواء غزة: ج

٬ ألن البالد كانت عن نفسها كان كل شعبة مسئولةلكن في التنظيم اإلخواني  الخليل٬

  .يوجد أموال كافيةال فقيرة و 

  

  

  



٥٤ - 

  اللقاء الثاني

من تعرف  أتذكره؟ه ءورا من الذيلبنا حسن ا 

  

  

  

  

  

  

موجود  غيرال أستطيع أن أجيبك٬ هذا عبد الكريم كان متآلف مع اإلخوان المسلمين 

محطة [ في أرضه ولكن متآلف٬ ونزل في دار أبو عصام الموجودة عند طرمبة الشوا 

- ٥٤

 

اللقاء الثاني

 فيها لهذه الصورة التياآلن بالنسبة : س

  من الذين يقفون في الصورة؟

ال أستطيع أن أجيبك٬ هذا عبد الكريم كان متآلف مع اإلخوان المسلمين : ج

في أرضه ولكن متآلف٬ ونزل في دار أبو عصام الموجودة عند طرمبة الشوا 

  .كضيافة] ول ر لتعبئة البت

  



٥٥ - 

الذي  هذا الشيخ العالم المعمم من ؟منهم هل تذكر أحداً 

  

من الخارج نرسله ع٬ يعني ال يوجد له دور رسمي ولكن يأتي الضيف 

- ٥٥

 

هل تذكر أحداً للصورة الثانية بالنسبة : س

   ؟على يمين اإلمام البنا

  

  .ن الشواحس: ج

  ؟           كان دور هذا الشيخ ذاما: س

ع٬ يعني ال يوجد له دور رسمي ولكن يأتي الضيف كان إمام مشيِّ : ج 

  .يبًا بهمعه من األهل ترح
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  ستعين بأقاربك المناصرين للدعوة؟ كنت ت: س

لم نستعن٬ لكن مجرد ما علموا أن المرشد العام قادم أتوا٬ كانوا يالزمون البنا أينما : ج

  .ذهب

  في غزة؟ اً كان اإلمام البنا مشهور  هل: س

منهم المفتي في حلب كان ففي العالم العربي٬  لها بريقكلمة اإلخوان المسلمين : ج

 القيام بتجوال لمنححسن البنا أراد ٬ ]الشيخ مصطفى السباعي  يقصد[ مشهورًا هناك 

ثم  ٬نام في دار أبو عصام بعد أن الجمعةمها ٬ فخطب يو صبغة عالميةسالمية اإلحركة ال

التي ما تزال باقية إلى صورة للميناء  توجدوطلعنا على الميناء٬ و  ٬إلى المنتزه نا به ذهب

  ٦.اآلن

  ؟السابق أن الشيخ عمر صوان كان األمير في التسجيل اآلن ذكرت لنا: س

ليس أميرًا٬ كان رئيس اإلخوان المسلمين٬ وأنا سكرتير اإلخوان المسلمين وعضو : ج

  .مكتب إداري في فلسطين

  

                                                           
 .انظر ملحق الصور ٦
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  ؟هل للشيخ البنا صورة مع عمر صوان: س

وأنا موجود فيها أيضًا٬ في صورة للشيخ عمر صوان معنا في  ٬له صورة استقبال: ج

كانت في دار رجب خلف الموجودة على التي وفي دار اإلخوان  ٬وعلى الميناء ٬المنتزه

  .التلة عند البابور

  في غزة؟ الشيخ البنا ًا مكثكم يوم: س

  .لم يمكث كثيرًا٬ تقريبًا يومين أو ثالثة: ج

  هل كانت زيارته زيارة عادية؟ من زيارته٬ الغرض ما: س

أن الدفاع عن رة همم العالم العربي٬ وتوضيح ثاال٬ الزيارة ليست عادية٬ الزيارة إل: ج

في العريش٬  ألستاذ البنا موجودفلسطين واجب٬ لم نكن نعلم بحضوره٬ أتانا الخبر بأن ا

واستقبلناه ودعوناه إلى غزة٬ واستقبلناه في ضيافة رئيس البلدية  ٬فذهب وفد منا للعريش

  . ونام عنده ٬أبو عصام الشوا

  لية لزيارته؟نتيجة عم ت هناكهل كان: س

  .كان يحض على الدفاع عن فلسطين ومقاومة الصهيونية واالستعمار: ج
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  نتم في الهيئة اإلدارية لشعبة اإلخوان؟لكم أهل أعطى تعليمات معينة : س

كان األستاذ حسن البنا دائمًا يعمل بصمت٬ كان يحض على المقاومة والجهاد٬ ولكن : ج

  .العمل كان ارتجاليًا بدون تخطيط

رافقوا اإلمام  ٬وعبد الكريم الشوا ٬غزة غير أبو عصام الشوا وجهاءمن  هل هناك :س

  في زيارته؟

 اً ٬ لم يكن هناك تنظيمسابق كان هناك من كبار غزة فهمي الحسيني رئيس بلدية: ج

فأخذنا سيارة وذهبنا  ٬الستقبال األستاذ البنا٬ قلت لك وصلنا الخبر بأن اإلمام في العريش

  .لناه وجئنا به إلى غزةإليه واستقب

  في الوفد؟ معككان  من: س

  .كنت أنا والشيخ هاشم الخزندار: ج

  ؟دارماذا كان دور هاشم الخزن: س

كان نشيطًا٬ بصفة  - رحمه اهللا�ليس من اإلخوان أصًال٬ لكن الشيخ هو ال شيء٬ و : ج

عربية عليا٬  ٬ أو هيئةشيوعيين٬ سواء إخوان مسلمين٬ أو اً عملنا لم يكن منّظم ٬إجمالية

كمظاهرة  ٬ولكن اإلخوان كانوا منّظمين قليًال أفضل من غيرهم٬ وكلها كانت أنشطة شعبية
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أو أمور مثل ذلك٬ ثم أصبح هناك تنظيم في اإلخوان٬ وأصبحت هناك فرقة ذهبت  ٬مثالً 

  .إلى سوريا إلى معسكر الفلسطينيين هناك

  ؟له تعليقات عليها ٬ هل كاناإلمام البنا زار شعبة اإلخوان في غزة: س

صحيح زارها٬ وكنت سكرتيرها ولم يعط تعليقات٬ كل عمله كان بصمت٬ فقط خطب : ج

في الجامع العمري الكبير من على المنبر عن القضية الفلسطينية والنصرة  اً خطاب

  .اإلسالمية

  ألقاه في جريدة معينة في ذلك الوقت؟ الذيتم نشر الخطاب هل : س

  .ال أذكر: ج

  غزة؟لزيارته  عنانطباعات البنا  ما هي: س

  .صمت تام٬ لم يكن يعطي تصريحات أو كالم٬ فقط خطاب ألقاه في الجامع الكبير: ج

  استعدادات تدريبية عسكرية من اإلخوان؟ هناكإذا كان  ع مثالً ألم يّطل: س

  .االستعدادات تحتاج لتنظيم داخلي لم يكن موجودًا٬ الحالة كانت صعبة: ج
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  متطوعين للحرب في فلسطين؟ إخوان غزة شباباً د هل جنَّ : س

خرج مجاهدون من غزة ومن أماكن أخرى إلى معسكر تدريب في سوريا٬ تدرَّبوا ثم : ج

  .عادوا

  وشن عمليات عسكرية؟ ٬معسكر تدريب ٬لإلخوان في البريج اً معسكر  هناككان أ: س

لي٬ أنا ابن البلد كان هناك جماعة أخرى في المغازي٬ وهنا وهناك٬ كله عمل ارتجا: ج

صعب٬ ألنه ال يوجد اآلن  يا إخوان عندنانكون صريحين٬ الوضع  البد أنوأنت ابن البلد 

٬ البد أن يكون الجميع اً عسكري اً أريد أن أنشئ تنظيمإذا كنت منّظم مدّبر منتج٬  عقل واعٍ 

  .كأسنان المشط

  ائب مسلحة؟يعطي أوامر إلنشاء كت حسن البنا أن من اإلمام ألم يطلب أحد: س

رئيس البلدية٬ والرئاسة كانت اسمية٬ رئيس البلدية من غزة٬ وهذه  كان المسئول تقريباً : ج

ولكن لم يكن يرقى إلى التنظيم  ٬الجماعات جماعات شكلية٬ قلت لك أتى متطوعون

للوضع الموجود٬ ال تكفي الجماعات المتطوعة في  اً العسكري٬ أال تريد أن تعطيه عرض

  .ازيالبريج والمغ
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تحت  أم ؟هل كانت تحت قيادة اإلخوان في غزةهذه المعسكرات التي تكلمنا عنها : س

  قيادة تابعة لمصر؟

  .كلها كانت إدارة شكلية٬ ال نريد أن نغش أنفسنا: ج

  لإلمام حسن البنا؟ قدمت اعتراضك على هذا الكالمهل : س

سها رئيس البلدية٬ كلها شكليات لماذا أعترض٬ كنا نذهب دائمًا للجنة التنفيذية التي يرأ: ج

  .يا أخي

  ؟هل هذا رأيك في لحظتها٬ أم هو رأيك اآلن: س

 رأيي منذ البداية ونحن صغار٬ كل شيء كان شكليًا٬ المظاهرات أصبحت كلها تقريباً : ج

خيل للناظر أن هناك مظاهرات٬ صوتية وليست دفاعية٬ فقط انتقلوا من هنا إلى هناك٬ ليَ 

  .كليةولكن كلها كانت ش



٦۲ - 

هؤالء  صورتك بين أينأنت  أتذكرها؟اإلخوان المسلمين 

 وهؤالء المتطوعون وربطة العنق؟البدلة و 

  .متطوعون من اإلخوان المسلمين

- ٦۲

 

اإلخوان المسلمين  هذه الصورة لمتطوعي: س

و بالطربوش  ؟ أأنت الذيالمتطوعين 

  ؟ونمصري أمن يوفلسطين

  

متطوعون من اإلخوان المسلمينمنهم  وأيضاً  ٬فلسطينيونمعظمهم : ج

  

  



٦۳ - 

  .والحاكم اإلداري العام ٬والحاج رشاد الشوا

   ؟عبد اهللا رفعت

ذهب الحاكم اإلداري العام اللواء عبد اهللا رفعت مرة 

وأال يتدخلوا في  ٬الحلمعسكر الشاطئ٬ وكان يريد من الالجئين أن يسيروا في أمور اإلص

الدين أو السياسة٬ عندما علمت بهذا أرسلت له مكتوبًا من وسط دائرة الحكومة٬ فقلت له 

في تصريح من سيادتكم أّال يتدخلوا في أمور الدين أو السياسة٬ 

- ٦۳

 

  وهذه الصورة؟: س

  

والحاج رشاد الشوا ٬وهذا جمال الصوراني ٬ذا أناه: ج

عبد اهللا رفعتهل هو  ٬الحاكم اإلداري ما اسم: س

ذهب الحاكم اإلداري العام اللواء عبد اهللا رفعت مرة وبمناسبة هذه الصورة٬ نعم٬ : ج

لمعسكر الشاطئ٬ وكان يريد من الالجئين أن يسيروا في أمور اإلص

الدين أو السياسة٬ عندما علمت بهذا أرسلت له مكتوبًا من وسط دائرة الحكومة٬ فقلت له 

في تصريح من سيادتكم أّال يتدخلوا في أمور الدين أو السياسة٬ للناس لقد سبق أن قلتم 
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دين وقد كيف أحارب ال: وهذا أدى إلى رد فعل عند المقيمين والالجئين٬ فأرسل لي يسألني

تصريحك أخذه الرأي العام بأن تجنبوا : فقلت له! كنت تصلي بنا في الجامع الكبير؟

ولكنك تريد  ٬الدين٬ فأرجو من سيادتك إصدار بيان تصحيح للموقف بأنك ال تحارب الدين

أصدر بيانًا بذلك٬ وفي غزة لم يكن هناك تنظيم عسكري٬ فقط فسمع مني و  منهم التوّحد٬

  .قاومةشبه م هناك كان

القطاع  متدارست هل غزةقطاع في اجتماعاتكم في رئاسة اإلخوان في  أنتم: س

  ؟اً معين اً موقف هل كان لكم ؟العسكري

كانوا يسمونها كلجنة  ٬كان األمر في يد اللجنة المكونة من تجار غزة ورؤساء بلدياتها: ج

حتاج مستودعًا للسالح٬ تنفيذية٬ كانت هي المرجع٬ فلذلك من أراد أن يقاتل فليقاتل٬ أال ت

 يعتمدونومستودعًا للرجال٬ لم يكن هناك عسكريين٬ كل ما كان في األمر أنهم كانوا 

ال يوجد قتال  !كالم فاضي٬ لماذا نخدع أنفسنا؟ على العالم العربي ليدافع عنهم٬ وكله

  .حقيقي ضد إسرائيل

  في ذلك الوقت لم تكن إسرائيل موجودة٬ كانت حركة صهيونية؟: س

كلها منظمة واحدة٬ وجيش واحد٬ ودولة  ٬يا أخي سواء كانت صهيونية أو يهودية: ج

ا٬ وأنا أقولها اآلن مين أحسن منَّ ان كان القائد األعلى عند اليهود٬ كانوا منظَّ واحدة٬ وديّ 
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أمامك ونحن أبناء بلد واحد٬ ال تصدق أنه سيكون لنا كيان بالوضع الحالي٬ طالما قالوا 

  .مة إسرائيل٬ وقد سكتنا ولم نفعل شيءوطن قومي٬ وعاص

وتم اغتيال  بعضهم٬واعتقل  ٬مصر إلىخوان وعاد اإل م١٩٤٨حرب  عندما انتهت: س

عتقد في ذلك الوقت أسستم جمعية ٬ وأبحل الجماعة أنتم تأثرتم ٬م حل الجماعة٬ ثالبنا

  األسباب التي أدت لتأسيسها؟ وما هي ٬عن ظروف تأسيسهاحدثنا  ؟التوحيد

ت جمعية التوحيد وكانت جماعة اإلخوان المسلمين موجودة من قبل٬ هنا بدأ سَ سِّ أُ : ج

التفكير في جهاد إسالمي٬ ولكن هذا غير ممكن ألن اإلدارة المصرية كان عندها شيء 

لمخابرات متيقظة٬ كل شيء كان حركة هنا٬ وا أياسمه األمن العام٬ حتى ال تحدث 

وكل التشكيالت التي  ٬المسألة كانت خطأ من البدايةبالوضع الحالي٬ وهذا خطأ٬  راضياً 

لو عندنا قوة حقيقية لفعلنا٬ ولكن كل التشكيالت ! كانت موجودة كانت شكلية٬ ماذا فعلنا؟

الموجودة كانت شكلية وليست حقيقية٬ غدًا سنقابل اهللا عز وجل وسنجيبه٬ هل كّنا 

الدول العربية والمنظمات لعب في  كل الذي عملته! منّظمين؟ ال يا أخي٬ ماذا فعلنا نحن؟

لعب٬ وكله سنحاسب عليه أمام اهللا٬ يا أخي  المسالة خطيرة٬ أخرج إلى الشارع وانظر 

نزل عليهم غيث للناس٬ تركوا القرى والبوادي٬ وتركوا بالدهم٬ ومكثوا هنا٬ ينتظرون أن ي

ٱچٱ من السماء٬ ال٬ ٱٱحبٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱٱٱÞٱ ٬ ٤۰ - ۳۹: النجم چمئٱٱىئٱٱيئٱٱجبٱ

  .المسألة بحاجة إلى عمل جدي وبحاجة إلى صحوة ًا٬أو ميت اً كلمة أخيرة سواء كنت حي
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بالنسبة لتأسيس جمعية التوحيد٬ عندما جاء قرار بحل اإلخوان جاء أحد الضباط وقام 

بإنزال اليافطة المعلقة وداسها بحذائه٬ فجن جنوني٬ فذهبت لقائد المخابرات محمد كامل٬ 

فقال بأن هناك قرار بحل اإلخوان٬ فأخبرته بأننا مسلمون وأننا سنبقي على  وأخبرته بذلك٬

  .جمعية التوحيد ألن التوحيد أساس اإلسالم٬ ووافق على ذلك

م عندما قامت ثورة يوليو وأصبح اللواء محمد نجيب هو ١٩٥٢اآلن في بداية عام : س

طاع غزة وفي عادت شعب اإلخوان المسلمون في ق ٬رئيس جمهورية مصر العربية

  مصر وباقي الدول٬ هل بقيت جمعية التوحيد أم أغلقت؟

  .بقيت٬ وذهبت لمحمد نجيب وسلمت عليه٬ وقدمت له شعار جمعية التوحيد: ج

لو عدنا إلى فترة الخمسينات كانت جمعية التوحيد موجودة ودار اإلخوان موجودة٬ : س

  باسم اإلخوان المسلمين؟ أحد بأن تغلق جمعية التوحيد وينشط الجميع معك هل تحدث

حد أو لم يتحدث٬ ما يهمني دائمًا البحث بين الحق والباطل٬ ال يهمني إن تحدث أ: ج

  .والحق لو كانت جماعته قليلة فهو أقوى ألن اهللا معه
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نحن نسأل حتى تتعظ األجيال وتعتبر٬ حتى لو كانت التجربة فيها الصواب والخطأ : س

  تعتبر؟تعلمها األجيال حتى  أنالبد 

جميل جدًا٬ وأوافقك على ما تقول٬ وأنا أخبرتك بأن اليهود انتصروا وهم كفرة٬ وهناك : ج

گٱٱڳڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱچٱ: حاالت كثيرة كذلك٬ ولكن هذا وضع مؤقت٬ فاهللا عز وجل يقول

  .۱۸۳: األعراف چڱ

 فأنا كل أمنيتي أن نعود لإلسالم٬ هؤالء الذين يّدعون اإلسالم ويطوفون حول الكعبة٬

  .كيف يكونوا مسلمين وهم يتوددون لبوش وغيره من الكفار

سوا معك جماعة اإلخوان المسلمين في اآلن لو سألتك عن األشخاص الذين أسَّ : س

  ان لحظة تأسيسك لجمعية التوحيد أين كان؟قطاع غزة٬ مثًال الشيخ عمر صوّ 

الم٬ هذا هو كان موجودًا٬ ولكن بعد حل اإلخوان كان ما يهمني هو الدعوة لإلس: ج

  .األهم

  ما هو دور الشيخ عمر صّوان في جمعية التوحيد؟: س

 ٬الشيخ عمر صّوان كان رئيس أول هيئة شكلناها لإلخوان المسلمين في قطاع غزة: ج

وكنت أنا سكرتيرها٬ وعندما اتفقنا أن ننشئ جمعية التوحيد٬ اقترحت بأن نغير اسم 
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ق شر اإلدارة٬ فأخبر الجماعة سالم٬ وحتى نتّ اإلخوان السم التوحيد الن التوحيد أصل اإل

بذلك ولكنه لم يقنعهم٬ ولكني أصررت أن أنشئ جمعية التوحيد٬ ألن األهم هو السير في 

  .والبد أن تسير وأنت محمي الظهر٬ وٕاال لن تستطيع التقدم ٬الدعوة اإلسالمية

وجودًا في عام كان م ٬انلشيخ عمر صوّ وأعود مرة أخرى ل أسألكأردت أن اآلن لو : س

  شعب اإلخوان؟ نشاط هل عاد من جديد في ٬عندما أعيد فتح شعب اإلخوان م١٩٥٢

مين٬ فقلت نعم٬ كان موجودًا مع الجماعة على أمل أن يقنعني بأن نعود إخوان مسل: ج

وأصبحنا صح في نظر القانون٬ فأقنعت الجماعة٬ وأنشئت  نحن اآلن أخذنا االسم: له

  .قانون جمعية التوحيد

وكان هناك  ٬بعد الثورة للعمل عندما عادت شعب اإلخوانم ١٩٥٢عام  اآلن في: س

ماذا كان جاءك من يقول ال داعي اآلن لجمعية التوحيد٬  ٬لإلخوان أناس كثر انضّموا

  موقفك؟

قلت لهم بأن اإلسالم والدعوات الحّقة دائمًا في صراع مع أهل الباطل٬ وعندما : ج

تجلى لنا ذلك٬ إذن هنا نجد األمر ماثل أمامنا٬ جمعية التوحيد نستعرض تاريخ األنبياء ي

تبقى٬ واإلخوان المسلمون كذلك٬ رفضوا ذلك٬ ونحن رفضنا٬ ألنه إذا خرج األمر هذه 
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يقصد إذا أغلقت التوحيد٬ وحّلت اإلخوان [  المرة من أيدينا لن نستطيع أن نعيده مرة أخرى

  .]جمعية التوحيد مرة أخرىمرة أخرى بعد ذلك٬ فلن يستطيعوا إعادة 

  ؟ هذه المواقف من اإلخوان ويعرض عليك يحاوركمن الذي كان : س

بالنسبة لإلخوان كان هناك تغذية خارجية من جهة الحزب العربي٬ ألنهم ال يريدون : ج

ن منظمة سير جمعية التوحيد٬ يريدون منا السير تحت جناحهم٬ وهذا ما جعلنا أن نكوِّ 

بايعتك٬ : خرى قانونيًا٬هذا ما حصل٬ حتى أتاني حسن النخالة وقال ليمثل المنظمات األ

أنا مثلي مثلك٬ لكن المفروض اآلن أن نحفظ كياننا تحت : وسط دائرة المعارف٬ فقلت له

وهي هللا٬ ولم أحصل على  ٬اسم ال يجّيش علينا أحد٬ والحمد هللا كان عندي بعد نظر

ا مثًال يوقفوني مدة من الزمن وهكذا فكانو  ٬مكسب شخصي٬ بالعكس كنت أزن أموري

أشياء٬ لكن كنا سائرين على كل حال٬ مسألة جمعية توحيد أو اإلخوان كلنا مسلمون ال 

   .وال نبدل٬ ونحفظ كيان هذه الكتلةنغير 

  الشخص؟  من هو ٬التوحيد وتعال معنا من الذي كان يقول لك أغلق: س

إلخوان٬ مع أنها لم تكن موجودة في بأن تبقى ا اً كان هناك جماعة كان لهم غرض: ج

  .مصر
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في سيناء  لالجئينمشروع توطين  هناككان م ١٩٥٣ من عام أكتوبرفي شهر : س

  ؟موقفك منه وما ؟منه تذكر ماذا

على مصراعيها لالجئين الزاحفين  جمعية التوحيدل اً وكنت فاتح معارضًا له٬أنا كنت : ج

ألنهم أرادوا أخذنا وترحيلنا عند جمال  اً ارضمن المعسكرات٬ كانت مقرًا لهم٬ أنا كنت مع

  .عبد الناصر٬ وهذا معناه إسدال الستار على القضية

  حدثت هناك مظاهرات كثيرة٬ أتذكرها؟: س

نعم٬ صارت مظاهرات كثيرة٬ ووصلوا للسرايا٬ وكانوا سيطلقون النار عليهم لوال تدخل : ج

تنا٬ وأنقذ الموقف وكان له الفضل في أنطلق النار على أوالدنا وبنا: حاكم غزة الذي قال

  .ذلك

بين اإلخوان والحزب  اً تنسيق ه كان هناكنأ يقولون لناهذه المظاهرات كانوا : س

  الشيوعي؟

وهو  ٬الشيوعي له مطلبه٬ واإلخوان لهم مطلبهم٬ واالثنين التقوا بمطلب واحدالحزب : ج

من التوطين٬ ونبقى  يتخلصوا من التوطين٬ يعني ضربنا عصفورين بحجر٬ نتخلص أن

  . هنا صامدين
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 في التنسيق بين القوى الوطنية اً دور  أنتم في جمعية التوحيد لكم هل كان: س

  ؟ المختلفة

  .اً ٬ ولكن بفتحي دار جمعية التوحيد كان له أثر اً أو تنظيم اً لم يكن هناك تنسيق: ج

  م؟ ١٩٥٢في عام  جمعية التوحيدالمسلمين و  عالقة بين اإلخوانكيف كانت ال: س

: وقلت له ٬وأرّحب به نييأتي - رحمه اهللا-ان انفصمت العالقة وكان الشيخ عمر صوَّ : ج

جمعية التوحيد كسب من اهللا عز وجل أن وفرها لنا٬ من غيرها ال يستطيع الشخص أن 

يثني  فكان مقتنعًا بكالمي بالرغم من أنه رئيس اإلخوان٬ وكان حقيقةً .  يقول أنا مسلم

كان يقول بدونه ال أستطيع أن أتحرك٬ لقد ذهبنا إلى مؤتمر لإلخوان علّي أمامهم٬ و 

لنا قبل الحوادث٬ قبل المؤتمر بعثوا  كان هذا م١٩٤٨٬عام قبل المسلمين في القدس 

 حد الجماعات اإلسالمية في فلسطين؟نو  اً نريد أن نعمل قانون ٬ما رأيكميسألوننا٬ برسائل 

يضموها لمفتي المجلس اإلسالمي وينفصلوا عن فقلت للشيخ عمر هذه لعبه يريدون أن 

 ٬لبناني أو سوري أو سواء مصري ٬إخوان مصر٬ ونحن كإخوان مسلمين قضيتنا واحدة

صحيح٬ وذهبنا : نريد أن تكون الصبغة اإلسالمية مثلما كانت في عهد الرسول٬ فقال لي

المية في القدس٬ إلى هناك٬ فإذا بهم يقولوا بأنهم أقاموا قانون توحيد الجماعات اإلس

توقفوا٬ أنتم بعثتم لكل الشعب مشاريعكم٬ ونحن لم يأتنا : وتكون مركزها القدس٬ فقلت

لشعبتنا٬ ونحن ال نبّت في مشروع لم نره ولم ندرسه٬ لذلك أوقفته في القدس٬ وهي 
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هم يريدون أن : أنت يا شيخ خّربت اإلخوان٬ فقلت له: مدعومة من المفتي٬ فقال المفتي

تشكيلة مقدسية واحدة٬ ونحن نريد تشكيلة إسالمية عالمية نستطيع من خاللها أن  يجعلوها

  .نرد الصهيونية العالمية وتصبح دليًال للجميع

م عندما حدثت الضربة لإلخوان المسلمين مرة أخرى٬ وحدثت ١٩٥٤في بداية عام : س

عية التوحيد وأغلقت المكاتب والشعب٬ هل جاءك أحد من اإلخوان يلجأ لجم ٬اإلعدامات

  ليقيم من خاللها أنشطة أو ما شابه؟

مصغر من اإلخوان بعد إقفالها٬ وعندما أعيدت  كانتست سِّ جمعية التوحيد عندما أُ : ج

وراءها الحزب العربي الذي كان يرأسه وكان مرة ثانية نفس الشيء٬ ولكن الفتنة قامت 

  .جمال الحسيني

  ؟هؤالء باإلخوان ما عالقة العربي الفلسطينيحزب التقصد : س 

ألنه لم يكن لهم شعبية٬ على كل  ٬دّسوا أنفسهم في اإلخوان حتى تصبح لهم شعبية: ج 

حال لم أكن ألتفت إليهم٬ كنت يقظًا٬ وفي مؤتمر القدس عدنا وكان كل أعضاء فلسطين 

معي٬ والقدس بقيت لوحدها اختصارًا للبحث٬ وأنا مستعد للجلوس جلسات مثل هذه 

  .الجلسة
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في اإلخوان المسلمين في  نهم كانن مِ تذكر مَ سماء األعن بعض  ريد أن أسألكأ: س

وترك جمعية التوحيد  ومن ترك اإلخوان ٬منهم في جمعية التوحيدمن و  ٬الخمسينات

يوسف عميرة٬ فوزي جبر٬ سليم الزعنون٬  ٬كمال عدوان مثالً  ذلك٬فتح بعد  وأصبح في

انة٬ زهير العلمي٬ عوني القيشاوي٬ صادق سليمان الشرفا٬ صالح خلف٬ محمد أبو سرد

  ؟ المزيني

٬ ية عندما تأسست فيها لجنة الطلبةنعم أعرفه٬ وخطب عندنا في الجمعكمال عدوان٬ : ج

  .وخطب شخص آخر مع كمال عدوان أيضًا شاعر٬ وكل أوراقهم ومستنداتهم كانت عندي

رئاسة الشيخ عمر يوسف عميرة كان في األول معنا في األعضاء٬ ثم بقي موجودًا ب

فوزي جبر كان في غزة داخل معهم في لجنة الطلبة٬ وذهب إلى الكويت اشتغل . صّوان

) أبو األديب(سليم الزعنون . كاتب عند عبد الوهاب٬ لم يكن له نشاط إخواني فعال أبداً 

كان سكرتير لجنة الطلبة في جمعية التوحيد٬ قبلها كان يتردد في اإلخوان هو وأخوه 

ليم الزعنون كان أكثر واحد مالزم لجمعية التوحيد٬ وأي قرارات تقررها لجنة س٬ رياض

صالح خلف لم يكن في التوحيد٬ . سليمان الشرفا كان في التوحيد. الطلبة كانت ترسل لي

الشيخ محمد أبو سردانة أعرفه٬ زرتهم وهم في . ولكن ألقى أحاديث فيها عدة مرات

أهال وسهًال٬ يعني شكليات كالمية٬ : كون عضوًا٬ فقلتالفالوجا في البالد٬ وقدم نفسه لي
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عوني القيشاوي عضو في إدارة التوحيد٬ . زهير العلمي كان في لجنة الطلبة. لكن لم يكن

  .الحاج صادق المزيني كان عضوًا معنا. وكان يعمل كاتبًا في إدارة البوليس

  عندك؟ أوراق لجنة الطلبةلماذا كانت : س

لبة فأين سيذهبون٬ إلى الشارع٬ فرحبت فيهم٬ وقلت لهم هذه غرفة أغلقوا لجنة الط: ج

 ٬٬ ألنهم شباب صغارأريد أن اطَّلع على كل شيءأرحب بكم فيها٬ وخذوا حريتكم لكن 

وكانوا شغوفين بالدعوة والذهاب واإلياب فخفت أن يقوموا بشيء فتغلق الجمعية٬ عقلية 

  .الصغير ليست كعقلية الكبير
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  الثالثاللقاء 

 عن: س   حدثنا  غزة  بلدیة  في  حضرتھ  الذي  عام  إباناللقاء  اإلسرائیلي العدوان

  ؟م۱۹٦۷

كنت موجودًا في الكويت حينها٬ وكان هناك أيضا بسبب العدوان األستاذ سليم : ج

الزعنون٬ والحكومة الكويتية أعطت لكل موظف عربي فلسطيني مبلغ من المال 

  .ليعيش به

وا يتمنون أن يكون هناك صلحًا مع العرب٬ ففي ذلك الوقت أنا المهم أن اليهود كان  

كنت في غزة٬ ودعوني لحضور االجتماع الذي أقامته البلدية٬ فاستشرت أهل المدينة 

بأال  بخصوص االجتماع٬ والذي حدث في االجتماع أنهم قالوا بأنهم سيعطون تعهداً 

المغلقين٬ والمؤسف أنني ال  يكون هناك مظاهرات ومقاومة مقابل أن يفتحوا الشارعين

  . أستطيع أن أذكر كل شيء٬ المهم أن نستر الفضيحة

  ؟ة٬ ولن يطلع عليه العامَّ نحن سنحفظه تهتمأنت ال : س

دية في الساحة٬ هو أمر غير الئق٬ عندما قرروا بأن أذهب رفعت إصبعي في البل: ج

وحصلوا  ٬غيرهم أيضاً فيتنام قاتلت سنين عديدة٬ و  ماذا دهاكم؟ ماذا حدث لكم؟: قلت

لو عشنا على الشمعة٬  أمثلة كثيرة٬ وأكملت ماذا دهاكم؟على استقاللهم٬ وجئت لهم ب
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على الكاز٬ على الخبز الناشف٬ نريد أن نسير مرفوعي الرأس٬ ولكن هناك من كان 

  .يريد االستسالم

  من كان في االجتماع؟: س

  .كثير: ج

  ؟هل كان الحاج رشاد الشوا موجوداً : س

  .ال لم يكن موجوداً  :ج

  شخصيات من البلد؟ أمفي االجتماع الحاكم  ذلك من الذي قال: س

  .أسماءهم أن أقول أريدال : ج

  عرب أم يهود؟: س

  .ومن أهل غزةكلنا عرب : ج

  هم الذين كانوا يريدون إيقاف المقاومة؟ أهل غزةيعني : س

الجئين٬ فكلماتي هذه جميع من كان في االجتماع من غزة٬ سواء مقيمين أو نعم٬ : ج

لخبطت األوراق وقلبت الوضع٬ وأوقف المشروع٬ ورفض االنصياع لليهود أو 

ذهبت إلى  التسليم٬ بعدها كل من كان يراني أسير في الشارع يبتعد عني٬ طبعاً 

البيت٬ فقالوا بأن اليهود أتوا أكثر من مرة للبحث عنك٬ فأردت أن أعرف ماذا 
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٬ فذهبت إلى بي كثيراً  المفكرة وٕاذا لم أعد ال تفكروا خذوا: يريدون٬ فقلت لمن معي

أنتم بعثتم لي٬ ماذا : عمارة البوليس التي كانت بجوار مسجد العباس٬ وقلت لهم

مع من تذهب؟ : نريدك؟ أخذني واحد وأجلسني في غرفة٬ وبدأ يسأل: هناك؟ قالوا

مني بشيء٬ كيف تعيش وحدك؟ لكن في النهاية لم يستفد : ومع من تخرج؟ ثم قال

فقال نريد أن نضعك تحت التحقيق٬ فأخذوني إلى الغرفة٬ وألبسوني مالبس قديمة٬ 

ماذا تعمل؟ طبعا أنا أعمل في قسم التنظيم٬ ثم وصلت إلى مقر السجن : وسألوني

  ).السرايا(في عمارة البوليس عند دوار أبو شعبان 

  م؟١٩٦٧ عام اعتقلت بعد: س

  .ت كلمة في السجنوقد صليت الظهر٬ وألقينعم٬ : ج

  ؟أم جميعهم جنائيين ٬هل كان هناك معتقلين سياسيين: س

ولكن من كنت معهم كانوا متهمين بعمل قنابل٬ وفي ذلك الوقت لم نكن ال أعرف٬  :ج

نتكلم مع أحد٬ مع أنني اآلن أحدثكم٬ وكان بيننا شخص أعرج من بيت الهيا٬ قال 

وقد ألقيت الدروس صباحًا ومساءًا٬ أظن  واهللا لست بسجين ولكن اهللا أرسلك لنا٬: لي

  .يومًا٬ يخرجوننا مرة كل يوم خميس إلى ساحة السجن ٤١مكثت 
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  لك محكمة؟ أقاموامن السجن٬ هل  خرجتكيف : س

المحامي قال له مدير  ةأبو رحم فايز ولكن ٬ لم يقيموا لي محكمة أو أي شيء٬ال: ج

وم بعمل نشاط داخل السجن من وأمر بأن يخرجوني ألنني كنت أق يء٬السجن كل ش

  .خالل المحاضرات٬ فأخرجوني٬ وعدت للبيت بدون سؤال أو جواب

  كسجين أول مرة كيف تكيفت مع وضع المعتقل؟: س

٬ في الدعوة نتكلممن قبل االعتقال كان عندنا حديث يوم الخميس لإلخوان المسلمين : ج

ويات الشعب٬ ولو اعتقلوا ٬ ورفع لمعنتعبئة للموجودين هناكقبل اليهود٬ كان  هذا

  .لصبروا بفضل معنوياتهم العالية

صورة للحاج رشاد في جمعية  رأيت٬ أنا أن الحاج رشاد لم يكن حاضراً أنت ذكرت : س

  عالقة الحاج رشاد في جمعية التوحيد؟ تالتوحيد معكم٬ ماذا كان

ال يكفي  ٬ةتكون كلها حلقة واحدلكان من برنامجي أن أجمع كل األندية والجمعيات : ج

  .أن أكون أنا توحيد وهو نادي رياضي

  ؟اً أيامها كان النادي الرياضي موجود: س

  .اً نعم كان موجود: ج
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  وكان رشاد هو رئيس النادي؟: س

الحاكم العام المصري كان يتجول في معسكر الالجئين ليًال٬ وكان من جملة نعم٬ : ج

في الوطنية٬ فأرسلت له مكتوبًا٬  األوامر على الالجئين تجنب الدين والسياسة والسير

الناس يتساءلون كيف لحاكم غزة اإلداري العام أن يأمر الناس أن تتجنب : قلت فيه

أنا عندي دين وكنت أصلي معكم : الدين ونحن األصل فينا الدين٬ فبعث لي يقول

  .في المسجد العمري الكبير

عن الدين٬ فطلبت منه أن  لكني أخبرته أن الرأي العام استاء من النصيحة باالبتعاد

لكل رؤساء األندية والجمعيات٬ ونجتمع هنا٬ ونتعاون على البر والتقوى  اً يعقد اجتماع

وتحدثت إليه بما سهل اهللا٬ واستطعت أن آتي باإلداري العام لطريق  بأحسن طريقة

  . اهللا عز وجل٬ ال أزال أقول يا إخوان عودوا إلى اهللا قبل أن تندموا
  

لو تقول لنا  ٬من مرة قلت لنا أن هذه التشكيالت خاطئة أكثركيالت٬ أنت تشالهذه : س

  بشيء من التفصيل؟

ماذا أفصل٬ أنت من غزة وأنا من غزة٬ ال أستطيع أن أقول لك فالن سرق ألف : ج

دينار٬ هم يتهمون بعض في المجالت٬ كالم ليس له فائدة اآلن٬ شراء النفوس اآلن 

دفع٬ أنا وأنت محاسبين أمام اهللا حسابًا عسيرًا٬ وأنا لم أصبح بالدفع٬ الكل مسخر بال
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أقبل بالتدخل في تلك التشكيالت من البداية٬ عندما قالوا نريد أن نقيم منظمة 

  .ال٬ كل شيء يكون على أساس اإلسالم٬ وغير ذلك ال: التحرير٬ قلت

رشاد الذي  اجورأينا الصورة التي كانت بينك وبين الح ٬إلى جمعية التوحيد عدنالو : س

  ية٬ كيف كان شكل التعاون بين الجمعيات واألندية؟كان لقاء الندّ 

عند بيت  هوزرت فايز بسيسو في نادي ٬األخ رشاد في ناديه وزرتأنا شخصيًا ذهبت : ج

ذهبت  ٬وزرت كل رؤساء األندية والجمعيات ٬رازين في غزة عند سكة الحديدالح

فهذا جهد وفقني اهللا فيه بأن يتعاون معنا٬ فرصة أن الحاكم  فهي ٬قنعهمألشخصيًا 

  .أجمعهم كما رأيتنا في الصورة

  لقاء لمرة واحدة فقط؟: س

أحيانا عندما تكون هناك مسألة بحاجة لدعوة األندية والجمعيات أقوم بدعوتهم٬ أعتقد : ج

أن هذا جهدًا بسيطًا ليس أكثر٬ لقد منحت فرصة سعيدة ليجتمع اإلخوان واضعين 

  .نقاذ٬ لكن بصراحة كل هذه التشكيالت ال شيءهدفهم اإل
  

نريد من الشباب هذه نعمة من اهللا٬  ٬وطهارة النفس ٬والزكاة ٬عليكم بالعلم اهللا منّ 

المائة٬ لماذا ال يعودوا لإلسالم٬  قاربأن يجتهدوا٬ ماذا تنتظروا من رجل عمره 

  .أعطني يومًا تقدمنا فيه على االحتالل
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 الخمسينات والستينات٬ولكن لو نريد أن نركز على  وجد٬٬ ال يلألسف الشديد: س

لو تذكر لي  ٬في لقاء ثاني هبدأنا اللقاء ذكرت اسم سليم الزعنون وذكرت عندما

  لعبه في جماعة اإلخوان المسلمين؟ الذيكيف تعرفت عليه وما هو الدور 

لكي ال  ٬عصربعد ال اً يوم ٬للطلبة اً كنت أقيم محاضرات في دار التوحيد وأجعل يوم: ج

أخلط الكبير والصغير٬ فكان كل خميس بعد العصر تقام محاضرة في التوحيد 

ناحية ثانية كل عدد من الطلبة يشكلون وحدة٬ قسمناها وحدة . هذه ناحية ٬للطلبة

  .ألنه كان عند اإلخوان ما يسمى أسرة
  

اجتمع  تفكنال أحد يعارضنا٬  ٬الجوهر يغيرفاالسم ال  وتشديدمنع  هناكلكن كان   

  .٬ فتعرفت عليهمعهم كل مدة في دار التوحيد

  م هل كان لجمعية التوحيد أي دور في مساعدة الالجئين؟١٩٤٨ عام في: س

  . ٬ أوًال كان االسم اإلخوان المسلميناً كان لها دور : ج
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بعضهم نام عندك في أن أنا قرأت شخصيًا في أحد البحوث أنه كان لك دور حيث : س

  البيت؟

  .من كل بيت زلجان تجميع خب شكلت أنت: م

 ٬به متشابك مع الجماعة الذين كانوا معي في جمعية التوحيد أقومالجهد الذي كنت : ج

ما كان يتمناه اليهود٬ الخطأ الذي ارتكبه الالجئون أنفسهم أنهم تركوا منازلهم٬ وهذا 

  .نكلنا مذنبو 

  ؟زماذا عن لجان جمع الخب: س

 زخبال٬ كل لجنة مشكلة من الحي يذهبوا ويأخذوا العصريأتي التالميذ بعد كان : ج

  .ليوزعوه على أسر معروفة لهم مسبقاً 

  ؟نماذا كنتم تجمعو ؟عن البطاطين ذاما زغير الخب: س

م ألنه ال منظّ  لم يكن ٬٬ كان هناك مساعدات مثًال مالبسأستطيع أن أقول لكال : ج

  .يوجد مصدر

  عدات؟اإلخوان في مصر لم يبعثوا لكم مسا: س

قبل جمال عبد الناصر أيام  االنقالب العسكري عندما حدثمساعدات  كانت هناك: ج

  .أقصد قطار الرحمة محمد نجيب٬



- ۸۳ - 
 

  ؟٬ وليس بعدها مباشرةً الهجرة أي بعد اً متأخر كان قطار الرحمة : س

وبعد ذلك  ٬عبارة عن مساعدات من خالل الناس واألهل في بداية الهجرة كانت: ج

  .مةأصبحت منظّ 

فكروا في شيء  ٬هذا شرح بسيط بالنسبة للواقع٬ يا إخوان جوهر القضية هذه في رقابكم

األحداث تمر  ٬تندمواسوٕاال  ويرضي المؤمنين والمسلمين عز وجل٬ جدي يرضي اهللا

  .تنظيم وال استعداد للقاء أداةنحن جهلة ال يوجد عندنا و 
  

  

 مثل مصريين لقطاع غزة اظوعّ  كان يأتيفي فترة حكم المصريين لقطاع غزة٬ : س

  شيء؟ هل تتذكرمحمد الغزالي 

الشيخ الغزالي . د ٬جمعية التوحيد والشيخ محمد عبد التواب رئيس تستقبلهمكانت : ج

دين ونحن نعطيهم من جمعية و عضو٬ كلهم كانوا موج األباصيريوالشيخ  ٬عضو

 أحاديثإلقوا  ..إلى معسكر البريج٬ معسكر النصيرات ونقول له اذهب ٬التوحيد أفراد

  .أعمال ارتجالية حسب الموجودب نقوموكنا  ٬بعد صالة العصر

  جمعية التوحيد؟ لتموي كان من أين: س

  .ن لم يأخذوا رواتبو متطوعو  ٬اشتراك من األعضاء: ج
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  أعمال تطوعية؟: س

وما زال في دفاتر الجمعية٬ الجمعية موجودة  ٬واشتراكات٬ االشتراك مسجل عندنا: ج

أيدي سوء تعمل على  هناك وٕان كان للمؤسف ٬اً حكيم اً م تنظيميء منظّ عندي٬ كل ش

  .تقويض هذه الشكليات بحيث تضعها بيدها واهللا أعلم

  األيدي الخبيثة ؟ هذه عن شيء من التفصيلممكن : س

ذهبوا إليه وشكوا بأنني أعامل المسلمين  ًا٬ال أستطيع٬ حاكم غزة اإلداري كان مسلم: ج

 ٬العائلة الفالنية أخذت كذا وكذالكنني كنت محّضرا اإلجابة٬  ٬أفضل من المسيحيين

  .جعفر يعل هو بعث ليوالذي ٬ بالصوركلها 

  ما هي وظيفة علي جعفر؟: س

يحصل مشاكل في هل  ؟هذا ما: فقال لي علي جعفر ٬كان حاكم غزة اإلداري: ج

  ؟التوزيع

اعب ال حصر لها٬ وهي ال وٕاذا أردت أن تعد المت .تفضل الصور واأللبوم :فقلت له    

   .تسمن وال تغني من جوع٬ حتى جاؤوا وحلوا الجمعية

  اإلدارة المصرية؟ هادرتاهل صعندما حلت؟ اآلن ماذا حصل بعفش جمعية اإلخوان : س

قد وكنت  ٬صالح متولي مدير المباحث يريد أن يستلمهكان  ٬كلها كانت تحت أيدينا: ج

وقلنا له كذا وكذا  - إليهاهللا يحسن -مد كامل وذهبت إلى قائد المخبرات مح سبقته٬
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: مسك التلفون وقال لصالح متوليأو  ٬قال لي أن صالح متولي شقي ٬بكل صراحة

  . ال تتدخل

أنقذنا النقود واألثاث وحاولت الحفاظ عليها من الضياع حتى إذا عدنا يكون كل شيء     

  .في أيدينا من خالل وصوالت

  رغم شراسة الهجمة؟: س

فإن الحكومة تضع يدها على كل  ةتغلق أي مركز أو مؤسس عندمانونًا الحكومة قا: ج

  .لنا عاد٬ وكل شيء ذلكولت دون افأنا ح ٬ممتلكاته
  

  أشياء تم مصادرتها؟ هناكهل : س

  .لم يتم مصادرة شيء: ج

كان  تحل٬ هل أنفي جمعية اإلخوان قبل  تعملونكنتم  عندمام ١٩٤٨ عام قبل: س

  ء؟نشاط للنسا هناك

  .لم يكن: ج
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  كان محمد الغزالي؟ عندما في مصر كان نشاط للنساء: س

نحن  ٬أبلغوا مثلنا هوكل الذين حول ٬في مصر كان حسن البنا الذي أنشأها من العدم: ج

أصبحت اآلن مكتبة٬ كنا عدد قليل من في الجامع الكبير في غرفة  نااجتمع

  .األشخاص نقوم بالعمل

  اإلخوان؟ لدارتأسست نواة  ]الجامع الكبير مكتبة[في هذا المكان : س

كنت أنا  ٬وانتخبنا مجلس إدارة ٬ثم بدأنا نجمعهم ونسكنهم ٬اإلخوان لدارمركز  ٬نعم: ج

 ناوتأجر  المال ثم بعد ذلك جمعنا �اهللا  هرحم �الشيخ عمر صوان  هورئيس ٬سكرتيره

  .بيت

  ؟ اعتقاالت هناك كانهل  ٬المسلمين اإلخوان دار أغلقتم عندما ١٩٤٨سنة : س

  .لم يحصل اعتقاالت٬ وحصلت مظاهرات ٬ال: ج

وكان  ٬خوان كل الذي سجلناه جهد مبارك ومستقيم٬ كانوا يغلقوا الجمعياتإاليوم يا      

خصمه في يده شيء  اإلنسان ال يعطي أنلكن المهارة  اليهود يقوموا بأشياء كثيرة٬

اإلخوان أو  ال نأتي بسيرةكلم نت وعندما ٬كذاو رة كذا ضيمسكه ضده٬ نقول محا

  .التوحيد٬ يعني نتصرف تصرف الماكر هللا
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في م ١٩٥٢ عام التوحيد لغاية حافتتاو ) اإلخوان دارإغالق (م ١٩٤٩ عام من: س

  إخوان؟ دارلم يكن هناك  ؟هذه الفترة عملت جمعية التوحيد وحدها

كر بأن نغلق جمعية عندما أعيد اإلخوان وكانت جمعية التوحيد موجودة كان لهم ف: ج

  .التوحيد ونترك دار اإلخوان قائمة

  من هم هؤالء؟: س

 يستطيعوا فعل شيءيجب أن تبقي هذه وهذه٬ ولكن لم  ًا٬رفضت كلي ٬ال دخل لنا بهم: ج

  .بالمرصاد كان لهم � رحمه اهللا �ان  والشيخ عمر صوّ 

  من كان يقول؟ل: س

  .ينجماعة اإلخوان المسلمكان رئيس  فقدللجماعة : ج

   ؟انأنت والحاج عمر صوّ  ؟الوضع من كان مسيطرًا علىقبل اإلغالق : س

عندما كان االنفصال بيننا وبين الذين آثروا اإلخوان وأرادوا إغالق التوحيد أصبحوا : ج

لوحدهم٬ وعندما جاءوا إلى هنا قالوا نحن ال نستطيع أن نتحرك بدون ظافر٬ وأنا 

موجود هو دبي والرياضي كان مستمرًا و أعطيت رأيي في الموضوع٬ ونشاطي األ

عندكم في الملفات٬ لكن هذا التعب سيتبخر في الهواء٬ نريد أن نعالج مشكلتنا 

  وٕاال ما الفائدة؟ الحالية٬ نريد يد عاملة تعمل٬
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اآلن .. لماذا ال تقولوا تجربتكم لألجيال الجديدة كي تستفيد منها٬ نحن نحب ذلك: س

م كانت جمعية التوحيد تعمل وحدها في الساحة٬ ١٩٥٢ عام م إلى١٩٤٩ عام من

أي في نفس  م عملت اإلخوان والتوحيد معاً ١٩٥٤ عام م إلى١٩٥٢ عام منو 

  لوحدها بالدور كله؟ تقومما الذي اختلف عندما كانت التوحيد  ٬الوقت

م وكذلك اإلخوان٬ لكن مجلس األعضاء ١٩٥٤كانت جمعية التوحيد تعمل عام : ج

إلى قسمين٬ قسم مع محمد الغزالي على أساس أن يؤسسوا إدارة لإلخوان انقسم 

  .جديدة وانتخابات جديدة٬ وهؤالء لم يكونوا أعضاء سابقين في اإلخوان

  والجزء الثاني؟: س

 ٬رخصة لوحدهم أن يجدواوحاولوا  ٬٬ عملوا ألنفسهم إدارةبيتاً الجزء الثاني٬ استأجروا : ج

ل ألن أبي كان ينزّ  ةولوا أن ينزلوا يافطوحا ٬في الشرطة منهم من هوحتى كان 

لكن  ٬وعملوا مجلس إدارة وبقيت كتلة واحدة٬ لشعائر الجمعية٬ ألنهم معهم رخصة

  .لكن لم يستطيعوا ٬مجلس إدارة جديد وانتخابات جديدة هم ال يريدوا أن يقيموا

 ملواعاإلخوان وجمعية التوحيد عندما  داربين  حدثتما هي أبرز الخالفات التي : س

  م؟١٩٥٤عام  م إلى١٩٥٢ عام مع بعض من

  .مع بعض٬ كانوا وحدة واحدة يعملوالم : ج
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  ؟ةوجمعية التوحيد إدارة واحد اإلخوان: س

  .عن كل شيء كّنا نجلس في بيت واحد٬ وفي ساعة واحدة٬ وكنت مسئوالً : ج

   أولئك حاولوا إعالن تشكيل جديد؟: س

جوهري٬ بالنسبة لخبرتي وسنين قضيناها في من بداية الحديث تكلمت معكم بكالم : ج

الشاعر " هارون هاشم رشيد"معالجة الدعوة اإلسالمية٬ سواء إخوان أو توحيد٬ تعرف 

كان سكرتير لجنة الطلبة عندنا في التوحيد٬ الموجودة في دار سكيك الحالية٬ التقى 

سألني عن أنت ت: ما رأيك بظافر الشوا؟ فقال: مع الغزالي في القاهرة٬ فقال له

  .شخص من الرعيل األول والسابقين في اإلسالم
  

 اً البحث في هذا ال يسمن وال يغني من جوع٬ ألنني ال أستطيع أن أعطيك جواب  

٬ وبصراحة لم أتصارح مع أحد كما تصارحت معكم ٬ أنت اآلن أخذت كثيراً اً صحيح

الم٬ أرجو أن أن تفعلوه لكي نرجع لعقيدة اإلس ما الذي تستطيعوافي هذه الجلسة٬ 

  .في الرجوع لإلسالم عميقاً  تفكروا تفكيراً 
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وهناك الكثير٬  ٬على جزء أعملجوهري ومهم٬ لكن أنا باحث  منا ن الذي تطلبهإ: س

ث مع األفاضل من يأكشف من خالل الحد ٬وأنا أحاول أن اخدم وأظهر هذه الحقيقة

يقولون  ٬هذه النقطةلي من  أبدإالخطأ٬ كي نقول للناس وأين  الصحأين  ٬أمثالك

 ٬من هذا الباب نسأل ونستقصيف ٬اآلن السابقين بينوا لنا وقالوا لنا !؟من هنا لماذا

    :كبيرة لألجيال ألن الشاعر يقول خدمةألن فيه  ٬وأنا شغوف جدًا أن أعرف

  عمرهفقــد أضـاف عمـرًا إلى   مــن وعـى التـاريخ في صـدره

  غيرك ال يعرفه؟ ٬ ولكنأنت تعرفه ٬نسبة لك هذا من البديهياتالأنت ب  

الغزالي يعتبر من الرعيل األول  ن٬ة المحدودة٬ واحد واثنارفبالمع ال تخرجالصراحة : ج

  .من هارون هاشم رشيد خذه فالجواب ال تأخذه مني خوان٬لإل

  إذا التقينا به سنسأله؟: س

  .لماذا لم تجرب أن تسأله: ج

  غير موجود هنا؟: س

قتنا في الشكليات٬ فلنضيعه في الشباب٬ هم في مقتبل العمر وعندهم بدل أن نضّيع و : ج

  .همة

  



- ۹۱ - 
 

  ماذا يا عمي الحاج؟ل: س

أحد أن  لم يستطعمع ذلك  البد أن نعلنه في الجرائد٬ شيء ال خلقي حدث لنفرض: ج

عندي في  ىأت  �اهللارحمه  �والشيخ عمر صوان  ٬معنا وقفواوكلهم  ٬ب خلفنالِّ يق

 دعوة لجميع الشعب عملوا ٬من يقف أمام القدسفي  يخذ رأييألجمعية التوحيد 

أن يضموها  نهؤالء يريدو  أنلكن اكتشفت  ٬إلسالمية وقالوا حتى نوجد أنفسناا

أصبح الباب  ٬"جمال الحسيني" هالذي رئيس ]يقصد جمعية التوحيد [  للحزب العربي

ر الدعوة في طريقها أمام من يدعو لإلسالم في جميع األحيان٬ شرطنا أن تسي اً مفتوح

  .الصحيح

من تولى مسئولية جمعية  م١٩٥٥ عامالكويت في  إلىسافرت  لك عندمابالنسبة : س

  التوحيد؟

٬ وهو من لبنان ٬أبوه كان حاكم صلح في السبع أيام االنتداب ٬أحمد فاضل المالح: ج

  .ألن أغلب األعضاء كانوا منتشرين في العمل جرى اختياره

جمعية في تصويت الر أو تبديل٬ فقد تم يو غيره لم يحصل تغيسواء كان هو أ     

 ٬وللمدارس ٬"معهد األمل"لدار األيتام في غزة  المتبقيةبعثنا الحسابات  ٬التوحيد

ولكن في ذات الوقت يعز  ٬ونظام بإيصاالتوكل شيء  ٬ادوأعطينا للشيخ محمد عوّ 

  .ولكن الوقت لم يكن يساعد ٬علينا مواصلة المسيرة



- ۹۲ - 
 

في  اً لنسبة النتخابات المجلس التشريعي التي حصلت في قطاع غزة كنت موجودبا: س

  غزة؟

  .ال٬ كنت في الكويت: ج

  أتعبناك؟ لقدنحن نشكرك٬ : س

ال٬ ليست غلبة٬ وأكرر رجائي في آخر العمر٬ التشكيالت الثانية القائمة هنا وهناك ال : ج

ر ذلك هباًء منثورا٬ يا نريدها٬ نحن نريد أن نسمع إسالم ومسلمين٬ وأي شيء غي

جماعة خسارة عليكم وكذلك على بلدكم غزة٬ غزة التي اشتهرت منذ القدم بثباتها 

  .وصمودها٬ البد أن ينصح الكبير منا الصغير

  

  .خير الجزاءبارك اهللا فيك وجزاك 

  
  

  

  

  

  

  



- ۹۳ - 
 

  

  

  

  

  

  



- ۹٤ - 
 

  

  

  

  

  

  



۹٥ - 

  - ۱ -وثیقة رقم 

  

  

- ۹٥

 

وثیقة رقم 



- ۹٦ - 
 

  القانون األساسي

  اهللا الرحمن الرحيم بسم 

رجب سنة  ٢٠تأسست ) غزة ـ دار التوحيد(ومركزها " جمعية التوحيد  :   "ـ االسم١
    ـ    :تعمل لتحقيق األغراض التالية  ه  وهي هيئة إسالمية ١٣٦٨

  "اهللا أكبر" 

  " ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا : " ـ الشعار٢

   .۹۲: األنبیاء چڀٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱچٱ            

فبتوحيد اهللا وعبادته تتوحد وتسمو األمم فاإلسالم دين عام خالد٬ ونظام أبدي              
  شامل يدعو إلى وحدة الدين واإلنسانية

ڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱچٱوٕاقامة العدل والسالم ) ال تفاضل إال بالتقوى(والمساواة              
  .۱۹: آل عمرانچٱ چ

بث اإليمان وتثبيته في نفوس المسلمين ٬ وجمعهم على التوحيد وتهذيبهم أ ـ :   ـ الغاية٣
  .روحيا بالعبادة٬ وعقليا بالعلم٬ وبدنيا بالرياضة

  .ـ القيام باإلصالح العام لتحقيق العدالة االجتماعية ب            

  .ـ تأييد الحق ونصرته ج            

چٱية٬ ومقابلة الشدائد ببشاشة وصدر رحب ـ الصبر للوصول إلى هذه الغا د             
ٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱ

  .۳ - ۱: العصر چڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٺٱٱٱ



- ۹۷ - 
 

كل مسلم مكلف باإلصالح مسئول عنه٬ وله في خاتم األنبياء والمرسلين  : ـ الوازع ٤
ٺٱٱٺٱٱچٱ٬ ٧)عن رعيته  كلكم راع وكلكم مسئول( األسوة الحسنة٬ ) ص(

آل چٱ ٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱٺٱٱٺ
  .۱۱۰: عمران

الدعوة لهذه الغاية باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر واإلصالح بالتربية : ـ الوسيلة ٥
  واإلرشاد والتكوين والخطابة والمحاضرات

والنشر والحث على البر واإلحسان٬ وٕانشاء المشاريع الخيرية٬ والوسائل               
  .المشروعة

  .۱۲٥: النحلچٱ ہٱٱہٱٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱھٱٱھچٱ              

فهي تحظر على ) التوحيد( بما أن هدف الجمعية البناء على أساس :  ـ استدراك٦
  األعضاء االنخراط في السياسة الحزبية والعصبية

  . والفوضوية              

چٱ چٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎچٱ             
  .۱٥۳: اماألنع

  .٥٦: المائدة چۆئٱٱۈئٱٱٱۈئٱٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱٱیٱٱچٱ              

  

  

                                                           
 ُكلُُّكمْ « :  َیقُولُ  وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولَ  تُ َسِمعْ :  َیقُولُ  ُعَمرَ  ْبنَ  هللاَِّ  َعْبدَ  عن -]البخاري [  ۱۱الجمعة باب  ۸۹۳ ۷

ِتھِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  َوُكلُُّكمْ  ٬ َراعٍ  ِتھِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َراعٍ  اإلَِمامُ  ٬ َرِعیَّ ُجلُ  ٬ َرِعیَّ ِتھِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  َوْھوَ  أَْھلِھِ  ِفى َراعٍ  َوالرَّ  َواْلَمْرأَةُ  ٬ َرِعیَّ
ِتَھا َعنْ  َوَمْسُئولَةٌ  َزْوِجَھا َبْیتِ  ِفى َراِعَیةٌ  ِدهِ  َمالِ  ِفى َراعٍ  َواْلَخاِدمُ  ٬ َرِعیَّ ِتھِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َسیِّ  - َقالَ  َقدْ  أَنْ  َوَحِسْبتُ :  َقالَ  - َرِعیَّ
ُجلُ  ِتھِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  أَِبیھِ  َمالِ  ِفى َراعٍ  َوالرَّ ِتھِ َرعِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َراعٍ  َوُكلُُّكمْ  َرِعیَّ   .  »  یَّ



۹۸ - 

  - ۱ -تابع وثیقة رقم 

  

  

- ۹۸

 

تابع وثیقة رقم 



- ۹۹ - 
 

  )  نشيد التوحيد (  

  

  في الدنيا ووحد األمم قم وانشر التوحيد 

  وأنت خير من حكم  فأنت خير من دعا 

  

  األنوار كنت في العالم األول من                                  مطالع

  والناطق األخير في                                رسالة الرحمن أنت

  

  منزلك العلوي ال                                    تحجب سرحه الغيوم

  أنت من الجيش الذي                               غبار خيله النجوم

  

  والبقاء لألمم                                     معيشة الفرد خبال

  فكن فداء المبدأ األعلى                              إذا نادى العلم 

  للفيلسوف محمد إقبال 

                                                                                                        
  تعريب الصاوي شعالن 



۱۰۰  - 

  - ۲ -وثیقة رقم 

  

- ۱۰۰

 

وثیقة رقم 



- ۱۰۱  - 
 

  إعادتكم لوظیفتكم السابقة

  ۱۹٤۹أكتوبر  ۱۷

  ۱٥/۱۰/ غ ش 

  قسم المستخدمین �الحاكم اإلداري العام 

  ۱۳/۲/٤۹بتاریخ  ۱٥/۱۳/ كتابنا رقم غ ش  -:المرجع

  

  حضرة المحترم ظافر الشوا

  دائرة الشؤون االجتماعیة بغزة

  

٬ تماعیةبمناسبة عودة السید وصفي عبد المجید إلى وظیفتھ بدائرة الشؤون االج

مقدرین ما قمتم بھ ٬ فقد تقرر اآلن إعادة حضرتكم لوظیفتكم السابقة بدائرة األشغال العامة

  . من عمل خالل مدة انتدابكم لھذه المھمة

  .فنأمل تسلیمھ ما بعھدتكم وإفادتنا

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  

  لواء

الحاكم 

  اإلداري العام

  صورة لحضرة المحترم مھندس لواء غزة

  صورة لحضرة المحترم مدیر الشؤون االجتماعیة

  



۱۰۲  - 

  � ۳ �وثیقة رقم 

 

 

- ۱۰۲

 

وثیقة رقم 



- ۱۰۳  - 
 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  

  ۱۳٦۸شعبان ۲٥: التاریخ

  ٥/ت. ج: الرقم

  ال إلھ إال هللا محمد رسول هللا

  ۹۲: األنبیاء چڀٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿچٱ

  .غزة �صاحب السعادة الحاكم اإلداري العام المحترم 

  .قائمقام غزة المحترمبواسطة سعادة 

  

  جمعیة التوحید: المبحث

  ۱۹/٦/۱۹٤۹بتاریخ  ٦/۳/۹كتاب سعادتكم رقم : المرجع

  

  -:أعرض لسعادتكم ما یلي

 لسعادتكم  .۱  قدمت  إدارتھا  ومجلس  ومركزھا  ووسیلتھا  وغایتھا  الجمعیة  اسم إن

 .وبھذا ال تكون الجمعیة سریة ۳۱٬۱۸/٥/٤۹٬بتاریخي 
للقانون األساسي نقدم ما  لحسن النیة وتوضیحاً  تأكیداً نزوال على رغبة سعادتكم و .۲

 -:یلي
  :الشعار

یدعو  ٬بتوحید هللا وعبادتھ تتوحد وتسمو األمم٬ فاإلسالم دین عام خالد ونظام أبدي شامل

   اإلنسانیة  ووحدة  الدین  وحدة  بالتقوى" ٬المساواةوإلى  إال  تفاضل  العدل " ال وإقامة

  .والسالم

  



- ۱۰٤  - 
 

   :الغایة

 بالعبادة  ٬وتثبیتھ في نفوس المسلمین وجمعھم علیھ بث اإلیمان  - أ وتھذیبھم روحیا

 .وعقلیا بالعلم وبدنیا بالریاضة
   - ب  الخیریة  المشاریع  االجتماعي وتنظیم  الصالحات وذلك باإلصالح الحث وعمل

 .على البر واإلحسان لتحقیق العدالة االجتماعیة
 .تأیید الحق ونصرتھ  - ت
 .ابلة الشدائد ببشاشة وصدر رحبالصبر للوصول إلى ھذه الغایة ومق  - ث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۱۰٥  - 

  � ۳ �تابع وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

- ۱۰٥

 

تابع وثیقة رقم 

  

  

  



- ۱۰٦  - 
 

      :الوازع

  .كل مسلم مكلف باإلصالح مسئول عنھ ولھ في الرسل األسوة الحسنة

  

        :الوسیلة

 بالمعرو  واألمر  الحسنة  والموعظة  بالحكمة  الغالیة  لھذه  المنكر والنھ فالدعوة  عن ي

 التدریج  واإلنشاءات  يواإلصالح  والمحاضرات  والخطابة  والنشر  واإلرشاد٬ بالتربیة

  .الخیریة والوسائل المشروعة

  

 على    - ۱-استدراك   تحظر  فھي  التوحید  أساس  على  إصالحیة  الجمعیة  ھذه  أن بما

 من   األعضاء  وتحذر  والعصبیة  والخیریة  السیاسیة  الشؤون  في  التدخل األعضاء

  .الفوضویین ذوي المبادئ الھدامة

وهللا  تام فیما یعود بالخیر على الجمیعھذا والجمعیة على استعداد للتعاون ال  

  .المستعان

  

  .وتفضلوا یا صاحب السعادة بقبول فائق االحترام

  المخلص

 أمین السر

  

  

  

  

  

  



۱۰۷  - 

  � ٤ �وثیقة رقم 

  

  

- ۱۰۷

 

وثیقة رقم 



- ۱۰۸  - 
 

  وزارة الحربیة والبحریة

  اإلدارة المصریة بفلسطین

  مكتب الحاكم اإلداري العام 

  ۸/۸/۱۹٤۹: التاریخ

  ٦/۳/۹:رقم الملف                                                                          

  الحاكم اإلداري العام بغزة: دائرة

  ............................مرفقات

  حضرة المحترم أمین سر جمعیة التوحید

  -غزة-                

  جمعیة التوحید بغزة: الموضوع

 أشع    في  المؤرخ  كتابكم  باستالم   ۲٥ركم  سنة  بتألیف  ۱۳٦۸شعبان الخاص

  .ادسة من قانون الجمعیات العثمانيجمعیة التوحید بغزة بموجب المادة الس

أود أن ألفت أنظاركم لما تشترط علیھ المادة الخامسة من نفس القانون بأن عمر  .۱

 یجب أن ال یقل یكون قد  عن عشرین سنة وأن ال سنھ أي عضو في الجمعیة

 .صدر بحقھ أي حكم الرتكابھ جرائم أو جرد من حقوقھ المدنیة
 عن  .۲  وإعالمنا  المعروفة  المحلیة  الكتاب في إحدى الجرائد  نشر ھذا اطلب إلیكم

 .تاریخ النشر
 القانون  .۳  من  السادسة  المادة  منطوق  حسب  للجمعیة  ختم  على  الحصول لدى

 إحضار  یجب  القوانی هالمذكور  لختم  الدائرة  من لھذه  أخرى  نسخة  تقدیم  أو ن

  .القوانین مختومة بذلك الختم للحفظ
  

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  لواء                                  صورة لحضرة المحترم حاكم غزة اإلداري

  الحاكم اإلداري العام                                                            ع۱ع/س۱

  انسلیم   



۱۰۹  - 

  � ٥ �وثیقة رقم 

- ۱۰۹

 

وثیقة رقم 

  



- ۱۱۰  - 
 

    

  ۱/۲/۲/۲٤الرقم            مكتب مھندس لواء غزة 

  إدارة األشغال العامة 

  ٤/۷/٥۰غزة 

  

  .حضرة المحترم ظافر أفندي الشوا المساح والرسام المسئول

أرجو  ۲/۷/٥۰المؤرخ في  ۱/بناء على أمر سعادة الحاكم اإلداري العام رقم غ

 اإل  من ھذه  نقلكم  تقرر  بأنھ  إلصالحیة اإلفادة  مدیراً  الشئون االجتماعیة  إلى إدارة دارة

  .األحداث وذلك اعتباراً من أول الشھر الجاري

فعلیھ أرجو تسلیم ما بعھدتكم إلى باشكاتب ھذه اإلدارة بأقرب فرصة ممكنة على 

  .۸/۷/٥۰أن ال یتأخر عن 

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  

  غزة مھندس لواء

  :نسخة 

  ة المالیة والمستخدمینحضرة رئیس اإلدار

  حضرة رئیس إدارة الشئون اإلجتماعیة

  لتحضیر كشف بماھیة الموظف المذكور حسب الصورة المرفقة طیھ: للمعلومیة

 .۱/۷/٥۰من  اعتباراً 

  

  



۱۱۱  - 

   � ٦ �وثیقة رقم 

  

- ۱۱۱

 

وثیقة رقم 

  



- ۱۱۲  - 
 

  وزارة الحربیة والبحریة 
  اإلدارة المصریة بفلسطین

  ۳٦٤: رقم الملف                              غزة        �إدارة المعارف 
  مرفقات      ـــــ               م                    ۱۰/٤/۱۹٥۱: التاریخ

  
  
  مجانیة التعلیم: الموضوع

  م۲٥/۳/۱۹٥۱بتاریخ  ٥/ كتابكم رقم ج ت : المرجع
  
  

  حضرة أمین الجماعة بجمعیة التوحید بغزة المحترم
  .د في أمر الرسوم المدرسیةأرجو إعالمي عن عالقة جمعیة التوحی     

إذا كان لحضرة أمین الجماعة شكوى خاصة فلیقدمھا باسمھ الخاص )      ۲( 

  .فقط
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام
  

 مدیر التعلیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۱۱۳  - 

   � ۷ �وثیقة رقم 

  

  

- ۱۱۳

 

وثیقة رقم 



- ۱۱٤  - 
 

  سري         جمعیة التوحید                                                       

  ه ۱۳۷۰ذو الحجة سنة  ۱۷                                                            غزة 

                                                                            ۱۹ -۹-٥۱    

  

  غزة �حضرة صاحب السعادة الحاكم اإلداري العام المحترم 

  مدرسة البنات الثانویة -:الموضوع 

نھ سبق أن رجونا سعادتكم استبدال المعلمین في مدرسة نتشرف بأن نعرض لسعادتكم٬ أ

البنات الثانویة بمعلمات وأن ھذا النظام لم یعھد في فلسطین من قبل وإن وجد في بعض 

 فلیس دلیالً   العربیة  واضحة[ على  البالد  غیر  تعالى]  كلمة  لقولھ ٱ: وصالحیتھ ڇٱٱچ

ژٱٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱڈڎٱٱڈٱڎٱٱٱٱڌڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌ

ںٱٱٱٱںڳٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱکٱٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱ

ٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱچٱ۳۱ ٬ - ۳۰: النور چۀٱٱۀٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱڻڻٱٱڻٱٱڻ

ٱ ٱ ٱہٱٱہچٱ۳۲ ٬: األحزاب چڤٱٱڤٱ ٱٱۀٱ ٱ ۋٱٱچٱ٥۹ ٬: األحزابچٱ ۀٱ

ما معناه ) ص(٬ وقول رسول هللا ٥۳: األحزابچٱ ۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱې

 ثالثھما (  الشیطان  وكان  إال  بامرأة  رجل  یخلون  الذي  ۸٬)ال  بالحجاب  إال  ھذا  یتم وال

  .قررتھ الفقھاء واألئمة

 على   نزوالً  ھو  الشأن  الخطر  الموضوع  ھذا  في  سعادتكم  لرجاء  ویدفعنا  دفعنا والذي

 المعلمین   بین  السابق  العھد  في  وقعت  التي  الخلقیة  المآسي  من  والعبرة  الدین أوامر

الرئیس سابقاً وحضرة مفتش ]  كلمة غیر واضحة[ الب والتي یعرفھا األستاذ بشیر والط

                                                           
 أوصیكم:  قال فینا وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول كقیام فیكم قمت إني الناس أیھا یا:  فقال بالجابیة خطبھم عمر أن  ۸

 ال أال یستشھد وال ٬ الشاھد ویشھد یستحلف وال ٬ الرجل یحلف حتى الكذب یفشو ثم یلونھم الذین ثم یلونھم الذین ثم بأصحابي
 أبعد االثنین من وھو الواحد مع الشیطان فإن والفرقة وإیاكم بالجماعة علیكم الشیطان ثالثھما وكان إال أةبأمر رجل یخلون
  المؤمن فذلك سیئتھ وساءتھ حسنتھ سرتھ ومن الجماعة فلیلزم الجنة بحبوحة أراد من

  ۲/٤۰۱ :الرقم أو الصفحة - الفقیھ إرشاد: المصدر -  كثیر ابن: المحدث الخطاب بن عمر: الراوي
 .جدا مشھور حدیث وھو أخر طرق لھ: المحدث حكم خالصة



- ۱۱٥  - 
 

٬ ولو وقع حادث )إلى االنتحار في العھد الحالي  سوالتي دفعت التلمیذ ( المعارف حالیاً 

 كان   فإذا  كیانھا٬  ولتھدم  شرف عائلتھا  والنثلم  لقضي علیھا  مع طالبة  شبھة ولو مجرد

بین أفراد  اتقاؤهبین أفراد الجنس الواحد فلیس  من المعقول  اتقاؤهالخطر الخلقي ال یمكن 

واآلن علمنا أنھ قد انتدبت مدیرة لھذه المدرسة من مصر فنحن نتقدم لسعادتكم . الجنسین

بجزیل الشكر ووافر االمتنان راجین من سعادتكم انتداب معلمات من القطر الشقیق بدالً 

المصریات یدّرسن في العراق وھذا القطر أقرب وأولى من المعلمین ال سّیما والمعلمات 

 التدریس للصفین األول   یستطعن  الثانویة  المدرسة  المعلمات التي یحملن شھادة  أن كما

 المدرسة   للمعلمین الشباب التدریس في ھذه  نرجو أال یسمح مؤقتاً والثاني الثانویین كما

  .إلى أن یتم ما تتكرموا بھ سعادتكم بالنظر

  

  ا سعادتكم بقبول فائق االحتراموتفضلو

 أمین الجماعة

  

  .تم إخفاء اسم التلمیذ من باب ستر المسلم ] س[  :مالحظة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۱۱٦  - 

   � ۸ �وثیقة رقم 

  

  

- ۱۱٦

 

وثیقة رقم 



- ۱۱۷  - 
 

  ٥/ ج ت 

  ه  ۱۳۷۱محرم سنة  ۱٤

  ٥۱ � ۱۰ �ش 

  إدارة المعارف والدین والمعلمین -:الموضوع 

  حضرة صاحب السعادة الحاكم اإلداري العام المحترم 

  -:نتشرف بعرض ما یلي على سعادتكم

لقد كان الدین اإلسالمي یعتبر مادة أساسیة في االختصاص في شھادة العلیا في  .۱

 درساً   الحدیث  البرنامج  حسب  أصبح  ولكنھ  البغیض٬  البائد  االستعماري العھد

 في   لم ینجح ال یؤثر على ترفیعھ أو رسوبھ٬  أم  نجح الطالب فیھ  فسواًء مھمالً

ط الدروس كالرسم أو اللغات األجنبیة٬ یكون علیھا مدار ترفیعھ أو حین أن أبس

 الدروس   احترام  نفوسھم  في  ینغرس  الطالب٬  أن  ھذا  عن  وینشأ رسوبھ٬

 البرنامج   أھملھ  ما  وإھمال  البرنامج٬  في  " المحترمة  رأس " كالدین الذي ھو

 اإل  من  خلّواً  الجیل  ھذا  وینشأ  واآلخرة  للدنیا  الخیر  وجماع یمان الفضائل

 .واألخالق الحمیدة٬ وفھم الواجب والشعور بالمسئولیة
فنرجو من سعادتكم جعل األھمیة األولى والعالمة العلیا للدین نزوالً على أمر هللا 

  .٥٦: الذاریات چڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱچٱجل شأنھ 

 الجمعیات  .۲  في  األساتذة  نشاط  بتحدید  المعلمین  المعارف على  إدارة  عممت لقد

 فاألساتذة واألندی  منطقیة  دعوى غیر  الطالب وھذه  عند  قصور  ظھور  بحجة ة

 وخدمة   بالمجتمع  وللنھوض  هللا  مرضاة  ابتغاء  الھیئات  في  ینخرطون الذین

للشعب في أوقات فراغھم أكثر تفانیاً في خدمة الطالب من غیرھم ال سّیما الذین 

 لعب الورق ویكونوا  كالمقاھي على  اللھو  دور  في  أوقاتھم  سیئة  یقضون قدوة

 .للنشء وحبذا لو صدر التعمیم بحقھم
 وأموالھم   أنفسھم  في  ونكبتھم  أھلھ  وتشرد  السیئة  القطاع  ھذا  حالة إن

 معنویاتھم   وبلغت القلوب الحناجر وال یرفع  أزاغت أبصارھم  وعزھم ودیارھم

 من   فنرجو  والعملي  النظري  العام  لإلصالح  المخلصین  المثقفین  تجنید إال

  .التعمیم وأن یمنع رواد المقاھي وغیرھا سعادتكم إلغاء
  .وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق االحترام

 أمین الجماعة

  

  



۱۱۸  - 

   � ۹ �وثیقة رقم 

  

  

- ۱۱۸

 

وثیقة رقم 



- ۱۱۹  - 
 

   ۲/۹٤/رقم                                                إدارة المعارف
                                 

  ۲٥/۱۰/٥۱غزة في 

  

  رمحضرة أمین جمعیة التوحید المحت

في أمور تتعلق  العام الكتابة إلى سعادة الحاكم اإلداريدأبت جمعیة التوحید على 

 التعلیم  اختصاص رجال  ھي من صمیم  فنیة  في مسائل  وتتدخل  بل  لھذه  .بالتعلیم فھل

 أال یستمعوا  الجمعیة أن تتفرغ لروح العمل الذي وجدت من اجلھ٬ وھل للقائمین علیھا

 شائعات  ب مضللة إلى  أال یروجھا  الجمعیة  لھذه  وھل  إلیھ٬ عض الناس لغرض یھدفون

 على   األمینة    اإلدارة  وھي  المعارف وحدھا  إدارة  تعني  بل  تعنیھا  ال  أمور  في تتدخل

  .وتثقیفھ ءالنشتربیة 

 واجبأ  التوحید  لجمعیة  أن ً عتقد  أخرىآخر ور ا  أدائھا  سالة  في  تنجح  أن أرجو

 ولد  أعضائھا  كان ألحد  وإذا  أن یحضر  بأمانة وإخالص٬ أو بنت بإحدى المدارس فلھ

  .ولین بھذه اإلدارة فیما یشكو منھبنفسھ وبصفتھ الشخصیة لمراجعة المسئ

  .ورحم هللا امرأ عرف قدر نفسھ

  

  .وتفضلوا  بقبول فائق االحترام

  

  أحمد إسماعیل

  مدیر التعلیم

  

  .المحترم العامصورة لحفظ أركان حرب سعادة الحاكم اإلداري 

  



۱۲۰  - 

   � ۱۰ �وثیقة رقم 

  

  

- ۱۲۰

 

وثیقة رقم 

  



- ۱۲۱  - 
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
  ٥/ث . ح/ الرقم                                                           جمعیة التوحید

  ۱۳۷۱صفر  ۲٦/التاریخ                                                         ۱۳٦۸سنة 
  ۲٦/۱۱/۱۹٥۱                                                غزة                      

  

  غزة �حضرة صاحب السعادة الحاكم اإلداري العام 

  حضرة مدیر التعلیم األستاذ أحمد أفندي إسماعیل  -:الموضوع

  :نتشرف بعرض ما یلي على سعادتكم

  

ق�دمنا دع�وة لحض�رة م�دیر التعل�یم  ۱۹٥۱-۹-۲۷ /۱۳٦۸ذي الحجة  ۲٥بتاریخ  )۱

یاسین حلیم في دار التوحید فرد الدعوة معلقا علیھ�ا ب�ـ لحضور محاضرة األستاذ 

ل��م نرف��ع أم��ره للمراج��ع اإلیجابی��ة وال لل��رأي الع��ام  .)ت��رد لقل��ة ذوق مرس��لھا( 

 .واعتبرناھا شھادة الكمال
ق��دمنا كتاب��ا لحض��رة مف��تش  ۱۹٥۱-۳-۲٥ /۱۳۷۰جم��ادي الثانی��ة  ۱۷بت��اریخ  )۲

اإلم�ام الش�افعي بخص�وص المعارف راجین منھ لفت انتباه حضرة م�دیر مدرس�ة 

م�ن حض�رة  عل�ى موافق�ة س�عادتكم فتلقین�ا كتاب�اً  فاة الط�الب م�ن األقس�اط بن�اءً معا

یس�تخف فی�ھ  "مع أننا لم نكتب إلیھ) " ٥۱-٤-۱۰تاریخ  ۳٦٤( مدیر التعلیم رقم 

فاض�طررنا أن نوض�ح ل�ھ مك�رھین ب�أن . بنا ویملي إرادتھ علینا كأنھ حاكم بأمره

رغ�م وج�ود المج�الس النیابی�ة وان الھیئ�ات تنش�أ  محترم�اً  أی�اً للھیئات ف�ي الع�الم ر

للقیام بواجب اإلصالح ولیست للھو والنفاق فتكون ضالة مضلة وأن ال یسئ فھ�م 

 .تسامحنا عن إساءتھ األولى
لقد قدمنا لسعادتكم في ھذه الفترة عدة كتب في مواضیع ھام�ة حیوی�ة ف�ي التعل�یم كم�ا 

م�ن س�عادتكم بأنھ�ا  ٥۱-۱۰-۲۷ت�اریخ  ۱/۱۲/۱ا كتاب�ا رق�م غیرھا فتلقین� سبق وكتبنا في

تلقینا كتابا من حضرة مدیر التعلیم أرسلت نسخة  ٥۱-۱۰-۲٥موضع النظر ولكن بتاریخ 

عن��ھ لحض��رة أرك��ان ح��رب س��عادتكم ل��م یدھش��نا فی��ھ عودت��ھ  لش��تمنا واالس��تخفاف بن��ا 

 واالنتقاص من كرامتنا 

  

  

  



۱۲۲  - 

   � ۱۰ �تابع وثقة رقم 

  

  

- ۱۲۲

 

تابع وثقة رقم 



- ۱۲۳  - 
 

ال�ذي أدھش�نا أنن�ا كتبن�ا لس�عادتكم ح�اكم ھ�ذا ونح�ن  وإنم�االحجر على حریة رأینا وحقنا و

  وعالم عول في ھذا االعتداء المتواصل؟ا فكر طاع ففیمأھل ھذا الق

ول�یس بخی�ر ٬ ۹۰: النح�ل چچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱڇٱٱچٱ فھو لیس ف�وق العدال�ة

  .۱۳: الحجراتچٱ ڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌچٱ منا

صدوعاً " سالم ونمر باللغو كراماً " ذا المضمار فال وجوابنا وإن كان یقصد التحدي في ھ

وإن  ۲۹٬: الف�تحچٱٱٱٱٻٱٱٻٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱٱڀٱٱڀچٱ ألمر هللا ع�ز وج�ل

كان قد عجز عن البرھان المنطقي وأراد أن یثنینا عن غایتنا ومقاصدنا النبیل�ة فق�د أخط�أ 

ر إل��ى األم��ور إال بمنظ��ار الح��ق وال القص��د وأس��اء الس��بیل فم��ن یعت��ز بعبودیت��ھ � ال ینظ��

ٿٱٱٹٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱچٱ یخشى في هللا لومھ الئ�م
  .٥۱: غافر چ

لقد انتدب حضرتھ  من أول األمر ألخطر مھمة وأقدس واجب فھل لحضرتھ أن یق�در أن 

: آل عم��رانچٱ ڤٱٱڦٱٱڦچٱ یق��ف عن��د ح��دود هللا ج��ل ش��أنھ  ال��ذي أم��ر أكم��ل البش��ر

والص�الة الس�الم عل�ى خ�اتم األنبی�اء والمرس�لین ٬ ۳۸: الشورى چںٱٱںٱٱڻٱٱچٱ ۱٥۹٬

ورض�ي هللا ع�ن أمی�ري الم�ؤمنین عم�ر ۹ ٬)كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیت�ھ( : القائل

وعل�ى ٬ )م اعوجاج عم�رالحمد � الذي أوجد في أمة محمد من یقوّ ( : ابن الخطاب القائل

  ).رقیب لتكمیل نفسيأحب دوام ال( بن أبي طالب القائل

ونحن نحمد هللا الذي من علینا برحمتھ فعرفن�ا ق�در نفوس�نا ووقفن�ا عن�د ح�دود هللا وحملن�ا 

  . رسالة اإلصالح وهللا معنا یسمع ویرى ولن یترنا أعمالنا

  .وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق االحترام

  أمین الجماعة  

  نسخة لحضرة مدیر التعلیم المحترم

  

                                                           
 ُكلُُّكمْ « :  َیقُولُ  وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولَ  َسِمْعتُ :  َیقُولُ  ُعَمرَ  ْبنَ  هللاَِّ  َعْبدَ  عنَ  -]البخاري [  ۱۱الجمعة باب  ۸۹۳ -۹

ِتھِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  َوُكلُُّكمْ  ٬ َراعٍ  ِتھِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َراعٍ  اإلَِمامُ  ٬ َرِعیَّ ُجلُ  ٬ َرِعیَّ ِتھِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  َوْھوَ  أَْھلِھِ  ِفى َراعٍ  َوالرَّ  َواْلَمْرأَةُ  ٬ َرِعیَّ
ِتَھا َعنْ  َوَمْسُئولَةٌ  َزْوِجَھا َبْیتِ  ِفى َراِعَیةٌ  ِدهِ  َمالِ  ِفى َراعٍ  َواْلَخاِدمُ  ٬ َرِعیَّ ِتھِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َسیِّ  - َقالَ  َقدْ  أَنْ  َوَحِسْبتُ :  لَ َقا - َرِعیَّ
ُجلُ  ِتھِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  أَِبیھِ  َمالِ  ِفى َراعٍ  َوالرَّ ِتھِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َراعٍ  َوُكلُُّكمْ  َرِعیَّ  .  »  َرِعیَّ



۱۲٤  - 
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- ۱۲٤
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- ۱۲٥  - 
 

 السبت   ۳: یوم  سنة  األول  العام  ۱۳۷۱ربیع  اإلداري  الحاكم  نائب  قابلت ه

  .األمیراالي مصطفى الصواف بطلب منھ

  ما المسألة التي بینكم وبین مدیر التعلیم؟: نائب الحاكم
  .المسألة موضحة في الشكوى: ظافر

التعلیم اطلعت علیھا أنتم جماعة مصلحون ومدیر التعلیم یتعب في : نائب الحاكم

  .وغایتي أن أصلح بینكم
  .أمركم نحن على استعداد ونعتبر سیف المسلم خشب: ظافر

  )فشكرني وودعتھ( 
.........................................................................................  

 األحد  قابلت نائب الحاكم ] م ۱۱/۱۲/۱۹٥۱[ ه ۱۳۷۱ربیع األول سنة  ٤یوم

 أركان حربھ الصاغ حمد أبو الفتوح ورئیس المباحث ب دعوة منھ وكان حاضراً

   الصاغ  اإلداري  غزة  وحاكم  خطاب  عمر  [ الیوزباشي  واضح ومدیر ] غیر

 واقف مقابل   وأنا  في صف واحد  واقفین  وكانوا  إسماعیل  أحمد  األستاذ التعلیم

  .الصاغ أحمد إسماعیل ونائب الحاكم اإلداري العام جالساً 
 إسماعیلالص  احمد  : [ اغ  أوراق  ملف  بیده  ] وكان  من : فقال  دعوة جاءتني

 الماجستیر وأحمل   أحمل لقب عسكري صاغ وأحمل شھادة  وأنا  التوحید جمعیة

 ما   ھم  یمكن  فقمت زعلت وكتبت٬  بذاك  وال  بھذا  خاطبوني ال  وما لقب أستاذ

  .یعرفوش التقالید عندنا أو كاتب كتبھا
ى نفسھ فھو إلتمس لنا عذراً في تعلیلھ ومع ذلك فبطاقة لقد أقام الحجة عل: ظافر

وأنا الیوم سمعت الرادیو المصري ) السید ( الدعوة مكتوب علیھا بخط المطبعة 

  .وھو رئیس جمھوریة فكلمة السید فوق بیك وباشا......) السید ھاشم ( یذیع 
 إسماعیل  ی: الصاغ أحمد  األقساط فھم  من  الطلبة  عن معاناة  كتبوا  أن ثم مكنھم

  .یكتبوا كأفراد
 لمصالح : ظافر  تنشأ  ولم  عامة  بصورة  المجتمع  لخدمة  أنشئت  الجمعیة إن

  .أشخاص معینة
 إسماعیل  ال أستطیع أن أفرض على : الصاغ أحمد  آیات عن السفور أنا وكتبوا

  .البنات الحجاب
 ھو موضح لنثبت حرمة اختالط الجنسین من تعلیم : ظافر  اآلیات كما  كتبنا لقد

  .معلمین للبناتال
  .وھذه قضیة سریة سثم ذكروا قضیة الطالب : الصاغ أحمد إسماعیل

 اتقاءإن الطالب أقدم على االنتحار وأمره مشھور والغایة إثبات أن عدم : ظافر
  .الفساد الخلقي بین أفراد الجنس الواحد بل الجنسین الذكور واإلناث إذا اختلطا

  من باب ستر المسلمتم إخفاء اسم الطالب : س           
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  .ھذه جمعیة دینیة لیس لھا دخل في ھذا الشأن: الصاغ أحمد إسماعیل

  .أیوة جمعیة دینیة لیس لھا دخل: الصاغ أبو الفتوح
 : ظافر  صریحة  مادة  ذلك توجد  ومع  بواجب اإلصالح [ الدین كل شيء القیام

  ].العام لتحقیق العدالة اإلجتماعیة 
وھو یعني أنھا قامت على [ ھذه جمعیة تخفي أغراضھا : الصاغ أحمد إسماعیل

  ].أثر اإلخوان المسلمین 
  .توجد مباحث ومخابرات ھي صاحبة الشأن: ظافر

  .اإلدارة قائمة بواجباتھا ومش الزم أحد یتدخل في شئونھا: الصاغ أحمد إسماعیل
 إال: ظافر  صحیحاً  سیراً  الحكم  دفة  تسیر  أن  یمكن  الشعب  ال  تضافر إذا

والحكومة٬ والشعب الذي یھمل رأیھ في الحكم ھذا شعب میت ونحن ال نقبل أنو 

الحق فوق القوة والشعب [ نوصف باألموات٬ والوفد المسیطر على الحكم شعاره 

  ].فوق الحكومة 
  .وھنا شكرني نائب الحاكم واستودعتھ وأبقى مدیر التعلیم عنده
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .نائب الحاكم العام اإلداري ـ غزة 

   مدرسة البنات الثانوية: الموضوع 

  :نحن الموقعين أدناه نعرض ما يلي راجين التكرم بالنظر بعين االعتبار واالهتمام       

لم نعهده  ي حين أن هذا النظاملقد انتدبت إدارة المعارف معلمين لمدرسة البنات الثانوية ف
 .على حله أو صالحيته قبل في حياتنا وٕان وجد في بعض البالد العربية فليس دليالً  من

لخطورة  فأوروبا وأمريكا تفصل الذكور عن اإلناث في الدورة الثانوية في المدارس اتقاءً 
ما والمعلمات مصر السيّ  منوٕانه لمن السهل انتداب معلمات قديرات . سن المراهقة
  .تدبن إلى العراق فنحن أقرب وأولىالمصريات ين

على أخالقنا  لذلك نرجو أن تتكرموا باألمر باستبدال المعلمين بمعلمات حرصاً 
مع  على تعاليم الدين الحنيف وصيانة للشرف وتمشياً  العربية واإلسالمية الفاضلة ونزوالً 

  .عمالً  رغبات الشعب التي هي شعار هذا العهد المبارك واهللا ال يضيع أجر من أحسن

   ١٧/١٠/١٩٥٢ه وفق ١٣٧٢محرم سنة٢٧

األزهر الشريف في جريدة في مرفق مع هذا فتوى وردت من لجنة الفتوى  - :ملحوظة
  .١٣٧٢محرم سنة ٢٨تاريخ ) ٢٤٠٨٠(ددالع األهرام

  .غزة  - نسخة لمدير التعليم 

  .نسخة لرئيس لجنة بلدية غزة 
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  :التواقیع واألختام 

 مختار تركمان 

 مختار الزیتون 

 مختار محلة الرمال 

 اإلخوان المسلمون 

 النادي الشعبي 

 الغرفة التجاریة 

 مطبعة غزة الجدیدة 

 جریدة الرقیب 

 أكرم الشوا 

 عطا القیشاوي 

 محمد علي سكیك 

 إسماعیل مصطفى أبو شعبان 

 موسى سالم 

  إمام جامع الرمال �عبد هللا الخضري 

  رتاج �عبد هللا قاسم الحلو 

  محامي  �فرید الشوا 

 وآخرون لم نمیز أسماءھم.  
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- ۱۳۳  - 
 

  

  

  م۲۸/۱۱/۱۹٥۲غزة في 

  غزة �نائب الحاكم اإلداري العام         

 ۱۲بتاریخ  ۱/۱۲/۱بینما أوردتم في كتابكم رقم . السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ٬ وبعد
 تل ۱۹٥۲/  ۱۱/   وراء  السعي  تحاولون  بخصوص أنكم  والنوادي  الھیئات  طلب بیة

 العمل الذي یشكركم علیھ   البنات الثانویة بغزة٬ استبدال المعلمین بالمعلمات في مدرسة

   لكم  المرفوعة  العریضة  ال... موقعو  مدیر  أولیاء تیقوم  بإحراج  القطاع  ھذا  في علیم

 بناتھ  تعلیم  على  بموافقتھم  إقرارات  على  التوقیع  على  بإكراھھم  ید الطالبات  على م

  .حرمھم مدیر التعلیم من مواصلة الدراسة... معلمین٬ وإال 

  -:ال یوجد في نظرنا غیر تفسیرین لعمل مدیر التعلیم 

   بتلبی �األول  ینقض وعدكم  أنھ  البلد  الطلب الذي أجمعت علیھ  المجلس ( ة  في ممثلة

  .فعولھوببطل م) البلدي وعلماء الدین والمحامین والھیئات والنوادي والمخاتیر

أنھ یتحدى رغبات ھذه الھیئات التي تمثل الشعب والتي ال تطلب أمرا مستحیالً  �الثاني 

  .بل مستعصیاً 

  -:فالمسألة أھون من ذلك بكثیر

إن إدارة المعارف في ھذا القطاع تنتدب تالمذة التوجیھي لتعلیم الصفوف الثانویة  .۱

 التوجیھي  لحامالت شھادة  ذلك  تبیح  ال  فلم  الثقافة  المنطقة  حتى  في  كثر وھن

 .ھذا إذا كان ھناك نقص بین المعلمات في إدارة المعارف... ویرغبن في التعلیم 
 عالیة  .۲  شھادات  على  حائزات  التعلیم  في  تخصصن  معلمات  المنطقة  في یوجد

 .یستطعن تعلیم تلمیذات الثقافة والتوجیھي
ي البالد یوجد خالف من ذكرن معلمات عربیات فلسطینیات وغیر فلسطینیات ف .۳

 ال نضنھن یبخلن بالحضور   اللواتيالعربیة  بناتنا  لتعلیم  البلد نكبن في  إلى ھذا

 .وطنھن وفي أمانیھن ولم یبقى لھن من أمل في الحیاة إال أمل التعلیم



- ۱۳٤  - 
 

   التعلیم  مدیر  على  األمر  یستعصى  ھذا  العام ... أفبعد  الرأي  تحدیھ  في فیسترسل

   ال  الذي یجب أن  القول  بجافي  تربیة ویتفوه  أمانة  یحمل  مسئول  رجل  عن یصدر

  .النشء 

  استبدال المعلمین بمعلمات وتلبیة رغبات  �في وقت قریب  �أملین أن تستطیعوا

الشعب المنبثقة عن معتقداتھ وتقالیده وعن األسالیب التربویة  الصحیحة مع احتجاجنا 

  .على مدیر التعلیم

  والسالم علیكم ورحمة هللا ٬٬٬

  التواقیع

  شعبة غزة  -اإلخوان المسلمین        النادي القومي  التوحید جمعیة 
  نادي الشبیبة بغزة  ينادي غزة الریاضنقابة تجار األقمشة               
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- ۱۳٦  - 
 

    

  

  

  

  القاھرة �السید رئیس الجمھوریة 

  جریدة الجمھوریة

  

لوبین عل أمرھم فجراً فال تعبأوا بمن لقد وضعتم لنا أسس الشورى فشققتم للمغ

  .ھم في عصر التحریر عثرة٬ عشتم لإلسالم سنداً وذخراً 

  

  جمعیة التوحید

  غزة

۱۱-۱۲-٥۳  
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                        إدارة الحاكم اإلداري العام                                     
        ۱/۱۲/۱الرقم

                                                            ۱٥/۲/۱۹٥۳في  غزة

  

  حضرة المحترم أمین جماعة التوحید

  

 المقدمة   اطلع على عریضتكم  قد  اإلداري العام  نائب الحاكم  بأن حضرة نفیدكم

   اإلناث  ۲۸/۱۱/٥۲بتاریخ  مدرسة  في  المعلمین  من  بدالً  معلمات  تعیین  طلب بشأن

 بغزة  بأسم الثانویة  أمر حضرتھ بموافاتنا في  اء ومؤھالت المدرسات المشار إلیھنوقد
  .كتابكم موضع البحث

  

  .واقبلوا التحیة

  

  قائمقام غزة اإلداري
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- ۱٤۰  - 
 

  ٥/الرقم ج ت                                                               

  ۱۳۷۲رجب ۲۸التاریخ   

  تعلیم المعلمین -الموضوع                         

  في مدرسة البنات الثانویة                                  

  ۱/۱۲/۱كتابكم رقم  -:المرجع

  ۱٥/۲/٥۳ :تاریخ         

  

  نائب الحاكم اإلداري العام

  

  وبعد٬٬ ٬السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  

 المعلمات اللو  تتضمن أسماء  قائمة  ھذا اتي یعلمن في الصفوف نرفق مع كتابنا

االبتدائیة ویستطعن التدریس في الصفوف الثانویة أسوة بمدرسة فلسطین أما إذا لم تقنع 

 ٥۲-۱۱-۱تاریخ  ۱/۱۲/۱إدارة المعارف نرجو تحقیق وعدكم الذي جاء في الكتاب رقم 
 ذاً وتنفی للطلب الذي جمعت علیھ األمة من المعلمین تحقیقاً  باستحضار معلمات تعلمن بدالً 
  .في المدارس وعملیاً  حكومة األحرار في تطبیقھ نظریاً  أخذتلتعالیم الدین الحنیف الذي 

  

  .والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  

  أمین السر

 

  



۱٤۱  - 

   � ۱۷ �وثیقة رقم 

  

  

- ۱٤۱

 

وثیقة رقم 



- ۱٤۲  - 
 

  ۱/۱۲/۱الرقم                             إدارة الحاكم اإلداري العام

  ۱/۷/٥۳غزة 

  

  

  بغزةحضرة أمین جمعیة التوحید 

  

   في  المؤرخ  لكتابكم  توزیع  ۱۹٥۳-٤-۱۲باإلشارة  مسالة  بأن  حضرتكم نفید

نفسھ وال بالمدرسات ومقدرة كل واحدة منھن ال یقررھا أحد سوى حضرة مدیر التعلیم 

 وإیعق  التنظیم  في ھذا  وإشغاالً ل أن یتدخل أحد ن أي تدخل في الموضوع یعتبر تطفالً

لمنتج وأنكم لستم بغیورین على الدین اإلسالمي الحنیف للوقت الذي یبذل في سبیل العمل ا

  .أكثر من ھذه اإلدارة

  

  واقبلوا التحیة

  

  )ا ح(قائمقام 

  نائب الحاكم اإلداري العام

  

  صورة لحضرة مدیر التعلیم

  

  

  

  



۱٤۳  - 

   � ۱۸ �وثیقة رقم 

  

- ۱٤۳

 

وثیقة رقم 

  



- ۱٤٤  - 
 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  ۱۳۷۳ربیع الثاني  ۲۹غزة في                                            جمعیة التوحید

                                                                  ٥-۱۲-٥۳  

  غزة -السید أمیراالي عبد هللا رفعت الحاكم اإلداري العام 

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ٬ وبعد٬٬

 وعلى آل  محمد  ونصلي ونسلم على سیدنا  ونرحب نحمد هللا تعالى ونشكره٬ ھ وصحبھ٬

 برنامجاً   أعلنتم  فقد  تحیة٬  أكرم  السامیة  ونحیِّي روحكم  أجمل ترحیب٬ ٬ رائعاً  بسیادتكم

 القطاع  لتخفف من  ٬تسع الناس جمیعاً إلى القلوب الكبیرة التي وما أحوج الناس في ھذا

 معنویاتھم ٬ویالتھم  من  وعماد  ٬وترفع  الحریة٬  أساس  ھي  التي  العزة  فیھم وتزكي

رى الل٬ وعلى ھذا نعتبر أن ساعة التحریر قد دقت في غزة٬ وشمسھ أشرقت٬ وستُ االستق

والملك ٬ الملكوالعدل أساس ٬ فیظھر الحق٬ ویعم العدل" بال مكیاج"الصور على حقیقتھا 

نكرر الشكر للسید رئیس الجمھوریة٬ والسادة أعضاء قیادة مجلس إننا و� الواحد القھار٬

 ال  أساس  وضع  على  الظالم٬ ٬شورىالثورة٬  في  بھا  یستضاء  كشمعة  ھو وقد  الذي

طفل أو سفیھ  أو عابث في الظالم٬ إلى أن یھدي هللا أھل حرصنا على أن ال تطفأ من 

 بما أنزل یستضیئوا بنور هللا الذي ال یخبوالحل والعقد من المسلمین قاطبة٬ ف ٬ ویحكموا

 الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ٬   مخلفات االستعمار الضالة هللا الذي ال یأتیھ وینبذوا

ڀٱٱچٱٱویحققوا قولھ تعالىصة٬ وعصبیة إقلیمیة٬ وحدود وھمیة٬ المضلة٬ من قوانین رخی

ٱ صدارة العالم  فیتبوءوا ۹۲٬: األنبیاء چٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱ

 أسالفھم   تبوءوھا ٱچٱكما ٱٿٱ ٱٺٱٱٺٱ ٱٺٱ ٱگٱٱٱٱچٱ ۱۱۰٬: آل عمران چٺٱ گٱ

ٱچٱ ۸٬: المنافقون چڳٱٱڳٱٱ  چچٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱ
  .٤۰: الحج

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 أمین الجماعة

  



۱٤٥  - 

   � ۱۹ �وثیقة رقم 

  

- ۱٤٥

 

وثیقة رقم 

  



- ۱٤٦  - 
 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  تعلیم الذكور لإلناث

  جرید غزة الغراء �" محرر سمعتھم یقولون"أخي الفاضل 

انتداب معلمات  ال یسعنا إال شكرك على مقالتك األولى التي نددت فیھا على تعذر

من  استیاءناكما ال نخف  )إذا صدق العزم وضح السبیل( لمدرسة البنات الثانویة بقولك

 أن   إلى  الحاضر  الوضع  على  باالستمرار  التعلیم  مدیر  تقمص رأي  الذي  التحریر قلم

٬ وإن كان ھذا األخیرة٬ ونكرر الشكر على صراحتك عالیاً  تتخرج فتیات متعلمات تعلیماً 

 عل  یعتز بدینھ ویحافظ على كرامتھ ویواجبا  أن ى كل مسلم  ولكن نود غار على شرفھ٬

 ا  نلفت  حینما  أغمض علیك  بعض ما  إلى  البلد رمیتنتباھك  ھذا  أھل  الحي أھل بنوم

 ال الكھف  التوحید  أن جمعیة  برسالةوالحقیقة  القیام الدین الحنیف  تي أخذت على عاتقھا

 وتوفیقھ والتي ال تحفل إال برضا هللا وال ن هللاواألمر بالمعروف والنھي عن المنكر بعو

   المرفوع لنائب تتقي إال غضبھ  في كتابھا  الموضوع من بدئ العمل بھ  عالجت ھذا قد

   في  العام  اإلداري   ٥۰-۱-۱۳الحاكم  الثانیة  السنة  مفصلة و بسطتوفي  نظرھا جھة

 واآلیات البیِّ  ھووضحت مساوئ  بالبراھین الساطعة  رأیھا  مدعمة  انات في كتابھوحرمتھ
م ولو أراد مدیر التعلیم الحسنى ألستحضر معلمات كما أستحضر ۱۹٥۱-۹-۱۹المؤرخ 

معلمین ولكن یبدو أن ھذا النظام یروق لھ ولذلك رمى موقعي العریضة بالرجعیین واخذ 

 بدون تم  بانتداب معلمین من الطاعنین في السن ثم  النظام  بین ییستدرج لتطبیق ھذا یز

 والشا  الشیخ  واألعزب و  في ... ب والمتزوج  ممثالً  البلد  ھذا  أھل  صبر  معھ  نفذ مما

  .ھیئاتھ وعلماء دینھ ومحامیھ ووجھائھ ومخاتیره

 فلو كلف مدیر التعلیم نفسھ بالسفر إلى  إن المسألة بسیطة للغایة ال تحتاج جدالً

 ھذا  أھل  بأن  المعارف  لوزارة  األمر  وبسط  یس القاھرة  طلب  على  أجمعوا یر القطاع

  نخالفال  التحریر  تلبیةرجال  لھ   رغبات لیضمنوا انتداب خمس  بلاإلجماع على عظم

ما كن متزوجات أم عازبات كما انتدبت وزارة الصحة الممرضات وال سیّ  معلمات سواءً 
 االستعانة   مع  المثقفات  الفتیات  تخرج  وھي  قرن  ثلث  علیھا  مضى  المصریة الجامعة

  .بفتیات ھذا القطاع البائسات

  .وهللا المستعان ولن یقتلھ المطل فللبلد حق وكرامةلیس بالھزل  الموضوع جد إن

  

  أمین سر جمعیة التوحید

  

  



۱٤۷  - 

   � ۲۰ �وثیقة رقم 

  

  

  

  

- ۱٤۷

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

    



- ۱٤۸  - 
 

  ۹/  ۱۲/  ۳۰/ الرقم س              اإلدارة المصریة بفلسطین                            

  م۱۹٥٤/ ۱/  ۹غزة في                           إدارة الحاكم اإلداري العام               

  )المكتب السري ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  غزة �السید سكرتیر جمعیة التوحید 

  بعد التحیة٬

بإصدار القانون " الخاص "  ۱۹٥۳سنة  ٦۲۱قانون رقم " أرفق طیھ نسخة من      

  ".ة الواقعة تحت رقابة القوات المصریة بفلسطینللمنطق األساسي

رجاء االطالع وموافاتنا بما یعن لكم من اقتراحات حیال ھذا الموضوع قبل یوم      

۱٤/۱/۱۹٥٤.  

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  أمیراالي              

  عبد هللا رفعت              

  الحاكم اإلداري العام

  

  ۱۰/۱استلم في 

  

  

  

  

  

  



۱٤۹  - 

  � ۲۱ �وثیقة رقم 

- ۱٤۹

 

وثیقة رقم 

  

  



- ۱٥۰  - 
 

  ٥/ت. ج                                                                             

  ۱۳۷۳جمادي األول                

                                                                   ۱۳/۱/٥٤  

  القانون األساسي لقطاع غزة: الموضوع

  ۹/۱/۱۹٥٤رخ في المؤ ۳/۱۲/۹/كتابكم رقم س: المرجع

  

  غزة -الحاكم اإلداري العام/ السید 

  وبعد٬٬.. السالم علیكم ورحمة هللا

ال یسعنا إال أن نتقدم بجزیل الشكر لسیادتكم على السیاسة الرشیدة التي اتبعتموھا 

 الذي یعتبر األول من   األمر  القطاع٬  الھیئات في القانون األساسي لھذا باستطالع أراء

لشكر للسید رئیس الجمھوریة وللسادة أعضاء قیادة مجلس الثورة على نوعھ كما نكرر ا

  .وضع أساس الحیاة النیابیة لنا٬ أیدھم هللا بنصره

 للجمیع٬   والخیر  الحق  فیھا  نتحرى  التي  ورغباتنا  النبیلة  سیادتكم  لرغبات استجابة

التالیة٬ وهللا ولما نلمسھ من الرأي العام٬ نرجو التكرم بالنظر بعین االعتبار للمقترحات 

  .ولي السداد

لم ینص القانون األساسي على أن دین الدولة ھو اإلسالم٬ مع أن  -:دین الدولة .۱

 الخالفة   من  االستعمار  سلخھ  الذي  الجزء  من  الباقیة  البقیة  ھو  غزة قطاع

 الرسمي اإلسالم٬ فیكون من البدیھي ) وأسماه فلسطین(اإلسالمیة التي كان دینھا

 الدول  دین  یكون  مصر أن  في  الحال  ھي  كما  اإلسالم٬  ھو  القطاع  ھذا  في ة

 والتي ینص   المنطقة٬  على ھذه المقتطعة من الخالفة اإلسالمیة والمشرفة حالیا

 تكاد   المسلمین ھنا  أن غیر  رغم  اإلسالم٬  الرسمي ھو  دینھا  على أن دستورھا

 في مصر نسبتھم  لنسبتھم  بالنسبة  تعی .ال تذكر  بدون  الدولة  ترك  یجوز ین وال

ٱٱچٱٱچچٱالدین بعد أن عینھ هللا  ٬ وعدم ۱۹: آل عمرانچٱ ڃٱٱڃٱٱچٱ

 اإللحاد  وإقامة  العقائد  لتھدیم  االستعمار  مخلفات  من  الدستور . ذكره  كفل وقد

چٱ يئٱٱجبٱٱحبٱٱٱٱÙٱٱÚٱٱىئیٱٱجئٱٱٱٱحئٱٱمئچٱ قبل حریة العقیدة كما كفلھا الدین من
 .۲٥٦: البقرة



- ۱٥۱  - 
 

 
اً قد یراه غد٬ فما یراه الیوم صواباً ٬ اً بطبعھلما كان اإلنسان تقدمی: دستور الدولة .۲

 نجد أن القانون الوضعي غخطأ  یر مستقر على حال یعتریھ من النقص٬ ولھذا
 أن هللا   دلیل على عدم صالحیتھ وفساده٬ وبما والتغییر بین آونة وأخرى٬ وھذا

ٱچٱ مبیناً  خلق اإلنسان في أحسن تقویم٬ أنزل لھ كتاباً  ٱڄٱ ٱڄٱ : النحل چڄٱ

ٱڌٱٱڌچٱ٬ ۸۹ ٱڍٱٱڍٱ ٱڇٱ  لكل ۳۸: األنعامچٱ ڇٱ  لفطرتھ٬ صالحا  مناسباً ٬

زمان ومكان٬ وفیھ سعادة البشریة٬ وإقامة العدل وإشاعة السالم٬ لذلك وجب أن 

ٱچٱ یكون ھذا الكتاب الكریم مصدر التشریع ٱٱۋٱٱۋٱ ٱٴۇٱ : المائدة چۆٱٱۈٱٱۈٱ

٤۹.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۱٥۲  - 

  � ۲۱ �تابع وثیقة رقم 

  

- ۱٥۲

 

تابع وثیقة رقم 

  



- ۱٥۳  - 
 

  .٤۹: المائدةچٱ ۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱائٱٱائۅٱٱۅٱٱۉٱٱچٱ

 . أ -:اإلدارة. ۳  المواصالت  مدیر  إلى  القانون  یشر  والتلفون٬ (لم  والبرید٬ البرق

  ).   واألشغال٬ والسكك الحدیدیة

 . ب                   األراضي  مدیر  إلى  یشیر  األراضي (لم  وتسجیل  وتنظیم مساحة

  ).والتسویة

  .ى ذكر المحاكم الشرعیة واألوقافلم یشر إل - :القضاء -٤

لم یشر القانون صراحة لمن یعین المدیرون والقضاة وان كنا ال  -:المدیرون والقضاة -٥

ولكن إذا بقي  ۱۰٬: الحجرات چۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱچٱ نجد فرقاً بین فلسطیني ومصري

الحال كما ھو اآلن٬ قد یجعل في النفس عضاضة من سیاسة السید والمسود٬ مع أن 

 للتدرب على الواج  المجال  لنا  یفسحوا  أن  إلنقاذنا  الذي دخلوا  إخواننا  على ب یحتم

  .الحكم وسیاسة األمور٬ وتحمل أعباء المسؤولیة٬ ما دامت الكفاءة حاصلة

لما كانت ھاتان القوتان تعتبران نواة لقوة الدفاع عن ھذا  -:البولیس والحرس الوطني -٦

 ال  ذوي  من  وافر  عدد  تدریب  وجب  الحربیة القطاع٬  المدارس  في  واللیاقة٬ كفاءة

 معینة   عسكریة  درجة  عند  منھم  الواحد  یقف  ال  وأن  الفلسطینیین٬  من والبولیس٬

  .لیكونوا نواة لجیش اإلنقاذ المنتظر

 المخصوصة -۷  العسكریة  المحكمة  - :المحاكم  تتشكل  أن  تتطلب  القضاء  سالمة إن

 من عسكریین مختصین في القانون وأن ال   أي مساس بأي المخصوصة یكون لھم

  .عمل إداري أو نیابي في قطاع غزة

  

  

  

  

  



- ۱٥٤  - 
 

    -:المجلس التشریعي -۸

 اإلداري العام ھو رئیس المجلس التنفیذي٬   - أ  الحاكم ینص القانون على أن سیادة

 بین   الفصل  مبدأ  مع  یتعارض  الذي  األمر  التشریعي٬  المجلس  رئیس وھو

  .السلطات

  .جلس التشریعي في مراقبة أعمال الحكومةلم ینص القانون على حق الم -ب     

 وخان یونس مع أن نفوس األولى  -جـ      نص القانون على تساوي ممثلي بلدیة غزة

لذلك وجب أن یكون عدد ممثلي مجلس بلدیة غزة ضعفي . ضعفي نفوس الثانیة

  .ممثلي مجلس بلدیة خان یونس

لون المھن في المجلس التشریعي ینص القانون على تعیین الستة أعضاء الذین یمث -د     

 یحرصون   وقد  یعتبرون ممثلین إلرادتھ٬ من قبل المجلس التنفیذي٬ وعلى ھذا

  علیھا ضاربین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۱٥٥  - 

  � ۲۱ �تابع وثیقة رقم 

  

- ۱٥٥

 

تابع وثیقة رقم 

  

  



- ۱٥٦  - 
 

وفي ھذه الحالة فإنھم ال . بالمصلحة العامة عرض الحائط في سبیل المنصب والراتب   

ولذلك وجب أن یكونوا منتخبین من الشعب٬ ال . تھیمثلون الشعب وال یعبرون عن إراد

سیَّما أغلبیتھ لیس لھم رأي من انتخاب المجلس البلدي٬ لعدم تمكنھم من دفع الضرائب 

 البلدیة  منطقة  سكان  من  لیسوا  ألنھم  أو  الراھنة  الحالة  بسبب  لفقرھم  لیمثلوا ٬ وذلك

  .الشعب ویعبروا عن إرادتھ

ینطبق على المجلس المنتخب من قبل األمة٬ ولذا یكون ) المجلس البلدي( إن تعریف  -ه

 ومعبراً   إرادتھا ممثلھا  . عن  فإنھا  غزة  بلدیة  تدیر  التي  الحاضرة  الھیئة لجنة (وأما
وھي معینة من قبل اإلدارة السابقة فھي ال تمثل الشعب وال تعبر عن رغباتھ٬ ) بلدیة

 ف  واستنكرتھ٬  سبق أن عارضت القانون األساسي ھذا٬  على وقد  أن نقوم كیف یمكن

  !تنفیذه؟

ٱچٱ إن نظام الحكم اإلسالمي ھو الشورى -و وأمر هللا  ۳۸٬: الشورى چںٱٱںٱٱڻٱ

وان  ۱٥۹٬: آل عمرانچٱ ڤٱٱڦٱٱڦچٱتعالى رسولھ الكریم صلى هللا علیھ وسلم 

حق االنتخاب والتمثیل في اإلسالم ألھل الحل والعقد وھم الجماعة المثقفون الصالحون 

راء الحصینة٬ ولذلك فھو خیر من القانون الوضعي الذي منحھ لدافع الضریبة ذووا اآل

 أو فاسداً  وبمقتضى ھذا القانون . وحرم الفقیر ولو كان عالما فیلسوفا. وان كان جاھالً

ونحن بدورنا قد سئمنا مثل . مصر استغالل الشعب واستنزاف دمائھ تاستطاع باشاوا

نتخاب والتمثیل للطبقة المثقفة الواعیة على أن ال وحبذا لو جعل حق اال. ھذه الطبقات

  .تقل ثقافتھا عن التعلیم الثانوي

رغم ضیق الوقت لدراسة ھذا القانون الحیوي نقدم ھذه االقتراحات المتواضعة ابتغاء    

مرضاة هللا تعالى ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم وصالح المؤمنین٬ وهللا من وراء القصد 

  .وصحبھ الكرام وحیاكم هللا وحیى هللا الرئیس

  

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  أمین الجماعة

  



- ۱٥۷  - 
 

  

  :ملحوظة

 .لم ینص القانون األساسي بأن اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة .۱
 حركة  .۲  تغیب شلَّ  ما  فإذا  المدیر مثالً إن النظام المركزي یحصر السلطة في ید

 إن اإلش راف المالي من مدیر المالیة العمل وتصبح اإلدارة في شبھ إجازة٬ كما

 إنسان عرضھ   المدیرین وكل  كبقیة  بشر  أنھ  مع  للعمل  معقد  الدوائر على بقیة

 على   الالمركزي حرصاً  النظام  إتباع  في  النظر  نرجو  لذالك للصواب والخطأ

 .الثقة ومحافظة على الكرامة وتیسیراً للعمل
  

 .تنستمیح سیادتكم المعذرة على ھذا السھو بسبب ضیق الوق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۱٥۸  - 

   � ۲۲ �وثیقة رقم 

  

- ۱٥۸

 

وثیقة رقم 

  



- ۱٥۹  - 
 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  ٥/ ت . ج : الرقم           جمعیة التوحید           

  ۱۳۷۳جمادي األولى سنة  ۲: التاریخ                     ۱۳٦۸سنة 

  ٥٤/  ۱/  ۲۹           غزة      �دار التوحید 

  

  السید أمیراالي عبد هللا رفعت الحاكم اإلداري العام 

  :السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ٬ وبعد

  ٥/۱۲/۱۹٥۳كتابنا المرفوع لسیادتكم بتاریخ  نقدم ما یلي على ھامش

  .جالء لبعض الحقائق وهللا ولي السداد

رفعت عریضة للسید نائب الحاكم اإلداري العام موقعة من  ۲۹/۱۰/٥۲بتاریخ  -۱

 والھیئات الجمعیات   والنوادي  والمحامین  الدین  والتجار وعلماء والوجھاء

 البنات   لمدرسة  المعلمین  من  بدالً  معلمات  بانتداب  الرجاء  تتضمن والمخاتیر

 نزوالً   بغزة  العربیة  الثانویة  األخالق  على  الحنیف وحرصاً  الدین  تعالیم على

مع رغبات الشعب٬ فكان نصیب احترام الرأي العام عند  للشرف وتمشیاً  وصوناً 

   األستاذ  مدیر التعلیم  إسماعیل االستخفاف والتصریحات التي دفعت السید أحمد

 الحاكم   نائب  للسید  المرفوعة  العریضة  في  علیھ  االحتجاج  إلى  الھیئات ھذه

 بتاریخ    ۲۸/۱۱/٥۲اإلداري العام  فیھا  یستعصى األ [والتي جاء  ھذا مر أفبعد

القول الذي یجب أن ال  بجافيالرأي العام  ھتحدی على مدیر التعلیم فیسترسل في

 النشءی  أمانة  یحمل  مسئول  رجل  عن   ...صدر  علیھ  احتجاجنا  لم  ]مع ولكن

  .ینظر في ھذا االحتجاج
ولیس ھذا األول من نوعھ فقد سبق أن أساء إلینا األستاذ احمد إسماعیل٬ فرفعنا      

أمره لسعادة نائب الحاكم اإلداري العام األمیراالي مصطفى الصواف في كتابنا 

٬ ادتھ أن یحل األمر صلحاً عطلب منا سف ] ۲رفق رقم م [ ۲٦/۱۱/٥۲المؤرخ 

 إكراماً   استعداد  على  بأننا  القائمین فأجبت   بھا للدعوة  سیف ولسعادتھ٬ ونعتبر

ً المسلم خ   .شبا

  



- ۱٦۰  - 
 

۲-    قائمقام ۱٥/۲/٥۳بتاریخ  السید  من  كتاباً  تقدیم  تلقینا  فیھ  یطلب  اإلداري غزة

 الث  المدرسات مع مؤھالتھن یصلحن للمدرسة  السید أسماء  على أمر  بناًء انویة

 للسید نائب الحاكم  فقمنا ] ۳مرفق [ الحاكم اإلداري العام   الواجب وقدمنا بھذا

 ] ٤مرفق  [ ۱۲/٤/٥۳اإلداري العام كتاباً مرفقاً بقائمة أسماء المدرسات بتاریخ 
  فكوفئنا  تلقبأن  بتاریخ  كتابا ً ومو ] ٥مرفق  [ ۱/۷/٥۳ینا  الصاغ عبد  قعا من

 ك  دیننا المجید  من  فیھ  ینتقص  العام٬  اإلداري  الحاكم  نائب  عن  بالنیابة ریم

  .انفي شؤون رأیناوكرامتنا وإبداء 

یتضح لسیادتكم أن الروح التي أملت الرسالة األولي  ]٥٬۱[من االطالع على المرفق 

 البقاء فأ  في عصر التحریر٬ وھي التي حفي عھد فاروق ھي التي كتب لھا ورت ملتھا

 تأسیس   في الوقت الذي استیقظت فكرة األمم  فیھنادي الموظفین إلى نادي المصریین٬

 من هللا إال إلیھ اإلسالمیة من عربیة وأعجمیة٬ وأیقنت أن من  ن ال خالص٬ وأال ملجأ

  .االستعمار إال بالوحدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۱٦۱  - 

  � ۲۲ �تابع وثیقة رقم 

- ۱٦۱

 

تابع وثیقة رقم 

  

  



- ۱٦۲  - 
 

 ُنساس   كیف كنا  لكم  لنصور  لسیادتكم  نقدمھا  بعض صور  ھو ھذه  وما وُنحكم

الكبت الذي تعیش فیھ ھذه األمة التي غلبت على أمرھا بعد سلسلة من الجھاد المتواصل 

 الیھودیة العالمیة وإمبراطوریة ال تغیب الشمس عن أمالكھا٬ راجین أن ال  العنیف ضد

 وتوثیقاً   الرحم  على صلة  إبقاء  الجدید٬  الدستوري  العصر  ھذا  إلى  الروح تتسرب ھذه

 وا  ورعایةً للمحبة  ال إلخاء  وجللعھد  عز  هللا  مرضاة  وابتغاء  الرجاء  .تحریر ونكرر

 السیّ   البنات الثانویة٬  لمدرسة  بالمعلمات٬  المعلمین  الجمھوریة باستبدال  خیر  عم  وقد ما

بانتداب كثیرات منھن لألقطار الشقیقة٬ ونحن أقرب وأولى٬ وما ھذا األمر البسیط على 

 نری  وما  بعزیز٬  السامیة  با�ھمتكم  إال  توفیقنا  وما  استطعنا٬  ما  اإلصالح  إال علیھ  ٬د

  .وإلیھ ننیب ٬توكلنا

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام٬٬٬

  ظافر الشوا

  أمین الجماعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۱٦۳  - 

  � ۲۳ �وثیقة رقم 

- ۱٦۳

 

وثیقة رقم 

  

  



- ۱٦٤  - 
 

  ٥/ج ت                                                                        

  ۷۳جمادي الثانیة۲

                                                                     ۲٤-۲-۱۹٥٤  

  

  غزة  �الحاكم اإلداري العام / السید

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ٬ وبعد٬

  شكر على اإلصالح/ الموضوع

    

إننا نتقدم بجزیل الشكر واالمتنان على الشروع بتنفیذ برنامجكم اإلصالحي لھذا 

 الحكومة   من  علیھ٬  زیادة  مع  الرحمة  قطارات  من  المتبقي  المبلغ  السترجاع القطاع٬

 اإلجھاز   نرجو  التي  الجمركیة٬  الرسوم  من  الغذائیة  المواد  ومعافاة  المظفرة٬ المصریة

 أمة واحدة٬   التوحید  فنحن أمة  من الحواجز االستعماریة٬  منھا٬ ألنھا  الباقیة على البقیة

ا ھو على ھمتكم الشماء بعزیز٬ وهللا ولیكم على ما یكون لكم من ووطننا وطن واحد٬ وم

  .ذكر في الدارین

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  

 أمین الجماعة

  

  

  

  

  

  



۱٦٥  - 

  � ۲٤ �وثیقة رقم 

- ۱٦٥

 

وثیقة رقم 

  

  



- ۱٦٦  - 
 

  ٥/ج ت                                                                

                              ۷۳جمادي الثاني  ۲٤                                                                      

                                                                  ۲۸-۲ -٥٤  

  

  مأمور أوقاف غزة/ السید

  أذان العشاء/الموضوع 

  

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ٬ وبعد٬  

أن أذان العشاء في الجامع العمري الكبیر یؤذنھ المؤذن بعد لقد لوحظ عدة مرات 

انتھاء سماع األذان من رادیو مصر٬ مع أن وقت العشاء الحقیقي ھنا٬ یسبق وقت مصر 

 وقتھا   في  الفروض  تأدیة  عدم  خطأ  في  الناس  یوقع  التأخیر  ھذا  وأن  دقائق٬ ببضع

  .الحقیقي

  .األمرفنرجو أن تتكرموا بالنظر بعین االھتمام لھذا 

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  

 أمین السر

  

  

  

  

  



۱٦۷  - 

  � ۲٥ �وثیقة رقم 

- ۱٦۷

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  



- ۱٦۸  - 
 

  ۱/۱/۲۹الرقم                                           إدارة الحاكم اإلداري العام     

  )مكتب قائمقام غزة اإلداري( 

  ۸/۳/۱۹٥٤غزة 

  

  غزة -جمعیة التوحید / السید

ة على إجراء انتخابات عامة للمجالس البلدیة بالقطاع نرجو بالنظر لعزم الحكوم

   البلدیات لسنة  قانون  بالمالحظات  ۱۹۳٤دراسة  وموافاتنا  دقیقة  دراسة بجمیع تعدیالتھ

 ونأمل أن   العامة٬  للمصلحة  على القانون المذكور وفقاً والمقترحات التي ترون إدخالھا

  .یصلنا ردكم خالل شھر من تاریخھ

  .ول فائق االحتراموتفضلوا بقب

  

  أمیراالي

 الحاكم اإلداري العام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۱٦۹  - 

  � ۲٦ �وثیقة رقم 

- ۱٦۹

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



- ۱۷۰  - 
 

  غـــــــــزة     

   ۱۱/۳/۱۹٥٤  

  

  سكرتیر جمعیة التوحید/ السید

 بھا   القیام  إمكان  ترون  اقتراحات  أو  مشروعات  من  لدیكم  بما  موافاتنا أرجو

 اإلنتاج وتشغیل ا  لزیادة  للنظر في إمكان النھوض بالحالة لصالح المنطقة ألیدي العاملة

  .االقتصادیة بالمنطقة على أن یصلنا ذلك خالل أسبوعین من تاریخھ

  

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  

  صاغ

  حاكم غزة اإلداري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۱۷۱  - 

   � ۲۷ �وثیقة رقم 

  

- ۱۷۱

 

وثیقة رقم 

  



- ۱۷۲  - 
 

 ٥/ ت. ج:الرقم       جمعیة التوحید                                                       
  ۱۳۷۳رجب سنة ۱۱/التاریخ                                                          ۱۳٦۸سنة 

 ۱۹٥٤- ۳-۱٦                                      غزة                   �دار التوحید 
  

  غزة - السید الحاكم اإلداري العام

  ٬تھ وبعدالسالم علیكم ورحمة هللا وبركا

  

  رجاء/ الموضوع

  

 الھضیبي  ومأمون  حسونة  أن األستاذین عصام  ترامى إلینا ال یرغبان في  ٬لقد

  .تجدید انتدابھما

 نزاھةً لو  ممتازین  القاضیان  ھذان  كان  وخلقاً  ما  الناس بالعدل٬  بین ٬ ویحكمان

 كبیرین  قلبین  ویحمالن  بشعورنا٬  فیشعران  لھم٬  األھلین  محبة  استلزم  الذي ٬ ااألمر

 واحترامھا  وتقدیرھما  القطاع٬  لھذا  مصر  انتدبتھم  من  من خیرة  فھما ومن أحسن من ٬

  .یمثل القضاء في عصر التحریر

 القطاع البائس  الصنف من ٬ فخدمة لھذا الذي ھو في أمس الحاجة إلى مثل ھذا

 المنتدبین  أشارت وتمشیاً ٬  التي  اإلصالح  رسالة   مع  المذكرة للقانون  اإلیضاحیةإلیھا

وبذلك تضیفون مأثرة إلى ٬ نرجو التكرم بالنظر في استمرار انتدابھما٬ ساسي للمنطقةاأل

إال وما توفیقنا  ٬ما استطعنا حإن نرید إال اإلصال. وهللا من وراء القصد٬ مآثركم الجلیلة

  .علیھ توكلنا وإلیھ ننیب ٬با�

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  

  أمین الجماعة

  



۱۷۳  - 

  � ۲۸ �وثیقة رقم 

- ۱۷۳

 

وثیقة رقم 

  

  



- ۱۷٤  - 
 

  

  برقیة                                            غزة  �سیادة الحاكم اإلداري العام 

  

 الساد  اكتسب   ةلقد  األساتذة  تقدیرالقضاة  الھضیبي  ومأمون  حسونة  سكان  عصام وثقة

 عالیة  بھ من صفات قضائیة وإنسانیة  اتصفا  لما  القطاع قاطبة٬ النوادي  ایلتمس ممثلو٬

  .یادتكم التفضل بالسعي لتجدید انتدابھما لھذا القطاع تلبیة لرغبة الجمیعوالجمعیات من س

.  

  ۱۳۷۳رجب سنة ۱۹

                                                                                 ۲٤ -۳-٥٤  

  

  

 ن  التوحید٬  النادي اآلرثجمعیة  الریاضي٬  نادي ادي غزة  العامة٬  مكتب الشؤون كسي ٬

 .يشبیبة٬ المعھد األولمبال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۱۷٥  - 

  � ۲۹ �وثیقة رقم 

- ۱۷٥

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- ۱۷٦  - 
 

    

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  ٥/ج ت

  ۱۳۷۳رجب ۲۳

۲۸-۳-٥٤  

  

  سیادة الحاكم اإلداري العام بواسطة السید مأمور األراضي

  

  أراضي رمال غزة: الموضوع

  

 أ  دأرجو  تخصیص خمسین  في  بالنظر  تتكرم ً ن  ل نما  غزة  رمال  أراضي مشاریع من

ما وأن الجمعیات ومالعب السیّ  مزرعةجمعیة التوحید التي منھا دار للجمعیة ومدرسة ول

في ھذا البلد ال تتلقى أیة معونة من الحكومة كما ھي الحال في مصر٬ الزلتم سندا وذخراً 

  .۲۰: المزملٱچ ڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻچٱ ٬للمشاریع الخیریة

  .بقبول فائق االحترام وتفضلوا

  

 أمین الجماعة

  

  

  

  

  



۱۷۷  - 

   � ۳۰ �وثیقة رقم 

  

- ۱۷۷

 

وثیقة رقم 

  



- ۱۷۸  - 
 

  ٥/ح ت       

  ۱۳۷۳رجب ۲۹                

        ۳-٥٤-٤  

  السید الحاكم اإلداري العام

   ٬وبعد ٬السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  

  قانون البلدیات: الموضوع

  ٥٤-۳-۸بتاریخ  ۱/۱/۲۸كتابكم رقم : المرجع

  

بأن قانون البلدیات بصورة إجمالیة ال بأس بھ حسب حالة القطاع ٬ سیادتكمنعرض ل

 أن المجلس البلدي  ٬الحاضرة  بالنظر  ٬في المجلس التشریعي سیمثلوبما  التكرم نرجو

  .بعین االعتبار لتعدیل بعض مواد القانون ابتغاء المصلحة العامة وهللا ولي التوفیق

أن یكون من  ]الشروط المدرجة في القانونباإلضافة إلى [ -:أ: مؤھالت الناخب .۱

 یكن یدفع  ضرائب وأن یكون عمره واحد   االبتدائیة ولو لم حق حامل الشھادة

 .وعشرین عاماً 
 ملیم  -:ب           خمسمائة  قدرھا  ضریبة  دافع  كل  حق  من  یكون أن

  .أكان لصندوق الحكومة أو لصندوق البلدیة سواءً 

أن یكون فقط  ]الشروط المدرجة في القانون  باإلضافة إلى [: مؤھالت المنتخب .۲

  .من حق حامل الشھادة الثانویة فما فوق أو ما یعادلھا ولو لم یكن یدفع ضرائب
 االقتصادیة و -:التأمین .۳  الحالة  المرشحین من التأمین لسوء الصالح  لعجزإعفاء

 .من دفعھ إذا كان فقیراً 
ى للتمثیل علمنطقة واحدة ألنھ أداالنتخابیة توحید المناطق  -:المناطق االنتخابیة .٤

 .ولصغر البالد
  
 



- ۱۷۹  - 
 

 : إقالة وتعیین األعضاء والرئیس .٥
 
حرامھ أن ال یقال أي عضو أو رئیس إال بعد صدور حكم من محكمة بسبب  - :أ

 .ویستثنى من ذلك األحكام السیاسیة قانوناً 
نة أو عین مكانھ لجوإذا حل سیادة الحاكم المجلس البلدي أو أقال أي عضو  -:ب   

 عضو  أو  تجرى أ ٬رئیس  حیث  أشھر  ستة  من  أكثر  التعیین  یستمر  ال ن

  .انتخابات جدیدة للمجلس أو العضو أو األعضاء

 الذي ُیج.٦  التشریع  للمجلس البلدي بترخیص الخمورإلغاء  الشارع حرمھا  ٬ز ألن

  .إلثمھا

چٱ ٱٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺچٱ
  .۳٦: األحزاب

  .نتقدم لسیادتكم بجزیل الشكر وعظیم االمتنان إلقرار الشورىإننا و ٬ھذا

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  

  أمین الجماعة

  

  

  

  

  

  

  

  



۱۸۰  - 

  � ۳۱ �وثیقة رقم 

- ۱۸۰

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- ۱۸۱  - 
 

  ٥/ ج ت                                                                            

  ۱۳۷۳رجب سنة ۲۹                                                                           

                                                                           ۳-٥٤-٤  

  

  مدیر اإلدارة الصحیة/ السید 

  وبعد٬ ٬علیكم ورحمة هللا وبركاتھالسالم 

  

  رھممبودرة و/ الموضوع

  ٥٤-۳-۲۰تاریخ     ۱٤/۱/كم ص كتاب: المرجع

  

البودرة والمرھم ما یكفي  منباإلشارة لكتاب سیادتكم نرجو أن تتكرموا بتزویدنا 

  .وتسلیمھا لحامل الرسالة صالح البنا ولكم جزیل الشكر٬ لخمسین ریاضیاً 

  

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  

  أمین السر

  

  

  

  

  



۱۸۲  - 

  � ۳۲ �وثیقة رقم 

- ۱۸۲

 

وثیقة رقم 

  

  



- ۱۸۳  - 
 

 ٥/ ج ت :الرقم                                              جمعیة التوحید      
  ۱۳۷۳رجب سنة  ۲۹/ التاریخ                                                  ۱۳٦۸سنة 

  ٥٤-٤-۳                                               غزة  �دار التوحید 
  

  حاكم غزة اإلداري / السید

  حمة هللا وبركاتھ٬ وبعد٬السالم علیكم ور

  

  الحالة االقتصادیة/ الموضوع

  ٥٤-۳-۱۱كتابكم / المرجع

  

نعرض لسیادتكم أن الحالة االقتصادیة في ھذا القطاع كانت ترتكز على األساس   

الزراعي وكانت ھذه البالد تصدر الحبوب واألثمار الحمضیة والفواكھ للخارج وعلى ھذا 

 والصانع  إنعاش التاجر  مدار  العالمیة  كان  الحرب  أثناء  تضاعف الدخل  وقد والعامل٬

بارتفاع أثمان المنتوجات الزراعیة وما بذلتھ الحكومة في اإلنشاءات الحربیة وما  ٬الثانیة

أنفقتھ الجیوش من أموال فازداد الدخل وارتفع المستوى وما أن لبثت الحرب أن وضعت 

 با  المستعمر یسحب النقد ثم أصبنا لكارثة الكبرى٬ ضیاع فلسطین وما أوزارھا حتى بدأ

 في معتقل فال عمل وال   القطاع من أصلي والجئ كأننا  نعیش في ھذا  وأصبحنا علیھا

إمكانیات للعمل والحل الوحید ھو أن تفتح سبل العمل ألھل ھذا القطاع إلى أن یكشف هللا 

  :ما بنا من غم لذلك نرجو التكرم بالنظر فیما یلي بعین االعتبار

 مع .۱  في  السعي  القطاع  ھذا  لسكان  العمل  سبل  وتنظیم  لتسھیل  العربیة الجامعة

الدول العربیة السیما الغنیة بالبترول فیجلبون لھذا القطاع دخالً حسناً منظماً عدا 

 الفلسطیني كعامل ممتاز یعمل على رفع مستوى العمل والعمال في  أن العامل

 العربیة  ا ٬البالد  ال یؤثر على القضیة  أن ھذا  لیس مشروع كما  ألنھ لفلسطینیة

 .إسكان
تسھیل وتنظیم تشغیل المتعلمین في البالد العربیة ویستفاد من ھذه الطبقة إذا ما  .۲

 لتطھیر   األولى  والدعامة  والوحدة  النھضة  رسل  یكونوا  بأن  ووجھت نظمت

 .الوطن العربي من رجس االستعمار



- ۱۸٤  - 
 

 یزا .۳  ال  إذ  وترقیتھ  للنسیج  األولیة  المواد  استیراد  بدائي تسھیل  أساس  على ل

 .باستثناء شركة المنار التي تملك ماكینات قدیمة
 في تعبید الطرق  .٤  شاكلھا االستفادة من أموال ھیئة اإلغاثة الدولیة والتشغیل وما

 .الموصلة بین القرى وإنشاء میناء لھذا القطاع
 أن  .٥  على  أرضاً  یملكون  ال  الذین  الفالحین  على  الحكومیة  األراضي توزیع

مدة خمس سنوات دون ثمن فإذا أتم الشروط تسجل باسمھ وأال تنزع یشجروھا ل

  .منھ
  .ھذا ما نرجو النظر بعین االھتمام بھ٬ ال زلتم سندا لإلصالح والتغییر

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  

  أمین الجماعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۱۸٥  - 

  � ۳۳ �وثیقة رقم 

- ۱۸٥

 

وثیقة رقم 

  

  



- ۱۸٦  - 
 

 ٥/ ج ت:الرقم                          جمعیة التوحید                                      
  ۷۳شعبان سنة  ٥/ التاریخ                                                             ۱۳٦۸سنة 

  ٥٤- ٤-۸                                 غزة                          �دار التوحید 
  حاكم غزة اإلداري/ السید

نعرض ما یلي  ٥٤-٤- ۳باإلضافة إلى كتابنا المؤرخ في  هللا وبعد٬ السالم علیكم ورحمة

  توضیحاً   إلبعض الطرق  النقد  لسحب  المستعمر  رسمھا  أثناء التي  المالي  التضخم ثر

  .الحرب

 .رفع ضریبة األمالك في القرى إلى أربعة أضعاف الضریبة المقررة .۱
 منشئو .۲  الذي كان یتمتع بھ  الجدید م األغى اإلعفاء  ثالث األبنیة  لمدة ن الضریبة

 .سنوات
۳.    أشھر وفرض إن  خالل ستة  معنى دفعھا  فما  خالل سنة  دفعھا  مقرر الضریبة

 .منھا إذا دفعھا في الستة أشھر الباقیة%۲۰غرامة قدرھا 
لقد وضع المستعمر ضرائب جمركیة باھظة على اإلسمنت المستورد من الخارج  .٤

   ومصري  سوري  من  العربي  االسمنت  ضرب  القصد  وحمایة وكان ولبناني

 .اإلسمنت الصھیوني
  

إن الحالة االقتصادیة سیئة وفي تدھور مستمر كما ھو موضح في المیزان التجاري لذلك 

  :نرجو التكرم بالنظر في ما یلي

 اآلن  تخفیض الضرائب إلى درجة .۱  الحالة  الحرب ألن  قبل  كانت علیھ  مما أقل

 .أسوأ منھا بكثیر
 الضر .۲  اإلنشاءات من  معافاة  قبل إعادة  كانت الحالة  ثالث سنوات كما ائب لمدة

 .الحرب
 .عن الضرائب غرامةرفع ال .۳
كانت أرفع الحواجز والضرائب الجمركیة عن المواد المستوردة من مصر سواء  .٤

 دفعت   قد  تكون  الخارج إذ  من  لھا  مستوردة  المحلي أو  إنتاجھا  من  المواد ھذه

 .ضریبة جمركیة عنھا
لدخان وا والتمباكلیة ة كبیرة على المواد الكماكیة بنسبمضاعفة الضرائب الجمر .٥

للمال من إنفاقھ في  والسجایر ألن شراءھا تبذیر وحمایتھ لإلنتاج المحلي وصیانة

  .سبیل الشیطان للخارج
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  أمین الجماعة

  ۸/٤  استلمت األصل



۱۸۷  - 

  � ۳٤ �وثیقة رقم 

- ۱۸۷

 

وثیقة رقم 

  

  



- ۱۸۸  - 
 

  

 :......................الرقم                                           جمعیة التوحید               
  ۷٤شعبان ۲۱/ التاریخ                                                            ۱۳٦۸سنة 
  ٥٤-٤- ۱٤                                       غزة             �لتوحید دار ا

 
  

  يقائمقام غزة اإلدار/ السید

  )۳۳٥(قانون األندیة : الموضوع

  

   رقم  لكتاب سیادتكم   ۳/۱/۳۳باإلشارة  بأن  ٥٥-٤-٥تاریخ  فیھ  تعترفون الذي

 یكون البحث في ھذا  ] ۳۳٥ ماألمر رق[  قانون األندیة  التوحید ال ینطبق على جمعیة

  .الموضوع قد انتھى

 ف. ۲  للنظر  الجمعیة  أغراض وأھداف  عن  واضح  بیان  تقدیم  حیث  من  إعادة أما ي

تسجیلھا٬ فنستمیحكم العذر ألن الجمعیة مسجلة بموجب قانون الجمعیات العثماني وكتاب 

ن مثل ھذا الطلب یكون وأ ٤۹-۸-۸تاریخ  ٦/۳/۹العام رقم  السید نائب الحاكم اإلداري

  .غ قانوني لھ في ھذه الحالةعند وضع مشروع قانون جمعیة جدید وال مصوّ 

 التي ال غموض فیھا٬ أضف إلى ذلك أن موافقة اإل  علیھ دلیل على وضوح الغایة دارة

 الجمعیات اإلسالمیة   قوانین  على غرار  لالستشھاد  القانون  في  المثبتة واآلیات الكریمة

  .بمصر

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  

 أمین الجماعة

  

  

  



۱۸۹  - 

  � ۳٥ �وثیقة رقم 

- ۱۸۹

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- ۱۹۰  - 
 

    

  

  /ج ت                                                             

   ۷۳رمضان سنة  ۳                                                                             

                                                                  ٥٤-٥-٦  

  

  

  السید الحاكم اإلداري العام

  د٬٬ وبعالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

اختفى من لوحظ أن بعض المواد الغذائیة ارتفعت كالقمر الدین والسكر وبعضھا 

لذلك نرجو التكرم بالنظر في ھذا األمر الحیوي٬ بالضرب على ٬ األسواق كالبن واألرز

من إن ییسروا البیع  أیدي التجار الجشعین٬ الذین استغلوا ظرف الدخول في العبادة بدالً 

البركة لیستطیع الناس الذین یعیشون بشق األنفس قضاء حوائجھم  بالربح البسیط الذي فیھ

  . الضروریة

  

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  

 أمین الجماعة

  

  

  

  

  



۱۹۱  - 

  � ۳٦ �وثیقة رقم 

- ۱۹۱

 

وثیقة رقم 

  

  



- ۱۹۲  - 
 

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  ٥/ج ث / الرقم                                                      جمعیة التوحید

  ۱۳۷۳شوال  ۱٦/التاریخ                                                         ۱۳٦۸سنة 
 ۱۷/٦/٥٤                                   غزة                    -دار التوحید

  

  أمیراالي عبد هللا رفعت/ السید

فمما ال ش�ك فی�ھ إنن�ا نك�ن لس�یادتكم ك�ل  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ٬ وبعد٬

محبة واحترام٬ إذ قضیتم على المظاھر التي ال تلتئم مع العبادة في بیوت هللا٬ وتواض�عتم 

للناس٬ وفتحتم أب�وابكم للجمی�ع٬ وش�ملتم الش�عب ب�العطف علی�ھ٬ واإلحس�ان إلی�ھ٬ والس�ھر 

  .على رفع مستواه٬ نقول ھذا لوجھ هللا٬ إذ لم یظفر أحد من أسالفكم منا بمثل ھذا من قبل

حن أمام فكرة منح أرض لجمعیة الشبان المسیحیین٬ األمر الذي دفع نقدم ھذا ون  

 بینھا  والمساواة  وإنعاشھا  األندیة  وتشجیع  اإلصالح٬  حب  إلیھ  الذي . سیادتكم المبدأ

 لجمعیة   أرض إسالمیة  تملیك  جھة  من  شائك  أنھ  غیر  الجزیل٬  الشكر  علیھ تستحقون

یث بث اإللحاد٬ ولھا أثرھا من حیث تبشیریة مسیحیة استعماریة غنیة٬ لھا خطرھا من ح

 األوقات العصیبة٬ ولھا ضررھا من جھة االتصال بالناس وإیجاد  جذب الشبان في ھذه

 من المقاتلین في المیدان٬ إذ أن ھذه الجمعیة مؤسسة أمریكیة٬  أعوان لھا ھم أشد خطراً

 ا  على تثبت االستعمار في بالدنا  التي تعمل مع شقیقاتھا  الدولة إلسالمیة والتي وأمریكا

  ].الشطب من المصدر [  ٬ وسلبت األرض المقدسة من أیدیناأمعنت في كیدنا وتشریدنا

 رسمیة   نقدمھ بصورة  ولم  الكتاب لسیادتكم بصفة شخصیة  ھذا  تقدیم  آثرنا ولقد

جماعیة ترفعاً عن االنزالق في ھوة المھاترات التي أملتھا األھواء٬ إذ لم نسمع من قبل 

 ح  أحد  من  مصطفى صوتا  أمیراالي  السید  قرر  حینما  اإلسالمي  المجلس  من  وال تى

الصواف منح عشرین دونماً لتشید كنیسة للكثولیك٬ بل اشتراكھم في الحفل الذي أقیم في 

دیر الالتین لتقلید األمیراالي مصطفى الصواف وساماً من الرسول البابوي مكافأة على 

النظر في ھذا األمر ابتغاء مرضاة هللا وحسن لذلك نھیب بسیادتكم التكرم بإعادة . صنیعھ

 عنھ   هللا  رضي  الخطاب  بن  عمر  المؤمنین  بأمیر  أسوة  العابثین٬  لعبث  ودرأ مثوبتھ٬

 امرأة٬   اعترضتھ  المنبر حینما  المھور وھو عل  في تحدید  رجع عن رأیھ  إذ وأرضاه٬

  .سدد هللا خطاكم وأخذ بناصركم وجزاكم الجزاء األوفى

  ائق االحتراموتفضلوا بقبول ف

 أمین الجماعة

  

  



۱۹۳  - 

  � ۳۷ �وثیقة رقم 

- ۱۹۳

 

وثیقة رقم 

  

  



- ۱۹٤  - 
 

  وزارة الحربیة 

  ۷۲۷الرقم                           ن             اإلدارة المصریة بفلسطی

  تسویة األراضي: إدارة 

  ۳۰/٦/۱۹٥٤في 

  

  أرض لجمعیة التوحید: الموضوع

  ٥٤-۳-۲۸تاریخ  ٥/ كتابكم ج ت: المرجع

  

  المحترم   حضرة السید أمین الجماعة

  غزة -جمعیة التوحید

  

بخصوص إیجاد ارض إلقامة أبنیة لجمعیة  ٥٤- ۳-۲۸ جواباً على طلبكم المؤرخ

  .التوحید أعلمكم أن ھذا الموضوع قید البحث

  

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  

 مأمور األراضي

  

  

  

  



۱۹٥  - 

  � ۳۸ �وثیقة رقم 

- ۱۹٥

 

وثیقة رقم 

  

  



- ۱۹٦  - 
 

  ٥/ج ت

  ۷۳ذو القعدة ۲۰

      ۲۰-۷-٥٤  

  لحاكم اإلداري العام القائمقام أنور القاضينائب ا/ السید

بینما كنا على أھبة إعداد كتاب لس�یادتكم  علیكم ورحمة هللا وبركاتھ وبعد٬ السالم  

) ۳العدد (إثر تصریح السید مدیر التعلیم األستاذ أحمد إسماعیل في جریدة الوطن العربي 
لع��ام بالجامع�ات واإلعان��ات بخص�وص التح�اق الطلب��ة ال�ذین أنھ�وا الدراس��ة الثانوی�ة ھ�ذا ا

الالزمة لھم فكان صدمة عنیفة لطالب ھذا الجیل المتوثب والذین اجتازوا مراح�ل التعل�یم 

 وابمشقة وسجلوا تفوقھم رغم عدم توفر إمكانیات الحیاة للفرد العادي بل التلمیذ مما یعتبر
ص��فحات مفخ��رة العص��ور واألجی��ال وإذ بس��یادتكم تب��ددون ھ��ذه الظلم��ات بتص��ریح عل��ى 

فك�ان بلس��ماً للجراح��ات الدامی��ة ومنعش�اً للقل��وب الكس��یرة وب��رداً ) ٤الع��دد( ال�وطن العرب��ي

وسالماً على النفوس الملتھبة٬ فحي ھ�ال ب�الفكر الثاق�ب والعق�ل ال�راجح وال�روح الس�امیة٬ 

وھكذا فقد طویت صفحة العھد البائد الذي اكتوت بناره مصر ومن بكنفھا٬ فقول معروف 

یتبعھ�ا أذى٬ وإن�ا لنرج�و هللا تب�ارك وتع�الى أن یكت�ب لھ�ذا القط�اع التق�دم  خیر من ص�دقة

واالزدھار في عھد الس�ید الح�اكم اإلداري الع�ام والس�ید نائب�ھ ال�ذین أخ�ذوا یسوس�ون ھ�ذه 

األمة على أساس الروح اإلسالمیة والرحمة اإلنسانیة وص�دق رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ 

  .۱۰)إذا صلحا صلح الناس العلماء واألمراءصنفان من الناس ( :وسلم القائل

ھذا وإنا لنرجو أن یكف السید مدیر التعلیم عن مثل ھذه التصریحات فقد طالعتنا 

   العربي  الوطن  وزارة " ٤العدد"جریدة  بقرار  ارتباطھ  بعدم  فیھ  یشیر  آخر بتصریح

لى اعتبار  ع" المعارف في تطبیق النظام القدیم على الذین نجحوا في امتحان اإلعدادیة 

مع أن نظام التعلیم واحد واالمتحانات العامة التي " أنھم دخلوا المرحلة الثانویة قبل عامین

تعقد واحدة فكیف نوفق بین الواقع والتصریح٬ وبما یعلل ھذا؟ ولیس ھذا بجدید إذ اطلعتم 

 المقدم لسیادة الحاكم اإلدارة العام بتاریخ  یتنا أنھ ٬ وأمن۲۹/۱/۱۹٥٤سیادتكم على كتابنا

  .ما تبنوه أن ال یھدمھ أحد

لقد رفضتم سیادتكم مشروعات الوكالة التعلیمیة للتعلیم المھني ألنھا مبھمة وناقصة٬ وھي 

 وكل ما   ألن الكمال ضار بھا٬  ناقصة  فجمیع مشروعاتھا  سیئ٬  بقصد في ذلك متعمدة

ظفین بالشمال٬ وأن ترمي إلیھ أن تدفع باسم المشاریع بالیمین وتأخذه باسم مندوبیھا المو

  تلھي المشردین عن وطنھم بالزھید من العیش وأما التعلیم العالي والصناعة الراقیة فال

                                                           
  األمراء و العلماء:  الناس فسد فسدا إذا و ٬ الناس صلح صلحا إذا الناس من صنفان - ۱۰

  ۳٤۹٥: الرقم أو الصفحة - الجامع ضعیف: المصدر -  األلباني: المحدث عباس بن عبدهللا: الراوي
 موضوع: المحدث حكم خالصة



۱۹۷  - 

  � ۳۹ �تابع وثیقة رقم 

- ۱۹۷

 

تابع وثیقة رقم 

  

  



- ۱۹۸  - 
 

إذ أن العلم الصحیح كما صرحتم ھو سالحنا الوحید وسیشھر ھذا السالح في وجھ الطغاة 

 والبد  العالي٬  التعلیم  الجیل  لھذا  كتب  ما  إذا  الوطن  المستعمرین  في  االنتشار  من لھ

 وطنھم٬   المتعلمون  ینسى  ولن  لھ٬  القطاع  ھذا  استیعاب  لعدم  للعمل٬  طلباً اإلسالمي

 من   اإلسالمي  الوطن  لتطھیر  الجھاد٬  وقادة  الوحدة٬  ودعاة  النھضة٬  رسل وسیكونون

  .االستعمار واالستبداد٬ وسیسدون لمن یولیھم ھذه النعمة أحسن الصنیع وأخلص الوالء

حول استبدال المعلمین في مدرسة الزھراء  ۳/۷/٥٤لقد قدمنا لسیادتكم كتابا بتاریخ . ۳

 الحاكم   نائب  للسید  المقدمة  عریضتھا  في  األمة  علیھ  أجمعت  الذي  األمر بمعلمات٬

نزوالً على تعالیم الدین الحنیف وصوناً للتقالید الكریمة  ۲۹/۱/٥۲اإلداري العام بتاریخ 

غیر  ۱۳/۷/٥٤صحیحة٬ فتلقینا كتاباً من السید مدیر التعلیم بتاریخ وحرصاً على الثقافة ال

 من المعلمات المصریات یعملن في البالد   كثیراً  السیما  األمر بسیط جداً شاف مع أن 

 الموضوع   ھذا  في  االعتبار  بعین  بالنظر  التكرم  فنرجو  وأولى  أقرب  ونحن العربیة

  .الدراسي المقبل واالستفادة من العطلة الصیفیة لمواجھة العام

أن یعمل الترتیب مع  ۳/٤/٥٤بینما رجونا السید حاكم غزة اإلداري في كتابنا تاریخ . ٤

 للبترول لرفع   المنتجة منھا  العربیة ال سّیما الجامعة العربیة لتشغیل المتعلمین في البالد

بر في المستوى االقتصادي ھذا القطاع بجلب دخل ممتاز لھ من الخارج وإذ بنا نفاجأ بخ

یذكر فیھ أن شخصیة فلسطینیة مرموقة بعثت بكتاب إلى ) ٤العدد (جریدة الوطن العربي 

 اإلمارة   في  بالعمل  القطاع  ھذا  لشباب أھل  یسمح  ال  أن  فیھ  الكویت تطلب  أمیر سمو

 صح   فإن  الفلسطینیة٬  القضیة  ضیاع  إلى  سیئول  اغترابھم  أن  أھمھا  ألسباب الكویتیة٬

   بأن  نقول  فإننا  التي الخبر  المرموقة  الشخصیات  ھي  المفّدى٬  سلب وطننا  أسباب من

تنازعت ففشلت فسببت الكارثة٬ ھذه الشخصیات التي فرضت نفسھا فرضاً ولم ینتخبھا 

 أو أن تتدخل في شئوننا   أن تنطق باسمنا  ولیس من حقھا  ولذلك فھي ال تمثلنا  منا أحد

 تحت قیادة مجلس الشورى الذي طھر الكن  أصبحنا  الشخصیات وطالما انة من مثل ھذه

 إذ ال یمكن إنقاذ الوطن   لذلك نرجو التكرم ببذل الجھد إلحباط ذلك المسعى٬ المرموقة٬

 بالقعود والعویل٬ تحت رحمة الفقر والجھل والمرض والبطالة٬ وإنما تؤخذ الدنیا غالبا

  

  

  

  



۱۹۹  - 

  � ۳۹ �تابع وثیقة رقم 

- ۱۹۹

 

تابع وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- ۲۰۰  - 
 

 الجیل من العمل في ال  حرم ھذا  فینقمون على وإذا خارج٬ فسیغلي الحقد في صدورھم٬

  .الحیاة وسیكونون أخصب تربة للتیارات الخفیة والمبادئ الھدامة

 أجر   یضیع  ال  وهللا  واالھتمام  االعتبار  بعین  بالنظر  للتكرم  لسیادتكم  نقدمھ  ما ھذا

  .المحسنین علیھ توكلنا وإلیھ ننیب

  

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  أمین الجماعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۲۰۱  - 

  � ٤۰ �وثیقة رقم 

- ۲۰۱

 

وثیقة رقم 

  

  



- ۲۰۲  - 
 

  

  ٥/ ج ت                                                                          

   ـھ۱۳۷۳ذو القعدة / ۳۰

  م۳۰/۷/۱۹٥٤

  

  سیادة اللواء عبد هللا رفعت الحاكم اإلداري العام

یدة الوطن العربي في عددھا لقد حملت إلینا جر السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ٬ وبعد٬

الخامس حدیثاً لسیادتكم یتضمن ما تكنونھ من أخوة صادقة ألھل ھذا القطاع والسھر على 

أن على طلبة الجامعات أن : ما یثلج الصدر وینعش القلب٬ لو لم یتخللھ القول٬ إسعادھم

   لمعسكرات الالجئین  قادة  والدین[یكونوا  السیاسة  عن  یبتعدوا  أن  ما و] على شرط ھو

استبعدنا صدوره عن سیادتكم ألنھ مشھود لكم بالتقوى٬ ونرجو أن یكون من قبیل الخطأ 

ل   أوِّ  ولو  إلى اإللحاد٬  یدفع  أن المعنى على ظاھره٬  التحریف الصحفي إذ المطبعي أو

   القائل  تعبیر  حد  على  للجمیع(المعنى٬  والوطن �   للناس ) الدین  ُشرع  الدین  ألن فال٬

 بھ إلى ٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱچٱما فیھ خیر آخرتھم ودنیاھم  لیھتدوا ٱڇٱ ٱڇٱ ٱچٱ ٱچٱ ٱچٱ چٱ

گٱٱگٱٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱکگٱٱگٱٱ

چٱ: ٬ وأراد جمع اإلنسانیة ونھاھم عن التفّرق فیھ فقال۱۳: الشورىچٱ ڳٱٱڳٱٱڳ
ٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھ ) ص(٬ وأمر رسولھ الكریم ۱٤: الشورىچٱ ۀٱٱٱۀٱٱہٱ

 واإلعراض عن األھواء فقالباال ٱٱىٱٱائٱٱچٱ: ستمرار في الدعوة ٱېى ېٱ

ٱیٱٱیٱٱ ٱ ٱٱىئی ٱٱىئٱٱىئٱ ٱېئٱٱېئېئ ٱۈئٱ ٱٱۈئٱ ٱ ٱۆئٱ ٱٱۇئٱٱۆئٱ ٱ ٱەئٱٱوئٱٱوئۇئ ٱ ائەئ

ٱٱáٱٱâٱٱ àßٱٱÞٱٱÝٱٱ ÜÛٱٱÚٱٱÙٱٱ ٱ ٱحبٱ ٱ ٱ ٱحئٱٱٱمئٱٱىئٱٱيئجب ٱ  چیجئ
 الناس ۱٥: الشورى  على  أوصیاء  للناس ولنكون  أخرجت  أمة  خیر  لنكون  واختارنا ٬



- ۲۰۳  - 
 

ٱڤٱٱڤچٱأجمعین  ٱڄٱٱٱٱڤٱٱڤٱ ٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱ ٱڦٱ ٱ ٱ ڦٱ

  .۱٤۳: البقرةچٱ ڄ

 أبوتھ   وأعلنتم  الشعب٬  ھذا  لوالیة  واختاركم  باإلیمان  علیكم  هللا  منَّ  قد  و أما

ویذھب  نوإرشاده٬ فھل لسیادتكم أن تتكرموا بما ینیر الرأي العام٬ ویشفي صدور المؤمنی

  .كید المنافقین٬ ویغیظ الكافرین

د قول خلیفة ھذا وإننا لنحیي سیادة رئیس  الجمھوریة اللواء محمد نجیب الذي ردَّ

   وأرضاه  أبي بكر رضي هللا عنھ  ولست (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ولِّیت علیكم

أطیعوني ما أطعت هللا ورسولھ٬ ... بخیركم٬ إن أحسنت فأعینوني وإن أخطأت فقوموني٬

ظنكم وهللا من وراء ٬ ھذا ونرجو أن نكون عند حسن )فإن عصیت فال طاعة لي علیكم

  .القصد٬ وھو ولي الصالحین

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  

  أمین الجماعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۲۰٤  - 

   � ٤۱ �وثیقة رقم 

  

  

- ۲۰٤

 

وثیقة رقم 



- ۲۰٥  - 
 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  

   ۷۳ذو الحجة سنة ۲یوم األحد 

 ۱-۸ -٥٤   

  صباحا  ۹:۳۰الساعة 

  

بد هللا رفعت٬ فقال وكان أمامھ استدعیت الیوم لمقابلة سیادة الحاكم اإلداري العام اللواء ع

 العربي على شباب الجامعات ومن   الوطن  التصریح في جریدة  بعد  إلیھ  المرسل كتابنا

  .یقودوا معسكرات الالجئین على أن یبتعدوا عن السیاسة والدین

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ة من ھذا الكتابما الغای: الحاكم

قال علیھ الصالة والسالم الدین النصیحة٬ لكن لمن یا رسول هللا؟ فقال � ولكتابھ : األمین

  .وعامتھم نولرسولھ وألئمة المسلمی

  .نحن مؤمنین: الحاكم

 كانت جماعة : األمین لم نشك في ھذا السیما وسیادتكم قضیتم على مظاھر وثنیة حینما

 في الجامع ب  فتدخلون معروفة تقوم  ملكیة االستقبال والقیام وعملت من الغرفة مقصورة

  .المسجد كفرد عادي متواضع

  .ولكن الرأي العام ینكر التصریح

  .فقال أنا قصدت التعصب الدیني

 .فقلت التعصب للحق فضیلة وإنما یمكن المخرج بأن القصد كان الجدل الدیني

  

  



۲۰٦  - 

   � ٤۱ �تابع وثیقة رقم 

  

- ۲۰٦

 

تابع وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- ۲۰۷  - 
 

  

  ): صلى هللا علیھ وسلم( ول رسول هللا وتقال لق

ٱىٱٱٱٱٱچٱ: ثم تال قولھ تعالى }ما ضل قوم بعد ھدى كانوا علیھ إال أوتوا الجدل{ ېٱٱېٱٱىٱ

  ٥۸.۱۱: الزخرف چائائٱٱەئٱٱەئٱٱوئٱٱٱٱوئٱٱ

  .أي شدیدي الخصومة

  . وما أرجوه أن توضحوا ھذا للرأي العام للمصلحة العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .سنن الترمذي - ۳۲٥۳  ۱۱



۲۰۸  - 

   � ٤۲ �وثیقة رقم 

  

- ۲۰۸

 

وثیقة رقم 

  



- ۲۰۹  - 
 

 ٥/ج ت:الرقم                                             جمعیة التوحید                   
  ۷٤ربیع األول سنة  ۸/ التاریخ                                                        ۱۳٦۸سنة 

  ٥٤-۱۱-٤                                غزة                             �دار التوحید 
  

  الحاكم اإلداري العام/ السید

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ٬ وبعد٬

  

  مشروع قانون األندیة: الموضوع

  ۲۹/۱۰/٥٤االجتماع بمكتب السید نائب الحاكم اإلداري العام : المرجع

  

 بتعاطي     یسمح  ال  أنھ  على  تنص  مادة  األندیة  قانون  مشروع  في  ورد لقد

حیة في األندیة إال بإذن بینما یحظر ممارسة المیسر فیھا٬ وال ندري لم المشروبات الرو

ھذا االستثناء٬ إذ أن الخمرة أشد وأنكى فھي أم الخبائث٬ ثم كیف یمكن الجمع بین النادي 

الذي یحمل رسالة النھضة واإلصالح٬ وبین السكر المذھب للعقل٬ المتلف للجسم٬ المبیح 

  .ھ هللا جل شأنھللمنكرات٬ ال سیَّما وقد حرم

أما وقد لم یتعرض لھذا الموضوع الشائك قانون الجمعیات العثماني٬ الذي أبقى 

علیھ االنتداب المشئوم٬ وكتب لھ البقاء إلى ھذا الحین٬ نرجو حذف ھذه المادة من قانون 

 القرآن   على تعالیم  للرحمن ونزوالً  طاعًة  الجدید٬ ٱچٱٱچچٱاألندیة ٱچٱ ٱٱڇچٱ

  .٤۰: لحجا چڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱ

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 أمین الجماعة

  

  



۲۱۰  - 

  � ٤۳ �وثیقة رقم 

- ۲۱۰

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- ۲۱۱  - 
 

  

  شي جمال عبد الناصرالرئیس البكبا/ السید

  القاھرة  اللواء عبد الحكیم عامر / السید

  

نصاف إذ لم یبق من بالدنا إال قطاع ومن م هللا الذي والكم الحكم أرجو اإلبس

ثلنا كأحجار الشطرنج التي لیس لھا حق وال استقرار وال الوظائف غیر الفضالت م

  .متى نصر هللا... كرامة

  

  ظافر الشوا

۲۷-۱۲-٥٤ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۲۱۲  - 

  � ٤٤ �وثیقة رقم 

- ۲۱۲

 

وثیقة رقم 

  

  



- ۲۱۳  - 
 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  وبھ نستعین 

الشكوى ألي فرد من األفراد ضد أي ق حلقد نصت الدساتیر في جمیع الدول على كفالة 

موظفاً أم غیر موظف وضد أي ھیئة من الھیئات كانت رسمیة أو  سواء كان فرد آخر

  .عادیة

  ۲۰/۱/٥٥غزة                                                  

     ظافر الشوا 

    مھندس تنظیم المدن 

  السید قائد المخابرات ـ غزة 

ن الساھرة على السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ٬ وبعد٬ بما أن قیادة المخابرات ھي العی

 اإلداریة   التنظیمات  وإن  وشعبا٬ً  حكومًة  األمة  مصلحة  على  والحریصة  البالد٬ سالمة

 قدما٬ً   بھا  والسیر  األمن  لخدمة  مجندة  مرجع٬  أكبر  إلى  مرجع  أصغر  من والقضائیة٬

 الصالح  العدل الذي ھو األساس المتین للحكم  أن یراجع ٬ وإلقامة كان من حق كل فرد

٬ وأن یتخطى أي مرجع كان٬ وأن یستأنف أي حكم٬ أي مرجع كان٬ للوصول إلى حقھ

 أُھملت قضیتھ وُسدت األبواب في وجھھ٬ وكان من واجب كل ذي سلطة أن   إذا السّیما

 نفسھ  من  ولو  ینتصف للحق  الحق٬  وضوح  بمجرد  ولكن  باالستجداء  وال  بالرجاء ٬ ال

" الذات المصونة"ت على وھذه ھي المثل التي قامت من أجلھا ثورة مصر٬ بعد أن قض
   فیھا  الحكم  مفھوم  كان  أنا"التي  والمملكة  المملكة  " أنا  الحكم  مفھوم  الخادم "أصبح أنا

 وجماعات ٬ "األول للجمھوریة ولما كانت المسئولیة عامة٬ على األمة والحكومة٬ أفراداً

ع وكلكم كلكم را( :كان من حق كل فرد أن ُیذكر والصالة والسالم على رسول هللا القائل

  .۱۲)مسئول عن رعیتھ

 في اإلصالح  وأنني سأعرض بعض األمور حباً  ھذا  عن بعض ما ٬ وسأوضح صورة

  .یدور بتقدیم قضیتي وطلباً لإلنصاف وهللا من وراء القصد
                                                           

 ُكلُُّكمْ « :  َیقُولُ  وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولَ  َسِمْعتُ :  َیقُولُ  ُعَمرَ  ْبنَ  هللاَِّ  َعْبدَ  عن -]البخاري [  ۱۱الجمعة باب  ۸۹۳ -  ۱۲
ِتھِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  َوُكلُُّكمْ  ٬ َراعٍ  ِتھِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َراعٍ  اإلَِمامُ  ٬ َرِعیَّ ُجلُ  ٬ َرِعیَّ ِتھِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  َوْھوَ  أَْھلِھِ  ِفى َراعٍ  َوالرَّ  َواْلَمْرأَةُ  ٬ َرِعیَّ
ِتَھا َعنْ  َوَمْسُئولَةٌ  َزْوِجَھا َبْیتِ  ِفى َراِعَیةٌ  ِدهِ  َمالِ  ِفى َراعٍ  َواْلَخاِدمُ  ٬ َرِعیَّ ِتھِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َسیِّ  - َقالَ  َقدْ  أَنْ  َوَحِسْبتُ :  َقالَ  - َرِعیَّ
ُجلُ  ِتھِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  أَِبیھِ  َمالِ  ِفى َراعٍ  َوالرَّ ِتھِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َراعٍ  َوُكلُُّكمْ  َرِعیَّ  .  »  َرِعیَّ

 



- ۲۱٤  - 
 

إن الدرجات الحالیة ھي من تصنیف االستعمار٬ وجاءت الحكومة المصریة : ـ الدرجات۱

ولذلك لم یكن ٬ ابھا األولویة في تولیة األموروتعطي أصح٬ وأخذت تعتبر ھذه الدرجات

 لدي من إثبات وقد   أو یرى ما  لیسمع  العام  الحاكم  مساعد  مقابلتي للسید  عند االستعداد

  .بالنفي مع أن المسئول یجب أن یسمع ویرى ثم یصدر رأیھ ]۱/۲مرفق ـ[أجاب بالكتاب 

وكنت مسئوال ۹/۳/٤۱ ٬ إنني بعد جھد شاق توظفت في عھد االنتداب الغاشم بتاریخ. ب

 الثانیة   المساحة والرسم٬ وُحرمت من الدرجة لرفضي التطوع في الفرق ] N[عن قسم

مرفق ـ [الفنیة في الحرب العالمیة الثانیة ومحاولتي إحباطھ٬ ومنحت لغیري الذي تطوع 

 واإلغاثة ] ج   الشئون االجتماعیة  وتولیت إدارة  المصریة ثم واصلت العمل في اإلدارة

 والتنظیمالح  المساحة  نقلت لدائرة  ثم  االجتماعیة٬  والشئون  للسلوك  ومراقبا  كومیة٬ ثم ٬

 بالوكالة   لھا  المدن ورئیسا  لدائرة تنظیم  مساح مرخص ] ۲مرفق ـ[مھندساً الوقائع [وأنا

وقد قمت بما أنیط  بي من أعمال بما یرضي هللا عز  ]۱٥/۱۱/٥۳  ۲٤الفلسطینیة العدد

 وجل 
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- ۲۱٦  - 
 

وهللا أعلم بمن اتقى وجمیع المراكز التي تولیتھا ] أرفق بعض التزكیات ـ أ ٬ ب ٬ج ٬ د[

 ٤۹ومع ذلك لم ترفع درجتي ولم یزد راتبي من بعد سنة ] N[درجتھا الدنیا ھي الثانیة 
 أقبضھ راتباً إال ربعاً  وغالء معیشتي كفّني ینقص أربعة جنیھات ونصف عن ٬ وكل ما

ولم ُیسمح لي في أوقات ٬ وكل ما أقبضھ یعادل ما یقبضھ عامل المساحة٬ العاديالغالء 

نفساً ۱۳[فراغي غیر الرسمیة االشتغال كمساح ألسدد الحاجات األولیة لعائلة مكونة من 
جنیھا ] ۱۳٦۸[إذ أصبحت مدیناً لبنك األمة بعد أن كان لدي فیھ رصیداً ] ۱٬۱/۱مرفق] [

 من    ].٤مرفق ـ[دخل ولم ینظر في طلبي لرفع درجتي عدا ما كان یرد إليَّ

 منذ وضع أمر تعییني ۲  األمر یتناقص " مھندس تنظیم"ـ  ھذا  فقط ۳مرفق [مدن أخذ ـ

یدل على ما یراد بي من سحب التنظیم وقد ] المرفقة جمیعھا[ولم ُینظر في تقاریري ] ـ٥ـ

 لحقني   قضیتي وما  فیھا  موضحاً  العام  الحاكم  من السید رفعت شكوى لسیادة من إھانة

ولم ٬ ورغم تصریح السید المستشار المعني بتزكیتي] ۹مرفق ـ [الصاغ جمال الجنیدي 

  .یفكر أحد في سحب التنظیم مني في المرفق نفسھ

ب ـ في الوقت الذي ُیحاول فیھ إقصائي عن العمل نجد أنھ ُیناط األمر بالسید صلیبا سابا 

نیة على أعمالھ٬ ویحظى بالبقاء السید سامي خیال رغم ما أطلعت السید مدیر اإلدارة الف

 في   أمره  [الذي أوضحت حقیقة  الذي ] ٥٬۳مرفق ـ  الزھارنة  محمد  السید ویولى الثقة

   حقیقتھ  من  شیئا  [أوضحت  ـ  فیمكن ) ] ا(فقرة ۸٬۳مرفق  زیادة    سیادتكم  شئت وإن

من مظروف كان  االستفسار من السید شكري فلفل كیف أساء األمانة وأخذ ثالثة جنیھات

 محمد   السید  المذكور  العمل  أوقف عن  وقد  حیفا  من  فلفل  حلمي  السید  أخوه  لھ أرسلھ

الزھارنة ومن األستاذ محمد الشوا فیما كان معلماً في القدس جاءه السید محمد الزھارنة 

٬ وطلب منھ أن یثبت وجوده عنده حیث أوقف عن العمل في الخلیل بمثل تلك التھم فأبى

 الوقت  أن  في  نجد  ربعاً  إال  براتب  وأنا  الفنیة  اإلدارة  عن  إقصائي  فیھ  یحاول الذي

 تمتع   ولو  مضاعفة  رواتب  الخزانة  ویكلفون  تزاید  في  مصر  من  المنتدبین المھندسین

 یقبضھ إخوانھم المصریون لما ٬ المھندسون الفلسطینیون بمثل الصالحیات وبمجموع ما
ً ٬ ھجروا بالدھم وقلوبھم معلقة فیھا بأن أبواب العمل مقفلة في وجھ الفلسطیني في  علما

مع أن الواجب أن ُتفتح جمیع األبواب العربیة في وجھ إخوانھم الفلسطینیین الذین ٬ مصر

  .ویعیشون في قطاع محدود اإلمكانیات٬ وافتقروا بعد غنى٬ ذلوا بعد عز
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- ۲۱۸  - 
 

 المكافآت۳  ُرفض طلبي للعم: ـ  أنا  راتبي بینما ل في أوقات فراغي كمساح رغم ضآلة

وكبر عائلتي وإذ بنا نسمع أن رواتب كبیرة ُخصصت للسادة المھندسین المستشار الفني 

 والسید   فتحي محمد  السید  العام  الفني ومھندس الخزان وسكرتیر مكتب الحاكم والمدیر

 الخیري  المستشفى  أموال  مكافآت من  باسم  الزھارنة  محمد  المستشف٬  الذي خفَّف ھذا ى

خصص للسید القائمقام " خمسمائة جنیھ"عبئاً ثقیالً عن الحكومة٬ ونسمع أن مبلغاً ضخماً 

 للحكومة٬ وال   مع أن وقت الموظف كلھ  من أموال مجلس قروي رفح٬ اإلداري مكافأة

جوز لھ في وألن جاز نظام المكافآت في مصر فإنھ ال ی٬ یجوز لموظف أخذ راتب آخر

ومع ذلك لم یصدر في ٬ فلسطین إذ أن أكبر مكافأة للمصري مضاعفة راتبھ بصورة ثابتة

 اإلداري أنھ أصبح   القائمقام  للسید  وأكبر مكافأة فلسطین قانون یقر المكافآت للموظفین٬

ولم نسمع قبل ھذا العھد أن ٬ موظفاً كبیراً درجة أولى بعد أن كان معلماً إضافیاً في قریتھ

ال ٬ ائمقاماً قد أخذ مكافأة على إصالحاتھ أو رئاستھ  ألي مجلس قروي أو محلي أو بلديق
في عھد االنتداب وال في عھد اإلدارة المصریة٬ علماً بأن المكافآت في مصر تقدره لجنة 

  .فنیة بعد نھایة العمل

 بسرعة :المكاتباتـ ٤  الرسائل  على  باإلجابة  األوامر  تكرر  اإلدارة  أن  رغم  أن غی٬ ر

 البرقیة المرسلة للسید الحاكم العام   فیھا مرفق ـ [رسائلي من رقم واحد حتى النھایة بما

وماذا ُینتظر من الموظف في تنفیذ األوامر إذا كان رئیسھ ال ینفذھا٬ ٬ لم ُیجب علیھا] ۲۲

 لسنا   أننا  كما  نظره٬  لوجھة  حقاً  تكسبھ  كان  فرد  أي  على رسائل  اإلجابة  عدم  أن عدا

 االعتراض عسكریین  أمر ال یحق لنا  لنا  صدر  إذا  حق االعتراض٬ ٬ فنحن مدنیون لنا

والبحث والشكوى٬ وھكذا كان إھمال كتبي وعدم السماح بالمقابلة السبب المباشر للبرقیة 

  ].۱۳مرفق ـ[

 إنھ في حالة تشكیل لجنة تحقیق: التحقیق) ٥ ٬ یصدر أمر بتشكیل تلك اللجنة ومھمتھا٬

 الشخص المحقق  أمامھا  ویبلغ  بالمثول  اللجنة  الشخص من  یبلغ  كما  عنھ  صورة معھ

 معقول  زمن  قبل  خطي  بإشعار  أشخاص ٬  من  اللجنة  أعضاء  ویختار  دفاعھ٬ لتحضیر

 تحقیق  براءة  یحملون  معھم٬  المحقق  من  درجة  أعلى  یكونوا  وأن  لھم ٬  یكون  ال وأن

  .مساس بأي طرف مع المحقق معھم

السید حمدي البشناق كاتب في المستخدمین : حترام أنب ـ وإذا نظرنا للجنة نجد مع اال

وصغیر السن٬ والسید السید أبو شرخ یتبع السید المستشار الفني بوصفھ رئیساً للزراعة 

والسید مدیر اإلدارة الفنیة ھو نائب السید المستشار الفني واألحراش والبیطرة واألسماك٬ 

 الدر  في  ودونھ  رئیسھ  على فھو  واحدة  ونظرة  االبتدائیة٬  الدرجة  دون  ومؤھالتھ جة٬

  .التحقیق٬ یخرج منھا اإلنسان بفكرة واضحة عن جلیة األمر
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 یوم   -ج   حدث أنني استدعیت تلفونیا  القائمقام اإلداري  ٥٤-۱۲-۱۳وكل ما من السید

 كاتب  حمدي البشناق٬  السید  أبو شرخ وبجانبھ  تشكلنا  السید  أننا  وقال في المستخدمین٬

 جمال   الصاغ  السید  على  العام  اإلداري  الحاكم  للسید  المقدمة  في شكواك  للتحقیق لجنة

  .الجنیدي وشكواه علیك

 أرجو : فأجبت  ولمجلس التحقیق الموقر٬  اإلداري العام  الحاكم  ألمر سیادة  االحترام مع

قضیتي ترتكز على أساس قانوني٬ ولي إحالة قضیتي للسید مدیر الشئون القانونیة٬ ألن 

وإذ صدر في نفس ] بنعم أو ال[ وبدال من أن یكون الجواب]. ۱٦ �مرفق [أسباب أخرى 

[ الیوم وبسرعة أمر توقیفي عن العمل وأمر إرغامي على أعطاء أقوالي أمام نفس اللجنة 
العام أوضح  في الوقت الذي كنت فیھ أعد كتابا لسیادة الحاكم اإلداري] ۱۸٬۱۷ �مرفق 

فیھ األسباب التي أعترض علیھا في إعطاء أقوالي أمام لجنة التحقیق المذكورة٬ مع أنھ 

لكل فرد ملء الحق في االعتراض على أیة لجنٍة كانت وعلى أي عضٍو كان وعلى أي 

  .محقٍق كان وأن یطلب نقل قضیتھ من أي قاٍض ألي قاٍض آخر ٬ إذا قدم أسباباً معقولة

إن توقیفي لم یكن بطلب من النائب العام الذي ال یقدم علیھ إال بعد تھمة  -:التوقیف -٦

 على   بناًء  الحاكم  مساعد  السید  بطلب من  كان  ولكن  تحقیق٬  بعد  إال  توجھ  ال والتھمة

 إذ من حقي الطبیعي   وال أدري أنا صاحب الشأن ما ھي األسباب٬ األسباب التي قدمھا

د شيء معین معناه ال شيء٬ ولذلك أقف أمام الرأي والقانوني أن أقف علیھا٬ وعدم إسنا

العام الذي یعرفني٬ باعتزاز وكرامة٬ والمؤمنون أشد بلوة٬ وقد احتفظت بحقي اتجاه ھذه 

 في محضر التحقیق   التي اتخذت ضدي ومجحفة بحقي   السریعة - مرفق[ اإلجراءات 
۲۰.[  

ى إقصائي ویقرب غیري من بینما أنا أوقفت عن العمل بال سبب٬ ویعمل عل - :مقارنة -۷

 المدھون الذي اتھم بالسرقة وحكم   من حقیقة أمرھم٬ نجد أن السید أحمد أوضحت شیئا

علیھ ستة أشھر مع إیقاف التنفیذ وفصل من الخدمة یعاد إلى دائرتھ٬ والسید أحمد العلمي 

ر یعاد للعمل٬ وینما یصد أمنیةالذي أوقف في السجن وأسندت إلیھ تھمة سوء استعمال 

أمر واحد بضم التسویة للمالیة٬ والمساحة للتنظیم٬ ولم ینفذ الشق األول ثم ألغي وال أدري 

  .تم ھذا برجاء أو رجوعاً للصواب

فھل النیة إقصاء آخر موظف في اإلدارة من عائلة الشوا٬ مع أنھ لم یظھر منھم   

ق وال یزالون ما یسيء بل كل خیر٬ ولو سلقتھم ألسنة من كتب لھم الظھور في عھد فارو

مقربین في ھذا العصر٬ وھاھم رجال الشوا وشبابھم٬ یحتلون مراكز مرموقة٬ ویتمتعون 

بالثقة واالحترام٬ في المملكة العربیة السعودیة٬ وسوریة٬ والكویت٬ ولیس ھم إال رعایا 

 مخلصین والدولة بالنسبة للشعب٬ كاألب بالنسبة لألبناء
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 ورسو  معناه  ما  یقول  وسلم  هللا علیھ  هللا صلى  أن (ل  تحبون  كما  أوالدكم  بین اعدلوا

  ).یبروكم 

وأن ما صدر من السید الصاغ جمال ٬ أما وقد تم التحقیق راجیاً اإلطالع علیھ: ـ  الحكم۸

 [ الجنیدي   المكتب وروحوا  الصغیر اتركوا  زال أعمالكم زي األوالد  ] ما ال أرید [ و

إحنا أصحاب البالد مش انتم٬ انتم [واتھامي بتھمة ال أساس لھا ] اً رجیماً عالماً وشیطان

التي كفاھا الشاھد السید كامل عایش ] جایین تحتلوا بالدنا٬ وتطلعونا من بالدنا٬ انتم ظلمة

 في   جاء  ما  مع  یتفق ھذا  ھل  الحظ وجوده٬  والذي كان من حسن  موظفي إدارتھ٬ أحد

وكذلك المدیرین ممن مشھود لھم بحسن [ ..ألساس للقطاع المذكرة اإلیضاحیة للقانون ا

  .؟]السیرة واالعتبار والقدرة على سیاسة األمور وتمثیل الجمھوریة أحسن تمثیل

وقام بمھام ] ۱/۲مرفق ـ [ب ـ  بما أن السید مساعد الحاكم العام قد أبدى رأیھ في قضیتي 

 العمل  عن  توقیفي  في  النیابة  یب٬  أن  قانوناً  یصح  مع فال  قضیتي  في  رأیھ  سیادتھ دي

 تحكیم  لجنة  ولیست  تحقیق  لجنة  ھي  اللجنة  أن  كما  االحترام٬  علیھا٬  اعترضت ٬ وقد

  .فال یصح أن تبدي رأیھا في قضیتي مع االحترام٬ وأرغمت على المثول أمامھا

حینما یذكر أن في لواء غزة في عھد ٬ أرجو أن تشاركوا شعور الفلسطیني: ـ شعور ۹

 الفلسطینییناالنتداب ا  بأیدي  كانت رآسات اإلدارة  لمشئوم  صالحیات٬  ولھم ویشغلون ٬

 لواء  حاكم  مركزي مساعد  من ھذا٬  ال شيء  إخوانھم  أصبح في عھد وأنھ وصل من ٬

 بكباشي  الفلسطینیین في البولیس إلى درجة  األعلى ٬  الحد ضابط "ویعمل الترتیب حالیاً

ال ھو فلسطیني وال ھو مصري وإنما  ٬ وأن یسن نظام كادر الموظفین"بثالث شحطات

٬ ھو في غیر صالح الفلسطیني٬ ویصدر أمر بمنع الموقوف عن العمل من أخذ أي مرتب

وإن كان یأخذ راتباً ٬ كان األمر الذي یتعارض مع القانون الفلسطیني والقانون المصري

نة راتباً مضاعفاً كامالً وأصبح یأخذ راتباً إال ربعاً بینما یأتي أخوه المصري فیكلف الخزی

 بالدھم وقلوبھم معلقة   یتمتع إخوانھم المصریون لما ھاجروا ولو یتمتع الفلسطینیون بما

 الفلسطیني في حین أنھ یجب أن تفتح جمیع   بأن أبواب العمل مغلقة في وجھ  علما فیھا

 النواب ومنھم الوزراء ومن لیس لھم من   العربیة٬ ویرى إخوان في األردن منھم البالد

 القانون األ  مع  ھذا  یتفق  وھل  إخوة؟  ألننا  أكثر  وعتبھ  أشد  ألمھ  یكون  أال  شيء٬ مر

  األساسي لھذا القطاع الذي ھو ولید ثورة مصر؟ 

 شاف  غیر  عالج  التخدیر  إن  الدواء٬  یوصف  ثم  تشخص الداء  وإنما  التي ٬ فالرواتب

جلس قروي رفح والمكافأة التي أُخذت من م٬ قُبِّضت للموظفین أولى بأن ترجع للمستشفى

 القریة  أولى بھا  األموال العامة٬  إباحة أخذ  فلیس من حق أحد  اللجان ال ٬ وإن مثل ھذه



- ۲۲۳  - 
 

وأن إصالح الوضع حسب القانون األساسي وتمھید ذلك ھو العالج ٬ تتفق وعھد التحریر

  .فتبكم أفواه من سولت لھم أنفسھم العبث٬ وتنطلق ألسنة الشكر من أعماق القلوب٬ الناجع

 وأرجو أن أكون قد وفقت بإعطاء صورة مصغرة عن الوضع: اتمةـ خ۱۰ أملت ٬ ھذا

 وحب اإلصالح  النیة  حسن  بالمدیح٬  ممن یلقاكم  بالحقائق لخیر  وأن من یواجھكم ألن ٬

 في وجوھھم التراب [ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول   لقیتم المداحین فاحثوا ] إذا
فني أنني ال أقیم وزناً للعائلیة وال للعصبیة وال ویعرف ھذا كل من عر٬ ویشھد هللا ھذا

 أدین بالتوحید  وإنما ٱٿٱٱٿٱٱچٱ لإلقلیمیة وال لقومیة ٱٺٱ ٱٺٱ ٱٺٱ ٱ ٱٺٱ ڀٱ

  .۹۲: األنبیاء چٿٱٱ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۲۲٤  - 

  � ٤٤ �تابع وثیقة رقم 
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تابع وثیقة رقم 
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 الحسنةاو  والموعظة  بالحكمة  الھدف  لھذا  سعى ٬   بعض المرفقات  على د٬ [وباإلطالع
یظھر ما نكنھ من محبة وإخالص لكل من آخانا وشاركنا في شعورنا ٬ ]ه٬ز٬ ح٬ ط٬ ي

 بین ظھرانینا  ونفضل بقاءھم  وواسانا٬  غائبین٬  كانوا  ولو  وأبداً  دائماً  بالخیر ٬ ونذكرھم

 یكونوا  لم  أم  في الخدمة اللواء [ ونذكرھم على سبیل التمثیل ال الحصر ٬ وسواء أكانوا

 وأق  االنسحاب  أبى  الذي  صادق  القاھرة٬ فؤاد  عن  یدافع  كما  غزة  عن  لیدافعنَّ سم

 خلیل  السید  محمود  والبكباشي  والیتامى ٬  األرامل  على  بإحسانھ  یطوف  كان الذي

 كامل  ریاض ومحمد  واألمیراالي محمود  والمعوزین٬  الساھرین على القطاع٬ والذین ٬

 األوضاع  تصحیح  على  یعملون  كانوا  العبد٬  جعفر  البكباشي  الصالح  غزة  وكحاكم
 جوھر  صالح  صالح[ والبكباشي  جوھر  فعال  ھو  الذي ] الذي  القاضي  أنور والقائمقام

 بالحكمة   األمور  وحلھ  عقلھ  لرجاحة  قصیرة  فترة  في  القلوب حولھ  یجمع  أن استطاع

   للحق  للقطاع] وإنصافھ  األساسي  القانون  وضع  الثورة  لمجلس قیادة  ونحفظ وموقفھ ٬

 العربیة  القضایا  ٬الصلب في الحرص على الوحدة  البحث في أي حلف قبل حل وعدم

 هللا والناس أنني أفضل   ویعلم  ھذا  الحظ٬  المنكودة  فلسطین  قضیة  وفي مقدمتھا العربیة

وإنما اإلخالص یدفع كل مؤمن أن یقول بحق وأن ٬ جھنم المؤمنین على جنة المستعمرین

ۆئٱٱچٱ ترداد كرامتناإذ بھا نتمكن من استعادة بالدنا واس٬ یذكر بعظیم وأن یحتفظ بالعزة

ٱٱېئٱٱېئېئٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱییٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱحئٱٱ ٱ ٱ ٱ وهو حسبي ٬ ۸۸: ھود چۆئٱٱۈئٱٱۈئٱ
  .ونعم الوكيل

  . وسالم اهللا عليكم ورحمته وبركاته

  ٬٬وتفضلوا بقبول فائق االحترام٬

  المخلص   

 ظافر الشوا
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وثیقة رقم 
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  ٥٥-۲-۱۷التاریخ                                                                       

  

  القاھرة -اللواء عبد الحكیم عامر وزیر الحربیة والقائد العام للقوات المسلحة/ السید

  

لقد ثرتم على الظلم إلقامة العدل٬ ورفعت الظالمة لسیادتكم٬ لإلنصاف فأوقفتني 

 الذي اعتدى  بال تھم وال سبب منذ خمسة وستین ونشرت اإلدارة عن العمل  بینما یوما٬ً

وقبض رواتب من المستشفى یتمتع بحصانة السیادة٬ وما یرنوا إلیھ كل مخلص أن یكون 

  :أما بعد. الفلسطیني المنتشر لسان شكر كما ردد التاریخ عھد عمر

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  .فھذه شكوى منكم والیكم إلنصاف الحق وال ملجأ من هللا إال إلیھ

  

 اظافر الشو

  

  :علّق علیھا ظافر الشوا بخطھ على الیسار[

  . أمر الحاكم أال ترسل٬ وتسلم لرئیس مجلس التحقیق

  )یحیي إمام ( وقِّعھ بكباشي 

۲۱/۲/٥٥ .[  
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وثیقة رقم 
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  ٥٥-۲- ۱۷التاریخ 

  

  غزة �قائد المخابرات / السید

صورة البرقیة التي أرسلتھا الیوم لسیادة أقدم لسیادتكم  السالم علیكم ورحمة هللا وبعد٬

  .التكرم بأن تسیر في مجراھا الطبیعي راجیاً  ٬وزیر الحربیة

  

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  

  ظافر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۲۳۰  - 

  � ٤۷ �وثیقة رقم 

- ۲۳۰

 

وثیقة رقم 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  اإلدارة المدنیة المصریة بفلسطین

  إدارة الشؤون القانونیة

  ٦/٤/۱۹٥٥التاریخ 

  ۱۸/۱۷/ الرقم غ ش 

  السید ظافر خلیل الشوا

   م  المعدلة  ۲٤/۲/۱۹٥٥بتاریخ  ۷۱/ إیماء لألمر اإلداري رقم  االتھام والئحة

  .۲۷/۲/۱۹٥٥والمسلمة إلیك في  ۲٦/۲/۱۹٥٥والمؤرخة في 

 تطبیق   یقتضي  األمر  وأن  إلیك  الموجھة  التھم  ثبوت  التحقیق  لمجلس  تبین قد

  .العامة في المستعمراتمن أنظمة الخدمة  ٦٦المادة 

 المراد   بأسباب القرار  اشترطت تبلیغك كتابة  قد  إلیھا  المشار  كانت المادة ولما

  .اتخاذه وإعطائك الفرصة لتبرئة ساحتك

 الكتاب للنظر مع  ىلذلك نواف بدفاعك في خالل أسبوع من تاریخ استالمك ھذا

  .تھام المشار إلیھا آنفاً العلم بأن جمیع التھم التي ثبتت مبینة تفصیالً بالئحة اال

  

  لواء   

  عبد هللا رفعت  

 الحاكم اإلداري العام
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وثیقة رقم 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

   ۱۸/۱۷/الرقم غ ش      اإلدارة المصریة بفلسطین 

  مرفقات                                                إدارة الشؤون اإلداریة 

  إدارة المستخدمین 

   ۱٦/٥/۱۹٥٥زة في غ

  ري جداـس

  .السید مدیر األشغال العامة

بشأن  ۲٦/۲/٥٥بتاریخ  ۷۱/بناء على قرار مجلس التحقیق المشكل باألمر اإلداري رقم م

  :ما أسند للسید ظافر الشوا قرر سیادة الحاكم اإلداري العام توقیع الجزاء اآلتي علیھ 

  .ـ حرمانھ من مرتباتھ مدة اإلیقاف۱

  .ب شھرین من تاریخ استالمھ العملتمن مر ـ حرمانھ۲

 علیھ  الموقع  الجزاء  وتنفیذ  إلى عملھ  للعودة  دعوتھ  نحو  الالزم  التفضل بإجراء  .فنأمل
 .اإلفادة بتاریخ استالمھ العملو

  بكباش                                                                            

  مدیر الشئون اإلداریة 

  )  يعل إمامیحیى الحریة (   

  .صورة للسید مدیر الشئون الداخلیة واألمن العام 

  .صورة للسید مدیر البولیس 

  ) حسابات(صورة للسید مدیر الشئون المالیة واالقتصاد 

  )مراجعة(صورة للسید مدیر الشئون المالیة واالقتصاد 

  .صورة للسجالت 
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  یناإلدارة المصریة بفلسط

  األشغال العامة

  سري  ۳/  ٦/ ف . أ : رقم القید 

........................................  

  .غزة �السید ظافر الشوا 

/  ۲۹بتاریخ  ۷۱/ بناء على قرار مجلس التحقیق المشكل باألمر اإلداري رقم م   
  .بشأن ما أسند إلیكم ۱۹٥٥/  ۲

  :جزاء اآلتي علیكمقرر سیادة الحاكم اإلداري العام توقیع ال  

 .حرمانكم من مرتباتكم مدة اإلیقاف .۱
 .حرمانكم من مرتب شھرین من تاریخ استالمكم العمل .۲

وفي حالة امتناعكم عن العمل . لذلك أطلب إلیكم العودة إلدارة التنظیم والمساحة

  .٥٥/  ٥/  ۱۹تعتبرون متغیباً بدون إذن اعتباراً من 

  .واقبلوا تحیاتنا

  صاغ مھندس

  ألشغال العامةمدیر ا

  )جمال الدین جنیدي(

  .صورة للسید مدیر الشئون اإلداریة

إلفادتنا عن تاریخ عودة الموظف المذكور  �صورة إلدارة التنظیم والمساحة 

  .للعمل

  ف. أ / د س 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم 

   ٥/٦/٥٥غزة في             د الحاكم اإلداري العام السی

  .استقالة"موضوع ال

  

   رقم  العامة  األشغال  مدیر  السید  كتاب  إلى  تاریخ  ٦/۳/ف۱باإلشارة سري

المبلغ إلي بواسطة البرید المسجل في الساعة الواحدة والنصف من مساء یوم  ٥/٥٥/۳۰

المتضمن حرماني من مرتباتي مدة اإلیقاف ومرتب شھرین من تاریخ استالمي  ٤/٦/٥٥

 المبني على العمل وطلب عودتي إلى إد  على قرار سیادتكم  تنظیم والمساحة استنادا ارة

  .۲۹/۲/٥٥تاریخ  ۷۱/قرار مجلس تحقیق المشكل باألمر اإلداري رقم م

 وال   والعدالة  للقانون  ومخالفة  بحقوقي  مجحفة  القرارات واألمور  ھذه  أن وبما

ھذا كما وأنني  یستطیع مخلوق تنفیذھا لحرمانھ من مقومات الحیاة مدة ثمانیة أشھر تقریباً 

 ۱/۱۲/٥٤لست مذنباً حتى أستحق أیة عقوبة كما وأن شكواي المرفوعة لسیادتكم بتاریخ 
 قد   في الشكوى نفسھا  المفصلة  العامة  مدیر األشغال  الجنیدي   الصاغ جمال  السید ضد

  .أھملت

لذلك كلھ أراني مضطراً لتقدیم استقالتي اعتباراً من ھذا التاریخ محتفظاً بحقوقي 

علیھ السالم  الصدیق ملة أمام المراجع اإلداریة والقضائیة٬ ولي في رسول هللا یوسفكا

أنت حسبي ونعم " ربي إني مظلوم فانتصر " " وإلى هللا ترجع األمور"األسوة الحسنة 

  .الوكیل

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  المخلص 

  ) ظافر الشوا(      

  مھندس تنظیم المدن 

  .لشؤون اإلداریةصورة للسید مدیر ا )۱
  .صورة للسید مدیر األشغال العامة )۲
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .١٤/١٩٥٥قضية عدل عليا رقم 

  .لدى المحكمة العليا بغزة بصفتها محكمة عدل عليا

رئــيس المحكمــة العليــا األســتاذ محمــد عصــام الــدين حســونة وعضــوي  :  أمـام الســادة القضــاة
  .تاذين رزق حلزون وصالح الدين عبد المجيد صالح  المحكمة األس

  .ظافر خليل الشوا من غزة وكيله المحامي األستاذ فوزي الدجاني       : المستدعي

  .سيادة الحاكم اإلداري العام:     المستدعى ضده

  : موضوع القضية

طلــب إصــدار قــرار مؤقــت للمســتدعى ضــده لبيــان األســباب التــي تمنعــه مــن إلغــاء  .١
ـــــه مـــــدة إيقافـــــه عـــــن العمـــــل مـــــن قـــــراره  القاضـــــي بحرمـــــان المســـــتدعي مـــــن مرتبات
 ٬١٥٤ وهـو تـاريخ قبـول اسـتقالته والبـالغ مقـدارها ١٩٥٥/ ٥/٦لـ  ١٣/١٢/١٩٥٤

 .مليم ٥٣٢جنيه مصري و

إصــــــدار قــــــرار قطعــــــي بإلغــــــاء القــــــرار المــــــذكور واألمــــــر بصــــــرف تلــــــك المرتبــــــات  .٢
  .للمستدعي
  .١٩٥٥/ ٨/٨:   تاريخ تقديم القضية

  .٣٠/٦/١٩٥٦السبت :            ة يومجلس

  .وكيل المستدعي وممثل المستدعى ضده األستاذ إبراهيم الدغمة وكيل النيابة:  الحضور

  .بعد اإلطالع على األوراق واإلنصات إلى المرافعة والمداولة قانونا

  .من حيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية
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تخلــص فــي أنــه   -ر عنــه األوراق والمرافعــة علــى مــا تســف -ومــن حيــث أن واقعــة الــدعوى 
بعث مدير اإلدارة الفنية الصاغ جمال الدين الجنيدي إلـى  ١٩٥٤من نوفمبر سنة  ٣٠في 

٬ يســـند فيـــه إلـــى أحـــد مـــوظفي إدارتـــه وهـــو ٦/٣/ ف.الحـــاكم اإلداري العـــام الكتـــاب الـــرقم أ
العليا عن غير طريقه٬ المدعي٬ أنه دأب على مبارحة مكتبه بغير إذنه واالتصال بالرئاسة 

أردف الشاكي كتابه السابق بآخر  ١٩٥٤من ديسمبر سنة  ٤وفي . ويطلب النظر في أمره
يعـزو فيـه إلـى الموظـف المشـكو مخـالفتين أخـريين همـا أنـه قـدم إقــرارا إلدارة  ٦/٣/ف.رقـم أ

المســـتخدمين بصــــفته مهندســــا إلدارة تنظــــيم المـــدن بــــرغم فقــــده هــــذه الصـــفة بعــــد نقلــــه مــــن 
ولمـــا كــان المـــدعي قـــد تقـــدم ابــان ذلـــك إلـــى الحـــاكم . فتــه٬ وأنـــه تـــرك العمــل بغيـــر إذنـــهوظي

يشـــكو فيهـــا مســـلك مـــدير  ١٩٥٤اإلداري العـــام بظالمـــة مؤرخـــة األول مـــن ديســـمبر ســـنة 
اإلدارة الفنيــة حيالــه٬ وذلــك عــن غيــر طريــق المشــكو٬ فقــد أمــر الحــاكم العــام فــي الرابــع مــن 

وبنـاء علـى . لجنـة تحقيـق تؤلـف برئاسـة القائمقـام اإلداريبإحالته إلـى  ١٩٥٤ديسمبر سنة 
ــــة  ــــة بــــين مــــدير اإلدارة الفني ــــت كافــــة األوراق المتصــــلة بالشــــكاوى المتبادل هــــذا األمــــر أحيل
والمــدعي إلــى اللجنــة المشــار إليهــا وقــد رأســها القائمقــام اإلداري واشــترك فيهــا كعضــو الســيد 

  .حمدي البشناق الموظف بإدارة المستخدمين

أصــدر الحــاكم اإلداري  ١٩٥٤مــن ديســمبر ســنة  ١٣وفــي . اشــرت هــذه اللجنــة التحقيــقوب
 ١٠وقـد انتهـت اللجنـة مـن عملهـا بتقـديم تقريـر مـؤرخ . العام أمرا بوقف المـدعي عـن عملـه

وصـــفت فيـــه تصـــرف المـــدعي بأنـــه غيـــر ســـليم غيـــر أنهـــا لظروفـــه  ١٩٥٥مـــن ينـــاير ســـنة 
على أن الحاكم اإلداري العام أمـر . ظيفته إلى أخرىالتمست الرأفة به واالكتفاء بنقله من و 

مــن أنظمــة الخدمــة بالمســتعمرات  ٦٥اســتنادا إلــى المــادة  ١٩٥٥مــن فبرايــر ســنة  ١٤فــي 
. بتشكيل مجلس تأديب يؤلف من مديري الشئون القانونية والتربية والتعليم والقائمقام المـالي

  : هم المسندة إلى المدعي وهيوبناء على هذا األمر وضع النائب العام الئحة بالت
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 .عن غير طريق رئيسه ١/١٢/١٩٥٤أنه تقدم بشكوى للحاكم العام في  .١

أنــــه أرســــل بــــرقيتين إلــــى رئــــيس مجلــــس الــــوزراء ووزيــــر الحربيــــة متخطيــــا الســــلطة  .٢
 .المحلية

مــن  ٢٤وبتـاريخ . أنـه حصـل علـى إجــازة مرضـية عـن غيـر طريــق رئيسـه المباشـر .٣
بتعــديل وصــف المجلــس مــن مجلــس  ٧١/قــم مصــدر األمــر ر  ١٩٥٥فبرايــر ســنة 

بـأمر مـن  ١٩٥٥مـن فبرايـر سـنة  ٢٦تأديب إلى مجلس تحقيق٬ كما أضـيفت فـي 
مســاعد الحــاكم اإلداري العــام إلــى الئحــة االتهــام تهمتــين أخــريين همــا تعديــه علــى 
رئيســه المباشــر بــالقول وٕارســاله إلــى رئــيس مجلــس الــوزراء ووزيــر الحربيــة برقيــات 

٬ وبالجلسـة ١٩٥٥مـن مـارس سـنة  ١٣٬٩تمع مجلس التحقيق يوميوقد اج. أخرى
الثانيــــة رد المــــدعي المجلــــس عــــن نظــــر موضــــوعه ألســــباب أوضــــحها وٕاذ رفــــض 
المجلس طلبه التمس إمهاله أسبوعا ألعداد دفاعه بيد أن المجلس أبى إجابته إلـى 

بـت ذلك فامتنع المدعي حينئذ عن اإلجابـة٬ واكتفـى المجلـس حيـال ذلـك بمـا هـو ثا
قـرار يوصـي  ١٩٥٥من مارس سـنة  ١٩بأوراق  لجنة التحقيق األولى مصدرا في 

 :فيه الحاكم اإلداري العام باآلتي

 .فصل الموظف المذكور من الخدمة اعتبارا من تاريخ إيقافه عن العمل )١

 .حرمانه من مرتبه مدة اإليقاف )٢

فأشـــر الحـــاكم علـــى تقريـــر . فـــي صـــندوق االدخـــار هحرمانـــه مـــن اســـتحقاق )٣
أوافـــــق وتتخـــــذ " بمـــــا نصـــــه  ١٩٥٥مـــــن مـــــارس ســـــنة  ٢١مجلـــــس فـــــي ال

مـن أبريـل  ٤علـى أن مسـاعد الحـاكم أمـر فـي " اإلجراءات القانونية للتنفيذ
مــن قــانون الخدمــة  ٦٦بــإعالن المــدعي بمــا تضــمنته المــادة  ١٩٥٥ســنة 

 .بالمستعمرات
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كتابــا  ١٩٥٥مــن أبريــل ســنة  ٦لمــدعي فــي وبنــاء علــى أمــره هــذا بعــث الحــاكم العــام إلــى ا
تبين لمجلس التحقيق ثبوت التهم الموجهة إليك وأن األمر يقتضـي تطبيـق " أعلنه فيه بأنه 

مـــن أنظمـــة الخدمـــة العامـــة بالمســـتعمرات ولمـــا كانـــت المـــادة المشـــار إليهـــا قـــد  ٦٦المـــادة 
ســاحتك٬  ةرصــة لتبرئــاشــترطت تبليغــك كتابــة باألســباب القــرار المــراد اتخــاذه وٕاعطــاءك الف

قدم المدعي إلى الحاكم  ١٩٥٥من ابريل سنة  ١٦وفي " لذلك نوافي بدفاعك بخالل أسبوع
أمـــر الحـــاكم العـــام بمعاقبـــة  ١٩٥٥مـــن مـــايو ســـنة / ٨وفـــي . العـــام مـــذكرة ضـــمنها دفاعـــه

بحرمانه من مرتب شهرين من تاريخ _ ثانيا. بحرمانه من مرتبه مدة اإليقاف_ المدعي أوال
وقــدم اســـتقالته مــن عملـــه  ٥٥مــن يونيـــو ســنة  ٥مه العمــل ولكـــن المــدعي بــادر فـــي اســتال
كانـت مجحفـة بحقوقـه ومخالفـة للقـانون "إياها على أن القـرارات التـي صـدرت ضـده  امؤسس

" والعدالـة وال يســتطيع مخلـوق تنفيــذها لحرمانـه مــن مقومــات الحيـاة مــدة ثمانيـة أشــهر تقريبــا
  .ت استقالتهقبل ١٩٥٥من يوليو سنة  ٦وفي 

وحيـــث أن المـــدعي الذ بهـــذه المحكمـــة بمقتضـــى الئحـــة أودعهـــا قلـــم الكتـــاب فـــي  
إصدار قرار _ مختصما الحاكم اإلداري العام٬ وطالبا أوال ١٩٥٥الثامن من أغسطس سنة 

مؤقــت المســتدعى ضــده لبيــان األســباب التــي تمنــع مــن إلغــاء قــراره القاضــي بحرمانــه مــن 
٬ تـاريخ قبـول ٥/٦/١٩٥٥وتنتهـي فـي  ١٣/١٢/١٩٥٤بـدأ مـن  مرتبـه مـدة اإليقـاف التـي ت

وعـاب المسـتدعي علـى القـرار . إصدار قـرار قطعـي بإلغـاء الجـزاء المـذكور_ ثانيا. استقالته
محـــل الطعـــن أنـــه صـــدر بنـــاء علـــى إجـــراءات أهـــدرت فيهـــا أحكـــام القـــانون وقواعـــد العدالـــة 

  .وانبنى على وقائع غير صحيحة

_ ١٩٥٥من أكتوبر سنة  ٩ودع قلم كتاب المحكمة في وحيث أن المدعي عليه أ 
الئحـــة جوابيـــة طلـــب فيهـــا رد الـــدعوى علـــى _ إذ أجابـــت المحكمـــة طلـــب المـــدعي المؤقـــت

مــن قـانون الخدمــة العامــة تـنص علــى أن االســتقالة االختياريــة  ٧٥أن المــادة _ أوال: أسـاس
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قالة ومـــن ثـــم كانـــت تتضـــمن إســـقاط جميـــع الحقـــوق المتعلقـــة بالخدمـــة الســـابقة علـــى االســـت
. الدعوى غير مقبولة أصال ألنهـا تـدور حـول أمـور نهـى الشـارع عـن إقامـة الـدعوى بشـأنها

مــن ) ب/٣(فقــرة  ٦٨أنــه لمــا كــان المــدعي موظفــا مؤقتــا غيــر مصــنف فــإن المــادة _ ثانيــا
األنظمـــة العامـــة تعطـــي للحكومـــة الحـــق فـــي إنهـــاء خدمتـــه إذا كـــان مســـلكه أو عملـــه غيـــر 

أن اإلجــراءات التــي اتخــذت قبــل المــدعي تمشــت _ ثالثــا. ييــد بأيــة إجــراءاتمــرض دون التق
مــع أحكــام القــانون كمــا صــدر الجــزاء الموقــع عليــه فــي حــدوده وعلــى أســاس ثبــوت الوقــائع 

  .التي أسندت إليه

وحيــث أنــه يتعــين بــادئ ذي بــدء الفصــل فيمــا ثــاره المــدعى عليــه مــن جريــان حكــم 
ى اإلدعاء الراهن٬ وتنص تلك المادة في فقرتهـا السادسـة من األنظمة العامة عل ٧٥المادة 
أن االستقالة االختيارية تتضمن النزول عن كل حقوق الخدمة الناشـئة قبـل االسـتقالة "على 

 ".وال يجوز التمسك بهذه الحقوق عند إعادة تعيين الموظف المستقيل

ر مشـوبة٬ وحيث أنه سواء أكانـت اسـتقالة المـدعي قـد صـدرت عـن إرادة طليقـة غيـ
أم اضــطر إليهــا تحــت تــأثير اإلجــراءات التــي انتهــت باتخــاذ القــرار محــل الطعــن٬ وبغــض 
النظر عن حـرص المـدعي فـي أن يضـمن كتـاب االسـتقالة االحتفـاظ بحقـه قبـل اإلدارة فـإن 

ال تحــرم المــدعي مــن إقامــة دعــواه _ فــي صــحيح التفســير_ العامــة ةمــن األنظمــ ٧٥المــادة 
م تحظــر علـى مـن قـدم اسـتقالته اختيــارا غيـر المطالبـة بحقـوق الخدمــة الراهنـة٬ وذلـك أنهـا لـ
Right of Service  وما من شك في أن مدار االدعاء ال يمكن أن يعتبـر مـن قبـل حقـوق

الخدمــة٬ إذ هـــو يــدور حـــول الطعــن فـــي القــرار التـــأديبي الــذي أصـــدره المــدعى عليـــه علـــى 
ي عليـه المؤسـس علـى حكـم المـادة ومن ثم يكون دفـع المـدع. أساس أنه عمل غير مشروع

  .من األنظمة العامة في غير محله ٧٥
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وحيـــث أن المحكمـــة تـــرى بعـــد ذلـــك٬ وقبـــل أن تبحـــث فـــي المطـــاعن التـــي وجههـــا   
المــدعي مــن اإلجــراءات التــي اتبعــت ضــده ودفــاع المــدعى عليــه فــي هــذا الشــأن٬ أن تتبــين 

ويبـــين مــــن . حكــــام القـــانونمـــدى مطابقـــة العقوبــــة التـــي انزلهـــا المــــدعى عليـــه بالمـــدعي إل
اإلطالع على األوراق أن المـدعى عليـه أوقـع بالمـدعي عقـوبتين األولـى حرمانـه مـن مرتبـه 

  .مدة اإليقاف واألخرى حرمانه من مرتبه مدة شهرين

وحيث أنه عن العقوبة األولى٬ وهي وحدها محل الطعن فـي الـدعوى الراهنـة٬ فـان   
ى أنه في خصوص إجراءات وقف الموظفين عن من األنظمة العمة تنص عل ١٢٠المادة 

ويبــين مـن اســتعراض . مـن أنظمــة المسـتعمرات ٧٦و ٦٣العمـل وفصـلهم يرجــع إلـى المــواد 
تلك النصوص أن وقـف الموظـف عـن عملـه غيـر جـائز إال فـي حـالتين األولـى إذا اتخـذت 

لـــه قبـــل الموظـــف إجـــراءات الفصـــل مـــن الخدمـــة أو أزمـــع اتخاذهـــا واألخـــرى إذا اتخـــذت قب
 من أنظمة الخدمة العامة في المستعمرات ٦٩ذلك أن المادة . إجراءات جنائية
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إذا رأى الحاكم في أية حال أن المصلحة العامة تقتضي منع الموظف من ممارسـة " تقول 
الموظـف  قبـل هـذا ذعمله فورا جاز له أن يأمر بذلك شريطة أن تكـون قـد اتخـذت أو سـتتخ

إجـــراءات التأديـــب بقصـــد فصـــله مـــن الخدمـــة أو تكـــون قـــد اتخـــذت ضـــده إجـــراءات جنائيـــة 
ومــؤدى ذلــك أنــه فــي غيــر الــتهم اإلداريــة الخطيــرة التــي تســتلزم اتخــاذ إجــراءات الفصــل أو "

الـــتهم التـــي تتخـــذ بشـــأنها إجـــراءات جنائيـــة ال يجـــوز إصـــدار األمـــر بإيقـــاف الموظـــف عـــن 
ان الثابت من أوراق الدعوى أن الحـاكم اإلداري العـام حـين اصـدر ولما كان ذلك وك. عمله

لـم تكـن ثمـة إجـراءات قـد اتخـذت قبـل الموظـف  ١٩٥٤/ ١٣/١٢أمـره بإيقـاف المـدعي فـي 
الموقوف بقصد فصله من الخدمـة٬ كمـا أن اإلجـراءات التـي اسـتقر رأي الحـاكم العـام علـى 

مــن أنظمــة المســتعمرات التــي تخــتص  ٦٥اتخاذهــا قبلــه فيمــا بعــد قــد اســتندت إلــى المــادة 
بتهمــة ســوء الســلوك الــذي ال يرقــى فــي خطورتــه علــى المــدى الــذي يســتأهل اتخــاذ إجــراءات 

ـــك كـــان األمـــر بإيقـــاف المـــدعي المـــؤرخ _ الفصـــل قـــد صـــدر  ١٣/١٢/١٩٥٤لمـــا كـــان ذل
بــاطال٬ وفســد مــا ترتــب عليــه٬ ويتعــين إذن إجابــة المــدعي إلــى مطلبــه بإلغائــه٬ بغيــر حاجــة 

المحكمة إلى التصدي بحث األوجه األخرى التي ساقها المدعي نعيا على القـرار محـل من 
وقـد استعرضـت مـا _ علـى أن المحكمـة تـرى مـع ذلـك . الطعن من حيث القـانون أو الواقـع

  :أنها اتسمت بانحراف٬ وعنت٬ تمثل ذلك_  اتخذ مع المدعي من إجراءات 

مـرؤوس فـي بعـض اختصاصـه ألحـد طرفـي في تأليف لجنة التحقيق برئاسة موظف : أوال 
  .  الشكوى المطروحة عليها
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في إصـرار مـدير التربيـة والتعلـيم علـى المشـاركة فـي عضـوية مجلـس التحقيـق بـرغم : ثانيا 
الثابــت٬ غيــر المنكــور منــه٬ مــن أن لــه مــع المــدعي مــن قبــل مواقــف تــورث الحفيظــة٬ وال 

  . تبعث على الطمأنينة إلى قضائه

ا المجلس بغير حاجة ملحة أو مسوغ مقبول٬ طلب المـدعي إمهالـه إلعـداد في رد هذ: ثالثا
ومــا مــن شــك فــي أن هــذه األمــور . دفاعــه بعــد أن رفــض طلــب رد هيئتــه فــي نفــس الجلســة

فأن إحاطـة . التي شابت إجراءات تأديب المدعي هي مما تنفر عنه قواعد العدالة الطبيعية
ليهــا عــن مــواطن الشــبه والحــرج٬ ويكفــل للمــتهم إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة بمــا ينــأى بمتو 

الطمأنينــــة٬ ويتــــيح لــــه إعــــداد دفاعــــه كــــامال غيــــر منقــــوص٬ أمــــر يلــــزم أن يصــــاحب تلــــك 
  .اإلجراءات بغير نص عليه

  .وحيث أن المصروفات تلزم المدعي عله بصفته إذ خسر الدعوى

  فلهذه األسباب

لغــاء قــرار الحــاكم اإلداري حكمــت المحكمــة حضــوريا بقبــول الطلــب شــكال وفــي الموضــوع بإ
. القاضــي بحرمــان المــدعي مــن مرتبــه مــدة اإليقــاف ١٩٥٥مــن مــايو ســنة  ٨العــام المــؤرخ 

وألزمــت المــدعى عليــه بصــفته٬ رســوم الــدعوى ومصــروفاتها وخمســة جنيهــات مقابــل أتعــاب 
  .٣٠/٦/١٩٥٦صدر في . محاماة

  رئيس المحكمة العليا          قاضي        قاضي

  ٢٤/٧/١٩٥٦غزة          ة طبق األصل   صور                       
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  برقیة

  مصر - السید وزیر الحربیة  

  غزة�السید الحاكم اإلداري العام 

  

أھنئ سیادتكم ونفسي بقضاة مصر الذین یفتخر بنزاھتھم ویعتز بعدالتھم٬ وال 

  .تأخذھم في الحق لومة الئم

  ظافر

۸-۷ -٥٦ 
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  ٥/ ت . ج : الرقم                                 جمعیة التوحید

   ۱۳/۸/٥٦-ھـ۱۳۷٦/محرم/٦: التاریخ                                غزة   

  )قصص في التاریخ(كتاب: الموضوع               ۱۳٦۸سنة 

  

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  .السید الحاكم اإلداري العام

  :السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

للسنتین الثالثة ) قصص من التاریخ(لقد وقع نظرنا على كتاب األستاذ حنا دھده  

  :عالناً على غالف الكتاب٬ ھذا نصھوالحظنا إ. والرابعة االبتدائیتین

  :انتظروا قریباً   

  هللا في المرحلة األخیرة: كتاب

المسئولین الذین قرروا تدریس الكتاب وإننا لنستغرب كیف مر ھذا العنوان على 

  .مع أنھ ینطوي على معنى الكفر الصریح

 أو   المحفوظة  سواء  الكتب  ھذه  مغلفات  إتالف  في  بالنظر  التكرم  نرجو لذلك

  .المتداولة بین أیدي الطلبة

  .وهللا أكبر والعزة � ولرسولھ وللمؤمنین

  

  .للسید مدیر التربیة والتعلیم: نسخة

  .إلسالمي األعلىللمجلس ا: نسخة

 جمعیة التوحید
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  ۱۸/۱۷/غ ش : رقم القید    غزة                       إدارة الحاكم اإلداري العام لقطاع 

  ۱٥/۸/٥٦: التاریخ                              الشئون الداخلیة واألمن العام           

  *** اإلدارة*** 

  المستخدمین المدنیین والعسكریین

.........................................  

  السید ظافر خلیل الشوا

( لقد تقرر قبول استقالتك من الخدمة بإدارة الحاكم اإلداري العام لقطاع غزة   
  .٥/٦/۱۹٥٥اعتباراً من ) التنظیم  �إدارة األشغال العامة 

وه بما قمت بھ من جھود مشكورة وما أبدیتھ من نشاط وبھذه المناسبة یسرنا أن نن  

  .وتفان في كل ما أسند إلیك من أعمال طول مدة خدمتك

واإلدارة إذ تأسف لحرمانھا من خدماتك تتمنى لك في مستقبلك دوام النجاح   

  .والتوفیق

  .وهللا أكبر والعزة للعرب

  

  بكباشي

  مدیر اإلدارة

  )محمد سلیمان الغرابلي ( 

  .د مدیر األشغال العامةصورة للسی

  .محمد/ ك .س
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  ۱۸/۱۷/غ ش : رقم القید      غزة                     إدارة الحاكم اإلداري العام لقطاع 

  ۱٥/۸/٥٦: التاریخ                              الشئون الداخلیة واألمن العام           

  ***دارة اإل*** 

  المستخدمین المدنیین والعسكریین

.........................................  

  ))شھادة خدمة (( 

أن السید ظافر خلیل الشوا كان عند  �تشھد إدارة الحاكم اإلداري العام لقطاع غزة      

ال العامة بدء ھذه اإلدارة أعمالھا بفلسطین بوظیفة الرسام والمساح المسئول بإدارة األشغ

واإلقرارات المحفوظة بملف خدمتھ أنھ عین في عھد االنتداب  �ویستدل من األوراق  �

  .۹/۳/۱۹٤۱بتاریخ 

/  ٦/  ٥ھذا وتشھد إدارة األشغال العامة بغزة أنھ كان قبل استقالتھ التي قبلت بتاریخ     
 وكا ۱۹٥٦  بالوكالة  التنظیم  المدن ورئیس دائرة  مھندس تنظیم ن مخلصاً یشغل وظیفة

  .ومجداً في عملھ٬ ممتازاً في سلوكھ٬ مثالیاً وموضع تقدیر رؤسائھ

  وهللا أكبر والعزة للعرب٬٬٬

  

  بكباشي                    

  مدیر اإلدارة                 

  )محمد سلیمان الغرابلي ( 

  .صورة للسید مدیر األشغال العامة

  .محمد/ ك .س
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   ۷۷جمادي الثاني سنة  ۳                                                    جمعیة التوحید   

  ۲۰/۱/٥۸                     ۱۳٦۸سنة 

  غزة �دار التوحید 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  أخي األجل أمین الجماعة حفظك هللا من كل سوء آمین٬

  وبعد٬... السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ 

 أن ال تقطعھا طال انتظارنا إلرشا   داتك وحكمك وتوجیھاتك الغالیة٬ وقد عودتنا

  فما خطبك یا ترى؟. اعن

عد الخطوب عنك٬ وما قلت ما وأنا أول من یسأل هللا تعالى أن یب قلت ما خطبك؟  

فلیس من شأنك أن تلھو عن أسمى غایة٬ بذلت في سبیل تحقیقھا كل غال ونفیس٬  لھاك؟

 وتذ  تحترق  كالشمعة٬  كنت فینا  الفناء لقد  ونأمن  الظالم٬  في  فنبصر  علینا وب لتضيء

  .والتردي في المھاوي والحفر

 أخي٬     ذنبي والحقیقة تأبى ٬ فما قصدت مدحكلمة غیر واضحةحسبك یا ك٬ فما

  إال أن تتجلى واضحة 

  وابتھجت بك دار التوحید...... رأیتك اللیلة فابتھجت 

 لغرفة اإلدارة ألطلعك على ما جد في غیبت ك٬ وفسرت رؤیاك بأن رسالة منك وصعدنا

 طیفك   فأطعت أمر  التوحید٬  دار  على  قلق  عرفت بأنك  ھذا  أجد  لم  ولّما  إلینا٬ ستصل

وكتبت ھذا الكتاب إلیك لتطمئن٬ وقفت على كل صغیرة وكبیرة٬ وھذا من حقك یا أخي 

  .وأنت أمین الجماعة٬ وعلینا إطاعة أمرك واجبة

األخ أبو معین كتاباً لسیادة القائمقام اإلداري  بدأت أزمة دار التوحید بعد أن كتب  

مجلس اإلدارة وأسماء أعضائھا٬ وعلى األثر طلب منا ) كلمة غیر واضحة( یشعره فیھ 

أن نرسل نسخة عن قانوننا األساسي والداخلي وصورة عن كتاب سیادة الحاكم اإلداري 

 استد  وثم  فامتثلنا٬  فتح الدار٬  بموجبھ  الذي رّخص لنا    معین لمقابلة العام عي األخ أبو

 ال   اإلدارة  أن  وبساطة  صراحة  بكل  وأُفھم  العام٬  واألمن  الداخلیة  الشئون  مدیر السید

 اعترافھا   القائمقام یشعر بعدم  كتاب من السید ترغب باإلبقاء على دار التوحید٬ وجاءنا

 : فأجبتھ بالرسالة التالیة. بنا٬ ویأمرنا بإیقاف النشاط
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  

  غزة �السید القائمقام اإلداري 

  وبعد٬٬..السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ

ه وكیل أمین الجماعة السید االذي تلق ٥۱-۱۰-۲٤تاریخ  ۳/۱باإلشارة لكتاب سیادتكم رقم 

  :عرض ما یليأ ٬بھذا الیوم القیشاويعوني 

  

ۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱچٱ: اال لقولھ تعالىوامتث ٬تنفیذا ألمر سیادتكم .۱
ٱیٱٱی ٱ  التوحید حل اللجنة الثقافیة ٥۹٬: النساءچٱ یٱ مع  ٬فقد قررت إدارة

 اعتباراً   أعمالھا  جمیع  عن  متوقفة  بأنھا   العلم  تاریخ  ألمر  ٤۷-٥-۱٤من وفقا

وقررت كذلك حل اللجنة الریاضیة وإیقاف نشاطھا  .السید مفتش بولیس المدینة

 الیومیة بإلغاء  التدریبات  إال  .المباریات وجمیع  التوحید  دار  في  یبق  لم وھكذا

ویذكر فیھ اسم هللا  عدا صالة الفجر٬ ٬مسجد صغیر تقام فیھ الصلوات في أوقاتھا

 أي  ٬صالح نشءٌ تعالى   في  وحده  تعالى  هللا  لعلم  الدار  ھذه  في  وجوده لوال

 .نتسبالجماعات ترّدى أو ألي الكتل الھدامة ا
 بناءً إنن .۲  ھذا  أمر سیادتكم  أصدرتم  قد  بأنكم  نعتقد  أقوال  ٬على تقاریر ا مصدرھا

 ألسنة السوء عن جمعیتنا  منھم و ٬تناقلتھا  المضللون عنھا حسداً إشاعات روجھا

 الفتنة بغیة إغالقھا  أثاروا  لقد  یریدون لیطفئو٬ أو كیدا٬ً نور هللا  اوھم بذلك أنما

كم كنا نتمنى لو اتصل بنا أصحاب تلك .   ورهویأبى هللا إال أن یتم ن ٬بأفواھھم

 التقاریر   وتثبتوا٬  معلوماتھم  صحة  كان من  وما  سیادتكم٬  على  عرضھا قبل

لیكونوا على ثقة ٬ لمسئول منا أن یمتنع عن إعطائھم البیِّنات المشفوعة بالبراھین

 فی  یكتبون٬  ضمائرھممما  ویرضون  العدالة  عنھم ٬خدمون  هللا تعالى  ٬فیرضى

ٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱچٱالقائل في كتابھ العزیز وھو  ٱ ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱ
 .٦: الحجرات چٹٱٱڤٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱ

 أن تعرِّ  .۳  أن نطلب من سیادتكم  من نفولیس لنا  فبنا أوقعا  أن سوَّ ٬  بعد د صفحتنا

 أّنا٬ غیر الماضیة تشبھا شائبة طیلة السنوات التسع كانت عندكم نقیة بیضاء٬ لم
 أن تت  إلى دفاعنانرجو  باالستماع  المحمود كرموا  وسیرھا ین مثبت. عن جمعیتنا



- ۲٦۱  - 
 

فما منا من  .لیظھر الحق ویزھق الباطل٬ قولنا بالحجة الدامغة والبرھان القاطع

 .إنھ نعم الوكیل ٬علیھ توكلنا ٬وهللا على منا نقول شھید ٬زیغ وال عوج
  ذنھ تعالىوهللا أكبر و� العزة ولرسولھ وللمؤمنین والنصر قریب بإ

  أمین السر

وعلى أثر ھذه الرسالة استدعاني السید مدیر الشؤون الداخلیة واألمن العام ودار بیننا 

 .نقاش حول الموضوع٬ لم یشترك فیھ السید مدیر المباحث العامة الذي حضر الجلسة
وفي الیوم التالي دعاني األخ أبو  .وخرجت من غرفة سیادتھ وھو مظھر عدم القناعة

نع السید فأفھمني سیادتھ بأنھ استطاع أن یق ٬مقابلة السید مدیر المباحث العامةمعین ل

 ب  الداخلیة    الشؤون  سیرنامدیر  فأكدت  .سالمة  أخرى  مرة  سیادتھ  لغرفة ودعاني

  .أمره ھ عنت سیادتھ لعدول٬ وشكرأقوالي السابقة

 ھدأت العاصفة  � تعالى وحده ٬وھكذا  ال ٬والفضل  نشاطھا  للجمعیة  ٬ریاضيوعاد
د تطھیرھا من بعض الفوضى التي وسیعود نشاطھا الثقافي قریبا إن شاء هللا تعالى بع

  .تھا الظروف الماضیةخلق

 ی  أمر  صدر  لقد  في  االنخراط  الموظفین  على  من  النواديحظر  بإذن والھیئات إال

   الموظف  الداخلیةومدیر  الشؤون  مدیر  السید  من  .موافقة  معین  أبو  األخ فاستقال

 واجباتھم كأعضاء  ٬وكان لي شرف القیام بمنصبھ .رةاإلدا رأیت البعض قد تناسوا

  .موحدین فعزمت على استعمال الشدة في غیر عنف
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  .٥/ ت .ج: الرقم                                                                جمعیة التوحید
  ھـ۱۳۷۸/محرم/ ۱٦: التاریخ                                                           ۱۳٦۸سنة 

 م۲/۸/۱۹٥۸                                                            غزة �دار التوحید 
  

  

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  غزة �السید الحاكم اإلداري العام 

  عامبواسطة السید مدیر مكتب الحاكم اإلداري ال  

  لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ٬ وبعد٬ا    

نستھل رسالتنا بعد حمد هللا تعالى والثناء علیھ والصالة والسالم على خاتم أنبیاءه ورسلھ٬ 

بالترحیب بسیادتكم أجمل ترحیب سائلین المولى أن یجعل عھدكم٬ عھد سیادة وطمأنینة ٬ 

  -:قا٬ راجین التكرم بالنظر فیما یليیسود فیھا العدل ویزھق الباطل إن الباطل كان زھو

 بتقیید   ابتدأت  والتي  التوحید  جمعیة  على  اإلدارة  حملة  سبب  ما  ندري ال

)  ۱٤/٥/٥۷خ٬ تاریخ  ح٤۹/۲بموجب كتاب مفتش بولیس المدینة رقم ( المحاضرات 
 وقد قابلت السید مدیر األمن و  التي ھي من ضمن نظام الجمعیة المصدق علیھ رسمیا٬ً

   الشئون  أغسطس  أوائل  في  اإلداري ۱۹٥۷الداخلیة  غزة  حاكم  السید  حاضراً  وكان م

السابق٬ وموجز القول  بعد أن أوضحت لسیادتھ غایة الجمعیة وحسن صلتھا مع اإلدارة 

 مث  وأن  الماضي والحاضر٬  في  كمثل  محاضرة  بكل  الذي یستأذن شخص رخص لھ ل

  .لذي یصعب تطبیقھمسدس وكلما أراد حملھ وجب علیھ االستئذان٬ األمر ا

  ألم یعتمد اإلخوان المسلمون في قتلھم النقراشي على آیة من القرآن؟: فقال سیادتھ

  .۱۸: فاطرچٱ ۋٱٱۅٱٱۅٱٱٱٱۉٱٱۉچٱ: وما دخلنا في ھذا وهللا تعالى یقول: فأجبت

  ألیس في القرآن أو في الحدیث آیة تعارض سیاسة الدولة؟: فقال



- ۲٦٤  - 
 

 : فأجبت  ینص دستورھا  دولة  دبأن  وال حدیث یعارض أن  آیة  ال  معناه ٬   اإلسالم ینھا

  .سیاسة الدولة

 كانت أول  فأصر سیادتھ على رأیھ ولم یحاول رفع األمر للمراجع اإلیجابیة ألن الفترة

  .عھد عودة إخواننا المصریین للقطاع

ثم تال ذلك ما لم یكن في الحسبان ولم یخطر على بال أحد وھو إصدار كتاب من السید 

 ( اإلداري  القائمقام   ۳/۱۰رقم  بیان )  ۲٤/۱۰/٥۷بتاریخ  دون  الجمعیة یقضي بإقفال

كتاباً رقم ( األسباب فاعترض على ھذا األمر أمین سر الجمعیة األخ أحمد فاضل المالح 

    ٥/تج  بتاریخ )  ۲۷/۱۰/٥۷تاریخ  الداخلیة  والشئون  األمن  مدیر  السید فاستدعاه

۱٦/۱۱/٥۷  
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 لید  اإلجراء  بأي سبب لھذا  سیادتھ  یدل  العدالة افلم  تقتضیھ  ما  وھو  السر  أمین  عنھ فع

م أحمد زھیر لجلسة السید مدیر المباحث المقدّ  سیادتھ على األمر وقد كان حاضراً  وأصرَّ 

 التالي بتاریخ   فاضل المالح في الیوم  ٥۷-۱۱-۱۷الذي استدعى أمین السر األخ أحمد
 الجمعیة وأبلغ  ضد  شيء  یوجد  ال  بأنھ  الداخلیة  والشئون  األمن  مدیر  السید  اقنع  أنھ ھ

 وأنكم  محمود  مدیر  وسیرھا  إلى مكتب السید  اصطحبھ  ثم  استئناف نشاطكم تستطیعون

 الذي  نفس البالغ األمن والشئون الداخلیة  لجأت .أبلغھ  بإقصاء  ثم  لشل الجمعیة اإلدارة

وأكرم  ٬كاألخوین أحمد فاضل المالح ]وغیر موظفین[رة من أعضائھا من موظفین الخی

 رحمة  عضو  ٬أبو  والثاني  العام  ھذا  حتى  وعضو  للجمعیة  سر  أمین  أول  ھو واألول

 العام وانتسب للجمعیة ھـ۱۳۷٤إداري من سنة  ذنب  ٬ وذلك بغیر۱۳۷۰ سنة حتى ھذا

حرصھ  مامت ٬اقترفوه أو جرم ارتكبوه مع أن الموظف أحرص على التعاون مع اإلدارة

 األعمال ألنھم یدركون المسئولیة ویحرصون على  ٬على عملھ والصالحون أولى بقیادة

  .النظام ویقومون باإلصالح على أكمل وجھ

في الشھر الماضي السادة حاكم غزة اإلداري وقائد المخابرات ومدیر الشئون  زرتلقد 

 المباحث  ومدیر  سبباً  ٬العامة  أجد  ا فلم  التي  اإلجراءات  التي  تخذت ضدّ لھذه الجمعیة

 مثالً   وكانت  أعوام  عشرة  تأسیسھا  على  السلطة  مضى  مع  والتعاون  الصلة  حسن في

ا ال كھیئة وال كأفراد سوى ما حصل من دفاع منّ  ٬ا قطنالقائمة في البالد ولم یلفت انتباھ
 شنَّ    حینما  في  وذلك  بالسلطة  مستعینین  الجمعیة  على  حملتھم  المسلمون  شھراإلخوان

حمد كامل ونذكر بالخیر نصیر الحق السید قائد المخابرات البكباشي م ۱۹٥۲ سنة زتمو

 فكتب الب  التوحیدوكان هللا معنا  لدار  مثبت بكتب رسمیة  ٬فللبیت رب یحمیھ ٬قاء وھذا

 الموظفون والناس أجمعون  أو ریب .ویعرفھ  شبھة  أیة  حول الجمعیة  ٬فإن كانت تحوم
 أن تكون ا: فنحن بین أمرین  قبل العدوان الغاشم وطیلة إما  ومباحثھا  بمخابراتھا إلدارة

 كانت تدري ةتسع فھو غیر  ٬فإن صح أحدھما .سنوات ال تدري حقیقة الجمعیة أو أنھا

 المسئولیة  من  یعفیھا  وال  ھذه  .الئق  غایة  حقیقة  تعرف وتعلم  أنھا  الواضحة والحقیقة

 ٬ومعلوماتھا أصح وأدق .سیرھاوتعاونھا وسالمة  ٬قالجمعیة المثبتة في نظامھا المصدّ 
 سنوات  تسع  خبرة  خالصة  مع  .ألنھا  واحد  عام  ولمدة  فھي  الحالیة  المعلومات أما

  .االحترام

على  حینما یرى اإلدارة المسلمة أجھزت سیادتكم الرأي العام تتصورواأرجو أن 
 سبب  بال  القطاع  في  الوحیدة  اإلسالمیة  الجمعیة  التوحید  جمعیة ٬جمعیة  على  وأبقت

 األمریكیة  المسیحیة  أرضاً  ٬الشبان  مسلمین  ٬وأعطتھا  من  للموظفین  المجال وأفسحت

  الفارق من غایة االثنتین ُبعد مع ٬ومسیحیین باالنتساب إلیھا
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 ]   المصدر  السجون ] الشطب من  الذین كان مأواھم ویرى في نفس الوقت الشیوعیین

 الم ٬والمعتقالت  المقاالتیقودون  ویدمجون  الخطابات  ویلقون ویدیرون  ٬ظاھرات

 فیھا  ویدرسون   ٬المدارس  الذي  على  سیصبغاألمر  القائمة  المبادئ  بھذه  العام الرأي

 والتي ال تعرف حدوداً   والفوضویة   اإللحاد  نحو ال  "موسكو"لشعب أو وطن وتوجھھم
في القاھرة تضرب بید من في حین أن الحكومة المركزیة ٬ نحو القومیة العربیة والقاھرة

ٱٱہٱٱہٱٱچٱوالقانون یحرم الشیوعیة في ھذا القطاع  ٬حدید على الشیوعیین ڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱ
  .٤۸: النساءچٱ ہٱٱٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱے

 ٬لقد كان نداء جمیع أھل ھذا القطاع في الداخل والخارج ابلغ رد للذین یعبثون في الظالم
 ٬حریة أوسعب أن نعامل معاملة أكرم ونعطى اجوكان الو ٬ویصطادون في الماء العكر

وتحرم جماعة  ٬ل أیدي نظیفة تفعل الخیرار یذكر فیھا اسم هللا تعالى وتغال أن تعطل د

چٱ) رسالة التوحید ( تدعو ألصدق دعوة وتحمل أنبل رسالة  ٬تقول ربنا هللا ثم استقامت
ٱ  وھو الشعار الذي۹۲ ٬: األنبیاء چڀٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱ

اتحاد مصر وسوریا العزیزتین  ةدالیامة للقوات المسلحة المثبت على ماتخذتھ القیادة الع

 الموافق ۱۳۷۷رجب ۱۲في   وقد كان لنا شرف السبق في اتخاذه شعاراً  ۱/۲/۱۹٥۸ھـ
  .األمر الذي یشرح صدر كل مسلم واع ٬للتوحید وھو المثبت أعاله

 بحض  خیراً  استبشرنا  ا لقد  تحفیظ  على  الكریمسیادتكم  هللا  ٬لقرآن  یحفظ ومن

تطھیر الشیوعیة من القطاع وخاصة المدارس التي لیس ٬ وما نرجوه من سیادتكم ٬یحفظھ

ولیس إعادة الحق إلى نصابھ بممارسة الجمعیة نشاطھا حسب نظامھا  ٬ھي معمل األجیال

نھم اإلدارة حرما أرادتوعدم إقصاء من  ٬والسماح للموظفین باالنتساب إلیھا ٬المصدق

 فحسب  بالمعونة  ٬من عضویتھا  وتمدوھا  برعایتكم  الجمعیة  ھذه  سیادتكم  أن تشملوا بل

 واإلرشاد   للوعظ  الشریف  األزھر  وبعثة  الدیني  المعھد  وحض أساتذة  والمادیة األدبیة

أملنا مسیحیین بالمعونة من وراء التجار٬ فكما أن أمریكا تمد جمعیة الشبان ال .الحتضانھا

ٱچٱ في سیادتكم أكبر ٱٱہٱ ٱۀٱ ٱۀٱ ٱچٱٱچٱ ٬ ۳٥: محمد چڻٱٱڻٱ ٱچٱ چٱ
  .٤۰: الحج چچڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱ

إن نرید إال اإلصالح ما استطعنا وما توفیقنا إال با� علیھ توكلنا وإلیھ ننیب وھو حسبنا 

  .ونعم الوكیل

  جماعةأمین ال                .وهللا أكبر و� العزة ولرسولھ وللمؤمنین                      
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  القاھرة �السید الرئیس اللواء أركان الحرب محمد نجیب 

  

  .عدتم والعود أحمد٬ عشتم رمزاً لالتحاد٬ وقائداً للجھاد٬ ولینصرن هللا من ینصره

  

  جمعیة التوحید
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  قانون الجمعیات واألندیة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

  قانون الجمعية اإلسالمية بغزة                                                                       

الحمد هللا رب العالمين٬ والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين٬ وعلى آله       
  ٬وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين٬ أما بعد٬

فقد مّن اهللا جل شأنه علينا٬ لنهدي بهديه إلى صراطه المستقيم٬ إصالحًا للمجتمع٬       
فأسسنا   ١٣)كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته ( وشعورًا بالمسئولية٬ وقيامًا  بالواجب٬ 

  ـ :الجمعية التالي وصفها

  النظام األساسي      

هـ  ١٣٩٦زها غزة٬ تأسست في رجب الجمعية اإلسالمية٬ ومرك: ـ اسم الجمعية١مادة 
  .٧/١٩٧٦الموافق 

  ".ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا : "ـ الشعار٢مادة 

هداية الناس إلى الدين اإلسالمي الحنيف٬ والعمل به٬ روحيًا بالعبادة٬ : ـ الغاية٣مادة 
  .وعقليًا بالعلم٬ وبدنيًا بالرياضة٬ واجتماعيًا بالمواساة

                                                           
 ُكلُُّكمْ « :  َیقُولُ  وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولَ  َسِمْعتُ :  َیقُولُ  ُعَمرَ  ْبنَ  هللاَِّ  َعْبدَ  عن -]البخاري [  ۱۱الجمعة باب  ۸۹۳ ۱۳
ِتھِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  َوُكلُُّكمْ  ٬ َراعٍ  ِتھِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َراعٍ  اإلَِمامُ  ٬ َرِعیَّ ُجلُ  ٬ َرِعیَّ ِتھِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  َوْھوَ  أَْھلِھِ  ِفى َراعٍ  َوالرَّ  ْلَمْرأَةُ َوا ٬ َرِعیَّ
ِتَھا َعنْ  َوَمْسُئولَةٌ  َزْوِجَھا َبْیتِ  ِفى َراِعَیةٌ  ِدهِ  َمالِ  ِفى َراعٍ  َواْلَخاِدمُ  ٬ َرِعیَّ ِتھِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َسیِّ  - َقالَ  َقدْ  أَنْ  َوَحِسْبتُ :  َقالَ  - َرِعیَّ
ُجلُ  ِتھِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  أَِبیھِ  َمالِ  ِفى َراعٍ  َوالرَّ ِتھِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َراعٍ  مْ َوُكلُّكُ  َرِعیَّ  .  »  َرِعیَّ
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كالوعظ٬ واإلرشاد٬ والخطابة٬ والمحاضرات٬ والتعليم٬ : بل المشروعةالس: ـ الوسيلة٤مادة 
وٕاقامة الحفالت التمثيلية٬ والمباريات الرياضية٬ وتكوين الفرق الكشفية٬ ومواساة المعوزين٬ 

  .وٕانشاء المؤسسات الخيرية

ـ ال تسمح الجمعية ألعضائها بممارسة السياسة الحزبية٬ والمبادئ الفوضوية ٥مادة 
  .مةالهدا

  واهللا تعالى ولي التوفيق   

 .األساسي من قبل السيد خليل القوقا رئيس الجمعية نكلفت بتحضير هذا القانو 

 هـ ١٣٩٦تأسست في رجب سنة 

  م ١٩٧٦تموز سنة                                                      
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  ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  " مقدمة "                                        

  ) الجمعية اإلسالمية ( 

والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين٬ وعلى آله  ٬الحمد هللا رب العالمين     
  .به ومن دعا بدعوته إلى يوم الديناصحأو 

القهار٬ على هذه الفئة من عباده المسلمين٬ بأن اهللا مالك الملك الواحد  قد منّ فأما بعد٬ 
يكون لهم شرف تأسيس هذه الجمعية٬ في هذا البلد٬ شعورا بالمسئولية٬ وقياما بالواجب٬ 

عليهم آياته ويعلمهم  منهم يتلو وتحدثا بالنعمة٬  إذ بعث اهللا في سلف هذه األمة٬ رسوالً 
النور٬ ومن الضاللة إلى الهدى٬ الكتاب والحكمة ويزكيهم٬ فأخرجهم من الظلمات إلى 

ومن الشرك إلى التوحيد٬ فخلفوه في إمامة البشر الكبرى وحمل األمانة العظمى٬ وتبليغ 
ٺٱٱٺٱٱٺٱٱچٱ: الرسالة الخالدة٬ وجاهدوا في اهللا حق جهاده٬ فاستحقوا الخطاب الكريم 

٬  ۱۱۰: آل عمرانچٱ ٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹ
ٱچٱ ٱ ٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱ چٱ ڦٱ

ٱچٱ٬  ۱٤۳: البقرة ٱپٱٱٱپٱ ٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱ ٱٻٱ ٱٱٻٱ ٱ آل  چٱٱ
ٱچٱ٬  ٥۳: عمران ٱٱىئٱٱىئٱ ٱٱېئٱ ٱۈئٱٱۈئٱٱېئېئ ٱۆئٱ ٱ ٱٱۇئٱٱۆئٱ ٱۇئٱ ٱوئٱ ٱەئٱٱوئٱ ٱەئٱ آل  چائٱ
کٱٱکٱٱٱٱٱچٱ٬  ۱۰: الكھف چگٱٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱچٱ ٬ ۸: عمران

ېئٱٱېئٱٱېئٱٱچٱواجعلنا من  ربنا  ۸۹٬: األعراف چکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱ
ٱٱٱجئٱٱحئٱٱمئٱٱىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱÙٱٱٱ ٱ ٱ ٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱٱیٱٱیٱ ىئٱ
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ٱ ٱٱٺٱ ٱٺٱٱٺٱ ٱڀٱ ٱ ٱڀڀ ٱٱڀٱ ٱپٱٱپٱ ٱپٱٱپٱ ٱٻٱٱٻٱ ٱٻٱ ٱ آل  چٱٱٱٻٱ
                                                                      . ۱۷٤ - ۱۷۳: عمران

  )النظام  األساسي ( 

جمعية أطلق عليها ...................  تأسست في ..............في يوم   )١مادة ـ(
وأن  ........................على أن يكون مركزها في ) الجمعية اإلسالمية (اسم 

  .وخارجها ........................تؤسس لها فروع داخل

  .)ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا(ـ :هو  الجمعية هذه شعار) ٢مادة ـ(

  ـ :هي  الغاية من تأسيس هذه الجمعية ) ٣دة ـما( 

ٱٱڇٱٱڇٱٱچٱأ ـ الدعوة العامة للدين اإلسالمي الحنيف  ٱچٱٱڇٱٱڇٱ چٱٱچٱ

٬ ۱۹: آل عمرانچٱ ڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱچچٱ ۳٬: المائدةچٱ ڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌ

ٱچٱ ٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱ ٬ ۸٥: آل عمران چڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱ

  .۳۳: فصلت چڎٱٱٱٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱچٱ

ۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱٱېئٱٱچٱب ـ مكافحة اإللحاد والمبادئ الفوضوية الهدامة 

  .۲٥: األنفال چىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱٱیٱٱىئېئ

ٱٱىئٱٱٱىئچٱج ـ رفع المستوى الثقافي بنشر العلم الصحيح  چٱ ۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱ
  .۱۱٤: طھ چٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱچٱ٬ ۹: الزمر
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المؤمن القوي خير وأحب إلى  ( ياضي بنشر الرياضة البدنية والكشفيةد ـ رفع المستوى الر 
  ) .اهللا من المؤمن الضعيف وفي كل خير 

ٱۆئٱٱچٱه ـ رفع المستوى االجتماعي لتحقيق العدالة االجتماعية  ٱ ٱوئٱٱۇئۇئ ٱوئٱ ەئٱ

  .۲: المائدةچٱ ۆئٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱٱٱېئ

ىٱٱٱٱٱٱٱٱېٱٱىٱٱٱٱېۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱېچٱو ـ القيام باإلصالح العام 

  .۱۰٥: التوبة چائٱٱائٱٱٱٱٱەئٱٱەئٱٱوئٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱوئٱٱ
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ٱہٱٱچٱالوسيلة لتحقيق غاية الجمعية هي السبل المشروعة  )٤مادة ـ ( ٱہٱ ٱ ٱہٱ ہٱ

ٱٱڍٱٱچٱ٬  ۱۲٥: النحلچٱ ھٱٱٱھٱٱھھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓ ڇٱٱڇٱ

ٱٱکٱ ٱڈٱٱژٱٱژڑٱٱڑٱ ٱٱڎٱٱڈٱ ٱٱڌڎ ٱ ٱ ٱڌٱ ٱٱڍٱ ٱکٱٱکٱٱٱگٱ   ۱۰۸٬: یوسف چکٱ
   ـ:والتي منها 

إلقاء الخطب والمحاضرات وٕاقامة الروايات التمثيلية في دار الجمعية وفي اإلذاعة :  أ 
  .والتلفزيون واألمكنة العامة 

  .وٕانشائها وٕاصدارها) الصحف والمجالت والنشرات ( النشر في :  ب

  .إنشاء الفرق الرياضية والكشفية:  ج

في البالد التي هي في ) والمستشفى  ٬المسجد٬ والمدرسة( ء وحدات مكونة من إنشا:  د
  . حاجة ماسة إليها

إنشاء المالجئ الخيرية لأليتام والمشردين والعجزة والمعوزين في البالد اإلسالمية   :ه
التي هي في حاجة ماسة إليها ومساعدة المالجئ الموجودة حاليا وتنظيم إنفاق 

  .المنكوبين والملهوفين في أي مكان وٕاغاثةإلحسان الزكاة والبر وا

 

  " عبد اهللا "                                                               

  ظافر خليل الشوا                                                               
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  قانون الجمعيات العثماني

  ألولالفصل ا

 هي مجموع مؤلف من عدة أشخاص لتوحيد معلوماتهم أو - :الجمعية -١ �المادة 
  "١"ربح به اقتسام ال قصدمساعيهم بصورة دائمة ولغرض ال ي

إن تأليف الجمعية ال يحتاج إلى الرخصة في أول األمر ولكنه يلزم في كل  - ٢ -المادة
  .احال بمقتضى المادة السادسة إعالم الحكومة بعد تأسيسه

شركة مؤلفة من عشرين شخصًا أو  علىإطالقه يدل على أنه ال يشترط عدد معين فيطلق اسم جمعية " : ١"تفسير
  .أقل

ليه كل واحد من األعضاء بقدر إعضائها عهد ملزم لغرض معين يسعى شرط الجمعية أن يكون بين أ  
اسم جمعية على اجتماع يدعو إليه طاقته كما يفهم من قوله لتوحيد مساعيهم بصورة دائمة فال يطلق من ثم 

بمباحثات علمية ولهو وطرب وعزف وغناء ولو  الدساكرو األستاذ وتالميذه في أيام الفراغ ليلهوهم عن بيوت القهوة 
  .كان لهذا االجتماع أوقات معينة بشرط أال يكون هناك عهود متبادلة لغرض معين أو شروط لقبول الطالب

العمل٬ فالعضو العامل والعضو غير العامل سّيان في الحكم٬ يفهم من ال يشترط في الجمعية تساوي   
قوله بصورة دائمة إن هذا القانون ال يشمل الجمعيات المؤقتة التي تؤلف لغرض مؤقت وتنتهي بنهاية أمره كجمعية 

 وعمر  أوعقدت إبان االنتخاب لمجلس النواب وغرضها التشاغل بأمر انتخاب زيد 
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خالف ألحكام مال يجوز تأليف جمعيات مستندة على أساس غير مشروع  و   ـ٣المادة ـ
القوانين واآلداب العمومية أو على قصد اإلخالل براحة المملكة وبكمال ملكية الدولة أو 

  .تغيير شكل الحكومة الحاضرة أو التفريق سياسة بين العناصر العثمانية المختلفة

  .من الممنوع تأليف جمعيات سياسية أساسها  أو عنوانها القومية أو الجنسية   ـ٤ـ المادة

إن عضو الجمعية يشترط فيه أال يكون سنه دون العشرين وأن ال يكون    ـ٥ـ المادة
  .محكوما علية بجناية أو محروما من الحقوق المدنية

عند توقيف  يجب حاالً عليه  تأليف الجمعيات السرية فبناءً  يمنع منعا قطعياً   ـ٦ـ المادة
الجمعية أن يعطى مؤسسوها إلى نظارة الداخلية إذا كان مركزها في دار السعادة وٕالى 

منهم  ومختوماً  ممضياً  بياناً (أكبر مأموري الملكية في المحل إذا كان مركزها في الخارج 
دارة يحتوي على عنوان الجمعية وبيان مقصدها ومركز إدارتها وأسماء المكلفين بأمور اإل

وحقهم ومقامهم  ويعطى لهم مقابل ذلك علم وخبرة٬ ويربط بهذا البيان نسختان من نظام 
  .الجمعية األساسي مصادق عليهما بخاتم الجمعية الرسمي

 موبعد أخذ العلم والخبرة تعلن الكيفية من قبل المؤسسين ويتحتم على الجمعيات أن تعل
  .بديلالحكومة في الحال بما يقع من التعديل والت

ها ومن ؤ وما عن الناس وال يعرفه إال أعضاتعد الجمعية سرية  إذا كان غرضها مكت   "١"
الجائز أن تعد الجمعية سرية ولو كانت أبانت للحكومة الغرض من تأسيسها  بموجب 

 .بيان إذا ظهر لها غرضا آخر بقي مكتوماً 
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مقامها وهذا التعديل والتبديل إنما ينفذ حكمه و في هيئة إدارتها  في نظامها األساسي أو
وأي  ٬وينبغي أن يرقم في دفتر مخصوص ٬به على شخص ثالث من يوم إعالم الحكومة

   .أو الحكومة الملكية ينبغي إبرازه لها وقت طلبته الحكومة العدلية

لف من شخصين على ؤ ت ٬يشترط أن يوجد في مركز كل جمعية هيئة  إدارية  ـ٧المادة ـ
وٕان كان لها شعب فيكون أيضا لكل شعبة هيئة إدارية مربوطة بالهيئة المركزية ٬ األقل

  .ويشترط على هذه الهيئات

  .أوال أن تمسك ثالث دفاتر تسطر في األول منها هوية ألعضاء الجمعية وتاريخ دخولهم 

  .وفي الثاني مقررات الهيئة اإلدارية ومخابراتها و تبليغاتها 

لث ما يعود للجمعية من الواردات ومفردات المصارف ونوعها ومقدارها وأن تبرز اوفي الث 
  .هذه الدفاتر إلى حكومة العدل والملكية في أي وقت طلبتها

كل جمعية أعطت بيانا وفقا للمادة السادسة يمكنها أن تتقدم إلى المحاكم   ـ٨المادة ـ
سيأتي في المادة التاسعة وأن تدير  أو مدعى عليه على ما يبالواسطة بصفة مدع

وتتعرف فيما عدا اإلعانات التي تقع من قبل الدولة لدى اإليجاب أوال بالحصص النقدية 
   .التي تعطى من األعضاء بشرط أال تتجاوز الحصة أربعة وعشرين ذهبا في السنة

المنقولة ها٬ ثالثا باألموال غير ئخصص إلدارة الجمعية واجتماع أعضاثانيا بالحل الم
ص٬ ويمتنع على الجمعيات أن اض المقصود وذلك وفقا لنظامها الخالالزمة إلجراء الغر 

  .تتعرف فيما سوى ذلك من األموال غير المنقولة
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إن المراجعات والمطالبات التي ترفع باسم الجمعيات ألجل المصالح العائدة    ـ٩المادة ـ
ال يمكن أن تجرى إال بواسطة  ٬ورين والمحاكم والمجالس الرسميةللجمعية إلى المأم

يمضيه ويختمه المدير أو الكاتب العمومي بإمضائه وختمه الذاتي  اً غتمذي استدعاء 
مثل هؤالء األشخاص العاملين باسم الجمعية يصرح بها في نظام الجمعية  ٬تهوهوي

   .األساسي

ل عنها أي وقت أراد ولو شرط في نظامها يمكن لعضو الجمعية أن ينفص  ـ١٠المادة ـ
الحصة النقدية العائدة إلى السنة الحالية وقد  يولكن بعد أن يؤد ٬األساسي عكس ذلك

   .حل أجلها

كل نوع من األسلحة النارية والجارحة يمتنع على الجمعيات إدخاله وحفظه   ـ١١ـ المادة
بط في المنتديات التي تخصص في أماكن اجتماعها غير أنه يمكن أن يوجد بمعرفة الضا

  .لتعليم الصيد ولعب السيف ما تحتاجه من األسلحة وبقدر احتياجها

قا إن الجمعيات التي ال تعلن أمرها وتنبئ الحكومة بإعطائها البيان وف ـ ١٢ـ المادة
ها من قبل الحكومة يجازى مؤسسوها وهيئة عما أنه بعد منللمادتين الثانية والسادسة فك

احب محل اجتماعها أو مستأجرة بالجزاء النقدي من خمس ذهبات إلى خمس إدارتها وص
فكذا إذا كانت هذه الجمعية قد تألفت لغرض من األغراض المضرة  ٬وعشرين ذهباً 

الممنوعة المبينة في المادة الثالثة أو في قانون الجزاء يحكم أيضا على حده بالجزاء 
   ."١"المعين في القانون المذكور 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستأجره أما سائر ممفاده أن العقوبة ال تنال إال المؤسسين والمديرين وصاحب محل االجتماع و   "١"
  . أعضاء الجمعية فال  يجزون
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 السابعة والتاسعة وما ال تعلق لهمن خالف أحكام المواد الرابعة والخامسة و    ـ١٣المادة ـ
باألخبار واإلعالن من أحكام المادة السادسة يجازى بالجزاء النقدي من ذهبين إلى عشر 

ومن أبقى خالفا لهذا القانون جمعية " ١"وعند التكرار يعاقب بضعفي هذا القدر  ٬ذهبات
بمقتضى المادة الثانية عشرة أو جدد تأسيسها وٕادارتها يعاقب بالجزاء النقدي من  تمنع

ويعاقب بهذا الجزاء من  ٬وبالحبس من شهرين إلى سنة ٬عشر ذهبات إلى خمسين ذهبا
  .جعل محال له مجتمعا ألعضاء جمعية ممنوعة

ها ئأعضا ءاإن األموال العائدة لجمعية منعتها الحكومة أو فسخت برض  ـ١٤المادة ـ
إذا وجد بشأنها نص في نظام تلك الجمعية األساسي  ٬واختيارهم أو بحكم نظامها الداخلي

  .الجمعية العموميةهيئة عمل به وٕاال عمل بموجب القرار الذي يعطى من 

 المؤسسة لغرض من األغراض المضرة إن الجمعية التي منعت إذا كانت من الجمعيات
  .لمادة الثالثة تأخذ الحكومة أموالها وتضبطهاوالممنوعة السابق ذكرها في ا

أيضا هي من قبيل الجمعيات المحكي  عنها في هذا  " كلوب" إن المنتديات  ـ ١٥ـ المادة
  .الفصل

إن الجمعيات الموجودة اآلن يتحتم عليها في مدة شهرين اعتبارا من تاريخ  ـ ١٦ـ المادة
عالن وفقا للمادتين الثانية والسادسة وأن نشر هذا القانون أن تعطى بيانا وتوفى شروط اإل

  .سائر المواد أحكامسائر توفق العمل على 

الظاهر أن حكم هذه الفترة شامل لجميع أعضاء الجمعية بخالف حكم الفقرة الثانية   "١"
 . الجتماعها ءً ها أو خص بنادجد فإنه مقتصر على من أبقى الجمعية أو
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  ثانيالفصل ال

  

ـ  إن عد الجمعية خادمة للمنافع العامة يتوقف على مصادقة الدولة ويمكن ١٧ـ المادة
لمثل هذه الجمعية أن تجري جميع العامالت الحقوقية غير الممنوعة بنظامها األساسي٬ 

اويل التي تتملكها الجمعية ينبغي في كل حال أن يرقم ويحول باسمها ما حواألسهم والت
لحامله٬ أما األموال الموهبة أو الموصى بها فال يمكن للجمعية قبولها إال ها عائدا فيكان 

غير منقول ولم  برخصة مخصوصة من الحكومة وٕاذا كان الموهوب أو الموصى به ماالً 
بقبوله بالمدة  ىة يباع ويصرح في القرار الذي يعطيكن إليه حاجة للقيام بوظيفة الجمعي

  .المال الذي يباع فيسلم إلى صندوق الجمعيةب أن يباع فيها٬ أما بدل جالتي ي

ال حلمنتديات فعليها من ثم إن تفتح مللضابطة أن تفتش الجمعيات وا  ـ١٨المادة ـ
إن  ٬اجتماعها في كل وقت لمأموري الضابطة ولكن حتى يثبت مأموره لدى الحاجة

تتضمن  دخولهم محل االجتماع كان مستندا إلى لزوم حقيقي يلزمهم إبراز ورقة رسمية
وفي الضابطة األمر أو اإلجازة بدخول ذلك المحل تعطى لهم في دار السعادة من ناظر 

  .هموري الملكية المحلية أو من وكيلالواليات من أكبر مأ

   .هذا القانون مأمورتان بإجراء نظارتي الداخلية والعدلإن   ـ١٩المادة ـ

  "  ـه١"

   ٣٢٥أغسطس سنة٣وفي  ٣٢٧ سنة رجب ٢٩في    
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  التجمعات والمواكب         

  )المعد ( قانون البولیس    

  م۱۹۳٦لسنة )  ۳نمرة ( 

  :إغالق المقاھي واألماكن العامة

  :  ۳۲المادة 

إذا ظھر أن اجتماعاً غیر قانوني أو شغباً أو إخالالً باألمن قد وقع أو یخشى وقوعھ ). ۱(

ألي حاكم صلح أو ضابط بولیس أعلى أن یأمر أي لسبب معقول فیحق لحاكم اللواء أو 

خالف المحل ( شخص یملك أو یحمل رخصة بفتح أو تشغیل أي مقھى أو محل آخر عام 

  .أو ناد بأن یغلق ذلك المحل للمدة التي یراھا مالئمة) المرخص ببیع المسكرات

 بإغال). ۲(  األمر  إلیھ  صدر  أن  بعد  مفتوحاً  المحالت  من  محل  أي  أبقى  من قھ كل

 أو بغرامة   أشھر  ستة  ویعاقب بالحبس مدة  ارتكب جرماً  أنھ  یعتبر  المادة بمقتضى ھذه

 العقوبتین ویحق ألي مأمور بولیس بعد صدور مثل ھذا   أو بكلتا  خمسون جنیھاً قدرھا

  .األمر أن یستعمل القوة الضروریة إلغالق المحل

  :۳۳المادة 

طراباً في األمن قد وقع أو یخشى وقوعھ إذا ظھر أن تجمعاً غیر قانوني أو شغباً أو اض

 أو   التالیة  األحكام  جمیع  یضع  أن  محلیاً  ینشره  بأمر  اللواء  لحاكم  فیحق  معقول لسبب

  :بعضھا موضع اإلجراء لمدة معینة ال تتجاوز الثالثة أشھر

ویشترط في ذلك دائماً أن یجوز لھ في أي وقت خالل العمل بذلك األمر أن یعدل أحكامھ 

  :أو یلغیھ
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أي  في ویشترط  أیضا أن ال یعتبر األمر بأنھ ینتقص بأیة صورة من السلطات المخولة

  .تشریع یتعلق بالتجمعات غیر المشروعة 

 )   كان نوعھ) أ في أي مكان  یجوز ألي مأمور  بولیس أن یفرق أي تجمع مھما

   في  شخص  أي  على  مذكرة  بدون  یقبض  أن  ولھ  یرفض عمومي  التجمع ذلك

 االنصراف  عن  یتأخر  أنھ  أو االنصراف أو  یعتبر    االنصراف للتجمع  بعد یعود

   أو  أشھر  ثالثة  بالحبس مدة  یعاقب  جرما  وعشرون  بغرامةارتكب  خمسة قدرھا

  .ھاتین العقوبتین   بكلتاجنیھا أو 
  

ا إذا وجد شخص في مكان عمومي یحمل مدیة أو عصا أو نبوتا أو قضیبا حدید) ب(

 أو وضعھا وكان من رأي أي مأمور من   كان نوعھا  أو آلة جارحة مھما أو حجرا

 أن   یحتمل  أنھ  أو  اضطراب  في  استعمالھا  بقصد  یحملھا  أنھ  البولیس مأموري

 فیجوز لمأمور البولیس أن یصادر أو یضبط   في حالة وقوع اضطراب ٬ یستعملھا

ب الحدیدي أو الحجر أو اآللة على الفور  تلك المدیة أو العصا أو النبوت أو القضی

الجارحة منھ ٬ وكل شخص كھذا ٬ وكل شخص یحرض الناس شفھیا أو تحریریا أو 

  بأیة وسیلة أخرى على التجمع وكل شخص ینشد نشیدا أو یستعمل   
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- ۲۹۸  - 
 

جوز توقيفه كلمات من شأنها حسب رأي مأمور البوليس أن تؤدي إلى اإلخالل باألمن٬ ي
ويعاقب لدى إدانته أمام حاكم صلح بنفس العقوبات المنصوص عليها  ٬قبضة بدون مذكر 
  . من هذه المادة) أ(في الفقرة 

  ١٩٣٤قانون البوليس المعدل سنة

  بالمواد التالية ورقمت كمواد  ٬٣٥ ٣٤استعيض عن المادتين 

  .)  ب(مكررة  ٣٥) أ(مكررة  ٣٥و ٬٣٥ ٣٤

  

  ١٩٣٦عدل سنة قانون البوليس الم

  " :موكب " ولفظة " اجتماع " تفسير لفظة 

  .من هذا القانون ) أ(مكررة  ٬٣٥ ٣٥إنباء للغاية المقصودة من المادة  ٣٤المادة  - 

 أو محاضرة تجمع خمسين شخصا أو أكثر ألجل سماع خطاب" اجتماع" يقصد بلفظة 
" ويراد بلفظة  ٬عموضوع ذي صبغة سياسية أو ألجل البحث في مثل هذا الموضو  أي عن

سير خمسين شخصا أو أكثر معا أو تجمعهم ألجل السير معا من مكان آلخر "  موكب 
 سواء أكانوا سائرين فعال أم ال وسواء أكانوا منظمين بأي شكل أم لم يكونوا  

  

  

  

  



۲۹۹  - 
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- ۳۰۰  - 
 

   - :تنظیم وترخیص االجتماعات والمواكب

بولیس اللواء إذا ما رأى ذلك ضروریاً ألجل المحافظة  یجوز لمدیر)  ۱(  � ۳٥المادة 

على األمن العام أو الطمأنینة العامة أن یصدر إعالنا عاماً أو خاصاً یكلف فیھ أي 

شخص یرغب في دعوة أو عقد أو تنظیم أي اجتماع أو موكب في لوائھ بتقدیم طلب 

ل أیة مدة أخرى یحددھا تحریر إلى حاكم اللواء خالل مدة ال تقل عن خمسة أیام أو خال

في اإلعالن قبل الیوم المنوي عقد االجتماع أو تنظیم الموكب فیھ ألجل منحھ رخصة 

  .بعقد االجتماع أو تنظیم الموكب

یجوز أن یشمل اإلعالن العام الذي یصدره مدیر بولیس اللواء كافة أنحاء اللواء أو أیة 

أو الخاص معموالً بھ إلى أن یعدل أو ناحیة منھ حسبما یذكر فیھ ویبقى اإلعالن العام 

  .یلغي بإعالن آخر ینشره مدیر بولیس اللواء إیفاًء للغایة المقصودة من ھذه الفقرة

اللواء أو القضاء الذي " منطقة بولیس " وتعني عبارة ): منطقة بولیس ( تعني لفظة 

  . عالنیكون البولیس الموجود فیھ تحت إمرة ضابط البولیس األعلى الذي أصدر اإل
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 يجوز لحاكم اللواء إذا ما قدم له أي شخص طلبا للحصول على رخصة استناداً    )٢(
  : إلى أي إعالن نشر بمقتضى أحكام الفقرة األولى من هذه المادة 

   أن يصدر الرخصة أو أ ـ       

على تقديم كفاالت أو  ود أو موقوفةقيدة بالشروط أو القيـ أن يصدر الرخصة مب        
  لما ينتسب فرضه أو غير ذلك وفاقا

  . ـ أن يرفض إصدار الرخصة بدون بيان السببج        

  

ال يستوفي رسم عن الرخصة التي يصدرها حاكم اللواء بمقتضى أحكام هذه  )٣(
  .المادة

و إذا أصدر حاكم اللواء رخصة بمقتضى أحكام هذه المادة مقيدة بأية شروط أ )٤(
قيود فتدون تلك الشروط أو القيود على الرخصة وينشر حاكم اللواء صورة 

  .الرخصة مع الشروط والقيود المدونة عليها
يجوز لحاكم اللواء في أي وقت شاء وبدون بيان أي سبب ألن يلغي أية رخصة  )٥(

  .بإلغائها عالناً م هذه المادة وينشر حاكم اللواء إأصدرها بمقتضى أحكا
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- ۳۰٤  - 
 

جمادي األول سنة ٢٠ال تسري أحكام قانون االجتماعات العثماني الصادر في  )٦(
هـ على أي اجتماع يكون عقده مشموًال بأحكام أي إعالن أصدره مدير ١٣٢٧

 .من هذا القانون) ٣٥(من المادة ) أ(بوليس اللواء بمقتضى الفقرة 

  

س اللواء إعالنا بمقتضى أحكام المادة إذا نشر مدير بولي ـ) أ(مكررة ) ٣٥(المادة  
  : من هذا القانون) أ( ٣٥

وعقد أي اجتماع أو موكب يسري عليه ذلك اإلعالن لم تصدر رخصة   - أ
  .من هذا القانون ٣٥من المادة ) ٢(به بمقتضى أحكام الفقرة 

من ) ٢(لم تراع شروط وقيود الرخصة الصادرة بمقتضى أحكام الفقرة   - ب
  المادة

لقانون فيما يتعلق بأي اجتماع أو موكب يسري عليه من هذا ا)  ٣٥(
٬  االجتماع أو الموكب تجمعا غير مشروع ذلك اإلعالن فيعتبر ذلك 

ويعتبر كل من اشترك فيه بأنه ارتكب جرما ويعاقب بالعقوبات المقررة 
 .في أي قانون معمول به آنذاك لكل من يشترك في تجمع غير مشروع
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   -:بعض سلطات مدير بوليس اللواء

  :يجوز لمدير البوليس إذا ما اقتضت الظروف   )١( - مكررة ب ٣٥

أ ـ أن يقرر سير جميع االجتماعات والمواكب في الطرق والشوارع العمومية وأن يعين 
الواردة  القيود والشروطووقت مرورها مع مراعاة ٬ الطرق التي يجوز مرور المواكب فيها

  . من هذا القانون) ٣٥(ة رخصة صدرت بمقتضى أحكام المادة في أي

  . أن ينظم مدى استعمال الموسيقى في الشوارع وفي المواسم وفي االحتفاالت _ب 

  

كل اجتماع أو موكب أهمل أو رفض اإلذعان ألية تعليمات أو أوامر صدر  )٢(
  . غير مشروع اً تجمع أنه من هذه المادة يعتبر) ١(بمقتضى الفقرة 

من تخلف عن العمل بمقتضى أية أوامر أو تعليمات أصدرها مدير بوليس كل  )٣(
من هذه المادة يعتبر أنه ) ١(اللواء بشأن مدى استعمال الموسيقى بمقتضى الفقر 

 . اً ارتكب جرما ويعاقب بغرامة ال تزيد على عشرين جنيه
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  :٣٦لمادة ا

أن يمنع رفع أي علم أو شعار أو عرضه أو إظهاره إن كان يجوز للمفتش العام  )١(
يحتمل ذلك أن يثير اضطرابا باألمن سواء أكان المنع بوجه عام أو في أزمنة أو أمكنة 

ويجوز لكل مأمور بوليس أن ينزع كل علم أو شعار رفع أو ٬ معينة أو في ظروف خاصة
  .اضطرابا في األمن عرض خالفا لذلك األمر أو في ظروف يحتمل معها أن يثير

يعتبر أنه ارتكب  )١(الفقرة كل من تخلف عن العمل بأي أمر صدر إليه بمقتض ) ٢(
  جرماً 

 .ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيها      

 

 

  ١٣٢٦/مجموع قوانين فلسطين المجلد الثاني ص/ ملحوظة 

  .هـ٬١٣٢٧  ١٣٢٥عيات العثماني سنة قانون الجم/  ملحوظة

  . ٣٥سنة  ةمن مجموع     ٧٠/انظر ص
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  الوقائع الفلسطينية 

  م ١٩٥٤نوفمبر ١٥ه٬ ١٣٧٤ربيع أول سنة  ١٩) ٤١(العدد 

   ٣٣٥أمر رقم 

  بإصدار قانون األندية 

  اللواء عبد اهللا رفعت 

الحاكم اإلداري العام للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين بمقتضى 
 ١٥٤رقم م ٬ وبمقتضى األمر  ١٩٥٤سنة يناير  ٢٦الجمهوري الصادر بتاريخ المرسوم 

  .١٩٥٤فبراير سنة  ١٠الصادر من وزير الحربية والبحرية بتاريخ 

 

  ر ما هو آت قر 

يسمى هذا القانون قانون األندية في المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية   ـ١مادة ـ
  . بفلسطين

الحاكم اإلداري إدارة ح ناد أو نقله من مكان إلى آخر إال بعد إبالغ ال يجوز فت ـ٢مادة ـ
  .العام وذلك بكتاب موصى عليه قبل فتح النادي أو نقله بثالثين يوما على األقل 

حكام هذا القانون فإذا كان النادي المطلوب فتحه أو نقله سبق الحكم بإغالقه بالتطبيق أل
خيص سابق من إدارة الحاكم اإلداري العام قبل أو أي قانون آخر وجب الحصول على تر 

  .الفتح أو النقل
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يجب أن يقدم اإلبالغ المنصوص عليه من المادة السابقة إلى إدارة الحاكم  ـ٣مادة ـ
اإلداري العام موقعًا من أعضاء الهيئة التأسيسية للنادي أو رئيس النادي وسكرتيره وأمين 

  .صندوقه

ب اإلبالغ بثالث نسخ من الئحة النظام األساسي للنادي٬ وبيان بأسماء أعضائه ويج
  .المؤسسين وآخر بأعضاء مجلس اإلدارة أو الهيئة التنفيذية

  

  ـ :يجب أن تتضمن الئحة النظام األساسي للنادي ما يأتي  ـ٤مادة ـ

  .اسم النادي ومقره  )١(
 .م ومحال إقامتهمأسماء األعضاء المؤسسين وألقابهم وجنسيتهم ومهنته )٢(

 .األغراض التي أنشئ من أجلها )٣(

شروط العضوية واشتراكات األعضاء وطرق إسقاط عضويتهم لفئات األعضاء  )٤(
 .المختلفة

 .طريقة انتخاب أو تعيين مجلس اإلدارة أو الهيئة التنفيذية التي تمثل النادي )٥(

و المدير اختصاصات مجلس اإلدارة والهيئة التنفيذية والعضو المنتدب لإلدارة أ )٦(
 .المعين لها

 .اختصاصات الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير العمل فيها )٧(

 .موارد النادي وكيفية استغاللها أو التصرف فيها ومراقبة صرفها )٨(

 .القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات ودفع الميزانية والحساب الخاص وٕاقرارهما )٩(
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  .الواجب اتخاذها لتعديل الئحة النظام األساسي أو لحل النادي اإلجراءات )١٠(

  .الوجوه التي تنفق فيها أموال النادي في حالة حله )١١(

على رئيس النادي أو من يقوم مقامه إبالغ إدارة الحاكم اإلداري العام كل تعديل  ـ٥مادة ـ
الثين يوما من إجراء يطرأ على هيئة إدارة النادي أو الئحة نظامه األساسي  في خالل ث

  .هذا التعديل

يجوز فتح النادي أو نقله بعد انقضاء الثالثين يوما المشار إليها في المادة    ـ٦مادة ـ
في ذلك بكتاب موصى  ةً داري العام خالل هذه المدة معارضالثانية ما لم يعلن الحاكم اإل

  .ة المذكورةعليه وهذا مع عدم اإلخالل بما جاء في الفقرة الثانية من الماد

وكل إبالغ عن فتح ناد أو نقله ال يعمل به خالل ستة أشهر من انقضاء أجل المعارضة 
  .يعتبر كأنه لم يكن ويجب تجديده 

يكون للحاكم اإلداري العام حق المعارضة في فتح النادي أو نقله استنادا إلى   ـ٧مادة ـ
  :أحد األسباب اآلتية 

  .لصحية أو االجتماعيةـ عدم صالحية العمل من الناحية ا١

  .اآلدابأو النظام العام أو  ـ مخالفة الئحة النظام األساسي للنادي للقانون ٢

ـ أن يكون من بين أعضاء النادي المؤسسين أشخاص ال يجوز أن يكونوا أعضاء ٣
  .بالتطبيق لحكم المادة العاشرة

  .دتين الثانية والرابعةـ عدم استيفاء اإلبالغ للشروط المنصوص عليها في الما٤

  . لذلك بقصد إحياء ناد آخر سبق إغالقه أو بقصد اتخاذه ستاراً  ئـ أن يكون النادي أنش٥
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يختار من بين أعضائه ويكون مسئوال أمامهم عن  إدارة يكون لكل ناد مجلس  ـ٨مادة ـ
لواردة بالمادة العاشرة أن ال يكونوا تصرفاته المالية واإلدارية ويشترط فيهم عدا الشروط ا

ه عضوا مندوبا ئويختار مجلس اإلدارة من بين أعضامن القصر أو المحجور عليهم 
لإلدارة ويكون مسئوال عن تنفيذ أحكام هذا القانون٬ وتبلغ إدارة الحاكم اإلداري العام هذا 

  .ةول المهمباالختيار مع إقرار من العضو المختص بق

عند انتخاب مجالس اإلدارة لألندية التي يشترك في عضويتها ويجب أن يراعي 
فلسطينيون وأجانب أن تكوم نسبة عدد األعضاء الفلسطينيين في مجلس اإلدارة مماثلة 

  .على األقل لنسبتهم إلى مجموع األعضاء المشتركين

من يعد لكل ناد سجل مختوم بخاتم إدارة الحاكم اإلداري العام على كل صفحة   ـ٩مادة ـ
صفحاته يقيد فيه أسماء األعضاء ومحال إقامتهم وتاريخ  التحاقهم بعضوية النادي وقيمة 

  .االشتراك وتاريخ إبداء االشتراكات وأرقام اإليصاالت المثبتة لإلبداء

  .ويجب أن يكون لكل عضو مشترك صورة فوتوغرافية محفوظة في إدارة النادي 

    :أن يكونوا أعضاء باألنديةم تي ذكرهال يجوز لألشخاص اآل  ـ١٠مادة ـ

في جريمة سرقة أو اختالس أموال عامة  ةـ المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنح١
  .أو إخفاء أشياء مسروقة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو نصب أو خيانة أمانة
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أية جريمة أخرى مخلة بالشرف أو اآلداب أو تفالس بالتدليس أو إخفاء مجرمين أو في 
  .العامة

هي وحكم رون أو يشتغلون في مجال عمومية أو مجال للماليشخاص الذين كانوا يداأل  ـ٢
  .ل باآلدابتصعليهم بإغالقها ألسباب ت

  .ال يجوز لعب القمار من أي نوع في األندية  ـ١١مادة ـ

رة  في النوادي إال بترخيص خاص ال يجوز تقديم مشروبات روحية أو مخم  ـ١٢مادة ـ
  ].قد اعترضت على هذه المادة ل[ وطبقا لشروط الترخيص 

يكون لكل ناد سجالت مختومة بخاتم الحاكم اإلداري على كل صفحة من   ـ١٣مادة ـ
  .صفحاتها لقيد إيراداته ومصروفاته

وف يعمل في كل ناد سجل خاص تقيد فيه أسماء الزائرين وأسماء الضي  ـ١٤مادة ـ
  .من األعضاءيضيفهم و 

ال يجوز للنوادي قبول وصايا أو هبات أو تبرعات من أية جهة إال بعد موافقة  ـ١٥مادة ـ
النادي  ئدة بشروط تنافي األغراض التي أنشالحاكم اإلداري العام وبشرط أال تكون مقي

لتثبت من أن من أجلها وإلدارة الحاكم اإلداري العام حق اإلشراف المالي على هذه األندية ل
  .ت من أجلهائأموالها تصرف في األغراض التي أنش

  ـ:ال يجوز ألي ناد  ـ١٦مادة ـ

ينضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج المنطقة الواقعة  أوـ  أن ينتسب أو يشترك ١
  .تحت رقابة القوات المصرية



۳۱۹  - 

  � ٦۲ �تابع وثیقة رقم 

- ۳۱۹

 

تابع وثیقة رقم 

  

    



- ۳۲۰  - 
 

كذلك ال يجوز له و  ٬الحاكم اإلداري العامبفلسطين قبل الحصول على ترخيص بذلك من 
قبل الحصول على ترخيص بذلك من الحاكم اإلداري العام أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو 
بالواسطة أو بأية طريقة كانت على نقود أو منافع من أي نوع من شخص أو جمعية أو 

  .هيئة أو ناد خارج المنطقة

  .ـ االشتغال بالمسائل السياسية٢

على موافقة الحاكم  إال بناءً أو شراء المباني الالزمة لمباشرة أوجه نشاطها  ـ إنشاء٣
  .اإلداري العام

وعليها أن تتقدم  ٬تسري أحكام هذا القانون على األندية القائمة عند العمل به ـ١٧مادة ـ
  .لنصوص هذا القانون خالل شهرين من تاريخ العمل بطلب إلعادة تسجيلها طبقاً 

  .ع التجول المقررة قانونيا في فتح النوادي وٕاغالقهانعى مواعيد مترا ـ ١٨مادة ـ

يجب على النوادي تنفيذ األوامر والتعليمات التي تصدر إليها من جهات اإلدارة  ـ١٩مادة ـ
المختلفة فيما يدخل في حدود اختصاصها وكل مخالفة لتلك األوامر أو التعليمات يعاقب 

  .عليها بالعقوبات المبينة فيها

كل مخالفة بأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة   ـ٢٠دة ـما
أشهر وبغرامة ال تتجاوز خمسين أو بإحدى هاتين العقوبتين ويكون عضو مجلس اإلدارة 
المنتدب باإلدارة مسئوال عن كل مخالفة ألحكام هذا القانون ويكون مسئوال كذلك كل من 

 .١٢٬١١تابعين للنادي أحكام المادتين خالف من األشخاص ال

  

  



۳۲۱  - 

  � ٦۲ �تابع وثیقة رقم 

- ۳۲۱

 

تابع وثیقة رقم 

  

  



- ۳۲۲  - 
 

ويحكم بإغالق النادي عند مخالفة المادة الثانية أو إذا كانت البيانات المشار إليها في 
  .كاذبة ٤٬٣المادتين 

كما يحكم باإلغالق ومصادرة األدوات والنقود وغيرها من األشياء التي استعملت في 
   .١١عند مخالفة المادة  ارتكاب الجريمة

  .١٦ويحكم بإغالق النادي عند مخالفة المادة 

ر عند مخالفة أي حكم آخر من أحكام شهاإلغالق مدة ال تزيد على ثالثة أويحكم ب
  .القانون وفي حالة العودة يحكم باإلغالق نهائيا

  .وكل ذلك مع عدم اإلخالل بالعقوبة األشد التي يقضي بها قانون آخر

  ).يلغى ما يتعارض مع هذا القانون (  ـ٢١مادة ـ

 . يعمل بهذا األمر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ـ٢٢مادة ـ

 

  ١٠/١١/١٩٥٤صدر في غزة بتاريخ   

  

  لواء                     

  الحاكم اإلداري العام

  

  

  



- ۳۲۳  - 
 

  

  

  

  

  

  البرقیات في الكویت

  

  

  
  

  



۳۲٤  - 

   � ٦۳ �وثیقة رقم 

  

  

  

  
- ۳۲٤

 

وثیقة رقم 

  



۳۲٥  - 

  � ٦٤ �وثیقة رقم 

  

  

  

- ۳۲٥

 

وثیقة رقم 

  



۳۲٦  - 

  � ٦٥ �رقم 

  

  

  

  
- ۳۲٦

 

رقم وثیقة 

  



۳۲۷  - 

  � ٦٦ �وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- ۳۲۷

 

وثیقة رقم 

  



۳۲۸  - 

  � ٦۷ �وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

- ۳۲۸

 

وثیقة رقم 

  

  

    



۳۲۹  - 

  � ٦۸ �وثیقة رقم 

- ۳۲۹

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳۳۰  - 

  � ٦۹ �وثیقة رقم 

- ۳۳۰

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳۳۱  - 

  � ۷۰ �وثیقة رقم 

- ۳۳۱

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳۳۲  - 

  � ۷۱ �وثیقة رقم 

- ۳۳۲

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳۳۳  - 

  � ۷۲ �وثیقة رقم 

- ۳۳۳

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳۳٤  - 

  � ۷۳ �وثیقة رقم 

- ۳۳٤

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳۳٥  - 

  � ۷٤ �وثیقة رقم 

- ۳۳٥

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳۳٦  - 

  � ۷٥ �وثیقة رقم 

- ۳۳٦

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳۳۷  - 

  � ۷٦ �وثیقة رقم 

- ۳۳۷

 

وثیقة رقم 

  



۳۳۸  - 

  � ۷۷ �وثیقة رقم 

- ۳۳۸

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳۳۹  - 

  � ۷۸ �وثیقة رقم 

- ۳۳۹

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳٤۰  - 

  � ۷۹ �وثیقة رقم 

- ۳٤۰

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳٤۱  - 

  � ۸۰ �وثیقة رقم 

- ۳٤۱

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳٤۲  - 

  � ۸۱ �وثیقة رقم 

- ۳٤۲

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳٤۳  - 

  � ۸۲ �وثیقة رقم 

- ۳٤۳

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳٤٤  - 

  � ۸۳ �وثیقة رقم 

- ۳٤٤

 

وثیقة رقم 

  

  



۳٤٥  - 

  � ۸٤ �وثیقة رقم 

- ۳٤٥

 

وثیقة رقم 

  

  



۳٤٦  - 

  � ۸٥ �وثیقة رقم 

  

  

- ۳٤٦

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳٤۷  - 

  � ۸٦ �وثیقة رقم 

  

  

- ۳٤۷

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳٤۸  - 

  � ۸۷ �وثیقة رقم 

- ۳٤۸

 

وثیقة رقم 

  

  

  



- ۳٤۹  - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراسالت في الكویت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳٥۰  - 

  � ۸۸ �وثیقة رقم 

- ۳٥۰

 

وثیقة رقم 

  



- ۳٥۱  - 
 

      Kuwait Municipality    بلدیة الكویت 

 p.o.Box :10    ۱۰/ب . ص 

  Telephone : 39061  )الشؤون (   ۳٦۰٦۱: الھاتف 

  

   ۱۱۷۰Refـ  ٥رقم ب :  اإلشارة                                                              Date ۱۸/۱۲/۱۹٦٥/.التاریخ

  

  السید مدیر إدارة التنظیم المحترم 

  السید مدیر إدارة المساحة المحترم 

  

  بعد التحیة٬٬ ٬

 العمل في اإلدارات ال  ظافر بناء على مقتضیات حاجة  السید  تقرر نقل  فقد فنیة

 المساحة بصفة مؤقتة على أن یقوم   التدقیق في إدارة  إلى شعبة  التنظیم  من إدارة الشوا

السید أمین العلمي بأعمال المذكور باإلضافة إلى عملھ الحالي یرجى إجراء الالزم كل 

  .فیما یخصھ اعتبارا من تاریخھ 

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام٬٬ ٬

  

  .د عدنان والسید ظافر یرجى العمل بموجبھ السی

  .نسخة إلى حضرة السید مدیر البلدیة العام 

  

  

  



۳٥۲  - 

  � ۸۹ �وثیقة رقم 

- ۳٥۲

 

وثیقة رقم 

  

  



- ۳٥۳  - 
 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

   ۱۳۸٥ سنة رمضان المبارك ۲  سعادة رئیس البلدیة المحترم ٬

    ۲٥/۱۲/٦٥  بواسطة القانونیة ٬ 

  

  نقلي : الموضوع 

  

  . ۱۸/۱۲/۱۹٦٥تاریخ  ۱۱۷۰ـ٥/دسین رقم بكتاب رئیس المھن: اإلشارة 

  تحیة واحتراما٬ 

  ـ:أعرض لسعادتكم ما یلي

۱   شعبة  رئاسة  إلي  أسندت  (ـ  حولي  وشرق  والسالمیة  رقم ) حولي  القرار  على بناءا

 ۱۷/۳/٦٥تاریخ  ۱٤۰/٦٥الخاص باإلدارات الفنیة تنفیذا للفقرة الثانیة من القرار  ٤/٦٥
  . ۱۹٥٦حولي من خالل  ٬بعد أن كنت مسئوال عن شعبة

ـ تبلغت بموجب كتاب رئیس المھندسین المذكور أعاله أمر نقلي بصفة مؤقتة إلى شعبة ۲

وھو مركز أدنى من المركز السابق الذي كنت أشغلھ ولیس  التدقیق في إدارة المساحة٬

 خالیة٬   من نوعھ وال توجد وظیفة  یخالف نص المادة  اإلجراء من ) ٦۷(لذلك فإن ھذا

ال یجوز في جمیع األحوال نقل موظف إال إلى وظیفة (الوظائف العامة بحذافیره  قانون

  ).خالیة ومن نوع ودرجة الوظیفة التي كان یشغلھا 

 العمل   بیان أسباب تتعارض مع مصلحة  أو  قرار  إلى تحقیق أو  النقل ال یستند إن أمر

   جملة  (سوى  العمل  مصلحة  مقتضیات  على  تعبیراً ) بناء  التعبیر  یحدد  وھذا  ال عام

 لنص المادة   مخالف  اإلجراء  ھذا  فإن  لذلك  قانوني  أمر  أي  علیھ  یترتب  وال مسئولیة

ال یجوز توقیع عقوبة على موظف إال بعد ( من قانون الوظائف العامة بحذافیره) ۱۱۱(

  .إجراء تحقیق تسمع فیھ أقوالھ ودفاعھ

 إنني قائم بعملي بما یرضي هللا عز وجل ال أخشى أحدا م۳ ولم یصدر مني  ن الخلق٬ـ

 مخالف للقانون٬  التنظیم وذلك حرصا  سوى موقف صدق من أمور صدرت من إدارة



- ۳٥٤  - 
 

ألدانت العدالة من  ٬مني على أمانة العمل وإقامة العدل بین الناس ولو أجري تحقیق عادل

  .انحرف عن جادة الصواب 

ٱچٱلذلك أرجو إجراء تحقیق عادل  ەئٱٱوئٱٱچٱ  ۹۰٬: النحل چچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱڇٱ

ٱچٱ  ۱۷٬: الرعدچٱ وئٱٱۇئۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئ ٱٱٱٱ  ۱۳۲٬: طھ چۋٱٱۋٱ

  .وهللا حسبنا وھو نعم الوكیل 

  وتقبلوا بقبول فائق االحترام٬ 

                                                                                              
  المخلص 

  ظافر الشوا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳٥٥  - 

  � ۹۰ �وثیقة رقم 

- ۳٥٥

 

وثیقة رقم 

  

  

  



- ۳٥٦  - 
 

  بسم هللا الرحمن الرحیم 

  وهللا المستعان 

   ۲/۱۰/٦٦إدارة المساحة في 

  حضرة صاحب السعادة رئیس البلدیة المحترم٬ 

  بالواسطة القانونیة٬ 

  الموضوع ـ نقلي

   ٦٦/۲۹/۱۷٥٥كتاب السید مدیر البلدیة العام بالنیابة رقم ش م : اإلشارة 

  .۲۳/۲/٦٦تاریخ 

  تراما وبعد٬٬٬تحیة واح

 المؤرخ ۱  كتابي  قدمت لسعادتكم  أن  سبق  لقد  نقلي من  ۲٥/۱۲/٦٥ـ  أن أوضحت فیھ

   التنظیم(رئاسة  وشرق حولي في إدارة  حولي والسالمیة  التدقیق في ( إلى )شعبة شعبة

غیر قانوني وأنھ لم یصدر مني سوى موقف صدق في أمور صدرت من ) إدارة المساحة

 لل  مخالفة  التنظیم  الناس وطلبت  قانون حرصاً إدارة  بین  العدل  وإقامة  العمل على أمانة

  .العدالة من انحرف عن سواء السبیلإجراء تحقیق عادل لتدین 

 آخر مؤرخ في ۲ لسیادتكم أوضحت فیھ  ۱٤/۲/٦٦ـ بعد أن أجري التحقیق قدمت كتابا

 الكیدیة في محضر التحقیق بعد أن عجز عن  أن السید عدنان حالوة تراجع عن شكواه

اإلدالء بأیة بینة ضدي بینما أنا دونت إحدى عشرة صفحة أوضحت فیھا المخالفات التي 

  .والعدلصدرت من إدارة التنظیم والتي ال تتفق مع األمانة 

 نقل ۳  بأن  یتضمن  أعاله  إلیھ  المشار  بالنیابة  العام  البلدیة  مدیر  السید  كتاب  تلقیت ـ

٬ وأنھ تقرر حفظ لمقتضیات المصلحة العامةتم وفقا الموظفین من مكان آلخر فإن ذلك ی

 ٬ي بالوكالة نظرا لخدماتي الطویلةالتحقیق بصدد شكوى السید رئیس قسم معامالت األھال
 في محضر التحقیق ٬و وھذا غیر الواقع وال یتفق مع الحق والعدل ن ھذا أالظاھر جلیا

  .إلدانة النحرافھ عن الصراط السوياإلجراء أنقذ من یستحق ا



- ۳٥۷  - 
 

چٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱچٱ٬ اف ٬ إحقاقا للحق وإزھاقا للباطلأرجو النظر بعین اإلنص لذلك

  .۱۷۳: آل عمران چىئٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱٱچٱ ٬ و۹۰: النحل چڇٱٱ

  وتفضلوا بقبول فائق التقدیر واالحترام٬٬٬ 

   ۳/۱۰/٦٦تاریخ    ۳۸٤۱ـ۲۰۱/۱رقم 

  السید رئیس المھندسین 

  شئون الموظفین  ۸/۱۰/٦٦حول إلى السجل في 

  مخلصال   

  ظافر خلیل الشوا 

  

  ۲۹/۹/٦٦سعادة الرئیس یوم الخمیس  أماماعترف عدنان بالتھم الموجھة إلیھ 
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وثیقة رقم 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  وهللا المستعان 

حضرة صاحب السعادة رئیس البلدیة المحترم٬                  دائرة المساحة في 

۲۹/۱۰/٦٦   

  بالواسطة الرسمیة٬                               

  نقلي : الموضوع

   ۲/۱۰/٦٦كتابي المؤرخ في : اإلشارة

  تحیة واحتراما وبعد٬٬ 

لسعادتكم كتابي المشار إلیھ رجوت فیھ إنصاف حق مھضوم٬ وإزھاق باطل  تُ ملقد قد

  مصون٬  أمل٬  من  بریق  الح  كلما  العدل٬  ونیف أنشد  أشھر  مضى عشرة  بھ وإذوقد
  .سراب بقیعة یحسبھ الظمآن ماء

 الخمیس   یوم  إلیھ  الموجھة  بالتھم  سیادتكم  أمام  حالوة  عدنان  السید  اعترف  وقد أما

  .ھ حصانتھ النیابیة من عقوبة القانون فتاعترافا لو صدر مثلھ عن نائب لما أع ٦٦/۲۹/۹

۱٤)من حد فقد وجب نيفما بلغ(...فلم یبق إذا مجال للباطل إال أن ینھزم 
 الذي نفسو( ٬

  ٬بیده محمد ۱٥)لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا
ٱۇٱٱٱچٱ ٬ ٱڭٱٱڭٱ ڭٱ

  .۱۷۹: البقرة چۇٱٱۆٱٱ

                                                           
  .وجب فقد حد من بلغني فما ٬ بینكم فیما الحدود تعافوا ۱٤

 ٤۳۷٦: الرقم أو الصفحة -  داود أبي سنن: المصدر - داود أبو: المحدث العاص بن عمرو بن عبدهللا: الراوي
 ]صالح فھو عنھ سكت ام كل مكة ألھل رسالتھ في قال وقد[ عنھ سكت: المحدث حكم خالصة

َثَنا - ] الیخاري [  ٥۳المغازي باب  ٤۳۰٤ ۱٥ دُ  َحدَّ ْھِرىِّ  َعنِ  ُیوُنسُ  أَْخَبَرِنى هللاَِّ  َعْبدُ  أَْخَبَرَنا ُمَقاِتلٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ  أَْخَبَرِنى َقالَ  الزُّ
َبْیرِ  ْبنُ  ُعْرَوةُ   َزْیدٍ  ْبنِ  أَُساَمةَ  إَِلى َقْوُمَھا َفَفِزعَ  ٬ اْلَفْتحِ  َغْزَوةِ  ِفى وسلم علیھ هللا لىص هللاَِّ  َرُسولِ  َعْھدِ  ِفى َسَرَقتْ  اْمَرأَةً  أَنَّ :  الزُّ

ا:  ُعْرَوةُ  َقالَ  ٬ َیْسَتْشِفُعوَنھُ  نَ  ِفیَھا أَُساَمةُ  َكلََّمھُ  َفلَمَّ  ُحُدودِ  ِمنْ  َحدٍّ  ِفى أَُتَكلُِّمِنى« :  َفَقالَ  وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولِ  َوْجھُ  َتلَوَّ
ا.  هللاَِّ  َرُسولَ  َیا لِى اْسَتْغِفرْ :  أَُساَمةُ  َقالَ . »  ؟ هللاَِّ   هللاَِّ  َعلَى َفأَْثَنى ٬ َخِطیباً  وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولُ  َقامَ  اْلَعِشىُّ  َكانَ  َفلَمَّ
ا« : َقالَ  ُثمَّ  أَْھلُھُ  ُھوَ  ِبَما َما ٬ َبْعدُ  أَمَّ ُھمْ  َقْبلَُكمْ  اسَ النَّ  أَْھلَكَ  َفإِنَّ ِعیفُ  ِفیِھمِ  َسَرقَ  َوإَِذا ٬ َتَرُكوهُ الشَِّریفُ  ِفیِھمِ  َسَرقَ  إَِذا َكاُنوا أَنَّ  الضَّ

دٍ  َنْفسُ  َوالَِّذى ٬ اْلَحدَّ  َعلَْیھِ  أََقاُموا دٍ  ِبْنتَ  َفاِطَمةَ  أَنَّ  لَوْ  ٬ ِبَیِدهِ  ُمَحمَّ  علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولُ  أََمرَ  ُثمَّ . »  َیَدَھا لََقَطْعتُ  َسَرَقتْ  ُمَحمَّ
َجتْ  َذلِكَ  َبْعدَ  َتْوَبُتَھا َفَحُسَنتْ  ٬ َیُدَھا َفُقِطَعتْ  ٬ اْلَمْرأَةِ  ِبِتْلكَ  وسلم  إِلَى َحاَجَتَھا َفأَْرَفعُ  َذلِكَ  َبْعدَ  َتأِْتى َفَكاَنتْ :  َعاِئَشةُ  َقالَتْ .  َوَتَزوَّ
  .  وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولِ 
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ۆٱٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱچٱصر ولم یبق مجال للحق إال أن ین
والعدل ھو أقل ما یكافأ بھ من وقف موقف صدق ضد  ٥۸٬: النساءچٱېٱٱېٱٱېٱٱې

  . جل شأنھ أتبع اإلحسان بالعدلانة وإقامة للعدل ذلك ألن هللاالستغالل٬ وحفظا لألم

  .أنت حسبنا ونعم الوكیل  ٤٬: الممتحنة چۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱٱچٱ

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام٬٬٬

              
  المخلص            

  ظافر خلیل الشوا 

  نسخة إلى السید مراقب شئون الموظفین 

    مع نسخة من الكتاب المشار إلیھ

   ٤۳ ۹۲ـ۲۰۸/۱/۷

   ٦٦ـ۱۰ـ۲۹
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وثیقة رقم 
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  السید ظافر خلیل الشوا 

  .بواسطة السید مدیر إدارة المساحة المحترم 

  شعبة التدقیق 

  بعد التحیة ٬٬٬

 معامالت   رئیس قسم  السید  شكوى  بصدد  أجري  الذي  التحقیق  حفظ  تقرر لقد

وذلك نظرا  ۱۸/۱۲/۱۹٦٥تاریخ  ٥/۲۸/٥٤ب  األھالي بالوكالة ـ إدارة التنظیم ـ رقم م

  .لخدمتھ الطویلة

  .وإنھ لیھم اإلدارة أن یكون العمل مبنیا على أسس التعاون وحسن التفاھم

قل الموظف من مكان آلخر فإن ذلك یتم وفقا لمقتضیات المصلحة نأما بالنسبة ل

  .العامة وال یترتب على النقل تغییر بالدرجة والمرتب

  ي واقبلوا تحیات

  مدیر البلدیة العام 

  الصادر / شئون الموظفین/ نسخة إلى

  العالقة صاحب ملف / نسخة إلى

  إدارة التنظیم / نسخة إلى

  إدارة المساحة / نسخة إلى

  .الملف / نسخة إلى

  

  س.ع/س.أ
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وثیقة رقم 
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  .حضرة صاحب السعادة الشيخ جابر األحمد الجابر الصياح  المحترم 

  ـ :أرجو أن تتكرموا بالنظر فيما يلي ...... رحمة اهللا وبركاته وبعدالسالم عليكم و 

تعينت في قسم التنظيم وصرت مسئوال عن شعبة حولي في سنة  ١٥/٨/٥٥بتاريخ    )١
١٩٥٦   

الخاص باإلدارات الفنية أسندت إلي ) ٤/٦٥( بناء على القرار رقم ٥/٤/٦٥بتاريخ   )٢
  .ي في إدارة التنظيم رئاسة شعبة حولي والسالمية وشرق حول

 ٥/١١٧٠/تلقيت كتابا من السيد رئيس المهندسين رقم ر م ب ١٨/١٢/٦٥بتاريخ   )٣
بناء على مقتضيات مصلحة (متضمنا أمر نقلي إلى شعبة التدقيق في إدارة المصلحة 

من قانون الوظائف ) ١٦(مع أن هذا النقل ليس من صالحيته حسب نص المادة ) العمل
  .العامة

قدمت لسعادة رئيس البلدية كتابا اعترضت فيه على هذا النقل  ٢٥/١٢/٦٥اريخ بت  )٤
ألنه إلى وظيفة ليست من نوع الوظيفة التي كنت أشغلها وأقل درجة منها وال توجد في 

من قانون الوظائف العامة ) ٦٧(وحدة التدقيق وظيفة خالية وهو مخالف لنص المادة 
م يصدر هذا النقل تنكيال بالموظف وأوضحت أنه ل ومذكرتها التفسيرية التي تعتبر مثل

ر صدرت من إدارة التنظيم مخالفة للقانون٬ حرصا مني و مني سوى موقف صدق تجاه أم
 ١١١على أمانة العمل وٕاقامة العدل بين الناس٬ ورجوت إجراء تحقيق عادل وفق المادة 

  .من قانون الوظائف العامة 

ـ  ٦٥/٤٢د مدير الشؤون اإلدارية رقم ش صدر كتاب السي ٣٠/١٢/٦٥بتاريخ   )٥
إلى السيد مدير الشؤون المالية بناء على كتاب السيد مدير إدارة التنظيم رقم  ٨٢٩٤
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يتضمن نقلي إلى إدارة المساحة وٕايقاف جميع  ٢٠/١٢/٦٥تاريخ  ٥٨٧ـ ١/٢/٧/ت
لمادة البدالت ولم أبلغ أنا بنسخة عنه مع أن هذا النقل ليس من صالحيتهما حسب نص ا

  .من قانون الوظائف العامة  ٦٦

قدمت كتابا لسعادة رئيس البلدية أوضحت فيه بأن السيد عدنان  ١٤/١٢/٦٦بتاريخ   )٦
راجع عن شكواه في حضر التحقيق ألنه لم تس قسم معامالت األهالي بالوكالة حالوة رئي

أنا أعطيت إفادة يستطع أن يدلي بحادثة أو ببرهان على ما جاء في شكواه الكيدية٬ بينما 
دونت في إحدى عشرة صفحة تفصيال للمخالفات القانونية التي صدرت من إدارة التنظيم 

واعترضت على كتاب النقل الصادر من السيد ) والسيد عدنان مسئول عنها بصفة مباشرة(
ورجوت النظر في ) المذكور في البند الخامس من هذا الكتاب (مدير الشئون اإلدارية 

  .سب وعدهالموضوع ح

 ١٧٥٥ـ٦٦/٣٩/تلقيت كتاب السيد مدير البلدية العام رقم ش م ٢٣/٢/٦٦بتاريخ   )٧
موقعا من السيد فوزان السابق يتضمن حفظ التحقيق نظرا لخدماتي الطويلة٬ وٕان نقل 
الموظف من مكان آلخر فإنه يتم وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وال يترتب على النقل 

  ـ :مرتب٬ وهذا يعني أمرين تغيير في الدرجة وال

  .األول ـ استمرار النقل الغير القانوني والذي ال يتفق مع العدل ومصلحة العمل كما تقدم 

الثاني ـ إن الدليل القائم على ما جاء في شكوى السيد عدنان حالوة الكيدية٬ وهذا ال 
ع عن أساس له من الصحة كما أوضحت في البند السادس من هذا الكتاب بأنه تراج

    .عجز عن اإلدالء بأية حادثة أو برهان  يثشكواه في محضر التحقيق ح
 ٢يتبع صفحة                                   
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  ٢صفحة

كأنه في حصانة تفوق الحصانة (والواقع أن حفظ التحقيق ينقذ السيد عدنان حالوة 
ق مخالفات سجلت في إحدى عشرة في محضر التحقي ه٬ بعد أن دونت علي)النيابية

صفحة مدعمة بالبراهين الساطعة٬ منها تشغيله مساح البلدية السيد محمد ملحس وعمال 
البلدية في تنفيذ مشروع عقار ورثة السادة عيسى حسين القناعي الموصوف على المخطط 

لدولة في السالمية أثناء الدوام الرسمي استعملت فيه األدوات الهندسية ملك ا ١٩٨٩٠/م
ائم من البلدية ومشروع تقسيم تصميم المهندس السيد سواألوتاد التي دقت على حدود الق

  .فوزي مساعد الصالح الذي صممه وتقاضى عليه أجرا مكلف بتنفيذه

ومنها تقديمه إلى المجلس البلدي مشاريع تقسيم إحدى عشرة قطعة لعقار السادة مرزوق 
والمسجل بموجب وثيقة رقم  ١٠٣٩٦/مخطط مجاسم المرزوق وشركاء الموصوف على ال

دون أن يقترح شيئا للمصلحة العامة التي هي في حدود عشرين  ٨/٩/٦٥تاريخ  ٣٩٠٦
بالمائة بغيرها من المشاريع٬ األمر الذي ال يتفق مع إقامة العدل بين الناس٬ علما بأنه 

مجلس البلدي ال نوِّهمتر مربع لم ي١٢٤٧ملك للدولة مساحته   ١١٩يوجد في القطعة 
  .إليها

مما تقدم يتبين أن جميع اإلجراءات التي اتخذت ضدي صارت بسرعة عجيبة وغريبة٬ 
من ) ١٢٩٬١١١٬٦٧٬٦٦(ع العدل ومخالفة للموادمإجراءات تعسفية تنكيلية ال تتفق وهي 

لذلك فهي باطلة من الوجهة  نصًا وروحاً  عامة المدنية ومذكرتها التفسيريةقانون الوظائف ال
  .قانونية وما يترتب عليها باطلال

هذا وٕاني أحمد اهللا تعالى الذي وفقني ألن أقوم بعملي بما يرضيه٬ متمتعا بثقة جميع 
طبقات المواطنين ورؤسائي ومرؤوسي فقد أسندت إلي أكثر المناطق ضغطا في العمل 
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وأشدها حساسة٬ وأثنى علي سعادة رئيس البلدية في االجتماع المنعقد إلصالح سير 
المعامالت في شهر رمضان من العام الماضي٬ وأثنى علي في شهر رمضان من هذا 

٬ والمؤمنون أشد بلوه٬ ولي في يوسف الصديق عليه السالم أسوة المحنة العام خالل هذه

ٱچٱحسنة  ٱٱٱېئٱٱېئېئٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱییٱٱیٱٱیٱٱجئٱٱحئٱ  ۸۸٬: ھود چۆئٱٱۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱ

ٱچٱوكل ما أرجوه هو إحقاق الحق وٕازهاق الباطل  : النحل چچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱڇٱ

  ).سترعاه حفظه أم ضيعهاإن اهللا سائل كل إمرء عما (و  ۹۰٬

  

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  المخلص 

   ظافر خليل الشوا

  .مرفق خمس نسخ عن الرسائل المتبادلة

  .والوارد ذكرها في هذا الكتاب
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  ٥۸: النساءچٱ ۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱۆٱٱچٱ

  صاحب السعادة الشيخ جابر األحمد الصياح   المحترم  

 ةدعمالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته٬ وبعد٬ لقد سبق أن قدمت شكوى مُ    
 بالوثائق والبراهين٬ ألحقتها بكتاب آخر مسجل حول أوضاع استغاللية في إدارة التنظيم

من قبل السيد جاسم ٬ حقفي البلدية ال تتفق مع األمانة والعدل أوذيت بسبب موقفي ال
مدير البلدية العام٬ بضغطه على رئيس المهندسين٬ بنقلي من مركزي إلى مركز  قالمرزو 

 ٬أدنى منه وحرمت من الترقية إلى الدرجة الثالثة٬ وهو أمر تعسفي كيدي غير قانوني
وقد قدمت شكاوى لسعادتي رئيس البلدية السابق  ٬هذا االستغاللولكي ال نقف عقبة أمام 

  .....والحالي فلم تلق شكاوي صدى يحق الحق ويزهق الباطل 

: والمرء يحار في تعليل السبب  وٕالى من يرجع في الشكوى٬ فإن قيل لعل السبب
تقعد  بأن كال من الهويتين ال تقيم وال.. فلسطيني  وكويتي ومرؤوس ورئيس كان الجواب

وقد من اهللا جل شأنه علي  ....في الدنيا وال تدخل الجنة وال تحمي من النار في اآلخرة 
دانت لها األمم بالذي هو خير٬ شهادة التوحيد التي رفعت شأن العرب إلى الذروة وبها 

ٱچٱوالتي من صلبها٬  ٱٿٱٱٿٱٱٿٱ ٱٺٱٱٺٱ ٱٱٺٱ : األنبیاء چڀٱٱٺٱ

إني (: عليه أفضل الصالة وأتم التسليم من النكسة وحذرنا خاتم األنبياء والمرسلين ۹۲٬
السمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة ٬ فإنه من فارق  ٬آمركم بخمس أمرني اهللا بهن

الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبته اإلسالم من عنقه إلى أن يراجع٬ ومن دعا بدعوى 
بدعوى اهللا الذي : فادعواالجاهلين فهو من جثي جهنم٬ وٕان صام وصلى وزعم أنه مسلم٬ 

رب المثل في عدل أمير المؤمنين وقد ضُ  ١٦..)سماهم المسلمين ٬المؤمنين ٬عباد اهللا 
                                                           

 هللا فأوحى٬بھن أبطأ فكأنھ٬بھن یعملوا أن اسرائیل بني یأمر وأن٬بھن یعمل أن كلمات بخمس زكریا بن یحیى أمر هللا إن ۱٦
 أن إسرائیل بني وتأمر٬بھن تعمل أن كلمات بخمس أمرت إنك:  لھ فقال عیسى فأتاه٬تبلغھن أو یبلغھن أن إما:  عیسى إلى

 بني یحیى فجمع٬بي یخسف أو أعذب أن سبقتني إن أخشى إني هللا روح یا٬لھ فقال٬أبلغھن أن وإما تبلغھن أن فإما٬بھن یعملوا
 أن كلمات بخمس أمرني هللا إن:  قال ثم علیھ وأثنى هللا فحمد الشرفات على فقعد المسجد امتأل حتى المقدس بیت في إسرائیل
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على عمرو بن العاص فاتح مصر وواليها رضي اهللا  هماالفاروق رضي اهللا عنه الذي أق
تم ومتى استعبد:"للقبطي  وانتصافاً ..." أكسرى أعدل منا يا عمرو:"عنه انتصافا لليهودي 

  " .الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا

استقام أمرها٬ ورست قواعد  :ذلك أن لألمم آجاال٬ كآجال األشخاص٬ فإن عال الحق
  .األمن فيها وعم السالم ربوعها

واضطرب جل األمن ٬ وعمت الفوضى ربوعها٬ استشرى الفساد فيها: وٕان عال الباطل
 ۱۰۰: ھود چڦٱٱڦٱٱڦٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤڤٱٱٱچٱ وتصدع بنيانها٬ فيها

ٱأما بعد فإني أرفع شكواي هللا رب العالمين٬ القائل وقوله الصدق   ٺٱٱچ
  ٦۰: غافرچٱ ٺٱٱٺ

ٱٱٱٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱچٱوالذي وعد ووعده الحق  ٱ ٿٱٱٹٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱ
ٱٱٱٱەئٱٱچٱ٥۱٬: غافر چ ٱ ٱ ٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱائٱٱائٱ ٱ ۋٱٱۋٱ

وحسبنا اهللا  ٤۲٬ � ٤۱: الشورى چۈئٱٱٱېئٱٱېئٱٱٱٱەئٱٱوئٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱٱٱٱٱۆئۆئٱٱۈئ
  )عبد اهللا المخلص (                                                     .ونعم الوكيل

   ٢٨/١٢/٦٦ظافر الشوا 

  
                                                                                                                                                          

 اشترى رجل كمثل با� أشرك من مثل فإن٬شیئا بھ ركواتش وال هللا تعبدوا أن:  وأولھن.  بھن تعملوا أن وآمركم بھن أعمل
 فأیكم٬سیده غیر إلى ویرفع یعمل العبد فجعل٬إلي وارفع اعمل:  فقال٬دارا أسكنھ ثم٬ورق أو بذھب مالھ خالص من عبدا

 الصالة إلى متمق وإذا ٬ بالصالة وأمركم.  شیئا بھ تشركوا وال فاعبدوه ورزقكم خلقكم هللا وإن ؟ كذلك عبده یكون أن یرضى
 مسك صرة معھ رجل كمثل ذلك ومثل ٬ بالصیام وأمركم.  یلتفت لم ما عبده على بوجھھ یقبل وجل عز هللا فإن تلتفتوا فال
 ذلك ومثل ٬ بالصدقة وأمركم.  المسك ریح من هللا عند أطیب الصائم فم خلوف وإن ٬ المسك ریح یجد كلھم عصابة في
 یفتدي فجعل ؟ منكم نفسي أفتدي أن لكم ھل:  لھم فقال عنقھ لیضربوا وقدموا عنقھ إلى یھید فشدوا العدو أسره رجل كمثل
 فأتى أثره في سراعا العدو طلبھ رجل كمثل ذلك ومثل ٬ كثیرا هللا بذكر وأمركم.  نفسھ فك حتى والكثیر بالقلیل منھم نفسھ
 بخمس آمركم وأنا.  تعالى هللا ذكر في كان إذا الشیطان من یكون ما أحصن العبد وإن ٬ فیھ نفسھ فأحرز حصینا حصنا
 خلع فقد شبر قید الجماعة فارق من فإنھ ٬ هللا سبیل في والجھاد ٬ والھجرة ٬ والطاعة والسمع ٬ الجماعة:  بھن هللا أمرني
 فادعو ٬ مسلم أنھ وزعم صام وإن ٬ جھنم جثاء من فھو الجاھلیة بدعوة دعا ومن ٬ یراجع أن إال ٬ عنقھ من اإلسالم ربقة
 هللا عباد المؤمنین المسلمین بھا سماكم التي هللا بدعوة
  ۱۷۲٤: الرقم أو الصفحة - الجامع صحیح: المصدر - األلباني: المحدث األشعري الحارث بن الحارث: الراوي
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      Kuwait Municipality    بلدیة الكویت 

 p.o.Box :10    ۱۰/ب . ص 

  Telephone : 39061    ۳٦۰٦۱: الھاتف 

  

   ۱۱۲۹۲Refـ٦۸/۸/٦۰/ش م: اإلشارة                                                         Date ۱۰/۸/۱۹٦۸/.التاریخ

  

   إلى من یھمھ األمر

    

  إن السید ظافر خلیل الشوا كان یعمل لدى وزارة األشغال العامة بوظیفة مساعد 

   من  الب ۱٥/۸/۱۹٥٥فني  إلى  نقل  حتى  من  وظل  ۱/٤/۱۹٦۲لدیة  تنظیم  فني بوظیفة

  .نظرا إلحالتھ إلى التقاعد  ۸/٦/۱۹٦۸یعمل حتى انتھت خدماتھ اعتبارا من 

  .وبناء على طلبھ زود بھذه الشھادة 

  مدیر البلدیة العام   

  

  

   ۲٤۸۳ملف صاحب العالقة رقم / نسخة إلى 

 س . ع / ر. م 
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 ٬٬٬بسم هللا الرحمن الرحیم ٬٬٬ 

 "الخمر" 

 :مقدمتھ

 في اإلسالم  العام  المبدأ  إن  والنواھي٬  لألوامر  والحرام٬  والحالل  قول هللا ٬ ھو

ٱٱہٱٱہچٱ: اليتبارك وتع ٱ ٱٱۀٱ ٱۀٱ ڌٱٱچٱ۷ ٬: الحشرچٱ ڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱ

ٱٱژٱٱ ٱٱٹٱٱٹٱٱچٱ ۱٥۷٬: األعراف چڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱ ٱ ٱ ٱٹٱ ٱ ٿٱ

فمنھ ما نص علیھ الكتاب ٬ أما جزاء من یتعد حدود هللا. ٤٤: النحل چٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱ

ٱٱٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱککٱٱگٱٱٱٱگٱٱچٱ ي الدنیا واآلخرة كالقتل المتعمدف ٱ ٱ ٱٱ ٱ ڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱ

ٱٱڳٱگٱ ٱٱڳٱٱڳٱٱچٱ۱۷۸ ٬: البقرةچٱ گٱٱڳٱ گٱٱگٱٱگٱ

ٱڱٱٱ آلخرة ونصت علیھ ھ ما نص علیھ الكتاب في اومن۹۳ ٬: النساء چڳٱٱڳٱ

 السنة في الدنیا ٱںٱٱںٱٱچٱكاالرتداد عن الدین ٬ ٱڱٱٱڱٱٱڱٱ ٱڱٱ ٱ ڳٱٱڳٱ

ٱ ٱھٱٱھٱٱھٱ ٱ ٱ ٱہھ ٱٱہٱٱہٱ ٱڻٱٱۀٱٱۀہ ٱٱڻٱ  چڻٱٱڻٱ
 ( ۲۱۷ ٬: البقرة وترك ٬ ما نص علیھ الكتاب في اآلخرة منھو ۱۷)من بدل دینھ فاقتلوه

 أھل الحل والعقد   تقدیر الجزاء في الدنیا الجتھاد ٱچٱالشارع الحكیم ٱڻٱ ٱںٱ  چںٱ
ٱۈٱٱٴۇٱٱچٱكالتطفیف في الكیل والمیزان ۳۸ ٬: الشورى ٱ ٱ ٱۆٱٱۈٱ ڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱ

  . ۳ - ۱: المطففین چۋٱٱۋٱٱٱۅٱٱۅٱٱٱٱٱٱٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱ

فمنھ ٬ الغة القرآن الكریمفة حسب ما اقتضتھ بأما التحریم فقد ورد بأسالیب مختل

ٱچٱبلفظ التحریم  ٱٱڈٱ ٱٱٱڎٱٱڈٱ ٱٱڎٱ ٱڌٱ ٱ ٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱ ٱ ومنھ النھي  ۳۳٬: األعراف چڇٱٱڇٱ

                                                           
َثَنا  -البخاري  ۱٤۹الجھاد باب  ۳۰۱۷ ۱۷ َثَنا هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  َعلِىُّ  َحدَّ ا أَنَّ :  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  أَیُّوبَ  َعنْ  ُسْفَیانُ  َحدَّ  عنھ هللا رضى - َعِلّیً
قَ  - ْقُھمْ  لَمْ  أََنا ُكْنتُ  لَوْ :  َفَقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َفَبَلغَ  ٬ َقْوماً  َحرَّ ُبوا الَ « : َقالَ  وسلم علیھ هللا صلى النَِّبىَّ  ألَنَّ  ٬ أَُحرِّ . »  هللاَِّ  ِبَعَذابِ  ُتَعذِّ

لَ  َمنْ « : وسلم علیھ هللا صلى النَِّبىُّ  َقالَ  َكَما َولََقَتْلُتُھمْ   .  »  َفاْقُتلُوهُ ِدیَنھُ  َبدَّ
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ٱچٱ  عن الشيء ٱٱٱٱٱکٱٱکٱٱٱگٱ ٱٱٱکٱ ٱ ومنھ األمر   ۳۲٬: اإلسراء چژٱٱژٱٱڑڑٱٱکٱ

  .۲۲۲: البقرةچٱ ہٱٱہٱٱہٱٱھچٱیستلزم تحریم الفعل ٬ بالترك

  :خمرتحریم ال

ٱٻٱٱچٱقال جل شأنھ ٬ لخمر فقد ورد في الكتاب والسنةأما تحریم ا        ٱٱٱٻٱٱٻٱ

ٻٱٱٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱ

: المائدة چٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱڤٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڄٱٱ

  ؟؟ ۹۱ - ۹۰

   الترك واالبتعاد"  اجتنبوه" و  یعني  أمر  فعل  المقدمةو٬  في  أوضحنا  كما  تحریم ٬ ھذا

ٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱالشیطان  ظ اجتنبوه ورد في النھي عن عبادةوالنھي بلف ڄٱٱڄٱ

ٱٱچٱٱڇ ٱچٱ ٱچٱ  األوثان وقول  ۳٦٬: النحلچٱ چٱ وفي النھي عن عبادة

ٱچٱالزور  مع أن ۳۰ ٬: الحج چىٱٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱەئٱٱوئٱٱوئٱ

ٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀچٱٱعبادة الشیطان واألوثان رأس الكفر ٱ ٱ ھذا وإن ٤۸ ٬: النساء چہٱٱہٱٱہٱ

 القمار  و  الخمر  (  وصف  قمار  ) والیانصیب  ھي  واألزالمواألنصاب  واحد بوصف

لدلیل على شدة تحریمھا ) اجتنبوه ( رجس من عمل الشیطان٬والنھي عنھا بلفظ واحد ھو 

 والقمار  فالخمر  في ذلك٬  وال غرابة  الحرمة٬  في  إ ومساواتھا  في  الشیطان یقاع وسیلتا

 الناسالعد  بین  والجرائم  والبغضاء  اوة  اآل٬  الصالة  وعن  هللا  ذكر  عن مرین وصدھم

فھل أنتم منتھون ( االستفھام   ثم ختم اآلیة بالنھي بصورة٬ بالمعروف والناھین عن النكر

  .؟؟)

كل مسكر خمر ( أما تحریم الخمر في السنة فمنھ قول النبي صلي هللا علیھ وسلم        

۱۸)راموكل خمر ح
  ٬ )   حرام  فقلیلھ  أسكر كثیره ۱۹)وما

  في الخمر لعن رسول هللا ( ٬

                                                           
َثَنا  - مسلم  ۷األشربة باب  ٥۳۳٦ ۱۸  ُمْسِكرٍ  َوُكلُّ  َخْمرٌ  ُمْسِكرٍ  ُكلُّ «  وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َحدَّ

ْنَیا ِفى َخْمرَ الْ  َشِربَ  َوَمنْ  َحَرامٌ    .  »  اآلِخَرةِ  ِفى َیْشَرْبَھا لَمْ  َیُتبْ  لَمْ  ُیْدِمُنَھا َوُھوَ  َفَماتَ  الدُّ
 حرام فكثیره قلیلھ أسكر ما ۱۹



- ۳۸۲  - 
 

 ومعتصرھا: عشرة  عاصرھا  وشاربھا٬  وحاملھا٬  إلیھ٬  والمحمولة  وساقیھا٬ ٬ وبائعھا٬

 إلیھ وا٬ وآكل ثمنھا ٬ ونھى عن الجلوس على مائدة علیھا خمر) لمشتري لھا والمشتراة

إنھ لیس (  :عن التداوي بالخمر قائالً  ونھى٬ یصنع منھا خمراعن بیع العنب لمن  ونھى

  . والنفس والجسم والمجتمع٬ أنھا داء وبیل على العقل ولقد ثبت ۲۰)ولكنھ داء  بدواء

وقد یكون ٬ جلدة ) ۸۰(وورد أنھ ٬ جلدة) ٤۰(ارب الخمر فقد ورد أنھ أما حد ش       

ن علیا رضي هللا أل( تعلیل ذلك ھو أن الجزاء كان حسب درجة السكر واإلدمان علیھ 

٬ وعمر ثمانین٬ وأبو بكر أربعین٬ جلد النبي أربعین: وقال ) ٤۰(بة عنھ جلد الولید بن عق

 وكل سنة  أحب إلي ٬  ) وھذا  شارب الخمر ( وفي مسلم  جلد  والسالم  الصالة  علیھ أنھ

  وعن أنس رضي هللا) یدتین أربعین بجر  بالجرید كان النبي یضرب في الخم( عنھ ر

  .                                 وكفى شارب الخمر ضربھ بالنعال تحقیراً ) ربعین والنعال أ

                                                             

  ظافر خلیل الشوا                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                          
  ۷/۲٤: الرقم أو الصفحة - االستذكار: المصدر - عبدالبر ابن: المحدث -: الراوي

 َعنِ  وسلم علیھ هللا صلى النَِّبىَّ  َسأَلَ  اْلُجْعِفىَّ  ُسَوْیدٍ  ْبنَ  َطاِرقَ  أَنَّ  اْلَحْضَرِمىِّ  َواِئلٍ  ذكر  - مسلم  ۳األشربة باب  ٥۲٥٦ ۲۰
َما َفَقالَ  َیْصَنَعَھا أَنْ  َكِرهَ  أَوْ  َفَنَھا اْلَخْمرِ  َواءِ  أَْصَنُعَھا إِنَّ ھُ «  َفَقالَ  ِللدَّ   .  »  َداءٌ  َولَِكنَّھُ  ِبَدَواءٍ  لَْیسَ  إِنَّ



۳۸۳  - 

  � ۹۸ �وثیقة رقم 

- ۳۸۳

 

وثیقة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- ۳۸٤  - 
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 أرباح البنوك محرمة

  ٬حضرة رئیس تحریر العربي المحترم

  ٬تحیة واحتراما وبعد      

 اختزا          وعدم  الكلمة  بنشر ھذه  التكرم  إلىأرجو  للحق وهللا یھدینا  تبیانا سواء  لھا

  :السبیل

          العدد  في  حرب  الغزالي  األستاذ  كلمة  في  جاء  مجلة ۳۹لقد  ما  من العربي

  -:خالصتھ

 في جمیع األدیان السماویة ال سیّ (  األفراد محرم  لمصلحة  اإلسالمإن الربا  ما وحرمتھ ٬

تغاللي الذي وإن الربا المحرم ھو الربا االس٬ سفیة واألخالقیة من قدیم الزمانالتعالیم الفل

 بین العرب  كان سائدا  شرعا أما٬  فال بأس بھ  الجاھلیة  ربا  عدا  ما اح البنوك وإن أرب٬

ڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦڄٱٱچٱ عن قولھ تعالى ذاھالً ) وصنادیق التوفیر مباحة

 ٤۰٬: فصلت چڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱٱٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇڍٱٱٱڍٱٱٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱ

 ً ك فیھ من یعطى وال یدخل في الربا المحرم الذي ال ش( بفتوى الشیخ محمد عبده  متعلقا

 ومع أنھ ال اجتھاد) الربح أم كثر  لَّ ق٬ ویجعل لھ من كسبھ حظاً معیناً ٬ آخر ما ال یستغلھ
 النص  مورد  في  دعواهفإنھ٬  تسند  ال  ا  على٬  قائمة  ك ألنھا  من  معین  المال حظ سب

أن یكون الحظ نسبة معینة ٬ إذا روعي فیھا٬ شركة المضاربة وھي تنطبق على٬ المستغل

أما البنوك والمؤسسات ٬ لما یقتضیھ العد وھو٬ ن المكسب وأن یكون خاضعا للخسارةم

 غ  على  علىراالتي  ثابتة  تتقاض أرباحا  فإنھا  رأس المال  رھا  من  معینة أساس نسبة

 المبلغ لسداد دین  المقترض سواء استلف ھذا  أو لسد ضرورة٬ أو لعمل سواء ربح أو ٬

 العمل  خسر  فیھ٬  شك  ال  ربا  وھذا ٬   النسیئة  ربا  عین  فيوھو  ساریا العھد  الذي كان

وأول ربا أضعھ ٬ أال إن ربا الجاھلیة موضوع( ٬ )ص(والذي ألغاه رسول هللا ٬ الجاھلي

حسب العرف  ألنھ كان قائماً ٬ ونعتھ بالجاھلي ۲۱)س بن عبد المطلبھو ربا عمي العبا

                                                           
 ھذا بلدكم في ٬ ھذا شھركم في ٬ ھذا یومكم كحرمة حرام علیكم وأموالكم دماءكم إن: لیھ وسلمقال رسول هللا صلى هللا ع ۲۱
 ربیعة دم دمائنا من أضعھ دم وأول ٬ موضوعة الجاھلیة ودماء ٬ موضوع قدمي تحت الجاھلیة أمر من شيء كل إن أال ٬
 موضوع فإنھ ٬ المطلب عبد بن العباس ربا بانار من أضع ربا وأول ٬ موضوع الجاھلیة وربا ٬ المطلب عبد بن الحارث بن
 فرشكم یوطئن ال أن علیھن لكم وإن ٬ هللا بكلمة فروجھن واستحللتم ٬ هللا بأمانة أخذتموھن فإنكم ٬ النساء في هللا فاتقوا ٬ كلھ



- ۳۸٥  - 
 

ۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱچٱلم یبحھ دین من قبل ٬ الجاھلي

ٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱ ٱ ٱٱۋٱ ٱٴۇٱ وإذا كان مفھوم  ۱٦۱٬ � ۱٦۰: النساء چۈٱٱۈٱ

 الجاھ  لربا  الربا  كتحریم  والعصور  األسماء  حسب  لیةالتحریم  لخمر ٬  الخمر وتحریم

أال ساء ما ٬ ر الجاھليلقرآن لم ینزل إال للعصكأن ا٬ فسالم علي حدود هللا... ٬الجاھلیة

  : من ھذه الفتن وحذر منھا قائالً ) ص(لقد نبھ األمین  ...یحكمون 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                          

 تركت قد يوإن ٬ بالمعروف وكسوتھن رزقھن علیكم ولھن ٬ مبرح غیر ضربا فاضربوھن ذلك فعلن فإن ٬ تكرھونھ أحدا
 وأدیت بلغت قد أنك نشھد قالوا ؟ قائلون أنتم فما ٬ عني مسؤولون وأنتم ٬ هللا كتاب ٬ بھ اعتصمتم إن بعده تضلوا لن ما فیكم

 اشھد اللھم:  فقال ٬ ونصحت
  ۲۰٦۸: الرقم أو الصفحة - الجامع صحیح: المصدر -  األلباني: المحدث عبدهللا بن جابر: الراوي
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تابع وثیقة رقم 
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۲۲)زمان یستحلون الربا باسم البیع الناس  یأتي على( 
لیستحلن طائفة من أمتي الخمر ( ٬ 

   اسمھا  بغیر ۲۳)یسمونھا
 وت(  ٬  الیھود  ارتكبت  ما  ترتكبوا  هللا بأدنى ال  محارم ستحلوا

۲٤)الحیل 
وھو من ٬ ئر لما ورد فیھ من الوعیدن الربا من أكبر الكباالرأي یعتبرو وأولوا٬ 

 ا  في  ورد  كما  الموبقات  الشریفالسبع  لحدیث  للج٬  شامل  عام  الربا ماعات فتحریم

 اختلفت أسماؤه وأشكالھ وأسسھم٬ واألفراد في كل زمان ومكان فخاتم ٬ قل أم كثر٬ ھما

 وموكلھ وشاھدیھ وكاتبھ : ( یقول ) ص( األنبیاء والمرسلین رواه  �لعن هللا آكل الربا

 جاء في التنزیل أما ۲٥)الخمسة   كما  الربا  تحریم  اقتضت حكمة هللا تبارك وتعالى٬  فقد

 تحریمھ ألن المال عزیز علىالتد ٱٻٱٱٻٱٱٻچٱالنفس  رج في  چٱ ٱٱٱٻٱ
ھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱٱۓٱٱۓٱٱچٱ�بالتبغیض في الربا والترغیب في الزكاة  مبتدئاً  ٤٦٬: الكھف

: الروم چٴۇٱٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱۇٱٱۇۆٱٱۆٱٱٱٱٱۈٱٱۈ

ٱائٱٱچٱعن الربا الفاحش الذي یشبھ الربح المركب الیوم  ثم نھى ۳۹٬ ٱٱائٱ ٱ ٱ ىٱٱىٱ
ٱ ٱۈئٱ ٱۆئٱ ٱ ٱۆئٱ ٱۇئٱ ٱ ٱوئۇئ ٱوئٱ ٱەئٱ  ویرى ۱۳۰٬: آل عمران چەئٱ

كان سائدا بدون استثناء ما  قع والغالب الذياالو لجمھور أن ھذا نھي مع التعنیف علىا

 عداه  أنزلت آیات تح٬  نزوالً ثم  آیات األحكام  وھي آخر  في البقرة فقال جل شأنھ  ریمھ

ٱٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱٱچٱباحتھ كیر على من یأكلونھ ویتحایلون إلالن مشدداً 
ٱٱٱٿٱٱٿ ٱ ٱٱٱٿٱ ٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱ  ۲۷٥٬: البقرةچٱ پٱٱپٱ

  ٱوالصواب ھو ٱڤچ ٱڤٱ ٱٹٱ ٱٹٱ ٱ ٹٱ  شیئاً  معافیاً  ۲۷٥٬: البقرةچ  أخذ قبل  من

ٱڃٱٱٱڃچٱب التحریم وتا ٱڄٱٱڄٱٱڃٱ ٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱ  ۲۷٥٬: البقرةچٱ ڤٱٱڦٱٱڦٱ

 العقوبة على ٱچٱمن یعد إلیھ  مشدداً ٱٱڍٱ ٱڇٱ ٱڇٱ ٱ ٱڇڇ ٱٱچٱٱچٱ ٱچٱ  چچٱ
ٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱچٱ المال المزكىعاقبة  كل من مال الربا و موضحاً  ۲۷٥٬: البقرة ٱ ڌٱ

ٱٱٱٱٱٱٱکٱٱٱٱٱٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٱٱٱٱٱکٱ ٱ ۀٱٱہٱٱہٱٱچٱوالقول الفصل  ۲۷٦٬: البقرة چڈڈٱٱژٱٱژٱٱٱٱٱڑٱٱڑٱ
                                                           

 العینة یعني.  بالبیع الربا یستحلون زمان الناس على یأتي ۲۲
  ۱۰۳: الرقم أو الصفحة - الدلیل بیان: المصدر - تیمیة ابن: المحدث األوزاعي: الراوي

 اسمھا بغیر یسمونھا ٬ الخمر أمتي من طائفة لیستحلن ۲۳
 ۱۹۸: الرقم أو الصفحة - النصیحة: المصدر - األلباني: المحدث الصامت بن عبادة: الراوي

 الحیل بأدنى هللا محارم وتستحلوا الیھود ارتكبت ما ترتكبوا ال ۲٤
 ۱/٥۱۳: الرقم أو الصفحة -  اللھفان إغاثة: المصدر - القیم ابن: المحدث ھریرة أبو: الراوي

َبا آِكلَ  وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولُ  لََعنَ  َقالَ  َجاِبرٍ  َعنْ   -مسلم  ۱۹المساقاة باب  ٤۱۷۷ ۲٥  َوَشاِھَدْیھِ  َوَكاِتَبھُ  وِكلَھُ َومُ  الرِّ
 .   َسَواءٌ  ُھمْ  َوَقالَ 



- ۳۸۸  - 
 

ٱ ٱٱٱٱٱٱٱۓٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ من لم یذعن ویرضخ  منذراً  ۲۷۸٬: البقرة چہٱٱہٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱٱۓٱ

ٱۆٱٱۈچٱ ٱۆٱ ٱٱۇٱٱۇٱ ٱڭٱٱڭٱ وال حق للتائب إال في رأس  ۲۷۹٬: البقرةچٱ ڭٱ

ٱچٱالمال فقط  ٱۉٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱ  ۲۷۹٬: البقرة چٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱۅٱ

ۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱچٱفحذاري من تقلید من ٬ العدلوھذا ھو الحق والحكم و
ۓٱٱڭٱٱٱٱچٱوالوقوع في حرب ساحقة ال طاقة لكم بھا  ۳۱٬: التوبة چۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱ

ٱٱٱ ھٱٱھٱٱھٱٱٱٱچٱ۱۷ ٬ - ۱٦: فاطر چڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱۇٱٱٱٱۇٱٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇٱ
ٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱ ٱ ٱۈٱ ٱ ٱ ےٱٱےٱٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆ

  .٤٥: ق چۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱچٱ ۱۱٦٬: النحل چۅٱٱٱۅٱٱٱٱۉٱٱ

  :قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم : عن عبادة بن الصامت 

والملح ٬ والتمر بالتمر٬ والشعر بالشعر٬  والبر بالبر٬ ة والفضة بالفض٬ الذھب بالذھب  (

 بالملح  اخت٬ مثأل بمثل سواء بسواء٬  كیف شئتمفإذا  األشیاء فبیعوا  كان یداً ٬ لفت ھذه إذا

 .            ۲٦) فمن زاد أو استزاد فقد أربى ٬بید

                                                                            
  عبد اهللا

  ظافر خليل الشوا                                                                   

  

  

  

  

  
                                                           

 سواء.  بمثل مثال.  بالملح والملح.  بالتمر والتمر.  بالشعیر والشعیر.  بالبر والبر.  بالفضة والفضة.  بالذھب الذھب ۲٦
 بید یدا كان إذا ٬ شئتم كیف فبیعوا ٬ األصناف ھذه اختلفت فإذا.  بید یدا.  بسواء
 ۱٥۸۷: الرقم أو الصفحة - مسلم صحیح: المصدر - مسلم: المحدث الصامت بن عبادة: يالراو
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 ارواألقد

 ٬ السید رئیس تحریر العربي 

لیة تبیانا للحق أرجو نشر الكلمة التا -وبعد ٬ م ورحمة هللا وبركاتھ  كلیالسالم ع

  :وهللا الھادي إلى سواء السبیل

  :من العربي ما یلي ٤٦صفحة  ٤۰عدد لقد جاء في ال

٬ ةداموالمقادیر كالطبیعة ج٬ عة ال تدري من تبعات الحیاة شیئاً والمقادیر كالطبی( 

 سواء والحیاة والموت سواء وال نأخذ ٬ ألیست ھي تحیي ثم تفنيو٬ الخیر والشر عندھا

وما ٬ ومقدر األقدار غریب٬ علي األقداروتھجم ٬ تناقض عجیب).  أفناءعلیھا أحیاء وال 

  ٬٬٬أمن الحیاة في العدد األول ببعیدذھب ب بأنھ رمي الدین

الذي ٬ بھما واجب الوجود جل شأنھ تفرد٬ جیب ألن اإلحیاء واإلفناء خاصتانع

ٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱ٬ والبقاء والحیاة والقدرة والعلم من صفاتھ القدم ٱٱڃٱ ڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄڃ

ٱٱٱٱڇٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٱڦٱٱچٱ٦۸ ٬: غافر چچٱٱچٱٱٱچٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٱٱڤٱٱڤڦٱٱڦٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱ

  .۱۰٤: األنبیاء چڦٱٱڄٱٱڄڄٱٱڄٱٱڃڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱٱ

٬ ٬ ویستوي عنده الخیر والشرذي ال یدري من تبعات الحیاة شیئاوألن الجامد ال

ومن صفاتھ ٬ ومصیره الفناء٬ وأصلھ العدم٬ ھو الجماد الذي ال حیاة لھ٬ والحیاة والموت

  .۲۰: النحل چڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱچٱالعجز والجھل 

  فكیف تجتمع الصفات المتناقضة في واحد ؟

ٱچٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٱېئٱٱېئٱٱٱٱېئٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٬ على أن یجترئ مخلوق ۳٦٬ � ۳٥: المدثر چىئٱٱىئٱٱىئٱ

ٱٱٱٱٿچٱمن  ٱ ٱ ٱ  ۱۱۷٬: البقرةچٱ ڭٱٱۇٱٱۇچٱ۱۱ ٬: الشورىچٱ ٺٱٱٿٱ

حیاء وتدري من تبعات الحیاة ضمن ألنھا من األ٬ صفھ بما ال توصف بھ حشرة كالنحلةفی

ٱچٱفطرھا هللا علیھا  الحدود التي ۋٱٱچٱ۱۰۰ ٬: األنعام چۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱېئٱ



- ۳۹۱  - 
 

كما ورد في الحدیث ٬ ؤمن بالقدر٬ لقد أمرنا أن ن۲۸: فاطرچٱ ۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉ

۲۷)وأن تؤمن بالقدر خیره وشره ...(..الشریف 
ڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱٱچٱوفي الذكر الحكیم ٬ 

ٱ ٱڑٱ ٱڑٱ ٱ ٱۆٱٱچٱ٥۱ ٬: التوبة چژٱٱژٱ ٱۆٱ ٱۇٱٱۇٱ ٱڭٱ ٱڭٱٱڭٱ ٱۓٱٱڭٱ ٱ ٱ ےٱٱۓٱ

ۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱچٱ۲۲ ٬: دیدالح چۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱٱٱٱۅۈٱٱٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋ

  .۳۸: األحزاب چ

 ع  تصرفات القدر والتطاول ونھینا  ن الخوض مع الخائضین في نقد عن علیھ٬

یؤذیني : ( قال هللا تعالى٬ عن رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم٬ أبي ھریرة رضي هللا عنھ

 الدھر  یسب  آدم  ابن  أقل٬  الدھر  وأنا  والنھار  اللیل ۲۸)ب
   موسى٬  قصة  العبد م وفي ع

ٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱچٱیتدبر حكمة القدر  الصالح تبصرة لمن أراد أن ڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱ

: الكھف چگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱٱٱٱٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱٱٱٱٱہٱٱ

٦ � ٦٦۸.  

 باإلنسان  ألیس األجدر  هللا تعالى٬  خلقھ  الذي ٬   في  مھین  ماء  تقویم من أحسن

 في األ  خلیفة  رضوجعلھ  هللا و٬  قضاء  یقف أمام  قدرهأن ٬ ً  متدبراً  خاشعا سنة هللا في ٬

ٹٱٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱچٱ٤۳ ٬: فاطر چۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱۈئۈئٱٱېئٱٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱىئٱٱٱچٱ٬ خلقھ

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱ ٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱ ٱٱٱٱٱٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱٱٱٱٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱ ڤڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱٱڄڄٱٱڃٱٱڃٱٱ

ٱٱٱٱٱٱٱٱڌٱٱڌٱٱٱٱڎٱٱ ٱٱ ٱ ٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱچٱ٤ ٬ -  ۳: الملك چڍٱٱٱٱڍٱٱ

  .    ۳۷: ق چڤٱٱڤٱٱڤٱٱ

  "عبد هللا"

  

                                                           
  ].مسلم[ ۱اإلیمان باب  ۱۰۲ - ۲۷
 علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  -  عنھ هللا رضى - ُھَرْیَرةَ  أَِبى َعنْ  ح  -] البخاري [  ۱التفسیر الجاثیة باب  ٤۸۲٦ ۲۸

ُ  َقالَ « : وسلم ْھرَ  َیُسبُّ  ٬ آَدمَ  اْبنُ  ُیْؤِذیِنى:  َوَجلَّ  زَّ عَ  هللاَّ ْھرُ  َوأََنا الدَّ َھارَ  اللَّْیلَ  أَُقلِّبُ  ٬ األَْمرُ  ِبَیِدى ٬ الدَّ  .  »  َوالنَّ
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  "الدھر " 

 ۱۳۸۲محرم سنة  ۸الكویت في 

۱۱/٦/۱۹٦۲  

 ٬یب المجتمعبرئیس تحریر مجلة طالسید 

  ٬وبعد٬ یكم ورحمة هللالالسالم ع  

  : من مجلتكم الغراء ما یلي ۷۷صفحة  ٦۲اء في العدد الرابع سنة لقد ج      

 ) ً أما ....رداه قتیال على قلب ذلك الزمیل فأ٬ الذي سطا بسھامھ٬ لدھر الخائنلذلك ا فتبا

ڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱچٱالصبر الجمیل  إال.... نفذ حكم القدر فما لنا  وقد

  .۱٥٦: البقرة چڄٱٱٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱٱٱٱڄچٱ۲۷ ٬ - ۲٦: الرحمن چڈٱٱ

        یقذف الدھر  أن  مذھل  الصفاةشيء  وأحط  التھم  بأقذع  بالھالك٬  ویدعى علیھ في ٬
 الطبیرثاء صادر من قبل   ةدكتور بالنیابة عن األسرة األمر الذي لو رمي بھ الدكتور ٬

( ل هللا تعالى قا) ص(ورد عن النبي  ذلك ألن الدھر ھو هللا كما٬ أزبد وانتقموألرغي 

۲۹)وأنا الدھر أقلب اللیل والنھار ٬ یسب الدھر٬ یؤذیني ابن آدم
ٱٱٱگٱٱچٱ٬  ٱٱٱگٱ ٱگٱ ٱ ٱ ٱ ٱ کٱٱکٱ

گٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱ

  .۲۳ � ۱۷: عبس چھٱٱھٱٱٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱ

ٱچٱیختم الرثاء ب والغریب أن یصدر ھذا و       ڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڇٱ

ٱ ٱچٱ۲۷ ٬ - ۲٦: الرحمن چڈٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱڃٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱڃٱ ٱ ٱ ٱڄٱ ٱڄٱ ٱ ٱ ٱ ولكن رحمة هللا  ۱٥٦٬: البقرة چڄٱ

                                                           
 وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  - عنھ هللا رضى -  ُھَرْیَرةَ  أَِبى َعنْ   -] البخاري [  ۱التفسیر الجاثیة باب  ٤۸۲٦ ۲۹
ُ  َقالَ « : ْھرَ  َیُسبُّ  ٬ آَدمَ  اْبنُ  ُیْؤِذیِنى:  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ ْھرُ  َوأََنا الدَّ َھارَ  اللَّْیلَ  أَُقلِّبُ  ٬ األَْمرُ  ِبَیِدى ٬ الدَّ   .  »  َوالنَّ
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ڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےےٱٱچٱء وسعت كل شي

  . ٦۱: النحل چۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭۇٱٱۇٱٱۆٱٱ

         تحت اسم  ھذا  بنشر  التكرم  هللا( رجاء  للحق)  عبد  وهللا  إحقاقا  للباطل وإزھاقا

  .ء السبیلسوا الھادي إلى

  "عبد هللا"                 

  ظافر خلیل الشوا
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

 "الشعار " 

  ۱۳۸۱ربیع الثاني سنة  ٦۹الكویت في 

۱۷/۹/۱۹٦۱ 

  ٬األخ رئیس تحریر مجلة المسلمون

  ٬علیكم ورحمتھ وبركاتھ وبعد هللا سالم  

         مجلة  صدور  سرنا  " لقد  " المسلمون  جنیف بعد  دیارھامن  في  منعھا  في ٬ وإن

 ف  وتربیتھ  رأسھ  مسقط  من  موسي  األلبابحرمان  ألولي  لعبرة  فرعون  حجر  ي و� ٬

 . وإدراك كنھھا٬ ة البالغة ما أحوج الناس لتفقھھاالحكم

 ألنھا" شعلة ویدین وھالل " المركز اإلسالمي المكون من  شعار٬ لقد لفت انتباھي      
 اقتباسات وثنیة  فوق بعض٬  ظلمات بعضھا  غیر اإلسالمیةفالش٬  األمم  اتخذتھا  علة من ٬

 لنور العلم سالفة والحقة رمزاً    هللا جل شأنھ خیراً  وقد بدلنا٬ ٱھٱٱھٱٱٱچٱمنھا ہٱ

 . ۱٥: المائدة چچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱچٱ۳٥ ٬: النورچٱ ھ

 رمزاً         اتخذتھما  فقد  الیدان  واالتحادلألخو وأما  ة  هللا تبارك وتعالى٬  منَّ علینا  وقد

آل  چڄٱڦٱڄٱڄچ ۱۰٬: الحجرات چۈٱٱٴۇٱٱۋچٱحسن منھا٬ بأ
  .۱۰۳: عمران
 الھالل فقد حاكى بھ العثمانیونوأم        الصلیب شعاراً ٬ ا ٬ لھم المسیحیین الذین اتخذوا

٬ م والتقدیس ما نالھ الصلیبفنالھ من االحترا٬ المنائر والمساجد والعلمفأثبت الھالل على 

 إلى٬ بشبر تباعنا سنن من قبلنا شبراً وھكذا تسرب الشرك إلینا ال  مستواھم بدالً  ونزولنا
 لمستوانا  من أن نرفعھم  ال تتخذ من المبھمات شعاراً ٬  التوحید  مع أن أمة ألن الشعار ٬

 صور  یعطي  الشيء  عن  صادقة  إلیھة  یرمز  الذي  المعصوم ٬  اتخذه  الذي  ھو فشعارنا

 لرایتھ شعاراً ) صلعم(  وتثبیتھ٬  إلعالئھ  وأفنى جل حیاتھ  توحدت العرب٬  الذي بھ  ٬ھو
 وتطھرت من رجس الشرك واالستعمار  الذي دانت لمن آمن بھ٬  في سبیلھ  ھو وجاھد

ڀٱٱٺٱٱٱٺٱٱچٱ ٬دةبھ الناس كافة ألصبحوا أمة واحھو الذي لو آمن ٬ الدنیا وما فیھا
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ٱ ٱٿٱٱٿٱ ٱٿٱ ٱٺٱ  الم ۹۲٬: األنبیاء چٺٱ  من  المتضاربة نظیفة بادئ

 الخلقیة  واألمراض  االجتماعیة٬  واآلفات  الحروب٬  وویالت  واألمن ٬  بالسعادة تنعم

ٱپٱٱپٱٱپٱٱچٱ٬ ) إلھ إال هللا محمد رسول هللا ال(  ھو٬ والسالم ٱٱٻٱ ٱ ٱٻٱ ٱٱٱٻٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٻٱ

: األحزاب چٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٺٱ

۳٦       . 

 لعل الماضي یعود ؟) صلعم(فھل لنا أن نقتفي أثر الرسول 

راجیا ٬ شعارین یرمزان للرسالة اإلسالمیةمرفق مع كتابي ھذا النموذجان ل

وسالم هللا علیكم ورحمتھ ٬ للمجلة استمرار الصدور بنظام واطراد التقدم والنجاح

 .وبركاتھ

  عبد هللا          

  ظافر خلیل الشوا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳۹۸  - 

  � ۱۰۲ �وثیقة رقم 

- ۳۹۸

 

وثیقة رقم 

  

  



- ۳۹۹  - 
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 "النبي لم یسحر "  

  ه۱۳۸۱رجب  ۱٤الكویت في 

 م۹/۱۲/۱۹٦۱الموافق 

 ٬ السید رئیس تحریر مجلة العربي

 ٬  وبعد٬ السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ  

         العدد  ع) ۳٤(في  بجوابكم  أعجبت  " ن  وماروت  باألزھر " ھاروت وبإھابتكم

 الیھود   المنافقون  دسھا  التي  اإلسرائیلیات  من  والحدیث  التفسیر  لتنقیة  الدینیة والھیئات

ولكني صدمت بقولكم في الصفحة ٬ ي اإلسالم لكي یھاجموه من خاللھاإلیجاد ثغرات ف

 عن   " المقابلة  ) ص(ي وكذلك حدث للنب" السحر  بن  لبید  سحره  األعصمحینما وھو ٬

" حتى لقد كان ینكر بصره ٬ ل إلیھ أنھ یفعل الشيء وما یفعلھفكان یخی٬ یھودي من زریق
 فیھ لكي یھا ن ھذه الروایة المزعومة أخطر ثغرةمع أ جموه حاول أعداء اإلسالم فتحھا

٬ وما یدرینا أن الرسول وھو على تلك الحالة من السحر: " من خاللھا فیقولون متسائلین

ً ي إلیھ بشيء لم یبلغھ ظانَّ قد أوح ظنھ من الوحي وھو لیس من  أو بلغ شیئاً ٬ أنھ بلغھ؟ ا

أو ذھب عقلھ بسبب ٬ اختل عقلھ" ھو موضح في التفسیر  مسحور كما ومعنى" الوحي؟ 

 الواعیة من المفسرین تنفي إصوا" السحر   لفئة  المعصوم ٬ قاطعاً  بالسحر نفیاً ) ص(ابة

 بالعقیدة  ماس  ألنھ  بال٬  روحآخذ ٬   منصب  من  فیھاویحط  ویشكك  النبوة  الثقة ٬ ویمنع

ٱچٱ الكافرینویؤید بھتاف ٬ بالشرع ٱٱڭٱٱڭٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱڭٱ ٱٱٱڭٱ ٱ ٱ ٱ ٱۓٱ ٱ ٱ ٱٱٱۓٱ  چےٱ
 ثم ردعھم بقولھ تعالى٬ صفھم جل شأنھ بالظالمین ألنھم على غیر الحقفقد و ۸٬: الفرقان

ٱچٱ ٱÙٱٱÚٱٱÛٱ ٱيئٱٱجبٱٱحبٱ ٱٱمئٱٱىئٱ ز أفبعد ھذا یجو٤۸ ٬: اإلسراء چحئٱ

ژٱٱچٱجاللھ  ؟ وبعد أن قال جلسحر) ص(خاتم األنبیاء والمرسلین لمسلم أن یقول بأن 

ٱٱٱڑٱٱڑ ٱچٱ٦۷ ٬: المائدةچٱ ژٱ ٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱ ٱ ٱ أیعقل  ۹٬: الحجر چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱ

ٱچٱ) ص(صفوة البشر  أن یكون لیھودي سلطان على ٱ ٱ ٱ ٱٱڌٱٱٱڎٱٱڎٱ ٱ  ؟٦۹: طھ چڈٱٱڈٱ

 إلى  القتعار أضف  مع  السحر  الكریمض روایات  رآن  ال٬  بعضھا  مع بعض تضاربھا
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 لذكره  مجال  الذي ال  وتناقضھا  زعمھم٬  على حد  ومنھ  ا٬  أنزلت إلزالة أن سورة لفلق

   عنھ  )ص(السحر  ب٬  أي  المدینة  في  وقع  المزعوم  السحر  أن  التي مع  الفلق  سورة عد

  . أنزلت في مكة

ھ ال تكون العصمة إال فقصارى القول بأن٬ ل الرواة والمفسرون ھذه الروایاتأما كیف نق

  .  مؤلفاتھم كما دست في الحدیث نفسھلنبي وقد تكون دست في 

 تبیاناً   ھذا  نشر   لذلك أرجو  إلى"  هللا  عبد" للحق تحت اسم  وإیاكم سواء  وهللا یھدینا

 .             السبیل 

  .وسالم هللا علیكم ورحمتھ وبركاتھ 

                        عبد هللا                                         

 "ظافر الشوا " 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤۰۱  - 

  � ۱۰۳ �وثیقة رقم 

- ٤۰۱

 

وثیقة رقم 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

 *حول المذاھب اإلسالمیة*

  ٬السید رئیس تحریر العربي

 ٬ السالم علیكم ورحمة هللا وبعد

٬ والمالكیة٬ الحنفیة( ذكرتم المذاھب ) ۱٤۲(ة من العربي صفح) ۳٥(في العدد 

 عیةوالشاف  والحنابلة٬  والظاھریة٬  والزیدیة٬  واإلمامیة٬  واإلباضیة٬  والباطنیة٬ وھناك ٬

٬ وأن یغیر مذھبھ إن شاء٬ زتم للمسلم أن یتخذ منھا ما یشاءوأج)  فرق إسالمیة أخرى

مع أن منھا من انطوت . المذاھب تختلف في األصول والفروعبعد أن أوضحتم أن ھذه 

أنشأھا شیاطین ٬ والفضائل٬ ة للشرائع والنظام واألخالقھدام مبادئ فوضویة إباحیة على

 اإلسالما  إلنس لتقویض دعائم  اإلسالمیة٬  األمة  وتمزیق  كفر ٬  ألنھا  إتباعھا  یجوز وال

 .     صریح 

وھو نص صریح ٬ ألن األصل فیھا واحد٬ فال یجوز االختالف فیھا٬ أما األصول

ڑٱٱڑٱٱکٱٱٱکٱٱچٱاإلسالم دین التوحید و٬ وال اجتھاد في مورد النص٬ والسنةفي الكتاب 

ٱٱڍٱٱچٱ۱۳ ٬: الشورىچٱ کٱٱک ٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱ چٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇڇ

ٱٱٱٱٻٱٱچٱ٬  والمسلم مجبر بإتباعھا غیر مخیر ۱٥۳٬: األنعامچٱ ڌٱٱڌٱٱڎ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٻٱ

ٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٺٻٱٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺ

ٱ ڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱچٱالمتفرقین فیھا وتبرأ من . ۳٦: األحزاب چٹٱ

  .۱٥۹: األنعامچٱ ڇٱٱڇٱٱڍ

 ا  فھي  الفروع  للناسوأما  التي تجد  االجتھادیة  ألمور ٬   یرد  لم  نص والتي فیھا

تقریر الرأي األصوب وقابلة للتعدیل ل٬ وال تتعارض معھا٬ صریح في الكتاب أو السنة

ٱچٱ تباع ما یجمع علیھ أھل الحل اب والمسلمون مكلفون۳۸ ٬: الشورى چںٱٱںٱٱڻٱ
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ٱٱٱحبٱٱچٱوالعقد  ٱ ٱ ٱ ٱٱمئٱٱىئٱٱيئٱٱجبٱ ۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱٱیٱٱییٱٱجئٱٱحئٱ

 .         ٥۹: النساء چÙٱٱÚٱٱÛٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÜٱٱÝٱٱÞٱٱàßٱٱáٱٱâٱٱãٱٱäٱٱ

   المسلمینفھل  من  الواعیة  فكرت الطبقة  علیاف٬  إسالمیة  ھیئة  تشكیل  ي تضم ٬

 في العجھ  العلماء  اإلسالميابذة  الم  الرأ٬  وتقریر  االجتھاد ي األصوب لیعمل بھ مھمتھا

ً (تعدد المذاھب فال نسمع إال  وبھذا یتالشى٬ المسلمون كافة كما كان ) دینھ اإلسالم  مسلما

ٱٿٱٱٿٱٱچٱوصحبھ الكرام ) صلعم(في عھد الرسول  ٱٺٱٱٺٱ ٱٱٺٱ ڀٱٱٺٱ

چٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱچٱ۹۲ ٬: األنبیاء چٿٱٱ

 .   ۳: المائدةچٱ ڌٱٱڌ

                              .وشكراً " عبد هللا"للحق بتوقیع   أرجو نشر ھذا تبیانا

 عبد هللا                            

  ظافر الشوا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤۰٤  - 

  � ۱۰٤ �وثیقة رقم 

- ٤۰٤

 

وثیقة رقم 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  *ال أمن في ھذه الحیاة إال بالدین*

 ما جاء في مجلة العربي لىرد ع

 األول لقد  الدكتور أحمد  بمقال ] ۱/٥۸[  استھلت مجلة العربي عددھا لرئیس تحریرھا

  .لھجوم بمقال آخر في عددھا الثانيھذا ا ھاجم فیھ الدین وعقب على٬ زكي

  )والعربي ال تصل معنى العروبة بدین ( _ یقول الدكتور أحمد زكي 

٬ العروبة بالدین لعربي ھي قطع صلةالتي تحملھا مجلة اومعنى ھذا أن الدعوة 

  وهللا تعالى ٱہٱٱٱٱچٱیقول في ھذا ٱہٱ ٱہٱ ٱۀٱ ٱۀٱ ٱڻٱ ٱڻٱ ٱڻٱ ٱڻٱ ٱںٱ ٱںٱ ٱڱٱ ٱ ڱٱ

 .   ٥٤: المائدةچٱ ہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇ

 . )سالك إلیھ سبیال والغایة واحدة فكل الناس عباد هللا وكل (  �ویقول الدكتور 

 سالكاً   الكل  هللا  فكیف یكون  سبیالإلى  الخالق٬  حدد  لخلقھ  وقد  الصالح السبیل

چٱ چٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎچٱبقولھ تعالى 
 أدرى ۱٥۳٬: األنعام  الخال ومن  من  الخلق  ومتىقبمصلحة  المؤمن  ؟  غایة كانت

ٱڻٱٱچٱھم یقول فی المشرك والكافر واحدة وهللا تعالىو ٱںٱ ٱںٱ ٱ ٱڱٱ ٱڱٱ ڱٱ

ھٱٱھٱٱھٱٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀۀٱٱہٱٱہٱٱہہٱٱٱھٱ

ےٱٱےۓٱٱۓٱٱٱڭڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱ

ٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱٱىٱٱائٱٱائٱٱٱٱٱەئەئٱٱ

  .۳۱ - ۳۰: التوبة چوئٱٱوئٱٱۇئٱٱ

      الدكتور  الحیاة( وقول  لتأمین  یسعى  الحي  بعد ٬  ما  لتأمین  یسعي  ھو وبالدین

  ).الحیاة 
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چٱ شامالً  أبدیاً  ونظاماً ٬ كامالً  ن دستوراً مع أن هللا جلت قدرتھ شرع الدین لیكون للعالمی
ٱ ٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌچٱ۸۹ ٬: النحل چڄٱٱڄٱٱڄٱ ۆٱٱۈٱٱچٱ ۳۸٬: األنعامچٱ ڇٱٱڇٱ

ٱ ٱۋٱ ٱٱۋٱ ٱٴۇٱ ٱچٱ ٤۹٬: المائدة چۈٱ ٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱ ٱٱہٱ ٱۀٱٱہٱ  چۀٱ
ڃٱٱچٱبقولھ جل شأنھ  ویتركون شطراً  وأنذر الذین یأخذون منھ شطراً ٤٤ ٬: المائدة

ڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱڌٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈڈٱٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱٱچچٱٱڇ
  .۸٥: البقرةچٱ ژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱٱکٱٱک

والتجربة الدامیة عبر القرون دلت علي أن الدین وھو سبیل (  �ویقول الدكتور 

بقولھ  متخبطاً  ھذا مؤكداً  ویعقب على) ھب بأمن الحیاة ذاتھا الناس لتأمین ما بعد الحیاة ذ

ً وأما سلوك أھل األدیان جمیع(  ) ذھب بأمن الحیاة  الناس وباالً  لنصرة أدیانھم فكان على ا
 النصارى مناقضاً  على مدلالً   عند  والمذھبیة   ذلك بالحروب الصلیبیة  بقولھ ن وإ( نفسھ

ثم ) الشیطان فما كان هللا براض عما صنعوا  هللا فلم یكن إال سبیل طریقا حسبوا أنھ سبیل

   ( یقول  اإلسالم  األطماع ب مدلالً ) وكالمسیحیة  مصدرھا  كان  التي  الداخلیة الحروب

لكھم علي آراء ما عرفھا محمد أسسوا م( نفسھ بقولھ  السیاسیة والتیارات الخفیة مناقضاً 

  .)أھل األدیان جمیعا ( لھم بقولھ مع أنھ شم) بال  وال صحبھ وال خطرت لھم على

 حیاة وأخرىل عنھ تارة ذھب بأمن الفھل ال یفرق الدكتور بین الدین الذي یقو
وما ھي ٬ وبین الفاسقین عن أمره٬ وبین معتنقي الدین العاملین بھ٬ ھ صفاءیقول عنھ أن

ٱٺٱٱچٱمسؤولیة الدین عن إجرام البشر وقد نھاھم عنھ  ٱٺٱٱٺٱ ٱٱڀٱ ٱڀٱ ٱٱڀٱ پٱٱڀٱ

: المائدةچٱ ٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱڤ

۳۲   التقى( ٬  والمقتویالمسلمان بسیف إذا  فالقاتل  ھما  في النار  الدین سب) ل  كان ب وھل

 فتكاً ٬ أكبر الحروب٬ إشعال نار الحربین العالمیتین وما حل ٬ وأكثرھما تدمیراً  وأشدھما

 ون  صفصفابھیروشیما  قاعا  یقف جازاكي اللتین أصبحتا  انطالق الناس الذي لم  ھو  أم ؟

 الدین  حدود  الدكتورعنھ  إلیھ  یدعو  ما  وھو  . ؟  لنصرة  المسلمین  جھاد  فھو وأما دینھم

چٱ ۈٱٱۈٱٱٱٱٴۇٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱٱۉٱٱۉٱٱٱېچٱلتحقیق السالم وصیانتھ 
  .   ۲٤: األنفال
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چٱولكي ال تكون للكفار الغلبة فیسفكوا الدماء الزكیة ویستعمروا البالد ویسلبوا الخیرات 
ولكي ال تكون لھم  ۳٦٬: التوبةچٱ ۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱٱٱېٱٱې

ٱٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٴۇچٱا في األرض شوكة فیفسدو ٱ ٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱ  ڭٱٱڭٱ

ٱ  السفلى ۳۹٬: األنفالچ  الباطل  دولة  ھ ولتكون  الحق  ترفرف رایة ودولة  كي  العلیا ي

ٺٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱچٱعالم ربوع ال العدل على
  .۳۳: التوبة چڤٱٱ

الناس لتوحید  الذي دعاإن الدین ھو األساس الوحید لتحقیق األمن والسالم فھو      

ٱچٱلیصیروا أمة واحدة  هللا تعالى  چڀٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱ
وھو الذي رد الناس ألب واحد وأم واحدة ال تفاضل بینھم إال بالتقوى رغم  ۹۲٬: األنبیاء

ٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱچٱاختالف أجناسھم وأقالیمھم ولغاتھم وألوانھم  ٱ ٱڃٱ ڄٱٱڃٱ
چٱبینھم في الحق  وآخى ۱۳٬: حجراتالچٱ چٱٱڇٱٱڇڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌ

ٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱچٱٱچٱ ٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱ ڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃڃ
چٱوقد وعد المؤمنین باالستخالف واألمن  ۱۰۳٬: آل عمران چڍٱٱڍٱٱڌٱٱ

ٱٱٱڃٱٱڃٱٱ ٱٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱ ڤٱٱڤٱٱڦٱ
ٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱٱٱٱڈٱ ژٱٱٱٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱ

  .٥٥: النور چژڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱ

 الناس تسلك إلى هللا أي طریق تشاء(  -یقول الدكتور و غیر السالك علیھ  وحتى٬ دعوا

 .  )یسلك ال علي الناس  ال وحده تبعة أنھ

 ذلك   في  ومثلھ  للحكومةكم٬  یقول  من  ثل  تشاء٬  ما  الناس تفعل  دعوا  الفعل ٬  كان ولو

 . فعلیھ تبعة ذلك ال على الناسفا للقانون مخال

 تعالى للخالفة  هللا   اختارنا  لقد  وتبلیغ الرسالة وحم٬ ٱٺٱٱچٱل األمانة ٱٺٱ ٺٱ
۱۱۰ ٬: آل عمرانچٱ ٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹ
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ٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄچٱ ٱٱڦٱ ٱ چٱ ڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱ
 كبرىوا. ۱٤۳: البقرة  فتنة  المسؤولیة  ھذه  عن  لتخلي ٬   الضالین  تصیب والفاسقین ال

   أیھ :علیھ یقول الجمیع فأبو بكر رضوان هللا تعالىفحسب بل یكتوي بنارھا  للناس یا ا

ھتدیتم علیكم أنفسكم ال یضركم من ضل إذا ا آمنوا الذینیا أیھا ( ٬ إنكم تقرأون ھذه اآلیة

  وإني سمعت رسول هللا صلى)   یقول  وسلم  النا( هللا علیھ  ولم إن  الظالم  رأوا س إذا

( هللا علیھ وسلم یقول  ورسول هللا صلى ۳۰)أن یعمھم بعقاب  أوشك هللا٬ ا على یدیھیأخذو

ۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱچٱوهللا تعالى یقول  ۳۱)كلكم راع وكل راع مسئول عن رعیتھ 
  .۲٥: األنفال چېئٱٱٱېئٱٱېئىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱٱیٱٱ

 البلد اآلمن المطمئ ٬أما بعد ن بدعوة فإن الدكتور أحمد زكي افتتح عملھ في ھذا

 فھم فوضویة  ال عن سوء  قصد  سوء  عن  ھدامة  وهللا تعالى ٬  دینھم  الناس عن لیخرج

ٱٱڦٱٱچٱ :یقول ٱ ٱ ٱ ٱ ٱڤٱ ٱڤٱ ٱ ٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱ ٱٿٱ ٱٿٱ ٿٱ
ٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱڄٱٱڄٱ ٱڦٱٱڄٱ : النحل چڦٱٱڦٱ

ٱڇٱٱچٱوحكم هللا في من یحارب دینھ ویفسد في األرض  ۱۱۲٬ چٱٱٱچٱٱچٱٱڇٱ
ڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱڑٱٱڑٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱ

 چکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگگٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱٱ
ٱٱٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٺٱٱچٱ ۳۳٬: المائدة ٱ ٱٱ ٱ ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱ

 ۳۲: التوبة چٺٱٱ  شأن أسالفنا ٬  الذي رفع  أن نطبق الدین  لفرض علینا وإنھ

ڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱٱٱچٱٱڇٱٱڇچٱالراشدین وخلد ذكرھم 
ٱٱٱٱٱکٱٱگٱٱ ٱ ٱٱ ڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱ

ٱ ٱ ٱگٱٱگٱٱڳٱ ٱڄٱٱچٱ ۱٦٬ � ۱٥: المائدة چگٱ ٱ ٱ ٱ ڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱ
                                                           

 سمعت وإني}  اھتدیتم إذا ضل من یضركم ال أنفسكم علیكم آمنوا الذین أیھا یا{  اآلیة ھذه تقرؤون إنكم الناس أیھا قال أنھ ۳۰
 منھ بعقاب هللا یعمھم أن أوشك یدیھ على یأخذوا فلم الظالم رأوا إذا الناس إن یقول وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول
  .۲۱٦۸: الرقم أو الصفحة -  الترمذي سنن: المصدر - الترمذي: المحدث الصدیق بكر أبو: الراوي

 ُكلُُّكمْ « :  َیقُولُ  وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولَ  َسِمْعتُ :  َیقُولُ  ُعَمرَ  ْبنَ  هللاَِّ  َعْبدَ  عنَ  -]البخاري [  ۱۱الجمعة باب  ۸۹۳ ۳۱
ِتھِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  َوُكلُُّكمْ  ٬ َراعٍ  ِتھِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َراعٍ  اإلَِمامُ  ٬ َرِعیَّ ُجلُ  ٬ َرِعیَّ ِتھِ َرعِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  َوْھوَ  أَْھلِھِ  ِفى َراعٍ  َوالرَّ  َواْلَمْرأَةُ  ٬ یَّ
ِتَھا َعنْ  َوَمْسُئولَةٌ  َزْوِجَھا َبْیتِ  ِفى َراِعَیةٌ  ِدهِ  َمالِ  ِفى َراعٍ  َواْلَخاِدمُ  ٬ َرِعیَّ ِتھِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َسیِّ  - َقالَ  َقدْ  أَنْ  َوَحِسْبتُ :  َقالَ  - َرِعیَّ
ُجلُ  ِتھِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َراعٍ  َوُكلُُّكمْ  ِتھِ َرِعیَّ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  أَِبیھِ  َمالِ  ِفى َراعٍ  َوالرَّ   .  »  َرِعیَّ
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ڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱ
ٱچٱ ۳٬: المائدةچٱ ڌ ٱڍٱ ٱ ٱڇٱ ٱڇٱ ٱڇٱ ٱ ٱچڇ ٱچٱ ٱچٱ .        ٤۰: الحج چچٱ

                

  

  عبد هللا         

  )ظافر خلیل الشوا ( 
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 ٬حضرة رئیس تحریر العربي المحترم 

 ٬وبعد ٬ السالم علیكم ورحمة هللا 

 الھادي إلىأرجوا التكرم بنشر الكلمة التالیة في مجلة العربي تبیانا للحق وهللا   
 .ولكم الشكر" عبد هللا  " سواء السبیل  تحت اسم 

 ۱۳۸٤ جمادي األولى ۲۷                                          

                                                  ۳/۱۰/۱۹٦٤ 

  المخلص

 "عبد هللا " 

 ظافر خلیل الشوا

 عقوبة الخمر

 :من العربي ما یلي ) ۷۰(نشرتم في العدد 

)   یعرفوا  لم  المسلمین  أن  رسول هللاصحیح  في عھد  في الخمر  الجلد  كان ٬ بل

 بالش یؤتى  بأیدینا  إلیھ  جلد  ولیس معنى ...وأردیتناارب فنقوم  یسن  لم  الرسول ذلك أن

إذ ٬ وھو صریح في حدیث أبي ھریرة٬ أدرى الناس برأي الرسول شارب الخمر فعليٌّ 

 سكر فاجلدوه"  :یقول  یسن الثمانین التي اقترحھا  ولكن علیاً " فإذا  أن الرسول لم قصد

 لمجرد الشرب من غیر.. .وأنفذھا عمر  الخمر ولكن ثبت بالسكر منھ  ولم یثبت الحد 

(... .  

 یسكر ھو   لم  الشارب أم  شارب الخمر سواء سكر  أن الذي سبق عقوبة والصواب ھو

أنھ علیھ الصالة ( مسلم  وعرفھا المسلمون في عھده كما روى وطبقھا) ص(رسول هللا 

   لدةشارب الخمر بجریدتین أربعین جوالسالم جلد  لیست من ٬  الثمانین جلدة وإن عقوبة

اقتراح علّي رضي هللا عنھ وإنما ھي سنة باعتراف علي حینما جلد الولید بن عقبة في 

وكل سنة وھذا أحب إلي ٬ عین وأبو بكر أربعین وعمر ثمانینجلد النبي أرب( : الخمر قال 

  .من قول أو فعل أو قرار) ص(النبي والسنة ھي ما صدرت عن ) 

لسكر إن األشربة التي تتخذ من األطعمة والشعیر والدخن والذرة والعسل وا( قولكم أما 

 ال تتعلق بھ �عند أبي حنیفة وصاحبیھ ٬ ألن شربھا حالل٬ ونحوھا ال یجب الحد بشربھا
فإن كانت ٬ نظر فیھ٬ فلو خلط الخمر ماء ثم شرب٬٬٬ وبة ال بشربھا وال بالسكر منھا عق

 ع  فال حد  للماء  الغلبة  المواد .. ) لیھ  من  المستخلصة  األشربة  أن جمیع والصواب ھو

 مباح ولم تتغیر وشربھا ال یسكر ٬ بالتخمر أو بإضافة الكحول إلیھا الغذائیة التي أصلھا
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ولو ٬ وشربھا یسكر قل أم كثر٬ إذا تخمرت أو أضیفت إلیھا الكحولأما ٬ حالل٬ إطالقا

 كم  ماء  منھا  الخمرمزجت بأكثر  شاربو  یفعل  لتخفیف حدتھا ا  خمر ٬  ألنھا فھي حرام

والخمر اسم شامل لكل ما یسكر حسب تعریف الحدیثین ٬ فیھالوجود الخمائر والكحول 

 ( الشریفین   كل مسكر خمر   ۳۲)وكل خمر حرام  ( و  حرام  فقلیلھ  أسكر كثیره  ۳۳)ما
  . ووجب الحد على شاربھا كما تقدم

   قولكم  شرب ا روى( وأما  أعرابیا  قطني أن  إداولدار  عمر من   �ة نبیذا  �أي قربتھ

 ف  الحد  عمر  فضربھ  بھ  األعرابيفسكر  قال  إداوتك ٬  من  شربتھ  إنما  عمر٬  فقال إنما ٬

  ) .الشرب  جلدناك على السكر ال على

 ثم تقول..  ویحد على السكر ال على الشرب ؟٬ عمر بن الخطاب یقتني مسكرا   نبیذ ٬

 الفریة عن أمیر أي منط..  وجوي ماكنزي؟ي ود وكنیانعمر غیر نبیذ بور ق یقبل ھذه

لناس بعدھما على إقامة حدود وأحرص ا٬ لرسول رب العالمین٬ ة الثانيالمؤمنین والخلیف

والذي عاش متقشفا مقترا على نفسھ في أكلھ ولبسھ ٬ وأحد العشرة المبشرین بالجنة٬ هللا

  .ومسكنھ

فدخل علینا ٬ وسا في بیتنا أصحاب رسول هللا جلك..  بن مسعود  روى( وأما قولكم 

فأشار ٬ فلم یقم منا أحد٬ من لیس في قلبھ مثقال ذرة من كبرلیقم منكم .. رسول هللا فقال 

إن خرجت من : فخط لي خطا وقال٬ ومعي إداوة من نبیذ فخرجت معھ٬ إلي بالقیام فقمت

وقد ٬ هللا فإذا أنا برسول٬ حتى انفجر الصبح فقمت قائماً ٬  ھذا لم ترني إلى یوم القیامة

إال ٬ ود ھل معك ماء أتوضأ بھ  فقلت الیا ابن مسع :لعرق جبینھ كأنھ حارب جنا فقا

الفجر  فأخذ ذلك وتوضأ بھ وصلى٬ ء طھورا ثمرة طیبة  وما  :فقال٬ نبیذ تمر في إداوة

  ).بنبیذ التمر وال تتوضأوا باللبن  توضأوا( وما رواه بن عباس ) 

  

  

  

  

  

                                                           
 َحَرامٌ  ُمْسِكرٍ  َوُكلُّ  َخْمرٌ  ُمْسِكرٍ  ُكلُّ «  وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ   -مسلم  ۷األشربة باب  ٥۳۳٦ ۳۲
ْنَیا ِفى اْلَخْمرَ  َشِربَ  َوَمنْ   .  »  اآلِخَرةِ  ِفى َیْشَرْبَھا لَمْ  َیُتبْ  لَمْ  ُیْدِمُنَھا َوُھوَ  َفَماتَ  الدُّ
 حرام فكثیره قلیلھ أسكر ما ۳۳

 ۷/۲٤: الرقم أو الصفحة - االستذكار: المصدر - عبدالبر ابن: المحدث -: الراوي
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تابع وثیقة رقم 
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إن خرجت من ھذا لم ..  ھ یخط خطا البن مسعود ویقول ل) ص(خاتم األنبیاء والمرسلین 

چٱوھو الذي شجب الشعوذة ووصفت أقوالھ وأفعالھ بالحكمة   . ؟ترني إلى یوم القیامة 
ٱ یصف  أیعقل أن. ۱٥۱: البقرة چۅٱٱۅٱٱٱٱٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱ

 حلوة وماء  بأنھ ثمرة  بھ ویأمر  طھورا النبیذ  بھ سواء كان ویتوضأ الناس أن یتوضأوا

 متخمراً  حلواً   أو  حلواً ٬  كان  لغ فإن  والطھارة  طھارة  والوضوء  دبق  و فھو  النظافة ة

والوضوء طھارة والطھارة شرعا إزالة ٬ فھو نجس وإن كان متخمراً ٬ النظافة من اإلیمان

  ...النجاسة والطھارة شرط لصحة الصالة 

 بغ  مأیعقل أن یتوضأ  یر الماء والماء  ؟  ففي البیت فإ.. وجود  یكن مع ابن مسعود ن لم

  فالصعید الطیب ٬ وت األخرى وفي حالة انعدام الماءالذي ھم ببابھ أو في البی

  .٤۳: النساء چېٱٱىٱٱىٱٱٱائٱٱائٱٱەئٱٱچٱ

  ..أال ساء ما یدس الھدامون  ؟ ..  أي عاقل حصیف یقبل ھذا اإلفك ؟ 

خمر في اإلسالم ما تقولھ كتب الفقھ من أن أول من سن عقوبة ال أن( لقد قلتم في جوابكم  

من العربي باألزھر ) ۳٤(وسبق أن أھبتم في العدد ... ) إطالقھ  عمر لیس بصحیح على

 الیھود إلیجاد  والھیئات الدینیة لتنقیة كتب التفسیر والحدیث من اإلسرائیلیات التي دسھا

 من خالل  لكي یھاجموه  ثغرات في اإلسالم  ھا فكیف سمحتم ألنفسكم باالستقاء من ھذه ٬

  ..المصادر واالستشھاد بھا ؟ 

 .              وهللا المستعان  ... اعون لھا  والناس سمّ ...    إنھا فتنة تضل كثیراً 

 

  .والسالم على من اتبع الھدى

  عبد هللا      

  ظافر الشوا
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  ۱۳۸۳ذو الحجة سنة  ۲٥الكویت في                                   

  م۱۹٦۲/٥/۲۹                                                                      

  "بسم هللا الرحمن الرحیم "                                    

   بدء عود على                                         

  " سلمون الم" األخ رئیس تحریر 

    ٬وبعد٬ السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ  

   نقدي لشعار  بنشر  تكرمتم  الخامسلقد  العدد  اإلسالمي في  المركز  هللا خیرا٬ ٬ فجزاكم

ٱچٱإلي  ودافعتم عن الشعار استناداً  ٱ ٱ ٱ فھل الناظر یا أخي  ۳٥٬: النور چېئٱٱىئٱٱىئٱ

 ۱۸۹٬: البقرةچٱ ڭٱٱڭٱٱۇچٱإلى  لى صورة الھالل یري فیھا رمزاً الفاضل إ

  األرض ؟ أم یرى أنھا ترمز إلى القمر التابع إلى

مشھد البیعة التي  وھل الناظر إلى صورة الیدین المتصافحتین یرى فیھما رمزا إلى    

  ؟لمصافحةأنھا ترمز إلي مجرد ا أم یرى  ۱۰٬: الفتحچٱ پٱٱپٱٱپٱٱڀچٱ باركھا هللا

 یرى  الشعلة  رمزاً  وھل الناظر إلى صورة  والمصباح  فیھا ےٱٱچٱإلي المشكاة

ٱٱٱٱٱۓٱٱڭ ٱٱ ٱ كانت توقد في  أم یرى أنھا رمزا إلي الشعلة التي ۳٥٬: النورچٱ ےٱٱۓٱ

  ..    واتخذھا الغرب رمزا للعلم في العصر الحالي ٬ میع المناسبات في العصور الخالیةج

   في صور  المعاني القرآنیة  إبراز ھذه  تكن ( وھل یجوز  لم  إذا  أن الصور مع

ڳٱٱڳٱٱچٱ ۷٤٬: النحلچٱ ٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿچٱمن الباطل  األصل تكون ضربا طبق

  ؟  ٦۰: النحلچٱ ڱ

   علىوھل كل  حجة  قولھ  یصبح ستاذ المسلمین كقول األ من یقول عن اإلسالم

ڇٱٱڇٱٱچٱغنا مع أن المعصوم الذي بلّ ٬ ألحق الھالل برایتھ) صلعم(الكتاني بأن الرسول 
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ٱ ٱٱٱٱٱکٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱ : األنعام چژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱ

ٱچٱ والذي وكز األصنام مردداً  ۷۷٬ ٱٱڻٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱڻٱ ٱںٱٱڻٱ ٱ ٱ  چڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱں
ولو صح ھذا الستمر في ٬ فع وأجل من أن یلحق الھالل برایة التوحیدأر ۸۱٬: اإلسراء

ل ھذا وان مث٬ واألمویین والعباسیین من بعدھم ٬ ین المعتصمین بسنتھعھد الخلفاء الراشد

 الغرانی  كحدیث  باإلسرائیلیات  یلحق  أن  وأولى...  قالقول  العصر  ھذا  في بالمسلمین

 لیتجلى٬ الھدم والتخریب والتقلید األعمى یقوموا بتنقیة تراثنا اإلسالمي من ما دستھ أیدي
  .     جوھر اإلسالم فال تشوبھ شائبة

صطنعتھ حملة االتھام فذلك أغلب الظن من جملة ما ا( أما دفاعكم عن العثمانیین 

 أخي ترى) الل العصور الظالم خ ٹٱٱچٱالعثمانیین مبرئین من كل عیب  فكأني بك یا

ٱ ٱڤٱ ٱڤٱ ٱ ٱڤٱ ٱٹٱ ٱٹٱ  اعتناقھم ...  ۲۸: النجم چٹٱ ال شك أن للعثمانیین حسنات منھا

 اإل  شعث الخالفة  ولم  المتداعیةاإلسالم    سالمیة  لنشر اإلسالم٬  أوروبا  وغزوھم ولكن ٬

واتخاذ الھالل ٬  ستبدال القانون الوضعي بشرع هللا ه الحسنات بأكبر الكبائر٬ختموا ھذ

وإحالل ٬ وحصر الخالفة فیھم بالوراثة٬ )إلھ إال هللا محمد رسول هللا  ال( شعارا بدال من 

 القرآن  التركیة مكان لغة  بین المسلمین اللغة  الموحدة  المحتوم ٬ چٱفكان مصیر الخالفة
  .    ۱٦: اإلسراء چىئٱٱیٱٱٱٱېئٱٱېئٱٱٱٱٱٱېئٱٱىئٱٱىئ

 بالشعاری  تعریضكم  للتمثیلأما  إلیكم  أرسلتھما  اللذین  ن  كانا ٬  لو  حقا  یكون فإنھ

 رأیھ مصدره ب ٬ مجردین  ) ال إلھ إال هللا محمد رسول هللا ( ولكن أحدھما چٱوتحتھا
ٱ ٱ ٱ ٱڱں ٱڱٱٱڱٱ ٱڱٱ ڀٱٱچٱوالثاني صورة األرض تحیط بھا  ۸۱٬: اإلسراء چڳٱ

ال إلھ إال ( تحیط بھما  ۹۲٬: األنبیاء چٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱ

یحیط بالجمیع   ۱۹٬: آل عمرانچٱ ڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱچچٱو ) هللا محمد رسول هللا 

   یعلوھما  زیتون  ( غصنا  أكبر  وش)  هللا  الشعارین  تنشروا  لو  المركز وحبذا عار

فالشعار الذي دعوت ومع ذلك ٬ فالدعوة اإلسالمیة عامة٬ وتستفتوا الرأي العام٬ اإلسالمي

" ھذا أوال تشاركني العجب لو كنت أحد قراء . ) إلھ إال هللا محمد رسول هللا ال( إلیھ ھو 
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ٱٱٱٱٱٱچٱبالشعار العظیم ) شعلة ویدین وھالل ( كیف یستبدل الداعیة طالسم " المسلمون 

ڭٱٱڭٱٱچٱ: د عنھالذي جند نفسھ للدعوة إلیھ والذو ۷۷٬: الواقعة چٻٱٱٻٱٱٱ

وعلمھ بأن األصل ٬ ھذا مع حسن الظن فیھ: :    ٦۱: البقرةچٱ ۇٱٱۆٱٱۆٱٱڭٱٱۇٱ

 الوثنیة٬ أبو البشر والرسول األول٬ فآدم علیھ السالم٬ ھو التوحید نزوع  ھو ٬ وإن منشأ

وعن ٬ وعن الرسل٬ ب والشھادةبر عن عالم الغیفأخذت تع٬ النفس اإلنسانیة للمحسوسات

  ..؟ من دون هللاحتى قدستھا وعبدتھا ٬ ومنحوتاتبرسوم ٬ األبطال وعن معاني الخیر
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٬ الةالص مسلمون للبحث عن وسیلة تجمعھم إلىحینما اجتمع ال٬ إن لنا في اآلذان لذكرى

بل قرن مثل قرن ٬ وقال آخرون ٬ اتخاذ ناقوس مثل ناقوس النصارى ٬ فاقترح بعضھم

یتردد في األجواء ویتجاوب ) هللا أكبر ٬ هللا أكبر : ( وإذ بالنداء السامي الرائع ٬ الیھود 

  ...  ما دامت السماوات واألرض ٬ مبددا بحیویتھ جمیع المبھمات ٬ صداه في األرجاء 

... لغني الذي ال غني دونھ  نلتق باألخ في أن بیان هللا ھو ا: ( أما وقد اعترفتم بالحق 
جاع كل ما نتخذه من رمز ومظھر إلى ھدى ربنا إر وكید حاجاتنا إلىفنضم صوتنا في ت

 نبین  ) ا وسنة  السادس صفحة إن المسلمین ال یحتاجون إلي تورید ) ( ٦۰٥(وفي العدد

 إلىمذ  وال  العدل  فیھم  یقیم  أجنبي  شعار ھب  مشاعر اصطناع  فیھم  تثیر  مترجمة ات

ن ار تنفیذ ما یشرح صدور قوم مؤمنیفإننا في انتظ...) فكتاب ربھم وسنة نبیھم ٬ الخیر

أسوة حسنة حینما  نا ولكم في الفاروق رضي هللا عنھول٬ راجیا نشر ھذا تبیانا للحق... 

: فانتصر للخلیفة رجل آخر بقولھ٬ اتق هللا یا عمر: قائال لھ٬ في المسجد اعترضھ رجل
ھذا ال خیر  دعھ یا: فانتصر للحق عمر قائال٬ بل اتق هللا أنت.. میر المؤمنین أتقولھا أل

 ...     وال خیر فینا إذا لم نسمعھا ٬ فیھم إذا لم یقولوھا

 

 .سواء السبیل وسالم هللا علیكم ورحمتھ وبركاتھ وهللا الھادي إلى

 

 "عبد هللا " 

 ظافر خلیل الشوا
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 عقیدة

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

 ٥۳: فصلتچٱ ېئٱٱېئٱٱېئٱوئٱٱٱوئٱٱۇئٱٱۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱۈئٱٱۈئٱچٱ

 صدق هللا العظیم  

 

 

 جاء في مقال الدكتورین سري نسیبة وموسي  الرأي " بدیري  لقد دھشت مما  -حریة 
من غمط الدین ) ة القدس من جرید ۳٤۲۸/ المنشور في العدد " ( الحروف  النقط على

 فیھ  وطعن  علم٬  غیر  على  أو  بھ  علم  على  كانا  وسواء  یعفیھ٬  ال  األمرین  من فكال ما

ٱٱٱٱٱٱٱٱىٱٱىٱٱائٱٱائەئٱٱەئٱٱوئٱٱوئٱٱۇئۇئٱٱۆئٱٱۆئٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱچٱالمسؤولیة أمام الحق  ٱ ېٱ

 .  ۱۷: الرعدچٱ ېئٱٱېئٱٱېئ

 

 بقلم ظافر خلیل الشوا

ٱٱڌڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژچٱالدین العقل لقد خاطب  ٱ ٱ : یوسفچٱ ڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱ

۱۰۸  ٬   بالحكمة  إتباعھ  إلى ٱ: ودعا ٱھھٱٱچ ٱھٱ ٱ ٱھٱ ٱہٱ ٱہٱ ٱ ٱہٱ ہٱ

ٱۓٱ ٱحئٱٱچٱعتناقھ عن اإلكراه في ا ونھى۱۲٥ ٬: النحلچٱ ۓٱےٱٱےٱ ٱ ٱ یٱٱجئٱ

ÚٱٱÙٱٱ ٱ ٱٱيئٱٱجبٱٱحبٱ ٱٱيئٱٱچٱ: یدعو إلى السالم وأنھ  ۲٥٦٬: البقرةچٱ مئىئ حئٱٱٱمئٱٱىئٱ

ٱ ٱ ٱ  المؤ. ۲٥: یونس چجبٱ  وعد  من  الدین  في  جاء  ما  العاملین وأما  الصالحین منین
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ٱچٱبالحسنى  مجتمع فاضل  فھو إلقامة ۷٬: الزلزلة چڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱڑٱ

ویعیش الناس في رغد من العیش ٬ م السالم ربوع العالمالكمال اإلنساني ولیع یرتقي إلى

وكل األمم المتحضرة تأخذه ٬ أي والقول والعمل ضمن حدود الشرعوطمأنینة وحریة الر

 المبادئ  للمسيء ٬بھذه  الرأي٬ اإلحسان للمحسن والعقوبة والقول والعمل ضمن  وحریة

قضیة بناء المجتمع القائم على ( ن وان ما تقدم كان لدحض ادعاء الدكتوری٬ حدود القانون

 العقل  احترام  الكبت الفكري٬  ال على  الكبت الذي یتقمص٬ شعار  وباألخص لیس ذلك

بدال من أن یحاول إقناعھم عن طریق العقل ٬ الدین والذي یبعث الرعب إلى قلوب النفس

ال إلھ (  .وجودیةالعقائد الھدامة كالشیوعیة وال إلىولو أنصف لوجھا ھذا النقد ) ق والمنط

.. ) ر الوسیلة  الغایة تبر �العالم وجد بالصدفة  �الدین أفیون الشعوب  -والحیاة مادة  
٬ وھذا تعطیل للعقل وكبت للحریات. .التشرید ٬ التعذیب٬ السجن٬ والویل للمخالف٬ القتل

 وھدم للمثل 
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  � ۱۰۷ �تابع وثیقة رقم 
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تابع وثیقة رقم 
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  .. وھدر للقیم اإلنسانیة ٬ العلیا 

 الدكتورین  تقریر  ش: ( أما  موجودفلیس كل  بالفعل  ھو  وجوده  مستحسن ٬ يء

و ھ٬ والفرق بین الموجود والمستحسن٬ ل موجود شيء مستحسن بالفعل وجودهولیس ك

   إلى األفضل  األسوأ  من  التطور  الباطل) .. الذي یفسر  ویدحض ھذا  ھو ٬  األصل إن

ٱچٱب الوجود وھو هللا واج چٱ۳ ٬: الحدید چۈئٱٱٱٱۈئٱٱېئٱٱېئٱٱېئىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱ
ٱ ٱٱٱٱٱٿٿٱٱٱٿٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱ ٱ ٱٱٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱچٱ۱۱ ٬: الشورى چٺٱٱٿٱٱ ٱ ٱٱ ہٱٱہٱ

ٱچٱ٬  ۱٦: الرعد چ ٱٱائٱٱەئٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱېٱٱېېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱائٱ ٱ ٱۉٱ ٱٱۉٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱۅٱ ٱ ٱ  چۋٱٱۅٱ
  .۲۲: األنبیاء

ٱٱژٱٱچٱسماوات واألرض وما فیھن خلق ال: وصدر عن واجب الوجود   ٱ ٱ ٱ ٱژٱ ڈٱ

ٱٱٱگٱٱگٱٱ ٱ ڻٱٱچٱ ۱۹۰٬: آل عمران چڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱ

   .۲۱: الذاریات چڻۀٱٱۀٱٱہٱٱ

  ! ؟أو تطور إلى األفضل.. ند الدكتورین أحسن فھل ع

ٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹٹٱٱٹٱٱڤٱٱچٱ ٦۷٬: اإلسراءچٱ پٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀچٱ

ٱٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱچٱ ۱۷٬: النحل چ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ڄٱٱٱڄڄٱٱڃٱٱڃٱ

  !! ٤ -  ۳: الملك چڇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڍٱٱٱٱڍٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڌٱٱڌٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱ

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱالدستور األبدي الخالد " القرآن " وصدر عن واجب الوجود 

ٱٱڀٱٱٱڀٱٱ ٱٱپپ ٱٱپپ ٱچٱ ۲٬ � ۱: البقرة چٻٱ ٱ چٱ ٤٬: طھ چڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱ
ٱ ٱڄٱ ٱڄٱ ٱےٱٱچٱ ۸۹٬: النحل چڄٱ ٱھٱ ٱ ٱٱھٱٱھھ ٱہٱٱہٱ ٱہٱ ٱۀٱٱہٱ ۀٱ

ٱٱٱۓٱٱ چٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱچٱ ۸۲٬: اإلسراء چےٱٱۓٱ
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ڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

ٱ ٱڳٱ ٱ ٱگٱٱگٱٱڳٱ وقد حقق ۱٦ ٬ - ۱٥: المائدة چکٱٱگٱٱگٱ

   اإلنسانیة ٱچٱاألخوة ٱچٱ ٱچٱ ٱڃٱ ٱڃٱ ٱ ٱ ٱ ٱڃٱ ٱڃٱ ٱڇٱٱٱٱڄٱ ٱ ٱڇڇ ٱڇٱ ٱچٱ ٱ چٱ

ٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱچٱوقرر العدالة االجتماعیة ۱۳ ٬: الحجراتچٱ ڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌ گٱ

  .  ۲٥ - ۲٤: المعارج چڳٱٱڳٱٱڱٱٱ

  ! ؟إلى األفضل.. أو تطور .. أن یأتوا بأحسن فھل للدكتورین أو الناس كافة 

 أن تأتي بأحسن م٬ إن مثل من یحاول ذلك  قدر لھا ما صدر كمثل المركبة الفضائیة إذا

ٱچٱ!!  لھا ذلك  وأّنى عن مخترعھا ٱکٱٱکٱ ٱٱڀٱٱٺٱٱچٱ  ٥۹٬: النحل چڑٱٱڑٱ ڀٱ

ٱ ٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱ ٱ ٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱ ٱ ٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱ ٱٺٱ  چٺٱٱٺٱ
ٱچٱ ۸۸٬: اإلسراء : إبراھیم چپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱ

۳٤ !!  

أعیننا فوق  نرفع أن: ( أفبعد ھذا یصر الدكتور على أن دعوتھما لفتح حوار ھدام

 ھ  لما  وأن ننظر  المجتمع  كان ھذا  أیا  مجتمعنا  وعقائد  أفضل قیم  أبي لھب ) و إصرار

  ! ؟وأبي جھل

 أحمد  والعود  إلى الحق والرجوع إلى الحق فضیلة  یعود  أم  عمر بن كما عا٬ د

  ! ؟الخطاب وخالد بن الولید

حال  انظروا إلىوأیقظوا قلوبكم و ٬أفیقوا وافتحوا عیونكم: أما بعد أیھا المسلمون

 اإلس  قبل  الجاھلیة  في  وأوثان: المأسالفكم  أصنام  عباد  وغنم٬  إبل  رعاة  یغزو ٬ قبائل

  ... ولم یحكمھم أمیر ٬ لم تجمعھم دولة٬ عمال لفارس والروم٬ بعضھا البعض

من في برھة من الز٬ سالم وھم في قلة من العدد والعدةثم انظروا كیف رفعھم اإل

 "   عاما  وثالثین  یدینو إلى "خمسة  رب واحد  في وطن عبادة  ویعیشون  واحد  بدین ن

 الجزی٬ وتجمعھم دولة واحدة٬ واحد رة من الشرك والوثنیة ویحكمھم أمیر واحد فطھروا
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لیخرجوا الناس من الظلمات إلى ٬ ةوتبوؤوا الصدار٬ وسادوا فارس والروم٬ واالستعمار

ٺٱٱٺٱٱچٱ: تحقوا اللقب العظیمفاس٬ لعدل ومن الخوف إلى األمنا النور ومن الجور إلى

ٱٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹ ٱ ٱ : آل عمرانچٱ ٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱ

واعتنقتم ٬ دیان البریة دینایتم عن خیر ألبعد أن تخ٬ ثم انظروا إلى واقعكم المریر ۱۱۰٬

ء السیل مع صرتم غثاء كغثا٬ م بلظاھاالعال اكتوى٬ لمستوردة من شرقیة وغربیةالعقائد ا

 والع  في العدد  دةكثرة  وشیعاً ممزقین أم٬  ودوالً  متناجشة وأحزاباً  ما ني بعضھا قوى یف٬

 البعض  وانتھكت ٬  كرامتكم  ودیست  عزتكم  وسلبت  سلطانكم  وذھب  دولتكم فزالت

  .الشرق والغرب ورجعتم عماال لھما مقدساتكم ونھبت خیراتكم من قبل

ٱٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭچٱ: لفصلوالقول ا ۇٱٱۆٱٱۆٱٱچٱ ۱۱٬: الرعدچٱ ھٱٱٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱ

ٱچٱ ۷٬: محمد چۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱ  چېئٱٱٱېئٱٱېئٱٱىئٱٱىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱٱیٱ
ٱچٱ ۳۸٬: محمد ٱٱٱیٱٱیٱ : األحزاب چۆئٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱېئٱٱېئٱٱېئٱٱىئىئٱٱىئٱٱیٱٱیٱ

                                                                             .٤٥: ق چۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱچٱ ٦۲٬

  

 واظافر خلیل الش
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

ڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱچٱ

  .۱۸: التوبة چہٱٱہٱٱہھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱ

 

  ٬حترمالمسعادة  وزیر األوقاف 

  

  المساجد  - الموضوع                                          

 

 ٬ وبعد٬ هللا وبركاتھ السالم علیكم ورحمة

 الكویت الحدیثلق  ر  مطا  إنشاء  تم  د ٬   ولكنھ مستكمال أسباب الراحة والرفاھیة

وھذا ال یتفق مع الغایة ٬ الذي أنعم على الكویت من فضلھ ورفع شأنھا٬ خال من مسجد �

ٱچٱمن خلق البشر  ٱ ٱڃٱٱڃٱ ٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱ ویسبب إضاعة ٥٦ ٬: الذاریات چڄٱ

ڻٱٱٱٱۀٱٱٱٱٱۀٱٱہٱٱچٱإلیھ مع أن  مطار والمسافرین منھ والوافدینموظفي ال الصالة على

ٱ ٱٱٱہٱٱھٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ن لكم شرف سرعة لذلك نرجو أن یكو۱۰۳ ٬: النساء چہٱٱہٱ

بنى ٬ من بنى � مسجدا یبتغي بھ وجھ هللا: ( یقول) ص(فرسول هللا ٬ إنشاء ھذا المسجد
   في الجنة  بیتا ۳٤)هللا لھ

   أن یخصص مكان٬  نرجو  ال كما  آخر في المطار كبیر لمسجد

ظیمیة التي تخصیص أمكنة للمساجد في جمیع المشاریع التن وأن یراعى٬ المنوي إنشاؤه

  . توافق علیھا وزارة األوقاف

                                                           
ُسولِ  َمْسِجدَ  َبَنى ِحینَ  ِفیھِ  النَّاسِ  َقْولِ  ِعْندَ  َعفَّانَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ قال  �] البخاري[ ٦٥الصالة باب ٤٥۰ ۳٤  وسلم علیھ هللا صلى الرَّ
ُكمْ :  ِبىَّ  َسِمْعتُ  َوإِنِّى ٬ أَْكَثْرُتمْ  إِنَّ ھُ  َحِسْبتُ :  ُبَكْیرٌ  َقالَ  - َمْسِجًدا َبَنى َمنْ « : َیقُولُ  وسلم علیھ هللا صلى النَّ  َوْجھَ  ِبھِ  َیْبَتِغى - َقالَ  أَنَّ
ُ  َبَنى ٬ هللاَِّ  ةِ  ِفى ِمْثلَھُ  َلھُ  هللاَّ  .  »  اْلَجنَّ
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إن دور الحكومة وعظم المحالت التجاریة واألمكنة العامة والبیوت السكنیة أصبحت  -

ما ھو الوضع في مسجد األحمدي لكي مكیفة الھواء األمر الذي یستدعي تكییف المساجد ك

 . كفین تأدیة العبادات براحة ونشاطیتسنى للمصلین والعا

ٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱچٱلذلك نرجو النظر بعین االھتمام في ما تقدم  ٴۇٱ

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀڀٱٱٺٱٱٺٱٱۉٱٱۉٱٱٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱ

  . ۸ - ۷: البینة چٺٱٱٺٱٱٿٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٹٱٱٱ
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 ))ما ھكذا یحتفل بالذكریات (( 

 الوحدة  بذكرى  یحتفل  أن  نتوقع  كنا  الذین ٬  األبطال  أولئك  عن  صادقة  صورة بتقدیم

وقادوا األمة ٬ البالدفوحدوا ٬ لمخلوق فصاروا قوة من عمل الخالقارتفعوا عن ضعف ا

والمغرب وأقاموا دولة العدل في فترة  وركزوا أعالمھم في المشرق٬ من نصر إلى نصر

كنا نتوقع ٬ ومثار دھشة األجیال٬ كانت أعجوبة التاریخ٬ شیئاً مذكورا من الزمن لم تكن

٬ أضاعھ من بعدھم خلف٬ لنعید مجدا خالدا٬ بأعمالھم ونقتدي٬ كي نتحلى بأخالقھم٬ ھذا

وإذ بنا نفاجأ ٬ رىفكانت عاقبة أمرھم خس٬ واتبعوا الشھوات٬ مالوا عن الصراط السوي

 العقول  یذھل  بما  القلوب٬  ویفجع  سبب٬  كان  ما  إحیاء  الكبرى وھو  الطامة والكارثة ٬

 العظمى  كویتیات بالغات" زھرات " بعرض ٬  المرقابم٬  مدرسة  ن نصف عاریات ٬

وأیدي ٬ لسنة السوء تھتف بھنوأ٬ وعیون الفسق تحدق فیھن٬ یبةعلى مسرح مدرسة قت

 تص  لھناإلثم  فق ٬   أفیا  مصیبة  من  مزجاةلھا  بضاعة  الشرف األصیل  یقدم  ن وإنھا ٬

 المفات  تعرض  أن  الرغباتلكارثة  وإشباع  الغرائز  إلثارة  ن  لطامة٬  وإنھا  یقام ٬ أن

ٱکٱٱچٱصالح على االنحالل اإل ٱکٱ ٱکٱ ٱڑٱٱکٱ ٱ ٱژٱٱژٱٱڑٱ ٱ ٱ ڎٱٱڈٱٱڈٱ
ٱٱڻٱٱڻٱٱ ٱںٱٱڻٱ ٱٱںٱ ٱٱڱڱ ٱ ٱ ٱڱٱ ٱڱٱ ٱ ٱڳٱ ٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱ ٱ ٱ  چگٱٱگٱ

وھل ینشئن غیر جیل ٬ أو یؤمل فیھن نفع٬ وھل یرجى من راقصات خیر ۱۰۹٬: التوبة

  .ھو شر مكانا وأضعف جندا٬ منحل

 ال  التاریخ اإلسالمي ذكرھنإن النساء  الئي خلد أسماء ذات النطاقین التي كانت أمثال ٬

نت تذود عن رسول ونسیبة المازنیة التي كا٬ وصاحبھ في الغار) ص(د رسول هللا تزو

 أحد) ص(هللا   في  األزور٬  بنت  حسنا وخولة  بالء  الیرموك  في  أبلت  التي وتماضر ٬

ولما جاءھا نبأ استشھادھم قالت الحمد ٬ ساء التي دفعت أوالدھا الخمسة إلى القادسیةالخن

 بقت  شرفني  الذي  رحمتھ�  فسیح  في  وإیاھم  وجمعني  لھم  عربیا٬  نساء  صنو إنھن ت

٬ عریقات في العفة٬ أصیالت في الشرف٬ یلطاھرات الذ٬ صلبات العود٬ بدویات الیوم

 نوراأ  أبطاال وزادھن اإلسالم  نجبن  وتثبیتا٬  واإلیمان رفعة  یتلى علیھن من ٬  ما سمعن

  .آیات هللا

ڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱٱۀٱٱہٱٱہہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱچٱ
ٱڄٱٱچٱ٥۹ ٬: األحزابچٱ ے ٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱ ٱٱڤٱٱڦٱ ٱڤٱٱڤٱٱڤٱ ٹٱٱٹٱ

ڇٱٱچٱ۳۳ ٬ - ۳۲: األحزابچٱ چٱٱچٱٱچٱٱچڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱ
کٱٱکٱٱٱٱگٱٱگٱٱچٱ۳۰ ٬: النورچٱ ڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌ

چٱ گٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻ



- ٤۳٤  - 
 

 ۳۱: النور ٱ٬ ٱېئٱٱىئچ ٱېئٱ ٱېئٱ ٱ ٱ ٱ ٱۈئٱ ٱۆئٱٱۈئٱ ٱ ۆئٱ  ۳۱: النورچ ۋٱٱچٱ٬
ٱٱېٱٱېېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱائ ٥۳ ٬: األحزابچٱ ۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱ

  .من الحكمة وسمعن ما یتلى علیھن

۳٥)یدخل علیھا رجل إال ومعھا محرم وال ٬ محرم ال تسافر المرأة إال مع ذي( 
هللا إن ( ٬ 

   لحاجتكن  تخرجن  أن  لكن ۳٦)أذن
   في حض( ٬  بكر  أبي  بنت  الرسول كانت أسماء رة

یرى منھا إال ھذا وھذا إن المرأة ال یصلح أن ٬ فقال یا أسماء -:وعلیھا ثیاب رقاق ) ص(

ألن یزاحم أحدكم خنزیرا ملطخا بطین ودم خیر لھ من أن ( ٬ )وجھھ وكفیھ مشیرا إلى (

 أجنبیة   كتفھ كتف امرأة  )یزاحم  تعطرت( ٬  امرأة  أیما  ریحھا ٬  لیجدوا فمرت على قوم

۳۷)فھي زانیة 
كأسنمة البخت ٬ یات عاریات مائالت ممیالت شعورھنونساء كاس( ... ٬ 

  .۳۸) ال یدخلن الجنة وال یجدن ریحھا٬ المائل

فأطعن وصدعن فكانت لھن ٬ كمة خاتم األنبیاء والمرسلینسمعن ھذه اآلیات البینات وح

 نور نوراً   على  األ٬  سرةفسعدت  الھدى٬  ھو  ھذا  المجتمع  وسما  الھدى٬  بعد إال  وما

   .الضالل

ٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٱٻٱچٱ ٻٱٱٻٱ
  .       ۳٦: اباألحز چٿٱٱٹٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱ

  

  

  

                                                           
 الَ « :  وسلم علیھ هللا صلى النَِّبىُّ  َقالَ  َقالَ  - عنھ هللا رضى -  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  -] البخاري[ ۲٦جزاء الصید باب  ۱۸٦۲ ۳٥

 ِفى أَْخُرجَ  أَنْ  أُِریدُ  إِنِّى هللاَِّ  َرُسولَ  َیا:  َرُجلٌ  َفَقالَ  .»  َمْحَرمٌ  َوَمَعَھا إِالَّ  َرُجلٌ  َعلَْیَھا َیْدُخلُ  َوالَ  ٬ َمْحَرمٍ  ِذى َمعَ  إِالَّ  اْلَمْرأَةُ  ُتَساِفرِ 
 .  »  َمَعَھا اْخُرجْ « : َفَقالَ .  اْلَحجَّ  ُتِریدُ  َواْمَرأَِتى ٬ َوَكَذا َكَذا َجْیشِ 
 ُضِربَ  َما َبْعدَ  ْوَدةُ سَ  َخَرَجتْ :  َقالَتْ  - عنھا هللا رضى - َعاِئَشةَ  َعنْ  -] البخاري [  ۸التفسیر األحزاب باب  ٤۷۹٥ ۳٦

ابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َفَرآَھا ٬ َیْعِرفَُھا َمنْ  َعلَى َتْخَفى الَ  َجِسیَمةً  اْمَرأَةً  َوَكاَنتِ  ٬ لَِحاَجِتَھا اْلِحَجابُ   َتْخَفْینَ  َما َوهللاَِّ  أََما َسْوَدةُ  َیا:  َفَقالَ  اْلَخطَّ
ھُ  ٬ َبْیِتى ِفى وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َوَرُسولُ  ٬ َراِجَعةً  َفاْنَكَفأَتْ :  َقاَلتْ  ٬ َتْخُرِجینَ  َكْیفَ  َفاْنُظِرى ٬ َعلَْیَنا  َیِدهِ  َوِفى.  لََیَتَعشَّى َوإِنَّ
ُ  َفأَْوَحى َقاَلتْ .  َوَكَذا َكَذا ُعَمرُ  لِى َفَقالَ  َحاَجِتى لَِبْعِض  َخَرْجتُ  إِنِّى هللاَِّ  َرُسولَ  َیا:  َفَقالَتْ  َفَدَخلَتْ  َعْرقٌ   َوإِنَّ  َعْنھُ  ُرِفعَ  ُثمَّ  إِلَْیھِ  هللاَّ
ھُ « :  َفَقالَ  َضَعھُ  وَ  َما َیِدهِ  ِفى اْلَعْرقَ   .  »  لَِحاَجِتُكنَّ  َتْخُرْجنَ  أَنْ  لَُكنَّ  أُِذنَ  َقدْ  إِنَّ

 .زانیة عین وكل ٬ زانیة فھي ریحھا لیجدوا قوم على فمرت ٬ استعطرت امرأة أیما ۳۷
  ۱۱۰: الرقم أو الصفحة - عبید ألبي اإلیمان: المصدر - األلباني: المحدث األشعري موسى أبو: الراوي

 النَّارِ  أَْھلِ  ِمنْ  ِصْنَفانِ «  وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  ُھَرْیَرةَ  أَِبى َعنْ  -  مسلم  ۳٤اللباس والزینة باب  ٥۷۰٤ ۳۸
 اْلُبْختِ  َكأَْسِنَمةِ  ُرُءوُسُھنَّ  َماِئالَتٌ  ُمِمیالَتٌ  َعاِرَیاتٌ  َكاِسَیاتٌ  َوِنَساءٌ  النَّاسَ  ِبَھا َیْضِرُبونَ  اْلَبَقرِ  بِ َكأَْذَنا ِسَیاطٌ  َمَعُھمْ  َقْومٌ  أََرُھَما لَمْ 

  .  »  َوَكَذا َكَذا َمِسیَرةِ  ِمنْ  لَُیوَجدُ  ِریَحَھا َوإِنَّ  ِریَحَھا َیِجْدنَ  َوالَ  اْلَجنَّةَ  َیْدُخْلنَ  الَ  اْلَماِئلَةِ 



٤۳٥  - 

  � ۱۱۰ �وثیقة رقم 

- ٤۳٥

 

وثیقة رقم 

  

  



- ٤۳٦  - 
 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  ... ))یا رسول هللا ٬ مدد ٬  مدد (( 

 . الكویت_ ة مدیر اإلذاعة المحترم حضر

     ورحمة  وبعد٬ هللا وبركاتھالسالم علیكم  استرعى٬   لقد  تتحفنا بھ انتباھي مما

 ابتھاالت  و  من أناشید  اإلذاعة  مدد ( -:عقب اآلذان٬  مدد٬  رسول هللا٬  أن  )...  یا مع

وإنما یستغاث با� عز وجل ٬ إنھ ال یستغاث بي (الستعانة بھ عن ا نھى) ص(رسول هللا 

 چٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱچٱ٬ في ذاتھ العلیا٬ جل شأنھ حصر العبادة واالستعانة وهللا ۳۹)
ٱٱڀچٱ٥ ٬: الفاتحة ٱپٱ ٱپٱٱپٱ ٱٱپٱ ٱ ٱٻٱٱٻٱ ٱ ٱ ك فھو تبار ٦۷٬: اإلسراءچٱ ٱٱٱٻٱٱٻٱ

ٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱچٱوالمتصرف الوحید في ملكھ  ٬مالك الملك٬ وتعالى ٱ ٱ ۈٱٱۈٱٱٴۇٱٱۋٱ
ٱٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱٱچٱ۲ ٬: فاطرچٱ ۉېٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱٱٱٱائٱٱائ ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱ

ٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺ وفیھا ٬ فاالستعانة بغیر هللا شرك وكفر۱۰۷ ٬: یونسچٱ پڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱ

 شیخ  رضي هللا یقول  تیمیة  ابن  بالواسطة(  -: عنھاإلسالم  أرادوا  وإن  من ٬  البد إنھ

 واسطة  المضار٬  ودفع  المنافع  جلب  في  العباد٬  رزق  في  یكون  أن  مثل ٬ ونصرھم٬

 وھداھم  ذلك٬  یسألونھ  فیھ٬  إلیھ  ویرجعون  الشرك٬  أعظم  من  فھذا  بھ ٬  هللا  كفر الذي

ڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱٱکٱٱٱکٱٱگگٱٱگٱٱگٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱچٱ٬ )المشركین 
مضار مثل أن ویسألھم جلب المنافع وال٬ فمن یدعوھم ویتوكل علیھم( ۸۰ ٬: رانآل عم چ

فھو كافر بإجماع ٬ وسد الفاقات٬ وتفریج الكروب٬ وھدایة القلوب٬ یسألھم غفران الذنوب

 .           )المسلمین 

وهللا  ٬وتطھیره من كل ما فیھ ریب٬ عادة النظر في ما تقدمھ اإلذاعةإ لذلك أرجو

 . أجر من أحسن عمال ال یضیع

 .وسالم هللا علیكم ورحمتھ وبركاتھ

  "عبد هللا  "                                      ه۱۳۸۳جمادي اآلخرة سنة  ۱۱          

 ظافر خلیل الشوا                                                     م۱۱/۱۹٦۲/ ۸        
                                                           

 ال إنھ وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول فقال المنافق ھذا من وسلم علیھ هللا صلى هللا برسول نستغیث قوموا بكر أبو قال ۳۹
 .وجل عز با� یستغاث إنما بي یستغاث
  .۱۰/۱٦۲: الرقم أو الصفحة - الزوائد مجمع: المصدر -  الھیثمي: المحدث الصامت بن عبادة: الراوي
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  ۱۳۸: آل عمران چۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱچٱ

خاللھا كان ٬ ن من الدھر وھي تغط في سبات عمیقاألمة اإلسالمیة حی لقد مضى على

إذ ٬ على جفونھا تیقظ وتمسح الكرىولما بدأت تس٬ كابوس االستعمار جاثما على صدرھا

 واالخترا  في العلم  تفوقھ  یبھرھا  والعمرانع والصبھ  والتجارة  والزراعة  ناعة أخذت ف٬

 وتدرس في مدارسھ  تتلمذ علیھ  وتتخلق بأخالقھ٬  هوتدین بعقائد٬  الغث قبل وتأخذ ع٬ نھ

دون تبصر أو تمحیص أو تفریق بین ) ارة بالسوء إال ما رحم ربي مّ إن النفس أل( الثمین 

ٱچٱمن  ٱۋٱ ٱۈٱٱٴۇٱ ثم فصلوا  ۳۱٬: التوبة چۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈٱ

عد وبین أمة التوحید التي سحقت الشرك من ب٬ من ھذه العبودیة عن الدولة تحرراً دین ال

ڈٱٱٱٱٱڈٱٱٱٱژٱٱژڑٱٱٱڑٱٱکٱٱچٱمھما عظمت قوتھا وعال شأنھا ٬ ما تحررت من عبادة المخلوقات

ٱ ٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱ ٱ ٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱ ٱکگ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱکٱ وسمت  ٤۰٬: یوسف چکٱ

: فصلت چڳٱٱڳٱٱٱٱڱٱٱٱڱڱٱٱڱٱٱٱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱچٱباعتصامھا بالدستور 

ٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌچٱ ٤۲٬ ڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱ۳۸ ٬: األنعامچٱ ڇٱٱڇٱ

كمثل الجسد ٬ فةفأصبحت أمة واحدة متماسكة متراحمة متعاط۸۹ ٬: النحل چڃٱٱ

 اشتكى  إذا  سائر تداعى عضو ھمن الواحد   لھ  والسھربالجسد  الحمى  مكان ٬ فتبوأت

والرشاد  ضرھا منارا للعلم والمعرفة والھدىام القیادة وصارت حواالصدارة وتسلمت زم

الم التي یؤمھا الخلق من كل حدب وصوب وعم العدل والسعادة واألمن والسالم ربوع الع

ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱچٱفاستحقوا الوصف الكریم ٬ یخفق علیھا علم التوحید

ٱٱٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹ ٱ ڤٱٱڤٱٱچٱ ۱۱۰٬: آل عمرانچٱ ٿٱ

ٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڤٱٱڤ ٱ ولما  ۱٤۳٬: البقرةچٱ ڦٱ

 خلق  بعدھم  من  خلق  الشھوات ٬  واتبعوا  الصالة  وأضاعوا  الصواب  جادة  عن حادوا

 یصنعون   كانوا  هللا لباس الجوع والخوف والذل بما  نتعظ .. وأذاقھم  لم  نحن اآلن وھا

 إلى  أنزلتنا  التي  الحضیض بالنكسة ٬   اإللحادیة  العقائد  نحو  اإلباحیة نستبق واألخالق
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٬ ى الرذیلةوما ھو إال انسالخ عن الفضیلة إل٬ ھب الفوضویة باسم التطور والتقدموالمذا

 إلى الشقاء ومن األمن إلى  فیھ  ومن السعادة الھاویة ذاھلین عن أن اإلسالم دین الفطرة

ڑٱٱڑٱٱچٱسعادة الدارین یسع الناس جمیعا في كل زمان ومكان ال تبدیل لحكم هللا 

ۀٱٱۀٱٱہٱٱٱہٱٱہٱٱچٱ ٤۸٬: المائدةچٱ کٱٱککٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱکٱ

وما كان لبشر أن یزید في شرع هللا أو أن ینقص  ٤٤٬: المائدة چہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱ

ٱڌٱٱٱٱٱٱچٱمنھ  ٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱ ٱٱڇٱٱڇٱ ٱٱچچ ڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱ
ٱٱکٱٱک ٱڑٱ ٱٱژٱٱژٱٱڑٱ ٱٱڎٱٱڎٱٱڈڈ چٱٱچٱٱچٱ ۸٥٬: البقرةچٱ ڌٱ

ٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱ ٱٱٱژٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱ چٱ ڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱ
 إلى ۱٥۱٬ � ۱٥۰: النساء  عودة  من  عل فھل  تنزل  أن  قبل  من  المسلمون یكم هللا أیھا

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱچٱ٬ صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود

ٱٱٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱٱىٱٱىٱٱائٱٱائٱٱ ٱ ٴۇٱٱۋٱٱٱۋٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱ

 ٤٥: الحج چېئٱٱېئٱٱٱٱٱٱٱىئٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱىئٱٱىئٱٱٱٱەئٱٱەئٱٱٱٱٱٱٱوئٱٱوئٱٱۇئۇئٱٱۆئٱٱٱٱۆئٱٱٱۈئٱٱۈئٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱېئ

ٱٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱچٱ ٤٦٬ � ڤٱٱڤٱٱڦٱ

ٱڈٱٱٱٱٱ ٱ ٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌڎٱٱڎٱ ٱ ٱ ڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱ

والسالم على من ٥٥ ٬: النور چڈٱٱژٱٱٱٱٱٱژڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱ

                             .                               اتبع الھدى

  ظافر خلیل الشوا
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  ۳/٤/۲۰۰۳صحیفة الرایة 

اع غزة ورئیس جمعیة في قط" اإلخوان المسلمین " الحاج ظافر الشوا أحد مؤسسي 

  .عمر طویل قضاه داعیا ومربیا..التوحید 

  نھاد الشیخ خلیل: بقلم

سنة واصل الرجل حمل ھموم المسلمین٬  ۹٥حتى اللحظات األخیرة من عمره الذي بلغ 

الحظت ھذا األمر خالل زیاراتي لھ قبل أشھر قلیلة من وفاتھ رحمھ هللا٬ فكلما سألتھ عن 

 ینت  كان  وتجربتھ  وسلم حیاتھ  علیھ  هللا  صلى  الرسول  وعن  اإلسالم  عن  للحدیث قل

 نحن فلم نصنع شیئاً ولم نقم بعمل ما یجب  وتجربتھ الفریدة٬ ویقول ھناك الدروس٬ أما

 أوضاع   إلیھا  آلت  التي  النتیجة  ھو  نظره  في  والدلیل  واألمة٬  والوطن  الدین ألجل

 أخبار االنتفاضة وأ. المسلمین  یتابع باھتمام  مع كل شھید الحظت أنھ  یتألم خبار العالم٬

وكلما حاولت . یسقط أو بیت یھدم٬ أو امرأة تصرخ وال تجد من یقدم لھا العون والنجدة

أن أعید الحدیث مرة أخرى لسیرتھ الذاتیة عاد ھو مجدداً لیقول ویؤكد من جدید المھم ھو 

لعمل على ضوء الفھم أنتم أیھا الشباب علیكم أن تفھموا اإلسالم فھماً صحیحا٬ً وتنطلقوا ل

لكن عندما بدأنا نقلّب أوراقھ التي احتفظ بھا منذ األربعینات والخمسینات وألبوم . السلیم

 الصعیدین   على  مجتمعھ  خدمة  في  كبیر  بمجھود  ساھم  إنسان  أمام  أننا  وجدنا الصور

  .السیاسي واالجتماعي والثقافي

  النشأة والمكابدة

ر التي احتفظ بھا الحاج ظافر أشیاء كثیرة٬ قالت لنا قالت لنا األوراق والمراسالت والصو

إّبان الحرب العالمیة  ۱۹۱٤أنھ رجل عصامي٬ نشأ یتیماً ووحیدا٬ً ھاجر مع أسرتھ عام 

 أخرى  مرة  والفالوجا  مرة  للخلیل  قد . األولى  والده  لیجد  غزة  إلى  أسرتھ  مع  عاد ثم

ابدة الحیاة وبناء المستقبل٬ استشھد على أرض غزة في الحرب٬ ولیبدأ ھو مشواره في مك

ومنذ األیام األولى لعملھ لم یقتصر . لجأ للتعلیم ولما أنھى دراستھ عمل في مھنة التدریس

نشاطھ على التدریس في الفصل بل أخذ ینشئ فرق الكشافة في مدرسة الفالح في مدینة 

 ی. غزة  زال  وال  عام٬  بشكل  اإلداري  الوضع  بسالمة  مھتماً  كان  لذلك حتفظ وإضافة

 بالعمل   قیامھ  أثناء  واإلصالح  والتصویب  بالتعدیل  یطالب  اإلدارات  مع بمراسالتھ

عندما سألتھ كیف . كمدرس وحتى بعد أن ترك مھنة التدریس وذھب للعمل في المساحة

تعرفت على اإلخوان المسلمین٬ أجابني بحرارة ودفئ قائال٬ً ذات مرة أثناء سیري قرب 

 الشجاعیة سمعت ھتافات   والقرآن دستورنا" حّي  والرسول زعیمنا فانشرح " هللا غایتنا



- ٤٤٦  - 
 

صدري لھا٬ وسألت األصدقاء والمعارف عن ھذه الشعارات٬ وبعدھا التقیت بالشیخ عمر 

 المسلمین   اإلخوان  من  وھو  رمضان٬  سعید  األستاذ  مع  وبالتنسیق  وآخرین صوان

لإلخوان المسلمین في المصریین٬ في المسجد العمري في غزة واتفقنا على افتتاح شعبة 

  .وكان الشیخ عمر صوان ھو رئیس الشعبة٬ والحاج ظافر ھو أمین السر. قطاع غزة

  

  

  لقاء اإلمام

 الناس على   ویحرضون  اإلسالم  تعالیم  ینشرون  غزة  قطاع  في  اإلخوان  عمل وانطلق

 الصھیونیة  ألخطار  وتنبیھھم  ومسؤولوا . الجھاد  ظافر  الحاج  استقبل  اإلطار  ھذا وفي

عیان المدینة اإلمام حسن البنا في زیارتھ التي في القطاع ومعھم رئیس البلدیة وأ خواناإل

 االستعمار   أطماع  صد  أجل  من  الجھاد  على  الناس  لتعبئة  غزة  قطاع  إلى  بھا قام

 في . والصھیونیة  زالت موجودة  ما  غزة  في مدینة  البنا  اإلمام  مع  الحاج ظافر وصور

 الخاص  من مصر وتجھیز وإبان الحرب ساھ. ألبومھ  األسلحة  الحاج ظافر في شراء م

 الحاج إبان النكبة والتھجیر في إغاثة وإیواء المھّجرین . مخیمات المتطوعین  ساھم كما

  .الفلسطینیین القادمین إلى مدینة غزة

 بدأت المحنة عام   لم یجلس ۱۹٤۸وعندما  الملك بحل جماعة اإلخوان المسلمین٬ ٬ وقام

ار٬ بل ذھب للمسئولین یسأل عن السبب ویثبت لھم عدم صوابیة الحاج في بیتھ ولم یتو

ولما لم . ھذا اإلجراء٬ ألن اإلخوان المسلمین ملتزمون ومتفانون في خدمة الدین والوطن

 الحاج جمعیة جدیدة٬ غّیر االسم فأصبح االسم  یستطع إلغاء قرار جماعة اإلخوان٬ أنشأ

 الش  على  وحافظ  العمل  وواصل  التوحید٬  للمجتمع جمعیة  الخدمة  تقدیم  وواصل باب

الفلسطیني من خالل الجمعیة التي أصبحت وخالل فترة وجیزة كبرى الجمعیات الخیریة 

  .في قطاع غزة

لم یكن الحاج ظافر من الرجال الذین یقصرون عن أداء الواجب٬ بل كان جریئاً في الحق 

ل الحاكم العام لقطاع غزة جسوراً ال یھاب في هللا لومة الئم٬ وإن اقتضى األمر أن یراس

شاكیاً على مسئول كبیر٬ أو محتّجاً على تصریح أو موقف لھذا الحاكم فقد كان یفعل٬ إلى 

 من   یكن  لم  لكنھ  على أخطائھا٬  وتعلیقاتھ  مراسالتھ  ضّجت من  التعلیم  إدارة  أن درجة

 كبا  مقاضاة  األمر  اقتضى  لو  حتى  عنھ٬  والدفاع  الحق  قول  عن  یتراجع  الذي ر النوع

 فعل ذلك وكسب القضیة عام   وقد  المحاكم٬ وكان الحاج ظافر . م۱۹٥٥المسئولین أمام
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 یتوانى عن   یكن  ولم  وحاجاتھم٬  آالمھم  الناس وتفھم  معاناة  من  قریباً  العصامیة بنشأتھ

 وأخذ   ذلك  من  أبعد  ھو  ما  إلى  ذھب  لكنھ  التوحید٬  جمعیة  خالل  من  لھم  العون تقدیم

 ویطالبھم  المسئولین  الشباب الفلسطینیین یراسل  أمام  العربیة  العمل  أسواق وكان . بفتح

 بین   رسائلھ  جمعت  وقد  للمسئولین٬  والشكاوى  الرسائل  إرسال  من  یكثر  ظافر الحاج

  .الجرأة والحكمة في مخاطبة المسئولین ومطالبتھم برفع الظلم عن الناس

  إلى الكویت ثم العودة

م٬ وواصل ھناك مسیرة الدعوة إلى هللا۱۹٥٥ ٬انتقل الحاج ظافر للعمل في الكویت سنة 

 والمجالت   الصحف  في  كتبھا  التي  المقاالت  على  یحتوي  الخاص  أرشیفھ  زال وال

واصل أداء رسالتھ في الدعوة  ۱۹٦۷وبعد عودتھ إلى القطاع قبیل حرب سنة . الكویتیة

 هللا  . إلى  عام  احتالل  بعض الشخصیات ۱۹٦۷وبعد  جمع  االحتالل  سلطات  حاولت م

لبت منھم التوجھ للناس بوقف المقاومة٬ لكن الحاج ظافر طالب المجتمعین أن یبتعدوا وط

 ھذا   إثر  على  الحاج  واعتقل  المقاومة٬  لتأیید  ودعاھم  الجسیم٬  الخطأ  في  الوقوع عن

   لمدة  بھ ٤۱الموقف  وااللتزام  اإلسالم  لتعالیم  المساجین  یدعو  قضاھا  تلك . یوماً وفي

قد جاوز الستین عاما٬ً ورغم ذلك أخذ یتنقل بین المساجد داعیاً األثناء كان الحاج ظافر 

 في   الشیخ  ساھم  كما  النھوض٬  على  إیاھم  حاّثاً  دینھم  بتعالیم  المسلمین راً  مذكِّ  هللا إلى

تأسیس الجمعیة اإلسالمیة بقطاع غزة واضعاً خبرتھ الغنیة تحت تصرف األجیال الجدیدة 

ورغم تقدم العمر فقد بقي الحاج ظافر یعیش . ۱۹٦۷التي قادت العمل اإلسالمي بعد عام 

آالم المسلمین وآمالھم في كل مكان وھو معتكف في بیتھ یستقبل من یزوره بحفاوة وكرم٬ 

 الشباب والریاضة على ما   فقد رفض أن تكرمھ وزارة لكنھ یرفض أن یحتفي بھ أحد٬

على عظمتھ في -قام بھ قدمھ من جھد خالل ترؤسھ لجمعیة التوحید٬ فالحاج یعتبر أن ما

 وتقدیرنا  عزیزة . قلیل -عیوننا  األمة  ھذه  رؤیة  في  یطمح  أیامھ  آخر  إلى  الحاج بقي

 تبقى لدیھ من قدرة   العرب لشعب العراق قضى على ما  أن خذالن حكام ظافرة٬ والبد

 خالل زیارتي لھ   منھ  سمعتھ  وآخر ما  فاستأذن بالرحیل٬  والمآسي٬ على احتمال اآلالم

 .رحم هللا الفقید وأسكنھ فسیح جناتھ. لشباب بالحذر والیقظة والجد واالجتھادوصایاه ل
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  م۱۱/۸/۱۹۹٦الحیاة الجدیدة   

  أرجوحة الزمن

  جمعیة التوحید

  ھارون ھاشم رشید

 غزة٬   في  تنتشر  الخمسینات٬  في  كانت  التي  والجمعیات  األندیة٬  تذكر عندما

 بی  وتأخذ  الشباب٬  جمعیة لتربي  النادي الریاضي٬  السوي٬  الطریق  على  وتضعھم دھم٬

 اإلخوان   جمعیة  ولدت من رحم  فقد  المقدمة  في  التوحید  تأتي جمعیة  المسلمین٬ الشبان

 مؤخرا٬ً   ربھ  لقي  الذي  الغزالي  محمد  الشیخ  اإلسالمي  للداعیة  وكان  آنذاك٬ المسلمین

ھ األستاذ المؤمن ظافر الشوا٬ الذي ودفن في المدینة المنورة٬ إسھام في تفھم ما ھدف إلی

كان وراء قیام ھذه الجمعیة٬ والمؤسس لھا٬ وقد لعب الداعیة اإلسالمي آنذاك٬ دوراً ھاماً 

 ومحاضرات٬   لقاءات لھ٬  وشھدت الجمعیة  وبین الجمعیة٬  بین السلطة٬  الجلید في إذابة

للقضیة الفلسطینیة٬ وصداقات ال تنسى وقد ظل الداعیة اإلسالمي حتى آخر زمانھ وفّیاً 

  .والمقدسات اإلسالمیة في فلسطین٬ مدافعاً عنھا٬ مدافعاً عن وجودھا٬ محباً لغزة وأھلھا

 الشباب   بتھذیب  یعني  الذي  الصحیح  اإلسالم  رسالة  تحمل  الجمعیة  ظلت وقد

أیھا المسلمون٬ إننا نجتاز محنة خطیرة في تاریخنا٬ " تھذیباً إسالمیا٬ً ومن نداءاتھا آنذاك 

 وقد یكون الطریق شاقاً طویال٬ً   للذود عنھا٬  نؤمن بعدالة قضیتنا٬ وبتوحید عزمنا وإننا

 اختالف   على  اإلسالمي  العالم  شعوب  جمعت  والتي  بھا  نؤمن  التي  العلیا  المثل ولكن

أجناسھم في جماعة واحدة ووطن واحد تحت رایة التوحید٬ تنشد للعالم السعادة والعدل٬ 

في وطن یسع الناس جمیعا٬ً یظلھ لواء السالم ھي التي ستفوز بإذن والمساواة٬ واإلخاء٬ 

  ".هللا

 وفي   تحزب٬  أو  تعصب٬  دون  الشباب٬  تجمع  آنذاك٬  الجمعیة  كانت وقد

أحضانھا٬ التقى الكثیرون ممن كان لھم دور ھام في مسار العمل الفلسطیني فیما بعد٬ فما 

 ال  في رأس السنة  فیھا  أو أكثر اللقاءات التي جمعتنا  النبوي الشریف٬  أو المولد ھجریة٬

 وفیھا   والتاریخیة٬  أو االستماع إلى المحاضرات الدینیة٬  الفطر٬  أو عید  األضحى٬ عید

توطدت الصداقة بیني وبین الشھید صالح خلف والعدید من رفاقھ وفي مقدمتھم األستاذ 

ا لھذه الجمعیة٬ سلیم الزعنون٬ وما أجمل النشید٬ الذي اختاره الرجل الطیب٬ ظافر الشو

  :وما أروع معانیھ٬ التي تقول
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  فأنت خیر من دعا٬ وأنت خیر من حكم          قم٬ وانشر التوحید في الدنیا ووحد األمم

  تحجب صرحھ الغیوم                                                      منزلك العلوي ال 

  غبار خیلھ النجوم                                                       أنت من الجیش الذي

  والبقاء لألمم                                                              معیشة الفرد خیال

 .إذا نادى العلم                                                        فكن فداء المبدأ األعلى
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  الصور الشخصية

  

  



٤٥۳  -   - ٤٥۳
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- ٤٥٤

 



٤٥٥ -   -  ٤٥٥
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- ٤٥٦
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- ٤٥۸
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- ٤٥۹
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٤٦٥ - -  ٤٦٥

 

  



٤٦٦ - -  ٤٦٦

 

  



٤٦۷  - - ٤٦۷

 

  



٤٦۸  - - ٤٦۸
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صوره مع اإلمام حسن 
  البنا
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٤۸۰  - - ٤۸۰
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  صوره في الكشافة
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