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  حركة اإلخوان املسلمني يف قطاع غزة
      م١٩٨٧- ١٩٦٧  

  



  ب
 

  مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني
وهو يعىن ا م على أيدي جمموعة من األكادمييني الباحثني يف الدراسات التارخيية٢٠٠١تأسس يف غزة عام 

ويعمل ا لفلسطيني املعاصر، وجبمع وحفظ الوثائق الفلسطينية على اختالف أنواعهاجبمع التاريخ الشفوي ا
الكتابات التارخيية الفلسطينية وسد جوانب القصور املوضوعي فيها، من خالل إصدار الكتب ٧ على إثراء

مة 
َّ
م املركز هيئة يدعا نصف السنويةز التارخيية الفلسطينيةزالتارخيية، واموعات الوثائقية، وجملته احملك

ويتشرف املركز أن يكون األول يف جماله، كما ا حترير وهيئة حتكيم من كبار خمتصي التاريخ الفلسطينيني
 ايرحب بالتعاون مع ذوي االهتمام املشرتك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  أعضاء جملس اإلدارة
  

  رئيساً   خالد يونس اخلالديا د

  نائباً   م حممد علي عدوانعصاا د

  أمني الصندوق  أمحد حممد الساعاتيا د

  أمني السر  حممود حممد أبو ندىا أ

  عضواً   أكرم حممد عدوان ا داأ

ةا د
ّ
  عضواً   حممد إمساعيل خل

  عضواً   سامي محدان أبو زهريا د

  عضواً   حممد توفيق أبو الروسا أ

  عضواً   نهاد حممد الشيخ خليلا د

  عضواً   وشاح غسان حممودا أ

  عضواً   حممود حممد الرنتيسيا د

  عضواً   شريف أمني أبو مشالةا م
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  تأليف 
  الشيخ خليلسعدي نهاد محمد .د

  رئيس قسم التاريخ واآلثار في الجامعة اإلسالمية بغزة
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  :تقديم
. ٬ وعلـــى آلـــه وصـــحبه ومـــن واالهلصـــالة والســـالم علـــى رســـول اهللالحمـــد هللا٬ وا

  :وبعد
الثالث هو  صدارهأن يكون إليتشرف بمركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني بغزة فإن 
للـدكتور نهـاد  "م١٩٨٧ -١٩٦٧كة اإلخوان المسلمين في قطاع غـزة حر :" كتاب

ـــل ســـتون عامـــًا فـــي جماعـــة :" بعـــد أن أصـــدر كتـــاب٬ محمـــد ســـعدي الشـــيخ خلي
الحـــاج :" ٬ وكتـــاب٬ لألســـتاذ إســـماعيل عبـــد العزيـــز الخالـــدي"اإلخـــوان المســـلمين

أحـــــد أبـــــرز مؤسســـــي ) م٢٠٠٣-١٩٠٨/هــــــ١٤٢٤-١٣٢٦(ظـــــافر خليـــــل الشـــــوا
  ".مقابالت ووثائق -المسلمين في قطاع غزة جماعة اإلخوان

ســباب وتحمــس إلــى ذلــك أل ٬إصــدار هــذا الكتــابوقــد قــرر مجلــس إدارة المركــز 
  -:عدة٬ أهمها

  حاجــة المكتبــة العربيــة إلــى دراســات علميــة جــادة أمينــة تتنــاول موضــوع
ولألجيال الحاضرة والالحقـة  وتقدم للقراء الحركة اإلسالمية في فلسطين٬

باإلعــــداد والبنـــاء والجهـــاد واإلبــــداع والعطـــاء والتضــــحيات لـــة تجربـــة حاف
  . ة والعربية واإلسالمية والعالميةفي مختلف الساحات الفلسطيني والتأثير

  هي حفظ التاريخ الفلسطيني من الضـياع أو التزويـر٬ سالة المركز ألن ر
٬ من خـالل حفـظ الوثـائق وتسـجيل مـا وتقديمه لألجيال دقيقًا سليمًا مفيداً 
ٕان و  ٬٬ ووضــــعها بــــين يــــدي البــــاحثينفـــي ذاكــــرة الشــــهود وصــــناع القـــرار

تلــك  يحقــقلوثــائق والمقــابالت العــدد كبيــر مــن علــى اعتمــاد هــذا الكتــاب 
 . الرسالة

 كتـــب عـــن األحـــزاب والحركـــات هـــو الدراســـات ن أفضـــل مـــا يمكـــن أن يُ أل
تحــــرص علــــى األمينــــة غيــــر المتحيــــزة التــــي  الجــــادة األكاديميــــةالعلميــــة 
٬ بكل ما تحمله تلك األحداث من ألحداث التاريخية مثلما وقعتاوصف 



  ح
 

إيجابيـــــات وســـــلبيات٬ وتحليلهـــــا بشـــــكل علمـــــي ومنطقـــــي٬ لكـــــي تتضـــــح 
الحقيقـــة٬ ويتســـنى للمعاصـــرين والالحقـــين اإلفـــادة مـــن تجـــارب الصـــواب 

الحركــات٬ وهــذه الدراســة عبــارة  والخطــأ التــي مــرت بهــا تلــك األحــزاب أو
العلميـة بدرجـة الحيادية واألمانـة الجدية و ت فيها عن رسالة دكتوراه٬ توفر 

 .ةكبير 

  هـو الباحـث القريـب أو أو حزب الكتابة عن حركة  ن أفضل من يتقنأل
٬ وقــد تــوفر ذلــك للــدكتور نهــاد الشــيخ أو الحــزب تلــك الحركــةالمعاصــر ل

 خليل٬ الذي عاش في غزة قريبًا من جماعة اإلخـوان المسـلمين٬ وتربطـه
 .صالت وثيقة هابقياداتها وتاريخ

 التوثيــــق الفلســـطيني منــــذ نشــــأته٬ مركــــز التـــأريخ و  مـــن ألن الباحـــث أفــــاد
التــي  فــي إجــراء عــدد مــن المقــابالت المهمــة وأســهم بتكليــف مــن المركــز
٬ كالمقابلـة مـع الشـيخ أحمـد ياسـين والمهنـدس استخدمها فـي إعـداد كتابـه

ومقابالتـه  زاستفاد من وثائق المركـكما إسماعيل أبو شنب رحمهما اهللا٬ 
 . في غزة الشفوية الوافرة التي أجريت مع قادة جماعة اإلخوان المسلمين

  وثـائق نـادرة٬  ٬ اعتمـد فـي معلوماتـه علـىمكتـاب قـيِّ الإضـافة إلـى أن هـذا
لجماعـــة اإلخـــوان المســـلمين فـــي مـــع قـــادة ومؤسســـين  ٬ومقـــابالت مهمـــة

 لومــاتالمعجمــع الكتــاب بــين قــد أســهموا فــي صــناعة األحــداث٬ و غــزة٬ 
٬ والتحلـــيالت العميقـــة٬ واالســـتنتاجات المنطقيـــة٬ واللغـــة الســـليمة٬ الدقيقـــة

 المهتمــــينأن يصــــل إلــــى القــــراء و  ومــــن الضــــروري واألســــلوب الرصــــين٬
مــن أهــم التجــارب فــي تــاريخ جهــاد الشــعب ٬ ليطلعــوا علــى تجربــة الكــرام

  .الفلسطيني
ضــم هــذا تشــرف بن مركــز التــأريخ والتوثيــق الفلســطيني إذمجلــس إدارة ونحــن فــي 

لنتقــــدم بالشــــكر الجزيــــل إلــــى األخ العزيــــز  القــــيم إلــــى سلســــلة إصــــداراتنا٬ الكتــــاب



  خ
 

٬ يل علـى جهـده المتميـز الـذي بذلـه فـي إعـداد هـذا الكتـابنهاد الشيخ خل لدكتورا
ـــى مزيـــد مـــن الب ـــدعوه إل ـــاريخ الفلســـطيني ون ـــاج العلمـــي فـــي مجـــال الت حـــث واإلنت

الدراســـات العلميـــة  خـــوض غمـــارثين إلـــى البـــاحالطـــالب و نـــدعو ٬ كمـــا المعاصـــر
 علـن اسـتعدادنا لمسـاعدتهم بتقـديمالجادة التـي تـؤرخ لجهـاد الشـعب الفلسـطيني٬ ون

  .متوفرة لدى المركزكل ما أمكن من وثائق ومقابالت شفوية 
  

  واهللا ولي التوفيق
  

  رئيس مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني
  

  خالد يونس الخالدي. د                                    
  

 م٢٠١١-٨-٢/ هـ١٤٣٢- رمضان- ٢غزة في 
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  إهداء 
  

سواء من ارتقـى مـنهم  -الذين سّطروا هذا التاريخ�إلى من أحببتهم من كل قلبي 
شهيدًا إلـى العـال٬ أو بقـي رهـن القيـد يعانـد قسـوة السـجان٬ أو ال زال قابضـًا علـى 

  .وء في عتمة النفقالجمر؛ يبحث بعقله أو بيده عن ض
 
 
 

 نهاد



  ذ
 

  شكر وتقدير وعرفان
  

أحمــــد زكريــــا الشــــلق . د.أأتقــــدم بالشــــكر الجزيــــل إلــــى مشــــرفي الــــدكتور الفاضــــل 
فـي مراحـل إعـداد وتشـجيع مساندة  ما قدمه لي من العالم واإلنسان علىو األستاذ 

ـــدعاء فـــي آن واحـــد للمرحـــوم أالدراســـة٬  ـــدم بالشـــكر وال . د.كمـــا ال يفـــوتني أن أتق
تبنى الفكرة وشجع علـى إنجازهـا إلـى أن أصـبحت  محمد عبد الرؤوف سليم الذي

ــــم واصــــل رعايتهــــا وقــــدم النصــــح واإلرشــــاد٬ وفــــتح أمــــامي بمالحظاتــــه  خطــــة٬ ث
  .التغلب على الحصار ومنع السفروتوجيهاته أبواب األمل بإمكانية 

لــى نقــاش د أن أتوجــه بالشــكر لألســتاذين الكــريمين اللــذين تفضــال بالموافقــة عوأو 
 .األستاذ الدكتور عبد الخالق الشين٬ واألسـتاذ الـدكتور محمـد حلـة: الرسالة وهما

وأخيــرًا الشـــكر موصــول لكـــل اإلخــوة واألصـــدقاء اللــذين ســـاعدوني فــي الحصـــول 
  .على الوثائق والمصادر والمراجع

  



  ر
 

  قائمة المحتويات
  الصفحة  البيــــــان

  ج  تقديم
  د  إهداء

  ذ  وعرفان شكر وتقدير
  ر  قائمة المحتويات
  س  قائمة المالحق

  ص  المقدمة
  ك  مصادر الدراسة

  التمهيد
-١٩٤٦اإلخــوان المســلمون فــي قطــاع غــزة٬ النشــأة والتطــور 

  م١٩٦٧

١  

  الفصل األول
البناء الداخلي لحركة اإلخوان المسلمين في قطاع غزة 

١٩٨٧-١٩٦٧  

٥٦  

فـي قطـاع  البنية التنظيمية لإلخوان المسـلمين: المبحث األول
  غزة

٥٨  

  ٨١  التنظيم النسائي: المبحث الثاني
  ٩١  العمل الطالبي: المبحث الثالث
  ١١٦  التربية: المبحث الرابع
النشاط العام في مواجهة السياسات : الفصل الثاني

  اإلسرائيلية
١٣٣  

  ١٣٥تحــــوالت المجتمــــع الفلســــطيني تحــــت ســــيطرة : المبحــــث األول



  ز
 

  ١٩٨٧-١٩٦٧االحتالل 
  ١٥١  السياسة اإلسرائيلية تجاه حركة اإلخوان: الثانيالمبحث 

  ١٦٨  مواجهة اإلخوان للسياسات اإلسرائيلية : المبحث الثالث
  ١٦٩  أنشطة المساجد

  ١٧٥  العمل المؤسساتي
  ١٩٤  العمل النقابي

  ٢٠٨  الفن اإلسالمي
عالقــــات حركــــة اإلخــــوان مــــع الفصــــائل : الفصــــل الثالــــث

  الفلسطينية
٢٢١  

  ٢٢٣  عالقة اإلخوان مع حركة الجهاد اإلسالمي: ولالمبحث األ
  ٢٤٨  عالقة اإلخوان مع حركة فتح: المبحث الثاني
  ٢٦٩  عالقة اإلخوان مع اليسار الفلسطيني: المبحث الثالث
المواقـف السياسـية والمقاومـة المسـلحة : الفصل الرابع

  لحركة اإلخوان المسلمين
٢٨٢  

لقضــــــية الفلســــــطينية موقــــــف اإلخــــــوان مــــــن ا: المبحــــــث األول
  ومشاريع التسوية السياسية

٢٨٤  

  ٣١٩  دور اإلخوان في التعبئة السياسية: المبحث الثاني
ـــــث جهـــــود اإلخـــــوان المســـــلمين فـــــي المجـــــالين : المبحـــــث الثال
  العسكري واألمني

٣٤٨  

  ٣٦٥  الخاتمة
  ٣٨٥  المالحق

  ٤١٦  المصادر والمراجع



  س
 

  قائمة المالحق
  ةالصفح  الملـــــــــــحـق

رسالة المرشد العام لإلخـوان إلـى مفتـي فلسـطين سـنة ) ١(
١٩٣١.  

٣٨٦  

  ٣٩١  .رد مفتي فلسطين على رسالة المرشد العام لإلخوان) ٢(
أســـــــماء قيـــــــادة اإلخـــــــوان والهيئـــــــة اإلداريـــــــة لجمعيـــــــة ) ٣(

  .التوحيد
٣٩٢  

  ٣٩٣  .المنشور األول لجماعة اإلخوان المسلمين بغزة) ٤(
  ٣٩٤  .لجمعية التوحيدالقانون األساسي ) ٥(
  ٣٩٥  .١٩٥٦بيان اللجنة التنفيذية لمقاومة االحتالل سنة ) ٦(
  ٣٩٦  .رسالة المصادقة على ترخيص المجمع اإلسالمي) ٧(
رفض المصـادقة علـى جمـع تبرعـات لصـالح المجمـع ) ٨(

  .اإلسالمي
٣٩٧  

  ٣٩٨  .طلب إعادة فتح روضة الجمعية اإلسالمية) ٩(
  ٣٩٩  .أرض للجمعية اإلسالمية رفض تخصيص قطعة) ١٠(
تقرير هندسي عن أضرار الجمعية اإلسـالمية جـراء ) ١١(

  هدم مقرها
٤٠٠  

رفــــض جمــــع تبرعــــات لصــــالح متضــــرري العاصــــفة ) ١٢(
  .الثلجية

٤٠١  

  ٤٠٢  .حظر تلقي مساعدات بدون إذن الداخلية) ١٣(



  ش
 

ــــــة الموحــــــدة عــــــن صــــــدامات ) ١٤( ــــــادة المركزي بيــــــان القي
١٩٨٣.  

٤٠٣  

ان لجنــة أئمــة المســاجد بقطــاع غــزة عــن صــدامات بيــ)١٥(
١٩٨٣.  

٤٠٥  

بيان القيـادة المركزيـة للجبهـة الوطنيـة عـن صـدامات )١٦(
١٩٨٣.  

٤٠٦  

  ٤٠٧  .نشرة اليقين الصادرة عن حركة الشبيبة) ١٧(
  ٤٠٩  .نشرة اإلرادة الصادرة عن حركة الشبيبة) ١٨(
  ٤١١  .نشرة اإلصرار الصادرة عن حركة الشبيبة) ١٩(
بيــــان صــــادر عــــن حركــــة المقاومــــة اإلســــالمية فــــي ) ٢٠(

  .١٩٨٧سبتمبر 
٤١٣  

بيــان صــادر عــن حركــة المقاومــة اإلســالمية بتــاريخ ) ٢١(
١٩٨٧-١٢-١٤.  

٤١٥  
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  مقدمة
حظيـت الحركـة اإلســالمية الفلسـطينية بنصـيب وافــر مـن االهتمـام٬ وصــدرت 

اهتمــام تلــك الدراســات العديــد مــن األبحــاث والكتــب والمقــاالت العلميــة٬ لكــن ُجــّل 
٬ )١٩٩٤-١٩٨٧(واألبحـاث تنـاول إسـهامات الحركـة فـي االنتفاضـة الفلســطينية 

وتناولــت تلــك الدراســات مواقــف الحركــة السياســية وعملياتهــا الفدائيــة٬ واحتمــاالت 
نشــــوب حــــرب أهليــــة بينهــــا وبــــين الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية٬ خاصــــة بعــــد أن 

اومـــة؛ فـــي وقـــت اعترفـــت فيـــه منظمـــة أصـــرت الحركـــة علـــى مواصـــلة نهـــج المق
  .التحرير الفلسطينية بالدولة اليهودية

لكــــن الفتــــرة التــــي ســــبقت االنتفاضــــة٬ وهــــي فتــــرة غيــــاب الحركــــة اإلســــالمية 
خاصــة حركــة اإلخــوان المســلمين التــي انبثقــت عنهــا حركــة المقاومــة اإلســالمية (
هــا هــي فتــرة عــن ســاحة العمــل الفــدائي لــم تحــظ بكثيــر اهتمــام٬ رغــم أن") حمــاس"

التأســيس وتجميــع العناصــر٬ والتغلغــل فــي المجتمــع٬ وبنــاء التنظــيم الــذي جــذب 
اهتمام العالم فور إعالنه عن نفسه وانخراطه في العمل الكفاحي من أجل تحرير 

اإلخـــوان "وبنـــاء عليـــه اختـــار الباحـــث العنـــوان التـــالي لرســـالة الـــدكتوراة . فلســـطين
  ".١٩٨٧-١٩٦٧المسلمون في قطاع غزة 

  أهمية البحث
  :تتمثل أهمية البحث في أنه

يــــــدرس الجــــــذور التاريخيــــــة لحركــــــة المقاومــــــة اإلســــــالمية حمــــــاس٬  -١
وبالتــالي يســاهم فــي فهــم أوضــح لمواقفهــا وعالقاتهــا٬ وٕالقــاء الضــوء 
حــول اآلفــاق المســتقبلية لهــذه الحركــة باعتبــار أنهــا العــب أساســي 

  .ومهم على الساحة الفلسطينية
تقييمــًا لتجربــة حركــة إســالمية سياســية تمكنــت  يقــدم للقــارئ العربــي -٢

  .من إعادة بناء نفسها خالل عشرين عامًا تحت االحتالل



  ض
 

 أهداف البحث

  :يهدف البحث إلى
كشـــــف خطـــــط وبـــــرامج وأســـــاليب الحركـــــة لتهيئـــــة الفـــــرد والمجتمـــــع  -١

  .الفلسطيني لمقاومة االحتالل
يهـا تفسير أسباب انتشار حركة اإلخوان في قطاع غزة رغم عدم تبن -٢

  .١٩٨٧-١٩٦٧القضية الوطنية للشعب الفلسطيني في الفترة 
دراسة عالقة اإلخوان المسلمين فـي قطـاع غـزة مـع القـوى السياسـية  -٣

األخـــرى٬ وتفســـير أســـباب العالقـــة الســـلبية بـــين الحركـــة وبـــين هـــذه 
 .القوى

ــــك المرحلــــة٬ مــــع تبيــــان  -٤ تحليــــل المواقــــف السياســــية للحركــــة فــــي تل
 .بلورة تلك المواقف المؤثرات التي ساهمت في

معرفة ما إذا كان انتشار حركة اإلخوان في تلك المرحلة عبارة عن  -٥
حالة نهوض٬ كما يقول نشطاء الحركة وقادتها٬ أو نتيجة وانعكاسًا 
لألزمـــات التـــي يعيشـــها الشـــعب الفلســـطيني وحركتـــه الوطنيـــة٬ كمـــا 

 .يقول منتقدوها

 أسئلة البحث

  :باحث لإلجابة على األسئلة التاليةوتحقيقًا ألهداف الدراسة يسعى ال
ما هي البرامج والخطط التي سارت وفقها حركة اإلخوان في قطاع  -١

 غزة لبناء التنظيم والتغلغل في المجتمع؟

ما هو موقف حركة اإلخوان المسـلمين فـي قطـاع غـزة مـن القضـايا  -٢
 السياسية في مرحلة الدراسة؟

الحركات اإلسالمية ما هي طبيعة العالقة بين حركة اإلخوان وبين  -٣
 والوطنية األخرى في مرحلة الدراسة؟
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لمـاذا طــال غيــاب حركــة اإلخــوان فـي قطــاع غــزة عــن ســاحة العمــل  -٤
 المقاوم ضد االحتالل؟

كيـــف تمكنـــت حركـــة اإلخـــوان المســـلمين مـــن االنتشـــار فـــي أوســـاط  -٥
المجتمـــع الفلســـطيني رغـــم عـــدم تبنيهـــا للقضـــية الوطنيـــة؟ ومـــا هـــي 

 لى ذلك؟العوامل التي ساعدت ع

هل يعتبر انتشار حركة اإلخوان في أوساط الفلسطينيين تعبيرًا عن  -٦
 حالة نهوض٬ أم انعكاسًا لحالة األزمة في الواقع الفلسطيني؟

مــــا هــــو موقــــف اإلخـــــوان المســــلمين فــــي قطـــــاع غــــزة مــــن الوحـــــدة  -٧
 الوطنية؟

مـــا هـــي األســـئلة الداخليـــة التـــي ُأثيـــرت فـــي أوســـاط اإلخـــوان بشـــأن  -٨
الحركة الجهادي؟ وكيف تعاملت الحركـة مـع هـذه  فلسطين وبرنامج

 األسئلة؟

كيــف تمكنـــت الحركــة مـــن التوفيــق بـــين الجوانــب الســـرية والجوانـــب  -٩
 العلنية في نشاطها؟

هــل كــان لــدى قيــادة اإلخــوان خطــة لتهيئــة الفــرد والحركــة والمجتمــع  - ١٠
 للمقاومة؟

مــا هــي الخلفيــات االجتماعيــة لنشــطاء اإلخــوان فــي هــذه المرحلــة؟  - ١١
 هي دالالت ذلك؟ وما

كيــــف تطــــور اهتمــــام اإلخــــوان المســــلمين فــــي قطــــاع غــــزة بقضــــية  - ١٢
 فلسطين؟ وما هي العوامل التي أثرت في ذلك؟

 الحدود المكانية والزمانية للدراسة
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يتنــاول البحــث دراســة تــاريخ اإلخــوان المســلمين فــي قطــاع غــزة٬ وتــم اختيــار 
فــي قطــاع غــزة٬ أمــا بالنســبة  هــذا المكــان نظــرًا ألن الثقــل الرئيســي للحركــة يتواجــد

  .٬١٩٨٧ وتنتهي بعام ١٩٦٧للحدود الزمانية فهي تبدأ بعام 
كنقطــة بدايــة للدراســة٬ ألنــه العــام الــذي ُهزمــت فيــه  ١٩٦٧وتــم اختيــار عــام 

الجيوش العربية أمام إسرائيل٬ ووقع قطاع غزة تحت االحتالل اإلسـرائيلي٬ وجـاء 
اإلخـوان المسـلمين أشـد حـاالت الضـعف هذا االحتالل في لحظة بلغ فيهـا تنظـيم 

بســبب العالقــة الســلبية مــع نظــام الــرئيس جمــال عبــد الناصــر٬ وتــم اختيــار عــام 
كنقطة نهاية للدراسة٬ ألنه العام الذي تبنت فيه حركة اإلخـوان المسـلمين  ١٩٨٧

نهـــج المقاومـــة بكافـــة أشـــكالها ضـــد االحـــتالل اإلســـرائيلي٬ بعـــد أن اســـتوفت بنـــاء 
  .نتشر؛ بدأ يفرض نفسه على الساحة السياسية في قطاع غزةتنظيم قوي وم

  منهج البحث
وتــم التركيــز فــي الفصــل األول علــى . تعتمــد الدراســة مــنهج البحــث التــاريخي

روايـــــات التـــــاريخ الشـــــفوي بســـــبب عـــــدم احتفـــــاظ التنظـــــيم بالوثـــــائق الخاصـــــة بـــــه 
االحـتالل٬  العتبارات االحتياطات األمنية٬ والمخاوف من وقوع الوثـائق تحـت يـد

أما بقيـة الفصـول فقـد تـم االعتمـاد علـى الكثيـر مـن الوثـائق المكتوبـة إضـافة إلـى 
  .التاريخ الشفوي

  الدراسات السابقة
تشـــتمل المكتبـــة العربيـــة علـــى العديـــد مـــن األبحـــاث والدراســـات التـــي تناولـــت 
حركة اإلخوان المسلمين في قطاع غزة٬ ولكن ليس كعنـوان رئيسـي٬ وٕانمـا يجـري 

ــــا الدراســــات الخاصــــة بحركــــة المقاومــــة التطــــ ــــة فــــي ثناي رق إليهــــا كعنــــاوين فرعي
  .وسنتناول هنا أهم هذه الدراسات وطريقة تناولها للموضوع). حماس(اإلسالمية 

فــي العلــوم السياســية  ١٩٩٤كتــب خالــد أبــو العمــرين رســالة ماجســتير عــام 
هـــا السياســـي جـــذورها ونشـــأتها ودور ) حمـــاس(حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية "بعنـــوان 



  ع
 

وهــي دراســة مفيــدة حــاول الباحــث خاللهــا تعقــب جــذور التيــار ". ١٩٩٠-١٩٢٠
٬ إضــافة إلــى أنــه عنــدما تعــرض للفتــرة ١٩٢٠اإلســالمي فــي فلســطين منــذ عــام 

التي نحن بصدد دراستها؛ تناول قضايا الحركة داخـل األرض المحتلـة وخارجهـا٬ 
  .اسة الموضوعاألمر الذي لم يتح له فرصة التوسع والتعمق في در 

الحركـــة اإلســـالمية فـــي الضـــفة "كتـــاب  ١٩٨٩ونشـــر زيـــاد أبـــو عمـــرو ســـنة 
٬ وهي دراسة مفيـدة حـاول الكاتـب خاللهـا اسـتعراض الموقـف "الغربية وقطاع غزة

السياســي للتيــار اإلســالمي فــي األرض المحتلــة وعالقتــه بمنظمــة التحريــر والقــوى 
المصــادر األوليــة للحركــة بشــكل  الوطنيــة العلمانيــة٬ لكــن الكتــاب لــم يعتمــد علــى

أساسي٬ إضـافة إلـى أنـه لـم ُيقـدم معالجـة شـاملة لكـل الجوانـب المتعلقـة بالحركـة٬ 
وهي دراسة وصـفية أكثـر  بل اكتفى بالموقف السياسي والعالقة بمنظمة التحرير٬

  .منها تحليلية
حياته : الشيخ أحمد ياسين"كتابًا بعنوان  ١٩٩١وأصدر عاطف عدوان سنة 

تناول فيه السيرة الشخصية للشيخ أحمد ياسين؛ والنشاطات التي قام بها " دهوجها
الشــيخ علــى ضــوء روايــات أقربائــه والمحيطــين بــه٬ ويعتمــد الكاتــب علــى تســجيل 

  .األحداث أكثر من تحليلها والبحث في أسبابها
غلب " ١٩٨٧-١٩٢٨الحركة اإلسالمية في فلسطين "دراسة ربعي المدهون 

لسياسي على الجانب االجتماعي٬ ودرس الحركة بشكل عام٬ ولـم عليها الجانب ا
يتنــــاول قطــــاع غــــزة إال فــــي مجــــال الحــــديث عــــن العالقــــة الســــلبية بــــين اإلخــــوان 

  .والفصائل الفلسطينية٬ ولم يرجع إلى المصادر األولية للحركة
٬ ركــــزت هــــذه "الفكــــر والممارســــة السياســــية: حمــــاس"دراســــة خالــــد الحــــروب 

ف حركة حمـاس السياسـية٬ وحاولـت استشـراف مسـتقبل الحركـة الدراسة على مواق
السياســـــي٬ لكنهـــــا مـــــرت مـــــرورًا ســـــريعًا علـــــى تـــــاريخ حركـــــة اإلخـــــوان المســـــلمين 

  .١٩٨٧الفلسطينيين قبل العام 



  غ
 

-١٩٤٨حركـة اإلخـوان المسـلمين فـي قطـاع غـزة "دراسة محمـد أبـو الـروس 
معهــد البحــوث  وهــي رســالة ماجســتير غيــر منشــورة٬ أعــدها الباحــث فــي" ١٩٨٧

والدراســات العربيـــة٬ ركـــزت الدراســـة علـــى ســرد األحـــداث التاريخيـــة لهـــذه المرحلـــة 
الطويلـــة٬ وأغفـــل الباحـــث الرجـــوع إلـــى المصـــادر األوليـــة التـــي رجعنـــا إليهـــا مـــن 
أرشــــيفات ونشــــرات وبيانــــات وأشــــرطة فيــــديو ودراســــات نشــــرها اإلخــــوان فــــي تلــــك 

خــوان٬ ولــم يــرد فــي رســالته حــديثًا عــن المرحلــة٬ ولــم يتطــرق للبنيــة التنظيميــة لإل
ــــة  ــــي تعبئ ــــة ودورهــــا ف ــــي أو التنظــــيم النســــائي٬ أو النشــــاطات الفني العمــــل الطالب
الجماهير ضد االحـتالل أو عمليـة التربيـة داخـل جماعـة اإلخـوان المسـلمين٬ ولـم 
يعالج الخالف الفكري الذي حدث بـين حركـة اإلخـوان وحركـة الجهـاد اإلسـالمي٬ 

كمــا أنــه . اتــب سياســة االحــتالل فــي التعامــل مــع حركــة اإلخــوانولــم يوضــح الك
عـــالج المواقـــف السياســـية للحركـــة بســـرعة ودون الوقـــوف علـــى مـــا قيـــل فـــي تلـــك 
المرحلــة بهــذا الصـــدد٬ ولــم يّطلـــع الباحــث بشـــكل كــاف علـــى المراجــع اإلنجليزيـــة 

  .والعبرية التي تحدثت عن الحركة
ن شــاؤول مشــعال٬ ومئيــر ليتبــك٬ أمــا الدراســات العبريــة مثــل دراســات كــل مــ

وميخائيل ميلشطاين٬ ورؤبـين بـاز٬ ورونـي شـاكيد وأبيبـة شـابي٬ فقـد ركـزت علـى 
تحليــــــل البنيــــــة األيديولوجيــــــة والمنطلقــــــات الفكريــــــة والسياســــــية لحركــــــة حمــــــاس٬ 
ومالحظة الخطر الذي يمكن أن ُتشكله على وجود إسرائيل واحـتالل قطـاع غـزة٬ 

٬ وينطبق نفس الشئ علـى ١٩٨٧حلة التي سبقت سنة ولم تتوسع في دراسة المر 
  . الكتابات اإلنجليزية

  موضوعات الدراسة
ــــد ــــي قطــــاع غــــزة٬ النشــــأة والتطــــور : التمهي -١٩٤٦اإلخــــوان المســــلمون ف

  م١٩٦٧



  ف
 

البناء الداخلي لحركة اإلخوان المسلمين في قطاع غزة : الفصل األول
١٩٨٧-١٩٦٧  

  .ان المسلمين في قطاع غزةالبنية التنظيمية لإلخو : المبحث األول
 .التنظيم النسائي: المبحث الثاني

 .العمل الطالبي: المبحث الثالث

 .التربية: المبحث الرابع

  النشاط العام في مواجهة السياسات اإلسرائيلية: الفصل الثاني
تحــــــوالت المجتمــــــع الفلســــــطيني تحــــــت ســــــيطرة االحـــــــتالل : المبحــــــث األول

١٩٨٧-١٩٦٧ 

 اسة اإلسرائيلية تجاه حركة اإلخوانالسي: المبحث الثاني

 مواجهة اإلخوان للسياسات اإلسرائيلية : المبحث الثالث

 أنشطة المساجد:١ - 

  .إنشاء المؤسسات الخيرية:٢ - 
 .االنخراط في العمل النقابي:٣ - 

 ).الفن اإلسالمي(االحتفاالت العامة :٤ - 

  عالقات حركة اإلخوان مع الفصائل الفلسطينية: الفصل الثالث
  .عالقة اإلخوان مع حركة الجهاد اإلسالمي: األول المبحث

  .عالقة اإلخوان مع حركة فتح: المبحث الثاني
 .عالقة اإلخوان مع اليسار الفلسطيني: المبحث الثالث

والمقاومة المسلحة لحركة  المواقف السياسية: الفصل الرابع
  اإلخوان المسلمين

ية ومشـــاريع التســـوية موقـــف اإلخـــوان مـــن القضـــية الفلســـطين: المبحـــث األول
  السياسية



  ق
 

  .دور اإلخوان في التعبئة السياسية: المبحث الثاني
 .جهود اإلخوان المسلمين في المجالين العسكري واألمني :المبحث الثالث
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  مصادر الدراسة
لقـــد عانـــت الدراســـة فـــي البدايـــة مـــن نقـــص حـــاد فـــي المـــواد المصـــدرية٬ لكـــن مـــع 

احــث إلــى مجموعــة مــن المصــادر بــدونها لــم الوقــت أثمــر الســعي إلــى وصــول الب
يكـــن مـــن الممكـــن إتمـــام الدراســـة٬ ويمكـــن اســـتعراض هـــذه المصـــادر علـــى النحـــو 

  :التالي
مجموعــة مــن أشــرطة الفيــديو التــي تــم تصــويرها فــي مرحلــة الثمانينيــات مــن : أوالً 

القــرن العشــرين٬ ثالثــة منهــا هــي احتفــاالت ألفــراح إســالمية يظهــر فيهــا مجموعــة 
سرحيات واألناشيد التي استخدمتها حركة اإلخوان في التعبير عن مواقفهـا من الم

وشريط رابع فيـه تسـجيل ألحـد احتفـاالت اإلسـراء . السياسية والفكرية واالجتماعية
والمعراج٬ التي نظمها مجلس طالب الجامعة اإلسالمية٬ ويشتمل علـى خطابـات 

خــامس عبــارة عــن تصــوير تعكــس المواقــف السياســية لحركــة اإلخــوان٬ والشــريط ال
لجنــازة الــدكتور إســماعيل الخطيــب٬ ويتضــح مــن خاللــه شــيئًا مــن طبيعــة العالقــة 

  .بين الفصائل الفلسطينية
مجموعــة مــن اللــوائح الداخليــة والقــوانين األساســية٬ وتشــمل النظــام الــداخلي : ثانيــاً 

ن؛ لجماعــة اإلخــوان المســلمين فــي قطــاع غــزة٬ وفيهــا تبيــان لبنيــة تنظــيم اإلخـــوا
وطريقـة تشــكيل قيادتــه٬ وبقيــة القــوانين األساســية هــي للمؤسســات اإلســالمية التــي 
أسســـتها وأدارتهـــا الحركـــة٬ ويظهـــر مـــن خـــالل هـــذه القـــوانين طريقـــة تنظـــيم عمـــل 

  .المؤسسات؛ وطريقة متابعتها ورقابتها من قبل سلطات االحتالل
اع غــزة٬ ومنهــا أراشــيف ووثــائق الجمعيــات والشخصــيات اإلســالمية فــي قطــ: ثالثــاً 

األرشــيف الشخصــي للحــاج ظــافر الشــوا٬ ويشــتمل علــى أوراق تبــين أســماء قيــادة 
اإلخوان قبل النكبة وجمعية التوحيد بعد النكبة٬ إضـافة إلـى بعـض وثـائق جمعيـة 

أما وثائق الجمعيات فيظهر من خاللها طبيعة العالقـة التـي سـادت بـين . التوحيد



  ل
 

ت؛ ومــدى التســهيالت التــي حظيــت بهــا هــذه إدارة االحــتالل وبــين هــذه المؤسســا
  .المؤسسات إضافة إلى العوائق التي وضعها االحتالل في وجه هذه المؤسسات

تقارير أنشطة صـادرة عـن بعـض المؤسسـات اإلسـالمية تظهـر فيـه أنشـطة : رابعاً 
المؤسســــــات فــــــي الثمانينــــــات٬ وتقريــــــر أعدتــــــه النائــــــب فــــــي المجلــــــس التشــــــريعي 

نشــاط الحركــة النســائية اإلســالمية فــي قطــاع غــزة فــي  الفلســطيني هــدى نعــيم عــن
وتقريـــر لجنـــة تقصـــي الحقـــائق فـــي األحـــداث والمشـــاكل فـــي جامعـــة . الثمانينـــات

وأخيــرًا تقريــر أصــدرته عمــادة شــئون الطــالب فــي الجامعــة . ١٩٨٣بيرزيــت ســنة 
  .اإلسالمية عن االنتخابات الطالبية في الجامعة

لطلبة فلسطين بالكويت٬ وهـي مشـاريع الحلـول  نشرات الرابطة اإلسالمية: خامساً 
٬ ونشـــرة ثقافتـــك فـــي القضـــية ١٩٨٤-١٩٤٨الســـلمية علـــى الســـاحة الفلســـطينية 

الفلســطينية٬ فــي األولــى تــم تحديــد المواقــف السياســية التــي يتبناهــا اإلخــوان مــن 
مختلــــف جوانــــب القضــــية الفلســــطينية٬ خاصــــة مشــــاريع التســــوية السياســــية٬ وتــــم 

وفــي النشــرة الثانيــة تــم تحديــد مصــادر . ع غــزة منــذ ذلــك الوقــتتعميمهــا فــي قطــا
الثقافة التي يجب أن ينهل منهـا كـل مـن يريـد أن يفهـم القضـية الفلسـطينية٬ وكـل 

  .من يريد أن يعمل من أجلها
نشرات ومطبوعات مجلس طالب وطالبات الجامعة اإلسالمية بغـزة مثـل : سادساً 

ـــداء والشـــهاب٬ ونشـــرة الجامعـــة  ـــة الن ـــاء والهـــدم٬ وأناشـــيد مجل ـــين البن اإلســـالمية ب
الــدعوة اإلســالمية٬ وتحتــوي هــذه النشــرات علــى معلومــات عــن الفعاليــات الثقافيــة 
ذات الطابع الديني والوطني٬ إضافة إلى األخبار والمنشورات الخاصة بالمشـاكل 

  .بين اإلخوان والقوى السياسية األخرى في قطاع غزة
) الحقيقـــة الغائبـــة(لكتلـــة اإلســـالمية٬ ومـــن أهمهـــا النشـــرات الصـــادرة عـــن ا: ســابعاً 

الذي يستعرض التاريخ الكفاحي لإلخوان المسلمين في مرحلة النكبة والخمسينات 
الموقـــف (٬ ونشـــرة ١٩٨٤والســـتينات٬ وتجربـــة اعتقـــال الشـــيخ أحمـــد ياســـين ســـنة 



  م
 

أوضــح اإلخــوان مــوقفهم مــن ورؤيــتهم ) اإلســالمي الخالــد مــن القضــية الفلســطينية
ية الفلسطينية باعتبارها أرض وقـف إسـالمي ال يمكـن التنـازل عـن أي شـبر للقض

حيــران مــع (أمــا نشــرة . منهــا٬ وأن تحريرهــا ال يمكــن أن يــتم إال مــن خــالل الجهــاد
فهي تكشف عن جانـب مـن النقـاش بـين حركـة اإلخـوان ) األستاذ عمر التلمساني

  .وبين حركة الجهاد اإلسالمي
ــــاً  كــــة الجهــــاد اإلســــالمي٬ ومنهــــا النشــــرة الطالبيــــة نشــــرات ومطبوعــــات حر : ثامن

ــــور والطليعــــة وبعــــض )صــــوت الجماعــــة اإلســــالمية( ــــى مجــــالت الن ٬ إضــــافة إل
المقـــاالت التـــي كتبهـــا فتحـــي الشـــقاقي٬ وتســـتعرض هـــذه النشـــرات مواقـــف حركـــة 
الجهــــاد مــــن القضــــايا الخالفيــــة مــــع اإلخــــوان٬ إضــــافة إلــــى روايــــة حركــــة الجهــــاد 

  .مختلف القوىلألحداث الخالفية بين 
مجموعــة نشــرات صــادرة عــن حركــة الشــبيبة الطالبيــة مثــل اليقــين واإلرادة : تاســعاً 

ـــة الشـــبيبة للخالفـــات والمشـــاكل التـــي  واإلصـــرار؛ وتشـــتمل علـــى معلومـــات ورواي
حصـلت فـي ثمانينــات القـرن الماضـي بــين حركـة اإلخـوان وحركــة فـتح فـي قطــاع 

  .غزة
ـــة ومنهـــا :عاشـــراً  ـــاريخ اإلخـــوان المســـلمينأورا(مجموعـــات وثائقي ـــذي ) ق مـــن ت وال

يشــــمل وثــــائق عــــن بدايــــة اهتمــــام اإلخــــوان المســــلمين بالقضــــية الفلســــطينية فــــي 
المســـألة الفلســـطينية ومشـــاريع التســـوية (وكتـــاب . الثالثينـــات مـــن القـــرن العشـــرين

٬ ويشـــتمل علـــى العديـــد مـــن الوثـــائق الدوليـــة الخاصـــة )١٩٧٤-١٩٣٤السياســـية 
  .بالقضية الفلسطينية

مركــز التــأريخ والتوثيــق التــاريخ الشــفوي الخاصــة بمقــابالت وثــائق و : حــادي عشــر
مـن قيـادات وكـوادر اإلخـوان٬ وقـد اسـتفاد الباحـث  مـع عـدد كبيـر الفلسطيني بغـزة

كثيرًا فـي معظـم الفصـول والمباحـث؛ خاصـة مجـال البنـاء التنظيمـي والعمـل ها من



  ن
 

التنظيمات الفلسـطينية٬ إضـافة التربوي والطالبي٬ وكذلك في مجال العالقات مع 
 .إلى العمل العسكري
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  الفصل التمهيدي
  النشأة والتطور: اإلخوان المسلمون في قطاع غزة

١٩٦٧- ١٩٤٦  
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 الفصل التمهيدي

  اإلخوان المسلمون في قطاع غزة
١٩٦٧- ١٩٤٦  

لقــد أولــى اإلخــوان المســلمون أهميــة خاصــة للقضــية الفلســطينية منــذ انــدالع 
نية٬ ويرجـع ذلـك االهتمـام إلـى اعتبـارات الثورات األولى ضد االسـتعمار والصـهيو 

عقائديــة٬ حيــث يــرى اإلخــوان المســلمون أن فلســطين أرض مقدســة بــنص القــرآن 
أمــا بالنســـبة لليهــود فهــم أهــل كتــاب محـــل . )١(الكــريم واألحاديــث النبويــة الشــريفة

احتـرام عنـد المسـلمين٬ لهـم مـا للمسـلمين وعلـيهم مـا علـى المسـلمين فـي الحـاالت 
  .)٢(ن التعايش القائم على البر واإلحسان والسلمالطبيعية م

لكـــن حســـن البنـــا٬ وعلـــى ضـــوء االعتـــداءات الصـــهيونية علـــى فلســـطين فـــي 
العشــرينات والثالثينــات مــن القــرن العشــرين٬ أخــذ يؤكــد علــى خطــورة الصــهيونية٬ 
وأوضـــح أنهـــا فكـــرة هدامـــة شـــديدة الخطـــر علـــى األوطـــان العربيـــة٬ وأن زعماءهـــا 

واعتبر اإلخـوان أن . )٣(دول االستعمارية التي تحتل البالد العربيةمتحالفون مع ال
  .)٤(إنقاذ فلسطين من الوقوع تحت هيمنة الحركة الصهيونية ال يتم إال بالجهاد

جهــود اإلخــوان المســلمين تجــاه القضــية الفلســطينية قبــل الحــرب 
  :العالمية الثانية

م؛ ١٩٢٩إلـــى العـــام  يرجـــع اهتمـــام اإلخـــوان المســـلمين بالقضـــية الفلســـطينية
مقـاًال حـّذر فيـه  ١٩٢٩حيث كتب األستاذ حسن البنا في مجلة الفتح عـدد ينـاير 

من مطامع اليهود في فلسـطين٬ ودعـا إلـى تحـرر المسـلمين مـن غفلـتهم وطـالبهم 

                                                 
الفك��ر السیاس��ي لإلم��ام حس��ن البن��ا٬ دار التوزی��ع والنش��ر : انظ��ر إب��راھیم البی��ومي غ��انم) ۱(

  .٤۸۰-٬٤۷٥ ص۱ ٬۱۹۹۲اإلسالمیة٬ القاھرة٬ مصر٬ ط
  .٤۸۰-٤۷٥انظر المرجع السابق٬ ص) ۲(
  .٤۸٤-٤۷۹انظر المرجع السابق٬ ص) ۳(
  .٤۸٦-٤۸٤انظر المرجع السابق٬ ص) ٤(
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وأكــد البنــا . )١(بالعمــل لوقــف الجهــود اليهوديــة المتصــاعدة للســيطرة علــى فلســطين
؛ موضـحًا أن ١٩٣١فـي نفـس المجلـة سـنة  على نفـس المضـمون فـي مقـال آخـر

واالستحواذ على ممتلكاتهم ء الصهاينة يسعون إلى طرد الفلسطينيين إلى الصحرا
ويمكـــن القـــول أن هـــذه الجهـــود تـــأتي فـــي إطـــار التـــأّثر بمـــا يجـــري فـــي . )٢(بـــالقوة

؛ حيـث وقعــت اعتــداءات صـهيونية اســتهدفت الســيطرة ١٩٢٨فلسـطين منــذ العــام 
  .قعلى حائط البرا
مفتـي  الحـاج أمـين الحسـيني ؛ أرسـل حسـن البنـا رسـالة إلـى١٩٣١وفي عـام 

فلســـــطين بمناســـــبة انعقـــــاد المـــــؤتمر اإلســـــالمي األول٬ وجـــــاء فـــــي هـــــذه الرســـــالة 
  :)٣(مجموعة من االقتراحات الهامة التي تتلخص فيما يلي

إنشاء صندوق مالي إسالمي٬ أو شركة لشراء األراضـي٬ وذلـك لمواجهـة   - أ
  .اليهود لألراضي الفلسطينية خطر استمالك

إنشاء جامعة إسـالمية فـي القـدس٬ تجمـع بـين التعلـيم العصـري والـديني٬   - ب
  ".فوضى الثقافة"وذلك لمواجهة ما أسمته الرسالة 

تشــكيل لجــان للتعريــف بالقضــية الفلســطينية ومناصــرتها٬ وتقويــة أواصــر   - ت
 .الصلة بين مناصريها

خوان المسـلمين كـانوا يعولـون كثيـرًا وبالرجوع إلى نص الرسالة ُيالحظ أن اإل
ــــذكر  علــــى المــــؤتمر فــــي حــــل مشــــاكل المســــلمين كافــــة٬ حيــــث تعــــّرض البيــــان ل
المــؤامرات الدوليــة التــي تســتهدف مقدســات المســلمين٬ وطالــب بضــرورة التصــدي 
لهـــا بالوســــائل الكافيـــة لصــــدها٬ خاصـــة مــــا يقــــوم بـــه اليهــــود مـــن شــــراء لــــألرض 

                                                 
  ٤۸۷٬انظر المرجع السابق٬ ص) ۱(
  .٤۸۸انظر المرجع السابق٬ ص) ۲(
ج٥ ٬جمعة أمین عب�د العزی�ز٬ أوراق م�ن ت�اریخ اإلخ�وان المس�لمین٬: انظر نص الرسالة) ۳(

ملح�ق ( .٤۰۰-٬۳۹٥ ص٬۳ ج۱ ٬۲۰۰۳توزیع والنش�ر اإلس�المیة٬ الق�اھرة٬ مص�ر٬طدار ال

  ).۱رقم 
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ة بالعبــارات وآيــات القــرآن التــي تحــث المــؤتمرين الفلســطينية٬ وقــد امــتألت الرســال
 .)١(على التشمير عن ساعد الجد

يتضـح أن المـؤتمر  )٢(ومن خـالل مراجعـة مقـررات المـؤتمر اإلسـالمي األول
تبّنــى اقتراحــات اإلخــوان المســلمين٬ وقــد رد الحــاج أمــين الحســيني برســالة شــكر 

 .)٣(وان للمؤتمروتقدير٬ ووعد بمتابعة المقترحات التي بعث بها اإلخ

ــــى فلســــطين بتــــاريخ  -٨-٣وأرســــل اإلخــــوان المســــلمون أول وفــــد رســــمي إل
) د الحكــيموهمــا عبــد الــرحمن الســاعاتي وأســع(٬ حيــث قابــل أعضــاء الوفــد ١٩٣٥

وذلـــك فـــي إطـــار التشـــاور وتعزيـــز أواصـــر التعـــاون مـــع الحـــاج أمـــين الحســـيني٬ 
  .)٤(القيادات الفلسطينية

رارات بالقيـام بحمـالت متتابعـة للتوعيـة بالقضـية وقد اتخذ اإلخوان السلمون ق
. )٥(الفلسطينية٬ والتحذير مـن الخطـر الـذي يهـددها٬ ويهـدد األمـة اإلسـالمية كلهـا

واسـتخدم . ١٩٣٦وأخذت تلك الحمالت صـورة منتظمـة خاصـة مـع انطـالق ثـورة 
اإلخــوان عــدة أســاليب للتعريــف بالقضــية الفلســطينية ولفــت األنظــار إليهــا٬ ومنهــا 

لقاء الخطب أيام الجمعة عن فلسطين٬ وتوزيع المنشورات والكتيبات التي تهاجم إ
اإلنجليز وتفضح مواقفهم المؤيدة للصهيونية٬ وتوجيه النداءات وعقد االجتماعات 

  .)٦(لشرح أبعاد القضية الفلسطينية

                                                 
  .٤۰۰-۳۹٥المرجع السابق٬ ص: انظر نص الرسالة) ۱(
۱۹٤۸ ٬-۱۹۱۷القیادات والمؤسسات السیاسیة في فلس�طین : بیان نویھض الحوت: انظر) ۲(

  .۲٤۹-٬۲٤۳ ص۱ ٬۱۹۸۱بیروت٬ لبنان٬ ط
۳ ٬جمع�ة أم�ین عب��د العزی�ز٬ مرج�ع س��ابق٬ ج: أم�ین الحس��ینيانظ�ر ن�ص رس��الة الح�اج ) ۳(

  ).۲ملحق رقم ( .٤۰۰ص
)٤ (Hisham H. Ahmad: From Religious Salvation to Political 

Transformation The Rise of Hamas in Palestinian Society, PASSIA, 
Jerusalem, Palestine, 1994,p13.  

رؤی��ة م��ن ال��داخل٬ (المس��لمون أح��داث ص��نعت الت��اریخ  اإلخ��وان: محم��ود عب��د الحل��یم) ٥(

  .۹۷-٬۸۸ ص ٬۱ ج٬۱ ٬۱۹۸۳ اإلسكندریة٬ دار الدعوة٬ ط)۱۹٤۸ -۱۹۲۸
  .٬۱۸۲ ص۱مرجع سابق٬ ج: محمود عبد الحلیم) ٦(
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٬ قــام األســتاذ حســن البنــا ١٩٣٦-٤-٢٠وبعــد انــدالع الثــورة الفلســطينية فــي 
٬ وعلـى أثـره "من أجل فلسطين"في جريدة اإلخوان األسبوعية بعنوان  بتوجيه نداء

اللجنــــة "ُعقــــد اجتمــــاع عــــام بــــدار اإلخــــوان٬ وانبثــــق عــــن هــــذا االجتمــــاع تشــــكيل 
٬ وقامـــت اللجنـــة بجمـــع التبرعـــات وتوجيـــه النـــداءات "المركزيـــة لمســـاعدة فلســـطين

  .)١(للجماهير واألوساط السياسية في مصر٬ ُنصرة ألهل فلسطين
أوردت بعـــض المراجــــع أن اإلخـــوان المســــلمين أرســــلوا عـــددًا مــــن المقــــاتلين و 

٬ لكـــن هـــذه المراجـــع لـــم تـــذكر شـــيئًا ال عـــن )٢(١٩٣٦للمشـــاركة فـــي الثـــورة ســـنة 
ومـــن ضـــمن . أســـماء المتطـــوعين٬ وال عـــن أعـــدادهم أو الجهـــود التـــي قـــاموا بهـــا

الطائفة القبطية في  الجهود التي قام بها اإلخوان قيام حسن البنا باالتصال بقيادة
مصـــــــر٬ وناشـــــــدهم إمـــــــداد أبنـــــــاء فلســـــــطين بالتبرعـــــــات الالزمـــــــة لـــــــدعم الكفـــــــاح 

كما اتصل األستاذ حسن البنا باللجنة المصرية لمساعدة األحبـاش . )٣(الفلسطيني
بتوجيــه االهتمــام "المنكــوبين باالســتعمار اإليطــالي٬ وطالــب مســئولي تلــك اللجنــة 

٬ وكــان األســتاذ حســن البنــا يركــز )٤("ومســاعدةإلــى فلســطين بمــا ُيســتطاع مــن بــر 
  .في رسائله على معاني األخوة اإلسالمية المسيحية

حسن البنا برقية إلى السيد عوني عبد الهـادي٬  م أرسل١٩٣٦-٥-١٨وفي 
السكرتير العام للجنة العربية العليا بالقدس٬ ُيعرب فيها عن تضامن اإلخوان قلبـًا 

فلســطين٬ فــرد الســيد عـوني عبــد الهــادي برســالة أكــد وقالبـًا مــع اللجنــة٬ ومــع أهـل 
                                                 

حی�ث وردت مجموع�ة م�ن  ٤۳٤-٬٤۱٤ ص۳مرج�ع س�ابق٬ ج: جمعة أمین عب�د العزی�ز) ۱(

  .القوائم بأسماء المتبرعین من أجل فلسطین
اإلخ��وان ف��ي ح��رب : كام��ل الش��ریف. ٤۹۷مرج��ع س��ابق٬ ص: إب��راھیم البی��ومي غ��انم) ۲(

  .٬٤۲ ص۱۹۸۷فلسطین٬ الزھراء لإلعالم العربي٬ القاھرة٬ مصر٬ 
انظر نص رسالة األستاذ حس�ن البن�ا إل�ى األنب�ا ی�ؤنس بطری�رك األقب�اط األرث�وذكس ف�ي ) ۳(

  . مصر
  .٬٤۱۱ ص۳مرجع سابق٬ ج: جمعة أمین عبد العزیز

انظر رسالة حسن البنا إلى األمیر عم�ر طوس�ن باش�ا بش�أن فلس�طین٬ وك�ذلك رد األخی�ر ) ٤(

  .على األستاذ البنا
  .٬٤۰۹ ٬٤۱۰ ص۳المرجع السابق٬ ج
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الــروح الوطنيــة التــي أوحــت بهــا بــرقيتكم قــد "فيهــا علــى تلقيــه البرقيــة موضــحًا أن 
زادت نفوسنا قوة وقلوبنا تصميمًا على المضي إلى النهاية في جهادنا ضد الظلـم 

ن بـأن واالستبداد٬ وقد كان لها أكبـر وقـع فـي نفـوس الشـعب الفلسـطيني الـذي تـيق
  .)١("إخوته في مصر وغيرها لن يتخلوا عن نصرته عند الحاجة

نّظم اإلخوان المسلمون مظاهرات طافت القاهرة في ذكـرى  ١٩٣٧وفي سنة 
وعد بلفور؛ للتعبير عن رفضهم له واالحتجاج على سياسة بريطانيـا التـي ُتحـابي 

  .)٢(اليهود على حساب العرب
البريطـاني بسـجن ونفـي وٕابعـاد الكثيـر وعلـى خلفيـة قـرارات سـلطات االنتـداب 
حسن  ٬ أرسل)١٩٣٩-١٩٣٦(الكبرى من قيادات الشعب الفلسطيني إبان ثورته 

البنا رسالة إلى سفير بريطانيا في مصـر٬ ذّكـره فيهـا بوعـود بريطانيـا للعـرب إبـان 
ــــ)حســــين مكمــــاهون(الحــــرب الُعظمــــى والمتمثلــــة فــــي مراســــالت  ي ٬ مســــتنكرًا تخّل

وفيما يخـص إجـراءات سـلطات . الوعود٬ واستبدالها بوعد بلفور بريطانيا عن هذه
وأمــام هــذا يــرى اإلخــوان المســلمون "االنتــداب بحــق الفلســطينيين ورد فــي الرســالة 

أنهــم مضــطرون إلــى أن يســجلوا احتجــاجهم الصــارخ علــى هــذه السياســة الجــائرة٬ 
ــــق ســــراح المســــجونين٬  وتعيــــد راجــــين أن تعــــدل عنهــــا الحكومــــة البريطانيــــة فُتطل

الزعماء المنفيين وتؤّمن األبرياء المشردين٬ وُترجع إلى المجلس اإلسالمي حقوقه 
وقــف الهجــرة واالســتقالل التــام "٬ وأكــدت الرســالة مطالبــة اإلخــوان بـــ )٣("وســلطاته

علــــى أســــاس اتفــــاق شــــريف يضــــمن حقــــوق العــــرب وُيعامــــل فيــــه اليهــــود معاملــــة 
رســالته حــّذر البنــا مــن إمكانيــة حــدوث  ٬ وفــي ختــام)٤("األقليــات فــي جميــع البلــدان

                                                 
  .انظر نص رسالة عوني عبد الھادي إلى حسن البنا) ۱(

  .٬٤۰٦ ص۳المرجع السابق٬ ج
  .٤۸۹مرجع سابق٬ ص: إبراھیم البیومي غانم) ۲(
  نص رسالة حسن البنا إلى السفیر البریطاني في القاھرة انظر) ۳(

  .٬٤٦۸ ص۳مرجع سابق٬ج: جمعة أمین عبد العزیز
  .٤٦۸المرجع السباق٬ ص) ٤(
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انفجار كبير بسبب الشعور بالكبت٬ كما نّبه البريطـانيين إلـى ضـرورة الحـذر مـن 
وفــي نفــس الســياق فقــد أرســل األســتاذ البنــا رســالة إلــى . )١(مكــر اليهــود وخــدعهم

؛ طالبــه فيهــا بضــرورة ١٩٣٨رئــيس وزراء إيــران خــالل زيارتــه لمصــر فــي ينــاير 
  .)٢(دعم كفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة االستعمار العمل من أجل
تقـدم اإلخــوان بمــذكرة إلـى رئــيس الحكومـة المصــرية آنــذاك  ١٩٣٩وفـي عــام 

طـالبوا فيهـا بالعمـل علـى إيقـاف الهجـرة اليهوديـة إلـى فلسـطين ) علي ماهر باشا(
 وأبـــدى اإلخـــوان رفضـــهم. )٣(إيقافـــًا تامـــًا حتـــى تظـــل الغالبيـــة فـــي فلســـطين عربيـــة

للمشاريع التي تقدمت بها بريطانيا لحل القضية الفلسـطينية مثـل تقريـر لجنـة بيـل 
الــذي اقتــرح تقســيم فلســطين٬ كمــا أعلــن اإلخــوان رفضــهم للكتــاب األبــيض الــذي 

  .)٤(البنا هذا الكتاب بأنه كتاب مشئوم ٬ ووصف١٩٣٩درته بريطانيا سنة أص
اندة ثــورة فلســطين؛ أن وكــان مــن نتــائج المواقــف التــي قــام بهــا اإلخــوان لمســ

ثــارت بعــض الصــدامات بيــنهم وبــين اإلنجليــز مــن جهــة٬ وبيــنهم وبــين الحكومــة 
المصــرية مــن جهــة أخــرى؛ حيــث صــادرت الحكومــة المصــرية بعــض المنشــورات 

النــــار والــــدمار فــــي (التــــي يوزعهــــا اإلخــــوان٬ ومــــن أبــــرز هــــذه المنشــــورات كتــــاب 
ــــى أن هــــذا الكتــــاب )فلســــطين ــــا فــــي ؛ وتجــــدر اإلشــــارة إل يفضــــح سياســــة بريطاني
  .)٥(فلسطين

٬ لكـن نسـبياً  وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية هدأت الساحة الفلسـطينية
مــع اقتــراب نهايــة هــذه الحــرب٬ بــرزت مشــكلة تزايــد الهجــرة اليهوديــة إلــى فلســطين 

وقد شعر اإلخوان المسلمون بالقلق العميق . بدعم من الواليات المتحدة األمريكية
لموقـــف األمريكـــي٬ وأرســـل البنـــا مـــذكرة إلـــى وزيـــر أمريكـــا المفـــوض بالقـــاهرة مـــن ا

                                                 
  .٤٦۹المرجع السابق٬ ص) ۱(
  .٤۷٥مرجع سابق٬ ص : إبراھیم البیومي غانم) ۲(
  .٤۹۸المرجع السابق٬ ص) ۳(
  .٤۹۹المرجع السابق٬ ص) ٤(
  .٤۹۹ص المرجع السابق٬) ٥(
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تضمنت التنديد بالموقف األمريكي٬ وأكدت المـذكرة علـى رفـض الهجـرة٬ وشـددت 
  .)١(على أن أرض فلسطين عربية

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن البـاحثين يختلفــون فـي تحديـد بدايـة االهتمـام الرســمي 
الفلسطينية٬ وفي هذا السـياق يعتبـر عـوض خليـل أن لإلخوان المسلمين بالقضية 

٬ ويسـتند ١٩٢٧بداية الصلة بين حسن البنا والقضية الفلسطينية ترجـع إلـى سـنة 
في ذلك إلى ما ورد في رثاء الحاج أمين الحسيني للبنا٬ حيث ذكر الحسيني أنـه 

  .)٢(١٩٢٧تلّقى رسالة من البنا سنة 
لإلخـوان فـي فلسـطين تمثـل فـي ويرى خالـد الحـروب أن أول حضـور رسـمي 
عبــد الــرحمن الســاعاتي وأســعد (مجــئ اثنــين مــن إخــوان مصــر إلــى فلســطين همــا 

أمـا زكريــا . )٤(٬ ويتفـق عبـد اهللا أبـو عـزة مـع الحـروب فـي هـذه المسـألة)٣( )الحكـيم
 ١٩٣٥عثامنة فإنه يؤكد أن اهتمام اإلخـوان المسـلمين بفلسـطين يرجـع إلـى سـنة 

قــرارات عكســت إلتزامــات صــريحة ومباشــرة "الــث لإلخــوان حيــث اتخــذ المــؤتمر الث
أن أول )  ٧(وربعــي المــدهون )٦(ويــرى محمــد أبــو الــروس. )٥("بالقضــية الفلســطينية

إلــى (موقــف لجماعــة اإلخــوان المســلمين مــن القضــية الفلســطينية جــاء فــي رســالة 
بـو ثـم يـذكر محمـد أ. ١٩٣٤والتي كتبها األستاذ البنا سنة ) أي شئ ندعو الناس

                                                 
  .٥۰۰المرجع السابق٬ ص) ۱(
  .٬۳۹٤ ص۳مرجع سابق٬ ج: جمعة أمین عبد العزیز) ۲(
حم���اس الفك���ر والممارس���ة السیاس���یة٬ مؤسس���ة الدراس���ات الفلس���طینیة٬ : خال���د الح���روب) ۳(

  .۱۲ص. ۱ ٬۱۹۹٦٬بیروت٬ لبنان٬ ط
۱۹۸٦ ٬الكوی�ت٬  مع اإلخوان المسلمین في البلدان العربی�ة٬ دار القل�م٬: عبد هللا أبو عزة) ٤(

  .۷۸ص
الحرك��ة الوطنی���ة الفلس���طینیة ف��ي قط���اع غ��زة تح���ت اإلدارة المص���ریة : زكری��ا عثامن���ة) ٥(

٬۱۹۹۹ ٬ رس��الة ماجس��تیر غی��ر منش��ورة٬ جامع��ة النج��اح الوطنی��ة٬ ن��ابلس٬ ۱۹٦۷ -۱۹٤۸

  .۱۱۰ص
٬ رس�الة دكت�وراة ۱۹۸۷-۱۹٤۸اإلخ�وان المس�لمون ف�ي قط�اع غ�زة : محمد أب�و ال�روس) ٦(

  .٬۱۰ ص۲۰۰۷ورة٬ معھد البحوث والدراسات العربیة٬ القاھرة٬ مصر٬ غیر منش
٬ مجل�ة ش�ئون فلس�طینیة۱۹۸۷ ٬-۱۹٤۸الحركة اإلسالمیة ف�ي فلس�طین : ربعي المدھون) ۷(

  .٬۱۲ ص٬۱۹۸۸ )أكتوبر(٬ تشرین أول ۱۸۷عدد 
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ظهـر التوجـه نحـو القضـية " ١٩٤٦الروس نقًال عن ربعي المدهون أنه في العام 
  .)١("الفلسطينية ضمن القرارات الرسمية لإلخوان

٬ إضــافة ١٩٢٩لقــد ســبقت اإلشــارة إلــى مقــال كتبــه األســتاذ حســن البنــا ســنة 
إلــى الرســالة التــي أرســلها اإلخــوان المســلمون إلــى المــؤتمر اإلســالمي األول ســنة 

ـــــدايات األولـــــى الهتمـــــام اإلخـــــوان المســـــلمين ١٩٣١ ٬ وهنـــــا يمكـــــن القـــــول أن الب
  :بالقضية الفلسطينية يمكن ترتيبها على النحو التالي

قبــــل � اهتمامــــًا وتعاطفــــًا شخصــــيًا مـــن قبــــل حســــن البنــــا ١٩٢٧شـــهد العــــام  -١
مــع القضــية الفلســطينية٬ مــن خــالل الرســالة التــي  -تأســيس جماعــة اإلخــوان

لحســيني أنــه اســتلمها منــه فــي ذلــك العــام٬ مــع أن هنالــك ذكــر الحــاج أمــين ا
كانـــت هادئـــة  ١٩٢٧مجـــال للتشـــكيك فـــي دقـــة هـــذه الحادثـــة؛ حيـــث أن ســـنة 

ـــــاه أحـــــد للقضـــــية  ـــــم يحـــــدث فيهـــــا مـــــا يمكـــــن أن يشـــــد انتب ـــــر٬ ول بشـــــكل كبي
  .الفلسطينية

م اهتمامًا ثقافيًا رسميًا من قبل اإلخوان المسلمين بالقضـية ١٩٢٩شهد العام  -٢
والـذي  ١٩٢٩طينية؛ وتجّلى ذلك في المقال الذي كتبه حسن البنا سنة الفلس
جــذب  ١٩٢٩ويبــدو هــذا االهتمــام طبيعــي؛ ألن العــام . قت اإلشــارة إليــهســب

أنظــار شــرائح واســعة مــن العــرب والمســلمين للخطــر الــذي يتهــدد المقدســات 
  .اإلسالمية في فلسطين

بــين اإلخــوان المســـلمين  ٬ فقــد شــهد بدايـــة العالقــة الرســمية١٩٣١أمــا العــام  -٣
والقيــادة الفلســطينية٬ وذلــك مــن خــالل الرســالة الرســمية التــي أرســلها اإلخــوان 

 .إلى المؤتمر اإلسالمي األول الذي انعقد في مدينة القدس

                                                 
  .۱۳مرجع سابق٬ ص: محمد أبو الروس) ۱(
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وبــدأت الزيــارات الرســمية لوفــود اإلخــوان المســلمين المصــريين إلــى فلســطين  -٤
الحكــيم إلــى وأســعد  عنــدما جــاء كــل مــن عبــد الــرحمن الســاعاتي ١٩٣٥ســنة 

 .بتكليف رسمي من قيادة اإلخوان المسلمين للتنسيق والتشاور فلسطين

بداية النشاط الواسـع لإلخـوان المسـلمين مناصـرة للقضـية  ١٩٣٦وشهد العام  -٥
الفلسطينية٬ واستمر هذا النشاط حتى اندالع الحـرب العالميـة الثانيـة٬ وشـمل 

النـاس علـى الجهـاد وتبشـير األمـة التثقيف العـام بالقضـية الفلسـطينية٬ وحـث 
ـــــبعض  باالنتصـــــار٬ وجمـــــع التبرعـــــات ألجـــــل الكفـــــاح الفلســـــطيني٬ والقيـــــام ب
األعمال الدبلوماسية نصـرة للقضـية الفلسـطينية٬ وٕاصـدار البيانـات التـي تنـدد 

 .بالهجرة واالستيالء على األراضي من ِقَبل اليهود

عربيـة إال فـي البلـدان الرغم كل الجهود التي بـذلها الفلسـطينيون ومناصـروهم 
دون أن تحقــــق أهــــدافها٬ واألكثــــر مــــن ذلــــك أن قيــــادة الحركــــة  أن الثــــورة انتهــــت

الوطنيـــة الفلســـطينية تعرضـــت للتشـــتت٬ وبعـــد خـــروج الحـــاج أمـــين الحســـيني مـــن 
أمـا اإلخـوان المسـلمون فلـم . فلسطين لم يعد هناك قيادة سياسـية موحـدة أو فاعلـة

لميـــــة الثانيـــــة جــــــزءًا مـــــن الحركـــــة الوطنيــــــة ُيصـــــبحوا حتـــــى نشـــــوب الحــــــرب العا
٬ بـــل اقتصـــر دورهـــم علـــى تقـــديم المســـاعدة للثـــورة )١(الفلســـطينية٬ أو مـــن قيادتهـــا

  .الفلسطينية وقياداتها
  تأسيس فرع اإلخوان المسلمين في غزة

يأخــذ "يـذكر زيـاد أبـو عمــرو أن وجـود اإلخـوان المسـلمين فــي قطـاع غـزة بـدأ 
ـــًا محـــددًا بعـــد  دخـــول متطـــوعي اإلخـــوان فـــي حـــرب فلســـطين ســـنة شـــكًال تنظيمي

واتخذت من بيت رجب خلـف فـي . ٬ حيث تشكلت أول شعبة لهم في غزة١٩٤٨

                                                 
ش�وء الحرك�ة الوطنی�ة الفلس�طینیة إل�ى م�ا بع�د تكوین النخبة الفلسطینیة من ن: جمیل ھالل) ۱(

  .٬۲۳ ص۲۰۰۲قیام السلطة الوطنیة٬ مؤسسة مواطن٬ رام هللا٬ فلسطین٬ 
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حي الدرج مقرًا لها٬ لتصبح شعبة موازية لُشعب اإلخوان في كل من يافا والقدس 
  .)١("اتيالتي تأسست في الثالثين

يس أول فــرع ويختلــف خالــد الحــروب مــع وجهــة النظــر هــذه٬ إذ يؤكــد أن تأســ
٬ )٢(رسمي لإلخوان في فلسطين كان فـي غـزة ُبعيـد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة

ــد أبــو العمــرين نفــس الــرأي ٬ إال أن الحــروب وأبــو العمــرين ذكــرا أن )٣(ويؤكــد خال
الحــاج ظــافر الشــوا كــان رئيســًا لهــذا الفــرع٬ األمــر الــذي نفــاه الحــاج ظــافر نفســه٬ 

وتكشـف أوراق الحـاج . )٤(كان الشيخ عمـر صـوانموضحًا أن رئيس هذه الشعبة 
٬ ١٩٤٦ظافر الشوا والمكتوبة بخط يده أن شعبة اإلخـوان فـي غـزة تأسسـت سـنة 

وأن القيادة األولى لهـذه الشـعبة ضـمت كـًال مـن الشـيخ عبـد اهللا القيشـاوي والحـاج 
ظــافر الشــوا٬ وعبــد الــرحمن القيشــاوي٬ وشــعبان الحلــو٬ والحــاج صــادق المزينــي٬ 

  .)٥(د بسيسو٬ ويعقوب الغالييني٬ وكانت برئاسة الشيخ عمر صوانوأحم
ويــذكر حــاييم لفنبــرج أن منــدوب اإلخــوان المســلمين القــادم مــن مصــر٬ ســعيد 

٬ وألقـــى خطابـــًاً◌ أمـــام حشـــد ١٩٤٥-١٢-٢٤رمضـــان٬ وصـــل إلـــى غـــزة بتـــاريخ 
جماهيري في المسجد الكبير في المدينة٬ واستعرض فـي خطابـه األفكـار الرئيسـة 

وبعد الخطاب تم توزيـع ". دعوتنا"إلخوان المسلمين كما هي موضحة في رسالة ل
البيان األول الذي أصدرته حركة اإلخوان المسلمين في غزة٬ وكـان البيـان موقعـًا 

٬ وأورد البيـــان )٦("مجلـــس اإلدارة المؤقـــت لجماعـــة اإلخـــوان المســـلمين بغـــزة"باســـم 
                                                 

٬ دار األسوار۱۹٦۷ ٬-۱۹٤۸أصول الحركات السیاسیة في قطاع غزة : زیاد أبو عمرو) ۱(

  .٬٦۷ ص۱۹۸٦عكا٬ 
  .۱۳مرجع سابق٬ ص: خالد الحروب) ۲(
دورھا السیاس�ي .. نشأتھا .. المقاومة اإلسالمیة حماس جذورھا حركة: خالد أبو العمرین) ۳(

٬۱۹۹٤ ٬ رسالة ماجستیر من جامعة الخرطوم٬ الخرطوم٬ السودان٬ دیس�مبر ۱۹۲۰-۱۹۹۰

  .۸۲ص
  .مقابلة خاصة أجراھا الباحث مع الحاج ظافر الشوا) ٤(
  ).۳ملحق رقم ( .من أرشیف الحاج ظافر الشوا) ٥(
 גמר עבןדת. 1948 -1945 ישראל בארץ המוסלמים האחים: לבנברג חיים) (٦

  .23ע. אביב תל אוניבירסיטת. להיסטוריה הספר בית. מוסמך תואר לקראת
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ووصـل . )١(عانيهـا سـعيد رمضـانالتي تحدث عـن م "دعوتنا"مقتطفات من رسالة 
في طريق عودته إلى  ١٩٤٦-١-٧المندوب المصري ذاته إلى خانيونس بتاريخ 

مصــر٬ وبعــد أن ألقــى خطابــه فــي المســجد الكبيــر أشــرف علــى إجــراء انتخابــات 
  .)٢(هيئة الشعبة٬ ثم غادر فلسطين إلى مصر

لإلخـوان  وفيما يتعلق بصاحب المبادرة في التوجـه نحـو تأسـيس فـرع أو أفـرع
فــي فلســطين٬ فــإن خالــد الحــروب يعتبــر أن اهتمــام اإلخــوان المســلمين فــي مصــر 
بالقضية الفلسطينية٬ ُيعتبر تطورًا طبيعيًا٬ وأنـه جـاء ليشـكل أول امتـداد لوجـودهم 

ويتفــق ربعــي المــدهون مــع الحــروب فــي هــذا الــرأي٬ إذ يؤكــد أن . )٣(خــارج مصــر
ت القــرن العشــرين الباعــث الحقيقــي علــى القضــية الفلســطينية شــكلت منــذ ثالثينيــا"

توسـيع إطـار جمعيــة اإلخـوان المســلمين فـي مصــر٬ إذ نقلهـا مــن مجالهـا القطــري 
  .)٤("الضيق إلى رحاب النضال القومي األشمل

ويؤكد عوض خليل أن دخول اإلخوان إلى فلسطين يـأتي فـي إطـار مشـاركة 
فلســطين٬ خصوصــًا جمعيــات ومنظمــات ُأنشــئت جميعهــا خــارج "الفلســطينيين فــي 

ويتفــــق الكاتــــب اإلســــرائيلي أمنــــون كــــوهين مــــع اآلراء . )٥("فــــي األســــتانة والقــــاهرة
ظهـــور حركـــة اإلخـــوان المســلمين فـــي الضـــفة الغربيـــة كـــان "الســابقة إذ يعتبـــر أن 

نتيجة لمبادرة مصرية قوية٬ حيث أرسل المصريون رسلهم لبث أفكار الحركة في 
  .)٦("المنطقة وإلنشاء فرع لهم

                                                 
  )٤ملحق . (إلخوان المسلمین في قطاع غزةانظر نص البیان األول لجماعة ا) (۱
  .24ע. שם: לבנברג חיים) (۲
  .۱۰مرجع سابق٬ ص: خالد الحروب) ۳(
  .٥۰-۱۰جع سابق٬ صمر: ربعي المدھون) ٤(
 -ج��ذور اإلس��الم السیاس��ي ف��ي فلس��طین٬ مجل��ة ش��ئون فلس��طینیة٬ فبرای��ر: ع��وض خلی��ل) ٥(

  .٬۲۱ ص۱۹۹۰مارس٬ 
-۱۹٤۹األح�زاب السیاس�یة ف�ي الض�فة الغربی�ة ف�ي ظ�ل النظ�ام األردن�ي : أمنون كوھین) ٦(

  .٬۲۰۳ ص ٬۱ ٬۱۹۸۸ تعریب خالد الحسن٬ مطبعة القادسیة٬ القدس٬ ط۱۹٦۷
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رغـــــم االتفـــــاق بـــــين البـــــاحثين فـــــي اعتبـــــار أن اهتمـــــام اإلخـــــوان المســـــلمين و 
بفلســطين وتأســيس أفـــرع لهــم فيهـــا يرجــع إلــى مبـــادرة مــن إخـــوان مصــر إال أنهـــم 
يختلفون في التفسير٬ وفي هذا المجال  يمكن القول أن الكاتب اإلسرائيلي أمنون 

بــال شــعب٬ كــوهين ينطلــق مــن منطلقــات عنصــرية تركــز علــى أن فلســطين أرض 
وٕاذا كان الشعب غير موجود أصًال فكيف يمكن أن تتولد داخله حركـات سياسـية 

  ترفض االحتالل وتقاومه؟
ويتضح من خالل التفسيرات التي قـدمها عـوض خليـل فـي دراسـته٬ أنـه يـرى 

نتيجـــة سياســـة -أن التشـــكيلة االقتصـــادية االجتماعيـــة التـــي تكونـــت فـــي فلســـطين
جعلــت  -تــب عليهــا مــن تغلغــل رأس المــال األوروبــياإلصــالح العثمانيــة٬ ومــا تر 

المجتمـــع الفلســـطيني غيـــر قـــادر علـــى توليـــد األفكـــار والتوجهـــات وبنـــاء المواقـــف 
بشـــكل مســـتقل٬ وبالتـــالي أصـــبح المجتمـــع الفلســـطيني متـــأثرًا بفكـــر النهضـــة مـــن 
ـــــد مـــــن الجمعيـــــات والحركـــــات التـــــي ُأسســـــت خـــــارج  خـــــالل مشـــــاركته فـــــي العدي

كانت "عوض خليل التدليل على صحة ما ذهب إليه بالقول  ويحاول. )١(فلسطين
إلــى االحتمــاء بالوضــع العربــي فــي مواجهــة  -نتيجــة ضــعفها �هــذه القــوى تلجــأ 

ـــائًال )٢("المخـــاطر التـــي تتهـــددها٬ أو لتحقيـــق أهـــدافها ـــل ق ٬ وُيضـــيف عـــوض خلي
ومــن عالمــات ذلــك أنهــا لــم تنظــر إلــى اســتقالل فلســطين إال باعتبــاره جــزءًا مــن "

اســتقالل ســوريا٬ وبارتباطــه بقضــية الوحــدة العربيــة٬ ولهــذا الســبب ظلــت فلســطين 
  .)٣("مجاًال حيويًا الستقبال فكر النهضة بمختلف تالوينه

ومع أن خالد الحروب ُيشدد على دور إخوان مصر فـي إيجـاد فـرع للجماعـة 
 الموقف العقائـدي لإلخـوان: في فلسطين٬ ويعزو ذلك لمجموعة أسباب تتمثل في

والــذي يعتبــر فلســطين أرضــًا مقدســة٬ إضــافة إلــى منــاداة اإلخــوان بمفهــوم األمــة 
                                                 

  .۲۰مرجع سابق٬ ص: خلیل عوض) ۱(
  .۲۱المرجع السابق٬ ص) ۲(
  .۲۱المرجع السابق٬ ص) ۳(
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الواحـــدة٬ عـــالوة علـــى اقتنـــاعهم بضـــرورة الجهـــاد فـــي ســـبيل اهللا٬ رغـــم ذلـــك فـــإن 
الحــــروب يعتبــــر أن اســــتقبال الشــــعب الفلســــطيني لفكــــر اإلخــــوان٬ واتســــاع تأييــــد 

ال توفر مجموعـة أخـرى الجماعة في أوساط الفلسطينيين٬ ما كان له أن يحدث لو 
مــــن العوامـــــل تتمثـــــل فــــي أن أفكـــــار اإلخـــــوان كانـــــت تلتقــــي مـــــع الـــــوعي الـــــديني 
واالجتمـــاعي الســـائد فـــي فلســـطين٬ وأن الحركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية كانـــت ذات 
ســــمات دينيــــة واضــــحة٬ يظهــــر هــــذا مــــن خــــالل دور الشــــيخ عــــز الــــدين القســــام 

دتـه للكفـاح الفلسـطيني٬ إضـافة وتنظيمه٬ ودور المفتي محمـد أمـين الحسـيني وقيا
إلـــــى دور الرمـــــوز اإلســـــالمية فـــــي تحريـــــك الشـــــعب الفلســـــطيني ضـــــد الصـــــهاينة 

  .)١(الغزاة
يبــدو أن التفســـير األخيـــر هــو األقـــرب للصـــواب٬ وأن الشــعب الفلســـطيني لـــم 
ــــة  يكــــن مجــــرد مســــتقبل ألفكــــار اإلخــــوان بســــبب إشــــكاليات بنيويــــة تعتــــري تركيب

متفـــاعًال مـــع جماعـــة اإلخـــوان بســـبب مـــا يختزنـــه المجتمـــع الفلســـطيني٬ بـــل كـــان 
المجتمع الفلسطيني من ثقافة منسجمة إيجابيًا مع ما يمثله  طـرح اإلخـوان بشـأن 

  .فلسطين
قوة أيديولوجيـة مهمـة فـي السـاحة الفلسـطينية٬ "وأصبح اإلخوان بسرعة كبيرة 

كـس٬ فقــد لكـنهم لـم ُيشــكلوا قـوة منافسـة لقيــادة الحـاج أمــين الحسـيني٬ بـل علــى الع
حرصت قيادة اإلخوان على العمل جنبًا إلى جنب ومن خـالل اُألطُـر التـي قادهـا 

وجـــاءت مشـــاركة اإلخـــوان المســـلمين فـــي حـــرب فلســـطين فـــي إطـــار . )٢("المفتـــي
  .)٣(العمل المشترك مع كل القوى السياسية الفلسطينية٬ وتحت قيادة المفتي

                                                 
  .۱۱مرجع سابق٬ ص: خالد الحروب) ۱(
٬ مركز فلس�طین ۱۹۸۰-۱۹٥۰اإلسالمیون الفلسطینیون والقضیة الفلسطینیة : بشیر نافع) ۲(

  .٬۱۰ ص۱ ٬۱۹۹۹للدراسات والبحوث٬ غزة٬ فلسطین٬ ط
Hisham Ahmad: Op. cit. p14. 

موقف الش�یخ أحم�د یاس�ین م�ن الوح�دة الوطنی�ة٬ م�ؤتمر اإلم�ام الش�ھید : نھاد الشیخ خلیل) ۳(

  .٬۱۲٥۱ص٬۲۰۰٥ الجامعة اإلسالمیة٬ غزة۲۰۰٥ ٬/ ۳/ ۲۳-۲۱أحمد یاسین المنعقد في 
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  اإلخوان المسلمون وحرب فلسطين
مسلمون رفضهم لقرار التقسيم قبل أن يصدر؛ جـاء ذلـك فـي أعلن اإلخوان ال

إلــى سـكرتير عـام األمــم  ١٩٤٧-١٠-١برقيـة أرسـلها األسـتاذ حســن البنـا بتـاريخ 
المتحــدة؛ وٕالــى مارشــال وزيــر خارجيــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة٬ وأكــد فــي هــذه 

ة البرقيـــة علـــى أن قضـــية فلســـطين هـــي قضـــية جميـــع المســـلمين٬ وأن إقامـــة دولـــ
  .)١(لليهود في فلسطين ال بد أن يواجه بالمقاومة

وأرســل حســن البنــا برقيــة إلــى عبــد الــرحمن عــزام ٬أمــين عــام جامعــة الــدول 
ة بمناسبة انعقاد مجلس الجامعة للنظر في قضـي ١٩٤٧-١٠-٨العربية٬ بتاريخ 

ــــاذ  فلســــطين٬ وجــــاء فيهــــا ــــد إلنق ــــوة هــــي الســــبيل الوحي ــــرون أن الق أن اإلخــــوان ي
في هـذا السـياق فـإن اإلخـوان يضـعون تحـت تصـرف الجامعـة العربيـة فلسطين٬ و 

  .)٢(عشرة آالف من خيرة شبابهم المجاهدين ككتيبة أولى في جيش اإلنقاذ
لكــن الحكومــة المصــرية والجامعــة العربيــة لــم تســتجيبا لطلــب اإلخــوان٬ ولــم 

؛ حيـث ١٩٤٨يتمكن متطوعـو اإلخـوان مـن دخـول فلسـطين إال فـي شـهر مـارس 
الفرقـة األولـى : وأرسل اإلخوان ثالث فرق من المتطـوعين. عملهم الجهادي بدؤوا

كانــت بقيــادة أحمــد عبــد العزيــز؛ الــذي كــان ضــابطًا فــي الجــيش المصــري٬ وتــرك 
وحدتـــه العســـكرية وانضـــم لكتائـــب اإلخـــوان٬ وقـــد انطلقـــت هـــذه الكتيبـــة للنقـــب ثـــم 

قيـادة البكباشـي عبـد  أما الفرقة الثانية فقد كانت تحت. اتجهت إلى جنوب القدس
الجــواد طبالـــة٬ وهـــي الكتيبـــة التـــي رافقــت الجـــيش المصـــري٬ وشـــاركته الحقـــًا فـــي 

والفرقـة الثالثـة كانـت بقيـادة اليوزباشـي محمـود عبـده٬ وقـد . الدفاع عن قطاع غـزة
ُأوكل لهذه الكتيبة مهمة الدفاع عـن صـور بـاهر بالتعـاون مـع اإلخـوان المسـلمين 

                                                 
  .٥۰۱مرجع سابق٬ ص: إبراھیم البیومي غانم) ۱(
  .٥۰۱المرجع السابق٬ ص) ۲(
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يـادة عبــد اللطيـف أبـو قـورة٬ رئــيس اإلخـوان المسـلمون فــي القـادمين مـن األردن بق
  .)١(األردن

وتمكــن اإلخــوان المســلمون مــن اســتقطاب عــدد مــن المتطــوعين الفلســطينيين 
فــي صــفوفهم٬ وكــان تواجــد هــؤالء المتطــوعين وتــدريبهم وٕادارتهــم فــي معســكر فــي 

  . )٢(منطقة النصيرات بقيادة الشيخ محمد فرغلي
ــــات ضــــد واســــتطاع اإلخــــوان الم ــــرة مــــن العملي ــــام بمجموعــــة كبي ســــلمون القي

كـــانوا ُيخفقـــون وبـــالرغم مـــن أنهـــم المســـتوطنات والـــدوريات العســـكرية الصـــهيونية٬ 
كـانوا يثـأرون لشـهدائهم مـن خـالل إال أنهـم أحيانًا ويتكبدون خسـائر فـي األرواح٬ 

ويذكر نعيم األشهب أن جماعة اإلخوان في مصر  .)٣(تجديد الهجمات العسكرية
 ١٩٤٨وخاضت هـذه المجموعـات منـذ شـباط " متطوعينمن الأرسلت مجموعات 

 ٬)٤("بعض االشتباكات مع الهاجاناة وغيرها من المجموعات الصـهيونية المسـلحة
لكــــن جماعــــة اإلخــــوان "ألشــــهب رؤيــــة اإلخــــوان لطبيعــــة الصــــراع بقولــــه وينتقــــد ا

. مسـلمينيهـود ضـد : المسلمين اعتبروا أن مضـمون المعركـة هـو مضـمون دينـي
وانطالقـــًا مـــن هـــذا . وليســـت معركـــة نضـــال تحـــرري ضـــد االســـتعمار والصـــهيونية

ـــــك الفتـــــرة بسلســـــلة أعمـــــال عنـــــف ضـــــد اليهـــــود  ـــــوط قـــــاموا فـــــي تل المفهـــــوم المغل
٬ وهــو مــا المصــريين٬ ممــا شــّكل إســهامًا فــي تهجيــرهم إلــى إســرائيل الحديثــة العهــد

دو أن األشهب يحاول التقليـل ويب .)٥("كانت القيادة الصهيونية تتلهف عليه آنذاك
من أهمية وجدوى مشاركة اإلخوان في حرب فلسطين٬ ويتضح ذلك من قوله في 

                                                 
  .٥۹مرجع سابق٬ ص: كامل الشریف) ۱(
۱۹٤۸ ٬دور الق��وات العربی��ة غی��ر النظامی��ة ف��ي ح��رب فلس��طین س��نة : أحم��د أب��و رومی��ة) ۲(

۲۰۰۲ ٬رسالة ماجستیر غیر منشورة٬ معھد البح�وث والدراس�ات العربی�ة٬ الق�اھرة٬ مص�ر٬ 

  .۱۳۷ص 
  .۱۳۸أحمد أبو رومیة مرجع سابق٬ ص ) ۳(
لترجمة والنشر والتوزیع٬ حماس من الرفض إلى السلطة٬ دار التنویر ل: نعیم األشھب )٤(

  .٬۳٤ ص۱ ٬۲۰۰۷رام هللا٬ فلسطین٬ ط
  .۳٥مرجع سابق٬ ص: نعیم األشھب )٥(
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ومـع ذلــك٬ فـإن مشــاركة متطـوعي اإلخــوان "التعقيـب علـى االقتبــاس سـابق الــذكر 
المســلمين فــي حــرب فلســطين٬ رغــم أنهــا ُتحَتســب باألشــهر القليلــة٬ تركــت وراءهــا 

  .)١("في قطاع غزة على وجه الخصوصتمدد الحركة  آثارًا لصالح
ـــابعتهم الميدانيـــة  ورغـــم تالحـــق األحـــداث فقـــد واصـــل اإلخـــوان المســـلمون مت

-١٩والسياسية للقضية الفلسـطينية٬ وأرسـل المركـز العـام لإلخـوان رسـالة بتـاريخ 
إلــى اللجنــة السياســية للجامعــة العربيــة ليحّملهــا مســئولية التبــاطؤ فــي  ١٩٤٨-٤

ثهــا علــى ضــرورة مناشــدة الحكومــات العربيــة واإلســالمية لكــي إنقـاذ فلســطين٬ ويح
  .)٢(تأخذ األمور بحزم٬ وتعلن الجهاد إلخراج الصهاينة من البالد
٬ ١٩٤٨-٥-٬٧  ٦وتلــــى ذلــــك اجتمــــاع للهيئــــة التأسيســــية لإلخــــوان يــــومي 

ت العربيـــة واإلســـالمية؛ وعلـــى وصـــدر عـــن هـــذا االجتمـــاع بيانـــًا يطالـــب الحكومـــا
المصـرية بالعمـل السـريع إلنقـاذ فلسـطين مـن خـالل اإلعـالن عـن الحكومة  رأسها

فلســـطين بحـــدودها المعروفـــة دولـــة مســـتقلة وأن الصـــهاينة قراصـــنة معتـــدون؛ مـــع 
التأكيـــد علـــى رفـــض أي مشـــروع يهـــدف إلـــى تقســـيم فلســـطين٬ أو وضـــعها تحـــت 
الوصاية٬ وطالب اإلخوان إعالن الجهاد المقدس من قبل جميع الشعوب العربيـة 

سالمية٬ وٕان اعترضت الحكومـات سـبيل هـذه الخطـوات٬ فـإن الحـل فـي نظـر واإل
اإلخـــوان هـــو تشـــكيل جبهـــة شـــعبية جامعـــة لتنظـــيم حركـــة عصـــيان مـــدني حتـــى 

  .)٣(تستجيب األنظمة لهذه المطالب
  الوضع السياسي لقطاع غزة بعد النكبة

٬ وتهجيــــر الشــــعب الفلســــطيني٬ "إســــرائيل"بعــــد اإلعــــالن عــــن تأســــيس دولــــة 
ت الهيئـة العربيــة العليـا إلـى اإلعــالن عـن تشـكيل حكومــة أطلقـت عليهـا اســم بـادر 

                                                 
  .۳٦المرجع السابق٬ ص )۱(
  .٥۰۲مرجع سابق٬ ص: إبراھیم البیومي غانم) ۲(
  .٥۰۲المرجع السابق٬ ص) ۳(
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وتــرأس هــذه الحكومــة أحمــد حلمــي عبــد البــاقي بتــاريخ ". حكومــة عمــوم فلســطين"
  .)١(في مدينة غزة ١٩٤٨-٩-٢٣

لم ُتعّمر هذه الحكومة طـويًال٬ إذ بـدأت الحكومـة المصـرية ُتحّجـم دورهـا إلـى 
اع غــزة إلــى القــاهرة٬ وامتنعــت الجامعــة العربيــة عــن أن أجبرتهــا علــى مغــادرة قطــ
وتقّلص دور حكومة عموم فلسطين؛ لُتصـبح عبـارة . دعوتها لحضور اجتماعاتها

عـــن رئـــيس وســـكرتير وأربعـــة مـــوظفين؛ ال يلتفـــت أحـــد إلـــى تقاريرهـــا ومشـــاريعها 
وأصــبح قطــاع غــزة واقعــًا تحــت الحكــم المصــري؛ الــذي اتخــذ قــرارًا . )٢(ومطالبهــا

جماعـــة اإلخـــوان المســلمين فـــي مصـــر٬ وانســـحب القــرار علـــى قطـــاع غـــزة٬ بحــل 
  .١٩٥٢واستمر القرار ساري المفعول حتى قيام ثورة يوليو 

لقــد أدت النكبــة إلــى إحــداث انقــالب فــي الوضــع السياســي الــداخلي٬ فبعــد أن 
كانــــت الســــمة الرئيســــة للوضــــع الفلســــطيني قبــــل النكبــــة هــــي التنــــافس والصــــراع 

وف األعيـــان٬ فقـــد أصـــبحت األيـــديولوجيا هـــي المحـــدد الـــرئيس الـــداخلي فـــي صـــف
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن القــوى األيديولوجيــة الفلســطينية قــد بــدأت تظهــر . للسياســة

  .)٣(دهافي المجتمع الفلسطيني قبل النكبة٬ لكن مكانتها تعززت بع
  مرحلة جمعية التوحيد

اعــة اإلخـــوان النقراشــي بحــل جم م رئــيس الــوزراء المصــري محمـــود فهمــيقــا
ــــــإلدارة ١٩٤٨المســــــلمين بعــــــد حــــــرب فلســــــطين  ٬ وألن القطــــــاع كــــــان يخضــــــع ل

المصــرية؛ فقــد انطبـــق هــذا القــرار علـــى نشــاطات الجماعــة فـــي القطــاع٬ وقامـــت 
أجهـــزة األمـــن المصـــرية بـــإغالق مقـــرات الجماعـــة٬ وشـــنت حملـــة اعتقـــاالت ضـــد 

ظــافر الشــوا برفـــع وفــي هـــذه األثنــاء قــام الحــاج . )٤(ُنشــطاء اإلخــوان فــي القطــاع
                                                 

۱۹۸۸ ٬حكومة عموم فلسطین مقدمات ونتائج٬ منشورات البیادر٬ الق�دس٬ : سمیح شبیب) ۱(

    .٥۰-۳٥ص
  .٥۰المرجع السابق٬ ص) (۲
  .۱۲مرجع سابق٬ ص: انظر بشیر نافع) ۳(
  .۸سیاسة اإلدارة المصریة تجاه الحركة اإلسالمیة في قطاع غزة٬ ص: عاطف عدوان) ٤(
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األثاث من مقر الجماعة الرئيسـي٬ وأهـداه إلـى جمعيـة االتحـاد النسـائي بالتنسـيق 
  .مع رئيسة االتحاد٬ وهي زوجة السيد رشدي الشوا

وبــــادر الحــــاج ظــــافر الشــــوا إلــــى تأســــيس جمعيــــة جديــــدة ُأطلــــق عليهــــا اســــم 
ن الوجــوه ٬ وضــم إليــه فــي قيــادة الجمعيــة مجموعــة مــ)جمعيــة التوحيــد اإلســالمية(

ــًا للصــندوق٬  الجديــدة٬ ومــنهم أحمــد فاضــل المــالح أمينــًا للســر وعــزت مكــي أمين
  .وعوني القيشاوي محاسباً 

  :)١(وحددت الجمعية لنفسها مجموعة من األهداف تتمثل في
  .إعالء كلمة ال إله إال اهللا -١
  .إقامة العدل والسالم -٢
يـــــد بـــــث اإليمـــــان وتثبيتـــــه فـــــي نفـــــوس المســـــلمين٬ وجمعهـــــم علـــــى التوح -٣

 .والمساواة٬ وتهذيبهم روحيًا بالعبادة٬ وعقليًا بالعلم٬ وبدنيًا بالرياضة

 .القيام باإلصالح العام لتحقيق العدالة االجتماعية -٤

 .تأييد الحق ونصرته -٥

ُيشـــدد عـــاطف عـــدوان علـــى أن هـــذه األهـــداف٬ وكـــذلك األشـــخاص الـــذين و 
زالت أي شك لدى أ"ضمتهم جمعية التوحيد لم تكن لها أي صلة باإلخوان٬ وأنها 

لكــن . )٢("رجــاالت اإلدارة المصــرية فــي ربــط المجموعــة الجديــدة بحركــة اإلخــوان
هـــذا االســـتنتاج غيـــر دقيـــق٬ فأهـــداف الجمعيـــة إســـالمية تشـــملها أهـــداف جماعـــة 
اإلخـــوان المســـلمين٬ إضـــافة إلـــى أن الحـــاج ظـــافر الشـــوا كـــان مـــن أبـــرز قيـــادات 

ان هـذا األمـر معروفـًا لـدى اإلدارة جماعة اإلخوان ومؤسسيها في قطـاع غـزة٬ وكـ
 .المصرية

                                                 
ملح�ق رق�م ( .في أرش�یف الح�اج ظ�افر الش�والجمعیة التوحید انظر نص النظام األساسي ) ۱(

٥.(  
  .۱۰إلدارة المصریة تجاه الحركة اإلسالمیة٬ مرجع سابق٬ صسیاسة ا: عاطف عدوان) ۲(
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وُيالحظ هنـا أن اإلخـوان الـذين شـاركوا ببطولـة وبسـالة علـى أرض المعركـة٬ 
والــــذين يتمتعــــون بشــــعبية واســــعة نتيجــــة تلــــك المشــــاركة٬ لــــم يقومــــوا بــــأي عمــــل 
احتجــاجي علــى قــرار حــل الجماعــة أو االعتقــاالت٬ وكــل مــا قــام بــه أحــد قيــادات 

  .سم جديدسسة جديدة لكي تزاول النشاط تحت اكيل مؤ الجماعة هو تش
ممارســـة  -حتـــى تلـــك اللحظـــة�يبـــدو أن اإلخـــوان المســـلمين الـــذين اعتـــادوا  

عنــدما مارســوا المقاومــة فقــد  إطــار العمــل المؤسســي العلنــي٬ فــإنهمأنشــطتهم فــي 
مارســوها فــي إطــار علنــي ولــم تكــن مقاومــة ســرية٬ ولهــذا فــإنهم لــم يتعــاملوا مــع 

الجديــد مــن بــاب االحتجــاج٬ أو مـــن بــاب اللجــوء إلــى العمــل الســري٬ بـــل  الواقــع
لجئــوا إلــى العمــل فــي إطــار مؤسســة تحمــل اســمًا جديــدًا٬ وتمــارس أنشــطة شــبيهة 

  . بنشاطات اإلخوان

  ١٩٥٤-١٩٥٢مرحلة النشاط العلني 
 ٢٣شهد نشاط اإلخوان المسـلمين فتـرة ازدهـار واسـعة النطـاق بعـد قيـام ثـورة 

٬ وانتشرت فـي تلـك المرحلـة ُشـعب اإلخـوان فـي قطـاع غـزة٬ بمصر ١٩٥٢يوليو 
لكن البـاحثين يختلفـون بشـأن عـدد هـذه الُشـعب٬ ففـي حـين يـذكر زيـاد أبـو عمـرو 

٬ وتــذكر )٢(٬ فــإن عبـد اهللا أبـو عــزة اعتبرهـا ثمانيــة فقـط)١(أنهـا إحـدى عشــرة شـعبة
ثــــالث  بعــــض الروايــــات التــــي جمعهــــا خالــــد أبــــو العمــــرين أن عــــدد الشــــعب هــــو

٬ ويــذكر أبــو العمــرين أن هنالــك اتفــاًق علــى وجــود مجموعــة مــن الُشــَعب )٣(عشــرة
المركـز اإلداري العــام الـذي كــان يرأسـه الشــيخ عمـر صــوان٬ وُشـعبة الرمــال : هـي

التــي كــان يرأســها الحــاج صــادق المزينــي٬ وشــعبة الشــجاعية وكــان يرأســها الحــاج 
٬ وشـعبة )٤(مـن عائلـة السـرحي كامل مشـتهى٬ وشـعبة الزيتـون وكـان يرأسـها رجـل

                                                 
  .۷۳أصول الحركات السیاسیة في قطاع غزة٬ مرجع سابق٬ ص: زیاد أبو عمرو) ۱(
  .۱٤مرجع سابق٬ ص: عبد هللا أبو عزة) ۲(
  .۱۲٥مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین) ۳(
  .۱۲٥المرجع السابق٬ ص) ٤(
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خـــانيونس حيـــث كـــان أبـــرز شخصـــياتها أحمـــد فـــرح عقـــيالن٬ والشـــيخ محمـــد أبـــو 
٬ وُشعبة رفح وكـان مـن أبـرز شخصـياتها كمـال )١(سردانة والشيخ ناجي السعافين

وقـد . ر والمهنـدس خليـل زعـربعدوان ومحمد يوسف النجار والشيخ رجـب العطـا
  :لتاليةب في المجاالت اعَ ت هذه الشُ نشط
  .التعريف باإلسالم وفكر اإلخوان المسلمين  - أ

  .األعمال الخيرية وخدمة المجتمع  - ب
 .األنشطة الشبابية الترفيهية الهادفة  - ت

 .العمل الطالبي  - ث

 التعريف باإلسالم وفكر اإلخوان المسلمين

اهــتم اإلخــوان بتنظــيم المحاضــرات والخطــب فــي ُشــَعب اإلخــوان والمســاجد٬ 
واعتمــــد . يــــة حــــديث الثالثــــاء فــــي مقــــرات اإلخــــوانوكــــان مــــن المحاضــــرات الدور 

اإلخــوان فـــي هـــذه المحاضـــرات علـــى العديــد مـــن العلمـــاء المصـــريين الـــذين كـــانوا 
يحضرون مع لجان اإلشراف على لجان االمتحانات العامة في المدارس؛ وكذلك 
مع البعثات الدينية في شهر رمضان٬ وكان من أبرز المحاضـرين الشـيخ عبـاس 

كمــا . )٢(يخ محمــد الغزالــي٬ والشــيخ األباصــيري٬ والشــيخ ســيد ســابقالسيســي والشــ
أن شــباب اإلخــوان اســتفادوا ثقافيــًا مــن مصــادر أخــرى مثــل مكتبــة الشــيخ هاشــم 
الخزندار التي حفلت بكتب التاريخ اإلسالمي إلى جانـب المكتبـات الخاصـة لعـدد 

متـأثرًا بأربعـة وُيضيف محمد حمزة أن وعي خليل الوزير تكـّون . )٣(من المدرسين
تاريخ فلسطين٬ وتاريخ الشعوب الثورية٬ والتاريخ العسـكري للحـرب : مصادر هي

  .)٤(العالمية الثانية والتاريخ اإلسالمي
                                                 

  .رمقابلة مع الحاج محمد النجا) ۱(
  .۱۲٦مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین) ۲(
  .۱٥۷أبو جھاد٬ ص : محمد حمزة) ۳(
  .۱٥۷ص: المرجع السابق) ٤(
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  األعمال الخيرية وخدمة المجتمع
اســـتنادًا إلـــى الروايـــات التـــي جمعهـــا مـــن نشـــطاء -يـــذكر خالـــد أبـــو العمـــرين 

التقويــة المجانيــة للطــالب؛ وٕاغاثــة  أن الجماعــة اهتمــت بتنظــيم دروس -اإلخــوان
ـــــالي الشـــــتاء  ســـــكان ـــــارسالمخيمـــــات فـــــي لي ـــــامهم٬ وتقـــــديم  الق ـــــدما تُقتلـــــع خي عن

ـــى  ـــة إل المســـاعدات  للطـــالب الفلســـطينيين فـــي الجامعـــات المصـــرية بمعـــدل ثالث
  .)١(أربعة جنيهات شهرياً 

ــــى  وكــــان اإلخــــوان يســــاهمون فــــي توزيــــع التبرعــــات القادمــــة مــــن مصــــر عل
٬ ويعــزو أبــو العمــرين ســبب )قطــار الرحمــة(والتــي كانــت ُتعــرف باســم الالجئــين٬ 

لمــا يتصــفون بــه مــن "تكليــف اإلدارة المصــرية لإلخــوان بتوزيــع هــذه المســاعدات 
التفاف الناس حول "كما يعتبر أن هذه المساعدات ساهمت في " نزاهة ونظافة يد

هـذه المســاعدات  المسـحال يــذكر أن ٬ إال أن ســعيد)٢("اإلخـوان وتعميـق الثقــة بهـم
المعروفة باسم قطـار الرحمـة كانـت ُتسـرق وتبـاع فـي السـوق لتحقيـق أربـاح ماليـة 

الـــذي أذهـــل الجميـــع أن "لـــبعض الضـــباط وكبـــار التجـــار٬ وُيضـــيف المســـحال أن 
ثمنـــًا �حركـــة اإلخـــوان المســـلمين كانـــت متورطـــة فـــي هـــذه الفضـــيحة٬ حيـــث أنهـــا 

٬ قامت ببيعها الستعمال العائد في بناء تسلمت نصيبًا كبيرًا من الهدايا -لسكوتها
ــم ُيبــاع تــم توزيعــه علــى كبــار األعضــاءو المركــز العــام فــي الشــجاعية٬  ٬ )٣("مــا ل

ويعتبر المسحال أن هذا األمر تسـبب فـي انشـقاق العديـد مـن الشـباب عـن حركـة 
  .)٤(اإلخوان المسلمين

فـي حـديث وفي هذا السياق يمكن القول أنه إذا كان هناك شـئ مـن المبالغـة 
أبــــو العمــــرين عــــن نزاهــــة اإلخــــوان المســــلمين٬ إال أن مــــا أورده المســــحال يفتقــــر 

                                                 
  .۱۲٦مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین) ۱(
  .۱۲٦مرجع سابق٬ ص: خالد ابو العمرین) ۲(
۱ ٬۱۹۹٤ ٬لتوزیع٬ لندن٬ بریطانی�ا٬طضیاع أمة٬مؤسسة الرافد للنشر وا: سعید المسحال) ۳(

  .۱۲-۱۱ص 
  .۱۲-۱۱المرجع السابق٬ص )٤(
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للدليل٬ فهـو لـم يـذكر أسـماء أشـخاص متـورطين فـي السـرقة٬ أو مسـتفيدين منهـا٬ 
إضافة إلى أن المسحال غـاب عنـه أن مراكـز اإلخـوان ومقـراتهم كانـت مسـتأجرة٬ 

وان٬ فكيف يبني اإلخوان مقرات وليست مملوكة لإلخوان٬ كما يؤكد أعضاء اإلخ
  ال يملكونها؟

  

  

  األنشطة الشبابية الترفيهية الهادفة
اهتم اإلخوان بتنظـيم الـرحالت البريـة والبحريـة الهادفـة لتعلـيم الشـباب النظـام 

ويـذكر أبـو العمـرين أن الشـيخ أحمـد ياسـين . )١(واالنضباط وفنـون اإلدارة والـدعوة
٬ لكـن يبـدو أن هـذا غيـر )٢(هذه الرحالت في إحدى ١٩٥٣قد ُأصيب بشلل سنة 

دقيق حيث ذكر الشيخ أحمد ياسين أنـه ُأصـيب علـى شـاطئ بحـر غـزة٬ وأكـد أن 
  .)٣(١٩٥٤عالقته بحركة اإلخوان وأنشطتها كان بعد سنة 

حــاول اإلخــوان تقــديم البــديل اإلســالمي لألعــراس التــي ُتخــالف الشــريعة وقــد 
اس اإلخوان ُتلقى فيها المواعظ واألناشيد حيث يختلط الرجال بالنساء٬ فكانت أعر 

ـــذكر أبـــو العمـــرين أن مـــن هـــذه  ـــوة٬ وي ـــي علي اإلســـالمية التـــي يؤديهـــا المنشـــد عل
  .)٤(األفراح ُعرس عبد الرحمن سكيك٬ وُعرس صفوت النونو

  العمل الطالبي

                                                 
  .۱۲٦مرجع سابق٬ ص : خالد أبو العمرین)۱(
  .۱۲٦المرجع السابق٬ ص ) ۲(
  .مقابلة خاصة أجراھا الباحث مع الشیخ أحمد یاسین) ۳(
  .۱۲۷مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین) ٤(
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كــان قســم الطــالب أكثــر األقســام نشــاطًا٬ وخاصــة فــي الصــيف عنــدما كــان 
وأنشــأ الطــالب كتلــة طالبيــة . )١(فــي الجامعــات المصــريةيعــود الطــالب الدارســون 

فـــي مدرســـة فلســـطين الثانويـــة بغـــزة؛ ومدرســـة اإلمـــام الشـــافعي٬ وكـــانوا يجتمعـــون 
بأوقــات الفســحة المدرســية فــي حلقــات دعويــة٬ وكــان لكــل حلقــة أميــر٬ وكــان مــن 
أهـم الشخصـيات فـي مدرسـة فلسـطين خليـل زعـرب والـذي كـان نقيـب العرفـاء فـي 

وفـــي . )٢(فلســـطين٬ وريـــاض الزعنـــون وخيـــري األغـــا وعبـــد الـــرحمن بـــارودمدرســـة 
مدرســـــة الشـــــافعي كانـــــت قيـــــادة الطـــــالب معقـــــودة لســـــليم الزعنـــــون وحســـــن عبـــــد 

  .)٣(الحميد
وأصــبحت حركــة اإلخــوان أكبــر التنظيمــات فــي القطــاع مــن الناحيــة العدديــة 

ــ ١٩٥٤وفــي عــام . وأكثرهــا جماهيريــة ة غــزة بلــغ عــدد األعضــاء فــي ُشــعب مدين
عضو٬ أما عدد األعضاء لكل شعبة من الُشَعب األخـرى  ٤٠٠الثالث أكثر من 

فقــد تــراوح بــين مائــة إلــى مــائتين عضــو٬ جــاء معظمهــم مــن مخيمــات الالجئـــين 
حيث نشط اإلخوان في مدارس الالجئين٬ وتجدر اإلشارة إلى أن زياد أبـو عمـرو 

  . )٤(لم يذكر مصدر هذه األرقام
تنظيم في هـذه المرحلـة فقـد تكونـت مـن الشـيخ عمـر صـوان وبالنسبة لقيادة ال

ـــة بلديـــة غـــزة( ـــيس لجن ـــرة الماليـــة(وزكـــي السوســـي ) رئ ٬ وكمـــال ثابـــت )مـــدير دائ
مــدرس ثـــانوي وأصــبح مفتشــًا فيمـــا (٬ وحســن النخالــة )موظــف فــي دائــرة الماليـــة(

بـو عمـرو إلــى أن وُيشـير زيـاد أ. )٥(٬ وزهـدي أبـو شـعبان٬ وعلـي هاشــم رشـيد)بعـد
تيـــار عمـــر صـــوان رئيســـًا للمركـــز كـــان أمـــرًا مدروســـًا ألن الشـــيخ صـــوان كـــان اخ

قاضيًا شرعيًا؛ ومن موقعه هذا كان بإمكانه أن يقوم بحسم الخالفات التـي كانـت 
                                                 

  .۷٦مرجع سابق٬ ص : عبد هللا أبو عزة) ۱(
  .لباحث مع خلیل زعربمقابلة شخصیة أجراھا ا) ۲(
  .۱۲۷مرجع سابق ص : خالد أبو العمرین) ۳(
  .۷۳أصول الحركات السیاسیة٬ مرجع سابق٬ ص: زیاد أبو عمرو) ٤(
  .۷۳المرجع السابق٬ ص ) ٥(
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أسـاس تركيبتـه  ت ُتشكل العائلةتنشب بين العائالت بشكل متكرر في مجتمع كان
لــم أعثــر علــى أي معلومــة ال أعتقــد أن هــذا التحليــل صــحيحًا٬ و . )١(االجتماعيــة

ويبـدو أن . في اإلصـالح بـين العـائالتتُفيد بأن الشيخ عمر صوان كان منشغًال 
هـذا االسـتنتاج الـذي تقــدم بـه أبـو عمــرو جـاء متـأثرًا بفكـرة ســائدة لـدى الكثيـر مــن 

ا أن ســر نجاحهــا وانتشــارها البــاحثين الــذين درســوا الحركــات اإلســالمية٬ واعتبــرو 
  .قليدية للمجتمعات التي تعمل وتنشط فيهابالبنية الت مرتبط

  العمل السري والتحول إلى ١٩٥٤حل الجماعة سنة 
بعــد حــادث المنشــية الشــهير٬ والــذي اُتهــم اإلخــوان فيــه باغتيــال جمــال عبــد 

٬ فُأغلقـــت ١٩٥٤-١-١٤الناصـــر٬ صـــدر قـــرار حـــل اإلخـــوان المســـلمين بتـــاريخ 
بر أبو عزة أن ت٬ ويع)٢(الحركةالُشعب وطورد اإلخوان٬ وانفضت أعداد كبيرة عن 

ــــى انضــــمام أعــــداد كبيــــرة مــــن  ــــرين عــــن الحركــــة يعــــود إل ســــبب انفضــــاض الكثي
٬ حيث ظن ١٩٥٤-١٩٥٢الوصوليين واالنتهازيين للحركة في الفترة الواقعة بين 

الكثيــــر مــــن هــــؤالء أن اإلخــــوان هــــم حــــزب الســــلطة نظــــرًا لعالقــــاتهم مــــع رجــــال 
ًا للغايــة فــي تحليــل أســباب انفضــاض األعــداد ويبــدو هــذا الــرأي ســطحي. )٣(الثــورة

الكبيــرة عــن حركــة اإلخــوان فــي تلــك المرحلــة٬ ذلــك أنــه يتجاهــل التغيــرات الشــاملة 
  .التي مرت بها المنطقة٬ والتي شهدها المجتمع الفلسطيني في ذلك الوقت

وفـي هـذا الســياق يمكـن القــول أن المجتمـع الفلســطيني شـهد تحــوًال بنيويـًا فــي 
قطـــاع غــزة خاضـــعًا  تيجــة التحـــول السياســي٬ حيـــث أصــبحالجتماعيـــة نتركيبتــه ا

إلدارة سلطة تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي على خلفية مشروعها للوحدة 
وهــذه الســلطة بــدأت . العربيــة٬ وســعيها المــتالك أســلحة لمواجهــة دولــة االحــتالل

                                                 
  .۷۳المرجع السابق٬ ص)۱(
  .۲۰مرجع سابق٬ ص: عبد هللا أبو عزة) ۲(
  .۲۰المرجع السابق٬ ص) ۳(



 

- ۲٦ - 
 

ألمنيـــة٬ تـــتحكم فـــي كـــل شـــئ فـــي الواقـــع الغـــزي عبـــر مؤسســـات الحكـــم المدنيـــة وا
وارتــبط المجتمــع الغــزي بهــذه الســلطة الجديــدة٬ ولــم . والســيطرة علــى اقتصــاد البلــد

ـــة  يتكيـــف اإلخـــوان مـــع الواقـــع الجديـــد بحيـــث يمتلكـــوا مشـــاريع اقتصـــادية أو وقفي
تمكنهم من أن يكونوا مركزًا أو قطبًا تنجذب نحوه شرائح اجتماعية واسعة٬ وهكذا 

ان٬ وعندما جاءت الضربة والمالحقة انفرط فقد تحركت األرض تحت أقدام اإلخو 
عقــد الجماعــة٬ حتــى أن مــن تبقــى مــن األعضــاء متمســكًا بــالفكرة لــم يحــتج ولــم 
يعترض٬ بل تعايش مع الواقع الجديد محاوًال أن يمـتص الضـربة٬ وينتظـر لحظـة 

  . فرج يتمكن خاللها من ممارسة الدعوة والنشاط اإلسالمي والوطني من جديد
قــات لإلخــوان المســلمين فــي قطــاع غــزة٬ والتضــييق علــيهم فــي وبــدأت المالح

وظــائفهم٬ وقــد اعتُقــل فــي مصــر مــن قــادة طلبــة اإلخــوان المســلمين هنــاك حســن 
وبدأ النظـام يسـتخدم اإلعـالم للتشـكيك فـي الحركـة٬ . عبد الحميد وعمر أبو جبارة

  .)١(وخاصة بعد صفقة األسلحة التشيكية
ان أن هــذه الضــربة لــم تخــُل مــن فوائــد واعتبــر مــن تبّقــى فــي صــفوف اإلخــو 

وهـاجر عـدد مـن . )٢("تطّهرت صفوف اإلخوان من االنتهـازيين والمتسـلقين"حيث 
ــًا مــن المالحقــات واالســتجواب  ــًا عــن الــرزق٬ وهرب القيــادات إلــى دول الخلــيج بحث
واالعتقال٬ وبدأ اإلخوان ُيعيدون تشكيل أنفسهم من جديد٬ وكـان مـن أثـر المحنـة 

جـاه لتصـغير حجـم األسـرة٬ لُتصـبح مكونـة مـن ثالثـة أعضـاء بمـا فـيهم أن ساد ات
وُيشـــير زكريـــا . )٣(ثـــر فـــي المرحلـــة العلنيـــةالنقيـــب٬ وذلـــك بـــدًال مـــن خمســـة أو أك

عثامنة إلى أنـه رغـم شـعبية الحركـة الواسـعة داخـل قطـاع غـزة؛ إال أنـه لـم يحـدث 

                                                 
  .۱۲۸بق٬ صمرجع سا: خالد ابو العمرین) ۱(
  .۲٤مرجع سابق٬ ص: عبد هللا أبو عزة) ۲(
  .۲٤المرجع السابق٬ ص) ۳(
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أكبـــــر قـــــوة أي احتجـــــاج مـــــن ِقَبـــــل الســـــكان علـــــى هـــــذه اإلجـــــراءات التـــــي طالـــــت 
  .)١(سياسية

ولجأ اإلخوان العتماد مبدأ التنظيم السري٬ وفي هذه الفترة كان من الطبيعي 
ـــــى مهاجمـــــة األهـــــداف  ـــــز اإلخـــــوان عل ـــــدأ تركي ـــــتعش العمـــــل العســـــكري ويب أن ين

  .)٢(الصهيونية داخل األرض المحتلة

  ١٩٥٥-١٩٤٩العمل العسكري 
أثــر  ١٩٤٨فــي حــرب قتــال الصــهاينة فــي كــان لمشــاركة اإلخــوان المســلمين 

�زيادة شعبيتهم٬ كما أنهم اسـتنتجوا و كبير على إدراكهم أهمية العمل العسكري٬ 
مواصلة ضرب المنشآت الصهيونية ُيعرقل محاوالت "أن  -مثل غيرهم بعد النكبة

اليهود تثبيت أقدامهم على األرض المغتصبة٬ ويحول دون تطوير قوتهم وتوسيع 
ن منــــع الصـــــهاينة مــــن مواصـــــلة التوســــع يتطلـــــب واعتبــــر اإلخـــــوان أ. )٣(دولــــتهم

الحصـــار االقتصـــادي وحـــرب العصـــابات وذلـــك لتســـخير القـــوة الشـــعبية "اســـتخدام 
إلرهـــــاق العـــــدو بواســـــطة عصـــــابات صـــــغيرة٬ تُـــــدّمر الجســـــور والطـــــرق٬ وتحـــــرق 

  .)٤("المصانع وتنشر الرعب في كل مدينة ومستوطنة
النظـام الملكـي وقفـت موقفـًا وتجدر اإلشارة إلى أن اإلدارة المصرية في عهـد 

ســـلبيًا مـــن العمـــل العســـكري ضـــد االحـــتالل اإلســـرائيلي٬ وفـــي بدايـــة عهـــد الثـــورة 
تعاملــت حكومتهــا بازدواجيــة مــع العمــل العســكري٬ حيــث الحقــت المتســللين عبــر 
الحدود واعتقلتهم٬ ولكنها في نفس الوقت حاولت استخدام بعضهم للتجسس على 

  .)٥(العاملة في المنطقة تحركات القوات اإلسرائيلية

                                                 
  .۱۲٦مرجع سابق٬ ص: زكریا عثامنة) ۱(
  .۱۲۸مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین) ۲(
  .۱۲۹المرجع السابق٬ ص) ۳(
  .۱۸-۱۳مرجع سابق٬ ص: كامل الشریف) ٤(
  .۱٥۸-۱٥٤مرجع سابق٬ ص: انظر زكریا عثامنة) ٥(
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 اً تفاهمـمـا اعتبـره اإلخـوان والشـيوعيون وعلى ضوء  ٬وفي عهد حكومة الثورة
بين حكومـة الثـورة وبـين اإلدارة األمريكيـة بشـأن تـوطين الالجئـين فـي شـبه جزيـرة 

تخريـب الوضـع التفـاهمي "سيناء٬ اعتقـد اإلخـوان أن األعمـال الفدائيـة مـن شـأنها 
مريكيـــة٬ وٕابعــــاد شـــبح مشـــروع التــــوطين فـــي ســـيناء٬ ومــــا بـــين مصـــر واإلدارة األ

ويعتبــر أبــو عــزة أن هــذا . )١("ينطــوي عليــه مــن هــدف تصــفية القضــية الفلســطينية
ثماره المرجوة٬ فإثر كل عملية تسلل ونسف كانت إسرائيل "النشاط العسكري آتى 

مـرين ويقـول أبـو الع. )٢("ترد بغـارة وحشـية علـى إحـدى النقـاط العسـكرية المصـرية
أن هــذه العمليــة أحرجــت الحكومــة المصــرية؛ وجعلتهــا تســتجيب لمظــاهرات غــزة 
التــي طالبــت بالــدفاع والتجنيــد والتســليح٬ ممــا كــان ســببًا رئيســًا فــي تغييــر سياســة 

  .)٣(مصر وعقدها صفقة األسلحة التشيكية وقبر مشاريع التوطين
اإلخـوان فـي  وتجدر اإلشارة إلـى أن زكريـا عثامنـة يتجاهـل بشـكل كامـل دور

العمل العسكري في الخمسينات٬ بـل إنـه يعتمـد علـى روايـة واحـدة لسـليم الزعنـون 
يــــذكر فيهــــا األخيــــر أن خليــــل الــــوزير تقــــدم بطلــــب للعمــــل العســــكري لكــــن قيــــادة 

وُيشـــير زيـــاد أبـــو عمـــرو إلـــى أنـــه رغـــم . )٤(اإلخـــوان رفضـــت االســـتجابة لمطلبـــه
ضــرورة المقاومــة باعتبارهــا جهــادًا  الموقــف العقائــدي الــذي يتبنــاه اإلخــوان بشــأن

إســالميًا إال أن نشــاطهم فــي هــذا المجــال بعــد قــدوم اإلدارة المصــرية للقطــاع كــان 
  .)٥("هامشيًا للغاية

يبدو أن هـذه اآلراء تفتقـر للدقـة؛ حيـث ُتشـير المعلومـات التـي يـذكرها قـدامى 
وكان مـن أبـرز اإلخوان المسلمين أن الجهاز العسكري تشّكل بعد النكبة مباشرة٬ 

العاملين فيه محمد أبو سيدو وخليـل الـوزير٬ وكـان يجـري تأهيـل األعضـاء فكريـًا 
                                                 

  .۳۳مرجع سابق٬ ص: بد هللا أبو عزةع) ۱(
  .۳٤المرجع السابق ص) ۲(
  .۳٥مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین) ۳(
  .۱٦۳-۱٥٤مرجع سابق٬ ص: زكریا عثامنة) ٤(
  .۷۸أصول الحركات السیاسیة في قطاع غزة٬ مرجع سابق٬ ص: زیاد أبو عمرو) ٥(



 

- ۲۹ - 
 

من خالل التركيز على دراسة تاريخ المعارك اإلسـالمية والقضـية الفلسـطينية٬ ثـم 
التـــدريب البــــدني والعســـكري حتــــى ُيصـــبح مهيئــــًا لتنفيـــذ العمليــــات خلـــف خطــــوط 

ولـم يكـن  ن الجهـاز العسـكري كـان سـريًا للغايـة٬ويؤكد عبـد اهللا أبـو عـزة أ. لهدنةا
  .)١(األعضاء في الحركة يعرفون عنه شيئًا باستثناء أعضاء الجهاز أنفسهم

عمــل الجهــاز العســكري تحــت أســماء مختلفــة٬ فقــد شــكل مجمــوعتين ســريتين 
٬ وكــان مــن أعضــائها صــالح خلــف )شــباب الثــأر(مجموعــة : للعمــل المســلح همــا

المــزين وعمــر أبــو الخيــر٬ وٕاســماعيل ســويرجو ومحمــد  وأســعد الصــفطاوي وســعيد
وكـان مـن أعضـائها حسـن عبـد ) كتيبة الحـق(أما الثانية فكانت مجموعة . النونو

  .)٢(الحميد وخليل الوزير وعبدو أبو مراحيل وحمد العايدي
األول : اهــــتم الجهــــاز العســــكري بجمــــع المعلومــــات مــــن مصــــدرين رئيســــيين

ة٬ حيــث كــان مــدير المكتــب؛ واســمه عبــد الغفــار٬ مكتــب الحــاكم العــام لقطــاع غــز 
والمسئول عن تلخيص كل المعلومات الواردة للحاكم العام٬ على عالقة جيدة مع 
أحد نشطاء الجهاز العسكري٬ وُيدعى فوزي جبر٬ وكـان ُيطلعـه علـى المعلومـات 

والمصــــــدر الثــــــاني . التــــــي تهــــــم اإلخــــــوان أوًال بــــــأول٬ وخاصــــــة أوامــــــر االعتقــــــال
ت كان دائرة الالسلكي حيث كان فوزي جبر على عالقة جيدة بالموظف للمعلوما

المســئول هنــاك٬ واســمه متــولي٬ وكــان يأخــذ منــه مــا يهــم اإلخــوان مــن معلومــات 
ونشط اإلخوان المسلمون في جمـع السـالح مـن مخلفـات الجـيش المصـري . أمنية

الح مــن وشــرائه مــن البــدو؛ الــذين كــانوا يــدخلون فلســطين المحتلــة ويســرقون الســ
اليهـــود٬ وكـــان بعـــض اإلخـــوان مـــن البـــدو وأقـــاربهم يســـاعدون فـــي عمليـــة شـــراء 

وكـان اإلخـوان يملكـون ثالثـة . األسلحة مثـل عبـدو أبـو مراحيـل ومحمـد اإلفرنجـي
مخازن لألسلحة في منطقة غزة أحدهم في حي الزيتون والثـاني علـى البحـر٬ أمـا 

                                                 
  .۱٦مرجع سابق٬ ص: عبد هللا أبو عزة) ۱(
  .۷۸أصول الحركات السیاسیة في قطاع غزة٬ مرجع سابق٬ ص: روزیاد أبو عم) ۲(
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متفجــرات ثــم تُنقــل إلــى المخــازن الثالــث فكــان مؤقتــًا فــي الشــجاعية٬ ُتجفــف فيــه ال
  .)١(األخرى

وقد تلقى اإلخوان التدريب بصورة سرية في الغـرف المغلقـة٬ أو علـى شـاطئ 
البحر أو في الغابات٬ كمـا اسـتفاد اإلخـوان مـن وجـود بعـض الضـباط المصـريين 
من جماعة اإلخوان في الجيش المصري٬ مثـل عبـد المـنعم عبـد الـرؤوف٬ والـذي 

ويــذكر خليــل الــوزير فــي . )٢(ب فــي معســكرات الجــيش المصــريأتــاح لهــم التــدري
مذكراته وجود ضباط مصريين ساعدوا المقاتلين في التدريب٬ لكنه لـم يـذكر أنهـم 

ويــــذكر خليــــل زعــــرب أن شــــباب اإلخــــوان تلقــــوا التــــدريبات فــــي . )٣(مــــن اإلخــــوان
٬ وبعــد ذلــك تلقــوا تــدريبات فــي ١٩٥٢العــريش علــى يــد كامــل الشــريف قبــل عــام 

نطقة رفح وخانيونس بالتنسيق مع الضابط المصـري اإلخـواني عبـد المـنعم عبـد م
اإلغراء األكبر بالنسبة لخليل الوزير وجيله من الشـباب يتمثـل "وكان . )٤(الرؤوف

فــي مــنهج التربيــة التــي تميــزت بهــا هــذه الحركــة٬ وبشــكل خــاص التــدريبات علــى 
  .)٥("أعمال الكشافة والفتوة والتدريب العسكري

كر محمــد حمــزة أن خليــل الــوزير كــان محــل ثقــة كبيــرة مــن قيــادة اإلخــوان يــذ
رغم صغر سنه٬ إال أن خليل الوزير كان منذ مرحلة مبكرة قد كّون لنفسه تنظيمًا 
سريًا داخل الجماعة٬ لم يكن أحد يعلم به٬ ويضيف محمد حمزة أن الشيخ هاشـم 

لخليـل الـوزير دون أن ُيقحـم الخزندار كان ُيقدم الدعم المادي من أمواله الخاصـة 
الشــيخ نفســه فــي تفاصــيل النشــاط المســلح الــذي كــان يقــوم بــه خليــل الــوزير٬ وأنــه 

عندما نشب الخالف بين خليل الوزير ومجموعات الشباب من جهة٬ وبين قيادة "
اإلخوان في غزة من الجهة األخرى٬ لم يتردد الشيخ هاشم في الوقوف بحـزم إلـى 

                                                 
  .۱۳۲مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین) ۱(
 .۷۰مرجع سابق٬ ص: إبراھیم غوشة  )۲(
  .۱۳۲المرجع السابق٬ ص) ۳(
  .مقابلة أجراھا الباحث مع خلیل زعرب) ٤(
  .۱٥۸أبو جھاد٬ ص: محمد حمزة) ٥(
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ويـذكر . )١("زم معهم بالشـعار الـذي رفعـوه٬ فلسـطين أوالً جانب صف الشباب٬ والت
محمد حمزة أن الشيخ الخزندار ترجم موقفه من خالل تسليمه األسلحة التي كـان 
ُيخبؤهــا فـــي معمــل الـــبالط إلــى خليـــل الــوزير ومجموعتـــه٬ إضــافة إلـــى مبلــغ مـــن 

جنيهــــًا أســــهم فــــي شــــراء الســــالح والمتفجــــرات التــــي نفــــذت بهــــا  ١٨المــــال قــــدره 
-١٩٥٤مجموعـــات خليـــل الـــوزير األولـــى عملياتهـــا الفدائيـــة فـــي الفتـــرة مـــا بـــين 

٢(١٩٥٥(.  
ال شك أن الخـالف وقـع بـين خليـل الـوزير وبـين مجموعـات مؤيـدة لـه٬ وبـين 

ا تؤكد ٬ كم٬١٩٥٤ وليس عام ١٩٥٧قيادة اإلخوان٬ لكن هذا الخالف وقع عام 
يــل الــوزير لقيــادة اإلخــوان العديــد مــن المؤشــرات خاصــة الرســالة التــي تقــدم بهــا خل

وعــرض فيهــا مشــروع المجموعــة التــي بــدأت تتحــرك لتشــكيل تنظــيم  ١٩٥٧ســنة 
تتبلــــور لــــدى شــــباب اإلخــــوان إال بعــــد  جديــــد٬ كمــــا أن فكــــرة العمــــل الجبهــــوي لــــم

  .٬ كما سيأتي بيانه فيما بعد١٩٥٧-٥٦االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة سنة 
أت العمــــل العســــكري قبــــل اســــتكمال ويــــذكر قــــدامى اإلخــــوان أن الحركــــة بــــد

التـدريبات ألبنائهـا٬ وذلـك عـن طريــق اسـتئجار أشـخاص للقيـام بعمليـات عســكرية 
ـــم يســـتفد اإلخـــوان مـــن )٣(مدفوعـــة األجـــر ـــا يبـــرز ســـؤال مهـــم٬ وهـــو لمـــاذا ل ٬ وهن

العناصـــر الفلســـطينية التـــي تـــم تـــدريبها عشـــية حـــرب فلســـطين؟ والتـــي يـــذكر أبـــو 
أين ذهب هؤالء؟ هل كانوا مجرد متحمسين . )٤(هداً مجا ٨٠٠العمرين أن عددهم 

للحرب أثناء العـدوان وسـرعان مـا تبخـرت حماسـتهم فـي أعقـاب الهزيمـة؟ أم أنهـم 
  )٥( اختلفوا مع الحركة وطريقها كما يذكر سعيد المسحال؟

                                                 
  .۱٥۹المرجع السابق٬ ص) ۱(
  .۱٦۰رجع السابق٬ صالم) ۲(
  .۹٦مرجع سابق٬ : خالد أبو العمرین) ۳(
  .۹٦المرجع السابق٬ ص) ٤(
  .۱٤مرجع سابق٬ ص:  سعید المسحال) ٥(
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. ن العمليــات بأنفســهموبعــد اســتكمال االســتعدادات أخــذ شــباب اإلخــوان ينفــذو 
ين أن أول عمليـــة نفـــذها عبـــد اهللا صـــيام حيـــث جّهـــز لـــه بـــو العمـــر ويـــذكر خالـــد أ

اإلخــوان األلغــام٬ وأوصــلوها إلــى أقــرب نقطــة مــن الحــدود مــن جهــة جباليــا٬ وقــد 
أشار خليل الوزير إلى هذه العملية الي قام بها عبد اهللا صـيام فـي منطقـة هربيـا٬ 

العســكري مســتهدفًا المســتعمرات اإلســرائيلية٬ ويشــير خليــل الــوزير إلــى أن العمــل 
اتسع شيئًا فشيئًا إلى الدرجة التـي أصـبحت مجموعاتنـا تصـل إلـى منطقـة يـازور "

  .)١("قرب يافا
وفــــي هــــذه األثنــــاء اجتهــــدت اإلدارة المصــــرية فــــي محاصــــرة العمــــل الفــــدائي 
الفلســطيني٬ خاصــة بعــد أن بالغــت إســرائيل فــي ردود فعلهــا٬ والتــي توجــت بغــارة 

ـــــت اإلدارة ١٩٥٥-٢-٢٨ المصـــــرية أحـــــد ضـــــباط جيشـــــها وُيـــــدعى ٬ ولهـــــذا كّلف
وقيادتهـــا٬ وكـــان جنـــود هـــذه الكتيبـــة مـــن  ١٤١مصـــطفى حـــافظ بتشـــكيل الكتيبـــة 

وتمكنــــت هــــذه الكتيبــــة مــــن القيــــام بمجموعــــة كبيــــرة مــــن . )٢(الشــــبان الفلســــطينيين
وحتى االحـتالل اإلسـرائيلي لقطـاع  ١٩٥٥ -٨-٢٥العمليات العسكرية بدءًا من 

ـــد ا١٩٥٦-١١-٢غـــزة فـــي  ـــة ٬ وق تســـع نطـــاق هـــذه العمليـــات وشـــكلت قلقـــًا لدول
االحــتالل٬ حيــث اســتهدفت مواقــع عســكرية وخطــوط مواصــالت وخزانــات وأنابيــب 

�وأوشــــكت هــــذه العمليــــات . )٣(ميــــاه٬ وأدارت اشــــتباكات مــــع دوريــــات إســــرائيلية
أن تـــؤثر علـــى معنويـــات المجتمـــع اإلســـرائيلي٬ حيـــث كانـــت  -بـــاعتراف شـــارون

  .من مشكالت متعددةالدولة ناشئة وتعاني 
واســتطاعت اإلدارة المصــرية بهــذا العمــل العســكري ســحب البســاط مــن تحــت 

شـعبية واسـعة مـن  -أي اإلدارة المصـرية�أقدام اإلخوان وغيرهم٬ وحققـت لنفسـها 
اإلمكانيــات التــي "وراء هــذا العمــل٬ ويؤكــد هــذا إســماعيل الخالــدي الــذي يقــول أن 

                                                 
  .۱۳۳مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین) ۱(
  .۱٦۳مرجع سابق٬ ص: زكریا عثامنة) ۲(
  .۱٦۸-۱٦۳المرجع السابق٬ ص) ۳(
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ذه القـوات جعلـت جهـود اإلخـوان فـي وضعتها الحكومة المصرية تحت تصرف هـ
  .)١("العمل العسكري تبدو متواضعة في أعين الناس

  العمل النقابي
ـــرة الخمســـينات ثـــالث تجـــارب فـــي العمـــل  مـــارس اإلخـــوان المســـلمون فـــي فت

  :النقابي هي
  .نقابة معلمي وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين -١
  .رابطة الطالب الفلسطينيين -٢

 .ة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينييننقابة معلمي وكال

بعــد حــل جماعــة اإلخــوان والتضــييق علــى العمــل السياســي بشــكل عــام فــي 
؛ لجأ المدرسون الحزبيون من اإلخوان والشيوعيين للبحث عـن ١٩٥٤مطلع عام 

٬ ولهــذا طالبــت مجموعــة مــنهم نائــب الحــاكم )٢(واجهــات لممارســة العمــل السياســي
رفعــت بتأســيس نقابــة للمعلمــين العــاملين فــي وكالــة  العــام المصــري وُيــدعى كمــال

الغوث دفاعًا عن حقوقهم٬ السـيما وأنهـم يعملـون فـي وكالـة أجنبيـة٬ والتـي ُتعتبـر 
اإلدارة المصـرية كانـت تهـدف "جهة غير وطنية٬ وُيشـير زيـاد أبـو عمـرو إلـى أن 

إلى امتصاص حماس وطاقة الشباب من خالل عمل يمكن مراقبته٬ األمـر الـذي 
ُيســّهل علــى اإلدارة المصــرية التعــرف بشــكل أفضــل علــى القــوى السياســية داخــل 

  .)٣("قطاع غزة من خالل نشاطات النقابة أو التردد عليها
ويـــذكر حســـين أبـــو النمـــل أن القائمـــة التـــي رشـــحها اإلخـــوان المســـلمون فـــي 
 انتخابات النقابة نجحت بالكامل٬ ولم يسقط منها إال مرشـح واحـد٬ بينمـا فـاز مـن

                                                 
  .الديمقابلة أجراھا الباحث مع إسماعیل الخ) ۱(
من فیض الذاكرة الكتاب األول٬ مركز فؤاد نصار٬ رام هللا٬ : عبد الرحمن عوض هللا )۲(

 .٬۱۲٦ ص۱ ٬۲۰۰۸فلسطین٬ ط
  .۷٥أصول الحركات السیاسیة في قطاع غزة٬ مرجع سابق٬ ص: زیاد أبو عمرو) ۳(
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بـو ويـذكر زيـاد أ. )١(الشـاعر معـين بسيسـو قائمة الشيوعيين مرشح واحـد فقـط هـو
ـــة هـــم ـــة اإلداريـــة للنقاب ٬ )أمـــين الســـر(فتحـــي البلعـــاوي : عمـــرو أن أعضـــاء الهيئ

٬ وكمـــال عـــدوان٬ وحمـــد حـــرب عليـــان٬ وعبـــد )المســـئول المـــالي(ومحمـــود مقـــداد 
إضـــافة إلـــى كمـــال القـــادر البـــزم٬ معـــين بسيســـو وهـــو العضـــو الشـــيوعي الوحيـــد٬ 

  .)٢(الطويل٬ ومعهم عضو مستقل ُيدعى نعمان النونو
واتضح من خالل استعراض أنشـطة نقابـة معلمـي الوكالـة أن المقصـود منهـا 
هــو ممارســة العمــل السياســي٬ ولــيس تمثيــل شــرائح المــوظفين فــي الوكالــة ألنهــا 

أو الحجـم كانت ناشئة٬ وعدد المـوظفين فيهـا قليـل٬ ولـم تكـن قضـاياهم مـن النـوع 
  .)٣(الذي يحتاج إلى تمثيل نقابي

هنـــا ال بـــد مـــن لفـــت النظـــر إلـــى أن هـــذه هـــي المـــرة الثانيـــة التـــي يلجـــأ فيهـــا 
اإلخـــوان إلـــى إيجـــاد الفتـــات علنيـــة مرخصـــة بديلـــة عـــن التنظـــيم الســـري٬ عنـــدما 
يتعرضـــون للمالحقـــات واالعتقـــاالت٬ المـــرة األولـــى كانـــت عنـــدما أســـس اإلخـــوان 

الثانيـــة عنـــدما عملـــوا تحـــت غطـــاء نقابـــة معلمـــي وكالـــة غـــوث جمعيـــة التوحيـــد٬ و 
  .وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

  رابطة الطلبة الفلسطينيين
٬ وكــــان أول ســــكرتير لهــــا فتحــــي ١٩٥١تأسســــت الرابطــــة فــــي القــــاهرة ســــنة 

فـــي أعقـــاب  ١٩٥٣البلعـــاوي مـــن اإلخـــوان٬ وتـــم ترحيـــل البلعـــاوي إلـــى غـــزة ســـنة 
لمكاتب الجامعـة العربيـة فـي القـاهرة٬ وتـرأس الرابطـة  اقتحام الطالب الفلسطينيين

وتختلـف الروايـات بشـأن صـلة ياسـر عرفـات بـاإلخوان٬ لكـن . بعده ياسـر عرفـات

                                                 
تطورات اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة  ۱۹٦۷-۱۹٤۸ قطاع غزة: حسین أبو النمل )۱(

 .٬۷۳ص ۱۹۷۹منظمة التحریر الفلسطینیة٬ بیروت٬ لبنان٬ أبریل -كریة٬ مركز األبحاثوعس
  .۷٦المرجع السابق٬ ص) ۲(
مس�اھمة اإلخ�وان ف�ي إس�قاط مش�روع (انظر في ھذا الفصل المادة ال�واردة تح�ت عن�وان ) ۳(

  ). التوطین
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خليــل زعــرب يؤكــد أن ياســر عرفــات كــان مســتقًال٬ وأن اإلخــوان كــانوا يرشــحونه 
لهــــذا المنصــــب حتــــى يكــــون مقبــــوًال علــــى النظــــام المصــــري خاصــــة فــــي مراحــــل 

ويؤكـــد إبـــراهيم غوشـــة أن عرفـــات لـــم يكـــن مـــن اإلخـــوان . )١(النظـــام األزمـــات مـــع
أن فيـــذكر خالـــد أبـــو العمـــرين  ٬ أمـــا)٢(المســـلمين٬ وأنـــه كـــان يجـــري التنســـيق معـــه

ياســر عرفــات كــان ُيظهــر لإلخــوان أنــه مــنهم وأنــه تــرك هــذا األمــر يشــيع ليســهل 
عمـرو فيـذكر أن ٬ أما زياد أبو )٣(عليه رئاسة الرابطة بأصوات اإلخوان المسلمين

أعضــاء الهيئــة اإلداريــة للرابطــة كــانوا جميعــًا مــن اإلخــوان المســلمين٬ وأن ابــرز 
الشخصيات في إدارة الرابطة كانـت ياسـر عرفـات وصـالح خلـف وسـليم الزعنـون 
وخليـل زعـرب وعـدنان النحــوي وداوود عبـاس وكمـال عــدوان وعلـي ياسـين وأســعد 

  .)٤(الصفطاوي
ـــو عمـــرو أن ر  ـــاد أب ـــذكر زي ابطـــة الطـــالب الفلســـطينيين أتاحـــت لمجموعـــة وي

شـــــباب اإلخـــــوان االتصـــــال بالعـــــالم الخـــــارجي والتعـــــرف علـــــى تجـــــارب الشـــــعوب 
الــذي ُعقــد ) اتحــاد الطــالب العــالمي(األخــرى٬ حيــث شــاركت الرابطــة فــي مــؤتمر 

وتكمــــن . )٥(٬ والمــــؤتمر التــــالي الــــذي ُعقــــد فــــي موســــكو١٩٥٥فــــي وارســــو ســــنة 
لرابطــة أنهــا كانــت واحـدة مــن أهــم ثالثــة محاضــن نشــأت األهميـة التاريخيــة لهــذه ا

  .)٦(فيها فكرة تنظيم حركة فتح٬ باإلضافة إلى غزة والكويت

  مساهمة اإلخوان في إسقاط مشروع التوطين
تأزمــت العالقــة بــين اإلدارة المصــرية مــن جهــة٬ وبــين أغلــب القــوى السياســية 

اإلخوان المسـلمين  الموجودة في قطاع غزة من جهة أخرى٬ حيث تم حل جماعة
                                                 

  .مقابلة أجراھا الباحث مع خلیل زعرب) ۱(
 .٦۹حمراء٬ صالمئذنة ال: إبراھیم غوشة )۲(
  .۱۳٦مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین) ۳(
  .۷۱أصول الحركات السیاسیة في قطاع غزة٬ مرجع سابق٬ ص: زیاد أبو عمرو) ٤(
  .٬۷۲ ۷۱المرجع السابق٬ ص ) ٥(
  .۱۳٦مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین) ٦(
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ومالحقة الشـيوعيين٬ والتضـييق علـى الحـاج أمـين الحسـيني ورجالـه٬ إضـافة إلـى 
ن فـــي غـــزة مثـــل عائلـــة اســـتعداء حكومـــة الثـــورة لـــبعض القـــوى التقليديـــة ذات الشـــأ

قصــت رشــدي الشــوا عــن رئاســة البلديــة٬ بعــد مــرور أقــل مــن شــهر الشــوا عنــدما أ
  .)١(على قيام ثورة يوليو
ما تقدم أن المسئولين الـذين أوكلـت لهـم مهمـة إدارة قطـاع غـزة ويضاف إلى 

مــن الجــيش المصــري كــانوا فــي أغلــبهم مــن رجــال المخــابرات الــذين اعتــادوا علــى 
القمــع وعــدم الثقـــة فــي الجمـــاهير٬ حتــى أولئــك الـــذين كــانوا ُيشـــرفون علــى دوائـــر 

٬ حتـى وصـل الصحة والتعليم والشئون االجتماعية فقد كانوا من رجال المخابرات
األمــر إلــى أن كثيــرًا مــن المدرســين الــذين جــاءوا فــي البعثــات التعليميــة لمــدارس 

وتزامن كل ذلك مـع عجـز الجـيش . القطاع كانوا ضباطًا في المخابرات المصرية
المصــري واإلدارة المصــرية عــن الــدفاع عــن قطــاع غــزة إزاء الغــارات اإلســرائيلية 

علـى محطـة ميـاه الشـرب فـي  ١٩٥٤-٨-١٤المتكررة٬ والتي كان أخطرها غـارة 
حيـث أغـار الصـهاينة  ١٩٥٥-٢-٢٨مدينة غزة٬ وبلغـت الغـارات ذروتهـا مسـاء 

ـــــي غـــــزة٬ وراح ضـــــحية هـــــذه الغـــــارة  ـــــة المحطـــــة ف ـــــى منطق  ٣٣شـــــهيدًا و ٣٩عل
  .)٢(جريحاً 

فـــي هـــذه األجـــواء المحتقنـــة نشـــر الحـــزب الشـــيوعي الفلســـطيني خمســـة آالف 
تـوطين الالجئـين الفلسـطينيين فـي سـيناء مـع  نسخة من مشروع دولي يهـدف إلـى

٬ وعلـــى )٣(إشـــارة إلـــى أن الحكومـــة المصـــرية أبـــدت موافقتهـــا علـــى هـــذا المشـــروع
األثر٬ وتفاعًال مع كل العوامل سابقة الـذكر٬ خرجـت الجمـاهير فـي جميـع أرجـاء 
قطـــاع غـــزة فـــي مظـــاهرات عارمـــة اســـتهدفت مؤسســـات اإلدارة المصـــرية ووكالـــة 

                                                 
  .۱۳٦مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین) ۱(
  .٬۹۱ ٬۹۰ صقمرجع ساب: حسین أبو النمل) ۲(
خال�د أب�و . ٬٤٦ ٤٥أصول الحركات في قطاع غ�زة٬ مرج�ع س�ابق٬ ص: زیاد أبو عمرو) ۳(

  .۱۳۷مرجع سابق٬ ص: العمرین
  .۱۳۱مرجع سابق٬ ص: عبد الرحمن عوض هللا
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ضــد التــوطين٬ وطالبــت بتســليح الشــعب الفلســطيني للــدفاع عــن الغــوث٬ وهتفــت 
ال تـــــــوطين وال إســـــــكان يـــــــا عمـــــــالء "نفســـــــه٬ وكـــــــان الشـــــــعار الـــــــرئيس المرفـــــــوع 

  . )١("األمريكان
قامــــت القــــوات المصــــرية بقمــــع المظــــاهرات بشــــدة٬ لكــــن أعمــــال االحتجــــاج 

ة وطنيـة تواصلت عشرة أيام متتالية٬ تقودها نقابة معلمي الوكالة التي شكلت لجن
لرفع مطالب الجماهير لـإلدارة المصـرية٬ وكـان علـى رأس اللجنـة فتحـي البلعـاوي 

  . )٢(من اإلخوان٬ ومعين بسيسو من الشيوعيين
التقــت اللجنــة الوطنيــة بالحــاكم اإلداري العــام لقطــاع غــزة٬ وقــدمت لــه وثيقــة 

  :)٣(١٩٥٥-٣-١٠بمطالب المتظاهرين في 
  .في سيناء رفض وٕايقاف مشروع توطين الالجئين -١
  .تعزيز الحراسة على الحدود٬ وتشكيل جيش تحرير فلسطين -٢
 .محاكمة المسئول عن إطالق الرصاص على المتظاهرين -٣

 .التعهد بعدم محاكمة أي من المشتركين في المظاهرات -٤

ووافقـــت اإلدارة المصـــرية علـــى جميـــع هـــذه المطالـــب٬ وتوقفـــت المظـــاهرات٬ 
تتفــق . عتقــال قــادة المظــاهرات فيمــا بعــدوانتهــى مشــروع التــوطين٬ لكنهــا قامــت با

جميـــع المصـــادر والمراجـــع التـــي ذكـــرت جهـــود إســـقاط مشـــروع التـــوطين علـــى أن 
اإلخـــوان والشـــيوعيين اشـــتركوا فـــي هـــذه الجهـــود معـــًا٬ لكـــن بعـــض هـــذه المراجـــع 
تختلــف فــي تحديــد حجــم هــذه المشــاركة وطبيعتهــا ومــدى نضــجها أو ســطحيتها٬ 

هذه الدراسات يأتي في سياق تشويه دور اإلخوان٬  ويعتبر أبو العمرين أن بعض
والتقليل من شأنه٬ وُيدلل على صحة مـا ذهـب إليـه باقتباسـات مـن معـين بسيسـو 

                                                 
  .۳۷مرجع سابق٬ ص: عبد هللا أبو عزة) ۱(
مرج�ع : نع�یم األش�ھب. ۷٦أصول الحركات السیاسیة٬ مرج�ع س�ابق٬ ص: زیاد أبو عمر) ۲(

  .۳٦سابق٬ ص
  .۲۱المرجع السابق٬ ص) ۳(

  .۱۳٥مرجع سابق٬ ص: عبد الرحمن عوض هللا
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ـــك التـــي رددهـــا اإلخـــوان٬  ـــذي ُيصـــّنف الشـــعارات التـــي رددهـــا الشـــيوعيون٬ وتل ال
واعتبر أبو العمرين أن بسيسو صّنف هـذه الشـعارات بشـكل مقصـود٬ ليشـير إلـى 

ويوضح أبو العمرين أن زيـاد . )١("الشيوعيين وشعاراتهم وسطحية اإلخواننضج "
شـعارات الشـيوعيين حملـت الطـابع "أبو عمرو قد تأثر بهذا التصـنيف واعتبـر أن 

 .)٢("السياسي٬ بينما حملت شعارات اإلخوان طابع التشهير الشخصي والمسلكي

الشـيوعيين ذات  وتأثر بهذا التصنيف زكريا عثامنة حيـث اعتبـر أن شـعارات
مضــــمون سياســــي يعكــــس موقــــف الشــــيوعيين الثابــــت مــــن الثــــورة المصــــرية٬ أمــــا 
شــعارات اإلخــوان فكانــت هجومــًا شخصــيًا علــى قــادة الثــورة٬ وُيقــدم عثامنــة شــرحًا 

نـف ٬ ويقـول أن المقصـود بالمنقـار أ)ارال منقـار وال منظـ(لشعارات اإلخوان مثـل 
أمـــا شـــعار . ار نظـــارة صـــالح ســـالمجمـــال عبـــد الناصـــر٬ وأن المقصـــود بالمنظـــ

فيعتبـــره عثامنـــة هجومـــًا شخصـــيًا علـــى صـــالح ســـالم ) تســـقط حكومـــة الرقاصـــين(
الـــذي نشـــرت الصـــحف المصـــرية صـــورة لـــه وهـــو يـــرقص أثنـــاء زيـــارة لـــه لجنـــوب 

  .)٣(السودان
ـــاب الشـــيوعيين مثـــل عبـــد القـــادر ياســـين  ـــد أبـــو العمـــرين أن الكّت ويعتبـــر خال

عـــــــًا بـــــــأن مشـــــــاركة الجمـــــــاهير اإلســـــــالمية والشـــــــيوعية حـــــــاولوا أن ُيعطـــــــوا انطبا
٬ لكن عبد الرحمن عوض اهللا يـوحي بـأن الحـزب الشـيوعي كـان وحـده )٤(متساوية

الالعــــــب الــــــرئيس فــــــي تلــــــك المظــــــاهرات٬ وال يــــــذكر أي تنســــــيق بــــــين اإلخــــــوان 
والشــــــيوعيين٬ ويكتفــــــي فقــــــط بمشــــــاركة فتحــــــي البلعــــــاوي فــــــي المظــــــاهرات وفــــــي 

٬ وكــذلك يــورد المصــرية٬ دون أن يــذكر خلفيتــه التنظيميــة المفاوضــات مــع اإلدارة

                                                 
  .۱۳۹مرجع سابق٬ : خالد أبو العمرین) ۱(
  .۲۰أصول الحركات السیاسیة في قطاع غزة٬ مرجع سابق٬ ص: زیاد أبو عمرو) ۲(
  .۱۲۸مرجع سابق٬ ص: زكریا عثامنة) ۳(
  . ۱۳۹صمرجع سابق٬ : خالد ابو العمرین) ٤(
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أسماء بعض نشطاء اإلخوان الذين تم اعتقالهم في تلك األحداث٬ دون أن يـذكر 
  .)١(أي دور قيادي لهم

وُيشــير أبــو العمــرين إلــى أن المظــاهرات حققــت أهــدافها وطــوت إلــى األبــد  
فاقتربـت أكثـر مـن  مشـروع تـوطين الالجئـين٬ وتغيـرت سياسـة مصـر فـي المنطقـة

القضــية الفلســطينية٬ واشــتد هجومهــا علــى األحــالف٬ وخاصــة حلــف بغــداد٬ كمــا 
اضــــطرت الحكومــــة المصــــرية للبحــــث عــــن الســــالح لكــــي تحفــــظ كرامتهــــا أمــــام 

  .)٢(االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة٬ فكانت صفقة األسلحة التشيكية
حافظ جاء نتيجة ويوضح أبو العمرين أن تشكيل المصريين لقوات مصطفى 

للمظـــــــاهرات المضـــــــادة لمشـــــــروع التـــــــوطين٬ ومحاولـــــــة لكســـــــب ثقـــــــة الجمـــــــاهير 
محاصـرة القـوى السياسـية٬ وخاصـة اإلخـوان "الفلسطينية٬ إضافة إلى العمل على 

والشــيوعيين٬ فاعتقلــت العديــد مــنهم٬ وأصــدرت قــرار بحــل نقابــة معلمــي الوكالــة٬ 
واتفـق زكريـا عثامنـة فـي هـذا . )٣("وأصدرت أوامر مشددة بمنع التظاهر واألحزاب

  .)٤(التحليل

  

  ١٩٥٦مساهمة اإلخوان في مقاومة احتالل قطاع غزة سنة 
٬ ورغـــم ١٩٥٦-١١-٢وقـــع قطـــاع غـــزة تحـــت االحـــتالل اإلســـرائيلي بتـــاريخ 

شــهرها إلســرائيلي ارتكــب عــدة مجــازر؛ كــان أاســتمرار المقاومــة إال أن االحــتالل ا
-١١-١٢مجـــزرة خـــانيونس ورفـــح فـــي ٬ و ١٩٥٦-١١-١٠مجـــزرة غـــزة بتـــاريخ 

٬ حيـث قـام الجنـود الصــهاينة بقتـل المـدنيين٬ ويــذكر حسـين أبـو النمــل أن ١٩٥٦

                                                 
 .۱۳۸ -۱۳۱مرجع سابق٬ ص: عبد الرحمن عوض هللا )۱(
  .۱٤۰المرجع السابق٬ ص) ۲(
  .۱٤۰المرجع السابق٬ ص) ۳(
  .۱۳۰مرجع سابق٬ ص: زكریا عثامنة) ٤(
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وقــد عـــانى . )١(جثـــة ٢٣٠عــدد الجثــث التـــي اكُتشــفت فـــي مقــابر جماعيـــة بلغــت 
سكان قطـاع غـزة كـل أنـواع الـبطش فـي فتـرة االحـتالل القصـيرة التـي امتـدت بـين 

  .)٢(١٩٥٧-٣-١٤وحتى  ١٩٥٦-١١-٢
القـوى الوطنيـة لــم تقـم بأيـة عمليــة عسـكرية ضـد قــوات  أنالعمــرين  أبـويقـول 

االحتالل٬ وأن الكفـاح اقتصـر علـى الجانـب السياسـي٬ والمقاومـة السـلبية وتنظـيم 
القـوى السياسـية "اإلضرابات وتوزيع المناشير٬ وُيعلل أبو العمرين ذلك بـالقول أن 

تها٬ بسبب القمـع المسـتمر الـذي كانت في أضعف حاال -ومن ضمنها اإلخوان�
٬ وبسبب هجرة الكثير من ١٩٥٥مارسته ضدها اإلدارة المصرية٬ بعد مظاهرات 

٬ وُيضـيف أبـو )٣("الكوادر هربًا من المالحقة٬ أو بحثًا عن الرزق في دول الخليج
ــــرة وجــــود  العمــــرين أن القطــــاع كــــان محاصــــرًا ولــــم ُيســــمح بالعمــــل المســــلح٬ وفت

ة األمر الذي لم ُيتح الفرصـة للشـعب وقـواه السياسـية تنظـيم االحتالل كانت قصير 
  .)٤(أنفسهم من جديد

ورغـــم حالـــة الضـــعف فقـــد اتصـــلت عناصـــر اإلخـــوان ببعضـــهم إلعـــادة بنـــاء 
التنظيم٬ واتخاذ القرارات الالزمة لمقاومة االحتالل اإلسرائيلي٬ وقد نجـح اإلخـوان 

وتمكــن اإلخــوان مــن جمــع . )٥(فــي إعــادة بنــاء التنظــيم علــى مســتوى قطــاع غــزة
شــقيق أبــو (أسـلحة الجنــود المصـريين الهــاربين وٕاخفائهـا فــي منـزل محمــود الـوزير 

٬ إضـــافة إلـــى أنهـــم تمكنـــوا مـــن إحـــراق بعـــض األوراق التـــي تحتـــوي علـــى )جهـــاد
ـــــة  ـــــالجيش المصـــــري٬ وفـــــي حال المخططـــــات العســـــكرية والمعلومـــــات الخاصـــــة ب

مــع الشــيوعيين٬ وفــي هــذا الســياق  التصــدي لالحــتالل فّكــر اإلخــوان فــي التنســيق

                                                 
  .۱٤۳مرجع سابق٬ ص: حسین أبو النمل) ۱(
  .۱۳٤-۱۳۲مرجع سابق٬ ص: زكریا عثامنة) ۲(
  .۱٤۱مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین) ۳(
  .۱٤۱مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین) ٤(
  .٤۱مرجع سابق٬ ص: عبد هللا أبو عزة) ٥(

Hisham Ahmad: Op. cit, p 15. 
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رغـــم العـــداء المســـتحكم بـــين اإلخـــوان والشـــيوعيين مـــن النـــاحيتين "يقـــول أبـــو عـــزة 
األيديولوجية والحركية٬ فقـد قـرر اإلخـوان دراسـة إمكانـات التعـاون مـع الشـيوعيين 
ـــاب عـــن  ـــي الفـــريقين٬ ون ـــين ممثل ـــاء ب ـــى لق ـــم االتفـــاق عل بكـــل جـــد وٕاخـــالص٬ وت

  .)١(يد المزين٬ غالب الوزير٬ وكمال عدواناإلخوان كًال من سع
ويواصـــل أبـــو عـــزة عـــرض الموقـــف فُيشـــير إلـــى أن الشـــيوعيين قـــدموا وثيقـــة 
مكتوبـــة ركــــزوا فيهــــا علـــى تشــــكيل جبهــــة وطنيــــة متحـــدة لقيــــادة العمــــل الــــوطني٬ 
وطالبوا بحرية الصحافة واالجتماعـات والحريـات العامـة٬ ونـادوا بضـرورة التعـاون 

إســـرائيل إلســـقاط حكومـــة بـــن جوريـــون٬ وفضـــلوا بقـــاء القـــوات  مـــع الشـــرفاء داخـــل
الدوليـــة فـــي القطـــاع إلـــى أن يـــتم التوصـــل إلـــى حـــل نهـــائي للقضـــية الفلســـطينية٬ 

  .)٢(ورفضوا عودة اإلدارة المصرية
اعتـــرض اإلخـــوان علـــى هـــذه الوثيقـــة٬ ويعتبـــر أبـــو العمـــرين أنـــه رغـــم نجـــاح 

مطالبـــة بالحريـــات إال أنـــه عنـــد تجربـــة التحـــالف فـــي مواجهـــة مشـــروع التـــوطين وال
فقد بـرزت إلـى السـطح االختالفـات األيديولوجيـة٬ "الحديث عن مواجهة االحتالل 

والنظــــرة إلــــى االحــــتالل وأســــاليب مواجهتــــه٬ فــــاإلخوان يرفضــــون االحــــتالل٬ وال 
يعترفون بشرعية دولته٬ ويريدون عودة اإلدارة المصرية٬ أما الشيوعيون فيعترفون 

إقامـة دولــتهم٬ ويعتقـدون بإمكانيـة التعــاون مـع الشــرفاء فـي دولــة بحـق اليهـود فــي 
   .)٣("إسرائيل

وقـــد أورد بعـــض الكتّـــاب تفســـيرات مختلفـــة لعـــدم تحقيـــق وحـــدة الموقـــف بـــين 
القــوى السياســية الفلســطينية تحــت االحــتالل٬ ومــن أمثلــة ذلــك اعتبــار عبــد القــادر 

الشــرفاء فــي (يين عبــارة ياســين أن ســبب عــدم االتفــاق يرجــع إلــى اســتخدام الشــيوع
في الوقت الذي كان اإلخوان والبعثيون يعتبرون أنه ال يوجد شرفاء فـي ) إسرائيل

                                                 
  .٤۳مرجع سابق٬ ص: عبد هللا أبو عزة) ۱(
  .٤٤المرجع السابق٬ ص) ۲(
  .۱٤۲المرجع السابق٬ ص) ۳(
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عمرو فيرى أن سبب عدم االتفاق يرجع إلى أن اإلخوان  أبوأما زياد . )١(إسرائيل
كــانوا يــدعون إلــى الكفــاح المســلح ضــد االحــتالل٬ أمــا الشــيوعيون فيتبنــون خيــار 

  . )٢(المقاومة السلبية
وبعــد مــداوالت قياديــة بحضــور عبــد اهللا أبــو عــزة وكمــال عــدوان ومعــاذ عابــد 
ارتــــأى اإلخــــوان أن إمكانيــــة ممارســــة العمــــل العســــكري متعــــذرة٬ كمــــا أن طبيعــــة 
ــــيح مجــــاًال للتعــــاون مــــع الشــــيوعيين٬ وقــــرر اإلخــــوان  المواقــــف المعروضــــة ال تُت

٬ )٣(مقاومــــة الشــــعبيةالتعــــاون مــــع البعثيــــين وبعــــض المســــتقلين وأسســــوا جبهــــة ال
وأصـــدرت لجنـــة المقاومـــة الشـــعبية بيانـــًا دعـــت فيـــه جمـــاهير الشـــعب الفلســـطيني 

  .  )٤(إلسرائيل قطاع غزةضم  للمقاومة٬ ورفضت
وعمـل اإلخــوان المسـلمون علــى تحـريض الشــعب الفلسـطيني ضــد فكـرة قبــول 

. )٥(١٩٥٧االحتالل والتعايش معه٬ ونظموا إضرابًا ناجحًا فـي أواخـر ينـاير سـنة 
وقـد تعـّرض بعـض نشـطاء اإلخـوان لالعتقـال خـالل فتـرة االحـتالل٬ ومـنهم ســعيد 
المـزين وغالـب الــوزير٬ وداود جبـارة٬ وعبــد اهللا أبـو عــزة٬ ومحمـد أبــو ديـة٬ ومنيــر 

  .)٦(عجور
وبعـد انسـحاب القـوات اإلسـرائيلية ومحـاوالت تـدويل قطـاع غـزة٬ قـاد اإلخـوان 

لب بعودة القـوات المصـرية٬ وقـد فعـل اإلخـوان المسلمون والبعثيون مظاهرات تطا
هـــذا رغـــم مـــا تعرضـــوا لـــه مـــن بطـــش ومالحقـــة علـــى يـــد اإلدارة المصـــرية٬ ورغـــم 

ويرى أبـو العمـرين أن سـبب اتخـاذ اإلخـوان لهـذا . قناعتهم بفساد اإلدارة المصرية
يهـــون فـــي ســـبيل المحافظـــة علـــى معنـــى اُألخـــوة "الموقـــف أنهـــم رأوا أن كـــل األلـــم 

                                                 
  .٬۹۳ ۹۲شبھات حول الثورة الفلسطینیة٬ ص: عبد القادر یاسین) ۱(
  .۷۷أصول الحركات السیاسیة في قطاع غزة٬ مرجع سابق٬ ص: یاد ابو عمروز) ۲(
  .۱٤۳مرجع سابق٬ ص : خالد أبو العمرین) ۳(
  ). ٦ملحق رقم . (انظر نص البیان الصادر عن جبھة المقاومة الشعبیة )٤(
  .٤۸مرجع سابق٬ ص: عبد هللا أبو عزة) ٥(
  .٤۸المرجع السابق ص) ٦(
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ـــة اإلســـالم ـــروابط مـــع مصـــر الشـــعب الدول ـــى حفـــظ ال ية مـــن خـــالل اإلصـــرار عل
٬ لكن عبد الرحمن عوض اهللا يـتهم )١("والثقافة والرصيد الروحي والتراث التاريخي

اإلخــوان بــأنهم رفضــوا المشــاركة فــي جهــود مقاومــة التــدويل٬ ويعتبــر أنهــم بــذلك 
غزيــة التقليديــة يلتقــون ويعبــرون عــن موقــف كبــار المــالك مــن العــائالت ال"كــانوا 

  .)٢("وشريحة التجار التي رأت أن التدويل في صالحها
وتحـت الضـغط الشــعبي الفلسـطيني الـذي قادتــه الحركـة السياسـية الفلســطينية 
ومـن ضـمنها اإلخـوان٬ وّقعـت األمـم المتحــدة اتفاقـًا مـع الحكومـة المصـرية يســمح 

عـدم تحويـل القطـاع بعودة اإلدارة المصرية إلى القطاع٬ في مقابل تعّهد مصـري ب
إلى قاعدة لشن هجمات ضـد إسـرائيل٬ وعـدم إرسـال قـوات عسـكرية إلـى القطـاع٬ 
وبنـــاء عليـــه تولـــت قـــوات األمـــم المتحـــدة حمايـــة الحـــدود٬ واقتصـــر وجـــود القـــوات 

وُيالَحــظ هنــا أن الحكومــة المصــرية . )٣(المصــرية علــى حراســة المقــرات الحكوميــة
بالشــكل الصــحيح٬ فــرغم أزمــة القــوات  لــم تســتطع أن توظــف النضــال الفلســطيني

الدوليـــة فـــي غـــزة نتيجـــة الضـــغط الشـــعبي الفلســـطيني٬ إال أن الحكومـــة المصـــرية 
  .وافقت على الشروط التي تحد من دورها القومي في قطاع غزة

  

  

  

  ١٩٦٧-١٩٥٧تراجع اإلخوان أمام المتغيرات 

                                                 
  .۱٤٤رجع سابق٬ صم: خالد أبو العمرین) ۱(
 .۱٥۱مرجع سابق٬ ص: عبد الرحمن عوض هللا )۲(
  .۱٤۲مرجع سابق٬ ص: زكریا عثامنة) ۳(
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ألولــى أصــبح اإلخــوان المســلمون فــي منتصــف الخمســينيات القــوة السياســية ا
٬ )١(فــي قطــاع غـــزة مــن حيـــث التأييــد الجمـــاهيري والمســاهمة فـــي العمــل الـــوطني

ـــك كثيـــرة  ـــى ذل ـــة عل ـــى الســـلوك السياســـي الفلســـطيني والعربـــي٬ واألدل ـــأثير عل والت
ومتعددة مثل مساهمتهم في إسقاط مشروع توطين الالجئين بمشاركة الشيوعيين٬ 

عثيـين٬ وفــوزهم فــي انتخابــات ومسـاهمتهم فــي إســقاط مشـروع التــدويل بمشــاركة الب
معلمي الوكالة٬ ومساهمتهم في الكفاح ضد االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة سنة 

رغم مـا تعرضـوا لـه مـن مالحقـة وتهمـيش مـن ِقبـل النظـام المصـري قبيـل  ١٩٥٦
  .)٢(االحتالل

ويذكر زياد أبو عمرو أن نشاط اإلخوان المسلمين تميز بالصعود حتـى عـام 
  :)٣(أسباب هذا الصعود إلى العوامل التالية٬ وُيرجع ١٩٥٥
  .انسجام ايديولوجيا اإلخوان مع الثقافة السائدة في المجتمع -١
  .دور اإلخوان في حرب فلسطين -٢
 .١٩٥٤العالقة الحسنة بين اإلخوان واإلدارة المصرية حتى سنة  -٣

رغبة اإلدارة المصرية تحجيم النشاط الشيوعي عبر إفسـاح المجـال أمـام  -٤
 .واننشاط اإلخ

إضــافة إلــى مسـاهمة البعثــات الدينيــة المصـرية فــي نشــر الـوعي الــديني٬  -٥
ن فــي توزيــع المســاعدات العينيــة التــي كانــت مســاهمة اإلخــوان المســلمي

 .ًترسل للقطاع من مصر

عدم وجود تنظيمات سياسية منافسة٬ ما عـدا الشـيوعيين الـذين تعرضـوا  -٦
 .غير مواتيةلقمع واضطهاد اإلدارة المصرية٬ وعملوا في ظروف 

                                                 
 .٦٦مرجع سابق٬ ص: حسین أبو النمل )۱(
)۲( Hisham Ahmad: Op. cit. p15. 
  .۸۰أصول الحركات السیاسیة٬ مرجع سابق٬ ص: زیاد أبو عمرو) ۳(
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وتجدر اإلشارة إلى أن زكريا عثامنة يعتبر أن حركة اإلخوان ونشـاطهم كـان 
 .)١(األبرز في فلسطين في فترة الخمسينات

ورغــم ذلــك فــإن النصــف الثــاني مــن خمســينيات القــرن العشــرين شــهد تراجعــًا 
ملحوظـــًا لوجـــود وحضـــور اإلخـــوان المســـلمين فـــي قطـــاع غـــزة٬ ويرجـــع ذلـــك إلـــى 

التغيــرات لــم يتحّســب لهــا اإلخــوان٬ ولــم يعطوهــا حقهــا مــن التأمــل٬  مجموعــة مــن
  :)٢(وتتمثل هذه المتغيرات في

بـــروز المـــد القـــومي؛ حيـــث حقـــق جمـــال عبـــد الناصـــر نجاحـــات عديـــدة مـــن  -١
أبرزها تأميم قناة السويس٬ وٕاضعاف حلف بغداد٬ ودعم الثورة الجزائرية التي 

في العراق٬ ورفع عبد الناصر ٬ وسقطت الملكية ١٩٦٤نالت استقاللها سنة 
شــعارات الوحــدة العربيــة مــن أجــل تحريــر فلســطين٬ وتحولــت الشــعارات إلــى 

ــــــين مصــــــر وســــــوريا ســــــنة  ٬ ورأت الجمــــــاهير ١٩٥٨واقــــــع حــــــي بالوحــــــدة ب
الفلسطينية في جمال عبد الناصر منقذًا خاصًة بعد أن رأته يشتري األسـلحة 

  .عن اإلخوان ويستعد للحرب٬ وبالتالي بدأت الجماهير تنحسر
بـــدأت تتكـــرس توجهـــات جديـــدة فـــي أوســـاط المجتمـــع الفلســـطيني بعـــد مـــرور  -٢

عشــر ســنوات علــى النكبــة٬ حيــث انتشــر التعلــيم وفــتح آفاقــًا لخــروج الكــوادر 
المتعلمــة مــن قطــاع غــزة٬ وارتــبط النــاس بمؤسســات اإلدارة المصــرية٬ ســواء 

أكثـــر مـــيًال  كمـــوظفين أو متلقـــين لخـــدمات متنوعـــة٬ وبالتـــالي أصـــبح النـــاس
لتأييـــد الســــلطة التـــي يقودهــــا نظـــام سياســــي ُيبشـــر بالوحــــدة العربيـــة وتحريــــر 
فلســطين؛ بــدًال مــن تأييــد اإلخــوان الــذين أصــبحوا مالحقــين٬ وال يملكــون مــا 

  .يقدمونه للناس في ذلك الوقت
تحالفت الحركات القومية والنظام الناصري مع االتحاد السوفيتي األمر الذي  -٣

ركات والُنظم دعمًا سياسـيًا واقتصـاديًا وعسـكريًا٬ وجعـل الشـعب وّفر لهذه الح
                                                 

  .۱۱۰مرجع سابق٬ ص: زكریا عثامنة) ۱(
  .۱٤۸مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین) ۲(
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الفلســـطيني يثـــق بهـــا ويخشـــى االلتفـــاف حـــول أي حركـــة تعـــادي هـــذه الـــنظم 
 .والتوجهات

بعــد فشــل تجربــة الوحــدة بــين مصــر وســوريا٬ أخــذ شــباب اإلخــوان يتســاءلون  -٤
عــــن جــــدوى التركيــــز علــــى البعــــد القــــومي أو األممــــي فــــي بنــــاء األحـــــزاب٬ 

صــبحوا أكثــر مــيًال لتأســيس حركــة ذات ُبعــد وطنــي تقــود الكفــاح مــن أجــل فأ
تحرير فلسطين؛ دون انتظـار لوحـدة العـرب التـي ال تبـدو قريبـة٬ خاصـة وأن 
الجزائـــــر تحـــــررت قبـــــل أن يتوحـــــد العـــــرب٬ ولهـــــذا أخـــــذت العناصـــــر الشـــــابة 

 .والنشطة في اإلخوان تركز على أهمية الُبعد الوطني

تتفاعــل فيــه األســئلة الفكريــة التــي تقــارن بــين التوجــه  وفــي هــذا الســياق الــذي -٥
القومي واألممي أو التوجه الوطني٬ وعدم قدرة اإلخوان على تقـديم الخـدمات 
للنـــاس٬ وخـــروج الكفـــاءات هربـــًا مـــن المالحقـــة وبحثـــًا عـــن الـــرزق٬ فـــي هـــذا 
الســـياق بـــدأ اإلخـــوان ينعزلـــون بالتـــدريج؛ ولكـــن بســـرعة خاصـــة علـــى ضـــوء 

الميــة التــي تــتهمهم بالعمالــة أو االرتبــاط بــالنظم العربيــة التــي الحمــالت اإلع
 . )١( )الُنظم الرجعية(ُيطلق عليها الناصريون 

 ١٩٥٤الحالة اإليجابية التي نشأت بين اإلخوان واإلدارة المصـرية قبـل سـنة  -٦
أدت إلـى حالــة مــن االرتخـاء داخــل التنظــيم٬ ولهــذا لـم يســتعد اإلخــوان للعمــل 

 ) ٢( .ةفي ظل ظروف سلبي

 ونشأة حركة فتح التحديات التي واجهت اإلخوان

شهدت مرحلة الخمسينات تفـاعالت متداخلـة فـي صـفوف اإلخـوان٬ فالشـباب 
النشط تلّقى تـدريبات عسـكرية وتعبئـة ضـد االحـتالل٬ لكـن حركتـه ُضـربت بشـكل 
لم تستطع االستمرار في توفير اإلطار المناسب لمواصلة العمل الفدائي٬ كمـا أن 
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كة اإلخوان التي امتلكت قدرة كبيرة على تحريك الجمـاهير؛ لـم تُعـد تملـك قـدرة حر 
 .على ربط الجماهير بها

وأدت التفــاعالت التــي مــر بهــا اإلخــوان إلــى توليــد ميــل عملــي نحــو الوطنيــة 
الفلســطينية مــن خــالل رفــض تــوطين الالجئـــين فــي ســيناء٬ ومــن خــالل التركيـــز 

٬ إضـــافة إلـــى أن ١٩٥٥مظـــاهرات ســـنة  علـــى تـــدريب وتســـليح الفلســـطينيين فـــي
التحالف مع الشيوعيين إلسقاط مشروع التـوطين٬ ثـم التحـالف مـع البعثيـين لطـرد 
االحـــتالل٬ كـــل هـــذا ســـاهم فـــي التقليـــل مـــن شـــأن األيـــديولوجيا فـــي نظـــر ُنشـــطاء 
اإلخــوان٬ والميــل للعمــل المشــترك مــع المخــالفين فــي األيــديولوجيا طالمــا تـــوفرت 

  .قواسم مشتركة
غياب منهج تربوي "رى أبو العمرين أن من بين أسباب نشأة حركة فتح هو ي

. )١("دقيق لصـياغة األفـراد علـى معـاني اإللتـزام التنظيمـي والطاعـة وتزكيـة الـنفس
أنه لما كان أكثر الشباب الفلسطيني الذي التحق بقافلة اإلخوان المسلمين  ويذكر

تمكن فـي عقـولهم ومشـاعرهم ولم ت اس والرغبة في قتال اليهود٬دفعهم لذلك الحم"
في ذلك الوقت المبكر٬ الفكرة اإلسالمية العامـة٬ فـإن كثيـرًا مـنهم رأى فـي العـداوة 
الضــارية بــين اإلخــوان وجمــال عبــد الناصــر مســألة مصــيرية يثيرهــا التنــازع علــى 

لكــن يبــدو أن التفســير األقــرب للصــواب هــو أن المســألة ليســت مســألة . )٢("الُحكــم
بقـدر مـا هـو قـدرة علـى  ؛ويربيها على الطاعة واإللتزام ؛ي ُيزكي النفسمنهج تربو 

التنظيــر الفكــري والعلمــي الــذي يرصــد الواقــع ويقــيم التجربــة٬ ويستشــرف اتجاهــات 
  .الوقائع
ورغــــم أن التوجهــــات لــــدى القاعــــدة والكــــوادر النشــــطة أصــــبحت تميــــل نحــــو  

ي الســجون أو فـــي الخـــارج ة بالتــدريج٬ إال أن غيـــاب القيــادة فـــينيالفلســـطالوطنيــة 
حاله٬ ولم يستطع مواكبة التغييرات الحادثة على  ىجعل التنظير الفكري يبقى عل
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األرض٬ خاصــة وأن اإلخــوان فــي غــزة ظلــوا يتبعــون التنظــيم فــي مصــر٬ وعنــدما 
ُحّلــت الجماعــة فــي مصــر٬ ودخلــت فــي مشــاكل مــع النظــام أصــبحت التعميمــات 

ن المصــري٬ وال تلتفـت إلــى مــا يجــري علــى التـي تصــل إلــى غــزة كلهـا تعــالج الشــأ
  .)١(الساحة الفلسطينية؛ رغم خطورته وجذريته

فـــي ظـــل هـــذه األجـــواء٬ قـــام بعـــض النشـــطاء فـــي حركـــة اإلخـــوان المســـلمين 
إلـى هـاني بسيسـو٬  -١٩٥٧فـي صـيف سـنة  -بكتابة مذكرة قدمها خليل الوزير 

م جميــع الفلســطينيين واحتــوت المــذكرة فكــرة إنشــاء تنظــيم جديــد يفــتح المجــال أمــا
للمشاركة في العمل من أجل تحرير فلسطين٬ بحيث يتخّلص هذا التنظيم الجديـد 

لـم يهـتم . من أية صبغة حزبية؛ وذلك إلزالـة أسـباب الصـدام مـع األنظمـة العربيـة
اإلخوان بهذه المذكرة فـي حينـه٬ لكـن هـؤالء الشـباب واصـلوا العمـل والتنظيـر بـين 

  .)٢(عددًا كبيرًا من أنشط كوادر اإلخوان بهذه الفكرة عناصر اإلخوان٬ وأقنعوا
ويرى خالد أبو العمرين أن نجاح هذه المجموعة في عملهـا يعـود إلـى افتقـار 
اإلخوان الفلسطينيين في ذلـك الوقـت إلـى هيكـل تنظيمـي يجمعهـم فـي كـل أمـاكن 

ن تواجـــدهم٬ وعـــدم قـــدرتهم علـــى إيجـــاد أجوبـــة شـــافية للتســـاؤالت الكثيـــرة التـــي كـــا
يطرحها دعاة التنظيم الجديد٬ وُيشير أبو العمرين إلـى أن اإلخـوان لـم يـردوا علـى 

  .)٣(١٩٦٠مذكرة خليل الوزير إال في عام 

  ١٩٦٧وحتى سنة  ١٩٦٠اإلخوان منذ سنة 
٬ بــدأ اإلخــوان ُيعيــدون بنــاء تنظــيمهم علــى طــريقتهم٬ بعيــدًا ١٩٦٠بعــد عــام 

فتح٬ وحسـموا مـوقفهم بشـكل كامـل عن النشطاء الذين اتجهوا نحو تأسيس حركة 
من كل القضايا المطروحة٬ وبذلك صنعوا سياجًا مانعـًا حـول تنظـيمهم٬ واكتملـت 
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٬ حينمـــا تمكـــن اإلخـــوان مـــن عقـــد أول ١٩٦٣خطــواتهم فـــي البنـــاء الـــداخلي ســـنة 
اجتماع مجلس شورى يمثل اإلخوان الفلسطينيون فـي كـل أمـاكن تواجـدهم٬ لينشـأ 

وتـم عقـد هـذا االجتمـاع . سـطيني الموحـد لإلخـوان المسـلمينألول مرة التنظـيم الفل
علـــى شـــاطئ بحـــر خـــانيونس فـــي األراضـــي الزراعيـــة التـــي تملكهـــا عائلـــة األغـــا٬ 
وقرر اإلخوان في هـذا االجتمـاع إنهـاء أيـة صـلة بحركـة فـتح؛ كمـا طالـب اإلخـوة 

بــار المتــرددون أن يحســموا أمــرهم٬ فإمــا فــتح أو اإلخــوان٬ كمــا قــرر االجتمــاع اعت
وانتخـب المجلـس هـاني بسيسـو ليكـون . األخ محمد يوسف النجار تاركًا للجماعة

٬ وبقـي فـي منصـبه إلـى )١(أول مراقب عام للتنظـيم الفلسـطيني لإلخـوان المسـلمين
٬ وتســـّلم مهـــام منصـــبه عبـــد البـــديع ١٩٦٦أن اعتقلتـــه الســـلطات المصـــرية ســـنة 

  . )٢(صابر
علــى مخــاطر ترجــع بالقضــية  ورأى اإلخــوان أن مشــروع حركــة فــتح ينطــوي

تــوريط العــرب  ؤدي إلــىالفلســطينية إلــى الــوراء وتــؤخر عمليــة التحريــر٬ ألنــه قــد يــ
في حرب لم يستعدوا لها٬ كما اعتبـر اإلخـوان أنـه مـن الـوهم االعتقـاد بـأن الحيـاد 
بــين األنظمــة العربيــة وعــدم التــدخل فــي شــئونها ســيمنعها مــن التــدخل فــي شــئون 

ع أي نشــاط لمصــالحها٬ كمــا أكــد  اإلخــوان أن الحكومــات الفلســطينيين؛ وٕاخضــا
العربيــــة لــــن تســــمح ألي نشــــاط سياســــي أو عســــكري غيــــر صــــادر عنهــــا٬ وأكــــد 
اإلخـوان أنـه ال يمكـن مواجهـة إسـرائيل بجـزء صـغير مـن قـدرات أمتنـا٬ بـل ينبغـي 
حشد كل قوى األمة٬ وخلص اإلخوان إلى أن مشروع فتح ُمغرق في الوهم وبعيـد 

  .)٣(ععن الواق
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ورغم أن اإلخوان تمكنوا من تنظيم صفوفهم الداخليـة٬ إال أن حضـورهم بقـي 
ضــــعيفًا ال أثــــر لــــه فــــي الحيــــاة السياســــية الفلســــطينية٬ وكانــــت الحركــــة فــــي هــــذه 

ويروي كثيـر مـن إخـوان تلـك الفتـرة كيـف . المرحلة في أضعف حاالتها كمًا وكيفاً 
ء اإلخــوان٬ فــإذا انقطــع أن المباحــث المصــرية كانــت تتــابع الشــخص مــن أعضــا

أخالقــــــه "عــــــن المســــــجد وبــــــدأ يرتــــــاد دور الســــــينما والمقــــــاهي٬ رفعــــــوا تقريــــــرًا أن 
  . )١("تحّسنت

وعلى الصعيد الداخلي اهتم اإلخوان في الستينات بالشورى٬ واتبعوا خطـوات 
محـددة لصـياغة السياسـات واتخـاذ القــرارات٬ ويـذكر عبـد اهللا أبـو عـزة أن الشــورى 

  :)٢(فلسطيني قامت على ثالثة أسس هيفي التنظيم ال
  .نظام أساس مكتوب والئحة مالية -١
  .تكوين مجلس تمثيلي يضم مختلف المناطق -٢
إعطاء المجلس التمثيلي سلطة مراقبة اللجنة التنفيذية ومحاسبتها٬ وحق  -٣

 .اختيار رئيس اللجنة التنفيذية وحق تغييرهم

ومـن هـم أعلـى  وتم حصر حق التمثيل وحق االنتخاب فـي نقبـاء اُألسـر -٤
 .مرتبة تنظيمية

وعنـــدما ُأعلــــن تأســــيس منظمـــة التحريــــر الفلســــطينية٬ لـــم ُيعلــــن اإلخــــوان أي 
موقــف مــن إنشــائها٬ ويعــزو أبــو العمــرين ذلــك إلــى ضــعف الحركــة ورغبتهــا فــي 

منافسـًا جديـدًا لهــا؛ ) م ت ف( اعتـزال السياسـة٬ إضــافة إلـى أن الحركـة اعتبــرت 
يؤكد عثامنة عدم وجـود أي موقـف ُمعلـن للحركـة مـن و . )٣(ويملك إمكانيات كثيرة

٬ )م ت ف(إال أنــه يشــير إلــى أن اإلخــوان نظــروا بإيجابيــة لـــ ) م ت ف(تأســيس 
وتعاملوا مع قيادتها بوصفهم ممثلين للشعب الفلسطيني٬ واعتبـروا وجودهـا خطـوة 
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أصبح مسئول اإلخوان فـي  ١٩٦٧وفي الفترة السابقة لعام . في االتجاه الصحيح
قطاع غزة هو إسماعيل الخالدي٬ وكان العمل سريًا٬ وتعّرض إسماعيل الخالـدي 

٬ ومــــارس ٬١٩٦٦ وخــــرج مــــن المعتقــــل فــــي نهايــــة ســــنة ١٩٦٥لالعتقــــال عــــام 
٬ ثـــم ســـافر ١٩٦٧مســـئوليته بعـــد دخـــول االحـــتالل اإلســـرائيلي لقطـــاع غـــزة عـــام 

 .)١(لكة العربية السعودية للعمل هناكمللم

* * * * * *  
د اإلخــوان المســلمين لنصــرة القضــية الفلســطينية مــن خــالل جهــود بــدأت جهــو 

عريف بالقضية الفلسطينية وتحشيد ألم في مصر٬ وتمثلت النصرة في التالحركة ا
الـــــدعم الرمـــــزي٬ وتنظـــــيم المظـــــاهرات٬ وتقـــــديم المقترحـــــات٬ وٕاجـــــراء االتصـــــاالت 

ذين يــزورون السياســية مــع الهيئــات الرســمية وممثلــي الــدول العربيــة واإلســالمية الــ
  .مصر

اختلــــف البــــاحثون فــــي تحديــــد بــــدايات اهتمــــام اإلخــــوان المســــلمين بالقضــــية 
الفلسطينية٬ ونتيجة للدراسة اتضح أن بدايات التضامن العـاطفي لحسـن البنـا مـع 

مـــن خـــالل رســـالة حســـن البنـــا التضـــامنية مـــع  ١٩٢٧أحـــداث فلســـطين بـــدأ عـــام 
إلى اهتمـام رسـمي مـن خـالل  ١٩٢٩الحاج أمين الحسيني٬ ثم تطور األمر عام 

المقــــال الــــذي كتبــــه حســــن البنــــا٬ أمــــا العالقــــات الرســــمية بــــين اإلخــــوان والقيــــادة 
مـــن خـــالل الرســـالة التـــي أرســـلها حســـن البنـــا  ١٩٣١الفلســـطينية فقـــد بـــدأت عـــام 

ـــام اإلخـــوان بنشـــاط  ١٩٣٦وفـــي العـــام . للمـــؤتمر اإلســـالمي األول فـــي القـــدس ق
سياســــــية ودبلوماســـــــية لصـــــــالح القضـــــــية  جمــــــاهيري واســـــــع٬ وأجـــــــروا اتصـــــــاالت

  .الفلسطينية

                                                 
  .مقابلة أجراھا الباحث مع إسماعیل الخالدي) ۱(
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رغم الجهـود الحثيثـة التـي قـام بهـا اإلخـوان٬ والمسـاعدات التـي قـدموها للثـورة 
الفلسطينية إال أنهم لم ُيصبحوا جزءًا من الحركة الوطنية الفلسطينية إال في العام 

  .فاعندما أسس اإلخوان المسلمون فروع جمعيتهم في غزة والقدس وحي ١٩٤٦
يتضــح مــن خــالل البحــث أن التفســير األقــرب للصــواب بشــأن مــا حظــي بــه 
تنظـــيم اإلخـــوان المســـلمين مـــن انتشـــار واســـع وســـريع فـــي فلســـطين ال يرجـــع إلـــى 
إشكاليات بنيوية تعتري تركيبة المجتمع الفلسطيني٬ بل كان نتيجـة لتفاعـل أفكـار 

ن ثقافة وقيم وتقاليد ومواقف جماعة اإلخوان مع ما يختزنه المجتمع الفلسطيني م
  .ومواقف

اتسم موقف اإلخـوان المسـلمين بالوضـوح عشـية مواجهـة العـدوان الصـهيوني 
٬ فقـد رفضـوا قـرار التقسـيم ومقترحـات الوصـاية والتـدويل٬ كمـا طــالبوا ١٩٤٨عـام 

بالقيـــام بواجـــب الجهـــاد المقـــدس٬ وحثـــوا الشـــعوب علـــى الخـــروج للجهـــاد حتـــى لـــو 
جهــاد بأنفســهم علــى أرض فلســطين٬ كمــا طــالبوا رفضــت الحكومــات٬ ومارســوا ال

جامعــــــة الــــــدول العربيــــــة بــــــإعالن فلســــــطين دولــــــة مســــــتقلة علــــــى كامــــــل التــــــراب 
  .الفلسطيني

ويظهـــر أن اإلخـــوان المســـلمين لـــم ُيشـــكلوا قـــوة منافســـة لقيـــادة الحـــاج أمـــين  
الحسيني٬ بل عملوا إلى جانبه٬ ومن خالل اُألطر التي قادها٬ وفي إطـار العمـل 

  .سطيني المقاوم والمشتركالفل
ا مــن مصــادر ومراجــع ومقــابالت؛ لــم مــن خــالل مراجعــة مــا وقــع تحــت أيــدين

كــن هنـــاك أي نشـــاط خــاص بـــالمرأة أو انتســـاب أي امــرأة لجماعـــة اإلخـــوان فـــي ي
وربمـا يعـود السـبب . غزة؛ رغم أن اإلخـوان فـي مصـر كـان لـديهم نشـاط للسـيدات

ن كــان مــن بــاب االهتمــام بالجانــب فــي ذلــك إلــى أن دخــول اإلخــوان إلــى فلســطي
ــم يــوِل اإلخــوان فــي البدايــة أي اهتمــام  السياســي والــوطني ومقارعــة االحــتالل٬ فل
باألنشـــطة التـــي يمكـــن أن ُتصـــّنف فـــي مجـــال أســـلمة المجتمـــع؛ بقـــدر مـــا كـــانوا 
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منَشّدين نحو ممارسة المقاومة فـي البـدايات٬ وبعـد ذلـك دخلـوا مرحلـة االبـتالءات 
التي يمكن أن في العادة فإن اإلخوان ينأون بالنساء عن األنشطة واالعتقاالت٬ و 

  .لخطر االبتالء واالعتقال تعرضهن
يــذكر بعــض مــن تطرقــوا لدراســة تــاريخ هــذه المرحلــة أن اإلخــوان لــم يهتمــوا 
بالعمــل العســكري ضــد االحــتالل٬ إال أن هــذا غيــر دقيــق٬ فقــد أولــى اإلخــوان فــي 

ــــين  ــــرة الواقعــــة ب اهتمامــــًا ملحوظــــًا بالعمــــل العســــكري٬  ١٩٥٥وبــــين  ١٩٤٩الفت
وشكلوا عددًا من المجموعات العسكرية المدربة التي نفذت عمليات عسكرية ضد 
االحــــتالل٬ وفــــي هــــذا اإلطــــار تبلــــورت المجموعــــات الشــــبابية التــــي شــــاركت فــــي 

  .تأسيس حركة فتح
حقــــة يتضــــح مــــن خــــالل الدراســــة أن اإلخــــوان عنــــدما كــــانوا يتعرضــــون للمال

ـــــــ ـــــــوا يواجهـــــــون النظـــــــام الحـــــــاكم٬ ال  االت وحظـــــــر النشـــــــاطات؛واالعتق ـــــــم يكون ل
باالحتجاجــــات الســــلمية وال باألعمــــال العســــكرية العنيفــــة٬ وٕانمــــا كــــانوا يمتصــــون 

 ١٩٤٩تحتهــا؛ حــدث ذلــك عــام  ت ويبحثــون عــن الفتــات جديــدة يعملــونالضــربا
م تأســـيس نقابـــة حيـــث تـــ ١٩٥٥حيـــث تـــم تأســـيس جمعيـــة التوحيـــد٬ وكـــذلك ســـنة 

وكالـــة الغـــوث٬ ولـــم يتوجهـــوا نحـــو التنظـــيم الســـري بشـــكل كامـــل إال فتـــرة  معلمـــي
عنـــدما  ١٩٦٠لغـــرض مواجهـــة االحـــتالل٬ ثـــم بعـــد ســـنة  ١٩٥٦االحـــتالل ســـنة 

  .تأكدوا أن النظام المصري وضعهم في دائرة األعداء
رغــم مــا بــين الشــيوعيين واإلخــوان مــن خالفــات أيديولوجيــة؛ إال أنهــم تعــاونوا 

لكـــي تكـــون ) نقابـــة معلمـــي وكالــة الغـــوث(ت الرئيســـة مثــل إقامـــة لمواجهــة األزمـــا
واجهــة لألنشــطة السياســية٬ وكــذلك التعــاون فــي إســقاط مشــروع تــوطين الالجئــين 

ـــم يتفقـــوا علـــى طريقـــة وشـــكل مقاومـــة  لكـــن. يينالفلســـطين اإلخـــوان والشـــيوعيين ل
٬ حيــــث ركــــز الشــــيوعيون علــــى ضــــرورة انتهــــاج ١٩٥٧-١٩٥٦االحــــتالل ســــنة 
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ـــى ضـــرورة االســـتعداد للقيـــام طريـــق ا لمقاومـــة الســـلمية٬ بينمـــا أصـــر اإلخـــوان عل
  .بمقاومة مسلحة ضد االحتالل

ــــات التــــي عقــــدها اإلخــــوان مــــع القــــوى السياســــية  يتضــــح مــــن خــــالل التحالف
الفلسطينية أنها تحالفات حول قضايا محـددة٬ وأن االيـديولوجيا ليسـت عائقـًا أمـام 

ي والوطني٬ فعندما اتفق اإلخوان والشيوعيون التحالف إذا ما توفر الهدف السياس
لكـن اإلخـوان خــالل االحـتالل ســنة . علـى الهـدف تحــالفوا٬ وعنـدما اختلفـوا افترقــوا

وفــي نفـــس  .تحــالفوا مــع القــوميين وشــكلوا جبهــة مقاومــة موحــدة ١٩٥٧-١٩٥٦
اســتراتيجية طويلــة األمــد٬ وليســت مبنيــة  هــذه التحالفــات ليســت الوقــت يتضــح أن

  .شاملة؛ بقدر ما هي ردات فعل لمواجهة أخطار آنية على رؤية
عشـية انسـحاب قـوات االحـتالل مـن قطـاع �يشير موقف اإلخـوان المسـلمين 

الـــرافض لتـــدويل قطـــاع غـــزة؛ والمطالـــب بعـــودة اإلدارة  -١٩٥٧غـــزة فـــي مـــارس 
المصــرية إلــى غيــاب البعــد الثــأري فــي الســلوك السياســي لإلخــوان٬ وتغليــب البعــد 

وطني واألخالقــــي علــــى أي اعتبــــارات أخــــرى٬ خاصــــة وأن النظــــام السياســــي والــــ
ها وأغلـــق ُشـــَعبَ  ١٩٥٤٬جماعـــة اإلخـــوان المســـلمين ســـنة  المصـــري كـــان قـــد حـــلّ 

  .ها في قطاع غزةوفروعها٬ وال حق واعتقل نشطاء
يعكس تأسيس حركة فتح٬ وخروج أغلب مؤسسيها من رحم جماعـة اإلخـوان 

علـــى تطـــوير تنظيرهـــا الفكـــري والسياســـي المســـلمين٬ يعكـــس عـــدم قـــدرة الجماعـــة 
أي األجيـــال مــــن خـــالل رابطــــة �بطريقـــة مقنعـــة لألجيــــال فـــي ظــــروف انفتاحهـــا 

  .وتعرضها للمحنة والمالحقة واالعتقال -الطالب الفلسطينيين في مصر
وخــروج أعــداد كبيــرة مــن  ؛بعــد مــا تعرضــت لــه حركــة اإلخــوان مــن ابــتالءات

أو من القطاع للعمل في الخليج  -ركة فتحوتأسيس ح�كوادرها إما من الجماعة 
وهروبا من ظروف المحنة٬ بعد كل ذلك لجأت الحركة إلى إعـادة بنـاء تنظيمهـا٬ 
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ولكن بطريقة سـرية٬ وكـان الهـدف المحافظـة علـى الـذات اسـتعدادًا للحظـة انفـراج 
  .هااستعادة دور  لهاتتيح 

العشــرين  لقــد أصــبح اإلخــوان المســلمون فــي منتصــف الخمســينات مــن القــرن
القــوة السياســية األولــى فــي قطــاع غــزة٬ لكــنهم تراجعــوا تنظيميــًا وسياســيًا وتآكلــت 
شعبيتهم بشكل كبير٬ وبسرعة دراماتيكية٬ وفي تفسيرهم لهذا التراجع فـإن قيـادات 
اإلخوان ُيرجعون السبب إلى ضعف التربية٬ ومفاهيم التساقط على طريق الدعوة 

فهم طبيعة الفكرة٬ ظهر هذا في كتـاب عبـد اهللا  بسبب االبتالءات والمحن٬ وعدم
أبو عزة٬ وكذلك من خالل المقابالت مع بعض كوادر وقيادات اإلخوان فـي تلـك 

وبقــي هــذا التبريــر لتــرك الشــباب حركــة اإلخــوان فــي الفتــرات الالحقــة٬ المرحلــة٬ 
 حيث يقدم فتحي يكن تحليًال واسعًا لما يسميه ظاهرة التساقط على طريق الـدعوة

وُيرجــع  -فــي قطــاع غــزة بشــكل واســع ١٩٨٤وقــد نشــرته حركــة اإلخــوان ســنة �
وعــــدم تــــوفر ظــــروف  ٬)١(فتحــــي يكــــن أســــباب هــــذه الظــــاهرة إلــــى ضــــعف التربيــــة

٬ )٥(٬ وضغط المحن)٤(٬ والغرور)٣(واألخذ بالرخصة ٬)٢(تنظيمية تستوعب الجميع
ي تغيـر سـواء وال توجد أية إشارة إلى الظرف الموضوعي الذ ٬)٦(وضغط الوجاهة

  . على الصعيد المحلي أو اإلقليمي أو الدولي
 

  
  

  
                                                 

المتس��اقطون عل��ى طری��ق ال��دعوة كی��ف ولم��اذا٬ مؤسس��ة الرس��الة٬ بی��روت٬ : فتح��ي یك��ن )۱(

  .٬٥۳ ص۱ ٬۱۹۸٤لبنان٬ ط
  .٥۸ ٬٦۳ ٬٦٥المرجع السابق٬ ص )۲(
  .۹۱المرجع السابق٬ ص )۳(
  .۹٤المرجع السابق٬ ص )٤(
  .۱۱۹المرجع السابق٬ ص )٥(
  .۱۲۸المرجع السابق٬ ص )٦(
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  الفصل األول

-١٩٦٧البناء الداخلي لحركة اإلخوان المسلمين في قطاع غزة  
١٩٨٧  

  .البنية التنظيمية لإلخوان المسلمين في قطاع غزة: المبحث األول
 .التنظيم النسائي: المبحث الثاني

 .العمل الطالبي: المبحث الثالث

 .التربية: لمبحث الرابعا



 

- ٥۷ - 
 

  الفصل األول
  ١٩٨٧-١٩٦٧البناء الداخلي لحركة اإلخوان المسلمين في قطاع غزة  

  
الداخلية لحركـة اإلخـوان المسـلمين فـي  يتناول هذا الفصل دراسة األوضاع

قطــــاع غــــزة؛ مــــن حيــــث بنــــاء التنظــــيم؛ وتكويناتــــه المختلفــــة مــــن لجــــان وأجهــــزة٬ 
وية؛ وحقــوق وواجبــات األعضــاء٬ وقواعــد العمــل واالهتمــام بتحديــد شــروط العضــ

وُســـبل تكـــوين القيـــادة وتـــداولها داخـــل  ٬التنظيمـــي٬ ولجـــان العمـــل داخـــل الحركـــة
ويتنــــاول كــــذلك السياســــة التربويــــة التــــي تختــــار طــــرق تعلــــيم األعضــــاء . الحركــــة

ولتســــهيل . وتــــربيتهم وتهــــذيبهم وٕاكســــابهم الصــــفات اإليمانيــــة والســــمت اإلخــــواني
  :ا سابقة الذكر جرى تقسيم الفصل إلى المباحث التاليةعرض القضاي

 

  .البنية التنظيمية لإلخوان المسلمين في قطاع غزة: المبحث األول

 .التنظيم النسائي: المبحث الثاني

 .العمل الطالبي :المبحث الثالث

 .التربية: المبحث الرابع
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  المبحث األول 
  ١٩٨٧- ١٩٦٧ غزةالبنية التنظيمية لإلخوان المسلمين في قطاع 

ــــداخليورد فــــي النظــــام  حركــــة اإلخــــوان "لجماعــــة اإلخــــوان المســــلمين أن  ال
المسلمين في فلسطين هي جزء ال يتجزأ من جماعة اإلخـوان المسـلمين العالميـة٬ 
وهي تعمل على تطبيق المنهج اإلسالمي في كافة نواحي الحياة لتحقيـق أهـدافها 

  .)١("الدعوية والسياسية
لداخلي للحركة مجموعة األهداف التي تسعى الحركـة لاللتـزام ويحدد النظام ا

  :)٢(بها كالتالي
تؤمن حركة اإلخوان المسلمين بضرورة قيام الدولة اإلسالمية فـي فلسـطين  -١

  .وتطبيق مبادئ الشريعة
 .تحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع إسالمي بالوسائل الشرعية -٢

 .عن المنكر وتبليغ رسالة اإلسالمالقيام بالدعوة واألمر بالمعروف والنهي  -٣

 .توثيق صلة المسلمين باإلسالم فهمًا وٕايمانًا وعمالً  -٤

  .تحرير كافة األراضي المحتلة في فلسطين -٥
أمــا وســائل حركــة اإلخــوان المســلمين لتحقيــق أهــدافها٬ فقــد وردت فــي النظــام 

  :)٣(الداخلي للجماعة كما يلي
  .اهيرنشر الدعوة عن طريق االتصال المباشر بالجم -١
 .تربية األفراد على المبادئ والمثل اإلسالمية -٢

 .المشاركة في العمل السياسي بما ُيحقق أهداف الحركة -٣

 .العمل على استيعاب الجماهير الفلسطينية والتفافها حول الحركة -٤

                                                 
٬ ب�دون دار نش�ر أو ۲المس�لمین ف�ي قط�اع غ�زة ٬الم�ادة  النظام الداخلي لجماعة اإلخوان) ۱(

  .سنة نشر أو مكان نشر
  .٤ة الماد المصدر نفسھ٬) ۲(
  .٥المصدر نفسھ٬ المادة  )۳(
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 .اعتبار الجهاد وسيلة مؤدية لتحرير كافة األراضي الفلسطينية المحتلة -٥

 .م أهداف الحركةإنشاء وتأطير المؤسسات التي تخد -٦

 .إقامة الندوات والمؤتمرات السياسية -٧

ـــى الســـاحة  -٨ ـــة عل التنســـيق مـــع حركـــات المقاومـــة والقـــوى الفلســـطينية الفاعل
 .الفلسطينية

إقامـــة عالقـــات وطيـــدة مـــع الـــدول وحركـــات التحـــرر العالميـــة التـــي تســـاند  -٩
 .القضية الفلسطينية

مشــروعة والتــي تنســجم اتخـاذ كافــة الوســائل الماديــة والمعنويـة الُمتاحــة وال - ١٠
  .وسياسة الحركة من أجل تحقيق أهدافها

لضـربة قاسـية علـى  ١٩٦٧تعّرضت حركة اإلخـوان المسـلمين قبـل سـنة وقد 
يـــد الســـلطات المصـــرية٬ وهـــاجر أغلـــب الفـــاعلين فيهـــا إلـــى دول الخلـــيج للعمـــل٬ 

وبعـــد االحـــتالل اإلســـرائيلي ســـنة . وانتقـــل الكثيـــر مـــنهم إلـــى صـــفوف حركـــة فـــتح
بـــدعوة مجموعـــة مـــن الشخصـــيات المنتميـــة  )١(بـــادر الشـــيخ أحمـــد ياســـين ١٩٦٧

لحركة اإلخوان٬ والراغبين في العمل إلعادة تشكيل التنظيم٬ وكـان عـددهم عشـرة 

                                                 
في قریة الجورة جنوب فلسطین٬ لج�أ م�ع أس�رتھ إل�ى  ۱۹۳٦ُولد الشیخ أحمد یاسین عام  )۱(

٬ تع�ّرض ف�ي ص�باه لح�ادث أثن�اء ممارس�تھ الریاض�ة ۱۹٤۸قطاع غزة على أثر النكب�ة ع�ام 

تربیة اإلس�المیة٬ انتم�ى فأصابھ بالشلل٬ بعد إتمام الثانویة العامة عمل مدرساً للغة العربیة وال

لحركة اإلخ�وان ف�ي الخمس�ینات م�ن الق�رن العش�رین٬ وتع�رض لالعتق�ال عل�ى ی�د الس�لطات 

المصریة٬ أثناء االحتالل اصبح أشھر خطیب في قطاع غزة٬ عمل رئیساً للمجمع اإلسالمي٬ 

بتھمة حیازة أسلحة وتشكیل تنظیم عسكري والتحریض على إزال�ة دول�ة  ۱۹۸٤واعُتقل سنة 

في إطار عملیة تب�ادل األس�رى ب�ین س�لطات االح�تالل وب�ین  ۱۹۸٥إسرائیل٬ اُفرج عنھ سنة 

ش��ھراً ف��ي س��جون  ۱۱القی��ادة العام��ة بزعام��ة أحم��د جبری��ل بع��د أن أمض��ى -والجبھ�ة الش��عبیة

عل��ى ی�د ق�وات االح�تالل٬ وأُف�رج عن��ھ  ۱۹۸۹-٥-۱۸واعُتق�ل م�رة أخ�رى بت�اریخ . االح�تالل

شھد بقصف طائرات االحتالل اإلس�رائیلي وھ�و عائ�د م�ن ص�الة واستُ . ۱۹۹۷-۱۰-۱بتاریخ 

  .۲۰۰٤عام  الفجر
ش�اھد عل�ى عص�ر االنتفاض�ة٬ ال�دار العربی�ة للعل�وم ودار اب�ن ح�زم للطباع�ة : أحمد منص�ور

 .۲۷-٬۲٥ ص ۱ ٬۲۰۰۳والنشر والتوزیع٬ بیروت٬ لبنان٬ ط



 

- ٦۰ - 
 

ويمكــن القــول أن هــذا هــو القــرار األول الــذي اتخذتــه الحركــة بعــد ســنة . )١(تقريبــاً 
كوادر األكثر نشاطًا فـي ٬ واعتمد اتخاذه على المبادرة من ِقَبل مجموعة ال١٩٦٧
وقــد ال حــظ بعــض البــاحثين تمتــع قيــادة حركــة اإلخــوان بســمة المبــادرة . الحركــة

يـــــؤمن بضـــــرورة المبـــــادرة "كــــان أحمـــــد ياســـــين  محمـــــد المــــدهون أن ذكرحيــــث يـــــ
  .)٢("القيادية

ادة الحركـــة٬ ولـــم يكـــن هنـــاك فـــي المرحلـــة األولـــى شـــكلت هـــذه المجموعـــة قيـــ
أخـرى٬ ومـع الوقـت بـدأت أعـداد المنتمـين لإلخـوان أو مؤسسات تنظيميـة  كيانات

تتزايـــد٬ وترافـــق هـــذا مـــع اســـتحداث هياكـــل وأشـــكال ومؤسســـات ومراتـــب تنظيميـــة 
ـــد ـــة التنظيميـــة . تناســـب الواقـــع الجدي وأصـــبح تنظـــيم اإلخـــوان يتكـــون مـــن الهيكلي

  :التالية

  ة العامةاإلداري الهيئة-١
مسئولة عن الهيئـات اإلداريـة هي القيادة العليا للحركة في قطاع غزة وتكون 

٬ وقـــد تكّونـــت فـــي البدايـــة مـــن مجموعـــة الشخصـــيات التـــي )٣(لمختلـــف المنـــاطق
أحمد : ٬ وهؤالء األشخاص هم١٩٦٧بادرت للعمل بعد االحتالل اإلسرائيلي عام 

ياســـين٬ وٕابـــراهيم اليـــازوري٬ ومحمـــد الغرابلـــي٬ يمثلـــون مدينـــة غـــزة٬ ومحمـــود أبـــو 
 )٤(ها من مناطق شمال قطاع غزة٬ وعبـد الفتـاح دخـانخوصة يمثل جباليا وتوابع

                                                 
  . مقابلة أجراھا الباحث مع الشیخ أحمد یاسین )(۱
لش�یخ الش�ھید أحم�د یاس�ین٬ م�ؤتمر اإلم�ام الش�ھید أحم�د السلوك القیادي ل: مدھونمحمد ال )۲(

  .٬۱۰۸۸ ص٬۲ ج۲۰۰٥یاسین٬ مجلدان٬ الجامعة اإلسالمیة٬ غزة٬ 
  .من النظام الداخلي لجماعة اإلخوان المسلمین في قطاع غزة ۷۳المادة  )۳(
البك��الوریوس ف��ي  ف��ي قری��ة قط��رة٬ یحم��ل ش��ھادة ۱۹۳٤عب��د الفت��اح دخ��ان م��ن موالی��د  )٤(

الجغرافیا٬ وعمل مدیراً في مدارس وكال�ة الغ�وث الدولی�ة لتش�غیل الالجئ�ین ف�ي قط�اع غ�زة٬ 

ف��ي س��جون االح��تالل اإلس��رائیلي بتھم��ة المش��اركة ف��ي تأس��یس حرك��ة  ۱۹۸۸اعُتق��ل س��نة 

فلس��طیني إل��ى  ٬٤۰۰ وأبعدت��ھ س��لطات االح��تالل م��ع أكث��ر م��ن )حم��اس(المقاوم��ة اإلس��المیة 

لعض�ویة المجل�س  ۲۰۰٦ر جنوب لبنان٬ وعاد إلى أرض ال�وطن٬ وانُتخ�ب س�نة مرج الزھو

  .التشریعي الفلسطیني
 .مقابلة أجراھا الباحث مع األستاذ عبد الفتاح دخان
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ممــــثًال عــــن المنطقــــة الوســــطى٬ ومحمــــد عــــايش النجــــار ممــــثًال عــــن خــــانيونس٬ 
ـــة . )١(ومحمـــود محســـن ممـــثًال عـــن رفـــح وانُتِخـــب عبـــد الفتـــاح دخـــان رئيســـًا للهيئ

ـــك بـــأن  ـــازل عـــن هـــذه المهمـــة لألســـتاذ أحمـــد ياســـين معلـــًال ذل ـــة٬ لكنـــه تن اإلداري
يجـــب أن يكـــون مـــن منطقـــة غـــزة فهـــي مركـــز القطـــاع٬ إضـــافة إلـــى أن المســـئول 

األستاذ أحمد ياسين تتوفر فيه صفات القيادة٬ وأصبح األسـتاذ عبـد الفتـاح دخـان 
  .)٢(نائبًا للرئيس بشكل تلقائي

داخــل الهيئــة اإلداريــة العليــا٬ والتــي ُأطلــق عليهــا ايضــًا دارت نقاشــات طويلــة 
األولويات٬ هل تبـدأ الحركـة بمقاومـة االحـتالل؟ أم بشأن تحديد  ؛المكتب اإلداري

ُتعيد بناء ذاتها؟ وتعمـل علـى بنـاء جيـل جديـد يكـون قـادرًا علـى البـدء واالسـتمرار 
وُحســـم األمـــر بـــأن األولويـــة يجـــب أن تكـــون لصـــالح إعـــداد جيـــل . فـــي المقاومـــة

ع غـزة وتربيته٬ وٕاعادة بناء التنظيم٬ وأن الهدف المرحلي لحركة اإلخوان في قطـا
ويذكر األسـتاذ أحمـد ياسـين أن هـذا . )٣(يجب أن يقتصر على إنجاز هذه المهمة

القــرار اُتخــذ بعــد نقاشــات دارت بــين الــداخل والخــارج٬ حيــث ســافر األســتاذ أحمــد 
ـــو عـــزة ـــد اهللا أب ـــى عمـــان والتقـــى باألســـتاذ عب ـــدوبًا عـــن اإلخـــوان )٤(ياســـين إل ٬ من

كد الطرفان على أولويـة التربيـة وٕاعـادة المسلمين الفلسطينيين في مدينة عمان٬ وأ
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن الشـــيخ أحمـــد ياســـين كـــان ميـــاًال للبـــدء . )٥(بنـــاء التنظـــيم

بالعمــل العســكري منــذ اللحظــة األولــى وأبــدى هــذا الموقــف فــي الــداخل والخــارج٬ 
                                                 

٬ مرك�ز ۲اإلخوان المس�لمون وقض�یة فلس�طین ف�ي الق�رن العش�رین٬ ج: عبد الفتاح دخان )۱(

مقابلة أجراھ�ا الباح�ث م�ع . ٬۷٥ ص۱ ٬۲۰۰٤النور للبحوث والدراسات٬ غزة٬ فلسطین٬ ط

  .الشیخ أحمد یاسین
  .٬ ومقابلة أجراھا الباحث مع األستاذ أحمد یاسین۷٥مرجع سابق٬ ص: عبد الفتاح دخان )۲(
   .7ע٬ ٬1997 ירושלים٬ ארגמן הדפסת٬ השלום ותהליך חמאס: שבת יחזקאל) ۳(

Matthew Levit: Hamas Politics Charity and Terrorism in the Service of 
Jihad, Advanced Uncorrected Page Proof, New york, USA, 2006, p21.   

  .مقابلة أجراھا الباحث مع األستاذ أحمد یاسین
 .المصدر السابق )٤(
  .المصدر السابق )٥(
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ويمكـن القـول أن هــذا . )١(لكنـه التـزم بموقـف األغلبيـة التـي أصـبحت قـرارًا للحركـة
لقـــرار الثـــاني الـــذي اتخذتـــه الحركـــة منـــذ تأسيســـها٬ وقـــد تـــم اتخـــاذه بالتشـــاور هـــو ا

  .البسيط بين الداخل والخارج
واصلت هذه المجموعة القيادية عملها منذ البداية حتى منتصف السـبعينات٬ 
ـــدريس٬  ـــة هـــذه المجموعـــة كانـــت تعمـــل فـــي الت ـــم يطـــرأ عليهـــا أي تغييـــر٬ فغالبي ل

وا من الطالب في العادة٬ وكان العمـل ُمنَصـّبًا علـى والمنتسبين الجدد للحركة كان
أنشــــطة دعــــوة النــــاس لاللتــــزام بتعــــاليم الــــدين واالســــتقامة علــــى الصــــعيد الفــــردي 
والجماعي٬ واسـتمر االنسـجام الكامـل بـين المجموعـة القياديـة األولـى٬ ولـم تظهـر 
ة أي اختالفات أو تباينـات فـي الـرأي حتـى منتصـف السـبعينات٬ خاصـة وأن قيـاد

التنظـــيم كانـــت حريصـــة علـــى الـــربط بـــين األجيـــال الجديـــدة وقـــدامى اإلخـــوان مـــن 
خالل االحتفاالت العامـة التـي يتصـدرها قـدامى اإلخـوان مثـل أسـعد حسـنية وعبـد 
الـرحمن ســكيك وصـفوت النونــو٬ وبعـض الــزوار الــذين يـأتون إلــى قطـاع غــزة فــي 

دي٬ هـــــذه الصـــــيف مثـــــل عبـــــد الكـــــريم نصـــــار ومحمـــــد صـــــيام وٕاســـــماعيل الخالـــــ
االحتفـــاالت واللقـــاءات التـــي كانـــت تضـــم مختلـــف األجيـــال كانـــت ُتشـــعر الجميـــع 

  . )٢(بالترابط والثقة
ـــدأت تظهـــر بعـــض النقاشـــات داخـــل الحركـــة حـــول مســـائل  ـــك ب لكـــن بعـــد ذل

منها إعـادة ترتيـب األولويـات٬ ومسـألة المقاومـة المسـلحة ضـد االحـتالل٬ : عديدة
٬ حينهـــا لجـــأت )مثـــل بنـــاء المؤسســـات(وضـــرورة اســـتحداث آليـــات عمـــل جديـــدة 

لكــــي تُــــدار بداخلــــه ) مجلــــس الشــــورى(القيــــادة إلــــى اســــتحداث جســــم جديــــد وهــــو 
  .)٣(النقاشات وُتحسم الخالفات

                                                 
ومقابل��ة أجراھ��ا الباح��ث م��ع األس��تاذ أحم��د یاس��ین٬ . ۲٦مرج��ع س��ابق٬ ص: بش��یر ن��افع )۱(

  .باحث مع الشیخ سید أبو مسامحومقابلة أجراھا ال
 .مقابلة أجراھا الباحث مع سید أبو مسامح) ۲(
مقابلة أجراھا الباحث مع الشیخ أحمد یاسین٬ ومقابلة أجراھا الباحث م�ع الش�یخ س�ید أب�و  )(۳

  .مسامح
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ومــع نهايــة الســبعينات أصــبح المكتــب اإلداري ُينتخــب مــن مجلــس الشــورى٬ 
منــذ نهايــة الســـبعينات وحتــى انـــدالع  -كــل عـــامين-وقــد جــرت انتخابـــات دوريــة 

وقــد أفــرزت نتــائج االنتخابــات بعــض التغييــرات فــي عضــوية . نتفاضــة األولــىاال
  .)١(المكتب اإلداري

فــي رفــح حــدث تغييــر شــبه مســتمر حيــث تــم : ويمكــن رصــد التغييــرات التاليــة
انتخاب أشـخاص مختلفـين فـي الـدورات المختلفـة٬ ففـي إحـدى المـرات تـم انتخـاب 

أبــو الســبح٬ وبعــد ذلــك إبــراهيم أبــو اهللا  اهللا٬ وبعــده تــم انتخــاب عطــا غالــب نصــر
أما في خانيونس فقد تم التغيير لمرة واحدة حيث تم . )٢(مر٬ وبعده عيسى النشار

فــــي النصــــف األول مــــن الثمانينــــات٬  )٣(انتخــــاب الــــدكتور عبــــد العزيــــز الرنتيســــي
حتى بدايـــــة االنتفاضـــــة٬ وفـــــي منطقـــــة ممـــــثًال عنهـــــاواســـــتمر فـــــي قيـــــادة الحركـــــة 

بقــي األســتاذ عبــد الفتــاح دخــان ممــثًال عــن المنطقــة٬ لكــن المعســكرات الوســطى 
كأحــد عناصــر القيــادة الشـــابة  )٤(منطقــة البــريج أفــرزت الــدكتور إبـــراهيم المقادمــة

                                                 
مقابلة مع المھندس إسماعیل أبو شنب٬ ومقابل�ة م�ع الش�یخ س�ید أب�و مس�امح٬ ومقابل�ة م�ع  )۱(

 .یاسین الشیخ أحمد
  .مقابلة أجراھا الباحث مع سید أبو مسامح )۲(
٬ لج�أت ۱۹٤۷ -۱۰-۲۳ُولِد عبد العزیز الرنتیسي في قریة یبن�ا جن�وب فلس�طین بت�اریخ  )۳(

٬ وحص��ل عل��ى ۱۹٦٥أس��رتھ إل��ى قط��اع غ��زة عل��ى أث��ر النكب��ة٬ أنھ��ى دراس��تھ الثانوی��ة س��نة 

٬ مت�زوج وأب لس�تة م�ن ۱۹۷٦بكالوریوس  ث�م ماجس�تیر ط�ب م�ن جامع�ة اإلس�كندریة س�نة 

٬ عم��ل ف��ي مسش��فیات القط��اع٬ ث��م اش��تغل ۱۹۷۹األبن��اء٬ وانتم��ى إل��ى حرك��ة اإلخ��وان ع��ام 

محاضراً في الجامعة اإلسالمیة بغزة٬ وانُتخب لعضویة مجل�س إدارة الجمعی�ة الطبی�ة م�رات 

 الزھ�ور بت�اریخ حرك�ة حم�اس٬ واُبع�د إل�ى م�رج سبتھم�ة تأس�ی ۱۹۸۸عدیدة٬ ثم اعُتقل سنة 
  .۲۰۰٥بالقصف اإلسرائیلي سنة  ٬ ثم استشھد۱۷-۱۲-۱۹۹۲

مذكرات الشھید الدكتور عبد العزیز الرنتیسي٬ دار التوزیع والنش�ر اإلس�المیة٬ : عامر شّماخ

  .۱۰ -٬۷ ص۱ ٬۲۰۰٤القاھرة٬ مصر٬ ط
إبراھیم أحمد عبد الجواد المقادمة٬ ُولد في مخیم الشوا غرب مستشفى الشفاء بمدین�ة غ�زة )٤(

؛ وكانت اسرتھ قد ھاجرت إلى غزة من قریة بیت داراس٬ تلقى تعلیمھ ۱۹٥۲-٥-۱٤ریخ بتا

االبتدائي واإلعدادي في مدارس وكالة الغوث٬ ودرس الثانوی�ة ف�ي مدرس�ة الفالوج�ة الثانوی�ة 

ت�أثر المقادم�ة كغی�ره م�ن أھ�ل قط�اع غ�زة . في مخیم جبالیا؛ حیث انتقلت أسرتھ للعیش ھناك

ب��دأ  ۱۹٦۷شخص��یة ال��زعیم المص��ري جم��ال عب��د الناص��ر٬ وبع��د ھزیم��ة ب��الفكرة القومی��ة و

یتوجھ نح�و أفك�ار اإلخ�وان المس�لمین٬ وتع�ّرف عل�ى الش�یخ أحم�د یاس�ین٬ وانض�م عل�ى یدی�ھ 
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وفي الشـمال حـل عبـد الـرحمن تمـراز مكـان محمـود . التي دخلت المكتب اإلداري
  .)١(أبو خوصة

٬ )٢(محمـد شـمعة وفي غزة توفي محمـد الغرابلـي وانضـم إلـى المكتـب اإلداري
وفــــي بعــــض الــــدورات جــــرى تطعــــيم المكتــــب اإلداري بشخصــــيات إضــــافية مثــــل 

  .)٤(٬ والدكتور أحمد الملح)٣(المهندس إسماعيل أبو شنب
يتضــح مــن خــالل االســتعراض الســابق أن بــاب المشــاركة كــان مفتوحــًا أمــام 

ما نجـد قيـادة األجيال المختلفة٬ سـواء األجيـال الحركيـة أو األجيـال الُعمِرّيـة٬ فعنـد
٬ وانتمــى لإلخــوان ١٩٣٤وهــو مــن مواليــد عــام (تضــم كــل مــن عبــد الفتــاح دخــان 

٬ وانتمــى ١٩٥٢وهــو مـن مواليــد عــام (وٕابـراهيم المقادمــة ) فـي أواســط الخمســينات
وٕابراهيم أبو مر فهذا يعني أن القيادة تشمل أجيـاًال ُعمريـة ) ١٩٦٩لإلخوان سنة 

                                                                                                                    
٬ وبعد ذل�ك درس ط�ب األس�نان ف�ي مص�ر٬ وع�اد إل�ى ۱۹٦۸لحركة اإلخوان المسلمین سنة 

حرك��ة اإلخ��وان٬ واعتق��ل س��نة غ��زة وعم��ل ف��ي مستش��فى الش��فاء٬ وواص��ل نش��اطھ ف��ي إط��ار 

مع الشیخ أحم�د یاس�ین وأمض�ى ف�ي س�جون االح�تالل ثم�اني س�نوات٬ وبع�د خروج�ھ  ۱۹۸٤

واصل النشاط في إطار حركة حماس٬ واعتقل في سجون السلطة الفلسطینیة عدة م�رات٬ ث�م 

  .۲۰۰۳-۳-۸اسُتشِھد على ید قوات االحتالل بتاریخ 
الش�ھید ال�دكتور إب�راھیم المقادم�ة القائ�د والداعی�ة :وانمقابلة مع إبراھیم المقادمة٬ عاطف ع�د

  .٬۸۱ ص۲۰۰٤المجاھد٬ مركز أبحاث المستقبل٬ غزة٬ فلسطین٬ 
  .۷٦مرجع سابق٬ ص: عبد الفتاح دخان )۱(
٬ وانتم��ى لحرك��ة ۱۹۳٥محم��د ش��معة م��ن موالی��د مدین��ة المج��دل جن��وب فلس��طین س��نة  )۲(

۱۹٥٥ ٬ل مدرساً في وكال�ة الغ�وث من�ذ س�نة اإلخوان في الستینات من القرن العشرین٬ وعم

٬ ث�م أُبع�د إل�ى ۱۹۸۸اعتقلتھ سلطات االحتالل بتھمة المشاركة في تاسیس حركة حماس سنة 

  .٬۱۹۹۳ وعاد إلى قطاع غزة سنة ۱۹۹۲مرج الزھور سنة 
  .مقابلة أجراھا الباحث مع محمد حسن شمعة

حی�ث لج�أت أس�رتھ إل�ى المدین�ة ۱۹٥۰ ٬إسماعیل أبو ش�نب م�ن موالی�د مدین�ة غ�زة ع�ام  )۳(

درس ف���ي م���دارس غ���زة٬ وتخ���رج مھندس���اً م���ن الجامع���ات . ۱۹٤۸عل���ى أث���ر النكب���ة ع���ام 

٬ وح�ل عل�ى ماجس�تیر ۱۹۸۱المصریة٬ عمل في بلدیة غزة٬ ثم أصبح نقیب�اً للمھندس�ین س�نة 

ف��ي الھندس��ة المدنی��ة  م��ن الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة٬ وعم��ل محاض��راً ف��ي جامع��ة النج��اح 

 ۱۹۸۹وطنیة بنابلس٬ وقاد حركة حماس خ�الل االنتفاض�ة الفلس�طینیة األول�ى٬ اعُتق�ل س�نة ال
٬ وعم�ل بع��دھا محاض�راً ف�ي كلی�ة الھندس��ة ۱۹۹۷ف�ي س�جون االح�تالل٬ ث�م اُف��رج عن�ھ ع�ام 

  .۲۰۰٤بالجامعة اإلسالمیة٬ واسُتشھد بقصف طائرات االحتالل اإلسرائیلي سنة 
 .شنبمقابلة مع المھندس إسماعیل أبو 

  .مقابلة أجراھا الباحث مع سید أبو مسامح٬ ومقابلة مع المھندس إسماعیل أبو شنب )٤(
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 ١٩٤٧وهــو مــن مواليــد عــام (قيــادة الحركــة مختلفــة٬ كمــا أن انضــمام الرنتيســي ل
يعنـي أنـه لـم تكـن هنالـك حـواجز أمـام حـديثي العهـد ) ١٩٧٩وانتمى للحركة عام 

  .بالحركة عندما يمتلكون الكفاءة ويفوزون في االنتخابات

  مجلس الشورى-٢
ُيعتَبـــر أعلـــى هيئـــة قياديـــة للحركـــة٬ ولـــه الســـلطة العليـــا علـــى جميـــع الهيئـــات 

تشـــكل مجلـــس . )١(ان المنبثقـــة عنهـــا٬ وقراراتـــه ملزمـــة لهـــا جميعـــاً التنظيميـــة واللجـــ
الشـــورى األول فـــي منتصـــف الســـبعينات٬ وكـــان أقـــرب إلـــى المجلـــس االستشـــاري 

وجـــاء تشـــكيله . بهـــدف توســـيع دائـــرة التشـــاور حـــول القضـــايا الهامـــة والمســـتحدثة
يبـــًا بمبـــادرة مـــن القيـــادة العليـــا للحركـــة٬ وتكـــّون المجلـــس مـــن عشـــرين عضـــوًا تقر 

يمثلون المناطق المختلفة٬ وقد مّثل منطقة رفح في هذا المجلـس كـل مـن محمـود 
محســـن٬ وســـيد أبـــو مســـامح٬ وحســــين المصـــري٬ وٕابـــراهيم علـــوان٬ وٕابـــراهيم أبــــو 

  .)٢(مر
أما منطقة خانيونس فمّثلها الحاج محمد عايش النجار٬ ومنطقـة المعسـكرات 

٬ )٣(دخــان٬ واألســتاذ محمــد طــه الوســطى مّثلهــا فــي المجلــس األســتاذ عبــد الفتــاح
ـــل منطقـــة غـــزة كـــل مـــن األســـتاذ أحمـــد ياســـين٬ )٤(واألســـتاذ حمـــاد الحســـنات ٬ومّث

                                                 
  .من النظام الداخلي لجماعة اإلخوان المسلمین في قطاع غزة ٦٤المادة  )۱(
 .مقابلة أجراھا الباحث مع سید أبو مسامح )۲(
ي مدرس�ة القری�ة حت�ى ٬ تعل�م ف�۱۹۳۷محمد طھ من موالید قریة یبنا قض�اء الرمل�ة س�نة  )۳(

٬ أكم��ل ۱۹٤۸الص��ف الراب��ع االبت��دائي٬ وھ��اجر م��ع أس��رتھ إل��ى غ��زة عل��ى أث��ر النكب��ة ع��ام 

۱۹۸۸ ٬وحتى عام  ۱۹٥٦تعلیمھ٬ وعمل في مدارس وكالة غوث وتشغیل الالجئین منذ عام 

٬ وكان قد انتمى لحرك�ة اإلخ�وان ۱۹۹۰ویعمل مأذوناً شرعیاً في المنطقة الوسطى منذ العام 

  .الخمسینات من القرن العشرین٬ وواصل النشاط في صفوف الحركة في
 .مقابلة مع محمد طھ

٬ ُول�د وع�اش ف�ي مض�ارب الب�دو٬ ف�ي ۱۹۳٥حماد الحسنات من موالی�د بئ�ر الس�بع س�نة  )٤(

منطقة كانت تعیش على الزراعة والرعي٬ والتعلیم لم یكن منتشراً فیھ�ا٬ لج�أ م�ع أس�رتھ إل�ى 

٬ عمل في التدریس في وكالة الغوث٬ وترأس الجمعیة ۱۹٤۸كبة عام قطاع غزة على أثر الن

  .اإلسالمیة فرع النصیرات
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واألستاذ محمد حسن شمعة٬ وٕابراهيم اليازوري٬ وأحمد الملح٬ وداوود أبو خاطر٬ 
وٕاســماعيل أبــو شــنب٬ ومنطقــة شــمال قطــاع غــزة كــان ينــوب عنهــا عبــد الــرحمن 

  .تمراز
المجلس باختيار القاعدة٬ وٕانما جاء بتنسـيب وتعيـين مـن لم يأت تشكيل هذا 
٬ وعقد المجلس أول اجتماع لـه فـي بيـت الـدكتور أحمـد )١(القيادة التنفيذية للحركة

يـذكر سـيد أبـو مسـامح أن الهـدف مـن إيجـاد . الملح في حـي الزيتـون بمدينـة غـزة
ة علـى هذا المجلس هو تمثل روح اإلسالم فـي تكـريس مـنهج الشـورى٬ وأنـه خطـو 

طريــق بنــاء مؤسســات الحركــة٬ وأن تشــكيل هــذه المؤسســة جــاء بنــاء علــى مبــادرة 
قياديــة خالصــة٬ وأن القواعــد لــم يكــن لهــا أي تــأثير علــى اتخــاذ هــذا القــرار٬ لكــن 
يبـــدو أن هـــذا التفســـير غيـــر دقيـــق٬ فقـــد شـــهد منتصـــف الســـبعينات نقاشـــات فـــي 

فــي الجامعــات المصــرية٬  أوســاط الطــالب مــن أبنــاء الحركــة الــذين كــانوا يدرســون
وشملت هذه النقاشات موقف الحركة من القضية الفلسطينية وطريقة اتخاذ القرار 

٬ وفـــي هـــذا )٢(فيهـــا٬ ومـــدى مالءمـــة وقـــدرة القيـــادة علـــى مواجهـــة أعبـــاء المرحلـــة
أهل الحل (السياق جاء استحداث مؤسسة مجلس الشورى ليكون بمثابة مجلس لـ 

بــــالتعبير الحــــديث٬ وذلــــك لتحقيــــق مجموعــــة مــــن ٬ أو مجلــــس استشــــاري )والعقــــد
األهــداف تتمثــل فــي اســتيعاب قيــادات مــن األجيــال الجديــدة؛ التــي أنهــت دراســتها 
في الجامعات؛ وأصبح لها حضور في الميدان٬ وٕاشـعار األجيـال الجديـدة أن لهـا 

إضافة إلى تحقيق . حضورًا ودورًا في التشاور بشأن القرارات المصيرية والحاسمة
  .من االنسجام الداخلي بين األجيال داخل الحركة قدر

ومنــذ نهايــة الســبعينات أصــبح تشــكيل مجلــس الشــورى يــتم عبــر االنتخابــات 
الداخليـــة٬ وكـــان صـــاحب الحـــق فـــي االقتـــراع كـــل مـــن وصـــل إلـــى مرتبـــة نقيـــب 
                                                                                                                    

 .مقابلة مع حماد الحسنات
 .مقابلة مع المھندس إسماعیل أبو شنب )۱(
  .۳۰ -۲۸مرجع سابق٬ ص: بشیر نافع )۲(
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فــأعلى٬ أمــا األعضــاء الجــدد الــذين لــم يصــلوا إلــى مرتبــة نقيــب فــال يشــاركون فــي 
  .عملية االقتراع

وهنـــا يثـــور ســـؤال حـــول ســـبب حرمـــان األعضـــاء الجـــدد مـــن حـــق التصـــويت 
واالقتراع٬ ويبدو أن السبب يتمثـل فـي رغبـة القيـادة فـي إخضـاع األعضـاء الجـدد 
لمرحلة معمقة من التربية والتكوين الثقافي والوجداني إلـى أن يبلـغ درجـة التشـبع٬ 

يـــــديولوجي وبعـــــدها ُيعطـــــى حـــــق التصـــــويت للعضـــــو بعـــــد أن يكتمـــــل نضـــــجه األ
  .)١(والتنظيمي٬ وذلك للحفاظ على النقاء األيديولوجي للحركة

  الهيئات اإلدارية المحلية-٣
وفــي البدايــة . )٢(هــي الســلطة اإلداريــة للحركــة علــى مســتوى المنطقــة المحليــة

كانـت البنيـة التنظيميـة تتكــون مـن القيـادة العليـا ومــن يـتم تنظـيمهم مـن األعضــاء 
عـــداد المنتمـــين للتنظـــيم بـــدأت بنيـــة التنظـــيم تنتقـــل مـــن الجـــدد٬ وعنـــدما تكـــاثرت أ

مرحلة البسـاطة إلـى التركيـب شـيئًا فشـيئًا إلـى أن اسـتقرت بتقسـيم قطـاع غـزة إلـى 
  :)٣(المناطق التالية

 ٬ والتــي تشــمل جباليــا البلــد٬ ومخــيم جباليــا٬ وبيــت منطقــة شــمال قطــاع غــزة
ريــة مركزيــة تضــم الهيــا٬ وبيــت حــانون٬ حيــث يوجــد لهــذه المنطقــة هيئــة إدا

وتـم . مندوبين عن الهيئات اإلدارية الفرعية لكل منطقة من المنـاطق الفرعيـة
  .تمثيل الشمال بمندوب في المكتب اإلداري العام لقطاع غزة

 ٬ وتشمل أحياء الشجاعية والزيتون والـدرج٬ وينطبـق عليهـا منطقة شرق غزة
يـة مركزيـة٬ إضـافة ما ذكرناه عن المنطقة السابقة مـن حيـث وجـود هيئـة إدار 

إلى أن رئيس الهيئة اإلداريـة فيهـا يكـون ممـثًال للمنطقـة فـي المكتـب اإلداري 

                                                 
 .مقابلة مع الشیخ أحمد یاسین )۱(
  .۷٥ي قطاع غزة٬ المادة النظام الداخلي لجماعة اإلخوان المسلمین ف)۲(
 .مقابلة أجراھا الباحث مع محمد شمعة )۳(
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العــام٬ وهــذا األمــر ينطبــق علــى المنــاطق األخــرى التــي ســنورد أســماءها فــي 
  .الفقرات التالية

 ٬ وتشمل مخيم الشاطئ والشيخ رضوانمنطقة غرب غزة.  
 لصبرة٬ وتشمل حي الرمال وامنطقة وسط وجنوب غزة.  
 وتشـمل مدينـة ديـر الـبلح ومخيمهـا٬ ومخيمـات  منطقة المعسـكرات الوسـطى٬

  .المغازي والبريج والنصيرات
 وتشمل مدينة خانيونس ومخيماتها والقرى المحيطة بها منطقة خانيونس٬.  
 ٬ وتشمل المدينة ومخيماتها واألحياء التابعة لهامنطقة رفح.  

رر أن تجـــري انتخابـــات منتظمـــة كـــل ووفقـــًا لالئحـــة الداخليـــة للحركـــة فقـــد تقـــ
٬ ومـن ثـم يجـري كـل منطقـة مـن هـذه المنـاطقعامين النتخاب الهيئـات اإلداريـة ل

تشــكيل المكتــب اإلداري العــام ومجلــس الشــورى اللــذان يضــمان ممثلــي المنــاطق 
  .)١(المذكورة أعاله

  والعضوية العضو-٤
كل فلسطيني تعتبر حركة اإلخوان المسلمين أن العضوية فيها حق مكتسب ل

٬ وتقسـم الحركـة العضـوية )٢(مسلم آمن بمبادئ وأهداف الحركة وسياساتها العامة
العضو النصير٬ وهو المؤيد للحركـة دون أن ينـتظم : )٣(فيها إلى ثالثة أنواع هي

والعضـــو التمهيـــدي وهـــو الملتـــزم فـــي أســـرة تمهيديـــة بهـــدف إلحاقـــه . فـــي صـــفوفها
الذي التزم في صفوف التنظيم مـن خـالل والعضو الفاعل هو العضو . بالجماعة

إعطــاء بيعــة علــى الســمع والطاعــة لقيــادة التنظــيم٬ ويخضــع فــي الســنوات الــثالث 
األولى لعملية تربية على مبادئ وأفكـار وأهـداف ووسـائل عمـل التنظـيم٬ ويشـارك 

                                                 
 .مقابلة مع الشیخ أحمد یاسین) ۱(
  .۷النظام الداخلي لجماعة اإلخوان المسلمین في قطاع غزة٬ المادة ) ۲(
  .۸المصدر السابق٬ المادة )۳(
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ـــة المختلفـــة٬ خاصـــة تحمـــل  ـــة التربيـــة فـــي األنشـــطة التنظيمي بعـــد اســـتكمال عملي
  .المسئوليات

النقـاء األمنــي : )١(مكـن تحديـد شـروط العضــوية بثالثـة شـروط أساســية هـيوي
للفرد وعدم وجود أي انتماء أو تعاطف لديه مع أي حـزب أو فكـر آخـر٬ والتـدين 
الواضـــح٬ ومـــرور الفـــرد لفتـــرة تنشـــيطية تصـــل إلـــى ســـتة أشـــهر يـــتم خاللهـــا تقيـــيم 

  .)٢(لتنظيمانطباق المعايير السابقة عليه٬ كما يتم تهيئته لالنتماء ل
وتسبق عملية انضـمام العضـو الجديـد لحركـة اإلخـوان عمليـة إعـداد وتهيئـة٬ 
ويجــري انتقــاء ثالثــة أو أربعــة أفــراد مــن الشــباب المتــدينين ودمجهــم فــي مجموعــة 

٬ وُيطلق على العضو المنتمي لهذه األسرة لقـب )أسرة تنشيطية(ُيطلق عليها اسم 
  .)٣(ة أحد أعضاء الحركة المؤهلين٬ ويقود هذه األسرة التنشيطي)النصير(

تستمر جلسات األسرة التنشيطية مرة في األسبوع وتدرس منهج يشتمل علـى 
) مـاذا يعنـي انتمـائي لإلسـالم(حفظ جزء عّم واألحاديث األربعين النووية٬ وكتاب 

والهـــدف مـــن دراســـة هـــذا المـــنهج هـــو تجـــذير . )٤(للداعيـــة اإلســـالمي فتحـــي يكـــن
ســـيخ وتصـــليب العقيـــدة فـــي نفـــس وعقـــل النصـــير٬ وٕاكســـابه مفـــاهيم اإليمـــان٬ وتر 

الصــفات اإليمانيــة واألخالقيــة والســمت اإلخــواني٬ وبعــد ذلــك يجــري دراســة كتــاب 
للـدكتور صـادق أمـين؛ حيـث ) الدعوة اإلسـالمية فريضـة شـرعية وضـرورة بشـرية(

يؤسس هذا الكتاب لوجـوب وجـود حركـة تعمـل لنصـرة اإلسـالم مـن خـالل عـرض 
ة لما يسميه اإلخوان الجاهلية التي تعم العالم٬ والضعف الذي يسيطر صورة قاتم

علـــى المســـلمين٬ ممـــا يوجـــب تأســـيس جهـــد مـــنظم إلعـــادة بعـــث اإلســـالم وٕاقامـــة 
دولتـة٬ ثـم يسـتعرض التجـارب اإلسـالمية المختلفـة أمـام القـارئ٬ ويصـفها بأنهـا ال 

                                                 
ق للطباع��ة حرك��ة حم��اس وع��د ب��التحریر أم اس��تمرار لألزم��ة٬ آف��ا: عب��د الس��الم الحای��ك )۱(

  .٬۸۷ ص۱ ٬۲۰۰۳والنشر والتوزیع٬ غزة٬ ط
 .مقابلة أجراھا الباحث مع طالل قویدر٬ ومقابلة أجراھا الباحث مع یحیى العبادسة )۲(
  .مقابلة أجراھا الباحث مع األستاذ أحمد یاسین )۳(
 .ومقابلة أجراھا الباحث مع كنعان عبید. مقابلة أجراھا الباحث مع سید أبو مسامح )٤(
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فهـــم  -كتـــابحســـب هـــذا ال-تعبـــر عـــن اإلســـالم بمفهومـــه الشـــامل٬ أمـــا اإلخـــوان 
وحدهم الذين يملكـون هـذه الميـزة٬ وعنـدما ُيبـدي النصـير قناعـة بـاإلخوان٬ ورغبـة 
في االنتماء لهم؛ يجري تحذيره من األهوال والمخاطر التـي تترتـب علـى االنتمـاء 
لإلخـــوان٬ فـــإذا مـــا أصـــر النصـــير علـــى االنتمـــاء٬ يـــتم تكليفـــه مـــن قبـــل الشـــخص 

لألســـتاذ حســـن البنـــا٬ ورســـالة التعـــاليم ) ليمرســـالة التعـــا(الموكـــل بتجنيـــده بدراســـة 
تحتوي على أركان البيعة لإلخوان المسلمين٬ وهي إجمال لرؤيـة اإلخـوان حسـبما 

  .)١(قرر المؤسس حسن البنا في صورة أركان بيعة يتعهد الفرد بااللتزام بها
وبعـــد مناقشـــة هـــذه األركـــان تـــتم بيعـــة الفـــرد للجماعـــة علـــى الســـمع والطاعـــة 

ق عليــه ومــوروث مــن عهــد المؤســس٬ ليصــبح هــذا الفــرد عضــوا حســب نــص متفــ
٬ ويلتــزم إحــدى اُألســر )أخ(عــامًال فــي جماعــة اإلخــوان المســلمين٬ ويحمــل لقــب 

  .)٢(التنظيمية
لم يكن تنظيم اإلخوان مفتوحًا للعضوية٬ بل كانت العضوية فيـه قائمـة علـى 

عض يــــرى أن مبــــدأ االنتقــــاء فــــي محاولــــة لبنــــاء تنظــــيم نخبــــوي نــــوعي٬ لكــــن الــــب
اإلخـــوان لـــم يكونـــوا يتطلعـــون إلـــى بنـــاء تنظـــيم نـــوعي بالدرجـــة األولـــى٬ بـــل إلـــى "

. )٣("ه األمنــيظ علــى هويــة التنظــيم الفكريــة ونقائــاالنتشــار المــدروس الــذي يحــاف
اليحتــوي علــى أي "ويعتبــر عبــد الســالم الحايــك أن أســلوب اإلخــوان فــي التنظــيم 

لمطلـــوب لـــدى الفـــرد هـــو نضـــجه لقبـــول عمليـــة انتقـــاء نوعيـــة؛ فالنضـــج الفكـــري ا
ويرى الحايك أن هذه الطريقة في تجنيد األعضاء لم تُقّصر فقط في . )٤("االنتماء

٬ )٥("إبطــاء نمــو تنظــيم اإلخـــوان"جلــب ُنخــب نوعيــة فقـــط٬ بــل إنهــا ســاهمت فـــي 
وذلـك بسـبب قلــة أعـداد األعضــاء العـاملين القــادرين علـى تشــكيل ُاَسـر تنشــيطية٬ 

                                                 
 .مقابلة أجراھا الباحث مع أحمد بحر )۱(
  .ومقابلة أجراھا الباحث مع یحیى العبادسة. مقابلة أجراھا الباحث مع سید أبو مسامح )۲(
  .۸۷عبد السالم الحایك٬ مرجع سابق٬ ص )۳(
  .۸۸المرجع السابق٬ ص )٤(
  .۸۸المرجع السابق٬ ص )٥(
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ل فترة وصعوبة االنتظام في جلسة أسبوعية ألفراد ال تجربـة لهـم؛ وكذلك فإن طو 
كـــان يـــؤدي إلـــى عـــدم وصـــول الكثيـــرين إلـــى خـــط النهايـــة٬ إضـــافة إلـــى أن ســـرية 

  .)١(الجلسة كانت ُتخيف الكثيرين

  األسرة-٥
هــي اللبنــة األولــى فــي البنيــة التنظيميــة لحركــة اإلخــوان المســلمين٬ وتتكــون  

٬ ويقـوم النقيـب بتربيـة )النقيـب(رأسـهم شـخص ُيـدعى من ثالث أعضـاء جـدد٬ ويت
أعضــاء األســرة علــى مفــاهيم وأفكــار وأخــالق وقــيم ووســائل عمــل حركــة اإلخــوان 

  .)٢(ويتابع أنشطتهم

  النقيب-٦
النقيــب هــو العضــو الــذي اجتــاز مرحلــة التربيــة األولــى٬ وأصــبح قــادرًا علــى 

لعمــل التنظيمــي مــدة ال تأهيــل وتربيــة غيــره مــن األفــراد٬ بحيــث يكــون قــد مــارس ا
تقل عن سنتين٬ ثم يجتاز دورة تأهيل خاصة٬ وبعدها يتولى المسئولية عـن أسـرة 
. مكونـــة مـــن ثالثـــة أفـــراد٬ والنقيـــب هـــو أدنـــى مرتبـــة تنظيميـــة فـــي حركـــة اإلخـــوان

وينضــــم النقيـــــب إلـــــى مجلــــس ُيســـــّمى مجلـــــس النقبــــاء٬ ويترأســـــه شـــــخص ُيـــــدعى 
  .)٣(رقيب

  الرقيب-٦
ة التنظيميـة التاليـة بعـد النقيـب٬ ويكـون الرقيـب مسـئوًال عـن الرقيب هو المرتب

٬ ويشـرف )مجلـس النقبـاء(مجموعة من النقباء٬ وُيطلق على هذه المجموعـة اسـم 

                                                 
  .۸۸المرجع السابق٬ ص )۱(
  .۱٦اإلخوان المسلمین في قطاع غزة٬ المادة النظام الداخلي لجماعة )۲(
  .۱۸ ٬۱۹المصدر السابق٬ المادتان )۳(
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هذا المجلس على متابعة النشـاطات التربويـة لألعضـاء؛ إضـافة لألنشـطة العامـة 
  .)١(التي يمارسها األعضاء المنضوين تحت إطار هذا المجلس

  النقباءمجلس -٧
ويرأسـهم شــخص يحتــل ) نقبــاء ٤-٣(هـو مجلــس يضـم مجموعــة مــن النقبـاء 

رتبــــة رقيــــب٬ ويشــــرف علــــى النشــــاطات التربويــــة والتنظيميــــة واألنشــــطة العامــــة٬ 
وتنظـــــيم األعضـــــاء الجـــــدد فـــــي إطـــــار األعضـــــاء المنضـــــوين تحـــــت إطـــــار هـــــذا 

  .)٢(المجلس

  مجلس الرقباء-٨
ويترأسـهم الرقيـب األقـدم ) بـاءرق ٤-٣(هو مجلس يضم مجموعة من الرقبـاء 

أو األكثــر كفــاءة٬ ويشــرف علــى النشــاطات التربويــة والتنظيميــة واألنشــطة العامــة 
  .)٣(في إطار األعضاء المنضوين تحت إطاره

  :اللجان-٩
بالتــدريج أنشــأت الحركــة مجموعــة مــن اللجــان التابعــة للمكتــب اإلداري٬ ومــن 

االقتصــــادية٬ والجهــــاز العســــكري٬  اللجنــــة السياســــية٬ واللجنــــة: أهــــم هــــذه اللجــــان
  .)٤(والجهاز األمني

  اللجنة السياسية
قرر اإلخوان المسلمون في نهاية السـبعينات تشـكيل لجنـة سياسـية لبحـث مـا 
يجري من تطورات سياسـية٬ وتحديـد المواقـف منهـا٬ خاصـة أن هنـاك الكثيـر مـن 

                                                 
  .۲۳ ٬۲٤المصدر السابق٬ المادتان )۱(
 .۲٥النظام الداخلي لجماعة اإلخوان المسلمین في قطاع غزة٬ لمادة ) ۲(
 .۲٦المصدر السابق٬ المادة ) ۳(
  .مقابلة أجراھا الباحث مع الشیخ أحمد یاسین )٤(
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ًا داخـل صـفوف التطورات قد تالحقت وأّثرت في الواقع الفلسطيني٬ وأحـدثت نقاشـ
يوســف : اإلخــوان منــذ منتصــف الســبعينات٬ وكــان مــن أعضــاء اللجنــة السياســية

  .)١(رزقة٬ وٕاسماعيل أبو شنب٬ وعماد العلمي٬ وعاطف عدوان
قامت اللجنة السياسية بإعداد أرشيف من الصحف حول ما ُينشر من أخبار 

اء الحركــــة٬ ومقــــاالت وتقــــارير٬ وقامــــت بكتابــــة التعميمــــات الداخليــــة لتثقيــــف أبنــــ
ـــى  ـــات العامـــة التـــي حملـــت مواقـــف الحركـــة للجمهـــور٬ إضـــافة إل وصـــاغت البيان
مســاهمتها فــي تحديــد موقــف الحركــة مــن القضــايا المطروحــة مثــل خطــة التنميــة 

  .)٢(األردنية٬ والمؤتمر الدولي٬ واالتفاق األردني الفلسطيني

  اللجنة االقتصادية
ان المســـلمين٬ وتزايـــدت أعـــداد عنـــدما تكـــاثرت أعـــداد المنتمـــين لحركـــة اإلخـــو 

خريجــي الجامعــات مــن بيــنهم٬ بــدأت تتــزاحم األفكــار واالقتراحــات لتطــوير العمــل 
وتوســـيعه٬ وفـــي هـــذا الســـياق بـــدأ التفكيـــر بالتوجـــه لالســـتثمار االقتصـــادي وذلـــك 

تـــوفير فـــرص عمـــل للخـــريجين٬ والتأســـيس لتـــوفير : لتحقيـــق هـــدفين رئيســـيين همـــا
ولتحقيــق هــذه األهــداف اتخــذت الهيئــة . )٣(لحركــةمصــادر دخــل لتمويــل أنشــطة ا

٬ وكان على رأس اللجنة ١٩٨٣اإلدارية العامة قرارًا بتشكيل لجنة اقتصادية سنة 
  . )٤(الشيخ أحمد ياسين٬ وعضوية موسى أبو حسين وآخرين

تقــدم الــدكتور إبــراهيم المقادمــة بــاقتراح لّلجنــة يقضــي بإنشــاء مزرعــة للعجــول 
دينــار أردنــي٬ وبالفعــل تــم تأســيس المزرعــة وأشــرف عليهــا  رأســمالها خمســة آالف

                                                 
 .مقابلة مع سید أبو مسامح )۱(
 .المصدر السابق )۲(
 .مقابلة مع موسى أبو حسین )۳(
 .مقابلة مع موسى أبو حسین )٤(
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بعــــد حـــوالي ســــنتين مــــن لكــــن المزرعــــة لـــم تــــنجح٬ ف ين٬الـــزراعي ينالمهندســــأحـــد 
  . )١(إنشائها انتهت إلى الفشل

وأنشأت الحركة أيضًا مكتبة المنار٬ وهي مكتبة تجارية٬ وأوكل سعيد بخيـت 
ـــوفير الكتـــاب  ـــة بت اإلســـالمي٬ وعملـــت فـــي مجـــال بإدارتهـــا٬ ســـاهمت هـــذه المكتب

إلــى  ذه التجــارب البســيطة التــي لــم تنتــههــ. )٢(القرطاســية٬ لكنهــا لــم ُتحقــق أرباحــاً 
نجـــاح جعلـــت الحركـــة تتوصـــل إلـــى قناعـــة بـــأن المشـــاريع االقتصـــادية المملوكـــة 
للحركــة غيــر مجديــة٬ لهــذا توقفــت الحركــة عــن المبــادرة إلــى تأســيس مشــروعات 

  .)٣(اقتصادية
٬ وعندما خرج الشيخ ١٩٨٤ترة اعتقال الشيخ أحمد ياسين عام تخلل هذه الف

مــن المعتقــل ُأعيــد اســتئناف نشــاط اللجنــة االقتصــادية٬ وكــان الشــيخ علــى رأســها 
  . )٤(أيضًا٬ وكان من أعضائها موسى أبو حسين ونبيل الزهارنة

استخلصـــت اللجنــــة الجديــــدة العبـــر مــــن مصــــير المشـــاريع الســــابقة٬ وقــــررت 
اء مشــــاريع مملوكــــة للحركــــة٬ بــــل ركــــزت نشــــاطها علــــى تقــــديم التوقــــف عــــن إنشــــ

القروض لمن يحتاج إليها من الشباب٬ سواء كانت هذه القروض لغرض تأسـيس 
مشــــاريع اقتصــــادية٬ أو للــــزواج٬ أو ألغــــراض الدراســــة٬ ومــــع انــــدالع االنتفاضــــة 
بلغـــت حجـــم القـــروض التـــي قـــدمتها الحركـــة ألعضـــائها حـــوالي مائـــة ألـــف دينـــار 

  .)٥(أردني

  الجهاز العسكري

                                                 
 .المصدر السابق )۱(
 .المصدر السابق )۲(
 .مقابلة مع محمد شمعة )۳(
 .مقابلة مع موسى أبو حسین )٤(
 .المصدر السابق )٥(
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بعد مشاورات بين الداخل والخـارج علـى بـدء  ١٩٨٠قرر اإلخوان المسلمون عام 
اإلعداد لخوض العمل العسكري ضد االحتالل٬ وصدر القرار عن مجلس شورى 

وتــم . اإلخــوان المســلمين الفلســطينيين فــي الــداخل والخــارج والــذي ُعقــد فــي عمــان
د ياســـين٬ وتعـــرض هـــذا المجلــــس تشـــكيل مجلـــس عســـكري بإشـــراف الشـــيخ أحمـــ

لضــربة مــن المخــابرات اإلســرائيلية٬ واعتقلــت قيادتــه٬ وأعيــد تشــكيل الجهــاز ســنة 
ـــــة فـــــي إعـــــادة ١٩٨٦ ٬ ومـــــرة أخـــــرى كـــــان الشـــــيخ أحمـــــد ياســـــين مشـــــاركًا بفعالي
هـــذا ونقتصـــر هنـــا علـــى هـــذا القـــدر٬ ونعـــود للحـــديث بالتفصـــيل عـــن . )١(تأسيســـه

  .الموضوع في الفصل الرابع

  األمني الجهاز
ـــًا فـــي قطـــاع غـــزة٬ وكـــان  ١٩٨٣أنشـــأ اإلخـــوان المســـلمون ســـنة  جهـــازًا أمني

الهــدف مــن هــذا الجهــاز متابعــة مــا يجــري فــي قطــاع غــزة٬ خاصــة علــى صــعيد 
نشاط العمالء٬ ووقف على رأس هذا الجهاز الشيخ أحمد ياسين ومعـه ثالثـة مـن 

ونقتصـــر هنـــا  .)٢(خالـــد الهنـــدي٬ ويحيـــى الســـنوار٬ وروحـــي مشـــتهى: الشـــباب هـــم
  .عن هذا الموضوع في الفصل الرابععلى هذا القدر٬ ونعود للحديث بالتفصيل 

                                                 
  .۲۲۱مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین )۱(
  .۲۲۲المرجع السابق٬ ص  )۲(
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   قطاع غزة والضفة الغربية واألردن العالقة بين اإلخوان في
مــــن غيــــر الواضــــح مــــدى التنســــيق الــــذي يــــتم بــــين "يقــــول زيــــاد أبــــو عمــــرو 

. شعارًا واحـداً  فاإلخوان يرفعون. تنظيمات اإلخوان في قطاع غزة والضفة الغربية
لكــــــن  ٬واألمــــــر المؤكــــــد هــــــو أن هنــــــاك تفاهمــــــًا وانســــــجامًا ايــــــديولوجيًا وسياســــــياً 

الممارسات اليومية العملية لم تكن منسجمة بالكامل٬ وٕان كان هناك تنسيق وقت 
األزمـــات ســـواء مـــن خـــالل إصـــدار بيانـــات٬ أو مـــن خـــالل إرســـال أنصـــار إلـــى 

  .)١( "القوى الوطنية جامعات الضفة للمشاركة في المواجهات مع
انضوى اإلخـوان المسـلمون  ١٩٦٧بعد العام "في نفس الوقت يذكر أنه  لكن

في الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن تحت لواء تنظيم إخـواني فلسـطيني أردنـي 
ـــــد يخضـــــع لقيـــــادة واحـــــدة٬ ويطلـــــق عليـــــه  اإلخـــــوان المســـــلمون فـــــي األردن (موحَّ

شـاؤول مشـعال وأبراهـام سـيلع حيـث يـذكران ويتفق مع هـذا الـرأي . )٢( )"وفلسطين
أن اإلخــوان المســلمين اســتفادوا مــن ســهولة االتصــال بــين الضــفة والقطــاع تحــت 
االحـــتالل اإلســـرائيلي٬ فعملـــوا علـــى توحيـــد التنظـــيم فـــي الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع 

اسـتطاعت  ١٩٦٧وتؤكد مصادر حركة اإلخوان المسلمين أنه بعد العـام . )٣(غزة
  .)٤(ي تنظيمًا موحدًا في الضفة الغربية وقطاع غزةالحركة أن تبن

  
  
  
  

                                                 
الحركة اإلسالمیة في الضفة الغربی�ة وقط�اع غ�زة٬ دار األس�وار٬ عك�ا٬ : زیاد أبو عمرو )۱(

  .٬٤۱ص۱۹۸۹
  .۲۸المرجع السابق٬ ص) ۲(
 לאור הוצאה� למשקל. ופשרה אלימות חמאס זמן: סלע ואברהם משעל שאול )۳(

  .  41 ע .1999. אביב תל. חמד וספרי אחרונות ידיעות של מיסודן
  .ومقابلة مع عبد الفتاح دخان. ومقابلة مع حماد الحسنات. مقابلة مع األستاذ أحمد یاسین )٤(
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  صناعة القرار لدى اإلخوان المسلمين في قطاع غزة

اتخــذت الحركــة فــي فتــرة الدراســة مجموعــة مــن القــرارات التــي يمكــن وصــفها 
  :)١(بأنها قرارات كبيرة وهذه القرارات هي

طــاء األولويــة إعــادة بنــاء التنظــيم وتطــويره حســب المعطيــات المســتجدة٬ وٕاع .١
  .للتربية وتأجيل المقاومة

  .تأسيس مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني .٢
  .االنخراط في العمل النقابي .٣
  .اتخاذ القرار باالستعداد والبدء بالعمل العسكري .٤
  .الدخول في مجموعة من المواجهات والمصالحات مع القوى الوطنية .٥
د إجــراء االنتخابــات تطــوير بنيــة التنظــيم واســتحداث مجلــس الشــورى واعتمــا .٦

  .الدورية الختيار قيادات الحركة
يتضــح مــن خــالل اســتطالع آراء مجموعــة كبيــرة مــن قيــادات وكــوادر حركــة 
اإلخوان أن اتخـاذ القـرارات كـان فـي الغالـب يـتم بصـورة مبسـطة للغايـة٬ فأعضـاء 

٬ وغــــالبيتهم منســــجمون بشــــكل كبيــــر مــــع أنفســــهم التنظــــيم ال زال عــــددهم قلــــيالً 
م وقياداتهم٬ وكلما تقدم النشطاء من الكوادر بفكرة أو مشـروع كـان الشـيخ وأهدافه

أحمــد ياســين ُيعطــي موافقتــه بــدون تعقيــدات أو بيروقراطيــة٬ وُيقنــع بقيــة أعضــاء 
٬ وتنطبــــق هــــذه الطريقــــة المبســــطة علــــى مجمــــل القــــرارات )٢(القيــــادة بهــــذا القــــرار

كبيرًا مـن التشـاور والدراسـة  باستثناء قرار العمل العسكري الذي كان يستغرق قدراً 
وُيضـــاف إلـــى مـــا تقـــدم أن القـــرارات اُتخـــذت . )٣(والتواصـــل بـــين الـــداخل والخـــارج

                                                 
ومقابل�ة أجراھ�ا الباح�ث م�ع س�ید أب�و . مقابلة أجراھا الباح�ث م�ع یحی�ى موس�ى العبادس�ة )۱(

 .مسامح
حی�ى موس�ى ومقابل�ة أجراھ�ا الباح�ث م�ع ی. مقابلة أجراھا الباحث مع الشیخ أحم�د یاس�ین )۲(

 . العبادسة
 .مقابلة أجراھا الباحث مع یحیى موسى العبادسة )۳(
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اســـتجابة لضـــغوط ونقاشـــات وحـــراك  -مثـــل قـــرار تشـــكيل مجلـــس شـــورى�أحيانـــًا 
داخلـي ونقاشــات بشــأن إعــادة ترتيــب األولويــات٬ وكــذلك كمحاولــة الســتيعاب هــذا 

  .الصف الداخلي٬ وتخليصه من التوتراتالحراك والحفاظ على متانة 

  العالقة بين القيادة والقاعدة
يتحــــدث أعضــــاء اإلخــــوان المســــلمين عــــن حميميــــة العالقــــات الداخليــــة بــــين 
األفراد مع بعضهم البعض٬ وبين القاعدة والقيادة٬ ويعـزون ذلـك إلـى قلـة األعـداد 

والقـيم٬ خاصـة  في بدايات تأسـيس الحركـة٬ إضـافة إلـى صـرامة االلتـزام بالمبـادئ
٬ وعنــدما كــان يشــعر األعضــاء بــأن لــديهم )١("األخــوة"أن أحــد أركــان البيعــة هــو 

شـــكوى أو انتقـــاد كـــانوا يتوجهـــون لمســـئولهم المباشـــر٬ فـــإن اســـتجاب لهـــم تيســـرت 
األمــــور٬ وٕان لــــم يســــتجب فــــإن الطريــــق إلــــى بيــــت الشــــيخ أحمــــد ياســــين مفتوحــــة 

٬ فـذهب ن شـدة المسـئولمـ جد فـي المسـ بعض اإلخوةاشتكى للجميع٬ وحدث أن 
أحدهم للشيخ أحمد ياسين واشـتكى مـن شـدة مسـئوله٬ فمـا كـان مـن الشـيخ إال أن 

 مســـئولأحضــر المســئول وتبــاحثوا جميعــًا فـــي األمــر٬ وأعطــى الشــيخ تعليماتــه لل
  .)٢(٬ وخرج الجميع يغمرهم الرضابتغيير طريقته في التعامل مع األفراد
مجموعــة مــن االنتقــادات للعالقــات الســائدة  لكــن عبــد الســالم الحايــك ُيســّجل

داخل تنظيم حركة اإلخوان بناء على تجربتـه الشخصـية٬ وتتمثـل هـذه االنتقـادات 
اعتماد التنظـيم علـى تقـديم التقـارير  النقطة األولى تتمثل في: )٣(في النقاط التالية

                                                 
۱۹٦۲ ٬-٤-۱٥ُولد خالد یونس عبد العزیز الخالدي في مخیم الشاطئ بمدینة غزة بت�اریخ )۱(

عشیة النكبة٬ درس االبت�دائي واإلع�دادي ف�ي  ۱۹٤۸وقد ھاجرت أسرتھ إلى مدینة غزة عام 

ف�ي مدرس�ة فلس�طین الثانوی�ة٬ أكم�ل تعلیم�ھ الع�الي وحص�ل  مدارس وكالة الغ�وث٬ والثانوی�ة

على شھادة الدكتوراة في التاریخ اإلسالمي من الجامعة األردنی�ة٬ ویعم�ل أس�تاذاً للت�اریخ ف�ي 

  .الجامعة اإلسالمیة بغزة
 .مقابلة أجراھا الباحث مع خالد الخالدي

 .مقابلة أجراھا الباحث مع خالد الخالدي )۲(
  .۱۰۱ -۹۹مرجع سابق٬ ص: الحایكعبد السالم  )۳(
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ضـــة الشـــفوية مـــن المســـتويات األدنـــى إلـــى األعلـــى؛ معتبـــرًا أن هـــذه التقـــارير ُعر 
 لتقـارير فـي كـل مرحلـة٬ خاصــةللتحريـف وسـوء الفهـم؛ خاصـة أنـه يــتم اختصـار ا

يبدو أن و  .إذا كان الذين يقدمون التقرير غير مدربين على هذا النوع من التقارير
الحايـــك يعتبـــر أن التقـــارير التـــي تُنقـــل عـــن األفـــراد وتقييمـــاتهم عبـــر نقيـــبهم هـــي 

سـرة ل التنظيم٬ وهذا غيـر صـحيح٬ فكـل أالتقارير الوحيدة التي يجري تداولها داخ
 ٬ وهكــذامنطقــة٬ وكــل لجنــة٬ وكــل مســجد ترفــع تقريرهــا عبــر النقيــب٬ وكــذلك كــل

ــ التقــارير متنوعــة؛ بعضــها عــن األفــراد٬ والــبعض اآلخــر عــن األنشــطة التــي إن ف
  .يمارسها األفراد أو اللجان أو المساجد

يختفي تقريبًا٬ وال يظهر أن صوت األفراد  هينتقادات االالنقطة الثانية من و 
التقارير ُتختصر٬ ويسقط  يذكر أنفي األوساط القيادية إال ما ينقله المسئولون٬ و 

نظـــرًا لضـــيق الوقـــت وكثـــرة المشـــاغل٬  إلـــى مجلـــس النقبـــاء بعضـــها فـــي الطريـــق
تنحصر مسئولية مجلس النقباء في متابعة ما يرشـح مـن مشـاكل ومعلومـات إن و 

. ء فــإن صــوت األفــراد يختفــي تقريبــاً مجلــس الرقبــا أمــاُوجــد الوقــت الكــافي لــذلك٬ 
ويذهب الحايك إلى القول أن عناصر التأثير المتبادل بـين الطـرفين تأخـذ اتجاهـًا 

  .واحدًا ومتقطعًا من أعلى إلى أسفل
لكن الحايك يعود ليقول أن االتصاالت الفعالة بين األفراد والقيـادة كانـت تـتم 

نــوات التنظيميــة العاديــة٬ وكانــت هــذه القنــوات مــن خــالل تجــاوز أو اختصــار الق
المختصــرة هــي وســيلة القيــادة الفعالــة٬ األولــى لمعرفــة مــا يجــري داخــل التنظــيم٬ 

ـــر . ضـــرورات ومـــن ثـــمَّ عالجهـــاوٕادراك التنظـــيم وٕادراك طبيعـــة المشـــاكل وال ويعتب
عيـــب فـــي بنيـــة التنظـــيم يجـــب الحايـــك أن هـــذه وســـيلة جيـــدة ولكنهـــا تنبـــئ عـــن 

  .ةيرسمالقنوات التنظيمية ال نها ُتعّطلعالجه٬ أل
ماكينـة العمـل الحقيقيـة لتنظـيم الـدعوة لـم تكـن فـي الهـرم ويستنتج الحايـك أن 

ويعتبر أن الفعالية كانت من خالل اللجان واألجهـزة الفرعيـة . التنظيمي األساسي
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واُألطــر النقابيــة٬ وهــي لجــان ذات مرونــة واســعة وال مركزيــة فــي الغالــب٬ ويعتبــر 
حايك أن اإلخوان أثبتوا تميزًا فـي كـل هـذه السـاحات مـنحهم فرصـة التحـول إلـى ال

  .)١(الساحة الفلسطينية منذ وقت مبكر طرف مركزي في
يمكـــن القـــول أن انتقـــادات الحايـــك تعكـــس تجربـــة شخصـــية حـــدثت معـــه فـــي 

لكـن إن صـح مـا  بشـكل كامـل٬ منطقته٬ وبالتـالي ال يمكـن تعميمهـا علـى التنظـيم
ذا الصــــدد فــــإن حركــــة ُتعيــــد بنــــاء صــــفوفها بعــــد أن فقــــدت غالبيــــة يقولــــه قــــي هــــ

عناصرها وكوادرها ال يتوقـع المـرء منهـا أن تعمـل وفـق اللـوائح واألطـر التنظيميـة 
بشــكل صــارم؛ خاصــة فــي المراحــل األولــى إلعــادة بنــاء التنظــيم٬ بــل إن المراقــب 

تعـّوض ضـعف يتوقع تدخالت أكثر سفورًا من جانب القيـادات ذات الخبـرة؛ لكـي 
  .الخبرات عند النشطاء الميدانيين

                                                 
  .۱۰۱المرجع السابق٬ ص )۱(
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  المبحث الثاني
  التنظيم النسائي

بدأ العمل الموجه للمرأة من نقطـة الصـفر علـى صـعيد النشـاط والعمـل٬ لكـن 
علـى صــعيد الرؤيــة وتحديــد األدوار فــإن الميــراث الفكــري لإلخــوان المســلمين كفــل 

لقضية المرأة إلى النصوص هذه المسألة٬ ويستند اإلخوان في تصورهم وعالجهم 
الشرعية اإلسالمية٬ فهم يهتمون بالمرأة ألنها العامـل األول فـي صـياغة الناشـئة٬ 
ومن ثم فهي المؤثر األول في اتجاه األمة٬ وألنها أساس األسرة التي هي عنـدهم 

ويعتقــدون أن اإلســالم جعــل المــرأة شــريكة الرجــل فــي الحقــوق . )١(قاعــدة المجتمــع
نهـــا مســـاوية للرجـــل فـــي اإلنســـانية والقـــدر٬ وأنـــه كفـــل لهـــا حقوقهـــا والواجبـــات٬ وأ

ـــى أنهـــا إنســـان كامـــل  الشخصـــية والمدنيـــة والسياســـية بشـــكل كامـــل٬ وعاملهـــا عل
 .)٢(اإلنسانية له حق وعليه واجب

ويعتقــد اإلخــوان أن نظــام المجتمــع المســلم يقــوم علــى منــع االخــتالط وعلــى 
التبـــرج٬ ومنـــع خلوتهـــا بـــاألجنبي؛  فـــرض الحجـــاب الشـــرعي علـــى المـــرأة٬ وتحـــريم

حرصـًا علـى سـالمة المجتمـع مـن شــيوع الفاحشـة٬ ويسـتندون فـي تقريـر ذلـك إلــى 
ويــرى اإلخــوان أن التجــاذب الفطــري أساســي فــي العالقــة . )٣(النصــوص الشــرعية

بين المرأة والرجل؛ وأن غايتـه التعـاون علـى حفـظ النـوع واحتمـال متاعـب الحيـاة٬ 
لزواج بالتربية والتشريع٬ وحدد العالقة بـين الـزوجين فـي البيـت وقد نّظم اإلسالم ا

 .)٤(على أساس التشاور والمعاملة بالمعروف٬ وقوامة الرجل

وبالنســبة لعمــل المــرأة فهــم يــرون أن أساســه فــي البيــت مــع زوجهــا وأوالدهــا٬ 
وٕاذا دعتها ضرورة لغير ذلـك٬ فعليهـا االلتـزام بشـروط الخـروج٬ ويـرون أن لهـا أن 

                                                 
  .۱۲۳معالم في الطریق٬ ص: سید قطب )۱(
  .۲۰۳المرأة المسلمة٬ ص: حسن البنا )۲(
  .۲۰٦المرأة المسلمة٬ ص: حسن البنا )۳(
  .۲۰٤المرجع السابق٬ ص )٤(
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ويــرون أن تعلــيم . )١(ب إلــى المســاجد والمــدارس ومــا تضــطر إليــه مــن أعمــالتــذه
المرأة ضروري في حدود االهتمام بالتهذيب٬ وتعليمها ما ال غنى عنه مثل الدين 
والتــاريخ والحســاب وتــدبير المنـــزل٬ وتربيــة األطفــال٬ بحيـــث ُيمنــع االخــتالط فـــي 

  .)٢(مراحل التعليم المختلفة
أة مع حركة اإلخوان المسـلمين فـي قطـاع غـزة٬ فإنـه وعلى صعيد تفاعل المر 

 -١٩٦٧المرحلـــة األولـــى منـــذ العــــام : يمكـــن تقســـيم فتـــرة الدراســـة إلـــى مـــرحلتين
فـي المرحلـة األولـى لـم يـتم . ١٩٨٧ -٬١٩٨٠ والمرحلة الثانية منذ العـام ١٩٧٩

فــي ذلــك  العمــل التنظيمــي شــائعةتنظــيم أي امــرأة٬ ولــم تكــن مشــاركة المــرأة فــي 
قـــت٬ ولـــم يكـــن موضـــوع المـــرأة مطروحـــًا للنقـــاش العـــام٬ إذ كـــان تركيـــز أغلـــب الو 

الفلســطينيين ينصــب علــى فكــرة التضــحية مــن أجــل الــوطن٬ وبالتــالي فــال مجــال 
إضـافة إلـى . )٣(شـرائح اجتماعيـة ضـعيفة أو مهمشـةل أو دور للحديث عـن حقـوق

مرأة هـو داخـل أن المجتمع الفلسطيني بشكل عام كان يعتبر أن الدور األساس لل
بيتهـــا٬ وأن مشـــاركتها فـــي الحيـــاة العامـــة يترتـــب علـــى وجـــود ضـــرورة٬ وفـــي هـــذا 

واقــــع "رأة إلــــى الســــياق تعــــزو نضــــال الهنــــدي العوامــــل التــــي تحــــد مــــن نشــــاط المــــ
كـــان مــــا يـــزال ينظــــر إلــــى المـــرأة علــــى اعتبـــار أنهــــا ضــــلع  المجتمـــع الفلســــطيني

  . )٤("قاصر
د ياسـين وبعـض الكـوادر األخـرى بـدأت لكن قيادة الحركة ممثلـة بالشـيخ أحمـ

توجه بعـض االهتمـام للمـرأة٬ وعلـى سـبيل المثـال فقـد حـرص الشـيخ أحمـد ياسـين 
                                                 

  .۲۱۳المرجع السابق٬ ص )۱(
  .۲۰٥المرجع السابق٬ ص )۲(

  .۷۷ -۷٥رسائل اإلمام الشھید٬ ص مجموعة: حسن البنا
نساء على تقاطع طرق الحركات النسویة الفلسطینیة ب�ین الوطنی�ة والعلمانی�ة : إصالح جاد)۳(

والھوی���ة اإلس���المیة٬ تعری���ب فیص���ل ب���ن خض���راء٬ م���واطن المؤسس���ة الفلس���طینیة لدراس���ة 

  .۳۱ -٬۲٦ ص۲۰۰۸الدیمقراطیة٬ رام هللا٬ فلسطین٬ 
٬ دار الكرمل ۱۹۹۲ -۱۹۰۳واء على نضال المرأة الفلسطینیة أض: نضال محمد الھندي )٤(

  .٬٤۱ ص۱۹۹٥للنشر والتوزیع٬ عمان٬ األردن٬ 
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على  تنظيم ندوة أسبوعية للنساء في مسجد العباس منذ مطلع السبعينات٬ كانت 
تغلــب علــى هــذه النــدوات الطــابع الفقهــي وتعريــف النســاء بأحكــام الــدين العامــة٬ 

ة بالنســـاء٬ وحــــث المـــرأة علــــى التـــزام الحجــــاب٬ واالبتعـــاد عــــن واألحكـــام الخاصــــ
السفور واالختالط وما ُيسميه اإلخوان األفراح الماجنة٬ والدور المركزي للمرأة في 

  . )١(رعاية البيت واألسرة
وشهدت هذه المرحلة اهتمام الحركـة بطباعـة ونشـر بعـض الكتـب اإلسـالمية 

نســــاء ملحقــــة للكــــة إلقامــــة مصــــليات الخاصــــة بــــالمرأة٬ كمــــا ســــعت قيــــادات الحر 
ـــم يكـــن  بالمســـاجد٬ وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن ذهـــاب المـــرأة للصـــالة فـــي المســـجد ل
مألوفـــًا فـــي قطـــاع غـــزة فـــي ذلـــك الوقـــت٬ وٕانشـــاء مصـــليات للنســـاء ُووِجـــه أحيانـــًا 
برفض أئمة المساجد كما حدث مع محاولة الدكتور إبراهيم المقادمة بناء مصـلى 

ألمــر٬ لكبيــر لمخــيم البــريج٬ فــرفض إمــام المســجد فــي بدايــة اللنســاء فــي المســجد ا
  .)٢(إلقناع الرجلالدكتور إبراهيم  ولم يوافق إال بعد جهود كبيرة بذلها

ـــة قـــد بـــدأت عنـــدما توجهـــت أمـــا المرحلـــة الثانيـــة ف ثـــالث طالبـــات فـــي المرحل
٬ طلـبن منـه أن )٣(الثانوية من حي الشجاعية إحـداهن طالبـة تُـدعى رجـاء الحلبـي

ُيــزودهن باألســلحة لمقاومــة االحــتالل٬ فــأدار الشــيخ معهــّن حــوارًا حــول فلســطين 
) الشــــباب والتغييـــــر(ومكانتهــــا وضــــرورة االســــتعداد للمقاومـــــة٬ وأعطــــاهن كتــــاب 

للداعيــــة اإلســــالمي فتحــــي يكــــن٬ وأخــــذ معهــــن موعــــدًا لنقــــاش الكتــــاب٬ وتكــــررت 

                                                 
  .مقابلة أجراھا الباحث مع الشیخ أحمد یاسین )۱(
تقریر أعدتھ القیادیة في حركة حماس ھدى نع�یم ع�ن الحرك�ة النس�ائیة اإلس�المیة وألق�ت  )۲(

  .۲۰۰۸ستراتیجیة في محاضرة في شھر أغسطس جزء منھ في معھد إبداع للدراسات اال
٬ تخرجت من كلیة أصول الدین في ۱۹٦۳رجاء عمر الحلبي من موالید مدینة غزة سنة  )۳(

الجامعة اإلسالمیة بغزة٬ وعملت في تدریس التربیة الدینیة لمدة عشرة أعوام تقریبا٬ً ونش�أت 

م��ن وال��دھا ال��ذي اعُتق��ل زم��ن ف��ي أس��رة ش��ارك أغل��ب أفرادھ��ا ف��ي مقاوم��ة االح��تالل٬ ب��دءاً 

  .االحتالل البریطاني وكذلك اإلسرائیلي٬ وإخوتھا وأخواتھا
  .مقابلة مع رجاء عمر الحلبي
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طويلــة أخــذ مــنهن  ٬ وبعــد فتــرة ليســت١٩٧٩عــام  زيــارات الفتيــات الدوريــة للشــيخ
  . )١(وكانت هذه هي أول أسرة تنظيمية في صفوف األخوات. البيعة

انطلقــت الطالبــات الثالثــة للعمــل فــي مســاجد الشــجاعية٬ ونظمــن العديــد مــن 
ــــابع  ــــذي يت النــــدوات وحلقــــات تحفــــيظ القــــرآن٬ وظــــل الشــــيخ أحمــــد ياســــين هــــو ال

الثالثـة للكتـب اإلسـالمية  المجموعة تنظيميـًا وتربويـًا٬ وتزايـدت اّطالعـات الفتيـات
  .)٢(المتوافرة في مكتبة مسجد اإلصالح في حي الشجاعية

وفي نفس الوقت كانت تتبلور في الجامعة اإلسالمية مجموعة من الطالبـات 
المتــدينات٬ حيــث جــرت انتخابــات لهيئــة الطالبــات فــي الجامعــة اإلســالمية٬ وهــي 

ــــل الجســــم الطالبــــي أمــــام ــــى  مكونــــة مــــن ســــبع طالبــــات ُتمّث اإلدارة٬ وُتشــــرف عل
رئيســة (األنشــطة الطالبيــة٬ وبــرز مــن بــين أعضــاء الهيئــة كــل مــن إيمــان عمــار 

٬ وزميلتهـــا ماجـــدة عنـــان٬ وكانتـــا متــدينتان بـــالفطرة٬ وبشـــكل تلقـــائي غلـــب )الهيئــة
طــابع التــدين علــى أنشــطة الهيئــة٬ وكــان يجــري التنســيق مــع إدارة شــئون الطــالب 

  .)٣(مجلس الطالبفي الجامعة٬ إضافة إلى رئيس 
نّظمــت هيئــة الطالبــات مخيمــًا صــيفيًا أقبلــت عليــه  ١٩٨٠وفــي صــيف عــام 

كليـة  الطالبات٬ وحظي المخيم باهتمام لطفي شبير الذي كان يعمل محاضرًا فـي
الجامعــة٬ وأبــدى اســتعداده لتقــديم المســاعدات٬ وتــم التنســيق عبــره لعقــد ب الشــريعة

قضــايا المــرأة٬ ي التــي تركــز علــى ي المخــيم الصــيفمجموعــة مــن المحاضــرات فــ
إضـــافة إلـــى الجانـــب الفكـــري الـــذي يركـــز علـــى أن اإلســـالم هـــو المـــنهج الصـــالح 

  .)٤(للحياة٬ وأن األفكار العلمانية ال يمكن أن ُتصلح واقع المسلمين

                                                 
  .ومقابلة مع رجاء الحلبي. مقابلة مع األستاذ أحمد یاسین )۱(
  .مقابلة مع رجاء الحلبي )۲(
طتھا ی��تم عب��ر كان��ت ھیئ��ة الطالب��ات ج��زء م��ن مجل��س الط��الب٬ میزانیتھ��ا وترتی��ب أنش��) ۳(

  .التنسیق مع رئیس مجلس الطالب
  .مقابلة مع إلھام مراد 
  .مقابلة مع إلھام مراد) ٤(
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مــن خــالل -أحمــد أبــو حلبيــة وأبــدى اهتمامــًا بهيئــة الطالبــات  وبعــد ذلــك بــرز
بالجامعـة  ١٩٨٠عـام  قـت رجـاء الحلبـي وزميالتهـام المساعدات لها٬ ثـم التحتقدي

٬ وفـــي االنتخابـــات التاليـــة رّشـــحت وبـــدأن االحتكـــاك بهيئـــة الطالبـــاتاإلســـالمية٬ 
رجاء الحلبي نفسها النتخابات هيئـة الطالبـات٬ وفـازت هـي ومجموعـة أخـرى مـن 
الطالبات٬ لم يكن هنالك جسم متماسك من الطالبات حتى هذه اللحظة٬ ولم تكن 

الفـــائزات فـــي االنتخابــات يعـــرفن بعضـــهن الـــبعض٬ لكــن اتضـــح لهـــن بعـــد  أغلــب
الفـــوز أن غـــالبيتهن مـــن المتـــدينات٬ باســـتثناء طالبـــة واحـــدة كانـــت تمثـــل الجبهـــة 

  . )١(الشعبية وُتدعى نادية أبو نحلة٬ وفازت برئاسة اللجنة الفنية
لبـي وكانت الهيئة الجديدة برئاسـة الطالبـة رويـدة محيسـن وعضـوية رجـاء الح

 بــو نحلــة بتجميــد عضــويتها فــي الهيئــةوســفجان الشــامي٬ وقامــت الطالبــة ناديــة أ
بسبب شعورها بالُغربة بـين معظـم الفـائزات٬ فأضـيفت إيمـان عمـار لتقـوم بأعمـال 

  .)٢(اللجنة الفنية بدًال من نادية أبو نحلة
اهتمــت هيئــة الطالبــات الجديــدة بخدمــة الطالبــات فــي مجــاالت عديــدة منهــا 

ق مـــع شـــركات الباصـــات لنقـــل الطالبـــات٬ وكـــان التنســـيق ُمتِعبـــًا فـــي ذلـــك التنســـي
وبالتـالي فـإن عمليـة نقـل الطالبـات مـن الجنـوب الوقت بسبب قلة عدد الطالبـات؛ 

؛ األمر الـذي تطلّـب والشمال من الجامعة وٕاليها لم يكن مجديًا لشركات الباصات
وقامـت الهيئـة . ية للشركاتتوفير شيئًا من الدعم المالي لكي ُتصبح العملية مجد

أيضـــــًا بـــــإجراء البحـــــث االجتمـــــاعي مـــــن خـــــالل الـــــذهاب إلـــــى بيـــــوت الطالبـــــات 
المحتاجـــات لإلعفـــاء مـــن الرســـوم٬ وٕالـــى جانـــب ذلـــك كانـــت طالبـــات الهيئـــة تقـــوم 
بكتابة المحاضـرات فـي العديـد مـن المسـاقات الدراسـية علـى ورق الستانسـيل لكـي 

وكـان الـدافع لهـذا األمـر سـببان األول يتمثـل ُتطبع بكميات تكفـي لكـل الطالبـات٬ 
والسـبب الثـاني هـو تعبيـر . في الرغبة في خدمة الطالبـات للحصـول علـى الثـواب

                                                 
  .تقریر أعدتھ ھدى نعیم٬ مصدر سابق )۱(
  .مقابلة مع إلھام مراد) ۲(
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عــن اإلحســاس بالمســئولية تجــاه الجامعــة الناشــئة٬ والرغبــة فــي مســاندتها ودعمهــا 
ــــر  ــــبعض ًيثي ــــدأ ال حتــــى تــــزداد قناعــــة النــــاس بهــــا؛ وبفلســــفتها اإلســــالمية التــــي ب

  .)١(ت عليهااعتراضا
مثــــل المولــــد النبــــوي٬ (واهتمــــت هيئــــة الطالبــــات بإحيــــاء المناســــبات الدينيــــة 

٬ وركــزت علــى )مثــل يــوم األرض(والوطنيــة ) والهجــرة النبويــة واإلســراء والمعــراج
عـرض المسـرحيات الهادفــة فـي هــذه االحتفـاالت التــي كانـت مــن إعـداد الطالبــات 

ية َتعّرضــت للتجاذبــات الفكريــة فــي الغالــب٬ ومــن أشــهر هــذه المســرحيات؛ مســرح
والســلوكية التــي كانــت تعيشــها الطالبــات المســتجدات فــي الجامعــة٬ وركــزت علــى 
إدانة السلوكيات غير األخالقية التي تنَشّد إليها بعض الطالبات٬ فـاعتبر االتجـاه 
الـوطني داخـل الجامعـة أن هـذه المســرحية تـربط بـين التوجـه الـوطني والســلوكيات 

 وتقـــدمت مندوبـــة االتجـــاه الـــوطني بشـــكوى لـــدى إدارة الجامعـــة٬ ة٬غيـــر األخالقيـــ
وبعـد التحقيـق وقـراءة الـنص مـن قبـل رئـيس الجامعـة الـدكتور ريـاض األغـا ظهـر 

مــن  كريـة مـن جهـة٬ والتجاذبـات السـلوكيةأن المسـرحية تفصـل بـين التجاذبـات الف
  .)٢(جهة أخرى٬ وانتهى الموضوع عند هذا الحد

الطالبــات مخيمــًا صــيفيًا شــارك فيــه  هيئــة تنّظمــ ١٩٨٢وفــي صــيف العــام 
الشــيخ أحمــد ياســين٬ وتحــدث عــن أفضــلية الخيــار اإلســالمي٬ وفــي هــذا المخــيم 
وّجهــت بعــض الطالبــات أســئلة للشــيخ أحمــد ياســين عــن ســبب عــدم قيــام الحركــة 
اإلســالمية فــي فلســطين بالجهــاد ضــد االحــتالل؛ كمــا يفعــل المجاهــدون األفغــان 

وشـــارك فـــي المـــؤتمر المحاضـــر فـــي . ســـوفييتي فـــي أفغانســـتانضـــد االحـــتالل ال
  .)٣(الجامعة اإلسالمية يونس األسطل وقّدم تفسيرًا لسورة النور

                                                 
  .مقابلة مع إلھام مراد)۱(
  .المصدر السابق )۲(
  .مقابلة مع رجاء الحلبي)۳(
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ظهـرت الكتلـة اإلسـالمية بشـكل رسـمي فـي الجامعـة٬ وفـي  ١٩٨٣منذ العـام 
٬ وانعكــس هــذا علــى )١(المقابــل بــرزت الُكَتــل الوطنيــة بشــكل واضــح فــي الجامعــة

ابيـــة والســـلوك العـــام٬ إذ لـــم يُعـــد التوجـــه العـــام الغالـــب علـــى هيئـــة الدعايـــة االنتخ
الطالبات هو التدين الفطري وحسب٬ بل بدأ التوجه الحركي واضحًا ورسميًا على 

ثم بدأت الهيئة الجديدة ُتطالب بتحويل الهيئة إلى مجلـس طالبـات . أنشطة الهيئة
تفاعـل .)٢(خاصـة أيضـاً له شخصيته المستقلة عن مجلس الطالب٬ وله ميزانيته ال

مجلس الطالبات مع الهموم الوطنية٬ وشارك في أعمال التضـامن مـع المـواطنين 
الفلسطينيين الذين يتعرضون لبطش االحـتالل٬ ومـن أبـرز األعمـال التـي قـام بهـا 
مجلــس الطالبــات قيامــه بتشــكيل وفــد للتضــامن مــع طالبــات المدرســة الثانويــة فــي 

بســــبب شــــربهن ميــــاه قــــام المســــتوطنون اليهــــود جنـــين؛ الالتــــي دخلــــن المستشــــفى 
وقــد تزامنــت زيــارة مجلــس الطالبــات مــع زيــارة نّظمهــا مجلــس الطــالب . بتســميمها

للمستشـفى فـي جنـين٬ وخـالل الزيـارة ألقــت قـوات االحـتالل القـبض علـى الطــالب 
واعتقلـــتهم٬ واحتجــــزت هويــــات الطالبــــات٬ وحـــددت لهــــن مواعيــــد لمقابلــــة ضــــباط 

  .)٣(ئيلية في جنينالمخابرات اإلسرا
واستمرت الفعاليات واتسـعت ولـم يأبـه مجلـس الطالبـات بتهديـدات االحـتالل٬ 
لكــــن عضــــوات المجلــــس أبــــدين حرصــــًا وحــــذرًا أكبــــر خــــالل ممارســــة الفعاليــــات 

  .)٤(واألنشطة والتنقل من مكان إلى مكان
النسائي من الناحية التنظيمية العمل واستمر الشيخ أحمد ياسين في متابعة  

والتربويــة٬ وأوكــل الشــيخ أمــر متابعــة أنشــطتهن الطالبيــة داخــل الجامعــة لألســتاذ 
  .)٥(أحمد أبو حلبية الذي يعمل محاضرًا في الجامعة

                                                 
  .المصدر السابق)۱(
  .بقالمصدر السا)۲(
  .مقابلة مع إلھام مراد٬ ومقابلة مع رجاء الحلبي )۳(
  .مقابلة مع إلھام مراد٬ ومقابلة مع رجاء الحلبي )٤(
  .مقابلة مع رجاء الحلبي )٥(
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ــــم تقتصــــر األنشــــطة داخــــل الجامعــــة٬  ــــع النشــــاطول إلعطــــاء  ئيالنســــا طالئ
النـدوات فــي مســاجد قطــاع غـزة٬ وبــدأت عمليــة تأســيس أنويـة فــي كــل مســجد مــن 

غـزة٬ ومـع الوقـت توسـعت أنشـطة المسـاجد٬ ولـم تُعـد تقتصـر علـى مساجد قطاع 
الندوات٬ بـل ُأقيمـت االحتفـاالت بالمناسـبات الدينيـة٬ وحلقـات تحفـيظ القـرآن٬ وتـم 

  .)١(١٩٤٨تنظيم الرحالت إلى القدس ومدن فلسطين المحتلة عام 
الطالبـــــات اإلســـــالميات؛ شـــــأنهن فـــــي ذلـــــك شـــــأن "تـــــذكر إصـــــالح جـــــاد أن 

خريــات اليســاريات والوطنيــات٬ كــن جــزءًا عضــويًا فــي كــل المعــارك الطالبــات األ
وبالفعل فقد تأثر التنظيم النسائي الناشئ . )٢("للسيطرة على المؤسسات اإلسالمية

في ذلك الوقت بالصراع السياسي الذي كان دائـرًا علـى هويـة الجامعـة اإلسـالمية 
ر األكبــر يوكــان التــأث بـين قــوى منظمــة التحريــر الفلســطينية وبـين حركــة اإلخــوان٬

للصـــراع مـــع اليســـار٬ إذ عـــّول اليســـار علـــى اســـتخدام الكتلـــة الطالبيـــة فـــي قســـم 
الطالبــات فــي هــذا الصــراع٬ وحاولــت طالبــات اليســار تنظــيم فعاليــات رأتهــا الكتلــة 
اإلســــالمية وٕادارة الجامعــــة مســــتفزة٬ واتخــــذت اإلدارة قــــرارات فصــــل بحــــق إحــــدى 

٬ تطــور األمــر فتعّرضــت إحــدى طالبــات الكتلــة طالبــات اليســار وهــي مــروة قاســم
اإلســالمية٬ يســرى حمــدان٬ لعمليــة طعــن فــي وجههــا وهــي فــي طريقهــا للجامعــة٬ 

ســــاعدت طالبــــات  -مــــن الناحيـــة الفكريــــة والعمليــــة�لكـــن الظــــروف الموضــــوعية 
وقيــادات التنظــيم النســائي علــى تجــاوز هــذه األزمــة٬ فاليســار فكريــًا وسياســيًا كــان 

ة كبيرة٬ كما أن الـرأي العـام الفلسـطيني لـم يكـن ليقبـل مـا قامـت بـه يتراجع وبسرع
  .)٣(طالبات اليسار من تحدي إلدارة الجامعة وأعرافها وقوانينها

عنــدما تكــاثر عـــدد الطالبــات المنتميـــات للحركــة مــن مختلـــف منــاطق قطـــاع 
ــــد  ــــى عق ــــة عل ــــواة٬ وتســــابقت هــــذه األنوي ــــي كــــل مســــجد ن ــــدأت تتشــــكل ف غــــزة؛ ب

                                                 
  .مقابلة مع رجاء الحلبي )۱(
  .۱۲۷مرجع سابق٬ ص: إصالح جاد )۲(
  .مقابلة مع رجاء الحلبي )۳(
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وبـــدأت تتشـــكل مجموعـــات نشـــطة . ة فـــي المســـاجدمختلفـــة والمتنوعـــالنشـــاطات ال
  .)١(داخل المدارس الثانوية

٬ وقبيــل اعتقــال الشــيخ أحمــد ياســين أصــبح هنــاك تنظــيم ١٩٨٤وفــي العــام 
لألخـــوات مقســـم إلـــى منـــاطق رئيســـية وفرعيـــة٬ وبـــدأ العمـــل علـــى تطـــوير قيـــادات 

ا التقـدم فـي العمـل إال محلية للعمـل فـي المسـاجد وفـي ريـاض األطفـال٬ ورغـم هـذ
أن المـــرأة لـــم تكـــن قـــادرة علـــى القيـــام بكـــل األدوار داخـــل التنظـــيم وفـــي األنشـــطة 
العامــة٬ ال زال الشــيخ أحمــد ياســين هــو الــذي يأخــذ البيعــة مــن األخــوات٬ وال زال 
ـــب النـــدوات والمحاضـــرات فـــي تجمعـــات األخـــوات٬  اإلخـــوة هـــم الـــذين يلقـــون أغل

تنظيم الرحالت الخارجية التي يتم تنظيمهـا لمـدن  إضافة إلى إشراف اإلخوة على
  .)٢(١٩٤٨الضفة الغربية أو فلسطين المحتلة عام 

يمكن القول أن وجود االنتخابات في قسم الطالبات بالجامعة اإلسالمية بغزة 
ســــاعد بشــــكل كبيــــر علــــى تنميــــة قــــدرات المــــرأة فــــي تنظــــيم اإلخــــوان٬ ألنــــه أتــــاح 

لهــن فــي أي مكــان آخــر٬ ففــي كــل عــام  للطالبــات خــوض تجــارب ليســت متاحــة
ـــة٬ وهـــذا يتطلـــب صـــراع مـــع الكتـــل  تجـــري انتخابـــات وتســـبقها اســـتعدادات دعائي
الطالبيــة المختلفـــة٬ كـــل هـــذا ســـاعد علــى إبـــراز مجموعـــة قياديـــة ذات ثقـــة عاليـــة 

  .)٣(ؤلئك الالتي ترأسن مجلس الطالباتبالنفس٬ خاصة كل أ
بقــــدرات األخــــوات علــــى الفعــــل وتعــــززت قناعــــات التنظــــيم النســــائي بنفســــه و 

ـــة فـــي المظـــاهرات التـــي كانـــت تحـــدث فـــي  ـــأثير مـــن خـــالل المســـاهمة الفاعل والت
٬ حيث كان بقاء الطالبات فـي الجامعـة هـو بمثابـة ١٩٨٧و ١٩٨٦الجامعة عام 

ــــك  ــــة شــــرائح المجتمــــع لف ــــك كاف ــــي تحري درع بشــــري يحمــــي الطــــالب٬ ويســــاهم ف

                                                 
  .المصدر السابق )۱(
  .أحمد یاسینمقابلة مع الشیخ  )۲(
  .مقابلة مع رجاء الحلبي )۳(
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لنسـائي ثقـة بـان حضـور المـرأة فـي وهـذا أكسـب التنظـيم ا. الحصار عـن الجامعـة
  .)١(العمل اإلسالمي والوطني له أثر كبير

ـــه مـــا يمكـــن تســـميته معـــارك فـــي مواجهـــة  خـــاض العمـــل النســـائي فـــي بدايات
السفور واالختالط واألفراح الماجنة٬ فـالمجتمع الفلسـطيني حتـى نهايـة السـبعينات 

فتـاة التـي تقـرر لـبس ومطلع الثمانينات لم يكن يقبـل حجـاب المـرأة٬ وكـان علـى ال
ــيهم  الحجــاب أن تخــوض مواجهــة ضــارية مــع األهــل حتــى تقــنعهم أو تفــرض عل
قبــول ارتــدائها الحجــاب٬ ونفــس األمــر ينطبــق علــى امتنــاع الفتــاة الملتزمــة بحركــة 
اإلخــوان عــن حضــور األفــراح المختلطــة كــان ميــدانًا آخــر للمواجهــة مــع األهــل٬ 

تنـــاع الفتـــاة الملتزمــة عـــن مصـــافحة بنـــي والمجــال الثالـــث للمواجهـــة يتمثــل فـــي ام
ـــــــاد أو األفـــــــراح أو فـــــــي أي مجـــــــال لالحتكـــــــاك  عمومتهـــــــا فـــــــي مناســـــــبات األعي

  .)٢(االجتماعي

                                                 
  مقابلة مع الشیخ أحمد یاسین )۱(
  .مقابلة مع رجاء الحلبي )۲(
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  المبحث الثالث
  العمل الطالبي 

  العمل الطالبي في المدارس
اهتمــت حركــة اإلخــوان المســلمين بــالطالب اهتمامــًا كبيــرًا؛ حيــث بــدأ الشــيخ 

للطـــالب فـــي المســـجد الشـــمالي بمعســـكر الشـــاطئ٬ أحمـــد ياســـين بتنظـــيم أنشـــطة 
وكـــذلك فـــي مســـجد العبـــاس فـــي حـــي الرمـــال بمدينـــة غـــزة٬ إضـــافة إلـــى اهتمامـــه 
بالنوابغ من الطالب في مدرسـة الكرمـل االبتدائيـة التـي كـان يعمـل بهـا بعـد العـام 

٬ وكــان مــن بــين الطــالب الــذين تعلمــوا فــي حلقــات المســاجد عنــد الشــيخ ١٩٦٧
و علـى مقاعــد الدراسـة عـدد مـن األطفــال الـذين أصـبحوا فيمـا بعــد أحمـد ياسـين٬ أ

إســماعيل أبــو شــنب٬ وأحمــد : قيــادات فــي حركــة اإلخــوان أو دعــاة معــروفين مثــل
  .)١(أبو حلبية٬ وخليل القوقا٬ وأحمد بحر وغيرهم

لـم يتوقـف نشـاط الشـيخ أحمـد ياسـين واحتكاكـه بـالطالب عنـد حـدود معســكر 
امتد ليشمل مناطق عديدة من قطاع غزة٬ وعلى هذا  الشاطئ أو حي الرمال؛ بل

الصــعيد كــان لــه تــأثير علــى مجموعــات أخــرى مــن الطــالب مثــل فتحــي الشــقاقي 
  .)٢(الذي يسكن في رفح٬ وٕابراهيم المقادمة الذي كان يسكن في جباليا وغيرهم

عندما تزايد عـدد الطـالب المـوالين لإلخـوان المسـلمين فـي المـدارس الثانويـة٬ 
لشيخ أحمد ياسين يحثهم على االستفادة من الجمعيـات الطالبيـة التـي كانـت بدأ ا

تنظمها إدارات المدارس لإلشراف علـى األنشـطة الطالبيـة مثـل الجمعيـة العلميـة٬ 
والجمعيـــة الفنيـــة٬ والجمعيـــة اإلســـالمية٬ وكانـــت الجمعيـــة اإلســـالمية هـــي األكثـــر 

ألنشـطة اإلسـالمية فـي أوسـاط نشاطًا٬ حيث تم اتخاذها واجهة قانونيـة لممارسـة ا
  .)٣(الطالب داخل المدرسة

                                                 
 .مقابلة أجراھا الباحث مع الشیخ أحمد یاسین )۱(
 .المصدر السابق )۲(
 .مقابلة أجراھا الباحث مع خالد الخالدي )۳(
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وتمكنت الجمعيات اإلسالمية التـي انتشـرت فـي أغلـب المـدارس الثانويـة مـن 
تخصــيص غرفــة فــي المدرســة لكــي تكــون مســجدًا تُــؤدى فيــه الصــالة؛ وُتعقــد فيــه 

ى الندوات٬ ويجري فيه االلتقاء والتعارف بين الطالب الموالين للحركة٬ إضـافة إلـ
  .)١(استقطاب طالب جدد٬ وٕاقامة ندوة أسبوعية ظهر يوم الخميس

وتمكــن طــالب الجمعيــة اإلســالمية مــن الســيطرة شــبه الكاملــة علــى اإلذاعــة 
المدرسية٬ وذلك مـن خـالل قـدراتهم الخطابيـة٬ وانتشـارهم فـي الصـفوف المختلفـة٬ 

يـــة مثـــل كمـــا اهتمـــت الجمعيـــات اإلســـالمية فـــي المـــدارس بإحيـــاء المناســـبات الدين
ـــد النبـــوي٬ وذكـــرى اإلســـراء والمعـــراج عبـــر احتفـــاالت أمـــام  الهجـــرة النبويـــة والمول

ويــذكر خالــد الخالــدي أن بعــض المدرســين الشــيوعيين حــاولوا . )٢(طــابور الصــباح
سحب البساط مـن تحـت أقـدام الجمعيـة اإلسـالمية٬ فـاقترحوا فـي مدرسـة فلسـطين 

لدراسـية المختلفـة؛ بحيـث ُيخصـص يــوم الثانويـة توزيـع أيـام األسـبوع علـى المــواد ا
للـــدين وآخـــر للجغرافيـــا ورابـــع للعلـــوم وهكـــذا٬ والهـــدف هـــو منـــع طـــالب الجمعيـــة 
ـــى اإلذاعـــة٬ لكـــن هـــؤالء الطـــالب تكيفـــوا مـــع الواقـــع  اإلســـالمية مـــن الســـيطرة عل

يختـــــارون موضـــــوعات تاريخيـــــة وجغرافيـــــة  -كـــــل فـــــي فصـــــله�الجديـــــد٬ وأخـــــذوا 
ــــم . )٣(الميةوفيزيائيــــة تخــــدم الفكــــرة اإلســــ ــــدي أن نفــــس المــــدّرس ل ويضــــيف الخال

يستسلم عنـدما وجـد أنـه لـم يسـتفد مـن اقتراحـه؛ فطالـب هـذا الُمـدّرس أن يكـون لـه 
ولغيره من المدرسين فرصـة للحـديث عبـر اإلذاعـة المدرسـية٬ وخـالل كلمـات هـذا 
المــــدرس وكنتيجــــة لهــــا حــــدثت نقاشــــات حــــادة بينــــه وبــــين خالــــد الخالــــدي وخالــــد 

وهما من المسئولين عن الجمعية اإلسالمية في مدرسة فلسطين الثانويـة الهندي٬ 
  .)٤(بمدينة غزة

                                                 
 .المصدر السابق )۱(
 .الخالديمقابلة أجراھا الباحث مع خالد  )۲(
 .المصدر السابق )۳(
 .المصدر السابق) ٤(
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لقد تم تنظيم الكثير من هذه األنشطة أحيانًا باتفاق تام مع إدارات المـدارس٬ 
وأحيانًا كانت تحـدث تـوترات بـين نـاظر المدرسـة وبـين الجمعيـة اإلسـالمية٬ ومـن 

استضـــافت الجمعيـــة اإلســـالمية فـــي حيـــث  ١٩٧٩هـــذه التـــوترات مـــا حـــدث عـــام 
مدرسة فلسطين الثانوية بمدينة غزة الداعية المعروف حـازم السـراج فـي محاضـرة 
تـــم اإلعـــالن عنهـــا علـــى أنهـــا محاضـــرة متخصصـــة فـــي نظريـــة النشـــوء واالرتقـــاء 
لــدارون٬ وأعطــى نــاظر المدرســة موافقتــه علــى هــذه المحاضــرة٬ وخصــص إحــدى 

محاضر تطرق لموضوعات عديدة منهـا السياسـي قاعات المدرسة لعقدها٬ لكن ال
والفكـــري والـــوطني؛ إضـــافة إلـــى نظريـــة النشـــوء واالرتقـــاء٬ ويـــرى المســـئولون عـــن 
الكتلـــة اإلســـالمية أن المحاضـــرة نجحـــت حيـــث حضـــرها غالبيـــة طـــالب المدرســـة 

ـــة . طالـــب ٥٠٠البـــالغ عـــددهم  ـــاظر المدرســـة مســـئولي الجمعي حينهـــا اســـتدعى ن
�لى هذا العمل٬ لكنه أوحى إلى مسئول الجمعية اإلسالمية اإلسالمية٬ وأّنبهم ع

فيمـا بعـد بأنـك إن أردت عقـد مثـل هـذه األنشـطة فـال  -وهو الطالب خالـد الهنـدي
ُتخبرني٬ وبعد عقـد النشـاط قـد أسـتدعيك وأعاقبـك ظاهريـًا لكـي أحمـي نفسـي٬ وال 

  .)١(أتعرض لمساءلة من قبل الجهات الرسمية
 ١٩٨٣ويــــــة٬ قامـــــت الجمعيــــــة اإلســـــالمية ســــــنة وفـــــي مدرســــــة الكرمـــــل الثان

باستضــافة األســتاذ خليــل القوقــا إللقــاء خطــاب فــي حفــل اإلســراء والمعــراج أمــام 
دون علـــم األســـتاذ أحمـــد الكـــرد  نـــاظر المدرســـة٬ الـــذي فـــوجئ �طـــابور الصـــباح 

وقد تطرق القوقا في خطابه إلـى االحـتالل وأدان سياسـاته٬  -بقدوم األستاذ القوقا
وعلى األثر قامت سلطات االحتالل بعزل . اليهود ومكرهم وخداعهم وتحدث عن

نـاظر المدرســة عــن عملــه٬ ونقلـه لكــي يعمــل مدرســًا فـي مدرســة أخــرى٬ وقــد كــان 
لهــذا الحــادث وقــع الصــاعقة علــى طــالب الجمعيــة اإلســالمية الــذين شــعروا أنهــم 

  .مسئولون عن إلحاق األذى برجل قدير في عمله

                                                 
 .المصدر السابق )۱(
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ت اإلســـالمية بـــين األنشـــطة الثقافيـــة ســـابقة الـــذكر٬ تنوعـــت أنشـــطة الجمعيـــا
إضــــافة إلــــى تنظــــيم رحــــالت إلــــى شــــاطئ البحــــر تســــتهدف تعميــــق الرابطــــة بــــين 
الطــــالب والنشــــطاء فــــي إطــــار الجمعيــــة اإلســــالمية فــــي كــــل مدرســــة٬ وتزويــــدهم 
بــالخبرات الضــرورية لنشــاطاتهم مــن خــالل استضــافة محاضــرين مــن ذوي الخبــرة 

وفــي كــل عــام كــان يجــري تنظــيم رحلــة أو اثنتــين إلــى مــدن . فــي العمــل الطالبــي
٬ أو إلى مدن الضفة الغربية خاصـة مـدينتي القـدس ١٩٤٨فلسطين المحتلة عام 

بشكل عام كانت الرحالت تجمع بين . والخليل لما لهما من مكانة دينية وتاريخية
  .)١(وظيفة الترفيه والتثقيف والتعبئة ومحاولة استقطاب عناصر جديدة

علـــى تقـــديم خـــدمات لعامـــة  ١٩٧٩لـــت الجمعيـــات اإلســـالمية منـــذ العـــام عم
الطالب٬ فأصدرت كتابًا يضم جميع امتحانات الثانوية العامة لمدة عشر سنوات 
ـــد لفتـــت هـــذه  ـــة لألســـئلة٬ وق ـــى إجابـــات نموذجي ســـابقة٬ ويشـــتمل هـــذا الكتـــاب عل

معيــــات األنظــــار إلــــى الج -التــــي اعتبرهــــا الكثيــــرون نوعيــــة فــــي حينــــه�الخدمــــة 
اإلســالمية علــى أنهــا جســم طالبــي لــه حضــوره واحترامــه٬ وقــد أصــبح هــذا العمــل 
تقليــد ســنوي تقــوم الجمعيــات اإلســالمية بتجديــد طباعتــه وٕاضــافة األســئلة الجديــدة 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا العمــل اكتســب أهميتــه مــن خــالل األهميــة التــي . لــه
  .)٢(ينيتحظى بها الثانوية العامة في المجتمع الفلسط

وفــي ســنوات الســبعينات٬ ومــع انطالقــة العمــل الطالبــي فــي المــدارس٬ كــان 
التنافس حـادًا بـين الطـالب اإلسـالميين وبـين الشـيوعيين٬ وتجـدر اإلشـارة إلـى أن 

وكانـــت . حركـــة فـــتح لـــم يكـــن لهـــا حضـــور فـــي أوســـاط الطـــالب فـــي ذلـــك الوقـــت
فــي الكثيــر مــن موضــوعات النقــاش المطروحــة موضــوعات فكريــة ودينيــة تطرقــت 

األحيــــان إلــــى وجــــود اهللا ســــبحانه وتعالى٬إضــــافة إلــــى التنــــافس علــــى الجمعيــــات 

                                                 
  .مقابلة أجراھا الباحث مع طالل قویدر )۱(
 .مقابلة أجراھا الباحث مع خالد الخالدي )۲(
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صــراع وصـــل حــد االشـــتباك  ١٩٨٠واألنشــطة داخــل المدرســـة٬ وقــد حـــدث ســنة 
  .)١(باأليدي والهراوات بين الجانبين في مدرسة فلسطين الثانوية

الطالبــــي وهــــي الــــذراع (بــــدأت حركــــة الشــــبيبة الطالبيــــة  ١٩٨٤وبعــــد العــــام 
بالتواجد في المدارس وتستقطب أعدادًا متزايدة من الطالب٬ وأصـبح ) لحركة فتح

التنــافس قائمــًا بــين طــالب الجمعيــات اإلســالمية وبــين الشــبيبة٬ ودخــل إلــى حيــز 
التنافس النقاش السياسي بشأن الموقـف مـن القضـية الفلسـطينية وممارسـة الكفـاح 

وتنافس الفريقـان كـذلك . لقضية الفلسطينيةالمسلح والتعاطي مع الحلول السلمية ل
على تأكيد الحضور داخل المدارس من خالل القيام بأعمال تطوعيـة فيهـا خدمـة 
للمدرسة٬ مثل زراعـة حـدائق المـدارس أو تـوفير بعـض االحتياجـات للمدرسـة٬ أو 

  .)٢(مساعدة المحتاجين من الطالب
المظـــاهرات ضـــد ودخـــل إلـــى حيـــز التنـــافس فـــي هـــذه المرحلـــة المشـــاركة فـــي 

قوات االحـتالل فـي المناسـبات الوطنيـة مثـل يـوم األرض٬ أو السـابع مـن مـارس٬ 
  .)٣(٬ وغيرها من المناسبات الوطنيةالمشئوم وذكرى وعد بلفور

تـم تشـكيل جهـاز مركـزي لإلشـراف علـى نشـاط الجمعيـات  ١٩٨٤وفي العام 
 از المهنـــدساإلســـالمية فـــي المـــدارس الثانويـــة٬ وكـــان يقـــف علـــى رأس هـــذا الجهـــ

عـن كـل مدرسـة مـن خارجهـا يـرتبط مباشـرة مـع عماد العلمي٬ وتم تعيـين مسـئول 
عمــــاد العلمــــي٬ وفــــي ظــــل وجــــود الجهــــاز المركــــزي لألنشــــطة الطالبيــــة ُمنحــــت 
صــــالحيات واســــعة للجمعيــــة اإلســــالمية فــــي كــــل مدرســــة علــــى حــــدة٬ فقــــد كــــان 

ة المشـــرفة علـــى النشـــطاء مـــن أعضـــاء الجمعيـــة ينتخبـــون بـــاالقتراع الســـري اللجنـــ
النشــاط٬ واللجنــة تنتخــب مــن بــين أعضــائها أميــر٬ وتقــوم هــذه اللجنــة بــالتخطيط 
وتنفيــذ كــل مــا تــراه مناســبًا مــن أنشــطة ســبق الحــديث عنهــا٬ أمــا الجهــاز المركــزي 

                                                 
  .مقابلة أجراھا الباحث مع طالل قویدر )۱(
  .مقابلة أجراھا الباحث مع طالل قویدر )۲(
  .المصدر السابق )۳(
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فكــــان يخــــتص بنقــــل التجربــــة للجــــان الجديــــدة٬ وينســــق األنشــــطة المشــــتركة بــــين 
كة أو دوريات كرة قدم بـين المـدارس٬ المدارس المختلفة سواء كانت رحالت مشتر 

أو مسابقات ثقافية علـى مسـتوى مـدارس المدينـة أو علـى مسـتوى قطـاع غـزة٬ أو 
عقـــد دورات تأهيليـــة لكـــوادر العمـــل الطالبــــي فـــي المـــدارس عـــن الـــدعوة الفرديــــة 

  .)١(وتكوين الصداقات مع الطالب بهدف استقطابهم
عمــا يجــري فــي المــدارس مــن لــم تكــن المخــابرات اإلســرائيلية تغمــض أعينهــا 

أنشـــطة طالبيـــة٬ لكـــن ألن هـــذه األنشـــطة جميعهـــا كانـــت مدنيـــة وثقافيـــة وليســـت 
عنيفـــة٬ فقـــد اقتصـــر نشـــاط المخـــابرات اإلســـرائيلية علـــى االســـتدعاءات المكثفـــة٬ 
واالســتجواب وتوجيــه األســئلة واالستفســارات عــن األنشــطة والنشــطاء واألصــدقاء٬ 

مـرة واحـدة٬ بـل كـان يجـري تمديـده حتـى يشـعر وكان االسـتدعاء ال يقتصـر علـى 
الشباب باالرتباك وأنهم تحت المراقبة٬ وفي الكثير مـن األحيـان كانـت المخـابرات 

وحصــل فــي العــام . )٢(تضـغط علــى الطــالب وتحـاول إســقاطهم فــي شــباك العمالـة
وهـــو �أن تـــم اعتقـــال أحـــد نشـــطاء الجمعيـــة اإلســـالمية فـــي مدرســـة يافـــا  ١٩٨٤

يوما٬ وخضع لتحقيق مكثف٬ وفـي نفـس العـام  ٤٠لمدة  -المزينيالطالب أسامة 
وهـــو الطالـــب عبـــد �جـــرى اعتقـــال أميـــر الجمعيـــة اإلســـالمية فـــي نفـــس المدرســـة 

لمــدة أســبوع أثنــاء تقــديم امتحانــات الثانويــة العامــة٬ األمــر الــذي  -الســالم الحايــك
ي العـــام جعلـــه يخســـر عامـــًا كـــامًال٬ ويضـــطر إلعـــادة امتحـــان الثانويـــة العامـــة فـــ

ورغم ذلك لم تكن هذه اإلجراءات لتحد مـن األنشـطة التـي أصـبحت أكثـر . التالي
  .كثافة من ذي قبل
  الكتلة اإلسالمية

يعتقد البعض أن الكتلة اإلسالمية ُأنشئت مع بداية إنشاء الجامعة اإلسالمية 
٬ بينمـا يؤكــد عـدد مـن قــادة ومؤسسـي الكتلـة اإلســالمية أنهـا تأسســت ١٩٧٨سـنة 

                                                 
  .ر السابقالمصد )۱(
 .مقابلة أجراھا الباحث مع خالد الخالدي )۲(
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انتخابــــات طالبيــــة فــــي  ٬١٩٧٨ وكانــــت قــــد جــــرت فــــي العــــام ١٩٨٠العــــام بعــــد 
الجامعــة اإلســالمية بغــزة٬ لكنهــا كانــت علــى أســاس فــردي٬ ولــم يكــن هنــاك ُكتــل 

برزت التوجهـات السياسـية داخـل  ٬١٩٨٠ وفي سنة ١٩٧٩طالبية٬ وكذلك سنة 
األول هـــــو تيـــــار م ت ف٬ : الجامعــــة اإلســـــالمية٬ وكانــــت منقســـــمة إلـــــى تيــــارين

  .)١(والثاني هو التيار اإلسالمي
كــان الطالــب حجــازي البربــار٬ وهــو أحــد كــوادر اإلخــوان المســلمين٬ قــد فــاز 

برئاسة مجلس الطالب٬ وكان يمتلك كاريزما مكنته مـن  ١٩٧٩باالنتخابات سنة 
الســيطرة علــى الســاحة الطالبيــة٬ لكــن عالقتــه بقيــادة اإلخــوان تــوترت علــى خلفيــة 

يـة الهـالل األحمـر؛ حيـث حّملـت قيـادة الحركـة حجـازي أحداث حريـق مكتبـة جمع
البربــار المســئولية عــن هــذا الخلــل٬ وعاقبتــه بتخفــيض رتبتــه التنظيميــة مــن نقيــب 

لـه فـي قيـادة الكتلـة الطالبيـة فـي  إلى اتخاذهـا قـرارًا بتعيـين خلـف إلى أخ٬ إضافة
الكتلـة  ٬ ووقع االختيـار علـى طالـب جديـد ُيـدعى خالـد الهنـدي ليقـود١٩٨٠العام 

  .)٢(الطالبية التابعة لإلخوان
قــرر خالــد الهنــدي باالتفــاق مــع الشــيخ أحمــد ياســين احتــواء حجــازي البربــار 
ولــيس التصــادم معــه٬ وبعــد جلســات تشــاور عديــدة اتفــق خالــد الهنــدي وحجــازي 
البربــار علــى االحتكــام لألغلبيــة الطالبيــة فــي اختيــار المرشــحين لعضــوية مجلــس 

ـــــي أوســـــاط الطـــــالب المؤيـــــدين للتيـــــار الطـــــالب مـــــن خـــــالل اال قتـــــراع الســـــري ف
اإلسالمي٬ وكانت النتيجة أن حاز فريق حجازي البربـار علـى تسـعة مقاعـد٬ ولـم 
يحصل فريق خالـد الهنـدي إال علـى مقعـدين٬ فقبـل الهنـدي النتيجـة؛ وأقنـع الشـيخ 
أحمــد ياســين بجــدواها٬ وحــدثت االنتخابــات الطالبيــة٬ وكــان رئــيس المجلــس هــو 

ي البربـــار٬ ونائبـــه خليـــل الحيـــة٬ وحـــاز خالـــد الهنـــدي علـــى منصـــب أمـــين حجـــاز 

                                                 
  .مقابلة مع الشیخ أحمد یاسین )۱(
  .المصدر السابق )۲(
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اللجنـــــــة الثقافيـــــــة٬ وحـــــــاز زميلـــــــه ضـــــــياء السوســـــــي علـــــــى مقعـــــــد أمـــــــين اللجنـــــــة 
  .)١(االجتماعية

في هذه األثناء٬ وبـالتوازي مـع النشـاط مـن خـالل مجلـس الطـالب المنتخـب٬ 
نـــدي وعطـــا اهللا أبـــو تـــم تشـــكيل قيـــادة للكتلـــة الطالبيـــة اإلخوانيـــة تشـــمل خالـــد اله

السبح٬ وكانت تنسق  مع الشيخ أحمـد ياسـين مباشـرة٬ وتمكنـت الكتلـة اإلسـالمية 
ــــار٬  ــــة لحجــــازي البرب مــــن اســــتقطاب عــــدد كبيــــر مــــن العناصــــر النشــــيطة الموالي
واســــتطاع خالــــد الهنــــدي وعطــــا اهللا أبــــو الســــبح تشــــكيل كتلــــة طالبيــــة خاضــــت 

العمـل الطالبـي اإلسـالمي الموحــد٬  كتلـة(االنتخابـات فـي العـام التـالي تحـت اسـم 
وتــرأس القائمــة عطــا اهللا أبــو الســبح٬ وكــان خالــد الهنــدي هــو نائــب الــرئيس٬ وفــي 
هــــذه الــــدورة االنتخابيــــة شــــّكل حجــــازي البربــــار كتلــــة طالبيــــة أطلــــق عليهــــا اســــم 

٬ لكــن نتــائج االنتخابــات أظهــرت انحســار تيــار حجــازي البربــار )مســلمون وكفــى(
  .)٢(بشكل كبير
٬ أصــبح خالــد الهنــدي ١٩٨٢الــدورات االنتخابيــة التاليــة٬ وتحديــدًا عــام  وفــي

هــو رئــيس مجلــس الطــالب٬ وتــاله يحيــى الســنوار ثــم يحيــى موســى ثــم إســماعيل 
٬ ١٩٨٧هنيــة ويحيــى موســى مــرة أخــرى٬ وبعــده أســامة المزينــي فــي نهايــة العــام 

  .)٣(١٩٨٧-١٢-٩حيث اندلعت االنتفاضة وُأغلقت الجامعة اإلسالمية بتاريخ 
نشـاطًا  ومجلسـها خالل هذه المرحلة التاريخية أبدى طـالب الكتلـة اإلسـالمية

واســعًا فــي المجــال النقــابي والــوطني٬ وعلــى الصــعيد النقــابي فقــد اهتمــت مجــالس 
  :الطالب التي شكلتها الكتلة اإلسالمية بخدمة الطالب في المجاالت التالية

                                                 
  .المصدر السابق )۱(
  .مقابلة مع الشیخ أحمد یاسین )۲(
تقری��ر ص��ادر ع��ن عم��ادة ش��ئون الط��الب ف��ي الجامع��ة اإلس��المیة بغ��زة ع��ن االنتخاب��ات  )۳(

  .۲۰۰۹عام الطالبیة في تاریخ الجامعة 
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إقامـــة المخـــيم الصـــيفي ســـنة   إقامـــة المخيمـــات الصـــيفية والتـــي كـــان آخرهـــا*
٬ والذي اشتمل برنامجه على المحاضرات والتمارين الرياضية وقيـام الليـل ١٩٨٧

  .والتعود على شظف العيش
تنظـيم معـارض الصــناعات الوطنيـة علــى أرض الجامعـة٬ وكــان أبـرز تلــك *

؛ حيــث ١٩٨٦-٩-٢٧المعــارض ذلــك الــذي نّظمــه مجلــس الطــالب يــوم الســبت 
  .)١(رًا من الطالب والمواطنينلقي إقباًال كبي

إقامة المهرجانات والدورات الرياضية٬ فقد دأب مجلس الطالب على إقامـة *
مباريات تنافسية بـين مختلـف الفـرق الرياضـية مـن كافـة أنحـاء فلسـطين المحتلـة٬ 

٬ ومســابقات الســباحة٬ وعقــد دورات الكراتيــه ورفــع )٢(إضــافة إلــى ســباق الــدراجات
لتدريب الطالب وٕاعدادهم اإلعـداد الجسـماني وفـق اإلمكانـات األثقال في محاولة 

-٣-٢١المتاحـــة٬ ومعـــارض بيـــع األدوات الرياضـــية٬ والتـــي كـــان آخرهـــا بتـــاريخ 
٣(١٩٨٧(.  
ــــى معــــارض الكتــــاب وأعمــــال * ــــة٬ والتــــي تشــــتمل عل إقامــــة األســــابيع الثقافي

الســجناء ومعـــارض للتــراث الشـــعبي الفلســـطيني٬ ومعــارض للصـــناعات الوطنيـــة٬ 
ومعــارض لألنشــطة الطالبيــة٬ وفــي بعــض األحيــان كانــت قــوات االحــتالل تقــتحم 
الجامعـــة وتصـــادر محتويـــات بعـــض المعـــارض٬ ونّظـــم مجلـــس الطـــالب معـــرض 

٬ ومعـــرض الكتـــاب الســـادس فـــي شـــهر )٤(١٩٨٦-٣-١الكتـــاب الخـــامس بتـــاريخ 
؛ حيث ضم المعرض آالف الكتب التي لقيـت إقبـاًال كبيـرًا مـن ١٩٨٧فبراير سنة 

  .)٥(ِقَبل مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني

                                                 
صوت الجامع�ة٬ وھ�ي نش�رة تص�در ع�ن دائ�رة العالق�ات العام�ة ف�ي الجامع�ة اإلس�المیة  )۱(

  .٬۳۱ ص٬۱۹۸٦ أكتوبر ۱٦بغزة ٬ العدد 
  .٬٤٤ ٬٤٥ ص۱٤صوت الجامعة٬ عدد  )۲(
  .٬٤٤ ص۲۰صوت الجامعة٬ عدد  )۳(
  .٬۱۲ص٬۱۹۸٦ أیار ۱٤صوت الجامعة٬ عدد  )٤(
  . ٬٤٤ ص۱۹۸۷ایر ومارس ٬ فبر۱۹صوت الجامعة٬ العدد ) ٥(
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إقامــــة األمســــيات الشــــعرية والنــــدوات الثقافيــــة وٕاصــــدار النشــــرات التثقيفيــــة٬ *
والمسابقات الثقافية لتشجيع الكتابة٬ وكان مـن بـين هـذه المسـابقات تلـك الخاصـة 

٬ وقـــد تـــم رصـــد جـــوائز متواضـــعة ١٩٨٧بكتابـــة النصـــوص المســـرحية فـــي العـــام 
مســة األول مــن ميزانيــة مجلــس الطــالب تصــل قيمتهــا مجتمعــة إلــى للفــائزين الخ

  .)١(دينارًا أردنياً  ١٤٠
حــل المشــاكل الطالبيــة ذات العالقــة بالنظــام األكــاديمي٬ وقــد لجــأ مجلــس *

ثــــاني مــــن العــــام الطــــالب إلــــى إعــــالن اإلضــــراب فــــي مطلــــع الفصــــل الدراســــي ال
أوقـــــف مجلــــــس  ؛وبعـــــد حـــــوارات مــــــع إدارة الجامعـــــة .١٩٨٧-١٩٨٦الجـــــامعي 

الطالب اإلضراب بعد أن حقق مطالبه المتمثلة في تخفـيض رسـوم المراجعـة فـي 
وتجــدر . )٢(االمتحانــات٬ وزيــادة وقــت دوام المكتبــة٬ وٕالغــاء رســوم تأجيــل الدراســة

اإلشــارة إلــى أن مجلــس طــالب الجامعــة لجــأ إلــى إعــالن اإلضــراب أكثــر مــن مــرة 
ســاعتين للمطالبــة بســحب مــادة  لمــدة ١٩٨٧-٥-٩ألغــراض أكاديميــة منهــا يــوم 

الرســوب مــن كشــف الــدرجات عنــد التخــرج٬ وللمطالبــة بافتتــاح فصــل صــيفي فــي 
  .)٣(الجامعة
تــوفير المســاعدات الماليــة للطــالب٬ حيــث كــان مجلــس الطــالب فــي بدايــة *

الجامعــة مســئوًال عــن اإلعفــاءات٬ لكــن هــذه المســئولية تحولــت إلــى عمــادة شــئون 
كـن بقـي مجلـس الطـالب يعمـل علـى جمـع التبرعـات ٬ ل١٩٨٣الطـالب منـذ سـنة 

  .وتوفير رسوم للفقراء من الطالب
  .)٤(طباعة الكتب الدراسية وتوفيرها للطالب بسعر التكلفة في الغالب*

                                                 
  .۲٦المصدر السابق٬ ص )۱(
  .۲۷المصدر السابق٬ ص )۲(
  .٬٤٥ ص۲۰صوت الجامعة٬ عدد  )۳(
  .۱۸ونشرة النداء٬بدون تاریخ نشر٬ العدد األول٬ ص. مقابلة مع یحیى موسى العبادسة )٤(
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ـــى * تـــولى مجلـــس الطـــالب مســـئولية إجـــراء البحـــث االجتمـــاعي للتعـــرف عل
ة ُمجهـــدة إذ الطـــالب الفقـــراء المحتـــاجين للمســـاعدات الماليـــة٬ وكانـــت هـــذه العمليـــ

ـــس الطـــالب فـــي كـــل منـــاطق قطـــاع غـــزة  ـــب أن ينتقـــل أعضـــاء مجل كانـــت تتطل
  .)١(للحصول على نتائج البحث االجتماعي

ريـا الطالبيـة مـن حيـث كان مجلس الطالب أيضًا ُيشرف على عمل الكافتي*
ريثما يجـري  )٢(اهيتوظيف عدد من العاملين فنتاج والبيع٬ وكان يقوم باإلدارة واإل

يــتمكن الطــالب مــن  ٬ لكــن لــم)٣(لطــالب مــن إدارة الكافتيريــا بشــكل كامــلتمكــين ا
بسبب عدم استقرار مجلس الطالب٬ ففي كل عام يجري انتخاب  مواصلة إدارتها

قيادة جديدة له٬ وجرى نقل المسئولية على الكافتريا من مجلس الطالب إلى إدارة 
. )٤(لكتـاب الجـامعي٬ ونفس األمر انطبق على طباعة ا١٩٨٤الجامعة في العام 

ويمكــن القــول أن مجلــس الطــالب قــام بــإدارة الكافتريــا وطباعــة الكتــاب الجــامعي٬ 
إضافة إلى دوره البحث االجتماعي وتوفير القروض للطالب في المرحلـة األولـى 
كجـــــزء مـــــن إحساســـــه بالمســـــئولية تجـــــاه إنجـــــاح مســـــيرة الجامعـــــة التـــــي تتعـــــرض 

الفصائل علـى السـيطرة عليهـا٬ وبعـد  لصعوبات في ظل االحتالل٬ وكذلك تنافس
  .للجامعة امعة انتقلت المسئولية عن هذه المسائلأن استقرت الج

تشــــــكيل الفــــــرق المســــــرحية واإلنشــــــادية وتنميــــــة مهــــــارات الهــــــواة فــــــي هــــــذه *
  .المجاالت

وعمــــل مجلــــس الطــــالب علــــى ربــــط الجامعــــة بــــالمجتمع مــــن خــــالل القيــــام *
اعدة المــــزارعين علــــى تخفيــــف كلفــــة باألعمــــال التطوعيــــة؛ التــــي تســــاهم فــــي مســــ

اإلنتاج؛ األمر الذي يعزز لـديهم الصـمود فـي مواجهـة السياسـة اإلسـرائيلية٬ وفـي 

                                                 
  .مقابلة مع یحیى موسى العبادسة )۱(
  .۱۸نشرة النداء٬ العدد األول٬ ص )۲(
  .ابلة مع یحیى موسى العبادسةمق )۳(
  .مقابلة مع یحیى موسى العبادسة )٤(
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نفس الوقت يعزز لدى الطـالب روح اإلحسـاس بالمسـئولية تجـاه المجتمـع٬ وتـورد 
نشرة النداء صورة لطالب الجامعة اإلسالمية وهم يشاركون المزارعين في حصاد 

  .)١(ة بني سهيال شرق مدينة خانيونسالقمح في منطق
واهــتم مجلــس الطــالب باألنشــطة الوطنيــة٬ وقــد ال حــظ الباحــث اإلســرائيلي *

مركزيــة فــي النشــرات "رؤوبــين بــاز أن المســألة الوطنيــة الفلســطينية احتلــت مكانــة 
  .)٢("اإلسالمية الصادرة عن الحركة الطالبية في سنوات الثمانينات

مـــــؤتمرًا طالبيـــــًا تضـــــامنًا مـــــع األســـــرى  ١٩٨٧-٤-١١وقـــــد نّظـــــم بتـــــاريخ *
  .)٣(الفلسطينيين في سجون االحتالل

ــــس الطــــالب بتنظــــيم سلســــلة مــــن الــــ* ــــي هــــذا المجــــال اهــــتم مجل رحالت وف
أرض الــوطن ومعالمــه التاريخيــة والحضــارية٬ وأطلــق بــ الطالبيــة لتعريــف الطــالب
  .)٤("اعرف وطنك"على سلسلة الرحالت هذه 

٬ ١٩٨٧-٤-٤ضـــًا للصـــور الفوتغرافيـــة بتـــاريخ نّظـــم مجلـــس الطـــالب معر *
حيث ضم المعرض أجنحـة مختلفـة تحمـل أسـماء مـدن وقـرى فلسـطين ومخيمـات 
الالجئين ٬ وشمل المعرض على جناح خـاص بالمسـاجد واألوقـاف داخـل الـوطن 

تجربة صالح الدين فـي (المحتل٬ كما ألقى األستاذ خالد السعيد محاضرة بعنوان 
  .)٥()التحرير

                                                 
۱۹۸۳ ٬یصدرھا مجلس طلب�ة الجامع�ة اإلس�المیة٬ س�نة  -النداء٬ نشرة ثقافیة غیر دوریة )۱(

  .۳۹ص
. 1988 -1967 בשנים הפלסטינים האסלאמים הגורמים התפתחות: פז ראובן )۲(

. חיפה אוניברסיטת. מוסמך תואר תלקבל מהדרישות חלק כמילוי המוגשת גמר עבודת
  .114' ע. 1989 דצמבר. התיכון המזרח של להיסטוריה החוג. הרוח למדעי הפקולטה

  .٬۱۱ ص۲۰صوت الجامعة٬ عدد )۳(
  .۱۹النداء٬ العدد األول٬ ص )٤(
  .٬٤۲ ص۲۰صوت الجامعة٬ عدد )٥(



 

- ۱۰۳  - 
 

مجلس الطالب يقيم المهرجانات بكافة المناسبات اإلسالمية والوطنيـة كان *
ــدعى لهــا آالف المــواطنين إضــافة إلــى طــالب الجامعــة ٬ ويتخلــل )١(حيــث كــان ُي

هــذه االحتفــاالت الكلمــات واألناشــيد والمســرحيات والقصــائد الشــعرية٬ وفــي بعــض 
كمـا يقـول يحيـى �ك األحيان كان يتخلل االحتفاالت كلمـات للُكتَـل الطالبيـة٬ وذلـ

إلتاحـــــة الفرصـــــة مـــــن أجـــــل تحقيـــــق الوحـــــدة "فـــــي محاولـــــة  -موســـــى العبادســـــة
  .)٢("الوطنية
وكــــان مجلـــــس الطـــــالب يـــــربط فـــــي احتفاالتـــــه بـــــين الـــــديني والـــــوطني فـــــي *

 ١٩٨٧المناســبات المختلفــة٬ حيــث نظــم المجلـــس محاضــرة فــي شــهر أغســـطس 
هــــذا الــــربط بــــين الــــديني  وتجّلــــى).الهجــــرة النبويــــة والشــــتات الفلســــطيني(بعنــــوان 

-٤-٤والــوطني فــي حفــل اإلســراء والمعــراج الــذي اقامــه مجلــس الطــالب بتــاريخ 
حيـــث ركــــزت الكلمـــات علــــى معـــاني اإلســــراء الدينيـــة إضــــافة إلـــى إبــــراز  ١٩٨٧

  .)٣(الموقف السياسي لحركة اإلخوان من القضية الفلسطينية
-١٩٨٦رة ويعتبــر يحيــى موســى العبادســة٬ رئــيس مجلــس الطــالب فــي دو *
٬ أن مجلس الطالب عبر مسيرته تمكن من تحقيق إنجاز مهم يتمثّـل فـي ١٩٨٧
دعائم التعامـل الـديمقراطي٬ وٕاعطـاء الحريـات فـي التعبيـر عـن الـرأي لكـل "إرساء 

لكن الُكتل الطالبية كانت تشتكي من عدم إفساح المجال . )٤("التوجهات الطالبية
فــي نشــرة صــوت الجماعــة  لــك مــا وردي األنشــطة٬ ومــن أمثلــة ذلهــا للمشــاركة فــ

خالل األسبوع الماضي ُأقـيم فـي الجامعـة اإلسـالمية معرضـًا للكتـاب٬ "اإلسالمية 
ــًا لتكــريم طــالب الســنة التأهيليــة٬ ثــم معرضــًا للتــراث٬ أشــرف مجلــس  وحفــًال ُمغلق

علــى جميــع هــذه النشــاطات٬ كنــا نتمنــى أن يســمح  -الكتلــة اإلســالمية�الطــالب 
                                                 

  .102' ע. שם: פז ראובן )۱(
  .٬۲٥ ص۲۰صوت الجامعة٬ عدد  )۲(
وش�ریط فی�دیو لحف�ل اإلس�راء والمع�راج ال�ذي عق�ده . ٬۳٥ ص۲۰لجامعة٬ ع�دد صوت ا )۳(

  .۱۹۸۷-٤-٤مجلس الطالب بتاریخ 
  .٬۲٦ ص۲۰صوت الجامعة ٬ عدد )٤(
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لـــس إلخـــوانهم فـــي الجماعـــة اإلســـالمية أو غيـــرهم مـــن الطـــالب اإلخـــوة فـــي المج
  .)١("المساهمة في هذه المناسبات تأكيدًا على معاني التعاون واُألخوة اإلسالمية

وحاولت الكتلة اإلسالمية تقديم الخدمات للطالب من خالل مجلـس الطـالب 
شـئ مـن  للجميع وبدون استثناء٬ لكنها أرادت أن تحافظ علـى نفسـها٬ وأن ُتحـدث

التمــايز بــين الكتلــة اإلســالمية وبــين مجلــس الطــالب فانســحب خالــد الهنــدي مــن 
وأصــبح أمينــًا للســر٬ وكــان الهــدف مــن هــذه الخطــوة   ١٩٨٤رئاســة المجلــس عــام 

إبراز قيادات جديدة إضافة إلى التفـرغ لبنـاء جسـم الكتلـة بحيـث يبقـى نشـطًا علـى 
ة فقـط٬ وبـرز مـن بـين كـوادر الكتلـة مدار العام٬ وليس في زمن الدعايـة االنتخابيـ

والمجلــس قيــادة ثالثيــة تكونــت مــن خالــد الهنــدي ويحيــى الســنوار ويحيــى موســى٬ 
وقــد تمتـــع هـــؤالء بمكانـــة متميـــزة بـــين الطـــالب نظـــرًا لمـــا يتمتعـــون بـــه مـــن قـــدرات 

وفــي مســاعي تكــريس الفصــل بــين الكتلــة اإلســالمية ومجلــس الطــالب تــم . فطريــة
يا للكتلـة تضـم ممثلـين عـن المنـاطق المختلفـة لقطـاع غـزة٬ تشكيل هيئة قيادية عل

علـى مـدار العـام٬ ابعة أبناء وأنشطة الكتلة اإلسالمية وكانت مهمة هذه الهيئة مت
  .سواء على صعيد المناطق أو داخل الجامعة

وعملــت قيــادة الكتلــة علــى تكــوين قيــادات جديــدة فاختــارت عشــرة مــن طــالب 
أخضــعتهم لبرنــامج مكثــف يشــتمل علــى إعطــاء و  ١٩٨٤المســتوى التــأهيلي ســنة 

محاضــرات٬ وٕاعــداد أبحــاث عــن القضــية الفلســطينية٬ واجتيــاز دورات فــي اإلدارة 
وســامي أبــو  )٢(ومهــارات االتصــال٬ وكــان مــن بــين هــؤالء العشــرة أســامة المزينــي

                                                 
أكت�وبر ) ۲(صوت الجماعة اإلسالمیة٬جریدة طالبی�ة تص�درھا الجماع�ة اإلس�المیة ع�دد  )۱(

 .٬۲ ص۱۹۸٥
رئیس�اً لمجل�س  ٬۱۹۸۷ وأص�بح س�نة ۱۹٦٦أسامة المزیني م�ن موالی�د مدین�ة غ�زة س�نة  )۲(

الط��الب ف��ي الجامع��ة اإلس��المیة٬ وحص��ل عل��ى درج��ة ال��دكتوراة ف��ي عل��م ال��نفس الترب��وي٬ 

  .ویعمل محاضراً في الجامعة اإلسالمیة بغزة
  .مقابلة مع أسامة المزیني
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وقامــت مجموعــة أخــرى مــن كــوادر الكتلــة يقودهــا فكــري عبــد اللطيــف . )١(زهــري
وان فن التعامل٬ وهو عبارة عن تلخيصات لمجموعة من الكتـب بإعداد كتيب بعن

لــدايل كــانيجي٬ وكتــاب ) كيــف نكســب األصــدقاء ونــؤثر فــي النــاس(كتــاب : مثــل
للشيخ محمد الغزالي٬ وغيرها مـن الكتـب٬ وقـد أسـفرت هـذه الجهـود ) جدد حياتك(

جيدة  عن تكوين مجموعة من الكوادر تملك وعيًا سياسيًا ومهارات إدارية وقدرات
  .)٢(على التواصل٬ وتمكنت من قيادة الكتلة اإلسالمية ومجلس الطالب فيما بعد

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن اســتخدام اســم الكتلــة اإلســالمية لــم يبــدأ إال عــام 
٬ وجاءت هذه التسمية نتيجـة لنضـج نقـاش امتـد علـى مـدار الفتـرة السـابقة ١٩٨٤

كانت العالقات بين طالب اإلخوان  ٬ حيث)تنظيم الجامعة(بشأن ما كان ُيسّمى 
المسلمين داخل الجامعة هي عالقات تنظيميـة٬ فكمـا أنهـم مرتبطـون عبـر اُألسـر 
التنظيمية في مناطقهم٬ فإنهم ُيكّونـون ُأَسـر مشـابهة داخـل الجامعـة٬ ولهـا قيادتهـا 
ـــدأت ترتفـــع األصـــوات بأنـــه ال ضـــرورة لوجـــود عالقـــات  الخاصـــة٬ ومـــع الوقـــت ب

لطــالب ألســباب عديــدة منهــا الخطــورة األمنيــة فــي كشــف أعضــاء تنظيميــة بــين ا
التنظــــيم علــــى بعضــــهم٬ وكــــذلك ألن العالقــــة التنظيميــــة تُبقــــي النشــــاط الطالبــــي 
محجمــًا ومتقوقعــًا علــى أعــداد قليلــة مــن الطــالب٬ ولهــذا تــم حــل تنظــيم الجامعــة٬ 

الـذي مـنح ٬ األمـر )الكتلـة اإلسـالمية(واستُبدل باإلطار الطالبي الـذي حمـل اسـم 
العمـــل الطالبـــي مرونـــة أوســـع٬ ووفـــر إمكانيـــة لـــدمج أعضـــاء أكبـــر مـــن الطـــالب 

  .)٣(لديهم إيمان بالفكرة لكنهم غير مستعدين لالنتماء للتنظيم

                                                 
٬ أصبح رئیساً لمجلس الطالب س�نة ۱۹٦۷سامي أبو زھري٬ من موالید مدینة رفح سنة  )۱(

٬ ویحمل درجة الدكتوراة ف�ي الت�اریخ اإلس�المي٬ ویعم�ل ناطق�اً باس�م حرك�ة المقاوم�ة ۱۹۹٤

  .اإلسالمیة حماس
  .مقابلة مع سامي أبو زھري

  .مقابلة مع یحیى موسى العبادسة )۲(
  .المصدر السابق )۳(
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وعلى صعيد النشاطات الوطنية فقد كان للكتلة اإلسالمية ومجـالس الطـالب 
  :التي شكلتها دورًا بارزًا يمكن إجماله فيما يلي

ة اإلســــــالمية دور بــــــارز فــــــي قيــــــادة المظــــــاهرات والمواجهــــــات كــــــان للكتلــــــ*
عنـــدما  ١٩٨٠المناهضـــة العتـــداءات المســـتوطنين علـــى المســـجد األقصـــى ســـنة 

حاولــت مجموعــة مــن المســتوطنين الصــالة فــي المســجد األقصــى٬ وكــذلك بتــاريخ 
عنــدما قــام أحــد المســتوطنين بــإطالق النــار علــى المصــلين فــي  ١٩٨٢-٤-١٢

وفي احتجاجها على هذه االعتداءات حشدت الكتلة اإلسـالمية  المسجد األقصى٬
المئات من أعضائها وأنصارها وذهبت بهم للرباط فـي سـاحات المسـجد األقصـى 

  .)١(لمنع تكرار اعتداءات المستوطنين
وبخصــــوص المواجهــــة مــــع قــــوات االحــــتالل فقــــد مــــرت الكتلــــة اإلســــالمية *

وان مــــن العمــــل المباشــــر ضــــد بمــــرحلتين٬ وكــــان هــــذا تبعــــًا لموقــــف حركــــة اإلخــــ
ـــة األولـــى٬ وهـــي التـــي ســـبقت عـــام . االحـــتالل ـــة ١٩٨٦فـــي المرحل ٬ كانـــت الكتل

اإلسالمية تمتنع عن المشاركة في المظاهرات ضد االحتالل٬ وكانت تلجأ لتفريغ 
ــــة عنــــدما تظهــــر فــــي األفــــق بــــوادر أي مواجهــــة مــــع  الجامعــــة مــــن طــــالب الكتل

الكتلـة اإلسـالمية تتفاعـل مـع المواجهـات  أخذت ١٩٨٦االحتالل٬ لكن بعد العام 
والمظاهرات بشكل كبير٬ ومن أشهر المواجهات التي قادتها الكتلة اإلسالمية مع 

٬ حيــــــث اعتقــــــل فــــــي نهايــــــة هــــــذه ١٩٨٧-٢-٢١االحــــــتالل مــــــا حــــــدث بتــــــاريخ 
المواجهات عدد مـن الطـالب أغلـبهم مـن أبنـاء الكتلـة اإلسـالمية وكـان مـن بيـنهم 

وكــذلك . )٢(ام جــودة٬ وهمــا مــن أعضــاء مجلــس الطــالبســامي أبــو زهــري وعصــ
حيث أصيب واعتقل عدد من أبناء الكتلة اإلسالمية كان  ١٩٨٧-٤-١٩بتاريخ 

ومـــا حـــدث فـــي . )٣(مـــن بيـــنهم جمـــال الهنـــدي٬ وهـــو عضـــو فـــي مجلـــس الطـــالب
                                                 

  .المصدر السابق )۱(
  .٬۱۳ ٬۱٤ ص٬۱۹۸۷ مایو ویونیو ۲۰صوت الجامعة٬ العدد  )۲(
  .۹سابق٬ صالمصدر ال) ۳(
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-١٠-٦أعقــاب استشـــهاد أربعـــة مــن مجاهـــدي حركـــة الجهــاد اإلســـالمي بتـــاريخ 
ُأصــيب خاللهــا عــدد مــن أبنــاء الكتلــة اإلســالمية  حيــث حــدثت مواجهــات ١٩٨٧

  .)١(بإصابات بالغة؛ كانت أخطرها حالة الطالب عاطف عسقول
كانــت الشــرارة فــي التــواريخ ســابقة الــذكر تبــدأ بمناوشــات بــين الطــالب داخــل 
ــــاني المجــــاورة  ــــي أســــطح المب الجامعــــة٬ وبــــين قــــوات االحــــتالل التــــي كانــــت تعتل

وكان الطالب والطالبـات يصـرون علـى البقـاء فـي للجامعة في ساعات الصباح٬ 
قـذفهم بالرصـاص الحـي ت ة٬ التـي كانـتالجامعة٬ ويرشـقون قـوات الجـيش بالحجـار 

والمطــــاطي وقنابــــل الغــــاز المســــيل للــــدموع٬ وتســــتمر المواجهــــات حتــــى ســــاعات 
العصــر٬ حينهــا تنطلــق النــداءات مــن مــآذن المســاجد تــدعو النــاس لنجــدة أبنــائهم 

ـــاتهم بالجا ـــاآلالف ويقتربـــون صـــوب الجامعـــة مـــن كـــل وبن معـــة٬ فيخـــرج النـــاس ب
االتجاهــات٬ حينهــا تشــعر قــوات االحــتالل بالورطــة ألنهــا أصــبحت محاصــرة بــين 
الجمــاهير وبــين طــالب الجامعــة بعــد أن كانــت تحاصــر الجامعــة فتضــطر قــوات 
االحــتالل لالنســحاب٬ وحينهــا يخــرج الطــالب مــن الجامعــة يشــعرون باالنتصــار٬ 

ان يشجع الطالب على المزيد من المقاومـة ويكشـف لهـم جوانـب الضـعف وهذا ك
  .)٢(لدى الجيش الذي اعتاد أن يصف نفسه بأنه ال ُيقهر

وكذلك دعت الكتلة اإلسالمية الطالب للتظاهر على أثر استشـهاد الطالبـة *
فـي مدرسـتها بمدينـة ديـر الـبلح٬  ١٩٨٧انتصار العطار في أواخر شـهر نـوفمبر 

توطن كـــان يمـــر بســـيارته مـــن هنـــاك بـــإطالق النـــار علـــى المدرســـة حيـــث قـــام مســـ
فأصــاب الطالبـــة حــوالي الســـاعة العاشـــرة صــباحًا٬ وبعـــد ســـاعة مــن الحـــادث قـــام 
مجلـــس الطـــالب بتعليـــق الدراســـة ودعـــوة الطـــالب للتظـــاهر٬ واشـــتعل قطـــاع غـــزة 

  .)٣(بأكمله بعد ذلك
                                                 

  .مقابلة مع یحیى موسى العبادسة )۱(
  .المصدر السابق )۲(
  المصدر السابق )۳(
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لة بالنقاشـات؛ التـي كانت الساحة الطالبية في الجامعة اإلسالمية بغزة مشـتع
خــالل الدعايــة االنتخابيــة التــي تســبق  -وفــي ِحــّدتها-كانــت تتزايــد فــي انتشــارها 

إجراء االنتخابات الطالبية٬ حيث كانت االنتخابات ُتعقد غالبًا في األسبوع األول 
من شهر ديسمبر من كل عـام٬ وكـان الطـابع الغالـب علـى النقـاش والمنـاظرة هـو 

حركــــة الشــــبيبة (انــــت الكتــــل الطالبيــــة المختلفــــة وهــــي الطــــابع السياســــي حيــــث ك
الطالبيـــة التابعـــة لحركـــة فـــتح٬ والجماعـــة اإلســـالمية التابعـــة للجهـــاد اإلســـالمي٬ 
وكتلة الوحدة الطالبيـة التابعـة للجبهـة الديمقراطيـة٬ وكتلـة العمـل الطالبـي التابعـة 

ــــل كانــــت توجــــه ســــؤاًال واحــــدًا ومحر )للجبهــــة الشــــعبية ــــة ٬ كــــل هــــذه الُكَت جــــًا للكتل
اإلســالمية٬ وهــو أيــن أنــتم علــى ســاحة المقاومــة؟ وألن حركــة اإلخــوان لــم تكــن قــد 

٬ وكانـت ُتعطـي األولويـة للتربيــة٬ انخرطـت بعـد فـي العمـل المقـاوم ضــد االحـتالل
فقـد كـان شـباب ٬)١(على عكس الفصائل األخـرى التـي كانـت تركـز علـى المقاومـة

ـــاريخ والنضـــاالت ال ـــة يستحضـــرون الت ســـابقة لإلخـــوان المســـلمين فـــي حـــرب الكتل
وفــي الخمســينات مــن القــرن العشــرين٬ وكــذلك فــي نهايــة الســتينات حيــث  ١٩٤٨

شارك اإلخوان فيما ُيطلقون عليه اسم عمليات الشـيوخ٬ وأصـدرت الكتلـة فـي هـذا 
٬ استعرضـت خاللـه كـل جهـود اإلسـالميين )الحقيقـة الغائبـة(المجال كتيبـًا أسـمته 
ية الفلســطينية منــذ بــدايتها وحتــى نهايــة الســتينات وأضــافت الكفاحيــة ألجــل القضــ

إليهـــا تجربــــة أســـرة الجهــــاد بقيــــادة الشـــيخ عبــــد اهللا نمــــر درويـــش داخــــل فلســــطين 
٬ وكــذلك اعتقــال الشــيخ أحمــد ياســين ومجموعــة مــن إخوانــه ١٩٤٨المحتلــة ســنة 

  .)٢(بتهمة حيازة أسلحة وتشكيل تنظيم مسلح إلبادة دولة إسرائيل ١٩٨٤سنة 

                                                 
)۱(Jeroen Gunning: Re-Thinking Western Construction of Islamism, 

Pluralism, Democracy and Theory and Praxis of The Islamic 
Movement in The Gaza Strip, A thesis submitted in partial fulfillment 
of the  requirements for the degree of doctor of philosophy, Centre for 

Middle Eastern and Islamic Studies, University of Durham, 2000,p126. 
  . مقابلة مع یحیى موسى العبادسة )۲(
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كانـــت الكتلـــة اإلســـالمية تهـــتم كثيـــرًا بالدعايـــة االنتخابيـــة منـــذ بدايـــة الفصـــل  
الدراسي األول من كل عام ألن االنتخابات تجري فـي األسـبوع األول مـن الشـهر 
الثالــــث مــــن الفصــــل األول٬ وتنقســــم االســــتعدادات للدعايــــة االنتخابيــــة إلــــى عــــدة 

  :مجاالت هي
ثــل االهتمــام بهــم مــن خــالل مســاعدتهم االهتمــام بــالطالب الجــدد٬ ويتم: أوالً 

وٕارشادهم في عملية التسجيل واختيار التخصـص٬ وٕاقامـة احتفـال ترحيبـي خـاص 
بهم٬ وتكثيف التفاعل الفـردي معهـم مـن قبـل كـوادر الكتلـة٬ وتخصـيص مجموعـة 

  .)١(من المحاضرات التعبوية الخاصة بهم
لتصــويتي٬ وتقــوم فــرز الطــالب حســب انتمــاءاتهم السياســية وســلوكهم ا: ثانيــاً 

قيادة الكتلة بهذه المهمة عبر مسئولي المناطق٬ بحيث يتم إعداد كشوف بأسـماء 
الطــالب حســب انتمــاءاتهم السياســية وتحديــد المســتقلين الــذين لــم يحــددوا مــوقفهم 
بعـد لكـي يـتم االتصـال بهـم٬ وٕاقنـاعهم بضـرورة التصـويت للكتلـة٬ وكـذلك إمكانيــة 

  .)٢(عإحضارهم للجامعة يوم االقترا
إعــداد المــادة الدعائيــة المكتوبــة٬ حيــث يــتم تشــكيل لجنــة خاصــة لهــذا : ثالثــاً 

  :الغرض٬ والمادة الدعائية المكتوبة تتكون من
البيــــــان السياســــــي٬ ويتضــــــمن المواقــــــف السياســــــية التــــــي تتبناهــــــا الكتلــــــة -١

اإلســالمية٬ وهــي مواقــف حركــة اإلخــوان٬ وفــي العــادة كانــت تركــز هــذه البيانــات 
  .)٣(الشعب الفلسطيني في أرضه ورفض التسويات السياسيةعلى حق 

البيـان االنتخـابي٬ ويتضــمن الوعـود التــي سـيعمل مجلــس الطـالب الجديــد -٢
علــــى تحقيقهــــا للطــــالب٬ خاصــــة علــــى صــــعيد تحســــين الخــــدمات مثــــل الكافتريــــا 
والكتــاب الجــامعي٬ وٕاقامــة األنشــطة الرياضــية والفنيــة٬ ورعايــة المواهــب الشــعرية 

                                                 
  .المصدر السابق )۱(
  .المصدر السابق )۲(
  .صريلقاء مع عز الدین الم )۳(
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وفــي الغالــب كانــت البيانــات االنتخابيــة تركــز علــى جديــة العمــل للحفــاظ . ةوالفنيــ
  .)١(على إسالمية الجامعة

الملصــقات٬ حيـــث كـــان يـــتم اختيـــار الكثيـــر مـــن المقـــوالت للمشـــاهير مـــن -٣
الشخصيات العربية واإلسالمية والعالمية التي تؤكـد علـى عظمـة اإلسـالم وأهميـة 

على مواجهة االحتالل٬ وأن المستقبل للدين فلسطين وقدرات الحركات اإلسالمية 
اإلســـالمي٬ إضـــافة إلـــى بعـــض رســـومات الكاريكـــاتير المعبـــرة٬ وبعـــد ذلـــك يجـــري 
ـــى أوراق بريســـتول فـــي أمـــاكن مخصصـــة داخـــل  عرضـــها بشـــكل فنـــي جميـــل عل

  .)٢(الجامعة
تحديــد مجموعــة مــن األنشــطة العامــة بحيــث يــتم تنفيــذها عــن طريــق : رابعــاً 

مل هــذه األنشــطة احتفــال أو اثنــين٬ أو معــرض للكتــاب أو مجلــس الطــالب٬ وتشــ
لـــألدوات الرياضـــية بهـــدف إبـــراز مهـــارات الكتلـــة ومجلســـها فـــي خدمـــة الطـــالب٬ 
إضافة إلـى عقـد مجموعـة مـن المحاضـرات السياسـية القويـة والمـؤثرة خاصـة تلـك 
التــي كــان يلقيهــا األســتاذ بســام جــرار٬ وهــو محاضــر فــي معهــد معلمــين رام اهللا٬ 

  .)٣(تميز بثقافة عالية وقدرة كبيرة على اإلقناعوي
تحديد فريق للنقاشـات والمنـاظرات العامـة فـي سـاحة الطـالب٬ حيـث : خامساً 

كانـــــت الكتلـــــة اإلســـــالمية حريصـــــة علـــــى توزيـــــع المهـــــام بـــــين عناصـــــرها٬ ولهـــــذا 
خصصـــت فريـــق للنقاشـــات العامـــة مـــع أبنـــاء الُكَتـــل األخـــرى٬ وكانـــت تمنـــع بقيـــة 

مـــن الخـــوض فـــي نقاشـــات عامـــة٬ وكانـــت تحـــثهم علـــى اســـتثمار عناصـــر الكتلـــة 
الوقـت فـي االتصـاالت الفرديـة مـع الطـالب الجـدد ومـع الطـالب المسـتقلين الــذين 

  .)٤(لم يحددوا موقفهم بعد

                                                 
  .المصدر السابق )۱(
  .مقابلة مع صبحي الیازجي) ۲(
  .المصدر السابق )۳(
  .المصدر السابق )٤(
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ويضــــاف إلــــى مــــا تقــــدم أن الكتلــــة اإلســــالمية لــــم تكــــن تُفّضــــل اإلكثــــار مــــن 
ع عناصـــر الجماعـــة النقاشـــات العامـــة ألن أكثـــر هـــذه النقاشـــات كانـــت تجـــري مـــ

اإلســـالمية٬ وهـــذا مـــن شـــأنه أن ُيســـتثمر علـــى يـــد الشـــبيبة إلبـــراز أن اإلســـالميين 
منقســمين٬ وأن المســألة لــدى اإلســالميين ليســت مســألة دينيــة٬ وٕانمــا هــي مصــالح 

  .)١(حزبية وشخصية
ومــن أبــرز المواقــف التــي كانــت الكتلــة اإلســالمية تفضــل عــدم النقــاش فيهــا 

موميـــة لمجلـــس الطـــالب٬ حيـــث كانـــت تنعقـــد الجمعيـــة ويؤخـــذ انعقـــاد الجمعيـــة الع
ـــة ينســـحبون  ـــه كـــان طـــالب الكتل ـــارير المجلـــس ولجان النصـــاب٬ وخـــالل قـــراءة تق
بالتدريج تفاديًا لحصول نقاشات٬ وكانت قيـادة المجلـس والكتلـة يبـررون ذلـك بـأن 

قـارير٬ عناصر الشبيبة واليسـار والجماعـة اإلسـالمية ال يسـتهدفون نقاشـًا جـديًا للت
  .)٢(وٕانما إثارة شبهات وعرض خالفات ال داعي لها

ورغــم ذلــك فقــد كانــت الكتلــة تهــتم بتكــوين فريــق خــاص للنقاشــات العامــة فــي 
ســاحة الجامعـــة٬ وكــان أبـــرز أعضــاء هـــذا الفريــق خالـــد الهنــدي٬ ويحيـــى موســـى 
ويحيى السنوار٬ وعندما تخرج الهندي والسنوار انضم لفريق الحوار والنقـاش عبـد 

-١٩٨٤الفتاح السطري٬ وفكري عبد اللطيف وأسـامة المزينـي٬ وخـالل السـنوات 
كانــت النقاشـــات والمنـــاظرات تـــتم بشــكل عفـــوي داخـــل ســـاحات الجامعـــة٬  ١٩٨٦

بحيـــث تبـــدأ الجماعـــة اإلســـالمية بـــالتجمع فـــي ســـاحة الجامعـــة٬ ويبـــدأ المتحـــدثون 
كفــاح المســلح٬ بطــرح التســاؤالت حــول موقــف اإلخــوان مــن القضــية الفلســطينية وال

وأحيانًا كانت تقوم الشبيبة بهذا األمر٬ والهدف استدراج الكتلـة اإلسـالمية للنقـاش 
والحـــوار٬ أحيانـــًا الكتلـــة اإلســـالمية كانـــت تســـتجيب وتخـــوض نقاشـــات٬ كـــان مـــن 
أبرزها حـوار بـين يحيـى السـنوار عـن الكتلـة اإلسـالمية٬ وبـين محمـد دحـالن سـنة 

حـــوار علـــى تبـــادل االتهامـــات بـــين الطـــرفين٬ ٬ وكـــان التركيـــز فـــي هـــذا ال١٩٨٥
                                                 

  .مقابلة مع یحیى موسى العبادسة )۱(
  .المصدر السابق) ۲(
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فدحالن أخذ علـى اإلخـوان المسـلمين عـدم قيـامهم بالكفـاح المسـلح ضـد إسـرائيل٬ 
وأن المجمــع اإلســالمي يعمــل بتــرخيص مــن االحــتالل٬ والســنوار أدان التوجهــات 
الســـالمية لـــدى قيـــادة فـــتح خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالموافقـــة علـــى المـــؤتمر الـــدولي٬ 

  .)١(مة كونفدرالية مع األردنوالسعي إلقا
حصــل تطــور هــام إذ اتفقــت الكتلــة اإلســالمية مــع حركــة  ١٩٨٧وفــي العــام 

الشـــبيبة علـــى عقـــد منـــاظرة رســـمية بـــين الطـــرفين بحضـــور كـــل طـــالب الجامعـــة٬ 
بحيث تكون تحت رعايـة عمـادة شـئون الطـالب٬ وبالفعـل ُعقـدت المنـاظرة٬ ومثّـل 

الســـطري وأســـامة المزينـــي٬ بينمـــا مثّـــل حركـــة الكتلـــة اإلســـالمية فيهـــا عبـــد الفتـــاح 
الشبيبة كل من عبد الحكيم الجعيدي وزكريـا الـتلمس٬ وقـد عـرض الفريقـان وجهـة 

  .)٢(نظرهما وخرج مؤيدو الطرفين وقد شعروا بالتعادل
اختيــار قائمــة الطــالب الــذين سيخوضــون االنتخابــات باســم الكتلــة٬ : سادســاً 

يــادة الحركــة يقومــون باختيــار القائمــة٬ وكــان وكانــت قيــادة الكتلــة بالتنســيق مــع ق
االختيــار يـــتم بحيـــث تحتـــوي القائمـــة علــى مجموعـــة ُتمثّـــل كـــل أو أغلـــب منـــاطق 
ــــب  قطــــاع غــــزة٬ وكــــل أو أغلــــب الكليــــات الموجــــودة فــــي الجامعــــة٬ وكــــل أو أغل

والهـــدف مـــن هـــذا التنويـــع أن يكـــون . المســـتويات الدراســـية األربعـــة فـــي الجامعـــة
ــــــ ــــــاطق المجلــــــس قــــــادرًا عل ــــــات والمن ى تلمــــــس مشــــــاكل الطــــــالب فــــــي كــــــل الكلي

والمستويات٬ وأن تكون القائمة مقنعة وقادرة على استقطاب المؤيدين٬ وكذلك أن 
يكــون هنالـــك مجـــال لتوريـــث التجربـــة فــي الميـــدان٬ فعنـــدما يبـــدأ طـــالب المســـتوى 
األول العمــل ضــمن المجلــس فــإنهم عنــدما ُيعــاد ترشــيحهم وانتخــابهم فــي الســنوات 

  .)٣(تالية سيكونون أكثر كفاءة وقدرة على العملال

                                                 
  .مقابلة مع صبحي الیازجي )۱(
  .مقابلة مع یحیى العبادسة )۲(
  .المصدر السابق )۳(



 

- ۱۱۳  - 
 

يـــوم الدعايـــة الرســـمي٬ وهـــو اليـــوم الـــذي تخصصـــه الجامعـــة رســـميًا : ســـابعاً 
للدعايــة االنتخابيــة بحيــث يــتم تعطيــل الدراســة٬ وفــي هــذا اليــوم ُيســمح لكــل كتلــة 
طالبيــة بــأن تُقــيم مهرجــان خطــابي٬ وعــروض رياضــية وتعليــق ملصــقات٬ ورســم 

انـــت الكتلـــة اإلســـالمية تهـــتم بهـــذا اليـــوم اهتمامـــًا كبيـــرًا وكانـــت تبـــدأ جـــداريات٬ وك
الدعايــة منــذ بدايــة الفصــل الدراســي األول بشــكل تــدريجي تبــدأ مــن المحاضــرات 
العامــــة إلــــى حلقــــات النقــــاش فــــي ســــاحة الجامعــــة وتكثيــــف االتصــــاالت الفرديــــة 

ا تقدم هو بالطالب٬ وتوزيع بعض المنشورات٬ وٕاقامة بعض المهرجانات٬ وكل م
عبـــارة عـــن تســـخين لليـــوم األخيـــر٬ حيـــث يجـــري تنظـــيم مســـيرة مـــن كـــل أعضـــاء 

  ومناصري الكتلة اإلسالمية تتحرك على إيقاع الطبل وتنشد نشيد 
  هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل

  به دولة الباطل االكتائب آساده ودكو  افصفو 
ذلك المهرجان الخطـابي ثم تبدأ عروض شوتوكان وننشاكو وجمباز٬ ثم يلي 

واإلنشادي٬ لقد كان هذا اليوم هو بمثابة اسـتعراض لكـل مظـاهر التفـوق والمهـارة 
  .)١(والقوة التي تمتلكها الكتلة اإلسالمية لكي تُقنع الطالب وتجذبهم إليها

وفــي هــذا اليــوم ُتحظــر كــل مظــاهر الدعايــة االنتخابيــة٬  يــوم االقتــراع٬: ثامنــاً 
سالمية٬ وضمن خطة مسبقة تقوم بتحديد عناصرها في كل لذلك كانت الكتلة اإل

منطقـــة٬ ُتكّلـــف كـــل واحـــد مـــنهم متابعـــة مجموعـــة مـــن الطـــالب٬ وكـــل مـــن يقتـــرح 
ُيشَطب اسمه من القائمة٬ ثم يتم البحث عن الذين لم ُيدلو بأصواتهم لحثهم على 

ا إلــى التصــويت إن كــانوا داخــل الجامعــة٬ أو لجلــبهم مــن بيــوتهم إن كــانوا لــم يــأتو 
الجامعــة منــذ ســاعات الصــباح٬ وكانــت هــذه الطريقــة ُتمكــن الكتلــة اإلســالمية مــن 

  .)٢(معرفة عدد األصوات التي ستحصل عليها قبل أن تظهر نتائج االنتخابات
* * * * * *  

                                                 
  .مقابلة مع عز الدین المصري )۱(
  .ابلة مع یحیى العبادسةمق )۲(
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يتضــح مــن خــالل مــا ســبق أن قيــادة حركــة اإلخــوان اعتبــرت الطــالب ســاحة 
أهـم قيـادات الحركـة  طـالب عـدد مـن؛ ركزوا عليه٬ وتخّرج مـن بـين العمل رئيسة

فيمـــا بعـــد٬ وشـــّكل الطـــالب منـــذ البدايـــة واجهـــة مهمـــة لالحتكـــاك بالنـــاس٬ ومنبـــرًا 
فـــي وصـــقل خبـــراتهم للتعبيـــر عـــن المواقـــف السياســـية٬ وفرصـــة لتـــدريب الكـــوادر 

  .الميدان
ويظهـــــر أن الكـــــوادر الطالبيـــــة تعرضـــــت لمضـــــيقات االحـــــتالل مـــــن خـــــالل 

ت وخاض بعضهم تجربة التحقيق٬ لكن بقيت المواجهة االستدعاءات واالستجوابا
محدودة٬ وأطول فترة اعتقال تعّرض لها نشطاء الكتلة اإلسالمية لم تزد عن ستة 
أشــــهر٬ لكنهــــا كانــــت فرصــــة لهــــم الختبــــار قــــدراتهم٬ واالحتكــــاك بنشــــطاء العمــــل 
الفــدائي للفصــائل الفلســطينية؛ األمــر الــذي أكســبهم مزيــدًا مــن الخبــرة خاصــة فــي 

  .العمل األمني والعسكري
شــهد العمــل الطالبــي أزمــة قياديــة٬ فقـــد تمــّردت قيــادة العمــل الطالبــي علـــى 
قيادة الحركة٬ لكن قيادة الحركة تمكنت من إعادة السيطرة على العمـل الطالبـي٬ 

  .للحركة وقيادتها واستعادة والء غالبية الطالب اإلسالميين
ة األســئلة الصــعبة التــي كانــت شــّكل العمــل الطالبــي رأس الحربــة فــي مواجهــ

توجه للحركة بشأن تبني القضية الوطنية؛ وتأخير الكفاح المسلح ضد االحتالل٬ 
 جعلهــم يعملــون علــىاألمـر الــذي ســاهم فــي صــقل خبــرات الشــباب فــي الميــدان٬ و 
يضًا بين ٬ وجمعت أتنويع األنشطة بين الثقافي والسياسي والرياضي واالجتماعي

إلـــى ذلـــك حـــاول الشـــباب دائمـــًا االســـتعانة بالتـــاريخ  إلضـــافةالـــديني والـــوطني٬ وبا
ـــنهج اإلســـالمي هـــو نهـــج جهـــادي٬ وأن كـــف  ـــدليل علـــى أن ال القريـــب والبعيـــد للت

ال يعني أن هذا سيستمر٬ بل هو استراحة محـارب لـيس  األيدي في لحظة معينة
  .أكثر
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ويظهـــر أن مجــــالس الطــــالب وازنـــت بــــين العمــــل النقـــابي الــــذي يــــوازن بــــين 
حقــوق٬ وبــين المســئولية تجــاه الجامعــة ومراعــاة ظروفهــا الصــعبة نتيجــة ضــعف ال

للنــزاع بــين الكتــل الطالبيــة  التمويــل٬ والتحــديات التــي يفرضــها االحــتالل؛ إضــافة
  .والفصائل الوطنية على هوية الجامعة

بـين  كتلة اإلسالمية كانت تركز بشكل كبير على الجهد الميـدانيالويبدو أن 
٬ أو علــى صــعيد األنشــطة ســواء علــى صــعيد التواصــل الفــردي أوســاط الطــالب٬

الطالبية التي تبهر الطالب وتُقنعهم أنهم مجموعة متميزة٬ يبدو أن هذا االهتمـام 
جاء على خلفية التعـويض عـن ضـعف الحضـور السياسـي٬ واالمتنـاع عـن القيـام 

  .بعمل عسكري ضد االحتالل في ذلك الوقت
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  المبحث الرابع
  التربية

اإلخــوان المســلمون أهميــة كبيــرة للتربيــة٬ وفــي هــذا المجــال ذكــر حســن  يــولي
فكـــرة وعقيـــدة يقـــذفون بهـــا فـــي نفـــوس النـــاس ليتربـــى "البنـــا أن لـــب دعـــوة اإلخـــوان 

يجـب أن تكـون دعامـة النهضـة التربيـة؛ فتربـى األمـة "٬ وأنـه )١("عليها الرأي العام
ذه الحقـــوق٬ وُتربـــى علــــى أوًال وتفهـــم حقوقهـــا وتـــتعلم الوســـائل التـــي تنـــال بهـــا هـــ

  .)٢("اإليمان بها
ويمكــن القــول أن التربيــة عنــد اإلخــوان المســلمين هــي مجمــوع الجهــود التــي 
يقــــوم بهــــا اإلخــــوان لتنميــــة الشخصــــية المتوازنــــة٬ وٕاكســــاب أفــــرادهم األيديولوجيــــة 
والمعتقدات التي تحدد الحقوق والواجبات والقـيم واألخـالق٬ وٕاعـداد األفـراد لتحّمـل 

ئولية وممارسة الجهاد٬ وتزويدهم بالقدرات والمهارات التي تمكنهم من تغييـر المس
  .)٣(الواقع وٕاصالحه وتحقيق أهداف الجماعة

وُيضــاف إلــى مــا تقــدم فــإن التربيــة عنــد اإلخــوان المســلمين تســتهدف إكســاب 
ــــب علــــى ســــؤال مــــن نحــــن؟ وتحــــدد للفــــرد  ــــة خاصــــة؛ تجي ــــراد إحساســــًا بهوي األف

ائص مستمدة من التراث وثوابت تستعصي على التغييـر٬ والمجموع أخالق وخص
وفي هذا السـياق يجـري التأكيـد علـى مبـدأ توحيـد األلوهيـة الـذي يعنـي أن اهللا هـو 
المتفـرد فـي الحكـم والسـلطان٬ وأن المهمــة الرئيسـية لإلنسـان هـي عبـادة اهللا وحــده 

  .)٤(بمفهومها الشامل والقيام بمهمة الخالفة في األرض

                                                 
  .۱۲۳مجموعة رسائل اإلمام الشھید٬ ص: حسن البنا) ۱(
  .۱٤۱ -۱٤۰مذكرات الدعوة والداعیة٬ : حسن البنا) ۲(
-۱۹۲۸التربی��ة السیاس��یة عن��د جماع��ة اإلخ��وان المس��لمین : عثم��ان عب��د العزی��ز رس��الن )۳(

  .٬۱۳ ص.ت.٬ د۱في مصر٬ دار التوزیع والنشر اإلسالمیة٬ القاھرة٬ مصر٬ ط ۱۹٥٤
 -٬۹۲ ص۱۱ ٬۱۹۸۷مع�الم ف�ي الطری�ق٬ دار الش�روق٬ الق�اھرة٬ مص�ر٬ ط: سید قط�ب )٤(
۹٤.  
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وان في تربيتهم ألفراد الحركة علـى تـوفير قـدر كبيـر مـن اإليمـان ويركز اإلخ
المشــــترك بالغايــــة٬ والتزامــــًا ســــاميًا بــــاألخالق٬ المســــتمدة مــــن الــــوحي فــــي مجــــال 
الممارســـة السياســـية٬ كمـــا يعملـــون علـــى بنـــاء الكـــوادر الـــذين يمثلـــون جســـرًا لنقـــل 

  .)١(األفكار والقيم إلى الجمهور
عضاء الجماعة علـى معـاني الوطنيـة٬ وفـي هـذا ويركز اإلخوان على تربية أ

المجال يقدم اإلخوان بعض التوضيحات بشأن ما يقصدونه عنـدما يتحـدثون عـن 
ــــا  ــــول حســــن البن ــــث يق ــــة٬ حي ــــدون بهــــا حــــب "الوطني ــــة يري إذا كــــان دعــــاة الوطني

والحنين إليها٬ فهذا أمر فطري من جهة٬ ومأمور به فـي اإلسـالم مـن ) األوطان(
٬ وٕان كـان ُيـراد )٢("ن رابطـة الوطنيـة بهـذا المعنـى يقرهـا اإلسـالمجهة أخرى٬ أي أ

بها وجوب العمل بكل جهد لتحرير البلد من الغاصـبين وتـوفير اسـتقالله٬ وغـرس 
مبادئ العزة والحرية في نفوس أبنائه٬ فنحن معهم في ذلك أيضًا٬ واإلسالم يشدد 

رابطة بين أفراد القطر الواحد٬ ٬ وٕان ُأريد بالوطنية تقوية ال)٣(في ذلك أبلغ التشديد
وٕارشادهم إلى طريق استخدام هذه التقوية في مصالحهم٬ فيوافق البنـا علـى ذلـك٬ 

ويؤكــد اإلخــوان علــى أن الوطنيــة بمعنــى . ويقــول إن اإلســالم يــراه فريضــة الزمــة
حب الوطن والحنين إليه بما يعود بـالخير عليـه فكـرة صـائبة٬ يـؤمن بهـا اإلخـوان 

  .)٤(جلهاويعملون من أ
وُيعــّول اإلخــوان علــى التربيــة فــي إيجــاد الفــرد المســلم٬ وكــل مــا يتصــل ببنــاء 
شخصـــيته٬ بحيـــث تـــدور شخصـــيته حـــول محـــور واحـــد هـــو إرضـــاء اهللا ســـبحانه 
وتعالى٬ وبعد ذلك إيجاد البيت المسلم وكل ما يجب أن يسوده مـن قـيم وأخـالق٬ 

                                                 
  .۱۹۳مرجع سابق٬ ص: عثمان عبد العزیز رسالن )۱(
  .۱۷مجموعة رسائل اإلمام الشھید٬ ص: حسن البنا )۲(
  .۱۷المرجع السابق٬ ص )۳(
  .۲۷٦ -۲۷٥رسالة دعوتنا٬ ص: حسن البنا )٤(
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ة المسـلمة وكـل مـا يتصـل والمجتمع المسلم وكل ما يحيط به مـن عالقـات٬ واألمـ
  .بها من إعداد وعمل٬ والدولة المسلمة وما يجب أن تكون عليه من منهج ونظام

وينتقــــد خالــــد صــــالح الــــدين اعتمــــاد اإلخــــوان علــــى التربيــــة والــــوعظ وٕاعــــداد 
يـــؤدي هـــذا إلـــى إحـــداث تغييـــر  األفـــراد٬ ويعتبـــر أن إعـــداد األفـــراد علـــى أمـــل أن

فهـو "عـة المجتمـع؛ ومـن ثـمَّ ألسـلوب تغييـره اجتماعي ينطلق من فهم خاطئ لطبي
يفتـــرض أن المجتمـــع عبـــارة عـــن مجمـــوع األفـــراد وحســـب٬ ســـواء كـــانوا حكامـــًا أو 
محكــومين٬ مســئولين أو غيــر مســئولين٬ وبالتــالي فــإن تغييــر المجتمــع يعنــي أن 
ــــى نحــــو كمــــي  ــــرادًا عل يتغيــــر مجمــــوع أفــــراد المجتمــــع٬ أو معظمهــــم بوصــــفهم أف

القول أن انتقاد خالـد صـالح الـدين فـي محلـه لـو أن اإلخـوان يمكن  .)١("متصاعد
اكتفــوا بعمليــة تربيــة األفــراد؛ وتوقفــوا عنــدها٬ ولكــن اإلخــوان بمــوازاة العمــل علــى 
تربية األفراد وبالتدريج قاموا بفعاليات شملت الكثير من جوانب العمل كما يتضح 

قــــابي والتعبــــوي فــــي الفصــــول التاليــــة ســــواء علــــى صــــعيد العمــــل المؤسســــاتي والن
  .والعسكري واألمني

واتبعت جماعة اإلخوان المسلمين وسائل خاصة في تربية أفرادها٬ ومن أهم 
  : هذه الوسائل

  .األسرة -١
     .الكتيبة -٢
    . الرحلة -٣
    .المخيم الصيفي -٤
    .الدورة -٥
  .الندوة -٦

                                                 
االتجاه اإلسالمي الموق�ف الع�ام م�ن القض�یة الفلس�طینیة نق�د وع�رض : صالح الدینخالد  )۱(

الحرك���ة اإلس���المیة رؤی���ة مس���تقبلیة٬ مكتب���ة ): تحری���ر(٬ عب���د هللا النفیس���ي ۱۹۸٦ -۱۹٤۹

  .٬۱۰٥ ص۱۹۸۹مدبولي٬ القاھرة٬ مصر٬ 
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  األسرة
األســرة فــي معــاجم اللغــة هــي الــدرع الحصــينة٬ وُيقــال أهــل الرجــل وعشــيرته 

أما اإلخـوان فـإن مفهـوم األسـرة عنـدهم يأخـذ ُبعـدًا . يربطها أمر مشترك والجماعة
اصــــطالحيًا ُيطلــــق علــــى الجهــــد التربــــوي والــــدعوي٬ وقــــد نظــــر اإلخــــوان لألســــرة 

وذكــر . )١(باعتبارهـا التطبيـق العملـي لمعـاني اإلســالم٬ واألسـاس الجـوهري للتربيـة
ر مــن أهلــه يــوجههم يحــرص علــى تكــوين ُأَســ"حســن البنــا فــي رســائله أن اإلســالم 

إلــى الُمثُــل العليــا٬ ويقــوي روابطهــم٬ ويرفــع أخــوتهم مــن مســتوى الكــالم والنظريــات 
  .)٢("إلى مستوى األفعال والعمليات

إن األســرة هــي اللبنــة األولــى فــي بنــاء الجماعــة وتكوينهــا٬ كمــا أنهــا أســاس 
ادرًا التكــوين لألفــراد٬ حيــث يــتم مــن خاللهــا صــياغة شخصــية الفــرد لكــي ُيصــبح قــ

ونظــام اُألَســر مقتــبس مــن فكــر وتــراث الجماعــة . علــى العمــل فــي إطــار الجماعــة
األم في مصر؛ ويعتبر مؤسسـو اإلخـوان أن نظـام اُألسـر مفيـد للجماعـة٬ ويمكـن 

  :تحديد معالم نظام األسرة على النحو التالي
األســرة هــي مجموعــة مــن أعضــاء اإلخــوان يقودهــا شــخص مؤهــل تربويــًا  -١

٬ وتجتمع األسرة سرًا مرة فـي األسـبوع فـي )النقيب(لقب قائد األسرة بـوتنظيميًا٬ ويُ 
يعتقـــد اإلخـــوان أن نظـــام اُألَســـر ُيقـــّوي .بيـــت أحـــد األعضـــاء أو فـــي بيـــت النقيـــب

الــروابط بــين اإلخــوان٬ وينــتج عالقــة حميمــة بــين األفــراد٬ ويرفــع أخــوة األفــراد مــن 
ـــق ـــى مســـتوى العمـــل والتطبي ـــر إل ـــر األســـرة وســـيلة ٬ مســـتوى الكـــالم والتنظي وُتعتب

لالتصـــال بـــاألفراد وٕايصـــال األوامـــر والتوجيهـــات لهـــم٬ واالســـتماع إلـــى المشـــاكل 
 .)٣(ُيعتبر االنضمام لُألسر واجب على كل منتم للجماعة٬ و واالقتراحات منهم

                                                 
و رقیق٬ اإلخوان المسلمون٬ ترجمة محمود أبو السعود٬ تعلیق صالح أب: ریتشارد میتشل )۱(

  .٬۳۳۷ ص۱۹۷۹القاھرة٬ مصر٬ . م.٬ د۱ط
 .۳۷۳مجموعة رسائل حسن البنا ٬ ص: حسن البنا )۲(
 .مقابلة مع محمد شھاب )۳(
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ُتعتبـــر األســـرة هـــي المكـــان الـــذي يـــتم فيـــه تكـــوين شخصـــية الفـــرد تكوينـــًا  -٢
تقـوم ٬ الدنيا كما تراهمـا جماعـة اإلخـوان المسـلمينمتكامًال يلبي متطلبات الدين و 

 .)١(األسرة بترسيخ معنى االنتماء للجماعة وااللتزام بأهدافها

يجــــري داخــــل األســــرة العمــــل علــــى حــــل مشــــاكل األفــــراد وتــــدريبهم علــــى  -٣
مواجهــة إشـــكاليات الحيـــاة االجتماعيـــة٬ حيـــث ُيلـــزم كـــل عضـــو بعـــرض مشـــاكله٬ 

لها٬ وال شك أن هـذا ُيقـوِّي الرابطـة بـين األعضـاء ويشاركه الباقون في دراسة حلو 
بمــا يــؤدي إليــه مــن تعــارف وتصــارح ومشــاركة وجدانيــة٬ وهــي أســاس لبنــاء قــوة 

وكان على كل عضو في األسرة أن يلتزم . التماسك بين األفراد على أساس سليم
وكان يجري داخل . بالمجامالت االجتماعية؛ ومنها التعاون مع عائالت اإلخوان

ســرة تعلــيم األعضــاء علــى التواصــل مــع نظرائــه علــى أســاس المــودة والرحمــة٬ األ
وأن يتحلــى بالتواضـــع واإليثـــار إن كــان يتعامـــل مـــع مـــن هــو أدنـــى منـــه٬ أمـــا إذا 
ـــى الطاعـــة  ـــًا عل ـــدي مبني ـــه كالجن ـــة فيكـــون حال ـــه مرتب ـــى من اتصـــل بمـــن هـــو أعل

 .)٢(والتعاون

ــ -٤ ًا علــى التزامــه ُيطلــب مــن كــل عضــو فــي األســرة أن يحاســب نفســه يومي
بمجموعة اآلداب واألخالق اإلسالمية٬ وأحيانًا يتم هذا من خالل جدول فيه عدد 
كبيــر مــن األســئلة٬ وفــي هــذا تــدريب لكــل عضــو علــى تنقيــة نفســه مــن الشــوائب٬ 

يــتم تــدريب األفــراد علــى حريــة الــرأي واالســتماع ٬ وتنميــة ذاتــه والســمو بروحانياتــه
 .)٣(مثمرللرأي اآلخر وٕادارة الحوار ال

ُتعتبر األسرة هي المصـنع الـذي يجـري داخلـه تنشـئة الكـوادر سـواء كـانوا  -٥
٬ نقبــاء أو أعضــاء لجــان متخصصــة أو غيــر ذلــك مــن أعمــال إداريــة أو تربويــة

                                                 
 .مقابلة مع سید ابو مسامح )۱(
 .مقابلة أجراھا الباحث مع یحیى موسى العبادسة )۲(
 .المصدر السابق )۳(
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ويراعي اإلخوان في تشكيل األسرة التقارب بين أفرادها في المستوى الثقافي وفـي 
 .)١(األعمار كذلك

التعــــارف والتفــــاهم والتكافــــل بــــين : ة هــــيتقــــوم األســــرة علــــى أركــــان ثالثــــ -٦
يهـــتم اإلخـــوان بـــأن يتعـــدد مكـــان ٬ و مجموعـــة األفـــراد الـــذين يكونـــون هـــذه األســـرة

اجتماع األسـرة لـدفع الملـل والرتابـة٬ وكـذلك احتياطـًا بسـبب الظـروف األمنيـة فـي 
يــتم داخــل األســرة تعميــق معرفــة األعضــاء باإلســالم٬ وتصــحيح ٬ و ظــل االحــتالل

عبــادات والتعــرف علــى أســرار التشــريع وآداب اإلســالم العامــة٬ ودراســة العقائــد وال
التاريخ اإلسالمي وسـيرة السـلف الصـالح٬ والتواصـي علـى الحـق والصـبر ومحبـة 

 .)٢(اهللا واإلخالص له عز وجل

يختلف البرنـامج الثقـافي مـن أسـرة إلـى أخـرى بـاختالف المسـتوى الثقـافي  -٧
ــــف ألعضــــاء األســــرة٬ فاألســــرة التــــي تضــــم ال مــــوظفين والطــــالب والمثقفــــين تختل

 .)٣(برامجها عن األسرة التي تضم العمال٬ وكذلك بالنسبة الختالف األعمار

وفــي إطــار األســرة يــتم تــداول مــنهج تربــوي يشــمل حفــظ ســور مــن القــرآن  -٨
مــع تفســيرها إضــافة إلــى تنــاول أحــد أبــواب كتــاب ريــاض الصــالحين٬ مــع حفــظ 

الســـيرة وبعـــض الكتــب الحركيـــة٬ وأحيانـــًا  حــديث أو اثنـــين فــي كـــل لقـــاء٬ ودراســة
 .كتب العقيدة

ــًا وُيــدار البرنــامج علــى النحــو  -٩ يســتمر اجتمــاع األســرة مــدة ســاعتين تقريب
 :)٤(التالي

 االفتتاح بآيات من القرآن الكريم.  
 بعدها يلقي النقيب كلمة توجيهية لألفراد.  

                                                 
 .مقابلة أجراھا الباحث مع طالل قویدر )۱(
 .مصدر السابقال )۲(
 .مقابلة أجراھا الباحث مع طالل قویدر )۳(
 .المصدر السابق )٤(
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  آن تحديــد جــدول األعمــال٬ والــذي يشــمل تســميع الجــزء المخصــص مــن القـــر
وتفســـيره٬ ثـــم موضـــوع الحـــديث مـــن كتـــاب ريـــاض الصـــالحين٬ ويليـــه الجـــزء 

  .المخصص من كتاب السيرة
  ويجــري اســتعراض التكليفــات التـــي تعهّــد كــل فــرد القيـــام بهــا خــالل األســـبوع

  .المنصرم
  ويجــري اســتعراض مــدى التــزام كــل فــرد بالعبــادات خاصــة صــالة الفجــر فــي

  .ي٬ وصيام النوافل وما إلى ذلكالمسجد٬ وقراءة الورد القرآني اليوم
  ولتحقيق االنضباط يوقع النقيب عقوبـة علـى الفـرد المقصـر٬ لكـن العقوبـة ال

تـــأتي إال بعـــد ُنصـــح متكـــرر٬ كمـــا أنـــه مـــن المحظـــور اســـتخدام وســـائل مثـــل 
التوبيخ والتقريـع والمقاطعـة٬ بـل ُتسـتخدم وسـائل مثـل التبـرع بمبلـغ يسـير مـن 

  .المال
 معوقات التي اعترضت العمل في األسبوع المنصرممناقشة المشكالت وال.  
 ثم يوزع النقيب الواجبات لألسبوع المقبل.  
 ختم االجتماع بالدعاء واالستغفار. 

لنقيب برفع التقارير عن أفراد األسرة إلى مسـئوله األعلـى٬ وهكـذا حتـى يقوم ا
االتجـــاه تصـــل التقـــارير إلـــى قيـــادة التنظـــيم٬ والتوجيهـــات مـــن القيـــادة العليـــا تأخـــذ 

ـــى أن تصـــل لألعضـــاء٬ وتأخـــذ صـــورة تعليمـــات ونشـــرات وكـــراريس  المعـــاكس إل
  .)١(تصل األفراد من حين آلخر

واألسرة في اإلخوان تختلف عن أي خلية تنظيمية تقليديـة٬ فـدورها األساسـي 
لـــيس ميـــدان العمـــل كمـــا هـــو معـــروف فـــي التنظيمـــات األخـــرى٬ ولـــيس لـــه مهمـــة 

لى التربيـة علـى المفـاهيم التـي مـن المفتـرض أن عملية محددة٬ ويقتصر دورها ع

                                                 
  .مقابلة مع سید أبو مسامح )۱(
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تنضـــج الشخصـــية اإلخوانيـــة٬ وتزيـــل مـــا تبقـــى مـــن اختالفـــات بـــين األفـــراد الـــذين 
  .)١(جاؤوا من بيئات مختلفة

ويرى عبد السالم الحايك أن المهمة الكبيرة والمثالية فـي تربيـة الفـرد وٕاعـداده 
قافــــة والمهــــارات منوطــــة بشــــخص النقيــــب الــــذي هــــو شــــخص عــــادي محــــدود الث"

التربويــة فــي الغالــب٬ كمــا أن الوقــت المخصــص لهــا٬ وهــو ســاعتان أســبوعيًا مــن 
  .)٢("المفترض أن تتم الوظيفة التربوية خاللهما

واألســرة اإلخوانيــة لهــا منهاجهــا التدريســي المعتمــد مــن قبــل الجماعــة٬ وهــذا 
خــــوان المنهــــاج يحتــــوي علــــى عــــدة كتــــب تــــوفر المعرفــــة األساســــية لإلســــالم ولإل

  :المسلمين وأهمها
للشيخ محمد ) نور اليقين في سيرة سيد المرسلين(كتب دينية بحتة مثل : أوالً 

لعبـــد ) علـــم أصـــول الفقـــه(لمحمـــد نعـــيم ياســـين٬ و ) اإليمـــان(الخضـــري٬ وكتـــاب 
تهــذيب منهــاج (لمّنــاع القطــان٬ و) مباحــث فــي علــوم القــرآن(الوهــاب الخــالف٬ و 

لإلمـام ) ريـاض الصـالحين(حياء علوم الدين٬ ووهو اختصار لكتاب إ) القاصدين
لشرح اآليات المقرر ) في ظالل القرآن(النووي٬ وتفسير ابن كثير٬ وكذلك تفسير 

  .)٣(حفظها في المنهج
ــاً  ــا(كتــب حركيــة مثــل : ثاني لســيد ) معــالم فــي الطريــق(٬ و)رســائل اإلمــام البن

والعوائـــــق  المنطلـــــق(قطـــــب٬  وسلســـــلة فقـــــه الـــــدعوة لمحمـــــد أحمـــــد الراشـــــد وهـــــي 
وسلســــلة كتــــب . لمنيــــر الغضــــبان) المــــنهج الحركــــي للســــيرة النبويــــة(٬ و)والرقـــائق

هذه الكتب وأمثالها كانت تكون المـنهج المقـرر لألسـرة ومدتـه ى٬ الشيخ سعيد حوّ 

                                                 
  .مقابلى مع یحیى العبادسة )۱(
  .۹۳سابق٬ صمرجع : عبد السالم الحایك )۲(
  .مقابلة مع كنعان عبید )۳(
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ثـــــــالث ســـــــنوات٬ وهـــــــو مـــــــنهج قابـــــــل للتغييـــــــر أو التعـــــــديل حســـــــب الضـــــــرورات 
  .)١(والتطورات

ذه الكتب كان يتم تدريسها في المساجد٬ أن القسم األكبر من هيقول الحايك 
عمليــة التنقــل بــين دة اإلخــوان علــى إلــزام اُألســر بهــا٬ و ومــع ذلــك فقــد أصــرت قيــا

اُألسر كانت ُتدخل الفـرد إلـى منتصـف المـنهج أحيانـًا٬ وأحيانـًا أخـرى تجبـره علـى 
أن تعـدد  ويـذكر بعـض نشـطاء اإلخـوان. )٢(إعادة دراسة ما درسه في أسرة أخـرى

نشــاط األســرة٬ مــع ضــيق الوقــت يــؤدي إلــى أن ال ُيعطــى أي جانــب حقــه  نــواحي
إناطـة التحضـير والشـرح إلـى فـرد عـادي كمـا أن . بما فـي ذلـك الجانـب التدريسـي

خلفيته الثقافية بسيطة في الغالـب٬ وكـذلك قدرتـه علـى المطالعـة والدراسـة٬ يجعـل 
أن افتقـار النقبـاء  ونويـذكر . المادة المشروحة صـورة مشـوهة عـن المـادة األصـلية

إلـــى المســـتوى الثقـــافي المناســـب٬ وانعـــدام التجربـــة التربويـــة٬ إلـــى جانـــب ســـطحية 
التجربــة التنظيميــة٬ يــؤدي إلــى تحــول التــدريس داخــل األســرة إلــى عمليــة روتينيــة 
ــًا٬ إال فــي الحــاالت التــي يوجــد فيهــا  جامــدة قليلــة التــأثير٬ ومعدومــة النتــائج تقريب

  .   )٣(عالي من التعليم وهي حاالت نادرةلى مستوى نقباء مميزون وأفراد ع
ويــذكر الحايــك أنــه ال يوجــد لــدى التنظــيم فــي كثيــر مــن األحيــان فكــرة عمــا 
يجـــري داخـــل األســـرة ســـوى مـــا ينقلـــه النقيـــب شـــفويًا٬ وعمليـــة النقـــل هـــذه مرتبطـــة 
بشخصية النقيب وتقديره لألهم فالمهم٬ والوقت المتـاح لـه للنقـل٬ وهـذا يـؤدي إلـى 
أن يكـون مـا يســتهدفه التنظـيم شــئ؛ ومـا يجــري فـي األســرة فعـًال شــئ آخـر٬ وهــذا 

ويعيــب الحايــك علــى اإلخــوان ٬ يتعلــق بكــل نشــاطات األســرة ولــيس التــدريس فقــط
ري٬ واعتبره غير ضروري وغير مجدي في العملية اعتمادهم على هذا النمط السِّ 

                                                 
  .۹٤المرجع السابق٬ ص)۱(
  .۹٤سابق ٬ صمرجع : عبد السالم الحایك)۲(
  .مقابلة مع طالل قویدر)۳(
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ُتعقد بشكل علني في المسـجد  التي"التربوية٬ واقترح اعتماد نمط األسرة المفتوحة 
  .)١(بحيث يقوم بالتدريس أشخاص متخصصون

  إعداد النقيب
نقيب األسرة هو رئيسها والمسئول عنها٬ وهو من أهـم عوامـل نجاحهـا٬ وهـو 
في وضع المعلم ألفـراد األسـرة٬ ولهـذا فقـد اهـتم اإلخـوان بإعـداد النقيـب٬ وبتحديـد 

فاته عن ورع قائم علـى مراقبتـه هللا٬ أن تصدر تصر : مواصفاته على النحو التالي
وأن يحاســــب نفســــه دائمــــًا علــــى تصــــرفاته٬ وأن يكــــون حســــن المعاملــــة ومعايشــــًا 
لمشــكالت أفــراد أســرته مــع االتصــاف بالتعــاطف والمشــاركة الوجدانيــة٬ وأال يكــون 

  .)٢(مستبدًا؛ بل يرجع إلى الحق ويقف عند حدوده٬ وأن يكون متصفًا باألمانة
قيب دراسة األصول اإلسـالمية بهـدف تكـوين عقليـة إسـالمية ويتعين على الن

. فـــي فهمهـــا للحيـــاة والمشـــاكل واألمـــور٬ وتنميـــة القـــدرة علـــى التفكيـــر اإلســـالمي
وُيطلـــب منـــه الحصـــول علـــى قـــدر كبيـــر مـــن الـــدورات فـــي مجـــال اإلدارة وُحســـن 

  .)٣(التعامل مع الناس
راتهم التدريســـية قـــوم مـــن حـــين آلخـــر بعمـــل دورات للنقبـــاء لرفـــع مســـتوى قـــدت

لكنه يعيب على هذه الـدورات  ٬)٤(يوالتربوية٬ ورفع مستوى وعيهم الشرعي والفكر 
عــدم تخصصــيتها فهــي تجمــع نقبــاء ذوي اهتمامــات مختلفــة؛ فبعضــهم يعمــل فــي 
المجــال الطالبـــي وآخـــرون فـــي المجــال األمنـــي أو االجتمـــاعي أو التربـــوي٬ وفـــي 

جلسـة فـي األسـبوع٬ فـال يتحـول الشـخص  النهاية تنتهي الدورة خـالل عـام بمعـدل
  .)٥(غير المثقف إلى مثقف٬ وال يكتسب أحدهم خبرة تربوية أو تنظيمية

                                                 
  .۹٥سابق٬صمرجع : عبد السالم الحایك) ۱(
  .٤۸۱مرجع السابق ٬ ص: عثمان عبد العزیز رسالن )۲(
  .٤۸۰المرجع السابق ٬ ص )۳(
 .مقابلة مع سید أبو مسامح )٤(
  .۹٥مرجع سابق٬ ص: عبد السالم الحایك) ٥(
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  الكتيبة
٬ وهــي )١(الكتيبــة هــي أول نظــام تربــوي فــي داخــل جماعــة اإلخــوان المســلمين

أســلوب خــاص فــي تربيــة مجموعــة مــن اإلخــوان٬ والكتيبــة فــي اللغــة مــأخوذة مــن 
مــع الشــئ بعضــه إلــى الــبعض اآلخــر٬ ومــن ذلــك الكتــاب٬ بمعنــى ج) كتــب(مــادة 

وُيقــال أن الكتيبــة هــي مــا ُجمــع فلــم ينتشــر٬ وقيــل الكتيبــة هــي جماعــة الخيــل إذا 
ويقوم هذا األسلوب على تربيـة . )٢(أغارت من المائة إلى األلف٬ والكتيبة الجيش

. ابة للعبادةالروح وترقيق القلب وتزكية النفس وتعويد البدن والجوارح على االستج
ولعل اإلخوان قد اقتبسوا فكرة نظام الكتيبـة مـن اجتماعـات النبـي صـلى اهللا عليـه 
وسلم بأصحابه في دار األرقم بن أبي األرقم٬ حيث كان يبث ما عنده للصحابة٬ 
ويأخــذهم بأســلوب مــن التربيــة الروحيــة العاليــة٬ حيــث تخــّرج مــن تلــك الــدار مــن 

  .)٣(كانوا أعالمًا للهدى
ص نظـام الكتيبـة فـي أن تبيـت المجموعـة المسـتهدفة فـي مكـان محـدد٬ ويتلخ

ويبيت معهم مسئولهم٬ يتلـون القـرآن ويتسـامرون٬ ثـم ينـامون علـى األرض٬ ومـن 
خــالل الكتيبــة يتعــارف عــدد أكبــر مــن اإلخــوان علــى بعضــهم الــبعض٬ ويتــدربون 

  .)٤(المشاقعلى الصبر وااللتزام واالرتقاء بالروح والنفس والتعود على تحّمل 
ويمكــن القــول أن هــذا النظــام كــان مرنــًا إذ أن وصــف اإلخــوان للكتائــب التــي 

الصــــالة : حضـــروها يختلــــف مـــن فــــرد آلخـــر مــــع االتفـــاق فــــي إطـــار عــــام يضـــم
الجماعية٬ والدرس الليلي٬ وقيام الليل٬ أذكار الصباح٬ وتمـارين الرياضـة٬ والنـوم 

                                                 
  .٤٦۲سابق٬ صمرجع : عثمان عبد العزیز رسالن) ۱(
لس�ان الع�رب٬ إع�داد وتص�نیف یوس�ف خی�اط٬ دار لس�ان الع�رب٬ بی�روت٬ : بن منظ�ورا )۲(

 .٬۲۱۷ ص٬۳ ج.ت.لبنان٬ د
وسائل التربیة عند اإلخوان المسلمین٬ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع٬ : علي عبد الحلیم محمود )۳(

 .٬۲۲۰ ص٤ ٬۱۹۹۰المنصورة٬ مصر٬ ط
 .۲۲۱ ٬۲۲۲المرجع السابق٬ ص )٤(



 

- ۱۲۷  - 
 

ـــزاد فـــي واالســـتيقاظ فـــي وقـــت محـــدد٬ والتعـــارف التـــام٬ وفـــ ي هـــذا اإلطـــار كـــان ُي
  .)١(البرنامج أو ُينقص منها بحسب الحاجة التربوية للمجتمعين

وللكتيبــة أهــداف تربويــة متعــددة تشــمل الجانــب الروحــي واألخالقــي والثقــافي 
  والرياضي
  الرحالت

الرحلـة هـي وسـيلة تربويـة متممـة للوسـائل التـي اتخـذتها جماعـة اإلخـوان فـي 
لكتيبـــة تغلـــب عليهـــا التربيـــة الجماعيـــة٬ وٕاذا كانـــت األســـرة تربيـــة األفـــراد٬ وهـــي كا

والكتيبة يغلب عليهـا جانـب التربيـة الروحيـة والعقليـة والتثقيفيـة؛ فـإن الرحلـة ُتعنـى 
  .بالجانب البدني والجسدي

يبــدأ برنــامج الرحلــة بعــد صــالة الفجــر٬ وُيفتــتح يــوم الرحلــة بــتالوة القــرآن ثــم 
مج رياضـية وترفيهيـة وحـرص علـى أداء الصـلوات النشيد٬ ويتخلل يـوم الرحلـة بـرا

  .جماعة وفي موعدها
وتختلــــف الـــــرحالت حســـــب أغراضـــــها التربويـــــة فمنهـــــا رحـــــالت ثقافيـــــة مثـــــل 
الــــرحالت التــــي كانــــت تــــنظم لزيــــارة المســــجد األقصــــى والمســــجد اإلبراهيمــــي فــــي 
الخليـــل والمنـــاطق ذات األهميـــة التاريخيـــة فـــي فلســـطين المحتلـــة٬ ومنهـــا رحـــالت 

يهيــة رياضــية حيــث يتوجــه الجميــع إلــى شــاطئ البحــر أو إلــى إحــدى البيــارات ترف
  .ويتم التركيز خاللها على األلعاب الرياضية والسباحة

تــدريب : يسـتهدف اإلخـوان مــن وراء القيـام بـالرحالت تحقيــق األهـداف التاليـة
الفرد على تحمل المشاق٬ واالعتماد على نفسه٬ وُحسن التصرف وضبط النفس٬ 

وتعويد الفـرد علـى ممارسـة . ل المسئولية٬ والنظام٬ واتقان العمل المكلف بهوتحمّ 
وتزويد الفرد بمعلومات عامة عن . التمارين الرياضية للحفاظ على سالمة الجسم

وتوثيــق الرابطــة االجتماعيــة بــين أفــراد الرحلــة عــن طريــق . طريــق الخبــرة المباشــرة
                                                 

  .٤٦٥مرجع سابق٬ ص: ثمان عبد العزیز رسالنع )۱(
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خـــرين٬ وتعويـــد الفـــرد علـــى التعـــاون التعـــارف التـــام والمؤاخـــاة٬ وتحّمـــل أعبـــاء اآل
  .)١(والمشاركة الجماعية

  المعسكرات
نظـــام المعســـكرات هـــو أحـــد الوســـائل التربويـــة التـــي اتبعهـــا اإلخـــوان٬ وكـــانوا 
يقيمـون هـذه المعسـكرات بـين الحـين واآلخــر٬ وُيعتبـر هـذا النظـام مدرسـة متكاملــة 

عســكر إلــى مخيمــات وكــان يجــري تقســيم مكــان الم. ُتعنــى بــالروح والعقــل والجســد
  .ومسجد للصالة ومحالت للوضوء٬ وأماكن للدروس

وكان يتولى قيادة المعسكر شخص ال يقل كفاءة عن النقيـب أو قائـد الكتيبـة 
والرحلة٬ وكان للمعسكرات فوائد من جوانـب عديـدة٬ منهـا االجتمـاعي حيـث تتـيح 

ف الطبقــات المعسـكرات التعـارف بـين أعضــائها٬ خاصـة أنـه يـتم اللقــاء بـين مختلـ
 -دون اســــتثناء�الثقافيــــة والبقــــاء معــــا لمــــدة ثالثــــة أيــــام٬ حيــــث يتحمــــل الجميــــع 

وكانــت هــذه المعســكرات . المســئولية عــن إعــداد الطعــام وتنظيــف وتنظــيم المكــان
تربـــي الفـــرد علـــى الطاعـــة واالحتـــرام والعمـــل علـــى توثيـــق صـــلة الفـــرد بالقيـــادة أو 

  . ادات الزائرة للمعسكرالقيادات التي تشرف على المعسكر أو القي
ــــةوتســــتهدف المعســــكرات عنــــد اإلخــــوان المســــلمين تحقيــــق  : األهــــداف التالي

الـتخلص مـن العـادات والمألوفـات غيـر المرغوبـة٬ فوجـود الفـرد تدريب الفرد علـى 
ئة إمـا بالتقليـد يفي جماعة لمدة أسبوع كفيل بمنحه قـدرة علـى مقاومـة عاداتـه السـ

. بـة فـي االتصـاف بـأخالق يراهـا المثـل األعلـى لـهأو حـافز داخلـي ينشـأ مـن الرغ
وتعويـــد الفـــرد علـــى ســـلوك روحـــي إســـالمي مثـــل صـــلوات التهجـــد وتـــالوة القـــرآن 

وتدريب الفـرد علـى . وتعويد الفرد على ممارسة الرياضة البدنية. واألذكار وغيرها
  .)٢(أعمال الخدمة كالحراسة وٕاعداد الطعام والنظافة

                                                 
  .مقابلة مع الشیخ أحمد یاسین) ۱(
  .٥۲۰سابق٬ صمرجع : عثمان عبد العزیز رسالن) ۲(
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جعل  رب ال يتمايزون٬ وهذايد شباب في جيل متقابدأت إعادة التنظيم على 
٬ وبنـــاء واالعتمـــاد علـــى اللجـــانفـــي اتخـــاذ القـــرارات ٬الحركـــة أكثـــر مـــيًال للتشـــاور 

  .١٩٨٧بشكل متدرج اكتمل مع نهاية سنة  التنظيم
اتسم البناء التنظيمـي بالمرونـة مـن حيـث قدرتـه علـى تغييـر أهدافـه المرحليـة 

ـــــ( ـــــة وٕاعـــــداد الجيـــــل٬ ثـــــم أصـــــبح مقاومـــــة فـــــي البدايـــــة كـــــان التركيـــــز عل ى التربي
٬ واســــتبدالها بأهــــداف أكثــــر مالءمــــة فــــي الظــــروف الجديــــدة٬ وأثبتــــت )االحــــتالل

التجربة أن الحركة ُمنشّدة نحو خدمة الهـدف والتضـحية باألشـكال واألسـماء متـى 
 ١٩٨٧عملت الحركة باسم المجمع اإلسالمي٬ ثم في نهاية (دعت الحاجة لذلك 

قــــدرة علــــى الوظهــــرت المرونــــة  فــــي ). حركــــة المقاومــــة اإلســــالميةعملــــت باســــم 
اســتيعاب قيـــادات جديـــدة٬ والتعـــافي بســـرعة عنــد غيـــاب قيـــادات أخـــرى٬ والتجربـــة 

خاصــة  ؛جعلــت حركــة اإلخــوان غيــر متمحــورة علــى شخصــية قائــد فــرد أو جيــل
وكان مصدر الشرعية في  .١٩٨٤عندما تعرضت قيادات الحركة لالعتقال سنة 

علــــى المبــــادرة وٕاعــــادة البنــــاء٬ ثــــم أصــــبح االنتخــــاب هــــو مصــــدر  يــــة مبنــــيالبدا
  .الشرعية

اتسم التنظيم بالتقاء الناس على الفكرة واعتمـادهم علـى المؤسسـات٬ واللجـان 
والهياكل المتعددة٬ ولـيس االلتقـاء علـى الـزعيم المؤسـس أو الشخصـية االعتباريـة 

  .أو الجيل الرائد
لـــدعوة وســـرية التنظـــيم٬ وحاولـــت الحركـــة بنـــاء اعتمـــد التنظـــيم مبـــدأ علنيـــة ا

  .معادلة تجمع بين السر الضروري والعلن الواجب
ـــذة فـــي  ١٩٨٧حتـــى العـــام  ـــادة ف ـــة مـــن القي ـــى الحركـــة نوعي كـــان الغالـــب عل

المجال العملي والتنفيذي٬ ولم يظهر مـن بينهـا قيـادات فكريـة قـادرة علـى التنظيـر 
  .الفكري والسياسي
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يـادة ألن منافـذ الوصـول السـلمي لهـا كانـت مفتوحـة لم يحدث صراع علـى الق
مجموعـة  ١٩٨٧عبر االنتخابات٬ وقد تطور البناء القيادي لكي يشمل في العـام 

مثـل  أهـل السـبق والخبـرة: من األجيال وأهل االختصاص يمكن تصنيفها كالتـالي
٬ مثـــل صـــالح شـــحادة ٬ وأهـــل الشـــباب والتجديـــدأحمـــد ياســـين وعبـــد الفتـــاح دخـــان

٬ وأهل المهن والثقافة إبراهيم اليازوري وأحمد الملح إلدارة والتنظيم الداخليوأهل ا
  .مثل إسماعيل أبو شنب وعبد العزيز الرنتيسي وٕابراهيم المقادمة الحديثة

لم يكن هناك تشكيل ُكَتل الضغط أو المحاور٬ وكذلك الترشُّح كـان ممنوعـًا٬ 
  .ات الداخليةٕانما الترشيح هو الذي كان سائدًا في االنتخابو 

اتخـــاذ القـــرارات كـــان فـــي الغالـــب يعتمـــد علـــى المبـــادرة٬ والشـــورى بمفهومهـــا 
البســـيط والمباشـــر٬ إضـــافة إلـــى مـــدى تـــوفر اإلمكانـــات للعمـــل المـــراد اتخـــاذ قـــرار 

  .بشأنه٬ لكن قرار العمل العسكري احتاج إلى تشاور أوسع شمل الداخل والخارج
دعوة ممـا هـو متـاح مـن مـدارس حرص اإلخوان على االسـتفادة فـي مجـال الـ

ومســـاجد وُكَتـــل طالبيـــة٬ وكـــانوا يحـــاولون توســـيع الُمتـــاح  ميـــدانيًا٬ وكـــان الشـــيخ 
ــــي خــــاض غمارهــــا  ــــب األنشــــطة الت ــــي العــــادة هــــو المبــــادر ألغل أحمــــد ياســــين ف

  .اإلخوان٬ وبعد ذلك تنتقل المسئولية عن العمل إلى لجنة ُتشرف عليه
ــــك أن االنتخابــــات الداخ ــــول الحاي ــــت تمــــارس بشــــكل دوري داخــــل يق ــــة كان لي

لم يكن لها كبير أثر فـي تغييـر القيـادة فـي الغالـب؛ ألن االنتخابـات "الحركة لكن 
لكـــن نتـــائج . )١("كانـــت تجـــري داخـــل دوائـــر ضـــيقة فكانـــت نتائجهـــا معروفـــة ســـلفاً 

االنتخابـــات التـــي ذكرناهـــا آنفـــًا تشـــير إلـــى أن هنالـــك تغييـــرات حقيقيـــة فـــي نتـــائج 
في أكثـر مـن منطقـة مـن منـاطق القطـاع٬ وأن معظـم منـاطق القطـاع االنتخابات 

  .شهدت حراكًا قياديًا وٕان كان بدرجات متفاوتة

                                                 
  .۸٤ ٬۸٥مرجع سابق٬ ص: عبد السالم الحایك )۱(
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تمكن اإلخوان من تأسيس تنظـيم نسـائي فاعـل٬ اسـتطاع خـالل اقـل مـن وقد 
واستطاع اإلخوان إيجاد شـبكة  .عشر سنوات االنتشار في كل مناطق قطاع غزة

ن الــــذين يتواجــــدون فــــي كــــل مكــــان فــــي القطــــاع٬ متشــــعبة مــــن الشــــباب المتعلمــــي
ـــون رســـالة الحركـــة وينظـــرون ألفكارهـــا ســـواء فـــي المســـاجد أو المـــدارس أو  وينقل

  .الجامعة على حد سواء
قادر على إيجاد اإلنسان العقائدي استطاع اإلخوان إيجاد نظام تربوي فاعل 

عرض له النظـام ٬ رغم ما تالمؤمن الذي يملك استعدادًا للتضحية في سبيل المبدأ
التربوي من انتقادات٬ لكنها لم تكن هي السـائدة٬ وكانـت القناعـة بالنظـام التربـوي 

 .المعمول به كبيرة في أوساط اإلخوان
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  الفصل الثاني
  النشاط العام في مواجهة السياسات اإلسرائيلية

تحــــــوالت المجتمــــــع الفلســــــطيني تحــــــت ســــــيطرة االحــــــتالل  :المبحــــــث األول

١٩٨٧-١٩٦٧ 

 السياسة اإلسرائيلية تجاه حركة اإلخوان :المبحث الثاني

 مواجهة اإلخوان للسياسات اإلسرائيلية  :المبحث الثالث

 أنشطة المساجد - 

  .إنشاء المؤسسات الخيرية - 

 .االنخراط في العمل النقابي - 

 ).الفن اإلسالمي(االحتفاالت العامة  - 
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  الفصل الثاني
  سرائيليةالنشاط العام في مواجهة السياسات اإل

يتنـــاول الفصـــل الثـــاني دراســـة تحـــوالت المجتمـــع الفلســـطيني بفعـــل سياســـات 
االحــتالل٬ وتــأثرًا بمجمــل الســياقات االجتماعيــة واالقتصــادية فــي الفتــرة بــين عــام 

٬ وينــاقش سياســة االحــتالل تجــاه حركــة اإلخــوان المســلمين فــي ١٩٨٧ -١٩٦٧
ات اإلسـرائيلية مـن خـالل قطاع غزة٬ ويعرض طريقة اإلخوان في مواجهة السياس

ولتســـهيل . المســـاجد ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني والعمـــل النقـــابي والنشـــاط الفنـــي
  :عرض ونقاش القضايا سابقة الذكر جرى تقسيم الفصل إلى المباحث التالية

تحــــــوالت المجتمــــــع الفلســــــطيني تحــــــت ســــــيطرة االحـــــــتالل : المبحــــــث األول
١٩٨٧-١٩٦٧ 

 ئيلية تجاه حركة اإلخوانالسياسة اإلسرا: المبحث الثاني

 مواجهة اإلخوان للسياسات اإلسرائيلية : المبحث الثالث

 أنشطة المساجد - 

  .إنشاء المؤسسات الخيرية - 
 .االنخراط في العمل النقابي - 

 ).الفن اإلسالمي(االحتفاالت العامة  - 
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  المبحث األول
 ١٩٨٧-١٩٦٧تحوالت المجتمع الفلسطيني تحت سيطرة االحتالل 

٬ جـزءًا ال يتجـزأ مـن اللـواء ١٩٤٨بقطـاع غـزة كـان٬ حتـى سـنة إن ما ُيعرف 
الجنوبي في فلسطين٬ وكان هذا اللواء الذي تكّون من قضـائي غـزة وبئـر السـبع٬ 

مـــن مســـاحة % ٥١مـــن أفقـــر منـــاطق فلســـطين علـــى الـــرغم مـــن أنـــه كـــان يشـــكل 
وتبلغ مساحة القطـاع . من مجموع السكان% ١١فلسطين٬ وكان سكانه يشكلون 

مـن مسـاحة فلسـطين التـي تسـاوي % ١.٣يلو مترًا مربعـًا٬ وهـو مـا يـوازي ك ٣٦٥
كيلـو متـر٬ ويتـراوح عرضـه  ٤٥ألف كيلو متر مربع٬ ويبلغ طول قطاع غزة  ٢٧

ُوِضـع القطـاع٬ بعـد معاهـدة . )١(كيلو متر طبقـًا التفاقيـات الهدنـة  ١٢-٦ما بين 
كل وحــــــدة ٬ تحــــــت إشــــــراف اإلدارة المصــــــرية وأصــــــبح يشــــــ١٩٤٩الهدنــــــة لســــــنة 

  .)٢( اقتصادية وبشرية مستقلة ومنفصلة تمامًا عن بقية أجزاء فلسطين
كــــــان عــــــدد ســــــكان القطــــــاع٬ طبقــــــًا  ١٩٦٧وعشــــــية حــــــرب حزيــــــران يونيــــــو 

لإلحصائيات اإلسرائيلية التـي جـرت بعـد االحـتالل؛ وبعـد ترحيـل عشـرات اآلالف 
رى إلـى أن وتشير تقديرات أخـ. )٣(ألف نسمة ٣٥٤من السكان عن القطاع٬ يبلغ 
وبلـغ عـدد سـكان . )٤(ألفـًا◌ً  ٤٥٥ألـف نسـمة و ٤٠٠عدد السكان كان يتراوح بـين 

                                                 
۱ ٬محافظ�ات غ�زة٬ ط-األطل�س الفلس�طیني: وزارة التخطیط والتعاون الدولي الفلس�طینیة )۱(

بالدن���ا فلس���طین٬ دار الطلیع���ة٬ : ومص���طفى م���راد ال���دباغ.٬۱٤ ص۱۹۹۷فلس���طین �غ���زة 

  .۳۱۹-٬۲۹۸ ص٬۱ج۱۹٦٥بیروت٬ لبنان٬ 
منظم���ة التحری���ر  -٬ مرك���ز األبح���اث۱۹٦۷ -۱۹٤۸قط���اع غ���زة : حس���ین أب���و النم���ل )۲(

 .٬۲۸ ص۱۹۷۹الفلسطینیة٬ بیروت٬ لبنان٬ 
)۳(Israel Central Bureau of statistics, Judea Sameria and Gaza area 

statistics, Jerusalem, 1987, No. 3, p.,2.  
الطبیع�ة الدیمغرافی�ة للش�عب الفلس�طیني٬ ترجم�ة زی�اد الحس�یني٬ جمعی�ة : جانیت أبو لغ�د) ٤(

  .٬۲۸٥ ص۱۹۸۲الدراسات العربیة٬ القدس٬ فلسطین٬ 
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ألــف  ٥٦٥أكثــر مــن  ١٩٨٧القطــاع بحســب آخــر اإلحصــاءات اإلســرائيلية لســنة 
  .)١(نسمة

وُتعتبر إسرائيل حسب القانون الدولي سلطة احتالل٬ وبناًء عليه فإنها ملزمة 
٬ وعليهـا احتـرام بنودهـا٬ لكنهـا ١٩٤٩درة سنة بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الصا

لم تكتف بعدم احترام االتفاقيات الدولية بل عملـت علـى تشـويه الحقـائق٬ وحّولـت 
وعّينـــت . )٢("بطــولي تحــرري"جريمــة احتاللهــا لــألرض وطــرد الســكان إلــى عمــل 

 ١إســـرائيل فـــور احتاللهـــا حاكمـــًا عســـكريًا للضـــفة والقطـــاع٬ وفـــي المنشـــور رقـــم 
أعلنــت فيــه إســرائيل عــن تســلمها للســلطة مــن خــالل  ١٩٦٧-٦-٧فــي  الصــادر

ورّوجـت سـلطات . )٣(قائد عسكري يتولى السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذيـة
مقولـــة االحـــتالل  ١٩٦٧االحـــتالل فـــي أعقـــاب ســـيطرتها علـــى قطـــاع غـــزة ســـنة 

اس ممارسة حريـة الذي يلتزم بالقوانين٬ ويتيح للن" االحتالل المستنير"و" الليبرالي"
  . )٤(التعبير
القائـــد العســـكري اإلســـرائيلي هـــو المخـــّول بتوضـــيح ممارســـات الســـلطة كـــان و 

ــــه٬ وتعبــــر عــــن وجهــــة النظــــر  ــــة عبــــر أوامــــر عســــكرية تصــــدر مــــن خالل المحتل
وفــي البدايـــة تعهــدت إســـرائيل بتطبيــق اتفاقيـــة جنيــف٬ ووردت إشـــارة . اإلســرائيلية

غيـر أن . )٥(٣/١٩٦٧ألمـر العسـكري رقـم من ا ٣٥صريحة بذلك في المادة رقم 
ألغـــى مـــا جـــاء فـــي المـــادة  ١٤٤/١٩٦٧أمـــرًا عســـكريًا صـــدر الحقـــًا يحمـــل الـــرقم 

                                                 
)۱ (Israel Central Bureau of statistics, Judea Sameria and Gaza area 

statistics, Jerusalem, 1987, No. 3, p.,2.  
۱ ٬األوامر العس�كریة اإلس�رائیلیة٬ أربع�ة أج�زاء٬ ب�دون دار نش�ر٬ ط: عبد الجواد صالح )۲(

  .۷ص٬۱ ج۱۹۸٦
  .٤۸المرجع السابق٬ ص) ۳(
إس��رائیل والض��فة الغربی��ة٬ مؤسس��ة الدراس��ات الفلس��طینیة -ق��انون المحت��ل: رج��ا ش��حادة) ٤(

المقاوم����ة :و محم����د خال����د األزع����ر. ٬۳ ص۱۹۹۰ ۱٬وجامع���ة الكوی����ت٬بیروت٬ لبن����ان٬ ط

۱ ٬الفلسطینیة بین غزو لبنان واالنتفاضة٬ مركز دراسات الوحدة العربی�ة٬ بی�روت٬ لبن�ان٬ ط

  .٬۲۷ ص۱۹۹۱
  .٥مرجع سابق٬ ص: رجا شحادة )٥(
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الســابقة٬ ومنــذ ذلــك الحــين تــرفض إســرائيل تطبيــق اتفاقيــة جنيــف علــى األراضــي 
  .)١(المحتلة

ويمكن القول أن إسرائيل تصـرفت بعـد الحـرب بمنطـق المنتصـر الـذي ُيصـّر 
٬ وفي هـذا السـياق بـدأت األوامـر العسـكرية ُتعّبـر )٢(د في اتخاذ القراراتعلى التفرّ 

عــن تصــاعد السياســة اإلســرائيلية ضــد المجتمــع الفلســطيني٬ ثــم اعتبــرت ســلطات 
ــدارة"االحــتالل أن األراضــي الفلســطينية  وأصــدر الحــاكم العســكري . )٣("أراضــي ُم

؛ تـدخلت فـي كافـة أمـرًا عسـكرياً  ١٠٧٨حـوالي  ١٩٨٣-١٩٦٧في الفترة ما بـين 
جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة والدينيـة٬ وكـان يجـري 

وتبنَّــى االحــتالل  كــذلك قــوانين . )٤(تعــديلها لتمريــر سياســات ومتطلبــات االحــتالل
التــي تمنحــه صــالحيات مطلقــة٬ بحيــث تســمح  ١٩٤٥الطــوارئ البريطانيــة لســنة 

ر اعتقــال مســبق٬ وبــدون توجيــه أي تهمــة٬ وبشــكل باعتقــال أي مــواطن بــدون أمــ
 ٬إداري يمتــد لعــدة ســنوات٬ ومراقبــة ومنــع أي كتــاب أو نشــرة٬ وتقييــد حريــة التنقــل

  .)٥(والنفي٬ وفصل أي موظف٬ ومصادرة األمالك ونسفها وتدميرها
التــي شــكلت دســتورًا �وقــد اســتهدفت جملــة هــذه القــوانين واألوامــر العســكرية 

احتجـــاز تطـــور المجتمـــع الفلســـطيني٬ وتحديـــد آفـــاق  -حـــتالللقـــوات وســـلطات اال
نمـــوه بحيـــث ال يتجـــاوز مـــا كـــان قائمـــًا قبـــل االحـــتالل٬ إضـــافة إلـــى ربـــط الواقـــع 
الفلســطيني فــي شــتى المجــاالت بواقــع االحــتالل٬ حيــث وضــعوا خططــًا مدروســة 

ضـد للسيطرة على األراضي والمياه الفلسـطينية٬ وسـنوا القـوانين العسـكرية الجـائرة 

                                                 
  .٦المرجع السابق٬ ص) ۱(
۱ ٬ا٬ ط٬ دار المع�الي٬ دمش�ق٬ س�وری۱۹۸۷ -۱۹٦۷التح�والت الفلس�طینیة : عمر الغول )۲(

 .٬۲٥ ٬۲٦ ص۱۹۹۲
  .۲۷المرجع السابق٬ ص )۳(
  .۲۸المرجع السابق٬ ص )٤(
  .۱٦مرجع سابق٬ ص: خالد عاید )٥(
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المــواطنين الفلســطينيين٬ انطالقـــًا مــن زاويـــة القمــع واالعتقـــال٬ واإلقامــة الجبريـــة٬ 
  .)١(إلخ.....واإلبعاد وصوًال إلى العقوبات الجماعية والهدم والنسف

الصـادر فـي  ٩٤٧وتزاحمت األوامر العسكرية لتصل إلى ذروتهـا فـي األمـر 
ي اســتهدف تغييــر الواقــع ٬ والــذ)٢("إدارة مدنيــة"بإنشــاء  ١٩٨١شــهر نــوفمبر ســنة 

القــانوني والسياســي لألراضــي المحتلــة٬ وتحويــل األوامــر العســكرية الصــادرة منــذ 
وعكســـــت هـــــذه األوامـــــر ذاتهـــــا علـــــى الواقـــــع . إلـــــى مرتبـــــة القـــــوانين ١٩٦٧ســـــنة 

  .)٣(االجتماعي الفلسطيني الذي اتسم بالتوتر االجتماعي الدائم
ة القـــانون٬ وتظـــاهرت وقـــد حاولـــت ســـلطات االحـــتالل تقّمـــص شخصـــية دولـــ

بأنهـا تــوفر قــدرًا كافيــًا مــن الضــمانات القانونيــة لضــبط التجــاوزات الممكنــة للحكــام 
وقـــد شـــهد . العســكريين٬ وتحفـــظ حــق األهـــالي ضـــد هــذه التجـــاوزات لـــدى حــدوثها

المجتمــع الفلســطيني تحــوالت جذريــة تحــت ســيطرة االحــتالل وتــأثرًا بسياســاته فــي 
  .الجتماعية واالقتصادية والسياسيةمختلف المجاالت اإلدارية وا
ارتبـك االقتصـاد الفلسـطيني بشـكل عـام٬ حيـث  فقـد على الصعيد االقتصـادي

عشـــية  بلـــغ حجـــم االقتصـــاد الفلســـطيني وقـــد ٬وجـــد نفســـه يواجـــه اقتصـــادًا عمالقـــاً 
أصبح االقتصـاد الفلسـطيني و  .)٤(من حجم االقتصاد اإلسرائيلي% ٢,٦ االحتالل

روط االحــــتالل٬ وجعلــــت ســــلطات االحــــتالل هــــذا يخضــــع لشــــ ١٩٦٧بعــــد ســــنة 
ــــى أن يقــــوم االقتصــــاد الفلســــطيني بتعــــويض  االقتصــــاد مكمــــًال لحاجياتهــــا٬ بمعن

بأنفسـهم٬  فـي إنتاجـه رجال األعمـال اإلسـرائيليينالنواقص٬ أو إنتاج ما ال ترغب 
ألن إنتاجه بواسطة مستثمرين فلسطينيين في غزة أوفر من ناحية التكلفـة٬ وأكثـر 

                                                 
  .٤۰مرجع سابق٬ ص: عمر الغول )۱(
  .۲٥۱مرجع سابق٬ ص: عبد الجواد صالح) ۲(
  .۱۸المرجع السابق٬ ص )۳(
برنامج - ي المحتلة٬ جامعة بیر زیتالطلب على العمالة الفلسطینیة في إسرائیل واألراض: محمد خلیفة)٤(

 .٥۰دراسات التنمیة٬ رام هللا٬ فلسطین٬ بدون سنة نشر٬ ص
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 )١( سـيتم تصـديره عـن طـريقهمى مـن ناحيـة الـربح للتجـار اإلسـرائيليين الـذين جدو 
٬ وحرمــــت إســــرائيل االقتصــــاد )مثــــل زراعــــة الزهــــور والفراولة٬وحياكــــة المالبــــس(

الفلســطيني مــن اإلنتــاج الحــر عبــر األوامــر العســكرية التــي تمنــع رجــل األعمــال 
لـه فـي خدمـة السياسـة الفلسطيني من القيـام بـأي نشـاط منـتج إال ضـمن قيـود تجع

  .)٢(العامة التي وضعها االحتالل
نحســــــرت المســــــاحة ٬ فا)٣(علــــــى تــــــدمير قطــــــاع الزراعــــــة" إســــــرائيل"وعملــــــت 

ألـــف دونـــم فـــي الفتـــرة بـــين  ١٠٠ألـــف دونـــم إلـــى  ١٩٨المخصصـــة للزراعـــة مـــن 
مـن مسـاحة قطـاع % ٤٢بسبب االستيطان المكثّـف الـذي قضـم  ١٩٨٥-١٩٦٧

  .)٤(عة أو صالحة للزراعةإما مزرو  غزة معظمها أراض
لقد أسسـت إسـرائيل عالقتهـا بقطـاع غـزة علـى أسـاس اسـتغاللي٬ واسـتخدمت 
االقتصاد لتعزيـز هيمنـة االحـتالل٬ وتمكنـت مـن فـرض نظـام ضـرائبي يجعـل مـن 

  .)٥(مشروع االحتالل مشروعًا غير مكلف على اإلطالق
بنيويــة٬ فبعــد وتعرضــت الطبقــة العاملــة فــي هــذه الفتــرة لعــدد مــن التغيــرات ال

٬ أخـــذ حجــــم "إســــرائيل"فـــي االحـــتالل اإلســــرائيلي للقطـــاع وانفتــــاح ســـوق العمالــــة 
حتـى شـهر " إسـرائيل"وقد وصل عدد العـاملين فـي . )٦(الطبقة العاملة في االزدياد

٬ )٧(ألــــف عامــــل مســــجل فــــي مكتــــب العمــــل ٤٢.٢٠٠إلــــى نحــــو  ١٩٨٦مــــارس 
ويشــكل هــؤالء . )٨(وداءآالف عامــل فــي إطــار ســوق العمــل الســ ١٠إضــافة إلــى 

                                                 
 .٥۹المرجع السابق٬ ص)  ۱(
  .۲٦ -۲٤مرجع سابق٬ ص: محمد خالد األزعر )۲(
 .٥۰مرجع سابق٬ ص: محمد خلیفة) ۳(
  .۲۷األوضاع االجتماعیة في قطاع غزة٬ ص: زیاد أبو عمرو )٤(
  .۲۷ق٬ صالمرجع الساب) ٥(
 .٥۸مرجع سابق٬ ص: محمد خلیفة) ٦(
)۷(Israel Central Bureau of statistics, Judea Sameria and Gaza area 

statistics, Jerusalem, 1986, No. 2, p. 35.  
)۸ (Sara Roy: The Gaza Strip Survey, Jerusalem, The Jerusalem Post, 

1986, p. 33.   
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ألف عامل  ٩٢من مجموع القوى العاملة في القطاع التي بلغت % ٥٠أكثر من 
  . )١(١٩٨٦حتى شهر مارس 

ويذكر فضل النقيـب أن سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي فـي قطـاع غـزة عملـت 
ــــى المــــوارد الطبيعيــــة ــــيص ســــيطرة الفلســــطينيين عل ــــة النشــــاط  ٬)٢(علــــى تقل وعرقل

ل تعقيــــــد عمليــــــة الحصــــــول علــــــى التــــــراخيص للمنشــــــآت االقتصــــــادي مــــــن خــــــال
وعمـل االحـتالل كـذلك علـى  ٬)٣(االقتصادية إضافة إلى فرض الضرائب التعسفية

  .)٤(تخريب البنية التحتية لالقتصاد الفلسطيني وٕاهمال المرافق والخدمات العامة
٬ الـذي شـغل منصــب أول )٥(٬ يـذكر شـلومو غازيـتوعلـى الصـعيد السياسـي

فـــــي وزارة األمـــــن اإلســـــرائيلية٬ أن  ١٩٦٧ن األرض المحتلـــــة ســـــنة منســـــق لشـــــئو 
اللجنة الوزارية للشئون اإلدارية قررت أن الوجهة العامة تتمثل في تغطيـة نفقـات "

من خالل مـوارد  -أي الضفة الغربية وقطاع غزة�الحاجات المدنية في المناطق 
المدنية فـي تلـك  وأال تخصص من ميزانيتها أي مبالغ لألغراض... تلك المناطق

وكانت لجنة من الخبراء االقتصـاديين التـي عملـت مـع رئـيس وزراء . )٦("المناطق

                                                 
)۱(Israel Central Bureau of statistics, Judea Sameria and Gaza area 

statistics, Jerusalem, 1986, No. 2, p. 35.  
سیاسة إسرائیل في المناطق الفلسطینیة المحتلة٬ وكالة أبو عرف�ة : خالد عاید: انظر خالد عاید

  .۱۱۲ -٬۱۰۱ ص۱۹۸۸للصحافة والنشر٬ القدس٬ فلسطین٬ 
۱ ٬ي في الضفة والقطاع٬ مؤسسة الدراسات الفلسطینیة٬ بیروت٬ لبنان٬ طاالقتصاد الفلسطین: فضل النقیب )۲(

 .٬۲۱ ص۱۹۹۷
 .۲٤ ٬۲٥المرجع السابق٬ ص )۳(
 .۲۹المرجع السابق٬ ص )٤(
٬ وانضم ۱۹۳۲في اسطنبول٬ وھاجر إلى فلسطین سنة  ۱۹۲٦ُولد شلومو غازیت سنة  ) ٥(

  .عدید من الكتب٬ شغل عدة مناصب عسكریة٬ وألف ال۱۹٤٤إلى البالماخ سنة 
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_

%D7%92%D7%96%D7%99%D7%AA  
 תל٬ ביתן٬ זמורה٬ ושומרון ביהודה הישראלי הממשל והגזר המקל: גזית שלמה)٦(

  .250ע٬ ٬1985 אביב
  .۳مرجع سابق٬ ص: خالد عاید

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_
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أن التكلفـة االقتصـادية  ١٩٦٧دولة االحتالل ليفي أشكول قـد قـدرت فـي سـبتمبر 
  .)١(إلدارة المناطق المحتلة ستكون منخفضة جدًا وقريبة من الصفر

ان يشـغل كـل مـن يشـتغل بشـأن وأشار شلومو غازيت إلى أن السؤال الذي ك
كيف يمكن تنفيذ السيطرة اإلسرائيلية في "المناطق المحتلة في إسرائيل يتمثل في 

  .)٢("المناطق دون أن تصبح هذه المناطق عبئًا على اقتصاد وميزانية إسرائيل
واتبــع . وكــان هــدف االحــتالل االســتيالء علــى األرض وتفريغهــا مــن ســكانها

فمــن ناحيــة٬ قــام بــالتهجير القســري٬ ومــن : مــن ســبيل لتحقيــق هــذا الهــدف أكثــر
ناحية أخرى تبّنى سياسات اقتصادية واجتماعية من شـأنها تضـييق الخنـاق علـى 

وعلى صعيد آخر٬ تبنت سلطات االحتالل . السكان ودفعهم للهجرة خارج القطاع
سياسة استيطان واضحة لتحقيق الهدف نفسه٬ ولجأت بصورة خاصة إلـى تغييـر 

  .)٣(الديمغرافي لالجئين في المخيماتالوضع 
في البداية سعت سلطات االحتالل إلحاطة القطاع بسلسلة مـن المسـتعمرات 

أن  ١٩٧٨بــدًال مــن بنائهــا داخــل القطــاع المكــتظ بالســكان٬ لكنهــا مــا لبثــت ســنة 
أقامـــــت المســـــتعمرات وســـــط الســـــكان العـــــرب٬ وكـــــان الهـــــدف هـــــو عـــــزل المـــــدن 

ذه المســـتعمرات مراكـــز أمـــن احتياطيـــة يمكـــن الفلســـطينية عـــن بعضـــها٬ وجعـــل هـــ
ولــــذلك٬ ترتــــدي هــــذه المســــتعمرات طابعــــًا . اللجــــوء إليهــــا إذا مــــا دعــــت الضــــرورة

  .)٤(عسكرياً 
. وقمعـــت قــــوات االحــــتالل كـــل أشــــكال النشــــاط السياســـي داخــــل قطــــاع غــــزة

والمقصـود بـه اصـطياد الشــباب  واتبعـت سياسـة إسـقاط أمنـي للشــباب الفلسـطيني٬
                                                 

٬ 2005 -1967  משלמת אלשישר המחיר -הכיבוש היוהרה מחיר: סבירסקי שלמה)۱(

  .17ע٬ ٬2005 אביב תל٬ אדוה מרכז
  .۱۷۹ص ٬שם:גזית שלמה)۲(
) إش��راف(األوض��اع االجتماعی��ة ف��ي قط��اع غ��زة٬ ف��ي كمی��ل منص��ور : زی��اد أب��و عم��رو) ۳(

خلفی���ات االنتفاض���ة السیاس���یة واالجتماعی���ة واالقتص���ادیة٬ : الش���عب الفلس���طیني ف���ي ال���داخل

  .۲۰۲ص.............. 
  .۲۰۳األحوال االجتماعیة في قطاع غزة٬ مرجع سابق٬ ص : أبو عمرو زیاد) ٤(
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ت سياســـة نتهجـــاكمـــا  مخـــابرات اإلســـرائيلية وتحـــويلهم إلـــى عمـــالء٬فـــي بـــراثن ال
وهــــــذه السياســــــة . تســــــتهدف تهويــــــد القــــــدس واالعتــــــداء علــــــى المســــــجد األقصــــــى

اإلســرائيلية بعثــت علــى القلــق والخــوف علــى الحاضــر والمســتقبل؛ خاصــة سياســة 
تهويــــد القــــدس واســــتهداف المســــجد األقصــــى٬ واالســــتيطان ومصــــادرة األراضــــي٬ 

كيات الشــائنة عبــر دخــول اليهــود بكثافــة إلــى قطــاع غــزة٬ واإلســقاط و ســلالونشــر 
  .)١(األخالقي واألمني٬ والهيمنة على االقتصاد الفلسطيني

ويمكن القول أن سياسة االحتالل في فترة الدراسة عملت علـى تكـوين قاعـدة 
 اجتماعية مساندة لالحتالل وسط الجماهير الفلسطينية٬ وبعد اتفاقية كامب ديفيـد

خاصة في الضفة (حاول االحتالل إيجاد قيادات عميلة عبر تكوين روابط القرى 
والتمهيــد للحكــم الــذاتي٬ كمــا حــاول تــدجين بعــض الُنَخــب السياســية لكــي ) الغربيــة

ُتشّكل قيادة محليـة لـيس لهـا اهتمـام إال بشـأن تحسـين أوضـاع السـكان فـي قطـاع 
ن قبيــل المبالغــة القــول أن ٬ ولــيس مــغــزة؛ بعيــدًا عــن أي طمــوح قــومي أو وطنــي

بعض هذه الُنخب اعتقدت أن اإلصـرار علـى الكفـاح مـن أجـل التحريـر يمكـن أن 
  .)٢(يضر بالناس

وشـــعرت قيـــادة االحـــتالل فـــي منتصـــف الثمانينـــات مـــن القـــرن العشـــرين أنهـــا 
حققــــت نجاحــــات ملموســــة٬ وفــــي هــــذا الســــياق يــــذكر شــــلومو غازيــــت أن جهــــود 

عامــــًا انتهــــت بالفشــــل٬ حيــــث لــــم تتســــبب  ١٩ار المقاومــــة الفلســــطينية علــــى مــــد
بحـــدوث خســـائر غيـــر محتملـــة٬ وال يوجـــد أي مجـــال عمـــل توقـــف بســـبب أعمـــال 
المقاومة الفلسطينية٬ ولم يحدث أي ملل في إسرائيل بسبب األعمال الحربيـة٬ أو 

                                                 
 .۲۰ ٬۲۱مرجع سابق٬ ص: محمد خالد األزعر)۱(
  .۳۸مرجع سابق٬ ص: عمر الغول )۲(
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ويعـزو غازيـت هـذا . )١(أي استعداد للوصول إلـى تسـوية مـع المقاومـة الفلسـطينية
  .)٢("جاح السياسة األمنية اإلسرائيلية في المناطقن"األمر إلى 

وعلـــى صـــعيد اإلنفـــاق٬ فـــإن االحـــتالل حقـــق نجاحـــًا ملحوظـــًا؛ حيـــث أنفقـــت 
أمـــواًال قليلــــة  -خـــالل ســـنوات حكمهـــا فـــي الضـــفة والقطـــاع-ســـلطات االحـــتالل 

لتمويــــل جهــــاز الحكــــم٬ وفــــي هــــذا الســــياق يــــذكر شــــلومو سيبرســــكي أن ســــلطات 
 ٣٢٨ضـــرائب مـــن األراضــــي المحتلـــة بإجمــــالي  ١٩٩٢االحـــتالل جمعـــت ســــنة 

. )٣(مليون دوالر ١٧مليون دوالر٬ وبقي في ميزانيتها  ٣١١مليون دوالر٬ وأنفقت 
وهـــذا يعنـــي أن االحـــتالل كـــان يـــربح مـــن ســـيطرته علـــى األراضـــي المحتلـــة؛ وقـــد 
أغرت هذه الكلفة االقتصادية واألمنية المنخفضة حكومات االحـتالل الواحـدة تلـو 

خرى لالقتناع بأن اسـتمرار السـيطرة علـى األراضـي الفلسـطينية المحتلـة ممكـن األ
  .)٤(ألجل غير محدود

دراسـة قبـل ثمانيـة  -برئاسـة شـايكي إيـرز�وأعدت اإلدارة المدنية اإلسـرائيلية 
أشــهر مــن انــدالع االنتفاضــة؛ شــاركت فــي إعــدادها عشــرون هيئــة إســرائيلية مــن 

ذه الدراســـــة فـــــي التنبـــــؤ بإمكانيـــــة انـــــدالع بينهـــــا الشـــــاباك والجـــــيش٬ وفشـــــلت هـــــ
االنتفاضة٬ ولم تستطع تخيُّل أن تفقد إسرائيل زمام السـيطرة علـى قطـاع غـزة٬ أو 

  .)٥(ومة االحتالل بشكل منهجي ومستمرنتقل اإلخوان المسلمون إلى مقاأن ي

                                                 
  .286 ע٬ שם: גזית שלמה )۱(
  .269 ע ٬שם )۲(

  .٦٤سیاسة إسرائیل في المناطق الفلسطینیة المحتلة٬ مرجع سابق٬ ص: خالد عاید
یقع بعد نھایة فترة  ۱۹۹۲وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن عام . ۱۸ص ٬שם:ירסקיסב שלמה)۳(

الدراسة بخمس س�نوات٬ وھ�ذه الس�نوات ھ�ي فت�رة االنتفاض�ة الفلس�طینیة الكب�رى٬ بمعن�ى أن 

نفقات االحتالل قد زادت٬ ورغم ذلك كانت الواردات التي یجمعھ�ا االح�تالل م�ن قط�اع غ�زة 

  . أكبر من النفقات
  .16 ע٬ שם: ירסקיסב שלמה )٤(
الجی�ل الناش�ئ م�ن الق�ادة٬ ترجم�ة ھی�ثم -الفلسطینیون الج�دد: جون واالش وجانیت واالش )٥(

  .٬۲٦۳ ٬۲٦٤ ص۱ ٬۱۹۹٤علي حجازي٬ األھلیة للنشر والتوزیع٬ عمان٬ األردن٬ ط
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طات تحققــت لســل ؛ن الســيطرة منخفضــة التكــاليفإويقــول شــلومو سيبريســكي 
ارتفاع مستوى معيشة الفلسـطينيين سـكان "بفضل  راضي المحتلةاالحتالل في األ

المنــاطق المحتلــة دون أن تقــوم إســرائيل باســتثمار جــوهري٬ وكــان الســبب الــرئيس 
فــي ارتفــاع مســتوى معيشــتهم يتمثــل فــي فــتح أبــواب ســوق العمــل اإلســرائيلية أمــام 

ـــك التـــي يحصـــلون علي ـــأجور أكثـــر ارتفاعـــًا مـــن تل هـــا فـــي العمـــال الفلســـطينيين ب
 ٬١٩٦٨ ويـــذكر سيبريســـكي أن االقتصـــاد الفلســـطيني ســـنة )١("المنـــاطق المحتلـــة

عامــًا أصــبح  ٢٠مــن حجــم االقتصــاد اإلســرائيلي٬ لكنــه خــالل % ٣كــان يشــّكل 
  . )٢(من حجم االقتصاد اإلسرائيلي% ٨يشكل 

وقــــد تــــم اســــتيعاب العمــــال الفلســــطينيين طــــوال الســــبعينات والثمانينــــات فــــي 
٬ والثـــاني ســـوق العمـــل فـــي دول "إســـرائيل"هـــو ســـوق العمـــل فـــي األول : مجـــالين

الخليج العربي٬ وأدى هذا إلى ارتفـاع مسـتوى المعيشـة بـين السـكان الفلسـطينيين٬ 
فـــي الثمانينـــات٬ ورغـــم تزايـــد " إســـرائيل"ورغـــم األزمـــة االقتصـــادية التـــي مـــرت بهـــا 

هــذا فــإن أعــداد الفلســطينيين الــذين يــدخلون ســوق العمــل فــي كــل عــام٬ رغــم كــل 
لكـن االقتصـاد . )٣(مستوى المعيشة٬ ومستوى ثراء األفـراد بقـي فـي ارتفـاع مسـتمر

الفلســطيني تــم إلحاقــه باالقتصــاد اإلســرائيلي٬ وبقــي خادمــًا لــه٬ ويمكــن القــول أن 
مـنح األفـراد فرصـة تكـوين ثـروة٬ : االحتالل بنـى سياسـته االقتصـادية علـى قاعـدة

  .وفي نفس الوقت سرقة ثروات الوطن
حاولـت سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي تغييـر بنيـة وعلـى الصـعيد االجتمـاعي 

فمن ناحية٬ قام الجيش اإلسرائيلي ُبعيد االحتالل . المجتمع السكانية واالجتماعية
بهــدم البيــوت٬ وشــق الطــرق الواســعة داخــل مخيمــات القطــاع بذريعــة اإلجــراءات 

                                                 
  .18ע: סבירסקי שלמה)۱(
  .18ע٬ שם )۲(
  .19ע٬ שם )۳(
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إلســكان التــي تهــدف إلــى ومــن ناحيــة أخــرى٬ أنشــأت الســلطات مشــاريع ا. األمنيــة
  .)١(إعادة توطين سكان المخيمات في مناطق أعدت خصيصًا خارج مخيماتهم

٬ حين ١٩٧٠وقد بدأت مشاريع اإلسكان أو إعادة توطين الالجئين في سنة 
حاولــت الســلطات نقــل قســم مــن الالجئــين إلــى الضــفة الغربيــة٬ وٕالــى العــريش فــي 

عــادة تــوطين الالجئــين فــي قيــام الســلطات وتمثلــت المحاولــة الثانيــة إل. )٢( ســيناء
حــي البرازيــل وتــل الســلطان فــي : اإلســرائيلية بإنشــاء خمســة مشــاريع إســكان هــي

رفــح٬ وحــي األمــل فــي خــانيونس٬ وحــي الشــيخ رضــوان فــي غــزة٬ ومشــروع بيــت 
وعنـــد . )٣(دونمـــاً  ٣٥٩٠وُخّصـــص لهـــذه المشـــاريع أرض بلغـــت مســـاحتها . الهيـــا

وحـــدة  ٤٩٦٣نســـمة قـــد ســـكنت فـــي  ٣٧,٣١٩و كـــان نحـــ ١٩٨٥نهايـــة ديســـمبر 
  .)٤(سكنية

وكانــت ســلطات االحــتالل تأمــل بــأن تســاهم مشــاريع اإلســكان هــذه فــي هــدم 
األســــاس السياســــي والقــــانوني الــــذي تقــــوم عليــــه مشــــكلة الالجئــــين الفلســــطينيين٬ 
والمتجســد فــي وجــودهم فــي هــذه المخيمــات المقامــة خصيصــًا لهــم إلــى حــين حــل 

وتهــدف هــذه اإلجــراءات٬ أيضــًا٬ إلــى تخفيــف حــدة المشــكالت  .مشــكلتهم المعلقــة
والصعوبات التي يعانيها الالجئون٬ وٕالى إزالة المسببات االجتماعية واالقتصادية 
ـــر مقاومـــة االحـــتالل ـــذين يمكـــن أن يجـــدا متنفســـًا لهمـــا عب ـــذمر الل ـــاط والت . لإلحب

ك الـوطني ويتوخى من هـذه اإلجـراءات كـذلك تـأمين منـاخ أفضـل لتـرويض اإلدرا
  .)٥(والسياسي لدى الالجئين الفلسطينيين

                                                 
  .۲۰٤ي قطاع غزة٬ مرجع سابق٬ صاألوضاع  االجتماعیة ف: زیاد أبو عمرو) ۱(
)۲ (Sara Roy: op. cit., p. 136.  
-۱۹٦۷االس�تیطان ومص�ادرة األراض�ي ف�ي قط�اع غ�زة : شریف كناعنة ورشاد الم�دني) ۳(

  .٬۱٦ ص٬۱۹۸٥ مركز الوثائق واألبحاث في جامعة بیر زیت٬ رام هللا۱۹۸٤ ٬
)٤ (Sara Roy: op. cit., 137.  
  .۲۰٥االجتماعیة في قطاع غزة٬ مرجع سابق٬ ص  األوضاع: زیاد أبو عمرو) ٥(
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هي مصدر الثـروة األساسـية٬ وكانـت  ١٩٤٨وكانت ملكية األرض قبل عام 
بعــض اُألَســر الفلســطينية مثــل عائلــة الشــوا تملــك مائــة ألــف دونــم فــي لــواء غــزة٬ 
لكــن بعــد النكبــة تقّلصــت ممتلكــات هــذه العــائالت٬ وأصــبح مــا تبقــى لعائلــة الشــوا 

مــن أمالكهــا ألــف دونــم فقــط٬ وفقــدت الكثيــر مــن العــائالت ) ســبيل المثــالعلــى (
أمالكهـــا بالكامـــل أو بشـــكل جزئـــي٬ وأدى انهيــــار الملكيـــات إلـــى تشـــتت التراتــــب 
االجتماعي٬ خاصة أن المجتمع الفلسطيني فقـد مؤسسـاته وأصـبح يشـهد تحـوالت 

  .)١(عسيرة
الل ممـثًال بقوتـه خضع المجتمع الفلسـطيني لسـيطرة االحـت ١٩٦٧وبعد سنة 

العســـكرية وأدوات االحـــتالل السياســـية والقانونيـــة٬ واضـــطر عـــدد كبيـــر مـــن كبـــار 
المــالك لبيــع أجــزاء مــن أراضــيهم فـــي ظــل تــردي األوضــاع االقتصــادية؛ بهـــدف 
المحافظـــة علـــى مســـتوى معيشـــي أو اجتمـــاعي معـــين٬ أو إلنشـــاء مشـــاريع داخـــل 

 .)٢(القطاع أو خارجه

يـــد شــــريحة واســـعة مـــن المنحــــرفين نتيجـــة تفعيلــــه وعمـــل االحـــتالل علــــى تول
لوســــائل االختــــراق٬ الِقَيمــــي٬ وعمــــل االحــــتالل علــــى ربــــط شــــريحة مــــن العمــــالء 

وفــي الواقــع الجديــد تشــابهت مســتويات المعيشــة لــدى . األمنيــين واالقتصــاديين بــه
الغالبيـة العظمــى مـن الســكان٬ ويمكــن القـول أن النظــام االجتمـاعي القــديم تفكــك٬ 

لمجتمــع حالــة مــن التــوتر والالاســتقرار والفوضــى التــي تعــددت فــي رحمهــا ودخــل ا
الـوالءات واالنتمـاءات٬ وفــي رحمهـا ُولــدت الحركـات االجتماعيــة والسياسـية والتــي 

  .ُتعد حركة اإلخوان أبرزها
على تفتيت الوحدة الوطنية  ١٩٦٧لقد عمل االحتالل اإلسرائيلي بعد عام 

العائلية التي تلعب دورًا مهمًا في الحفـاظ علـى  الفلسطينية٬ خاصة نسف الروابط

                                                 
  .۱۸٥ -۱۸۳سابق٬ صالمرجع ال) ۱(
  .۱۸٥المرجع السابق٬ ص) ۲(
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ونتيجــــة لسياســــات االحــــتالل التــــي اســــتوعبت . )١(التــــرابط والتماســــك االجتمــــاعي
ظهــرت  ؛١٩٤٨أعــدادًا كبيــرة مــن عمــال قطــاع غــزة فــي األراضــي المحتلــة عــام 

لكثيــر مــن المشــاكل االجتماعيــة٬ مثــل ضــعف الضــبط االجتمــاعي داخــل األســرة ا
األب لفتـــرات طويلـــة عـــن البيـــت٬ كمـــا أن االســـتقالل االقتصـــادي نتيجـــة غيـــاب 

ساهم أيضـًا  -الذي أتاحه العمل في مرافق دولة االحتالل -المبكر لصغار السن
وٕاشـــراف العائلـــة علـــى تربيـــة األبنـــاء٬  ؛فـــي إضـــعاف عمليـــة الضـــبط االجتمـــاعي

وبالتـــــالي حـــــدث تآكـــــل فـــــي نظـــــام الســـــلطة العائليـــــة٬ وانحـــــالل بعـــــض الضـــــوابط 
كما أن االحتكاك باليهود في العمل أدى إلى ظهور . الجتماعية في هذا المجالا

  .)٢(انحرافات خلقية واضحة لدى أعداد متزايدة من الناس
٬ فقــد ســيطر االحــتالل علــى كــل اإلدارات الحكوميــة٬ وعلــى الصــعيد اإلداري

وأخضـــع سياســـات التوظيـــف لمعـــاييره الخاصـــة؛ فحـــرم كـــل مـــن ُيعتقـــل أمنيـــًا مـــن 
حصــول علــى أيــة وظيفــة٬ كمــا فــرض علــى المــوظفين عــدم القيــام بأيــة أنشــطة ال

وخصص للموظفين أجورًا منخفضة٬ األمر الذي جعـل الشـباب يـذهبون . سياسية
للعمل في سوق العمل اإلسرائيلي٬ أو يضطرون للهجرة إلى بلـدان الخلـيج للعمـل 

  .تعلمةهناك٬ وهذا ساهم في تفريغ القطاع من الكثير من الطاقات الم
٬ )٣(وكانــت اإلدارة المصــرية قــد هيمنــت علــى نظــام األوقــاف فــي قطــاع غــزة

٬ ولـم تحـدث أيـة محـاوالت )١(وكان الحـاكم المصـري هـو مرجعيـة مـأمور األوقـاف
                                                 

 .۱۸مرجع سابق٬ ص : محمد خالد األزعر) ۱(
 .٬۸۰ ٬۸۱ ص  األوضاع االجتماعیة في قطاع غزة٬ مرجع سابق: زیاد أبو عمرو) ۲(
وق�ف آل التمیم�ي ف�ي (ري األنص�اري ُیعتبر أق�دم وق�ف ف�ي فلس�طین ھ�و وق�ف تم�یم ال�دا )۳(

٬ وتزاید الوقف مع الوقت إلى أن بلغ ذروتھ في عھد الممالی�ك حی�ث ت�م إنش�اء )منطقة الخلیل

أوق��اف لمنفع��ة أولئ��ك المس��لمین ال��ذین یش��دون الرح��ال إل��ى المس��جد األقص��ى٬ وتض��اعفت 

الحس��یني  األوق��اف ف��ي عھ��د العثم��انیین حی��ث س��یطرت األًس��ر الفلس��طینیة الكبی��رة مث��ل آل

والنشاشیبي وغیرھ�ا عل�ى األوق�اف٬ أم�ا ف�ي عھ�د االح�تالل البریط�اني لفلس�طین فق�د ازدھ�ر 
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ــــت إدارة  ــــة فــــي قطــــاع غــــزة٬ وكان ــــة جامعــــة للمؤسســــات الديني جديــــة إلقامــــة هيئ
٬ ولهــذا ١٩٤٨ب األوقــاف فــي القطــاع قــد فقــدت معظــم أراضــيها المنتجــة فــي حــر 

أصبحت تعتمد على الهبات المصرية كي تقوم بوظائفها التقليدية٬ وبعد انسحاب 
اإلدارة العســكرية المصــرية٬ كــان ثمــة مــدخول ضــئيل لــدفع رواتــب المــوظفين أو 

وفــي هــذه األوضــاع اضــطرت القيــادة الدينيــة . إلجــراء تصــليحات وتــوفير خــدمات
وقامــــت . )٢(ســــرائيلي معايشــــة ســــلميةإلــــى التســــليم بمعايشــــة الحكــــم العســــكري اإل

ســلطات االحــتالل بتعيــين مســئول عــن الشــئون الدينيــة يحمــل لقــب ضــابط ركــن 
األديــان٬ وأصــبح مــن صــالحياته تعيــين مــأمور األوقــاف والمــوظفين الــدائمين فــي 

  .)٣(إدارة األوقاف
مسـجدًا  ٧٦كانـت إدارة األوقـاف مسـئولة عـن  ١٩٨٧-١٩٦٧وبين العامين 

مائة مسجد أخرى في قطـاع غـزة كانـت تُـدار عبـر حوالي لكن يوجد في القطاع؛ 
وحتــى تلــك المســاجد التــي . )٤(لجــان أهليــة٬ ولــم يكــن لألوقــاف أيــة مســئولية عنهــا

كانـت األوقـاف مسـئولة عنهــا بشـكل كامـل؛ لـم تكــن األوقـاف قـادرة علـى الســيطرة 
ؤذنين٬ عليهــا بشــكل مطلـــق لعــدة أســـباب تتمثــل فـــي انخفــاض أجـــور األئمــة والمـــ

وغالبيــة األئمــة كــانوا مــن المكفــوفين ذوي القــدرات المتواضــعة٬ ويضــاف إلــى مــا 
  .القدرة على التأثير في الناسمن ذوي تقدم بروز أعداد كبيرة من الشباب 

                                                                                                                    
 ۱۹٤۸وبعد ع�ام . الوقف تحت سلطة المجلس اإلسالمي األعلى برئاسة الحاج أمین الحسیني

لم تعد األوقاف في فلسطین وحدة واحدة٬ فبعض األوقاف فُصلت ع�ن مص�ادر تمویلھ�ا حی�ث 

تحت سیطرة دولة االحتالل٬ كما أصبحت الوقفیات ضئیلة ج�داً نتیج�ة لنكب�ة  وقعت األراضي

بح���ل  ۱۹٥٤لس���نة  ٥٦٤وقام���ت الس���لطات المص���ریة بإص���دار األم���ر . فلس���طین وتجزئتھ���ا

  .المجلس اإلسالمي األعلى٬ وتكوین إدارة األوقاف اإلسالمیة
ط��اع غ��زة٬ رس��الة س��بل تنمی��ة م��وارد الوق��ف اإلس��المي ف��ي ق: بھ��اء ال��دین عب��د الخ��الق بك��ر

  .٬٥۲ ٬٥۳ ص۲۰۰۹ماجستیر٬ الجامعة اإلسالمیة٬ غزة٬ فلسطین٬ 
۱۹۸۸ ٬-۱۹٤۸سیاس��ة إس��رائیل تج��اه األوق��اف اإلس��المیة ف��ي فلس��طین : مایك��ل دامب��ر) ۱(

  .٬۱٦۱ ص۱ ٬۱۹۹۲مؤسسة الدراسات الفلسطینیة٬ بیروت٬ لبنان٬ ط
  .۱٦۳المرجع السابق٬ ص) ۲(
  .٥۳مرجع سابق٬ ص: ربھاء الدین عبد الخالق بك) ۳(
  .۱٦٦مرجع سابق٬ ص: مایكل دامبر) ٤(
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الكثير من المساجد ُتدار بشكل مستقل٬ وتمـول مـن "ويذكر مايكل دامبر أن 
لهــا بالعمــل إليجــاد تــوازن قبــل منظمــات إســالمية كــان الحكــم العســكري قــد ســمح 

إزاء منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية فــــي القطــــاع٬ وكانــــت هــــذه المنظمــــات تمــــارس 
نشاطاتها عالنية٬ فبنت مساجد٬ وأقامت شبكة من المراكز المستقلة٬ وفي غيـاب 
األمـــوال الكافيـــة لـــم تســـتطع إدارة األوقـــاف فـــي القطـــاع منافســـة هـــذه المنظمـــات٬ 

  .)١( "لدينية خالل الثمانيناتواالستجابة لنمو المشاعر ا
* * * * * * *  

إن مجمــل سياســات االحــتالل كانــت تســتهدف نكــران الهويــة الوطنيــة للشــعب 
ـــاالحتالل٬ واختـــراق )٢(الفلســـطيني ـــة٬ وربـــط اقتصـــاده ب ٬ وتفكيـــك بنيتـــه االجتماعي

وٕاضـعاف البنيـة . منظومته القيميـة إلنشـاء شـريحة مـن المنحـرفين٬ أو الالمنتمـين
وجــــاءت هــــذه السياســــات . عيــــة حتــــى ال تقــــوى علــــى الصــــمود والمقاومــــةاالجتما

االحتالليــة فــي وقــت كــان المجتمــع الفلســطيني يشــهد تحــوالت اجتماعيــة خطيــرة٬ 
وتتفكـــك بنيتـــه بفعـــل النكبـــة واللجـــوء٬ وينهـــار التراتـــب االجتمـــاعي بـــين شـــرائحه٬ 

  .وتتعدد بداخلها الوالءات واالنتماءات
متالك ثروات ملحوظة٬ وتحّسنت ظروفهم المعيشية وأتيحت الفرصة لألفراد ا

مــن خــالل العمــل فــي الخلــيج٬ وفــي المرافــق االقتصــادية لدولــة االحــتالل٬ ولكــن 
االحتالل نهب ثروات البلد وهيمن على اقتصاده٬ ولم يقم بمشروعات استثمارية٬ 

  .األمر الذي عّزز مكانة الفرد في مقابل المجتمع
لتــي انتهجهــا االحــتالل أصــحاب المــؤهالت لقــد وضــعت سياســات التوظيــف ا

العالية٬ والنشطاء السياسيين خارج إطار االستيعاب٬ وبالتالي بـدأت هـذه الكـوادر 

                                                 
  .۱۷۰ -۱٦۸مرجع سابق٬ ص: مایكل دامبر) ۱(

للمزید بشأن المؤسسات اإلسالمیة التي عملت ف�ي قط�اع غ�زة انظ�ر المبح�ث الث�اني م�ن ھ�ذا 

  .الفصل
 .۱٦مرجع سابق٬ ص:محمد خالد األزعر )۲(
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وهيمن االحتالل على جهـاز الوقـف وجعلـه تابعـًا لـه٬ لكنـه لـم . تبحث عن الهجرة
يوفر له األموال الضرورية لتشغيل المساجد٬ فبقيت هيمنـة الوقـف علـى المسـاجد 

  .فةضعي
وقـام االحــتالل بمشــاريع إلســكان الالجئـين تســتهدف ســحب مبــررات تمســكهم 

ممارسـة النضــال مـن أجلــه٬ وتـرويض إدراكهــم الــوطني الكـف عــن بحـق العــودة٬ و 
  .والسياسي
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  المبحث الثاني
  السياسة اإلسرائيلية تجاه حركة اإلخوان في قطاع غزة

مسـلمين فـي قطـاع غـزة يثير موقف االحتالل وسياسته إزاء حركـة اإلخـوان ال
حيـــث يـــرى خـــالل فتـــرة الدراســـة خالفـــًا بـــين البـــاحثين الفلســـطينيين واإلســـرائيليين٬ 

الــــبعض أن ســــلطات االحــــتالل دعمــــت حركــــت اإلخــــوان وغضــــت الطــــرف عــــن 
وفـــي هـــذا الســـياق يـــذكر ٬ )١(أنشـــطتها٬ وأفســـحت المجـــال أمامهـــا لجمـــع التبرعـــات

ارتــــبط "لحركــــة اإلســــالمية؛ ربعــــي المــــدهون أن موقــــف ســــلطات االحــــتالل مــــن ا
وفصـائل الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية ) م ت ف(بتطور موقف هذه الحركات مـن 

ـــاطق٬ فســـاندت الســـلطات اإلســـرائيلية الحركـــة اإلســـالمية؛  األخـــرى فـــي هـــذه المن
وغضــت الطــرف عــن نشــاطاتها٬ عنــدما كانــت فــي حالــة عــداء مــع بقيــة فصــائل 

  .)٢("ها عندما تراجع هذا العداءالعمل الوطني٬ والحقتها وطاردت أفراد
حـــــددا ) أي حركـــــة اإلخـــــوان وســـــلطات االحـــــتالل(أن الطـــــرفين  وأشـــــار إلـــــى

موقفيهما انطالقًا مـن العـداء المشـترك للمجموعـات الوطنيـة٬ وتطـوُّر مسـتوى هـذا 
ظهــور العـداء فــي كــل مرحلــة٬ وقــد أدى هــذا التوافــق ٬المؤقــت٬ فــي األهــداف إلــى 

شـّجعت سـلطات االحـتالل  اإلسـرائيلي  كـد أنوأ فين٬تعاون غيـر معلـن بـين الطـر 
اتجـــــاه العـــــودة إلـــــى الـــــدين فـــــي غـــــزة اعتقـــــادًا منهـــــا أنـــــه يتعـــــارض مـــــع الوطنيـــــة 

الحـــتالل لنشـــاط وذكـــر المـــدهون أنـــه مـــن مظـــاهر تشـــجيع ســـلطات ا ٬يةالفلســـطين
عـدم اعتــراض قــوات االحـتالل اإلســرائيلي لعـدد مــن الســيارات٬ الحركـة اإلســالمية 

صارًا للحركة اإلسالمية من مـدينتي غـزة والخليـل إلـى جامعـة بيرزيـت فـي أقّلت أن
 ويستشــهد .٬ للمشــاركة فــي اضــطرابات شــهدتها الجامعــة حينــذاك١٩٨٠حزيــران 

باقتباس من مقال لكاتب إسرائيلي ُيدعى ميخائيل سيلع؛ يذكر فيـه أن المنظمـات 
                                                 

)۱(Mahmood Monshipouri: The PLO Rivalry with Hamas-the 

Challenge of Peace, Democratization and Islamic Radicalism. Middle 

East Policy. Volume: 4. Issue: 3. 1996. P89. 
  .۳۰مرجع سابق٬ ص: ربعي المدھون )۲(
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ن يعلــم أنهــا ُتســتغل اإلســالمية لقيــت تشــجيعًا كبيــرًا مــن الحكــم العســكري الــذي كــا
ألغراض عدة٬ منها النشاط السياسي٬ تحت المظلـة القانونيـة٬ التـي توفرهـا إقامـة 

  .)١(رياض األطفال وتنظيم الفرق الرياضية
مع المدهون في أن سلطات  وغيره من الباحثين األجانب ويتفق هشام أحمد 

ن خــالل االحــتالل عملــت علــى إضــعاف التيــار العلمــاني فــي الحركــة الوطنيــة مــ
التضـــييق عليـــه٬ بينمـــا أفســـحت المجـــال أمـــام حركـــة اإلخـــوان لكـــي تنمـــو وتكبـــر 

  .)٢(لمساعدتها على إضعاف فصائل التيار العلماني
ويذكر المدهون أن الحركة اإلسالمية استفادت من التسهيالت٬ ومن غـض  

ـــى فـــرض رؤيتهـــا السياســـية  الطـــرف الـــذي أبدتـــه ســـلطات االحـــتالل٬ وعملـــت عل
ة علـــى النـــاس٬ وفـــي هـــذا الســـياق قامـــت الحركـــة اإلســـالمية بافتعـــال واالجتماعيـــ

٬ كمــا أنهــا قامــت )والمقصــود هنــا ُنشــطاء اليســار(صــدام مــع مــن اعتبــرتهم كفــارًا 
بمضــايقة مــن ال يرتــدون الــزي اإلســالمي خاصــة مــن النســاء٬ ووصــل األمــر إلــى 

لزي حــــد ســــكب األحمــــاض الكيماويــــة علــــى وجــــوه الفتيــــات الالتــــي ال يلتــــزمن بــــا
ــــى أن الباحــــث جيــــروين جنــــنج الحــــظ أن  .)٣(اإلســــالمي وتجــــدر اإلشــــارة هنــــا إل

الكتابــات الصــادرة عــن االتجاهــات الوطنيــة الفلســطينية؛ إضــافة إلــى الكثيــر مــن 
بــــأن  كتابــــات الغــــربيين تنطلــــق مــــن مســــلمات٬ أو تصــــل إلــــى اســــتنتاجات؛ تفيــــد

٬ وأنهـم كـذلك تاللاإلخوان كـانوا عنيفـين٬ وأنهـم حصـلوا علـى تسـهيالت مـن االحـ
عبــارة عــن عصــابات مســلحة باألســلحة البيضــاء؛ تهــتم فقــط بزيــادة نفوذهــا٬ ولــو 

  .)٤(كان عن طريق اإلكراه

                                                 
  .۳۱المرجع السابق٬ ص)۱(
)۲( Hisham Ahmad: Op. cit, p33. 

Matthew Levitt: Op. cit. p21.  
  .۳۱مرجع سابق٬ ص: مدھونربعي ال) ۳(
)٤( Jeroen Gunning: op. cit, p115.  
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 ؛لكن خالد أبو العمرين يـرى أن القـول بمسـاعدة االحـتالل للحركـة اإلسـالمية
لـــم نجـــد دلـــيًال "عبـــارة عـــن شـــبهة خطيـــرة٬ ويشـــدد علـــى أنـــه بالبحـــث الموضـــوعي 

حة هـــذه الشـــبهة٬ خاصـــة أن كـــل الحجـــج والبـــراهين التـــي ســـيقت واحـــدًا علـــى صـــ
للتــدليل علــى صــحة هــذه الشــبهة تنطبــق علــى كــل الفصــائل فهــل قامــت إســرائيل 

  )١(!"بمساعدة الجميع؟
ويــرى خالــد أبــو العمــرين أن ُأولــى هــذه الحجــج تتمثــل فــي القــول أن إســرائيل 

وأن سـلطات االحــتالل أتاحـت للحركـة حريــة التعبيـر والحركــة وٕاقامـة المؤسســات٬ 
ــم تعــتقلهم كمــا فعلــت مــع  نشــطاء م ت  ٬)٢(لــم تالحــق نشــطاء حركــة اإلخــوان ول

ف٬ وفـــــي تفنيـــــده للشـــــبهة يـــــذكر أبـــــو العمـــــرين أنـــــه مـــــن المعـــــروف أن الحركـــــة 
اإلسالمية بدأت عملها بالدعوة لاللتزام بتعاليم الدين من عبادات ومعامالت٬ ولم 

سـرائيلية٬ فلـم يكـن باسـتطاعة االحـتالل أن يغلـق يشكل هذا كلـه خرقـًا للقـوانين اإل
المســــــاجد ومنــــــع صــــــالة الجماعــــــة فيهــــــا٬ أو دروس تحفــــــيظ القــــــرآن الكــــــريم٬ أو 
مشــــــروعات التكافــــــل وتوزيــــــع الصــــــدقات علــــــى المحتــــــاجين٬ أو إغــــــالق بعــــــض 

  .)٣(المستوصفات٬ أو رياض األطفال
حــتالل ســمح ويــذكر أبــو العمــرين أن الشــبهة الثانيــة تتمّثــل فــي القــول أن اال

ـــة اإلســـالمية فـــي غـــزة٬ و ـــع اإلســـالمي والجمعي ـــام الُمَجمَّ الحقيقـــة أن المجمـــع "بقي
لـــم يحصـــل علـــى التـــرخيص إال فـــي العـــام  ١٩٧٣اإلســـالمي الـــذي تأســـس ســـنة 

ــــة. ١٩٧٩  )٤(أمــــا الجمعيــــة اإلســــالمية فقــــد بقيــــت فــــي صــــراع مــــع اإلدارة المدني

                                                 
  .۲٥۳مرجع سابق٬ ص : خالد أبو العمرین)۱(
 אתגר הפונדמנטליסטי האסלאם٬ אחרת פלסטינית זהות-חמאס תנועת: ליטבק מאיר )۲(

 תל٬ ואפריקה המזרח ללימודי דיין משה מרכז-אביב תל אוניברסיטת٬ האזור ליציבות
  .58ע٬ ٬1993 אביב

 . ۲٥۳مرجع سابق٬ ص : خالد أبو العمرین)۳(
عندما قرر وزیر الج�یش اإلس�رائیلي أرئی�ل ش�ارون  ۱۹۸۱تأسست اإلدارة المدنیة سنة  ) ٤(

الفصل بین المھمة العسكریة للجیش اإلسرائیلي؛ وبین المھمة المدنیة في إدارة ش�ئون الض�فة 
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إغالق مقـــــر الجمعيـــــة بـــــ ١٩٨٥-١-٦لالحـــــتالل٬ وقـــــد هـــــدد االحـــــتالل بتـــــاريخ 
  .)١("اإلسالمية

سـمحت بقيـام أبـو العمـرين أن سـلطات االحـتالل  وفي هذا المجال يرى خالـد
الكثير من النوادي والمؤسسات والجامعات واالتحـادات والمكاتـب الصـحافية التـي 

٬ إضـافة إلـى )م ت ف(يديرها نشطاء الفصائل الفلسطينية٬ وكلها تعلن والءها لـ 
ت التــي تصــدر فــي القــدس وتعبــر عــن تأييــدها للمنظمــة٬ ولــم الصــحف والمجــال

يصــدر للحركــة اإلســالمية صــحيفة واحــدة٬ ولعــل أبــرز مثــال علــى تســامح اإلدارة 
المدنية مع حركة فتح يتمثل في السماح بتأسيس حركة الشبيبة ومنحها الحق في 

  .واإلشراف على الكثير من النوادي العمل السياسي واالجتماعي
إذا كــــــان نصــــــار الحركــــــة اإلســــــالمية يتســــــاءلون العمــــــرين أن أ ويــــــذكر أبــــــو

كيــف يمكــن تفســير امتنــاع االحــتالل فاالحــتالل قــد ســاعد المؤسســات اإلســالمية 
عن منح الترخيص واالعتراف بشـهادة الجامعـة اإلسـالمية بغـزة٬ وبالتـالي حرمـان 
خريجيهــا مـــن العمـــل فـــي الـــدوائر الحكوميـــة٬ وكـــذلك فـــي مؤسســـات وكالـــة غـــوث 

ح التــرخيص واالعتـراف للجامعــات التــي نَ تشـغيل الالجئــين الفلسـطينيين٬ بينمــا َمـو 
  .يديرها أنصار م ت ف خاصة في الضفة الغربية

ــإلــى أن  ويخلــص ٬ دات هــي التــي أوجــدت هــذه االتهامــاتالخصــومة والمكاي
ويـــرى أن االحـــتالل ينفـــذ سياســـته لتحقيـــق مصـــالحه٬ وهـــو ال يتســـامح مـــع أحـــد٬ 

ال نــت سياســة االحــتالل بشــكل عــام أنــه أن ُيضــعف الجميــع٬ وكاواالحــتالل أراد 
ـــــة٬  ـــــى ال تتفجـــــر المشـــــاعر الوطني ـــــوطني فـــــي الزاويـــــة حت ـــــار ال يريـــــد حشـــــر التي

                                                                                                                    
یات اإلدارة المدنی�ة بمقتض�ى األم�ر الغربیة وقطاع غزة٬ وتم تحدید وتفصیل طبیع�ة وص�الح

  .۹٤۷العسكري رقم 
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%94%

D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99  
  .۲٥۳مرجع سابق٬ ص : خالد أبو العمرین)۱(

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%94%
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وبخصــــوص الحالــــة اإلســــالمية فقــــد كــــان االحــــتالل أكثــــر حــــذرًا حتــــى ال تنفجــــر 
  .)١(المشاعر اإلسالمية ضد االحتالل

األستاذ بسام جرار الذي قال فيه ويستشهد أبو العمرين في هذا السياق برأي 
أن إسرائيل منحت الجميع فرصة الحـديث والبـروز إلـى السـطح حتـى يبقـوا تحـت "

تتأكـــد و  .)٢("المراقبـــة٬ كمـــا أن إســـرائيل ابتعـــدت عـــن المســـاس بمشـــاعر المســـلمين
ردة فعــل المســلمين فــي فلســطين كانــت عنيفــة  صــحة هــذه الرؤيــة عنــدما نعلــم أن

المسـاس بالمقدسـات٬ ونسـجل  ات االحـتالل والمسـتوطنينسلط ردًا على محاوالت
لقــد حــدث هـــذا عنــدما قامـــت ســلطات االحـــتالل  :يهـــو هنــا ثالثــة حـــوادث مهمــة 

٬ وحصـل ١٩٦٧بتقسيم المسجد اإلبراهيمي في الخليل في أعقاب االحتالل سنة 
عنــدما قــام بعــض المســتوطنين بــإحراق منبــر صــالح الــدين فــي المســجد األقصــى 

عنــدما قــام أحــد المســتوطنين أيضــًا بــإطالق النــار داخــل المســجد ٬ و ١٩٦٩ســنة 
٬ وبنــاًء عليــه أخــذت ســلطات االحــتالل ١٩٨١األقصــى وقتــل أحــد الحــراس ســنة 

  .تقليل االحتكاك بالمقدسات والرموز الدينية للمسلمين
وبخصــوص االعتقــال يــذكر أبــو العمــرين أن االحــتالل كــان يعتقــل مــن يقــوم 

٬ ولــم تكــن جماعــة اإلخــوان فــي ذلــك الوقــت تقــوم بمثــل بأعمــال مباشــرة ضــد أمنــه
ن باالعتقال٬ ولكن في األحوال التي يهذا العمل٬ ولهذا لم يكن أعضاؤها مستهدف

كانـــــت تـــــرى فيهـــــا جهـــــدًا مـــــن اإلســـــالميين ضـــــد األمـــــن اإلســـــرائيلي فقـــــد كانـــــت 
عنـدما اعتقلـت قـوات االحـتالل  ٬١٩٨٤ ويستشـهد بمـا حـدث فـي العـام )٣(تعتقلهم

خ أحمــــد ياســــين فــــي قضــــية شــــراء الســــالح٬ وتشــــكيل مجموعــــات عســــكرية الشــــي
  .)٤(لمحاربة إسرائيل

                                                 
 .۲٥٥ ۲٥٤٬المرجع السابق٬ ص)۱(
 .۲٥٥المرجع السابق٬ ص )۲(
 .٬۲٥٥ ص المرجع السابق)۳(
 .۲٥٥المرجع السابق٬ ص ) ٤(
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تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن المقولــة التــي تُــَرّوج عــن تســهيل االحــتالل للحركــة 
ـــديم التســـهيالت  ـــات وتق اإلســـالمية ومنحهـــا التـــراخيص الضـــرورية إلقامـــة الجمعي

عـــــدد التــــراخيص الممنوحـــــة الضــــرورية لهــــا يتنـــــاقض مــــع الحقـــــائق٬ فلــــو أخــــذنا 
للجمعيات الخيرية دليًال على مدى ما يقدمه االحتالل لحركة  اإلخوان المسـلمين 
من تسهيالت؛ لوجدنا أن نصيب الجمعيات الخيرية اإلسـالمية ضـئيل٬ وفـي هـذا 
المجال يرصد عبد اهللا أحمد الحوراني عدد الجمعيات الخيرية في قطاع غزة قبـل 

 ٦٢ثــالث قــوائم٬ ويصــل عــددها فــي القــوائم المــذكورة إلــى االنتفاضــة الكبــرى فــي 
مؤسســة٬ ويقتصــر نصــيب اإلخــوان مــن هــذه الجمعيــات علــى أربــع جمعيــات هــي 
المجمع اإلسالمي٬ والجمعية اإلسالمية٬ وجمعية الشابات المسلمات٬ إضافة إلى 

  .)١(جمعية الوفاء لرعاية المسنين
قصــر "ميلشــطاين يعتبــر أن  وبخصـوص البــاحثين اإلســرائيليين فــإن ميخائيـل

اإلخــوان علــى االنتشــار  -مــن بـين عوامــل أخــرى�نظـر القيــادة اإلســرائيلية ســاعد 
الواسع وتكثيف األنشطة٬ حيث تم النظر للحركات اإلسالمية بشكل خاطئ على 

أما شاؤول مشعال . )٢("أنها تقوم بأعمال اجتماعية دينية٬ وليس سياسية عسكرية
يعتبــــــران أن اإلخـــــوان المســــــلمين وســـــعوا أنشــــــطتهم فــــــي وأبراهـــــام ســــــيلع فإنهمـــــا 

السبعينات؛ وعّلل ذلك بأن اإلخوان استفادوا من تجربتهم مع النظام المصري؛ إذ 
ـــــدخلون فـــــي  اكتشـــــفوا أن الحكـــــام يســـــمحون باألنشـــــطة طالمـــــا أن اإلخـــــوان ال يت

ـــاز فـــي رســـالته الماجســـتير. )٣(السياســـة ـــوان -ورؤوبـــين ب تطـــور (التـــي تحمـــل عن
يتفــق مــع كــل  -)١٩٨٨ -١٩٦٧ر اإلســالمية الفلســطينية فــي الســنوات العناصــ

فـي التقريـر بـأن الجماعـات ) انتفاضة(من إيهود يعاري وزئيف شيف في كتابهما 
                                                 

الجمعی��ات الخیری��ة ف��ي الض��فة الفلس��طینیة وقط��اع غ��زة٬ دار : عب��د هللا أحم��د الح��وراني )۱(

  ٬۲٦۳ ٬۲٦٤ ٬۲۹۱ ص۱۹۸۸الكرمل للنشر والتوزیع٬ عمان٬ األردن٬ 
 מרכז. החמאס תנועת של החברתי דיוקנה הירוקה המהפיכה: מילשטיין מיכאל )۲(

  .20ע٬ 2007. אביב תל. ואפריקה התיכון המזרח ודיללימ דיין משה
  .٬40 39ע٬ שם: סלע ואברהם משעל שאול )۳(
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اإلســالمية حصــلت علــى تســهيالت مــن ســلطات االحــتالل٬ حيــث يعتبــر رؤوبــين 
بتســــهيالت تحـــت حكـــم الدولـــة اليهوديــــة "بـــاز أن الجماعـــات اإلســـالمية حظيـــت 

الصهيونية حتى منتصف السبعينات٬ خاصة أن هـذه الجماعـات لـم تكـن تمـارس 
  .)١("الكفاح ضد إسرائيل

الراديكاليـــة اإلســـالمية نمـــت فـــي قطـــاع غـــزة خـــالل "ويعتبـــر رؤوبـــين بـــاز أن 
السبعينات٬ وتوجهت للعمل العسكري فقط في الثمانينـات٬ لكـن هـذا التطـور تـأثر 

٬ حيــث كانــت هــذه ١٩٦٧ة هزيمــة ســنة بعوامــل ســابقة علــى هــذه المرحلــة خاصــ
واعتبــرت . )٢("الحــرب نقطــة تحــول مركزيــة بخصــوص هــذه الجماعــات المتطرفــة

أن هزيمــة األنظمــة القوميــة والبعثيــة هــو  -حســب رؤوبــين بــاز�هــذه الجماعــات 
دليــل علــى أن الحــل لــن يــأتي إال عــن طريــق اإلســالم٬ واتهمــت هــذه الجماعــات 

واعتبــــــرت . )٣(لــــــى خدمـــــة اإلمبرياليـــــة الغربيـــــةاألنظمـــــة العربيـــــة بأنهـــــا تعمـــــل ع
  .)٤("أن األنظمة العربية قدمت بقية فلسطين كهدية لليهود"الجماعات اإلسالمية 

ـــــاز أن  ـــــين ب ـــــذكر رؤوب ـــــرت أن "وي وجهـــــة النظـــــر الرســـــمية اإلســـــرائيلية اعتب
٬ )٥("المعالجــات األمنيــة الســريعة يجــب أن تتجــه نحــو منظمــة التحريــر الفلســطينية

اعــات اإلســالمية فإنهــا خــالل الســنوات األولــى لالحــتالل لــم تشــترك فــي أمــا الجم
المقاومـــة٬ ووقعـــت بعـــض األعمـــال النـــادرة التـــي اشـــترك خاللهـــا إســـالميون فـــي 

. )٦(أعمــال المقاومــة لكنهــا كانــت فرديــة وغيــر منظمــة٬ أو مــن خــالل تنظــيم فــتح
ائيلية غيــر بلــورة سياســة إســر "ويعتبــر رؤوبــين بــاز أن هــذه األشــياء ســاعدت علــى 

                                                 
  .٬۳۳ص שם: פז ראובן)۱(
  .۳۷ص ٬שם )۲(
  .۳۷ص ٬שם: פז ראובן )۳(
  .۳۸ص ٬שם) ٤(
  .٤۳ص ٬שם) ٥(
  .٤۳ص ٬שם) ٦(
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تم اعتبار الجماعات اإلسالمية جهات يمكن التسامح معها  -بمقتضاها�مكتوبة 
  .)١("أو اعتبارها إيجابية

الســـلطات اإلســـرائيلية أســـهمت "أمـــا إيهـــود يعـــاري وزئيـــف شـــيف فيـــذكران أن 
بغيــر قليــل فــي تطــوير البنيــة التحتيــة والمتشــعبة للتنظيمــات الدينيــة التــي تقــدمت 

وعلــــى غــــرار الســــادات الــــذي شــــّجع فــــي . مــــع تقــــدم االنتفاضــــة بســــرعة متناهيــــة
السبعينات الجماعات اإلسـالمية لجعلهـا كابحـًا ألوسـاط اليسـار فـي مصـر٬ هكـذا 
خدعت إسرائيل نفسها في إمكان استخدام ازدهار اإلخوان المسلمين في المناطق 

أن  ومعــروف. بشــئ مــن الرقابــة لتقلــيص مجــال نفــوذ منظمــة التحريــر الفلســطينية
قتلــة الســادات جــاؤوا مــن صــفوف الملتحــين المتعصــبين٬ فــي حــين كــان مصــير 

  .)٢("المناورة اإلسرائيلية فقدان السيطرة على الحالة القائمة في األرض المحتلة
ويقرر الباحثان أن الفرضية القائلة أنه من الممكـن تقييـد التنظـيم اإلسـالمي  

ضـية غيـر مأمونـة مـن أساسـها٬ وٕارساؤه على مسارات محافظة وغير سياسية؛ فر 
إذ أن فصــل الــدين عــن السياســة غيــر وارد بالنســبة للمســلم المتــدين٬ وحتــى مـــن 
يمارس في بداية طريقـه شـئون البـر واإلحسـان لطائفـة مـن النـاس٬ وٕانقـاذ األرواح 
الضالة٬ من المحتم عليه أن يتخذ مواقف باتّـة فـي شـئون السـاعة٬ إن عـاجًال أو 

كثير من البلدان بالذات فإن شبكة المؤسسات الدينية ُتشّكل  وكما ثبت في. آجالً 
ـــديات  جهـــازًا ناجعـــًا للتجنيـــد والنشـــاط أضـــعافًا مضـــاعفة لمـــا ُيمكـــن أن تفعلـــه منت

  .)٣(الحركات العلمانية
ويواصــل يعــاري وشــيف القــول بــأن هــذا مــا حصــل بالضــبط فــي قطــاع غــزة٬ 

علـــى امتـــداد العقــــد -ل فقـــد ســـمحت إســـرائي"وبنســـخة باهتـــة فـــي الضـــفة الغربيـــة 
لعناصــر إســالمية متدينــة بــاحتالل سلســلة كبيــرة مــن  -)عقــد الثمانينــات(األخيــر 

                                                 
  .٤۳ص ٬שם )۱(
  .۲٦۰انتفاضة٬ ص: إیھود یعاري وزئیف شیف )۲(
 .۲٦۰صسابق٬ المرجع ال )۳(
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مراكــز القــوة والنفــوذ٬ وٕاقامــة مؤسســات حديثــة ٬وجعلهــا تقــوى لتبلــغ مســتوى قيــادة 
سياسـية محليــة للســكان؛ كــل ذلــك معللــة نفسـها بــأن الخطــر مــنهم علــى االســتقرار 

فــي نهايــة المطــاف وقبــل ســنة . ائــدة التــي ســتجنيهاأقــل٬ وأن ضــررها أقــل مــن الف
واحدة من االنتفاضة وردت مؤشرات لدى قيادة الحكم تبعث جزعًا حقيقيـًا مـن أن 
التوقعــات الســابقة ال يمكنهــا أن تتحقــق٬ وأن الحركــات اإلســالمية قــد ســارت فــي 

صــحيح أنهــا كبحــت زخــم التعبئــة لمنظمــة . طريــق االصــطدام التــي ال عــودة منهــا
  .)١("حرير الفلسطينية إال أنها سرعان ما أحاطتها بتربية لتعصب متطرفالت

ويذكر الباحثان يعاري وشيف أن أحد كبـار مـوظفي األوقـاف اإلسـالمية فـي 
حــّذر محادثيــه اإلســرائيليين "القطــاع٬ والــذي مــارس مهمتــه منــذ عهــد المصــريين٬ 

يلها بصــورة اإلذن بتســج) المجمــع اإلســالمي(مــن مغبــة مــنح جمعيــة  ١٩٧٨عــام 
قانونية٬ وقد استحوذ هذا الرجل تحت إشراف إسرائيلي علـى جهـاز الوقـف؛ الـذي 
يســـيطر علـــى مجموعـــة ضـــخمة مـــن األمـــوال ذات القـــوة االقتصـــادية٬ وذلـــك إلـــى 

: مــن األمــوال غيــر المنقولــة% ١٠هــاز جانــب األهميــة الدينيــة إذ يمتلــك هــذا الج
كمـــا يمتلـــك حـــوالي ســـبعة . العامـــةمئـــات الحوانيـــت والبيـــوت والكراجـــات والمبـــاني 

آالف دونم مـن األراضـي الزراعيـة٬ ويسـيطر علـى مسـتخدمين ُكثُـر مـن الخطبـاء 
ـــد قـــّدر هـــذا الرجـــل٬ وهـــو موظـــف مجـــرب . والوعـــاظ والســـدنة وحفـــاري القبـــور فق

ومعتدل أن فتح األبواب أمام تنظيمات علنية ألوساط اإلخوان المسـلمين سـُيكّلف 
  .)٢("بيد أن مشورته لم تحَظ بالقبولالسلطات ثمنًا غاليًا 

بالفعل لقد وقعـت أجـزاء ثمينـة مـن الوقـف "ويقرر الباحثان يعاري وشيف أنه 
فقـــــد فّضـــــل الضـــــباط . غنيمـــــة بـــــاردة بأيـــــدي تلـــــك التنظيمـــــات بـــــال أدنـــــى إزعـــــاج

اإلســرائيليون اإلعجــاب بالتحفظــات الدائمــة للعــاملين فــي اإلخــوان المســلمين مــن 
هابيـــة ومـــن التأكيـــد علـــى إصـــالح القلـــوب عـــن طريـــق البـــر اشـــتراكهم بأعمـــال إر 

                                                 
 .۲٦۱المرجع السابق٬ ص )۱(
 .۲٦۱مرجع سابق٬ ص: زئیف شیف وإیھود یعاري)۲(
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والتربيــــــة٬ ومــــــن مبــــــادئهم الداعيــــــة إلــــــى تأجيــــــل موعــــــد المواجهــــــة النشــــــطة مــــــع 
وقـــد نشـــر رؤســــاء الشـــبيبة التابعـــة لفـــتح كتيبــــًا ينـــددون بهـــم بســــبب . )١("إســـرائيل

زعمـــاء "ويؤكـــد الباحثـــان يعـــاري وشـــيف أن . )٢("إهمـــالهم تحقيـــق فريضـــة الجهـــاد"
وان في المناطق قرروا حتى منتصف الثمانينات بصراحة تامة بعدم اإلسراع اإلخ

فــــي الجهــــاد٬ واعتبــــروا أنــــه مــــن الُمستحســــن التركيــــز أوًال علــــى الطهــــارة النفســــية 
ولهــذا تغاضــى الحــاكم العســكري عــن أجــزاء أخــرى مــن . للمســلمين فــي المنــاطق

ئيل فــــي الوقــــت دعــــوتهم القائلــــة بأنــــه ال مفــــر مــــن تحقيــــق الفريضــــة بنســــف إســــرا
ويبــــدو أن بعــــض البــــاحثين تــــأثروا بمــــا كتبــــه زئيــــف شــــيف وٕايهــــود . )٣("المناســــب

يعاري٬ وكرروا مقولة أن السلطات اإلسرائيلية سّهلت على اإلخوان مهماتهم٬ ولم 
تقــــم بمضــــايقة أنشــــطتهم علــــى أمــــل أن يحــــدوا مــــن قــــوة م ت ف فــــي األراضــــي 

  .)٤(المحتلة
حمــاس مــن اإليمــان (شــاكيد٬ فــي كتابهمــا  لكــن الباحثــان أفيفــا شــافي ورونــي

ــــى طريــــق اإلرهــــاب ــــف٬ )بــــاهللا إل ٬ فإنهمــــا يتعــــامالن مــــع الموضــــوع بشــــكل مختل
ويحـــاوالن ســـبر أغـــوار التعقيـــد الـــذي اكتنـــف معالجـــة االحـــتالل لظـــاهرة الصـــحوة 
اإلســــالمية فــــي قطــــاع غــــزة٬ فيــــذكران أن ســــلطات االحــــتالل عالجــــت موضــــوع 

رتباك٬ وعدم القدرة على تحديد األسلوب األكثـر الصحوة اإلسالمية بشيء من اال
تــم  ١٩٧٩فــي ســبتمبر عــام "كفــاءة فــي كــبح الصــحوة اإلســالمية٬ ومــن ذلــك أنــه 

تعيــين العميــد إســحق ســيجف حاكمــًا عســكريًا لقطــاع غــزة٬ وجــاء ســيجف مباشــرة 
حتى سقوط حكم  ١٩٧٩-١٩٧٧من طهران حيث كان يعمل ملحقًا عسكريًا منذ 

سيجف أمام عينيه رجاًال ملتحين يسيرون في شوارع غزة٬ ورأى  ورأى. شاه إيران

                                                 
 .۲٦۲المرجع السابق٬ ص)۱(
 .۲٦۳المرجع السابق٬ ص)۲(
  .۲٦٤المرجع السابق٬ ص)۳(
 .۲٦۳مرجع سابق٬ ص: جون واالش وجانیت واالش )٤(
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مســاجد تحولــت إلــى خليــة نشــاط ومســيرات شــعبية فــي األعيــاد الدينيــة٬ والعــاملين 
وكـان سـيجف واثقـًا مـن أن غـزة  يوقفون سير عملهم في اإلدارة مـن أجـل الصـالة

المخـاوف فـي  ٬ ومن الممكن تلمُّس هـذه)١("تشهد كل ما شهدته طهران قبل الثورة
بعـد  ١٩٨٠التقرير الذي كتبه مستشاره للشـئون العربيـة فـي قيـادة غـزة فـي فبرايـر 

إنـه مـن الممكـن فـي المرحلـة "وذكر فيه . )٢(أحداث الهالل األحمر في مدينة غزة
القادمــة أن تتركــز أعمــال االحتجــاج اإلســالمي علــى مؤسســات اإلدارة والقيــادات 

وبعــد اإلطــالع علــى مبــادئ ونشــاط اإلخــوان . ينوالشــرطة والمــواطنين اإلســرائيلي
المسلمين فـي مصـر ُيمكـن القـول أن الظـاهرة اإلسـالمية فـي المنطقـة تأخـذ طـابع 
صحوة شعبية على غرار ما حدث في إيران٬ وليس كمنظمة على غـرار اإلخـوان 

ــــــر شــــــاؤول مشــــــعال وابراهــــــام ســــــيلع أن اإلخــــــوان  .)٣("بمصــــــر المســــــلمين واعتب
ــــق مكتبــــة الهــــالل استعرضــــوا قــــوتهم " ــــي الشــــارع الفلســــطيني عبــــر عمليــــة حري ف

  .)٤("األحمر
) سـيجف(أن الحاكم العسـكري لقطـاع غـزة  -شافي وشاكيد- ويذكر الباحثان

حــاول تحديــد ُطــرق تحييــد الصــحوة اإلســالمية٬ لــذا فقــد نّظــم اجتماعــًا جديــدًا ُيعقــد 
جتمـاع يضـم وكـان اال). الصـحوة الدينيـة(مرة كل شـهر أطلـق عليـه اسـم اجتمـاع 

قـــادة الوحـــدات ورؤســـاء األفـــرع٬ وممثلـــي الشـــرطة وجهـــاز األمـــن العـــام٬ وكانـــت 
التقــارير التــي ُيصــدرها ُترســل إلــى منســق العمليــات فــي المنــاطق المحتلــة٬ وقــادة 

ولــــــم تكــــــن غــــــزة فــــــي تلــــــك األيــــــام منطقــــــة . المنطقــــــة وبــــــاقي العناصــــــر األمنيــــــة
  .)٥("اضطرابات"

                                                 
. לאור ההוצא כתר. הטרור לדרך באללה מאמונה חמאס: שקד רוני. שאבי אביבה)  ۱(

  .84ע. 1994.ישראל. ירושלים
  .انظر الفصل الثالث من ھذا البحث)  ۲(
  .84ע. שם: שקד רוני. שאבי אביבה ) ۳(
  .56ע٬ שם: סלע ואברהם משעל שאול )٤(
  .84ע. שם: שקד רוני. שאבי אביבה)  ٥(
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سياســة لقمــع الصــحوة اإلســالمية٬ فــأعطى ويــذكر الباحثــان أن ســيجف تبنــى 
توجيهــات بتفتــيش النــوادي اإلســالمية٬ وطلــب مــن رئــيس فــرع الخــدمات التأكــد إن 
كانـــت المســـاجد تعمـــل بتـــراخيص ومراقبـــة ُخطـــب الجمعـــة٬ وتـــم إرســـال الضـــباط 

وحــاول ســيجف إبعــاد الجامعــة اإلســالمية عــن . )١(لالســتماع إلــى خطــب الجمعــة
مي وذلــــك بتشــــجيع ارتباطهــــا بمصــــر علــــى أنهــــا ممثلــــة ســــيطرة الُمَجّمــــع اإلســــال
منسق األعمال رفض المبادرة٬ واعتبرها تمس بالسيادة  )٢(لألزهر٬ لكن داني ماط

  .)٣(اإلسرائيلية
ويســّجل الباحثــان حيــرة ســلطات االحــتالل فــي التعامــل مــع موضــوع الصــحوة 

لشــأن ورد اإلســالمية٬ خاصــة كيفيــة التعامــل مــع الشــيخ أحمــد ياســين٬ وفــي هــذا ا
ُطــرح اســم الشــيخ "أنــه ) حمــاس مــن اإليمــان بــاهللا إلــى طريــق اإلرهــاب(فــي كتــاب 

واحتاروا في كيفية التخلص منه بطريقة . ياسين باعتباره محور النشاط اإلسالمي
قانونيــة٬ وفــي ســبيل الحــد مــن شــعبية الشــيخ ياســين قــّرر الحــاكم العســكري اتبــاع 

افلــة مــن ســيارات الجيــب فــي زيــارة ٬ فــذهب ســيجف ومعــه ق)عنــاق الــدب(أســلوب 
رسمية لرئيس المجمع اإلسالمي٬ واستغرقت الزيارة يومًا كـامًال٬ وفـي أثنـاء وجبـة 
الغــداء فــي منــزل الشــيخ ياســين اقتــرح ســيجف إرســال الشــيخ للفحــص الطبــي لــدى 
صــديقه البروفيســور هنــري شيبســكس فــي مستشــفى تــل هشــومير٬ وفــوجئ بقبــول 

اليـوم التـالي وصـل قائـد غـزة بسـيارة اإلسـعاف العسـكري  وفـي. )٤("ياسين لالقتراح

                                                 
  .85ע. שם)  ۱(
أصبح من قادة سالح في ألمانیا٬ وخدم في جیش االحتالل٬ و ۱۹۲۷ُولد داني ماط سنة  )  ۲(

٬ وك�ان ق�د خ�دم ف�ي منظم�ة الھاجان�اة۱۹۳٤ ٬المظلیین٬ وھاجر إلى فلسطین مع عائلت�ھ س�نة 

وشارك في كل الحروب العربیة اإلسرائیلي٬ وعم�ل ملحق�اً عس�كریاً ف�ي س�فارة إس�رائیل ف�ي 

  .إیران قبل الثورة اإلسالمیة
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%99_%D7%9E

%D7%98 
  .85ע. שם: שקד רוני. שאבי אביבה)  ۳(
  .86ע: שם )٤(

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%99_%D7%9E
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ومضى إلى جورة الشمس لكي ينقل الشيخ إلى المستشفى٬ فـرفض ياسـين ركـوب 
الســـــيارة العســـــكرية٬ وفـــــي النهايـــــة تـــــم نقلـــــه بســـــيارة إســـــعاف إلـــــى مستشـــــفى تـــــل 

  .)١(هشومير
هنــاك يومــًا كــامًال فــي  -حســب شــافي وشــاكيد�ومكــث الشــيخ أحمــد ياســين 

ــن٬  غرفــة ُخصصــت لــه٬ وبعــد أن تــم فحصــه أخبــروه أن حالتــه غيــر قابلــة للتحسُّ
وعاد الشيخ ياسين في اليوم التالي إلى غزة٬ وعلى عكـس الُمَتَوقّـع لـم يتـذمر منـه 

واســــتمر الشــــيخ ياســــين فــــي العمــــل مــــن داخــــل . النــــاس فــــي الشــــارع الفلســــطيني
  .)٢("مكانته في القطاع تتعّزز"المسجد٬ وأخذت 
سلطات االحتالل التقليل من شأن الشيخ ياسين يـذكر الباحثـان  وفي محاولة

وكان ُيرسل فـي ى بالشيخ أحمد ياسين مرات عديدة شافي وشاكيد أن سيجف التق
وكـان الشـيخ . طلبه كثيرًا في قيادة المنطقة للحديث معه بهدف اإلقالل من شـأنه

عليــه  فــي ذلــك الوقــت ال يســتطيع الوقــوف علــى قدميــه٬ حيــث كــان مــن الصــعب
ووجــــد ســــيجف فــــي ياســــين كــــل مــــا وجــــده . صــــعود درجــــات ســــلم مبنــــى اإلدارة

اإلســرائيليون الـــذين التقـــوا بــه مـــن قبـــل٬ بــؤس ظـــاهري يكســـو ذكــاًء حـــادًا وتفكيـــرًا 
  .يمانًا قوياً داخليًا وإ 

ويشدد الباحثان شافي وشاكيد على عمق الحيرة التي انتابـت المسـئولين عـن 
قابـل الشـيخ ياسـين مـن منسـقي العمليـات فـي  كـل مـن"قطاع غزة حيـث يـذكر أن 

المنـــاطق٬ ومـــن مستشـــاري الشـــئون العربيـــة٬ والضـــباط فـــي اإلدارة المدنيـــة٬ أنهـــم 
ووصـفه . وجدوا في الشيخ ياسين البؤس إلى جانـب العقـل المتـوهج وهـدوء الـنفس

شموئيل جورن الذي كان منسقًا للعمليـات فـي المنـاطق المحتلـة فـي السـنوات مـن 
٬ بأنــه ظــاهرة غيــر عاديــة٬ رجــل مشــلول غيــر قــادر علــى تحريــك ١٩٩٠-١٩٨٤

                                                 
  .86ע :שם )۱(
  .86ע. שם)  ۲(
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ـــه٬ وهـــو  ـــه وبعـــض الكلمـــات ُيحـــرك شـــعبًا بأكمل جســـده وعـــن طريـــق حركـــة أهداب
  .)١(تناقض يصعب تصديقه

وتتسم كتابة هذين الباحثين بسرد تفاصيل الوقائع مع ذكر أسـماء المسـئولين 
ات٬ األمـر الـذي ُيعطـي الذين صدرت عنهم هذه التصـرفات٬ ودارت بيـنهم النقاشـ

ـــرة واالرتبـــاك اإلســـرائيلية فـــي معالجـــة  شـــيئًا مـــن المصـــداقية٬ ويعكـــس حالـــة الحي
موضــوع الصــحوة اإلســالمية٬ وهنــا يــذكر الباحثــان أنــه قبــل اعتقــال الشــيخ ياســين 

٬ كتــب أفنيــر كــوهين تقريــرًا عــن المســاجد التــي ١٩٨٤ألول مــرة فــي يونيــو ســنة 
مي في غزة٬ وكان كوهين مسئوًال عن المحاكم كانت تحت سيطرة المجمع اإلسال

أعتقــــــد أن اســــــتمرار تجاهلنــــــا للُمَجّمــــــع "وٕادارة الوقــــــف اإلســــــالمي٬ قــــــال كــــــوهين 
لـذلك أوصـي بتركيـز ٬ اإلسالمي من المنتظر أن ُيشكل خطرًا كبيـرًا فـي المسـتقبل

  .)٢("جهودنا في البحث عن سبيل لدحر الخطر قبل أن ُيصبح واقعاً 
أن كــوهين ) حمــاس مــن اإليمــان بــاهللا إلــى طريــق اإلرهــاب(وورد فــي كتــاب 

حاول من قبل أن يعيق بناء المساجد الخاصة٬ واقترح منع بناء أي مسـجد جديـد 
دون توصـــية مـــن قيـــادة القطـــاع٬ وموافقـــة القاضـــي المحلـــي وممثلـــي الوقـــف٬ وأن 

لـــس ُيقـــّدم طالـــب البنـــاء طلبـــًا بالتصـــريح مـــن اللجنـــة المحليـــة٬ وقائمـــة بأســـماء مج
ولكــــن تــــم ســــحب هــــذا . اإلدارة والعــــاملين بالمســــجد إلجــــراء فحــــص أمنــــي علــــيهم

االقتــراح مــن جــدول األعمــال بــأمر مــن الحــاكم العســكري ســيجف٬ واســتمر قصــر 
النظر والهدوء المبالغ فيه تجاه التيار اإلسالمي في غزة حتى ظهر كالمارد على 

ظنا فجـــأة ورأينـــا المـــارد اســـتيق"حـــد تعبيـــر أحـــد ضـــباط اإلدارة المدنيـــة الـــذي قـــال 
  .)٣("اإلسالمي يخرج من القمقم في شوارع غزة
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ويحاول الباحثـان شـافي وشـاكيد أن يجـدا تفسـيرًا للفشـل فـي معالجـة الصـحوة 
نابعًا مـن عـدم الـوعي بجـوهر اإلسـالم الـذي ال يفـرق "اإلسالمية فيقرران أنه كان 

. ســالم هــو مــنهج للحيــاةبــين الــدين والدولــة كمــا يقــول األصــوليون أنفســهم أن اإل
وعلـــى هـــذا األســـاس فـــإن أي تنظـــيم دينـــي مـــن الضـــروري أن تكـــون لـــه أهـــداف 

والـدليل علــى ذلـك حركــة اإلخـوان المســلمين فــي . سياسـية واجتماعيــة بعيـدة األثــر
مصــر؛ والتــي تربــى علــى مبادئهــا الشــيخ ياســين وٕاخوانــه٬ حيــث كــان حســن البنــا 

تعلـــيم السياســـي فـــي تكـــوين الشـــعور مؤســـس حركـــة اإلخـــوان يؤكـــد علـــى أهميـــة ال
وكـان يقـول إن المسـلم غيـر السياسـي لـيس مسـلمًا صـحيحًا . باالنتماء والمسئولية

ولكـن لــم يكــن فــي اإلدارة العســكرية فــي . فـنحن سياســيون ألننــا نهــتم بشــئون أمتنــا
  .)١("غزة رجل مؤهل للقيام بدراسة متعمقة للصحوة اإلسالمية في القطاع

ـــم تهـــتم وُيكمـــل الباحثـــان  " تفســـير الفشـــل بـــأن وســـائل اإلعـــالم اإلســـرائيلية ل
بكشف التغيرات التي تحدث في المجتمع الفلسطيني٬ وكان اهتمامها هامشيًا بمـا 

وعنـــدما اهتمـــت الصـــحف . يحـــدث فـــي هـــذه البقعـــة التـــي تُـــدعى الضـــفة والقطـــاع
  .)٢("بالموضوع اإلسالمي اهتمت به من الناحية الشكلية فقط

اســية تجــاه الــدين ن الفشــل إلــى ســبب إضــافي يتمثــل فــي الحسويعــزو الباحثــا
" منعــت المشــاعر اإلســرائيلية تجــاه حريــة العبــادة الســلطات مــن  اإلســالمي حيــث

وكـــان أول حـــادث لهـــدم . هـــدم المســـاجد حتـــى وٕان كانـــت دون تـــراخيص قانونيـــة
وكان ثاني هذه . في حي الشيخ رضوان بغزة ١٩٨٧مسجد غير قانوني في عام 

وتــم هدمــه بعــد الحصــول علــى موافقــة رئــيس الــوزراء  ١٩٨٩ث فــي عــام الحــواد
ـــم الهـــدم فـــي ظـــالم الليـــل خوفـــًا مـــن االضـــطرابات. إســـحق شـــامير وكـــان . )٣("وت

ــــة "شــــموئيل جــــورن٬ منســــق العمليــــات فــــي وزراة الجــــيش اإلســــرائيلي  يــــرى أن أي
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عمليـــات قمعيـــة ضـــد األصـــوليين تُفّســـر علـــى أنهـــا حـــرب يهوديـــة ضـــد اإلســـالم٬ 
لطريــــق الوحيــــد للصــــراع مــــع العنصــــر الــــديني هــــو المخــــابرات؛ والقــــبض علــــى وا

ويقـــول جـــورن أن العنـــف . العناصـــر المشـــاركة فـــي األعمـــال التخريبيـــة المعاديـــة
اإلسـالمي كــان محتمـل الحــدوث٬ ولكـن المشــكلة كانـت فــي كيفيـة اإليقــاع بالتيــار 

  .)١("اإلسالمي دون إعطاء هذا الصراع شكل حرب دينية
عند حدود الرغبة  -حسب الباحثين شافي وشاكيد�قف أسباب الفشل ولم تتو 

فــي العمــل أو التــردد فــي اتخــاذ القــرار٬ وبلغــت أحيانــًا حــدود عــدم المقــدرة٬ حيــث 
وفشلت المخابرات فـي اختـراق التنظـيم اإلسـالمي عـن طريـق زرع "يقول الباحثان 

وكـان . ا بالمـالبالفسـاد وال يمكـن شـراؤه مالء٬ فالعناصـر اإلسـالمية ال تتصـفع
الحــذر الشــديد الــذي أبــداه الشــيخ ياســين ورجالــه ســببًا رئيســًا فــي عــدم إثــارة انتبــاه 
ـــم يكـــن المجمـــع  العناصـــر األمنيـــة٬ فحتـــى انـــدالع االنتفاضـــة وتأســـيس حمـــاس ل

ـــام فيهـــا بأعمـــال تخـــزين ". تخريبـــي"يشـــارك فـــي أي نشـــاط  ـــرة التـــي ق وطـــوال الفت
ًا للخطـــر؛ وبالتـــالي لـــيس هنـــاك ضـــرورة األســـلحة لـــم يعتبـــره جهـــاز األمـــن مصـــدر 

  .)٢("لوقف نشاطه
وال ُيغفــل الباحثــان شــافي وشــاكيد أن رغبــة الســلطات اإلســرائيلية فــي مقاومــة 
منظمــة التحريــر ســاهمت فــي جعــل الضــباط والمســئولين يبتهجــون لظهــور التيــار 

 وعلـى هـذا األسـاس لـم يـولِ . اإلسالمي كقوة منافسـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية
اهتمامـــــًا خاصـــــًا  )١٩٨٤-١٩٨٢(وزيـــــر الجـــــيش اإلســـــرائيلي  )٣(موشـــــيه آرنـــــس

  .)١(للصحوة اإلسالمية
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ـــة  ـــان شـــافي وشـــاكيد أن الخـــالف والنقـــاش والجـــدل بشـــأن كيفي ـــذكر الباحث وي
٬ حيث تم إعداد بحـث ١٩٨٧التعامل مع الصحوة اإلسالمية تواصل حتى يناير 

التـي يحملهـا اإلسـالم الراديكـالي٬  يبـين المخـاطر -مـن قبـل اإلدارة المدنيـة-آخر 
وأن الجماعات اإلسالمية األصولية٬ في منطقة قطاع غزة٬ ُتشّكل التيـار الخِطـر 

فهي ترى في إسرائيل عدو اهللا الذي يجب . على دولة إسرائيل على المدى البعيد
ـــدميره عـــن طريـــق الحـــرب المقدســـة ـــدمير العنصـــر . ت ـــه يجـــب ت ـــر أن وذكـــر التقري

م يكن ذلك ممكنًا فيجب منع توسعه عن طريق المراقبة المستمرة اإلسالمي وٕان ل
والعمل الميـداني٬ وُأرسـل التقريـر إلـى مكتـب وزيـر الجـيش ورئـيس هيئـة األركـان٬ 

  .)٢(لكن لم ُيحدث التقرير أصداء خاصة
للصـحوة اإلسـالمية٬  يتضح من خالل ما تقدم أن معالجة سـلطات االحـتالل

. ربعي المدهون٬ رؤبين باز٬ ويعاري وشيفكًال من ه ًا مما قّدمديكانت أكثر تعق
وشخصـــي يتعلـــق بحالـــة الشـــيخ احمـــد بـــل وأن المســـألة لهـــا ُبعـــد دينـــي وسياســـي٬ 

ياســين الصــحية ورمزيتــه الدينيــة٬ وعــدم قــدرة المخــابرات اإلســرائيلية علــى اختــراق 
صفوف المتدينين بشكل يسمح لهم بالتحكم في هـذه الظـاهرة٬ وعـدم وجـود خبـراء 
لــدى ســلطات االحــتالل يفهمــون الظــاهرة اإلســالمية٬ وبالتــالي يســتطيعون الــتحكم 

  .فيها
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  المبحث الثالث
  مواجهة اإلخوان للسياسات اإلسرائيلية

آخذين بعين االعتبـار ضـعفهم٬  ١٩٦٧بدأ اإلخوان المسلمون أنشطتهم عام 
. لتعســفيةوقلــة إمكانيــاتهم٬ ووطــأة الواقــع الجديــد تحــت حكــم االحــتالل وسياســاته ا

ـــام بواجـــب  ـــى تربيـــة وٕاعـــداد جيـــل مســـلم٬ وتهيئـــة المجتمـــع للقي وقـــرروا العمـــل عل
وقــــام . مقاومــــة االحــــتالل عنــــدما تتيســــر اإلمكانيــــات٬ وتحــــين اللحظــــة المناســــبة

التـي  -بمـوازاة بنـاء التنظـيم السـري-اإلخوان بسلسلة متزايدة من األنشطة العلنية 
وا دعــوة النــاس للتمســك بالتعــاليم والقــيم تواصــلوا مــن خاللهــا مــع المجتمــع٬ ومارســ

  .اإلسالمية٬ وٕارشادهم إلى ُسُبل التصدي لسياسات االحتالل
وبدأ اإلخوان هذه األنشطة بروح جسورة ومثابرة ال تعرف الكلـل٬ وفـي أجـواء 
اتسمت بحـدوث حـراك اجتمـاعي تتفكـك فيـه البنيـة القديمـة للمجتمـع٬ وتتعـّزز فيـه 

ه الِقَيم٬ ويتغّير التراتب االجتماعي٬ ويعيش المجتمع بدون مكانة الفرد٬ وتتبّدل في
وفـي المقابـل توجـد سياسـة . قيادة محلية تسيطر عليه٬ ويشهد عملية تشكُّل جديـد

احتالليــــة قمعيــــة٬ لكنهــــا تتظــــاهر بــــااللتزام بالقــــانون٬ ويتســــم ســــلوكها بشــــئ مــــن 
تـي حققتهـا الحساسية تجـاه الـدين٬ وتشـعر بشـيء مـن الغـرور بسـبب النجاحـات ال

  .على صعيد محاربة المقاومة٬ والسيطرة على األوضاع بأقل قدر من اإلنفاق
وقـــــد قـــــام اإلخـــــوان بأنشـــــطتهم مـــــن خـــــالل االنتشـــــار فـــــي المســـــاجد٬ وٕاقامـــــة 
مؤسسات مجتمع مدني٬ والمشاركة في العمل النقابي٬ وتنظـيم االحتفـاالت الفنيـة 

  .)١(في شوارع قطاع غزة

                                                 
)۱(Michel Jubran and Laura Drake: op. cit, p1. 
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  أنشطة المساجد
منــذ الجوامــع خــوان المســلمون فــي قطــاع غــزة أهميــة كبــرى للمســاجد أولــى اإل

٬ وجـاء هــذا االهتمـام مــن )١(م١٩٦٧اللحظـة األولــى النطـالق أنشــطتهم بعـد عــام 
خـــالل التـــأثر بتجربـــة الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم الـــذي اتخـــذ المســـجد قاعـــدة 

مســجد  أساســية لنشــاطاته فــي المدينــة؛ حيــث أنشــأ الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم
ـــاء ثـــم المســـجد النبـــوي٬ وســـار المســـلمون علـــى هـــذا الـــنهج حتـــى أن المســـجد  قب

أصــبح مركــز المدينــة فــي أصــقاع الــوطن اإلســالمي٬ وتتجمــع حولــه كــل الجــامع 
  .)٢(الخدمات واألسواق٬ والمسجد غالبًا ما كان هو مركز العلم والتعلم

ت فيـه٬ وتعتبـره تتجـاوز مجـرد أداء الصـلوا الجـامع وهذه الرؤية لدور المسجد
مكانًا الكتساب القيم السياسية المتعلقة بالحريـة والعدالـة والمسـاواة٬ ونشـرها كـذلك 

وتعتبر أن المسجد هو قاعدة الدولة اإلسـالمية٬ ومركـز النشـاطات . )٣(بين الناس
وتركــز التجربــة التاريخيــة . )٤(فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة االجتماعيــة والسياســية

ــًا يجتمــع فيــه النــاس علــى اســتخدام المســج د كمدرســة لبنــاء الفــرد٬ واعتبــاره برلمان
  .)٥(ويدلون بآرائهم بشأن مختلف القضايا

بشـــكل عـــام فقـــد شـــهدت ســـنوات الســـتينات والســـبعينات مـــن القـــرن العشـــرين 
محاوالت لتحجيم دور المسجد خاصة بسبب الدور التاريخي للمسجد في مواجهـة 

يـــة٬ وانتشـــرت فكـــرة أن المســـاجد هـــي فقـــط االســـتعمار فـــي عـــدد مـــن البلـــدان العرب

                                                 
)۱( Matthew Levit; Op. cit, p22.  
ال��دور السیاس��ي للمس��جد٬ رس��الة ماجس��تیر٬ جامع��ة الق��اھرة٬ الق��اھرة٬ : القرای��ابش��یر أب��و  )۲(

 .٬۱٦ ص۱۹۹٤مصر٬ 
  .۱٦المرجع السابق٬ ص)۳(
  .۱٦ ٬۱۷مرجع سابق٬ ص: بشیر أبو القرایا )٤(
  .۳۱المرجع السابق٬ ص)٥(
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ــــــاء  ــــــاء بعــــــدم التطــــــرق للسياســــــة أثن ــــــى الخطب ــــــم التشــــــديد عل ألداء الشــــــعائر٬ وت
  . )١(الصلوات

وانطالقــًا مــن هــذه المفــاهيم اجتهــدت قيــادة اإلخــوان فــي قطــاع غــزة علــى أن 
يكـون المســجد هـو منطلــق كــل النشـاطات الثقافيــة والدعويـة والجماهيريــة٬ فُعقــدت 

نــدوات والمحاضــرات واألنشــطة الرياضــية والمهرجانــات الجماهيريــة إلحيــاء فيــه ال
وفــي المرحلــة األولــى مــن بنــاء المؤسســات اإلســالمية كــان . )٢(المناســبات الدينيــة

اإلخــوان يجعلــون مقراتهــا المســاجد٬ وهــذا ينطبــق علــى الجمعيــة اإلســالمية التــي 
رخيص ســـنة ٬ والمجمـــع اإلســـالمي الـــذي حصـــل علـــى التـــ١٩٧٦تأسســـت ســـنة 

  .)٣(م١٩٧٩
وقــد أبــدى اإلخــوان اهتمامــًا ملحوظــًا ببنــاء المســاجد فــي جميــع أنحــاء قطــاع 
غزة٬ إضافة إلى توسيع المساجد المقامة أفقيًا ورأسـيًا للتناسـب مـع توزيـع السـكان 
وكثافتهم٬ إضافة إلى ترميم المساجد القديمة وبناء ُغرف ملحقة بالمسـاجد ليكـون 

ـــب بعضـــها مكتبـــة عامـــة إلعـــ ـــب اإلســـالمية٬ وتخصـــيص أمـــاكن فـــي أغل ارة الُكُت
المساجد لتكون مصليات للنساء٬ وتجديد دورات المياه وشبكات الصرف الصحي 

  .)٤(في المساجد

                                                 
  .۱۸المرجع السابق٬ ص)۱(
ء المس��اجد والخ��دمات دور اإلم��ام أحم��د یاس��ین ف��ي بن��ا: رائ��د ص��الحة وحم��دي أب��و لیل��ة )۲(

االجتماعی���ة والمجتمعی���ة٬ م���ؤتمر اإلم���ام الش���ھید أحم���د یاس���ین٬ الجامع���ة اإلس���المیة٬ غ���زة٬ 

 .٬۱٤۲۲ ص ٬۲ ج۲۰۰٥فلسطین٬ 
 .انظر ھذا الفصل )۳(
  ٬۱٤۲٤ ص ۲مرجع سابق ج: رائد صالحة وحمدي أبو لیلة)٤(

  .٬20 19ע٬ שם: מילשטיין מיכאל
Matthew Levit: Op. cit. p21. 
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ازداد عـــدد المســـاجد بصـــورة ملموســـة فـــي قطـــاع غـــزة وفقـــًا إلحصـــائية وزارة 
سنة مسجدًا ) ١٥٠(إلى  ١٩٦٧مسجدًا سنة ) ٧٦(األوقاف والشئون الدينية من 

  .وهذا يعني أنها تضاعفت في أقل من عقدين .)١(١٩٨٦
وبـــدأت المســـاجد تأخـــذ دورهـــا فـــي المجتمـــع كمؤسســـة دعويـــة وتقـــديم العـــون 
ــــة  ــــة ومحــــو األمي والمســــاعدات للمعــــوزين٬ ومدرســــة تعليميــــة حيــــث دروس التقوي
وتـــوفير الكتـــب التـــي ينهـــل منهـــا المتعلمـــون٬ ومؤسســـة اجتماعيـــة تســـعى لتفعيـــل 

وعي وٕاصــالح ذات البــين٬ وتكــريم أوائــل الطلبــة والحجــاج وٕاجــراءات العمــل التطــ
عقد الِقران٬ ومؤسسـة رياضـية تسـعى لصـقل وبنـاء الجسـد والـروح معـًا٬ ومؤسسـة 

  .)٢(إلخ...صحية تشرف على اليوم الطبي وتقديم اإلسعافات األولية
وكـــذلك حـــدثت أعمـــال تـــرميم للمســـاجد القديمـــة٬ وتـــوفير الخـــدمات المناســـبة 

صــلين مــن دورات ميــاه كافيــة ونظيفــة ومخــازن وغرفــة لإلمــام ومكتبــة وُغــَرف للم
وتــوفير مصــّلى للنســاء لــه بــاب خــاص ولــه دورات ميــاه وأمــاكن خاصــة  للــدروس٬

للوضـــوء٬ وغالبـــًا مـــا كـــان ُيخصـــص الطـــابق العلـــوي مـــن المســـجد للنســـاء٬ أو أن 
  .)٣(يكون مصالهم خلف المسجد

ينات تنظم برنامجـًا لـدروس التقويـة لطـالب وبدأت إدارات المساجد منذ السبع
ـــــثالث  ـــــة(المراحـــــل ال ـــــة والثانوي ـــــة واإلعدادي ـــــي تســـــبق ) االبتدائي ـــــرة الت خـــــالل الفت

االمتحـــان٬ وأحيانـــًا خـــالل إجـــازة الصـــيف٬ وكـــان الهـــدف مـــن هـــذه الـــدروس ربـــط 
الشــباب بالمســجد٬ وٕابــراز تفــوق شــباب المســاجد علــى غيــرهم٬ وتعزيــز ثقــة النــاس 

ـــادي فـــي المجتمـــع٬ وغـــرس معـــاني التضـــحية والعطـــاء لـــدى بالمســـجد ودو  ره الري
  .)٤(المعلمين ومعنى الَصَدَقة الجارية والعلم الذي ُينَتَفع به إلى يوم القيامة

                                                 
  .43ע٬ שם: סלע ואברהם משעל שאול )۱(
  .۱٤۲۳مرجع سابق٬ ص: رائد صالحة وحمدي أبو لیلة)۲(
  .۱٤۲٤المرجع السابق٬ ص)۳(
  .۱٤٥۳المرجع السابق٬ ص)٤(
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حاولـت  ١٩٧٢ولم يكن بناء المساجد أو توسيعها بـاألمر الهـّين٬ ففـي العـام 
د العبـــاس الحركـــة عبـــر نشـــطائها التنســـيق مـــع األوقـــاف إلنشـــاء مكتبـــة فـــي مســـج

بمدينــة غــزة٬ لكــن األوقــاف رفضــت٬ فأخــذ الشــيخ أحمــد ياســين علــى عاتقــه بنــاء 
المكتبة٬ وفي المرحلة األولى من البنـاء قامـت الشـرطة اإلسـرائيلية بقـص قضـبان 
أعمدة القواعد حتى ال ُيستكمل البناء٬ ورغم ذلك تناوب عدد من البّنائين وأكملـوا 

  .)١(م١٢×٦بمساحة  ساعة وكانت ٢٤بناء المكتبة خالل 
وكانت هذه هي الطريقة التي اعتمدتها الحركة اإلسالمية في بناء أو توسـيع 
العديد من المساجد٬ حيث كان االحتالل يمنع بناء المساجد إذا لم يحصل البنـاء 
على التراخيص الالزمة٬ وعندما يـتم الشـروع بأعمـال البنـاء٬ كانـت تـأتي الشـرطة 

الل ويهــــدمون البنــــاء٬ خاصــــة إذا كــــان فــــي مراحلــــه اإلســــرائيلية أو جــــيش االحــــت
األولــى٬ لهـــذا كـــان القــائمون علـــى بنـــاء المســـاجد يســتغلون أيـــام الجمعـــة والســـبت 
حيــث تكــون الشــرطة اإلســرائيلية فــي إجــازة٬ ويبــدؤون العمــل علــى شــكل دوريــات 
تواصل العمل ليًال ونهارًا٬ وحدث هذا في بناء مسجد الشافعي في خانيونس سنة 

  .٬ وبناء مسجد آخر في جباليا١٩٨٦
واشــتملت مكتبــات المســاجد علــى الكتــب إضــافة إلــى القســم المســموع خاصــة 

  .)٢(أشرطة الشيخ عبد الحميد كشك لبث الروح اإليمانية والجهادية لدى الشباب
وكان كل مسجد يقوم بمجموعة من األنشطة الرياضية٬ حيـث يوجـد فـي كـل 

نس٬ وأحيانــًا صــالة لرفــع األثقــال أو التــدريب مســجد فريــق لكــرة القــدم٬ وطاولــة للتــ
وكــان يجــري تنظــيم الكثيــر مــن . علــى فنــون القتــال مثــل الننشــاكو أو الشــوتوكان

دوريات كرة القدم أو تنس الطاولة بشكل خاص بين عدد كبير من المساجد على 
  .)٣(مستوى مدينة واحدة أو على مستوى قطاع غزة بالكامل

                                                 
  .۱٤۳٥المرجع السابق ٬ ص)۱(
  .۱٤٥٤المرجع السابق ٬ ص)۲(
 .مقابلة مع كنعان عبید )۳(
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اجد عبـارة عـن مؤسسـة شـاملة تعمـل فـي كـل لقد أصبح كـل مسـجد مـن المسـ
 ٥-٤المجـــاالت وبشـــكل تطـــوعي٬ حيـــث كـــان يوجـــد فـــي كـــل مســـجد لجنـــة مـــن 

  :أعضاء تشرف على مختلف األنشطة عبر لجان متخصصة هي
وتقـوم بـإدارة مجموعـة مـن النـدوات والمـواعظ خـالل األسـبوع : اللجنة الثقافية-١

اللتزام به وتطبيـق تعليماتـه٬ بهدف تعريف الناس بأحكام الدين وترغيبهم با
إضــــافة إلـــــى إحيــــاء المناســـــبات الدينيـــــة المختلفــــة٬ وعقـــــد دورات األحكـــــام 

  .)١(والتجويد٬ ودروس التقوية للطالب
وتشرف على تكوين ِفَرق رياضية لكرة القدم وتنس الطاولة  :اللجنة الرياضية-٢

 وألعـــــاب القـــــوى٬ كمـــــا تبـــــادر للتنســـــيق مـــــع المســـــاجد األخـــــرى فـــــي تنظـــــيم
  .)٢(الدوريات والسداسيات المختلفة

وكانــت تقـوم بجمــع أمـوال الزكــاة مـا أمكنهــا٬ خاصـة فــي  :اللجنـة االجتماعيــة-٣
شـــهر رمضـــان وتوزيعهـــا علـــى الفقـــراء٬ وبعـــض المســـاجد كانـــت تـــنظم فـــي 

٬ بحيــث ُتجمــع المالبــس )معونــة الشــتاء(الشــتاء حمــالت ُتطلــق عليهــا اســم 
  .)٣(ا على الفقراء والمحتاجينواألغطية من ميسوري الحال وتوزعه

وبموازاة هذه األنشطة كانـت اللجنـة االجتماعيـة تـنظم زيـارات واسـعة النطـاق 
ــــة ُرّواد المســــجد فــــي مناســــباتهم المختلفــــة٬ أو تكــــون  بشــــكل مســــتمر إمــــا لمجامل
الزيارات ضمن حملة تواصـل مـع شـرائح اجتماعيـة ال ترتـاد المسـاجد فـي محاولـة 

  .لحركة اإلخوان من خالل االتصال المباشر معهم لتوسيع دوائر المؤيدين
إن عملية بناء المساجد واتساعها لم يكن بجهد من اإلخـوان المسـلمين فقـط٬ 
بل كانت تتشكل لجان في المناطق التي يحتاج السكان فيها إلى مسـجد٬ خاصـة 

شهدت امتدادًا سـكانيًا فلسـطينيًا وٕانشـاء أحيـاء  ١٩٨٧-١٩٦٧أن الفترة بين عام 
                                                 

 .مقابلة مع سید أبو مسامح )۱(
 .أحمد یاسین مقابلة مع الشیخ )۲(
 .مقابلة مع غازي عبد العال )۳(
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يــدة٬ وأحيانــًا كانــت اللجــان الُمَشــّكلة لبنــاء المســاجد تشــتمل علــى أعضــاء مــن جد
اإلخـــوان أو مقـــربين مـــنهم٬ وأحيانـــًا أخـــرى كانـــت تتشـــكل اللجـــان مـــن شخصـــيات 

وهــو مــن ( ١٩٧٣مســتقلة٬ كتلــك اللجنــة التــي تشــكلت لبنــاء مســجد فلســطين ســنة 
ك حــدث خــالف فــي حــي الرمــال بمدينــة غــزة٬ وبعــد ذلــ) أشــهر مســاجد مدينــة غــزة

بين أعضاء اللجنة وبين نشـطاء اإلخـوان المسـلمين الـذين سـيطروا علـى المسـجد 
  .)١(١٩٨٥سنة 

يقـــول زيـــاد أبـــو عمـــرو أنـــه ال يمكـــن التقريـــر بشـــكل قـــاطع بـــأن ازديـــاد عـــدد 
المســاجد جــاء بالضــرورة ألســباب سياســية فقــط٬ فقــد يكــون هنــاك دوافــع دينيــة أو 

لمساجد في نفس الوقت عامًال مـن عوامـل تقويـة وقد يكون ازدياد عدد ا. أخالقية
وتلعــــب هــــذه . النفــــوذ الــــديني السياســــي٬ ولــــيس فقــــط مؤشــــرًا الزديــــاد هــــذا النفــــوذ

المساجد دورًا هامًا حيث أنها ُتصـبح بعـد صـالة العصـر والمغـرب قاعـات للتربيـة 
  .)٢(والتنظيم

* * * * * * *  
ـــى مواجهـــة التحـــدي اإل ســـرائيلي لجـــأت وفـــي ظـــل ضـــعف القـــدرة الماديـــة عل

الحركة اإلسالمية إلى إحياء الميراث التاريخي الذي تمتد جذوره إلى العهـد األول 
لإلســــالم٬ وبــــدأت ُخطــــب الجمعــــة تركــــز علــــى الوعــــد اإللهــــي بتــــدمير ُعُلــــّو بنــــي 
إســرائيل فــي مطلــع ســورة اإلســراء٬ إضــافة إلــى التــذكير بــأن هــذه األرض فتحهــا 

البيزنطيــــون مئــــات الســــنين٬ وحررهــــا  عمــــر بــــن الخطــــاب بعــــد أن ســــيطر عليهــــا
ســـنة٬ وركـــز الخطـــاب علـــى جهـــاد  ٨٨صـــالح الـــدين بعـــد أن احتلهـــا الصـــليبيون 

الشيخ عز الـدين القسـام والشـيخ فرحـان السـعدي والحـاج أمـين الحسـيني٬ وٕاعـالن 
وموقــــف . ١٩٤٨اإلخــــوان المســــلمين الجهــــاد ضــــد العصــــابات الصــــهيونية عــــام 

                                                 
 .مقابلة مع غازي عبد العال )۱(
 .٥۰الحركة اإلسالمیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة٬ ص: زیاد أبو عمرو )۲(
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تنـــازل عـــن أي جـــزء مـــن فلســـطين لليهـــود٬ وبـــدأ الســـلطان عبـــد الحميـــد الـــرافض لل
دة وقوة حضارية دافعة   .الدين يبرز كقوة أخالقية ُمَوحِّ

  العمل المؤسساتي
نجحت حركـة اإلخـوان فـي تكـريس العمـل الـدعوي داخـل المسـاجد فـي جميـع 
أرجاء قطاع غزة٬ وأصـبحت المسـاجد محاضـن السـتقطاب الشـباب بشـكل فعـال٬ 

نتســبين إلــى حركــة اإلخــوان المســلمين والمناصــرين لهــا؛ ولكــن مــع تزايــد أعــداد الم
حركــــة  تولّــــدت حاجــــات جديــــدة لــــم يكــــن بإمكــــان المســــجد أن يقــــوم بهــــا٬ كمــــا أن

مــن التواصــل مــع المجتمــع العــام٬ وتقــديم الخــدمات  اإلخــوان أرادت تحقيــق مزيــد
لقطاعـــات المجتمـــع التـــي ال ترتـــاد المســـجد٬ إضـــافة إلـــى أن االحـــتالل كـــان يقـــدم 

مات للمواطنين في حدها األدنى٬ ولهـذا أرادت حركـة اإلخـوان المسـاهمة فـي الخد
ـــك إال مـــن خـــالل  ـــم يكـــن باإلمكـــان تحقيـــق ذل مـــلء الفـــراغ وتعـــويض العجـــز٬ ول
مؤسســـات المجتمـــع المـــدني٬ ولهـــذا توجـــه نشـــطاء مـــن اإلخـــوان لطلـــب تـــراخيص 

ر الشــيخ ويــذك. )١(إلنشــاء مؤسســتين همــا المجمــع اإلســالمي والجمعيــة اإلســالمية
أحمد ياسين أن االحتالل عندما قضى على المقاومـة فـي مطلـع السـبعينات؛ أراد 
أن يمد جسور التعاون بينه وبين الناس في ظل الواقع الجديد٬ واإلخـوان لـم يكـن 

كمـا يـذكر الشـيخ �لديهم إمكانيـة لمواجهتـه فـي ذلـك الوقـت٬ ولـذلك قـرر اإلخـوان 
ول مــن خاللــه أن نهّيــئ أنفســنا لمرحلــة فــتح بــاب نحــا"الســعي إلــى  -أحمــد ياســين

ويمكــن القــول أن حركــة اإلخــوان عملــت مــن خــالل . )٢("الــدخول فــي صــراع معــه
الُمَجمَّع اإلسـالمي٬ والجمعيـة اإلسـالمية٬ وجمعيـة الشـابات : ثالث مؤسسات هي

  . المسلمات

                                                 
  .۷۳الشیخ أحمد یاسین حیاتھ وجھاده٬ مرجع سابق٬ ص: انظر عاطف عدوان )۱(
  .۹۰انتفاضة٬ صالشیخ أحمد یاسین شاھد على عصر : أحمد منصور )۲(
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  ع اإلسالميمّ جَ المُ 
مجمــــع عــــاطف عــــدوان أن بدايــــة تقــــديم الطلــــب الرســــمي بتأســــيس ال ويــــذكر

٬ لكــن مصــادر التــاريخ الشــفوي٬ واألوراق الرســمية )١(١٩٧٠اإلســالمي كــان عــام 
٬ فقــد ورد فــي القــانون األساســي ١٩٧٣تؤكــد أنــه تــم تقــديم طلــب التــرخيص ســنة 

 -حي الزيتون�م٬ ومقره جورة الشمس ١٩٧٣تأّسس سنة "للمجمع اإلسالمي أنه 
أحمــد : )٣(ة شخصــية هــموقــام علــى تأســيس المجمــع اإلســالمي أربــع عشــر .)٢("غــزة

٬ )نائـب األمـين العـام(٬ يعقـوب مصـطفى أبـو كويـك )أمين عـام(إسماعيل ياسين 
٬ )أمـين الصـندوق(٬ أحمـد إبـراهيم دلـول )أمـين السـر(عبد الحي أحمد عبد العال 

وعضــوية كــل مــن الشــيخ ســليم شــراب٬ والحــاج إســماعيل أبــو العــوف٬ ومصــطفى 
ري٬ وعمـــر علـــي عبـــد العـــال٬ وحســـن أســـعد عبـــد العـــال٬ والـــدكتور إبـــراهيم اليـــازو 

إسماعيل حسـنية٬ ومصـطفى موسـى أبـو القمصـان٬ والشـيخ حسـين أحمـد حسـن٬ 
  .والشيخ لطفي شبير٬ والشيخ أحمد إسماعيل أبو الكاس

لقــد وضـــع القـــائمون علــى إنشـــاء المجمـــع اإلســالمي نصـــب أعيـــنهم ضـــرورة 
فـي وجـه التحـديات توظيف المؤسسة لمساعدة المجتمع الفلسطيني على الصمود 

التي تستهدف الدين والتراث وهويـة الشـعب الفلسـطيني٬ وجـاء فـي مقدمـة القـانون 
األساســـــي للُمَجّمــــــع اإلســــــالمي أنــــــه ســـــيعمل لتحقيــــــق أهــــــداف إســــــالمية ســــــامية 

. )٤("للمحافظة علـى العقيـدة مـن الزيـغ واألمـة مـن الضـياع٬ والتـراث مـن االنـدثار"
ألساســي للمجمـــع اإلســالمي فقـــد فّصــلت أهـــداف أمــا المــادة الثالثـــة مــن القـــانون ا

  : )٥(المجمع اإلسالمي في بنود ثالثة هي

                                                 
  .۷٥الشیخ أحمد یاسین حیاتھ وجھاده٬ مرجع سابق٬ ص: عاطف عدوان )۱(
  .۱انظر نص القانون األساسي للمجمع اإلسالمي المادة  )۲(
  .٤انظر نص القانون األساسي للمجمع اإلسالمي المادة  )۳(
  .انظر مقدمة القانون األساسي للمجمع اإلسالمي )٤(
  .۳ساسي للمجمع اإلسالمي المادة انظر نص  القانون األ )٥(
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رعاية الشباب الناشئة وحفظهم من االنحراف بتعليم مبادئ اإلسالم٬ وملء  -١
  .أوقات فراغهم بالرياضة البدنية

رعايـــة أفـــراد المجتمـــع وحمـــايتهم مـــن المـــرض ومعالجـــة المصـــابين مـــنهم٬  -٢
 .ة قدر المستطاعوتقديم الخدمات الصحي

 .رعاية األفراد المعوزين اجتماعيًا ومد يد المساعدة لهم بقدر اإلمكان -٣

لم يكن أمر إنشاء مؤسسة خيرية٬ وفق قانون الجمعيات العثمانية٬ أمرًا هّينًا 
فــــي ظــــل االحــــتالل٬ ويكفــــي أن نعــــرف أن بدايــــة العمــــل علــــى تأســــيس المجمــــع 

علــى التــرخيص الرســمي كــان  ٬ بينمــا الحصــول١٩٧٣اإلســالمي كــان فــي عــام 
ـــــــاريخ  ـــــــر مـــــــن الجهـــــــود . )١(١٩٧٩-٧-٨بت ـــــــت هـــــــذه الســـــــنوات الكثي ـــــــد تخلل وق

واالتصــاالت٬ ســواء مــع مديريــة الداخليــة أو مــع الشخصــيات العامــة فــي القطــاع 
ويـذكر الشـيخ أحمـد ياسـين . وخارجه٬ للضغط من أجل الحصول على التـرخيص
لتــــرخيص للمجمــــع اإلســــالمي أن مديريــــة الداخليــــة عّللــــت رفضــــها لطلــــب مــــنح ا

استنادًا إلى توصـية مـن جهـات دينيـة فـي قطـاع غـزة٬ وعلـى وجـه التحديـد الشـيخ 
محمد عواد٬ على اعتبار أنه ال يوجد أي مبرر إلنشاء مثل هـذه الجمعيـة٬ حيـث 
أن كـــــل األهـــــداف واألنشـــــطة التـــــي يـــــود الُمَجّمـــــع اإلســـــالمي القيـــــام بهـــــا؛ توجـــــد 

  .)٢(تقوم بها وبكفاءة عالية) ية وصحية ورياضيةدينية واجتماع(مؤسسات أخرى 
عــاطف عــدوان أن اإلســرائيليين أرادوا إحــداث وقيعــة بــين العــاملين فــي  يــذكر

الحقل اإلسالمي في قطاع غزة عندما استندوا في رفضهم إلـى رأي الشـيخ محمـد 
عواد٬ أما بخصوص رفض الشيخ محمد عـواد إلنشـاء المجمـع اإلسـالمي فيعـزوه 

خشـية الشـيخ عـواد مـن المنافسـة حيـث كـان عـواد يعمـل رئيسـًا لمعهـد  عدوان إلى

                                                 
إلى السید ) مدیر عام الداخلیة(انظر نص الرسالة الموجھة من السید عبد القادر أبو سلیم  )۱(

 .ض�من ملف�ات المجم�ع اإلس�المي۱۹۷۹-۷-۸أحمد یاس�ین رئ�یس المجم�ع اإلس�المي بت�اریخ 
  ).۷ملحق رقم (
  .۹۲مرجع سابق٬ ص: أحمد منصور )۲(
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ــــرآن الكــــريم فــــي قطــــاع غــــزة . )١(فلســــطين الــــديني٬ ومــــديرًا لجمعيــــات تحفــــيظ الق
وُيضــيف عــدوان أن خشـــية عــواد لــم تقتصـــر علــى ضــعف الـــدور الــذي تقــوم بـــه 

دة المؤسسات التابعة له؛ بل كان الشيخ عواد يخشى أن تسـاهم المؤسسـات الجديـ
  .)٢(في إبراز شخصيات وزعامات دينية ُتهدد مكانته

ويــذكر الــدكتور عــاطف عــدوان أن الشــيخ محمــد عــواد تعــّرض لضــغوط مــن 
قبــــل بعـــــض الشخصـــــيات اإلســـــالمية الفلســـــطينية المقيمـــــة فـــــي المملكـــــة العربيـــــة 

أن يســحب ) دون أن يــذكر عــدوان األســماء(الســعودية؛ حيــث طلــب منــه بعضــهم 
المجمــع اإلســالمي٬ ولمـــا كــان الشــيخ عـــواد يحتــاج هـــذه اعتراضــه علــى تأســـيس 

الشخصـــيات فـــي جمـــع التبرعـــات فقـــد الن موقفـــه٬ وبعـــد عودتـــه للقطـــاع زاره وفـــد 
مكون من الشيخ أحمـد ياسـين والشـيخ سـليم شـراب وآخـرين مـن مؤسسـي المجمـع 
اإلسالمي٬ وشددوا على ضرورة الحصول على الموافقة٬ وبناًء علـى ذلـك ُأعطـي 

  .)٣(١٩٧٣مجمع عام ترخيص ال
لكن الشيخ أحمد ياسين يذكر رواية أخرى٬ ويؤكد على أن الذي توسـط لـدى 

واستطاع أن "إدارة االحتالل هو الشيخ هاشم الخزندار حيث ذهب لدائرة الداخلية 
كمـــا أن الســـنة التـــي يـــذكرها الـــدكتور عـــاطف . )٤("يقـــنعهم ويـــأتي مـــنهم بالموافقـــة

ـــــرخيص الداخ ـــــى ت ـــــة اإلســـــرائيلية ال تتوافـــــق مـــــع األوراق عـــــدوان للحصـــــول عل لي
والمراسالت الرسمية بين المجمع اإلسالمي وبين دائرة الداخليـة اإلسـرائيلية والتـي 

  .سبقت اإلشارة إليها
وتفيــــد األوراق الموجــــودة فــــي ملــــف المجمــــع اإلســــالمي فــــي أرشــــيف اإلدارة 

المجمـــع  المدنيـــة اإلســـرائيلية أن الشـــيخ محمـــد عـــواد تراجـــع عـــن رفضـــه لتأســـيس

                                                 
  .۷٥لشیخ أحمد یاسین حیاتھ وجھاده٬مرجع سابق٬ صا: عاطف عدوان )۱(
  .۷٥المرجع السابق٬ ص)۲(
  .۷٦المرجع السابق٬ ص)۳(
  .۹۳مرجع سابق٬ ص: أحمد منصور )٤(
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اإلسالمي٬ وعلّـل خطوتـه الجديـدة بـأن الُمَجّمـع أضـاف إلـى قائمـة مؤسسـيه عـددًا 
 .)١(مــن علمــاء الــدين القــادرين علــى تحقيــق األهــداف التــي حــددها الُمَجّمــع لنفســه

ويبدو أن مديرية الداخلية لم ُتطلع الشيخ أحمد ياسين علـى نـص هـذه الرسـالة أو 
م يــذكرها٬ وألنــه بقــي علــى قناعتــه بــأن الشــيخ مضـمونها٬ ألنــه فــي كــل مقابالتــه لــ

  .محمد عواد رفض تأسيس المجمع اإلسالمي بشكل قاطع
ورغـم أن اإلخــوان حصــلوا علـى تــرخيص مؤسســة المجمـع اإلســالمي؛ والــذي 
ُيتــيح لهــم العمــل فــي مجــاالت عديــدة٬ إال أن محــور األنشــطة بقيــت متركــزة حــول 

داخل مسجد٬ وقد ورد فـي الكتيـب  المسجد٬ حتى أن مقر المجمع اإلسالمي كان
بــدأت " ١٩٨١الــذي أصــدره المجمــع اإلســالمي فــي الــذكرى الثامنــة لتأسيســه ســنة 

فكــــرة إنشــــاء المجمــــع اإلســــالمي بغــــزة مــــن أجــــل تركيــــز كــــل النشــــاطات الحيويــــة 
  .)٢("لإلنسان المسلم حول المسجد٬ وبذلك تعود للمسجد مكانته التي اندثرت

ء مسـجد المجمـع اإلسـالمي قـد حـدث منـذ اللحظـة وتجدر اإلشارة إلـى أن بنـا
٬ ومنــذ ١٩٧٣األول التــي قــررت فيهــا المجموعــة الُمؤسِّســة العمــل٬ أي فــي العــام 

ذلك الوقت أراد اإلخوان أن ُتغطي هذه المؤسسـة كـل مناشـطهم باسـتثناء الجانـب 
السياســي واالقتصــادي٬ يتضــح هــذا مــن خــالل اللجــان التــي شــكلتها إدارة المجمــع 

لجنــــة الــــوعظ واإلرشــــاد٬ ولجنــــة الزكــــاة٬ ولجنــــة التعلــــيم٬ واللجنــــة : ي تشــــملوالتــــ
  .)٣(االجتماعية٬ واللجنة الطبية٬ واللجنة الرياضية

وتركـز عمـل لجنــة الـوعظ واإلرشـاد فــي تنظـيم مجموعـة واســعة مـن األنشــطة 
التي تشمل الخطب والدروس والحفـالت الدينيـة٬ وكـان عملهـا يتركـز فـي المواسـم 

                                                 
-۲-٥انظ��ر ن��ص الرس��الة الموجھ��ة م��ن الش��یخ محم��د ع��واد إل��ى م��دیر الداخلی��ة بت��اریخ  )۱(

۱۹۷۹. 
عن أنشطة المجم�ع اإلس�المي من�ذ كتیب صادر عن إدارة المجمع اإلسالمي لیعطي نبذة   )۲(

المجم���ع اإلس���المي بقط���اع غ���زة ف���ي عام���ھ (٬ وحم���ل عن���وان ۱۹۸۱نش���أتھ وحت���ى س���نة 

  .۷-٬٦غزة٬ بدون ناشر أو سنة نشر٬ ص)الثامن
  .۸۰الشیخ أحمد یاسین حیاتھ وجھاده٬ مرجع سابق٬ ص: عاطف عدوان )۳(
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ــد النبــوي والهجــرة واإلســراء مثــل شــهر  رمضــان وموســم الحــج٬ أو مناســبات المول
وانبثق عن هذه اللجنة مدرسة تحفيظ القرآن الكريم . وغيرها من المناسبات الدينية

وتهــتم . )١(٬ والتــي اهتمــت بتحفــيظ الــنشء كتــاب اهللا ســبحانه وتعــالى١٩٧٦ســنة 
ســـاعدات النقديـــة والعينيـــة اللجنــة االجتماعيـــة بإحصـــاء اُألســـر الفقيــرة٬ وتقـــديم الم

٬ إضافة إلى السعي إلغاثة اُألسر المتضررة نتيجة األحداث الطارئة٬ وفـي )٢(لها
قــام المجمــع اإلســالمي بإصــالح ألــف منــزل تعرضــت ســقوفها إلــى  ١٩٨١العــام 

التلف نتيجة عاصـفة ثلجيـة تعرضـت لهـا منطقـة المعسـكرات الوسـطى فـي قطـاع 
  .)٣(غزة

يــة بمجاملــة النــاس فــي المناســبات المختلفــة٬ وكانــت وتقــوم اللجنــة االجتماع
ويتبــــع للجنــــة . تُــــنظم أعمــــال تطوعيــــة لتنظيــــف الشــــوارع بالتنســــيق مــــع البلــــديات

االجتماعيــة فرقــة األفــراح اإلســالمية التــي كانــت تقــدم عروضــًا مســرحية وأناشــيد 
  .)٤(إسالمية

ظيم دورات والذي يختص بتن) مركز تأهيل الفتيات(ويتبع اللجنة االجتماعية 
للحيــاة الزوجيــة٬  نحياكــة وتطريــز للفتيــات٬ وٕاعطــائهن محاضــرات دينيــة لتــأهيله

وانبثق عن هذا المركز معرض الزي اإلسالمي للفتيات حيث يـتم تـوفير الحجـاب 
٬ وأنشــــأ المجمــــع اإلســــالمي مشــــغل للخياطــــة لتشــــغيل بعــــض )٥(بأســــعار معقولــــة

  .)٦(الفتيات

                                                 
  .۸۰المرجع السابق٬ ص)۱(
عن الحركة اإلسالمیة الجذور والحاضر٬ قضایا فكریة٬ األصولیات  لمحات- فلسطین: ھاشم عبد الجواد )۲(

٬ الكتاب الثالث والرابع عشر٬ قضایا فكریة للنشر )إشراف(اإلسالمیة في عصرنا الراھن٬ محمود أمین العالم 

 . ٬۲٤۰ ص۱۹۹۳والتوزیع٬ القاھرة٬ مصر٬ أكتوبر 
  .۸۱ابق٬ صسالشیخ أحمد یاسین حیاتھ وجھاده٬ مرجع : عاطف عدوان) ۳(
  .۸۱حیاتھ وجھاده٬ مرجع سابق٬ ص الشیخ أحمد یاسین: عاطف عدوان )٤(
  .۸۳المرجع السابق٬ ص)٥(
 .۲٤۰مرجع سابق٬ ص: ھاشم عبد الجواد )٦(
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اء بالمســــتوى الثقــــافي لألطفــــال والشــــباب٬ واهتمــــت اللجنــــة التعليميــــة باالرتقــــ
وأشــرفت علــى إدارة مجموعــة كبيــرة مــن دروس التقويــة فــي المــواد األساســية مثــل 

وبهــــدف نشــــر الثقافــــة اإلســــالمية . اللغــــة العربيــــة والرياضــــيات واللغــــة اإلنجليزيــــة
أشرفت اللجنة التعليمية على تأسيس مكتبـة فـي فرعـي المجمـع فـي جـورة الشـمس 

وتتولى اللجنة التعليميـة إدارة ريـاض األطفـال٬ . إلصالح بالشجاعيةوفي مسجد ا
وكانـت . )١(طفـالً  ٬١٦٠ وابتـدأت بــ ١٩٧٩حيث تم تأسيس روضة المجمـع سـنة 

اللجنة التعليمية قد تقدمت بطلب تأسيس مدرسة إسالمية تابعة لفـرع المجمـع فـي 
ـــــــم تســـــــمح بإقامـــــــة هـــــــ١٩٨٣خـــــــانيونس عـــــــام  ذا ٬ إال أن ســـــــلطات االحـــــــتالل ل

  .)٢(المشروع
وتخصصــت لجنــة الزكــاة بجمــع الزكــاة والصــدقات مــن الميســورين وتوزيعهــا 

وأصـدرت سـلطات االحـتالل أمـرًا بحظـر نشـاط . على الفقراء واأليتـام والمحتـاجين
ويعزو عاطف عدوان . لجنة الزكاة التابعة للمجمع اإلسالمي دون إبداء األسباب

حــــتالل علــــى تمزيــــق المجتمــــع ســــبب حظــــر عمــــل لجنــــة الزكــــاة إلــــى إصــــرار اال
الفلسطيني ومنع أي جهة من إشاعة روح التكافل والتعاون والترابط والحفاظ على 

   .)٣(نسيج المجتمع الفلسطيني
٬ وكـان هـذا البنـك )بنـك الـدم اإلسـالمي(وبدأت اللجنـة الطبيـة عملهـا بإنشـاء 

ا تطلــب يعتمــد إعــداد قــوائم بأســماء الشــباب ُمصــنفين حســب فصــائل الــدم٬ وعنــدم
كـان المسـئولون عـن هـذا البنـك يقومـون بإحضـار  ؛إحدى المستشفيات فصـيلة دم

وقام المجمع بافتتاح عيـادة . )٤(الشباب للتبرع بوحدات الدم مباشرة للمحتاجين لها

                                                 
  .۸۷-۸٤سابق٬ صالشیخ أحمد یاسین حیاتھ وجھاده٬ مرجع : عاطف عدوان) ۱(
  .۸۷المرجع السابق٬ ص)۲(

  .43ע: סלע ואברהם משול שאול
  .۸۷الشیخ أحمد یاسین حیاتھ وجھاده٬ مرجع سابق٬ ص: طف عدوانعا )۳(
  .۸۸المرجع السابق٬ ص )٤(

  .43ע٬ שם: סלע ואברהם משעל שאול
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طبية ٬ وقد أقبل الناس على هـذه العيـادة بشـكل واسـع بسـبب رمزيـة الرسـوم التـي 
. ألطبــاء الــذين اســتقطبهم المجمــع للعمــلكــان علــيهم دفعهــا؛ إضــافة إلــى كفــاءة ا

لكـــن ســـلطات االحـــتالل أغلقــــت هـــذه العيـــادة٬ ومنعـــت المجمــــع مـــن العمـــل فــــي 
  .)١(المجال الصحي

وحظيــت اللجنــة الرياضــية باهتمــام خــاص مــن ِقَبــل إدارة المجمــع اإلســالمي 
ذلــك أن الرياضــة وســيلة هامــة الجتــذاب الشــباب٬ ولهــذا فــإن إدارة المجمــع ســعت 

اء النادي الرياضي التابع للمجمع فـي وقـت مبكـر٬ وكـّون النـادي مجموعـة إلى بن
من الِفَرق الرياضية مثل كرة القدم والطائرة والطاولة٬ وكذلك ِفـَرق أللعـاب القـوى٬ 
واشتهر فريق المجمع لتنس الطاولة بشكل كبير٬ وحاز أكثر من مرة على بطولة 

  .)٢(أندية القطاع
فقــد م بحــل الخصــومات بـين األفــراد والعــائالت٬ التـي تقــو أمـا لجنــة اإلصــالح 

أوالها الُمجّمع أهمية خاصة حيث وقـف علـى رأسـها الشـيخ أحمـد ياسـين٬ وسـبب 
ذلـك يرجـع إلـى أن المجتمـع الفلسـطيني لــم يكـن يثـق بـدوائر القضـاء التـي ُيشــرف 
عليهــــا االحــــتالل٬ كمــــا لــــم يكــــن يرتــــاح للتعامــــل مــــع الشــــرطة التابعــــة لســــلطات 

ولهذا كانت هنـاك حاجـة ماسـة لتفعيـل القضـاء العشـائري والعرفـي٬ أو االحتالل٬ 
ـــر مـــن  االحتكـــام للشـــريعة اإلســـالمية٬ وتمكـــن المجمـــع اإلســـالمي مـــن حـــل الكثي

٬ ومــــن أشــــهر هــــذه القضــــايا مشــــكلة عائلــــة غــــزال وعائلــــة المشــــاكل المستعصــــية
كـن النخالة٬ حيث قام شخص من عائلـة النخالـة بقتـل آخـر مـن عائلـة غـزال٬ وتم

وفــد الشــيخ أحمــد ياســين والحــاج رشــاد الشــوا مــن تحقيــق المصــالحة ووضــع حــد 
ويبدو أن اإلصالح العشائري٬ وٕان كان يجري على نطاق ضّيق في  .)٣(للمشكلة

                                                 
  .٬۸۸ ۸۷الشیخ أحمد یاسین حیاتھ وجھاده٬ مرج سابق٬ ص: عاطف عدوان )۱(
  .۸۸المرجع السابق٬ ص)۲(
تح��دي٬ المرك��ز الع��المي أحم��د یاس��ین الظ��اھرة المعج��زة وأس��طورة ال: أحم��د ب��ن یوس��ف) ۳(

  .۲۰ ٬۲۱للبحوث والدراسات٬ بدون دار نشر أو سنة نشر٬ ص
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ذلــــك الوقــــت إال أنــــه ســــاعد اإلخــــوان علــــى كســــب تأييــــد الشــــرائح الضــــعيفة فــــي 
عائالت الصغيرة لكي المجتمع؛ وذلك بسبب ما توفره الحركة من إمكانية ألبناء ال

يأخــــذوا حقــــوقهم مــــن أبنــــاء العــــائالت الكبيــــرة فــــي مجتمــــع تغلــــب عليــــه الصــــبغة 
  .)١(العشائرية

ـــالغ فـــي حجـــم األنشـــطة والم ـــات العبريـــة تب ؤسســـات ُيالحـــظ أن بعـــض الكتاب
؛ رغــــم أن حصــــول )٢(فــــي قطــــاع غــــزة واألفــــرع التــــي أسســــها المجمــــع اإلســــالمي
مي مـــن ســـلطات االحـــتالل٬ لـــم يجعـــل المجمـــع اإلســـالمي علـــى التـــرخيص الرســـ

األخيــرة تتوقــف عــن وضــع العراقيــل فـــي وجهــه وأمــام أنشــطته٬ ولــم تتوقــف هـــذه 
العراقيــل علــى منــع نشــاط لجنــة الزكــاة وٕاغــالق العيــادات الطبيــة التابعــة لــه٬ بــل 
كانت سلطات االحتالل تتدخل وتضع العراقيل في أبسط األمور٬ ومـن ذلـك فـإن 

ـــ ـــب إذن ـــةشـــراء ســـيارة يتطل كمـــا أن جمـــع التبرعـــات كـــان . )٣(ًا مســـبقًا مـــن الداخلي
يســـتوجب تقــــديم طلـــب خطــــي ألخــــذ الموافقـــة٬ وفــــي الكثيــــر مـــن األحيــــان كانــــت 

ورفضـــت ســـلطات . )٤(ســـلطات االحـــتالل تـــرفض إعطـــاء اإلذن بجمـــع التبرعـــات
االحــتالل مــنح تــرخيص الفتتــاح فــرع المجمــع فــي خــانيونس٬ لكــن إدارة المجمــع 

غم عدم الحصول على الترخيص٬ ورغم محاولة جيش االحتالل أصّرت وفتحته ر 
  .)٥(التدخل بالقوة لمنع االفتتاح

ورغم كـل المعيقـات فـإن المجمـع اإلسـالمي وّسـع نشـاطه٬ وتمكـن مـن خدمـة 
المجتمع الفلسطيني في غزة حيث حصل علـى ِمـَنح دراسـية للطـالب فـي المملكـة 

                                                 
  .44ע٬ שם: סלע ואברהם משעל שאול )۱(
  .42ע٬ שם )۲(
انظر نص الرسالة الموجھة من اإلدارة المدنیة لقطاع غزة إلى المجمع اإلسالمي بتاریخ  )۳(

  .أرشیف المجمع اإلسالمي. ۱۹۸۲-٥-۸
ة الموجھة من یوسف الطحان ضابط اإلدارة لشئون الداخلیة إلى رئیس انظر نص الرسال )٤(

٬ بش��ان رف��ض الس��ماح للمجم��ع اإلس��المي بجم��ع ۱۹۸۷-۷-۲۹المجم��ع اإلس��المي بت��اریخ 

  )۸ملحق رقم ( ٬أرشیف المجمع اإلسالمي. التبرعات
  .۹٤مرجع سابق٬ ص: أحمد منصور )٥(
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يخ عبــد العزيــز بــن بــاز٬ وكانــت العربيــة الســعودية عــن طريــق مفتــي المملكــة الشــ
المنحـــة ُتغطـــي خمســـة عشـــر طالبـــًا وخمـــس طالبـــات ســـنويًا٬ وكـــان الهـــدف مـــن 

. )١(المنحة تخـريج الـدعاة المثقفـين القـادرين علـى إيصـال الفكـرة اإلسـالمية للنـاس
وقـــد اســـتفاد مـــن هـــذه المـــنح عشـــرات الطـــالب الفلســـطينيين مـــن قطـــاع غـــزة فـــي 

  .)٢(عية والتطبيقية والطبيعيةالعلوم الشر مجاالت دراسية مختلفة منها 
لقــد نمــا صــيت المجمــع اإلســالمي لدرجــة أصــبح معهــا ُيشــكل إطــارًا للــدعوة 
والحركــــة والقيــــادة اإلســــالمية فــــي القطــــاع٬ وأصــــبح اســــمه ُيطلــــق علــــى الظــــاهرة 

  . )٣(السياسية اإلسالمية في قطاع غزة
كــــة اإلخــــوان وبلغــــت شــــهرة المجّمــــع اإلســــالمي أنــــه أصــــبح ُيطلــــق علــــى حر 

المســلمين فـــي قطـــاع غـــزة٬ وفــي هـــذا الســـياق يـــذكر زيــاد أبـــو عمـــرو أن المجمـــع 
وّفــر "٬ وأنــه )٤("واجهــة علنيــة لجماعــة اإلخــوان المســلمين"اإلســالمي كــان بمثابــة 

  .)٥("شكًال من أشكال الحماية القانونية لنشاطات جماعة اإلخوان في القطاع

  الجمعية اإلسالمية
٬ ويبـدو )٦(١٩٧٠أن الجمعية اإلسـالمية تأسسـت سـنة تذكر بعض الكتابات 

أن هـــذا التحديـــد يـــأتي فـــي إطـــار الجـــو العـــام الـــذي ســـاد بـــأن االحـــتالل قـــدم منـــذ 
 ١٩٧٦لكــن الحقيقــة أنهــا تأسســت ســنة . البدايــة تســهيالت كبيــرة لحركــة اإلخــوان

وورد فـي . في معسكر الشاطئ غرب مدينة غزة٬ وهي عبارة عن جمعية عثمانية

                                                 
وأحم��د ب��ن . ۹٤مرج��ع س��ابق٬ ص الش��یخ أحم��د یاس��ین حیات��ھ وجھ��اده٬:ع��اطف ع��دوان )۱(

  .۲۰الشیخ أحمد یاسین الظاھرة المعجزة وأسطورة التحدي٬ مرجع سابق٬ ص: یوسف
  .مقابلة أجراھا الباحث مع خالد الخالدي )۲(
  .۹٤الشیخ أحمد یاسین حیاتھ وجھاده٬ مرجع سابق٬ ص: عاطف عدوان )۳(
قط��اع غ��زة٬ مرج��ع س��ابق٬ الحرك��ة اإلس��المیة ف��ي الض��فة الغربی��ة و: زی��اد أب��و عم��رو )٤(

  .۳۳ص
  .۳٤المرجع السابق٬ ص)٥(
  .42ע٬ שם: סלע ואברהם משעל שאול )٦(
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٬ أمـــا )١("ال إلـــه إال اهللا"ة الثانيـــة مـــن النظـــام األساســـي للجمعيـــة أن شـــعارها المـــاد
هداية الناس إلى الدين اإلسالمي الحنيف والعمـل روحيـًا "الغاية من إنشائها فهي 

وأكدت الجمعية . )٢("بالعبادة٬ وعقليًا بالعلم٬ وبدنيًا بالرياضة٬ واجتماعيًا بالمواساة
الســــــُبل المشــــــروعة كــــــالوعظ واإلرشــــــاد "تتبــــــع  أنهــــــا فــــــي ســــــبيل تحقيــــــق غايتهــــــا

ـــيم وٕاقامـــة الحفـــالت التمثيليـــة والمباريـــات الرياضـــية ومواســـاة  والمحاضـــرات والتعل
السياســـة "كمـــا أكــدت الجمعيـــة أنهــا ال تســـمح ألعضــائها بممارســـة . )٣("المعــوزين

  .)٤("الحزبية والمبادئ الفوضوية
شـــباب وتطـــوير خبـــراتهم وانطلقـــت الجمعيـــة اإلســـالمية تحـــاول مـــلء فـــراغ ال

واســتيعاب طاقــاتهم٬ وهدايــة النــاس لإلســالم٬ وفــي هــذا المجــال افتتحــت الجمعيــة 
خمســة عشــر مركــزًا لتحفــيظ القــرآن فــي المســاجد٬ واجتهــدت فــي تأســيس مكتبــات 
إســـالمية فـــي فروعهـــا٬ ووفـــرت الكثيـــر مـــن أشـــرطة الكاســـيت التـــي تحتـــوي علـــى 

كمــا عملــت علــى إصــدار عــدد مــن محاضــرات وُخطــب جمعــة وأناشــيد إســالمية٬ 
مجـــالت الحـــائط فـــي المســـاجد٬ وذلـــك لتشـــجيع المواهـــب الكتابيـــة عنـــد الشـــباب٬ 

  .)٥(رياض أطفال  في فروعها في غزة وجباليا والنصيرات ثوأقامت الجمعية ثال
واهتمــت الجمعيــة اإلســالمية باألنشــطة الرياضــية٬ ويمكــن القــول أن الجانــب 

الجمعيـة اإلسـالمية حيـث اجتهـدت علـى إنشـاء  الرياضي كان أبرز جوانب نشاط
الِفــَرق فــي مختلــف المجــاالت الرياضــية٬ ونظمــت المســابقات الرياضــية المتعــددة٬ 
وأقامــــت المخيمــــات الصــــيفية بشــــكل مســــتمر وتحتــــوي نشــــرة أصــــدرتها الجمعيــــة 

                                                 
  .۲النظام األساسي للجمعیة اإلسالمیة٬ المادة )۱(
  .۳المصدر السابق٬ المادة )۲(
  .٤المصدر السابق٬ المادة )۳(
  .٥المصدر السابق٬ المادة )٤(
  .۸۹مرجع سابق٬ ص: محمد أبو الروس )٥(
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اإلسالمية في عامها الثاني على صور للفرق الرياضـية التابعـة للجمعيـة٬ وكـذلك 
  .)١(الرياضية التي نظمتها المهرجانات

كمـــا نشـــطت الجمعيـــة فـــي مجـــال تقـــديم المســـاعدات للمحتـــاجين مـــن أمـــوال 
الزكـــاة٬ والقيـــام بالخـــدمات التطوعيـــة لصـــالح المحتـــاجين لإلغاثـــة٬ وربمـــا كانـــت 

علـى إثـر  ١٩٨١عملية مساعدة سكان المعسكرات الوسطى في قطـاع غـزة سـنة 
أبــرز وأوســع األعمــال اإلغاثيــة التــي  العاصــفة الثلجيــة التــي ضــربت المنطقــة مــن

ورغــم القيــود التــي كانــت تفرضــها ســلطات االحــتالل علــى . )٢(قامــت بهــا الجمعيــة
جمع األموال وتوزيعها٬ إال أن الجمعية وجدت الُسـبل لمسـاعدة النـاس مـن خـالل 
جمـع األمـوال وتوزيعهـا بعيـدًا عـن اإلجـراءات اإلداريـة المتبعـة وفـق اآلليـات التــي 

  .سلطات االحتاللتحددها 
وأصدرت سلطات االحتالل أمرًا عسكريًا بإغالق روضـة الجمعيـة اإلسـالمية 
فـي النصــيرات٬ واعترضـت الجمعيــة علـى هــذا القـرار أمــام السـلطات المعنيــة عــن 
طريــق المحــاميين محمــد فــرج الغــول وفــؤاد شــنيورة٬ حيــث أوضــح المحاميــان أن 

يــة يتــيح لهــا العمــل فــي مجــال التعلــيم٬ المــادتين الثالثــة والرابعــة مــن قــانون الجمع
  . )٣(واعتبر المحاميان أن إغالق الروضة مخالف للقانون

وطلبت الجمعية اإلسـالمية قطعـة أرض مـن سـلطات االحـتالل إلقامـة مبنـى 
خــاص بالجمعيــة علــى أرض معســكر الشــاطئ٬ لكــن ضــابط ركــن الداخليــة أوري 

يط هيكلــــي لمعســــكر جيجــــك رفــــض الطلــــب٬ وعّلــــل الــــرفض بأنــــه ال يوجــــد تخطــــ

                                                 
  ".الجمعیة اإلسالمیة في عامھا الثاني"شرة صادرة عن الجمعیة اإلسالمیة بعنوان ن )۱(
  .۸۹مرجع سابق٬ ص: محمد أبو الروس )۲(

  .43ע٬ שם: סלע ואברהם משעל שאול
انظر نص الرسالة الصادرة من مكتب المح�امیین محم�د ف�رج الغ�ول وف�ؤاد ش�نیورة إل�ى  )۳(

م���ن أرش���یف مدیری���ة الداخلی���ة  ۱۹۸٥-۱۲-۲۲ض���ابط رك���ن الش���ئون االجتماعی���ة بت���اریخ 

  ).۹ملحق رقم ( .اإلسرئیلیة
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وكـــذلك تـــم رفـــض تخصـــيص قطعـــة أرض لبنـــاء نـــادي الجمعيـــة فـــي . )١(الشـــاطئ
أي مبـــرر "معســـكر الشـــاطئ٬ وعلـــل ضـــابط ركـــن الداخليـــة رفضـــه بأنـــه ال يوجـــد 

بتخصــيص أرض عائــدة ألمــالك الحكومــة لغايــة إقامــة نــادي؛ حيــث أن الحكومــة 
  .)٢("قد خصصت أرض لنادي في المنطقة

سالمية بالحصول على قطعة أرض إلقامـة المبنـى الـدائم اهتمت الجمعية اإل
وّجــه  ١٩٧٨-٤-٢٤وبتــاريخ .)٣(١٩٧٦والمالعــب الخاصــة بالجمعيــة مــن العــام 

مدير الداخلية العربي عبـد القـادر أبـو سـليم رسـالة إلـى رئـيس الجمعيـة اإلسـالمية 
ة ال مــانع مــن اســتعمال قطعــة األرض المطلوبــة كملعــب للجمعيــ"أعلمــه فيهــا أنــه 

وتــــم الحصــــول علــــى أرض الملعــــب٬ . )٤("بــــدون تحريــــر عقــــد فــــي هــــذه المرحلــــة
  . )٥(١٩٧٨-٥-٤واتخذت الجمعية قرارًا بالعمل فيها واستخدامها بتاريخ 

بهــــدم مبــــاني ومالعــــب  ١٩٨٥-١-٢١وقامــــت ســــلطات االحــــتالل بتــــاريخ 
الجمعيــة اإلســالمية التــي كانــت قائمــة علــى مســاحة قــدرها عشــرة دونمــات شــمال 

ـــام مكتـــب الرضـــوان معســـ ـــة ق ـــى تكليـــف مـــن إدارة الجمعي ـــاًء عل كر الشـــاطئ٬ وبن
الهندســـي بتقـــدير الخســـائر التـــي لحقـــت بالجمعيـــة بمـــا قيمتـــه عشـــرة آالف دينـــار 

وبنــــاًء عليــــه رفعــــت الجمعيــــة اإلســــالمية شــــكوى لســــلطات االحــــتالل٬ . )٦(أردنــــي
شـكوى وطالبت بتعويضات عن الضرر الذي لحق بها٬ وأوضحت الجمعية فـي ال

أنها حصلت على هذه األرض بعقد إيجار مـن الحكومـة٬ حيـث مارسـت الجمعيـة 
                                                 

انظر ن�ص الرس�الة الموجھ�ة م�ن أوري جیج�ك إل�ى رئ�یس الجمعی�ة اإلس�المیة بالش�اطئ  )۱(

  .من أرشیف الداخلیة. ۱۹۷۷-۸-۲۱بتاریخ 
انظ��ر ن��ص رس��الة ض��ابط رك��ن الداخلی��ة أوري جیج��ك إل��ى رئ��یس الجمعی��ة اإلس��المیة  )۲(

  ).۱۰ملحق رقم ( .۱۹۷۷-۱۰-۱۲بتاریخ 
  .۱۹۷٦-۱۱-۳۰بتاریخ  ۹انظر محضر االجتماع العادي لمجلس اإلدارة رقم  )۳(
انظ��ر ن��ص رس��الة م��دیر الداخلی��ة عب��د الق��ادر أب��و س��لیم الموجھ��ة إل��ى رئ��یس الجمعی��ة   )٤(

  .۱۹۷۸-٤-۲٤اإلسالمیةبتاریخ 
  .۱۹۷۸-٥-٤یخ بتار ۲۹انظر نص محضر االجتماع العادي لمجلس اإلدارة رقم  )٥(
ملح�ق رق�م ( .انظر نص تقریر مكتب الرضوان الھندسي من أرشیف الجمعی�ة اإلس�المیة )٦(

۱۱.(  
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األنشــطة عليهــا لمــدة عشــر ســنوات٬ واعتبــرت الجمعيــة أن القــرار غيــر قــانوني٬ 
  .)١(وطالبت بتعويضات عن الخسائر المالية٬ وكذلك توفير قطعة أرض بديلة
ة شـــهرية وعنـــدما توجهـــت الجمعيـــة اإلســـالمية بطلـــب تـــرخيص إصـــدار مجلـــ

-١٢-٬٢٨ كان رد مدير الداخلية عبـد القـادر أبـو سـليم بتـاريخ )الرسالة(بعنوان 
ـــة علـــى موافقـــة إدارة الشـــئون العربيـــة قبـــل  ١٩٧٧ ـــه يجـــب أن تحصـــل الجمعي أن

  .)٢(الشروع في إصدار هذه المجلة
وورد في تقـارير دائـرة التفتـيش التابعـة للداخليـة أن الجمعيـة اإلسـالمية كانـت 

ض المخالفات في مجال جمع التبرعـات وتوزيعهـا إمـا إلـى المسـاجد أو ترتكب بع
  . )٣(للفقراء والمحتاجين دون علم أو إذن الداخلية

وتعّرضــــت الجمعيــــة للكثيــــر مــــن المضــــايقات حيــــث رفضــــت الداخليــــة مــــنح 
الـثلج  لتبرعـات لصـالح المتضـررين مـن كارثـةالجمعية اإلسالمية تصريحًا لجمع ا

٬ حيـث أمطـرت السـماء ثلجـًا فـي ذلـك العـام٬ ى وديـر الـبلحفي المعسكرات الوسط
. )٤(األمــــر الــــذي ألحــــق الكثيــــر مــــن األضــــرار فــــي بيــــوت وممتلكــــات المــــواطنين

ورفضـــت الداخليـــة الســـماح للجمعيـــة اإلســـالمية إدخـــال مبلـــغ خمســـة آالف دينـــار 
أردنــي كمســاعدات قادمــة مــن الخــارج لــدعم األنشــطة الرياضــية وٕاعــداد مالعـــب 

طــائرة وكــرة الســلة والتــنس األرضــي واســتكمال تجهيــز مالعــب كــرة القــدم٬ لكــرة ال

                                                 
انظر نص الرسالة الصادرة عن مكتب المحامیین محم�د ف�رج الغ�ول وف�ؤاد ش�نیورة إل�ى  )۱(

  .من أرشیف الجمعیة اإلسالمیة ۱۹۸٥-۱۲-۲۲ضابط ركن التعویضات بتاریخ 
م��دیر الداخلی��ة عب��د الق��ادر أب��و س��لیم الموجھ��ة إل��ى رئ��یس الجمعی��ة انظ��ر ن��ص رس��الة  )۲(

  .۱۹۷۷-۱۲-۲۸اإلسالمیة بتاریخ 
انظر نص الرسالة الموجھة من مركز تفتیش الجمعیات عبد الخالق بدوان إلى مدیر ع�ام  )۳(

  .۱۹۸۰-۱۰-۱الداخلیة بتاریخ 
سلیم إلى السید خلی�ل القوق�ا  انظر نص الرسالة الموجھة من مدیر الداخلیة عبد القادر أبو  )٤(

  ).۱۲ملحق رقم (.۱۹۸۰-۱۱-۱٦رئیس  الجمعیة اإلسالمیة بتاریخ 



 

- ۱۸۹  - 
 

 ١٩٨٢ورفضــــت ســــلطات االحــــتالل عــــام . )١(وشــــراء بعــــض األدوات الرياضــــية
 ورفضت سـلطات االحـتالل. )٢(السماح للجمعية بافتتاح  فرع لها في بيت حانون

لصــالح  الســماح بجمــع تبرعــات زكــاة المــال مــن المملكــة العربيــة الســعودية كــذلك
  ٬)٣(الجمعية اإلسالمية

وواظبـت الجمعيــة اإلســالمية علــى إجــراء االنتخابــات الدوريــة لتشــكيل مجلــس 
اإلدارة٬ وجـــاء المجلــــس األول بــــدون انتخابــــات ألنــــه المجلــــس التأسيســــي٬ وكــــان 

خليـل : مكونًا من مجموعة من الشباب جمـيعهم فـي العشـرينات مـن عمـرهم٬ وهـم
ماضــي أمينــًا للســر٬ وســعيد بخيــت أمينــًا للصــندوق٬  القوقــا أمينــًا عامــًا٬ وخمــيس

وعلــي أبــو القمصــان مشــرفًا صــحيًا٬ وٕاســماعيل أبــو شــنب وأحمــد موســى مشــرفان 
  . )٤(رياضيان٬ ومحمد بارود مشرفًا ثقافياً 

حافظ خمسة من أعضاء مجلس  ١٩٨٠ونتيجة لالنتخابات التي جرت سنة 
همـا محمـد حمـادة وخليــل  اإلدارة علـى عضـويتهم٬ ودخـل معهـم عضــوان جديـدان

نوفل٬ كما تم استحداث منصب نائب الرئيس والذي لم يكن موجودًا في المجلـس 
بقـي خليـل القوقـا رئيسـًا  ١٩٨٣وفـي العـام . )٥(األول٬ وشغله إسـماعيل أبـو شـنب

للجمعيــــة٬ وانضــــم إلــــى عضــــوية مجلــــس اإلدارة حمــــاد الحســــنات نائبــــًا للــــرئيس٬ 

                                                 
انظر نص الرسالة الموجھة من مدیر عام الداخلیة عبد الق�ادر أب�و س�لیم إل�ى رئ�یس قس�م  )۱(

ونص الرسالة الموجھة من أوري جیجك ضابط ركن الداخلیة . ۱۹۸۱-۳-۲الخدمات بتاریخ 

  .۱۹۸۱-٦-۱٥ل القوقا رئیس الجمعیة اإلسالمیة بتاریخ إلى السید خلی
انظر نص الرسالة الموجھة من عبد الخالق بدوان ُمرّكز تفتیش الجمعی�ات العثمانی�ة إل�ى  )۲(

  .۱۹۸۲-۸-۳السید رئیس الجمعیة اإلسالمیة بغزة بتاریخ 
یل القوقا انظر نص الرسالة الموجھة من أوري جیجك ضابط ركن الداخلیة إلى السید خل )۳(

  .۱۹۸۱-۷-۱۹رئیس الجمعیة اإلسالمیة بتاریخ 
انظ��ر الرس��الة الموجھ��ة م��ن ض��ابط رك��ن الداخلی��ة أوري جیج��ك إل��ى الس��ید خلی��ل القوق��ا  )٤(

  .۱۹۷٦-۱۱-۷بتاریخ 
انظ��ر ن��ص الرس��الة الموجھ��ة م��ن م��دیر ع��ام الداخلی��ة عب��د الق��ادر أب��و س��لیم إل��ى رئ��یس  )٥(

  .۱۹۸۰-٥-۲٦الجمعیة اإلسالمیة بتاریخ 
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جـــرى  ١٩٨٥وفـــي انتخابـــات ســـنة . )١(وعضـــوية صـــالح شـــحادة ومحمـــد شـــهاب
تغيير على رئاسة الجمعية إذ أصبح أحمد بحر أمينًا عامـًا للجمعيـة بينمـا أصـبح 

لكــن الشـيخ أحمـد بحــر غـادر غـزة إلــى . )٢(خليـل القوقـا عضــوًا فـي مجلـس اإلدارة
الســـودان إلكمـــال دراســـته فـــتم انتخـــاب خليـــل القوقـــا مجـــددًا أمينـــًا عامـــًا للجمعيـــة 

  . )٣(اإلسالمية
بشـــكل عـــام تمكنـــت الجمعيـــة اإلســـالمية مـــن االســـتفادة مـــن التـــرخيص الـــذي 
حصلت عليه٬ وتغّلبت على العقبات التي تعّرضت لها واستطاعت أن تعمل مـن 
خالل ثالثة أفرع في قطـاع غـزة٬ وحققـت تواصـًال فعـاًال مـع قطاعـات واسـعة مـن 

وتكـوين قيـادات شـابة النـاس٬ وسـاهم هـذا فـي نشـر الفكـرة اإلسـالمية بـين النـاس٬ 
  .لفتت أنظار المجتمع٬ مثل خليل القوقا وأحمد بحر وٕاسماعيل أبو شنب

* * * * * *  
لقــد تأسســت الجمعيــة اإلســالمية والمجمــع اإلســالمي اســتنادًا لــنفس القــانون٬ 
وكــــان ُيســــمح لهمــــا بنــــاء علــــى التــــرخيص العمــــل فــــي نفــــس المجــــاالت٬ وقامــــت 

صيرات وجباليا٬ أما المجمع فقد افتـتح فروعـًا لـه الجمعية بافتتاح فروع لها في الن
ويبـــدو أن الحركـــة أرادت مـــن . فـــي حـــي الشـــجاعية وكـــذلك فـــي مدينـــة خـــانيونس

الترخيصـــــين لمؤسســـــتين مـــــع فروعهمـــــا تغطيـــــة كـــــل أو أغلـــــب منـــــاطق القطـــــاع 
  .بحاضنات ألنشطة مرخصة

 الجمعيـة اإلسـالمية تميـزت بنشـاطها الرياضـي أما على صعيد األنشطة فـإن
فــي مجــال كــرة القــدم٬ إضــافة إلــى بعــض األنشــطة الثقافيــة الخفيفــة٬ أمــا المجمــع 

                                                 
انظر نص الرسالة الموجھة م�ن رئ�یس وح�دة الت�دقیق واإلرش�اد عب�د الخ�الق ب�دوان إل�ى  )۱(

  .۱۹۸۳-۱-٦رئیس الجمعیة اإلسالمیة بتاریخ 
انظر نص الرسالة الموجھة من مدیر عام الداخلیة عبد الق�ادر أب�و س�لیم إل�ى رئ�یس قس�م  )۲(

  .۱۹۸٥-۱۱-٤الخدمات ومساعد رئیس اإلدارة المدنیة بتاریخ 
انظر نص الرسالة الموجھة من إدارة الجمعیة اإلسالمیة إل�ى م�دیر ع�ام الداخلی�ة بت�اریخ  )۳(

۱۳-۳-۱۹۸٦.  
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اإلسالمي فقد تميز بنشاطه الفني على صعيد النشيد والمسرح٬ إضافة إلى تميـزه 
  .في مجال رياضة تنس الطاولة

وعملت المؤسستان في مجال اإلغاثة وتقديم المساعدات للمحتاجين كـل فـي 
ع اإلسـالمي انتشــر بشـكل واسـع٬ وسـمعته مـألت قطــاع منطقتـه٬ لكـن اسـم المجمـ

ومـا  غزة٬ وأصبح رمزًا لتيـار سياسـي٬ ربمـا يعـود ذلـك لوجـود الشـيخ أحمـد ياسـين
  .يتمتع به من قدرة عالية على التأثير

  جمعية الشابات المسلمات
جمعيــة الشــابات (يعتبــر الــبعض أن اإلخــوان المســلمين هــم الــذين أسســوا 

هــذا غيــر دقيــق٬ حيــث بــادر إلــى تأســيس الجمعيــة مجموعــة ٬ لكــن )١( )المســلمات
من األخوات دون أن يكون لهن عالقات بـاإلخوان المسـلمين٬ وحصـلت الجمعيـة 

٬ وقـد ١٩٨١-٧-٢٢على ترخيص مزاولة النشاط مـن سـلطات االحـتالل بتـاريخ 
أمــل فهمــي الزميلــي رئيســة٬ ونعمــة : )٢(تكــّون مجلــس اإلدارة التأسيســي األول مــن

لعويني وكيلة٬ وسـهيلة مصـطفى السـويطي أمينـة سـر٬ وريـم نـاظم عيسـى محمد ا
أمينــة صــندوق٬ وعضــوية كــل مــن عدلــة خضــر مــيالد٬ ونهــاد مصــطفى الشــرفا٬ 

  .وهالة أسعد األغا

وبدأ مجلس اإلدارة بجمع التبرعات لتأثيث المقـر ومزاولـة األنشـطة٬ وبـدأ 
ـــى نطـــاق  ١٩٨١-٩-١العمـــل الرســـمي فـــي الجمعيـــة بتـــاريخ  محـــدود بســـبب عل

وتمــارس جمعيــة .)٣(نقــص اإلمكانيــات والصــعوبات التــي واجهتهــا فــي بدايــة األمــر
الشـــــابات المســـــلمات نشـــــاطاتها مـــــن خـــــالل مركـــــز جمعيـــــة الشـــــابات المســـــلمات 

                                                 
  .۹۰مرجع سابق٬ ص: محمد أبو الروس )۱(
انظر نص الرسالة الموجھة من مدیر عام الداخلیة عبد الق�ادر اب�و س�لیم إل�ى اآلنس�ة أم�ل  )۲(

  .۱۹۸۱-۷-۲۲بتاریخ الزمیلي رئیسة جمعیة الشابات المسلمات 
  .۱۹۸٤-۷-۸انظر تقریر أنشطة الجمعیة بتاریخ  )۳(
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المرخص من قبل مديريـة التربيـة والتعلـيم٬ ويقـوم المركـز بعقـد دورات متخصصـة 
وتنســيق الزهــور ودورات محــو  للفتيــات مثــل الخياطــة والتطريــز والتريكــو وصــناعة

ــــة٬ ودروس تقويــــة للطالبــــات٬ كمــــا أقامــــت الجمعيــــة مراكــــز تعلــــيم القــــرآن٬  األمي
٬ واتخــذت الجمعيــة شــعارًا لهــا اآليــة )١(وأشــرفت علــى العديــد مــن ريــاض األطفــال

يــا أيهــا النبــي قــل ألزواجــك وبناتــك ونســاء المــؤمنين يــدنين علــيهن مــن (القرآنيــة 
٬ واتخــذت )٢( )يعــرفن فــال يــؤذين وكــان اهللا غفــورًا رحيمــاً  جالبيــبهن ذلــك أدنــى أن

الجمعيــــة لهــــا مجموعــــة مــــن األهــــداف هــــي رعايــــة المــــرأة المســــلمة وحفظهــــا مــــن 
ـــة فـــي  ط المـــرأة اوســـأاالنحـــراف الخلقـــي٬ ونشـــر الثقافـــة اإلســـالمية والعلـــوم الديني

تعليم المرأة المسلمة٬ ورعاية المرأة المسلمة في المجاالت التربوية واالجتماعية٬ و 
  .)٣(المسلمة مهنيًا الخياطة وأشغال اإلبرة٬ وحل مشكالت المرأة المسلمة

انـــب المهنـــي٬ واعتبـــرت الجمعيـــة أن مهنـــة وكانـــت الجمعيـــة تركـــز علـــى الج
٬ فأعـدت الجمعيـة دورات فـي فـن التفصـيل والخياطـة الخياطة مهمة جدًا لكل فتاة

 -كمــا يظهــر مــن التقريــر�عيــة مــدتها تســعة شــهور٬ لكــن يبــدو أن إمكانيــات الجم
لــم يكــن فــي الجمعيــة ســوى خمــس ماكنــات  ١٩٨٤بســيطة ومحــدودة٬ فحتــى عــام 

خياطة٬ وهي غير كافية لعدد الطالبات كما ورد في تقرير أنشطة الجمعية٬ وورد 
وأخيــرًا بالــدعم المــالي تنحصــر أوًال عيــة أن الصــعوبات والمشــاكل فــي تقريــر الجم

مشـاكل ماديـة كبيـرة لزيـادة وتطـوير المشـاريع المختلفـة فالجمعيـة تواجـه للجمعية٬ 
الي العـامين و منـذ حـإدارة الجمعيـة أنـه لـم ُيسـمح لهـا وتؤكـد . التي تنوي القيـام بهـا

  .)٤(بجمع تبرعات من داخل القطاع أو خارجه

                                                 
  .۹۰مرجع سابق٬ ص: محمد أبو الروس )۱(
  .۲النظام األساسي والداخلي لجمعیة الشابات المسلمات٬ المادة )۲(
  .٤المصدر السابق٬ المادة )۳(
  .۱۹۸٤-۷-۸انظر تقریر أنشطة الجمعیة بتاریخ )٤(
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وفـــي بعـــض األحيـــان ســـمحت مديريـــة الداخليـــة لجمعيـــة الشـــابات المســـلمات 
زة شريطة أن يكون جمع التبرعـات بإيصـاالت بجمع التبرعات من داخل قطاع غ

قـــبض ُمَرّقمـــة ومختومـــة مـــن قبـــل مديريـــة الداخليـــة بحيـــث يســـري هـــذا التصـــريح 
لكـن عنـدما طلبـت الجمعيـة تجديـد . )١(اعتبارًا من تاريخه ولمدة ثالثة شـهور فقـط

التصـــريح بجمـــع التبرعـــات مـــن داخـــل قطـــاع غـــزة فقـــد كـــان رد مديريـــة الداخليـــة 
فيمــا يتعلــق بالتضــييق علــى الجمعيــات فقــد أرســل أوري جيجــك رســالة ٬ و )٢(ســلبياً 

القـــانون "ُيـــذّكر فيهـــا بـــأن  ١٩٨٣-١-١إلـــى جمعيـــة الشـــابات المســـلمات بتـــاريخ 
الـــذي بموجبـــه تأسســـت وتعمـــل النـــوادي والجمعيـــات يحظـــر عقـــد أي اجتماعـــات 
وندوات وحفـالت ومعـارض دون الحصـول علـى تصـديق مسـبق مـن قبـل السـلطة 

قبـل "٬ وفـي نفـس الرسـالة يطالـب الجمعيـة بأنـه ينبغـي إعـالم الداخليـة )٣("ّولةالُمخَ 
ويجــــب أن يــــتم اإلعــــالم خطيــــًا عــــن أيــــة ... الموعــــد المحــــدد بشــــهر علــــى األقــــل

  .)٤("مواضيع مطروحة للبحث في االجتماع

وجهـــت مديريـــة الداخليـــة رســـالة إلـــى جمعيـــة الشـــابات  ١٩٨٢مـــارس  ٢ فـــي
أن عــددًا مــن المؤسســات الخيريــة٬ ومــن بينهــا جمعيــة المســلمات تشــير فيهــا إلــى 

الشابات تلقت مساعدات مـن الهيئـة الخيريـة٬ وتحـّذر الرسـالة هـذه الجمعيـات مـن 
قبـــــول أي مســـــاعدات أخـــــرى إال بعـــــد الحصـــــول علـــــى إذن مســـــبق مـــــن مديريـــــة "

                                                 
لموجھة من مدیر عام الداخلیة عبد الق�ادر أب�و س�لیم إل�ى اآلنس�ة أم�ل انظر نص الرسالة ا )۱(

  .۱۹۸۱-۹-۲۳الزمیلي رئیسة جمعیة الشابات المسلمات بتاریخ 
انظر نص الرسالة الموجھة م�ن رئ�یس وح�دة الت�دقیق واإلرش�اد عب�د الخ�الق ب�دوان إل�ى  )۲(

  .۱۹۸۳-۱-۱٦اآلنسة أمل الزمیلي رئیسة جمعیة الشابات المسلمات بتاریخ 
رسالة موجھة من ضابط اإلدارة للشئون الداخلی�ة إل�ى رئیس�ة جمعی�ة الش�ابات المس�لمات  )۳(

  .۱۹۸۳-۱-۱بتاریخ 
رسالة موجھة من ض�ابط اإلدارة للش�ئون الداخلی�ة إل�ى رئیس�ة جمعی�ة الش�ابات المس�لمات )٤(

  .۱۹۸۳-۱-۱بتاریخ 
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إال بعـــد "وكانـــت مديريـــة الداخليـــة تمنـــع القيـــام بـــأي أعمـــال تطوعيـــة . )١("الداخليـــة
ل علـى موافقـة مسـبقة مـن مديريـة الداخليـة يبـين فيهـا نـوع العمـل وتاريخـه الحصو 
٬ وكانــت الداخليــة تعتــرض أحيانــًا علــى بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة٬ )٢("ومكانـه

عليهم الحصول على موافقة مديرية الجهاز "وكانت تطالب موظفي الحكومة بأن 
ــــادي أو ــــس إدارة الن ــــي مجل ــــى  الحكــــومي للســــماح لهــــم باالشــــتراك ف ــــة حت الجمعي

  .)٣("يستطيع ممارسة نشاطه

لكن هـذا ال يعنـي أن اإلخـوان المسـلمين كـانوا بعيـدين عـن جمعيـة الشـابات٬ 
بــدأت الفتيــات النشــطات فــي جماعــة اإلخــوان المســلمين االنتســاب إلــى هــذه فقــد 

٬ خاصـة الفتيـات الالتـي تخـرجن مـن الجامعـة٬ يتضـح ١٩٨٥الجمعية بعد العـام 
  .)٤(ر إلى قائمة أعضاء الجمعية العموميةهذا من خالل النظ

 وبقــي عمـــل جمعيــة الشـــابات المســلمات فـــي ذلــك الوقـــت محصــورًا فـــي األنشـــطة
التقلیدیة التي تؤھل المرأة للحیاة الزوجیة عبر التثقیف أو الت�دریب٬ كم�ا تزودھ�ا 

ببعض المھارات التي ق�د تعینھ�ا ف�ي الحص�ول عل�ى عم�ل ف�ي مج�ال الخیاط�ة أو 

  .السكرتاریة

  العمل النقابي
للمهنيين فـي قطـاع غـزة٬  ثالث جمعيات نقابية ١٩٦٧بعد عام  تأسست

وقـد ُأطِلـَق عليهـا  وهي جمعيـة المحـامين٬ وجمعيـة المهندسـين٬ وجمعيـة األطبـاء٬

                                                 
لعثمانی�ة واألندی�ة عب�د الخ�الق انظر نص الرسالة الموجھة م�ن ُمرّك�ز نفت�یش الجمعی�ات ا )۱(

  ).۱۳ملحق رقم ( .۱۹۸۲-۳-۲بدوان إلى رئیسة جمعیة الشابات المسلمات بتاریخ 
انظ��ر ن��ص الرس��الة الموجھ��ة م��ن أوري جیج��ك إل��ى رئیس��ة جمعی��ة الش��ابات المس��لمات  )۲(

  .۱۹۸٤-۱-۲بتاریخ 
داخلی��ة إل��ى انظ��ر ن��ص الرس��الة الموجھ��ة م��ن یوس��ف الطح��ان ض��ابط اإلدارة للش��ئون ال )۳(

  .۱۹۸۷-۲-۹رئیسة جمعیة الشابات المسلمات بتاریخ 
  .٬ ومقابلة مع رجاء الحلبي۱۹۸٦انظر قائمة عضوات جمعیة الشابات المسلمات سنة  )٤(
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الجمعيــات وقــد حــرص اإلخــوان علــى المشــاركة فــي عمــل هــذه . تجــاوزًا اســم نقابــة
  :التاليمنذ البداية٬ وكانت على النحو ) النقابات(

   نقابة المحامين
تقــّدمت مجموعــة مكونــة مــن تســعة عشــر محاميــًا مــن قطــاع غــزة بتــاريخ 

جمعيــة "باســم  طات االحــتالل لتأســيس جمعيــة نقابيــةبطلــب لســل ١٩٧٢-٧-٢٩
٬ وكــان علــى رأس هــذه المجموعــة المحــامي فــوزي الــدجاني ومــن "نقابــة المحــامين

٬ وزهيــر الـريس٬ وتوفيــق أبــو أبـرز مــن كـان معــه فــرج الصـراف٬ وفــايز أبـو رحمــة
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن هـــذه المجموعـــة خلـــت مـــن أي فـــرد مـــن أفـــراد . )١(غزالـــة

اإلخــوان المســلمين٬ رغــم أنهــا كانــت متنوعــة واشــتملت علــى مســيحيين ومســلمين٬ 
وكان فيها بعض الشخصيات المقربة من اليسار وأخرى ذات عالقة بحركة فتح٬ 

نقابــة المحــامين هــو عــدم وجــود محــامين مــن وســبب غيــاب اإلخــوان عــن تأســيس 
بــين أعضــاء اإلخــوان فــي ذلــك الوقــت٬ كــان اإلخــوان فــي قطــاع غــزة لــديهم نظــرة 
سلبية لمهنة المحاماة على اعتبار أن هذه قوانين وضعية٬ وأن أكثـر مـن يمـارس 

  . )٢(مهنة المحاماة يضطر للدفاع عن متهمين وهو يدرك أنهم ليسوا أبرياء

إلــى أن نقابــة المحــامين لــم تكــن نقابــة بــالمعنى الحقيقــي  وتجــدر اإلشــارة
للنقابــات؛ حيــث لــم تكــن تملــك صــالحية مــنح تــرخيص مزاولــة المهنــة أو ســحب 
الرخصــة مـــن المحـــامي٬ وقــد جـــاء هـــذا فــي المـــادة الثانيـــة مــن القـــانون األساســـي 
لجمعيــة نقابــة المحــامين؛ والتــي نصــت علــى أن عمــل هــذه الجمعيــة يتوافــق مــع 

٬ وقانون مجلس الحقوق رقم ١٩٣٨لسنة  ٣٢ة أحكام قانون المحامين رقم مراعا"

                                                 
انظر ن�ص الطل�ب ال�ذي تق�دمت ب�ھ مجموع�ة المح�امین إل�ى س�لطات االح�تالل للحص�ول  )۱(

  .المحامینعلى ترخیص لجمعیة نقابة المحامین في أرشیف نقابة 
  .مقابلة مع الشیخ أحمد یاسین )۲(
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٬ وتمثلــت أهـــداف الجمعيــة فــي الـــدفاع عــن مصــالح النقابـــة )١("١٩٣٨لســنة  ٣٢
ورفــع مســتوى المحامــاة فــي القطــاع٬ ورعايــة مصــالح أعضــاء الجمعيــة٬ وتنشــيط 

  .)٢(البحوث القانونية٬ وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة

عـدد مـن المحـامين  ١٩٧٢على رئاسة نقابة المحامين منذ عـام  وتعاقب
فـــوزي : لـــم يكـــن مـــن بيـــنهم أي عضـــو مـــن اإلخـــوان٬ وكـــان هـــؤالء بالترتيـــب هـــم

٬ واستمر فايز أبو رحمـة )٤(٬١٩٧٦ وفايز أبو رحمة عام )٣(١٩٧٢الدجاني عام 
قيبـًا ٬ حيـث تـم انتخـاب المحـامي إبـراهيم السـقا ن١٩٨٥نقيبًا للمحامين حتـى عـام 

ــًا  ١٩٨٧وتــم إعــادة انتخــاب فــايز أبــو رحمــة  مــرة أخــرى عــام . )٥(للمحــامين نقيب
  .)٦(للمحامين

ــم يــتمكن اإلخــوان المســلمو  ن مــن الوصــول إلــى رئاســة نقابــة المحــامين ل
طوال فترة الدراسة٬ لكنهم استطاعوا أن يحصـلوا علـى بعـض المقاعـد فـي مجلـس 

فــاز بعضــوية مجلــس اإلدارة  ١٩٧٨م فــي عــا: إدارة النقابــة٬ وكــان ذلــك كمــا يلــي
ـــرؤوف الحلبـــي ٬ وفـــي العـــام )٧(أحـــد المقـــربين مـــن اإلخـــوان وهـــو األســـتاذ عبـــد ال

٬ وهـــو مــــن المقــــربين )٨(فـــاز عــــادل خليفــــة بعضـــوية مجلــــس إدارة النقابــــة ١٩٨١

                                                 
  .۲القانون األساسي لجمعیة نقابة المحامین في قطاع غزة٬ المادة )۱(
  .۳المصدر السابق٬ المادة )۲(
  .۱۹۷۲-۹-۹انظر قرار لجنة االنتخابات بتاریخ  )۳(
-۱۰ انظر رسالة ضابط ركن الداخلیة أوري جیجك إلى األستاذ ف�ایز أب�و رحم�ة بت�اریخ )٤(
۸-۱۹۷٦.  
انظر نص رسالة ضابط رك�ن الداخلی�ة یوس�ف الطح�ان إل�ى الس�ید نقاب�ة المح�امین بغ�زة  )٥(

  .۱۹۸٦-۷-۱٥بتاریخ 
  .۱۹۸۷-۳-۱انظر نص قرار لجنة االنتخابات بتاریخ  )٦(
انظر نص رسالة ضابط ركن الداخلیة أوري جیجك إلى األس�تاذ ف�ایز أب�و رحم�ة بت�اریخ  )۷(

۱۸-٥-۱۹۷۸.  
-۲۱نص رسالة مدیر عام الداخلیة عبد القادر أبو سلیم إلى فایز أبو رحمة بت�اریخ  انظر )۸(
٦-۱۹۸۱.  
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فاز المحامي فـؤاد شـنيورة وعـادل  ١٩٨٥وفي العام . )١(لحركة اإلخوان المسلمين
تمكــن محــامو اإلخــوان  ٬١٩٨٧ وفــي عــام )٢(دارة النقابــةخليفــة بعضــوية مجلــس إ

عـادل خليفـة : من الفوز بثالثة مقاعد فـي مجلـس إدارة النقابـة وكـان الفـائزون هـم
  .)٣(أمينًا للسر٬ ومحمد الدريوي أمينًا للصندوق٬ وعضوية محمد فرج الغول

تشــير المعطيــات الســابقة إلــى أن اإلخــوان المســلمين اســتطاعوا تحقيــق و 
د مؤثر لهم فـي مجلـس إدارة نقابـة المحـامين٬ وشـغل ثالثـة مقاعـد مـن أصـل وجو 

قِبلـون علـى م أن أعضاء اإلخوان لـم يكونـوا يُ سبعة من أعضاء مجلس اإلدارة رغ
دراسة الحقوق٬ وهذا يشير إلى اتساع دوائر التأييـد لإلخـوان فـي أوسـاط المجتمـع 

  .الفلسطيني وشرائحه المتعلمة في قطاع غزة

  لمهندسيننقابة ا
 ٣٤بمبـــــادرة مـــــن  ١٩٧٦-١٢-١٩تأسســـــت نقابـــــة المهندســـــين بتـــــاريخ 

ن مــن خــالل ن المســلمو مهندســًا اجتمعــوا فــي مقــر بلديــة غــزة٬ وقــد شــارك اإلخــوا
المهنــدس إســماعيل أبــو شــنب فــي تأســيس هــذه النقابــة مــع بقيــة القــوى السياســية 

ن فـــي العمـــل ٬ وفـــي هـــذا إشـــارة واضـــحة إلـــى رغبـــة اإلخـــوا)٤(الفلســـطينية األخـــرى
  .المشترك مع اآلخرين من خالل المؤسسات العامة

يــذكر إســماعيل أبــو شــنب أن فكــرة النقابــة ُولــدت فــي بيــت الحــاج رشــاد الشــوا؛ و 
حيــث كــان يجمــع عــددًا مــن المهندســين بشــكل شــهري فــي بيتــه؛ للتباحــث بشــأن 

ي تطـــوير أوضـــاع البلـــد مـــن الناحيـــة الخدماتيـــة٬ وبعـــد نقـــاش متواصـــل اســـتقر رأ
ـــــى تشـــــكيل جمعيـــــة نقابا ـــــة للمهندســـــين٬ لكـــــي يتجمـــــع فيهـــــا كـــــل لمجموعـــــة عل ي

                                                 
  .مقابلة مع األستاذ عادل خلیفة )۱(
انظر نص رسالة ضابط ركن الداخلیة یوسف الطحان إلى رئیس نقاب�ة المح�امین بت�اریخ  )۲(

۱٥-۷-۱۹۸٦.  
  .۱۹۸۷-۳-۱انظر نص لجنة االنتخابات بتاریخ  )۳(
  .۱۹۷٦-۱۲-۱۹انظر نص محضر االجتماع التأسیسي لنقابة المھندسین بتاریخ  )٤(
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المهندسين٬ ويتباحثوا في كيفية تطوير وضـع البلـد وتقويـة مؤسسـاته فـي مواجهـة 
  .)١(سياسات االحتالل

وقد انشغلت النقابة بالعمل لتحقيق مجموعة من األهداف حددتها لنفسها 
ة واحدة٬ وٕازالة كل خالف قد العمل على توحيد األعضاء في أسر "تتمثل في 

ينشأ بينهم٬ وتنظيم عالقاتهم مع الدوائر والمؤسسات واألفراد٬ وحل الخالفات 
وُيضاف إلى ما تقدم فإن . )٢("التي تقع بينهم وبين الغير بسبب ممارسة المهنة

توفير مجاالت العمل لألعضاء٬ وتحسين أحوالهم "الجمعية تسعى إلى 
مصالحهم٬ ومساعدتهم ماديًا عن طريق المعونات االجتماعية٬ والدفاع عن 

  .)٣("والُسَلف

ورغم أن أهداف النقابة تتعلق بالعمل النقابي التخصصي٬ إال أن 
امتدادات فصائلية تتبطن تحت وظائفها التخصصية "النقابات كانت عبارة عن

ويشدد أبو عمرو على أن الدور الوطني .)٤("أهداف تعبوية واهتمامات سياسية
٬ حيث أصبح ١٩٨٢ابات تزايد بعد خروج منظمة التحرير من لبنان سنة للنق

التركيز على العمل الجماهيري المنظم وبناء المؤسسات الوطنية في األرض 
والمتابع ألنشطة نقابة المهندسين يجد أن التركيز كان منصبًا على . )٥(المحتلة

كثر بكثير من دعم صمود المهندس لكي يتمكن من البقاء فوق أرض الوطن؛ أ
  .االهتمام بالجانب الهندسي المهني

                                                 
  .مقابلة مع إسماعیل أبو شنب  )۱(
دلیل المھندس الفلسطیني٬ إص�دار نقاب�ة المھندس�ین محافظ�ات غ�زة٬ س�نة : أنور عطا هللا )۲(

  .٬۱۸ ص۱۹۹۹
  .۱۸المرجع السابق٬ ص )۳(
ول ال�دیمقراطي ف�ي فلس�طین٬ م�واطن المؤسس�ة المجتم�ع الم�دني والتح�: زیاد أب�و عم�رو )٤(

  .٬٦۸ ص۱۹۹٥الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة٬ رام هللا٬ فلسطین٬ 
  .٦٦المرجع السابق٬ ص)٥(
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لمشاركة من خالل نقابة ت حركة اإلخوان اهتمامًا كبيرًا لوقد أول
المهندسين٬ وحرصت على المشاركة في االنتخابات الدورية لمجلس إدارة 
النقابة٬ خاصة في سنوات الثمانينات حيث احتدم التنافس بين حركة اإلخوان 

التحرير الفلسطينية في مجال الحصول على التأييد  وبين فصائل منظمة
الشعبي٬ وكانت النقابات المهنية ُتعتبر أحد المؤشرات الدالة على مدى تواجد 

  .)١(وشعبية الفصائل الفلسطينية

أخذت االنتخابات تجري بشكل منتظم منذ تأسيس النقابة٬ لكن في 
تالل يسمح بظهور أي البداية لم يكن هنالك كتًال حزبية؛ حيث لم يكن االح

: نشاط ذو طابع سياسي٬ وتشكلت نتيجة التفاعالت مجموعتان من المهندسين
يحيى (المجموعة األولى تتكون من المهندسين المشتغلين في األشغال مثل 

٬ والمجموعة الثانية تتكون من المجموعة التي تعمل في )الخطيب وجمال سكيك
ومن يؤيدهم من المهندسين٬ وكانت ) عقيل مطر ومحمد مهنا(بلدية غزة مثل 

  .)٢(تركيبة المجلس األول والثاني مناصفة بين المجموعتين تقريباً 

ومن خالل مراجعة أسماء أعضاء مجالس اإلدارة المتعاقبة نجد أن 
مجالس اإلدارة منذ  مجلس اإلدارة  حركة اإلخوان كان لها تواجد في أغلب

في : األسماء بالترتيب كالتالي٬ و ٬١٩٨٧ وحتى العام ١٩٧٧التأسيسي عام 
مّثل  ٬١٩٧٨ وكذلك في أول مجلس منتخب عام ١٩٧٧المجلس التأسيس سنة 

٬ وفي المجلس الثالث مّثل اإلخوان )٣(اإلخوان المهندس إسماعيل أبو شنب
 ٬١٩٨٠ وفي المجلس الرابع عام )٤(المهندس إسماعيل أبو شنب أمينًا للصندوق

                                                 
  .مقابلة مع المھندس إسماعیل أبو شنب )۱(
  .المصدر السابق  )۲(
  .۲۰مرجع سابق٬ ص: أنور عطا هللا )۳(
  .۲۰المرجع السابق٬ ص)٤(
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أما مجلس اإلدارة الثامن الذي جرت  ٬)١(للنقابةفاز إسماعيل أبو شنب رئيسًا 
فقد فاز بعضوية مجلس اإلدارة من اإلخوان كل من  ١٩٨٥انتخاباته في سنة 

المهندس عماد العلمي وٕاسماعيل أبو شنب٬ أما المجلس التاسع الذي جرت 
فقد فاز بعضويته من اإلخوان إسماعيل أبو شنب٬ بينما  ١٩٨٧انتخاباته سنة 

  .)٢(ماد العلمي من الفوزلم يتمكن ع

ُيالحظ أن إقبال المهندسين على التفاعل مع االنتخابات لم يكن كبيرًا٬ 
ذلك أن اكتمال النصاب القانوني في اجتماعات الجمعية العمومية لم  ودليل

يتوفر من االجتماع األول في أي دورة من الدورات االنتخابية٬ ولو أخذنا مثاًال 
لوجدنا أن  ١٩٨٧- ١-٩العمومية العادي بتاريخ  على ذلك اجتماع الجمعية

ُعقد  ١٩٨٧-١-٬١٦ وبتاريخ )٣(مهندسين فقط ١٠٣عدد الحاضرين فيه 
٬ بينما بلغ عدد )٤(مهندساً  ١٤٢اجتماع آخر للجمعية العمومية٬ فحضره 

٬ أي أن )٥(١٩٨٧مهندسًا سنة  ١٠٠٠المهندسين المسجلين في الجمعية حوالي 
من مجمل % ١٥ضور الجمعية العمومية لم تتجاوز الـنسبة المتفاعلين مع ح

وٕاذا نظرنا إلى أصوات المقترعين فإننا نجد أن أعلى األصوات . أعضاء النقابة
حصل عليها سعد خرما وهو من أعضاء حركة فتح في  ١٩٨٧في انتخابات 

من أصوات أعضاء الجمعية % ٬٢١ أي بنسبة )٦(صوتاً  ٢١١النقابة٬ وبلغت 
 ١٧٥ا ممثل حركة اإلخوان إسماعيل أبو شنب فقد حصل على أم. العمومية

تقريبًا من أعضاء الجمعية العمومية٬ وبلغ عدد % ١٧صوتًا أي بنسبة 
                                                 

  .۲۱ص المرجع السابق٬)۱(
  .۳٤۱محاضر اجتماعات مجلس إدارة جمعیة المھندسین في قطاع غزة٬ ص )۲(
  .۳۲۹المرجع السابق٬ ص)۳(
  .۳۳٦المرجع السابق٬ ص)٤(
وتج��در اإلش��ارة إل��ى أن اإلحص��ائیات ال��واردة ف��ي . ۲٦مرج��ع س��ابق ص: أن��ور عط��ا هللا )٥(

مھندس�ا٬ً وال  ۹۱۳ بل�غ ۱۹۸٦من دلی�ل المھن�دس ُتفی�د ب�أن ع�دد المھندس�ین س�نة  ۲٦صفحة 

  .۱۹۸۸مھندساً سنة  ٬۱۰٦٤ بینما وصل عددھم إلى ۱۹۸۷یوجد ذكر لسنة 
  .۳٤۱محاضر اجتماعات مجلس إدارة جمعیة المھندسین٬ ص )٦(
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األصوات التي حصل عليها عماد العلمي٬ والذي لم ينجح في هذه االنتخابات٬ 
  .تقريبًا من أصوات أعضاء الجمعية العمومية% ٬١٤ أي بنسبة )١(صوتاً  ١٤٤

من األرقام السابقة أن اإلقبال على المشاركة في انتخابات  يتضح
جمعية المهندسين لم يكن كبيرًا٬ وفي هذا إشارة إلى أن الجمعية لم تكن تالمس 
هموم ومصالح المهندسين بقدر ما كانت تهتم بكونها إحدى عناوين العمل 

ريصة وتجدر اإلشارة إلى أن حركة اإلخوان لم تكن ح. الوطني في قطاع غزة
على المشاركة بأعداد كبيرة من المرشحين٬ وٕانما بعدد محدود فقط٬ مرشحان أو 

اإلخوان كانوا يريدون أن  ويرجع السبب في ذلك إلى أن ثالثة على أكثر تقدير٬
ُيثبتوا وجودهم وحضورهم فقط؛ ليس أكثر من ذلك٬ إضافة إلى أنهم لم يكونوا 

ل على أكثر من عضوين في مجلس يمتلكون القاعدة النقابية الكافية للحصو 
إدارة النقابة٬ وكان هذا هو شأن أغلب الفصائل المشاركة في االنتخابات٬ 

وفي أغلب األحيان كانت فصائل منظمة  ٬سةيّ سَ فالقاعدة النقابية لم تكن مُ 
التحرير تخوض االنتخابات موحدة٬ وٕاذا اعتبرنا نسبة األصوات التي حصل 

٬ وأقل األصوات التي حصل %٢١ال تتجاوز الـ عليها مؤيدو المنظمة فإنها
من عدد أعضاء الجمعية % ١٤عليها مؤيدو اإلخوان فإنها لم تنخفض عن الـ

   .العمومية

يذكر زياد أبو عمرو أن اإلخوان المسلمين فازوا في نقابة المهندسين 
بعد أن فازوا بأغلبية المقاعد عام  ١٩٨٧بمقعد واحد فقط في انتخابات "

ويسوق أبو عمرو هذه المقارنة في سياق التدليل على أن شعبية . )٢("١٩٨١
٬ لكن هذا االستنتاج غير ١٩٨٧حركة اإلخوان قد انخفضت قبيل انتفاضة عام 

                                                 
  .۳٤۱المصدر السابق٬ ص)۱(
 .٤۰الحركة اإلسالمیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة٬ مرجع سابق٬ ص: زیاد أبو عمرو)۲(
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لم يفز اإلخوان  ١٩٨١دقيق ألنه مبني على معلومات غير صحيحة٬ ففي العام 
ب فلم يفز بأغلبية المقاعد٬ وكان فوزهم فقط بمنصب النقيب٬ أما بقية المناص

بها مرشحو اإلخوان٬ إضافة إلى أن اإلخوان لم يتقدموا لتلك االنتخابات بأكثر 
  .من مرشح واحد

  نقابة األطباء

٬ لكنها توقفت عن العمل مع بداية ١٩٤٥تأسست الجمعية الطبية عام 
االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة٬ وبدأ التفكير في العمل على إحياء النقابة على 

من  ١٩٧٢من األطباء الشباب الذين قدموا إلى قطاع غزة عام  يد مجموعة
٬ ومن أبرز هؤالء رباح مهنا )جمع الشمل(جمهورية مصر العربية وفق نظام 

  .)١(وعبد العزيز الرنتيسي ومحمود الزهار ويوسف عوض اهللا وغيرهم
خاض هؤالء األطباء مجموعة من المعـارك المطلبيـة ضـد سـلطات االحـتالل فـي 

٬ ومــــن أشــــهرها التصــــدي لقــــرار االحــــتالل الــــذي فــــرض ١٩٧٤و ١٩٧٣عــــامي 
بموجبــه علــى المــواطنين دفــع رســوم التــأمين الصــحي٬ وأكــدوا خــالل االحتجاجــات 

كمــا . أنــه ال يجــوز لالحــتالل تغييــر القــوانين المعمــول بهــا فــي األراضــي المحتلــة
٬ حّرضت هذه المجموعـة األطبـاء علـى إعـالن اإلضـراب بهـدف تحسـين الرواتـب

ليـرة إسـرائيلية  ١٤٠٠ليرة إسـرائيلية إلـى  ٨٠٠وبالفعل نجحوا في رفع الراتب من 
  .)٢(١٩٧٤في العام 

تشّجع األطباء بسبب هذه النجاحات٬ وواصلوا احتجاجاتهم واعترضوا 
على تدّخل جيش االحتالل في المستشفيات لمالحقة المناضلين الجرحى وهم 

ه المجموعة من إعادة إحياء الجمعية تمكنت هذ ١٩٧٨تحت العالج٬ وفي العام 

                                                 
 .ومقابلة مع یوسف عوض هللا. ح مھنامقابلة مع ربا )۱(
 .ومقابلة مع یوسف عوض هللا. مقابلة مع رباح مھنا )۲(
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الطبية؛ كإطار نقابي يجمع كل األطباء ويدافع عن مصالحهم٬ وعندما جرت 
لم يفز أحد من اإلخوان المسلمين٬ لكن يبدو أنهم كانوا  ١٩٧٩االنتخابات سنة 

قد وضعوا نصب أعينهم التغلغل في النقابة والوصول إلى قيادتها٬ وفي هذا 
والذي لم يفز في انتخابات - مهنا أن إبراهيم المقادمة  المجال يذكر رباح

إن كنتم قد فزتم هذه المرة٬ فانا أعدك بأننا سنفوز "قال لمهنا بكل ثقة  -١٩٧٩
  .)١("بكل المقاعد في المرات القادمة٬ المستقبل لنا نحن اإلسالميين وليس لكم

 وبالفعل فقد فاز مرشحو اإلخوان بأربعة مقاعد من أصل أحد عشر
٬ وٕان كان الترشيح ١٩٨١مقعدًا في االنتخابات التالية والتي جرت سنة 

واالنتخاب كان على أساس فردي٬ ولم يكن على أساس فصائلي في ذلك 
وُيعتبر هذا المجلس من أهم مجالس النقابة ألنه ضم الفصائل الرئيسية . الوقت

كن هؤالء من ٬ وتم)اإلخوان المسلمين وفتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين(
يومًا شمل أغلب مرافق الحياة في قطاع  ٢١التعاون في إدارة إضراب استمر 

غزة٬ وجلب تضامن شخصيات ومؤسسات الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 
٢(١٩٤٨(.  

يذكر إبراهيم المقادمة أن حركة اإلخوان لم يكن لديها الكثير من 
بعة أطباء في انتخابات الجمعية رّشحت أر  ١٩٨١األطباء٬ لكنها في شهر يناير 

الطبية ففازوا جميعًا٬ وهذا جعل الحركة تشعر بأن ثقة الناس بها كبيرة رغم قلة 
  .)٣(عددها

لكن حدث أمر  ًا٬بسيط بدأ العمل النقابيويذكر إبراهيم المقادمة أن 
حيث قامت مجموعة من جنود  ٬أتاح للجمعية الطبية أن تبرز على الساحة

                                                 
 .مع رباح مھنامقابلة  )۱(
 .ومقابلة مع إبراھیم المقادمة. ومقابلة مع یوسف عوض هللا. مقابلة مع رباح مھنا )۲(
  .مقابلة مع إبراھیم المقادمة )۳(
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عيادات بمهاجمة  ١٩٨١/نوفمبر/٢٥ ة لضريبة الدخل بتاريخاالحتالل تابع
وضرب الجنود انطوان شحيبر  عليهم ضرائب باهظة٬ توفرض ٬األطباء
 للجمعية الهيئة اإلدارية وعلى األثر اجتمعت ٬ألطباءفثار غضب ا ٬وحبسوه

 راً اقر اتخذت و  ٬الطبية في مستشفى الشفاء مع العديد من أطباء المستشفى
وأصدرت النقابة بيانًا بإعالن . )١(٢٦/١١/١٩٨١ ذلك بتاريخ كانو  ٬اإلضرابب

؛ ربما إلعطاء االنطباع بأن )٢(اإلضراب موقعًا باسم الهيئة العامة للنقابة
اإلضراب جاء بإرادة جميع األطباء٬ وكذلك لتفادي أي ضغوط محتملة من قبل 

ه لكي يشمل ولم يقتصر األمر عند التنسيق بين األطباء بل تعدا. االحتالل
أغلب الشرائح الفاعلة في المجتمع٬ ويتضح هذا من خالل بيان الدعم والتأييد 
الصادر عن مجموعة من مؤسسات قطاع غزة في نفس اليوم الذي صدر فيه 

  .)٣(بيان الجمعية الطبية

لم يكن عند أحد من األطباء تجربة سابقة في  "ويقول المقادمة أنه  
كان رئيس و  ٬جلست أنا والدكتور الزهار ٬ارماً ولكن كان الغضب ع ٬اإلضراب

مواثيق اإلضرابات  ووضعنا مع مجموعة أطباء ذلك الوقت٬ الجمعية في
  .)٤("اتلم يكن لدينا خبرة باإلضرابحيث من اهللا  اً توفيقأن النجاح كان والحقيقة 

يومًا٬ وأن قيادة اإلخوان كانت  ٢١ويذكر المقادمة أن اإلضراب استمر 
جتماع دائم٬ وكان يصلهم كل يوم تقرير عن سير اإلضراب٬ ويقول في حالة ا

ما الذي تريدونه : المقادمة أن أحد قيادات الحركة سأله في اجتماع رسمي للقيادة
نحن أمام احتمالين٬ األول أن يستجيب "كأطباء من اإلضراب٬ فأجاب المقادمة 

                                                 
  .56ע٬ שם: סלע ואברהם משעל ולשא. مقابلة مع إبراھیم المقادمة )۱(
 .۱۹۸۱-۱۱-۲۹صحیفة القدس بتاریخ  انظر نص بیان الجمعیة الطبیة في) ۲(
انظر نص البیان الص�ادر ع�ن بلدی�ة غ�زة وجمعی�ة المھندس�ین ونقاب�ة المح�امین والغرف�ة  )۳(

 .۱۹۸۱-۱۱-۲۹التجاریة في صحیفة القدس بتاریخ 
  .مقابلة مع إبراھیم المقادمة )٤(
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الحتالل يجب أن االحتالل لمطالبنا٬ وفي هذا درس للناس بأن التعامل مع ا
يكون عن طريق االحتجاج واإلضرابات الطويلة والمستمرة٬ خاصة وأن أقصى 
. ما كان يحدث من احتجاجات في ذلك الوقت لم يكن يتعدى المظاهرة

واالحتمال الثاني أن يقمعنا االحتالل٬ وحينها سيتأكد عامة الناس أن االحتالل 
الي ستتولد قناعة بأن الجهاد هو لن يقبل تلبية أدنى المطالب والحقوق٬ وبالت

  .)١("الوسيلة واألسلوب األنسب

ويذكر المقادمة أن أكثر المؤسسات في قطاع غزة شاركت في 
اإلضراب٬ وفي أحد اللقاءات قال رئيس الجمعية الطبية الدكتور محمود الزهار 
لسلطات االحتالل إذا كان شعبنا قد أضرب ضد بريطانيا ستة أشهر٬ فسُنضرب 

  .)٢(ستة أشهر وزيادة يوم ضدكم

لقد دعمت حركة اإلخوان اإلضراب بكل ما أوتيت من قوة٬ وأخرجت 
المظاهرات من المساجد٬ وتصدى شبابها لقوات االحتالل٬ حتى أن المؤسسات 
التي جاءت من الضفة الغربية لكي تتضامن معنا لمست حجم الحضور 

  .)٣(اإلسالمي في فعاليات اإلضراب

مع اإلضراب واسعًا٬ وقد أصدرت مختلف  كان تضامن الناس
المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة بيانات استنكار للسياسة اإلسرائيلية؛ 
وتأييدًا للجمعية الطبية في إضرابها٬ ومن أمثلة ذلك بيان صادر عن الجامعة 

٬ وفي )٥(٬ إضافة إلى بيان صادر عن بلديتي رام اهللا والبيرة)٤(اإلسالمية بغزة
السياق صدرت بيانات دعم وتأييد عن الجمعية اإلسالمية واتحاد النقابات  نفس

                                                 
  .صدر السابقالم)۱(
  .المصدر السابق)۲(
  .المصدر السابق)۳(
 .۱۹۸۱-۱۱-۲۹انظر نص البیان في صحیفة القدس  )٤(
 .۱۹۸۱-۱۱-۳۰انظر نص البیان في صحیفة القدس بتاریخ  )٥(
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خصصت صحيفة القدس افتتاحيتها  ١٩٨١- ١١-٬٣٠وبتاريخ )١(العمالية
للحديث عن اإلضراب وتوجيه التحية والدعم لفعاليات اإلضراب في قطاع 

مام ٬ وأعلنت جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة عن افتتاح عياداتها أ)٢(غزة
جميع المواطنين لتسهيل حصولهم على العالج خاصة بالنسبة للحاالت 

زار وفد من القدس بلدية غزة والجمعية  ١٩٨١- ١٢- ٬٢ وبتاريخ )٣(الطارئة
٬ وبتاريخ )٤(الطبية للتعبير عن التضامن مع المطالب العادلة للجمعية الطبية

ذلك اتحاد صدرت بيانات عن بلديتي خانيونس ودير البلح وك ١٩٨١-١٢-٥
صدر بيان تأييد  ١٩٨١- ١٢- ٬١٠ وبتاريخ )٥(الموظفين بوكالة الغوث بغزة

وتضامن مشترك عن رؤساء بلديات طولكرم وقلقيلية وعنبتا وسلفيت وجنين 
وطوباس٬ وأعلنت هذه البلديات إضرابًا تضامنيا مع غزة في نفس اليوم الذي 

المحالت والصيدليات ٬ ولجأت قوات االحتالل إلى فتح )٦(صدر فيه البيان
٬ فعندما كانت تقوم سلطات االحتالل بفتح الصيدليات المغلقة٬ كان )٧(بالقوة

يقوم الناس بحراسة هذه الصيدليات٬ ولم ُتسّجل أي حادثة سرقة من هذه 
  .)٨(الصيدليات٬ فيئس االحتالل٬ وتوقف عن فتح الصيدليات بالقوة

قال الحاكم العسكري لم تستجب سلطات االحتالل لمطالب اإلضراب٬ و 
للدكتور الزهار ها أنتم صعدتم على الشجرة٬ سأرى كيف بإمكانكم أن تنزلوا 
عنها٬ وفي هذه األثناء بدأت بعض مظاهر اإلعياء تظهر على األطباء٬ وهدد 

                                                 
انظ��ر ن��ص بی��ان الجمعی��ة اإلس��المیة وبی��ان اتح��اد النقاب��ات العمالی��ة ف��ي ص��حیفة الق��دس  )۱(

 .۱۹۸۱-۱۱-۳۰بتاریخ 
 .۱۹۸۱-۱۱-۳۰لمقال االفتتاحي لصحیفة القدس بتاریخ انظر ا )۲(
 .۱۹۸۱-۱۱-۳۰انظر نص بیان جمعیة الھالل األحمر في صحیفة القدس بتاریخ  )۳(
 .۱۹۸۱-۱۲-۳انظر صحیفة القدس بتاریخ  )٤(
 .۱۹۸۱-۱۲-٥انظر نص البیانات في صحیفة القدس بتاریخ  )٥(
 .۱۹۸۱-۱۲-۱۰انظر نص البیان في صحیفة القدس بتاریخ  )٦(
 .۱۹۸۱-۱۲-۱۳انظر صحیفة القدس بتاریخ  )۷(
  .مقابلة مع إبراھیم المقادمة )۸(



 

- ۲۰۷  - 
 

الحاج رشاد الشوا باالستقالة من رئاسة البلدية إن استمر اإلضراب٬ ولم يتحقق 
لكن بدأ التفكير في البحث عن مخارج . طالبحتى تلك اللحظة أي شئ من الم

وأعلنت بلدية غزة في . )١(مشرفة٬ لهذا توجهنا للتنسيق مع الحاج رشاد الشوا
عن تمديد اإلضراب في ظل إجراء االتصاالت  ١٩٨١- ١٢- ١٥و  ١٤يومي 

أعلنت كل من  ١٩٨١-١٢- ٬١٦ وبتاريخ )٢(مع السلطات العسكرية اإلسرائيلية
التجارية عن إنهاء اإلضراب إلتمام المفاوضات وحفاظًا على بلدية غزة والغرفة 

  .)٣(مصالح الناس

وُيذكر أن تعاطف الناس مع اإلضراب كان كبيرًا٬ حيث خرجت 
المظاهرات في كل أنحاء القطاع٬ وأغلقت المحالت التجارية أبوابها٬ وكان 

ة قوات جيش االحتالل يكسر أبواب المحالت والصيدليات الُمغلقة٬ ولدى مغادر 
مون بحراسة المحل أو الصيدلية حتى ال و االحتالل كان الشباب الفلسطينيون يق

  .)٤(تحدث سرقات

فاز اإلخوان بثالثة مقاعد بينما فازت فتح بأربعة  ١٩٨٥في عام 
أما في انتخابات الجمعية سنة . مقاعد٬ والقوى اليسارية بأربعة مقاعد أخرى

مقاعد بينما فاز اإلخوان بمقعدين فقد فازت فصائل المنظمة بتسعة  ١٩٨٧
  .)٥(فقط

بدأت تخوض االنتخابات النقابية في ) م ت ف(ُيالحظ أن فصائل 
نهاية السبعينات متفرقة٬ لكنها توحدت في قوائم مشتركة مع منتصف 

                                                 
  .المصدر السابق)۱(
 ۱۹۸۱-۱۲-۱٤٬۱٥انظر صحیفة القدس بتاریخ  )۲(
 .۱۹۸۱-۱۲-۱٦انظر صحیفة القدس بتاریخ  )۳(
 .مقابلة مع رباح مھنا٬ ومقابلة مع یوسف عوض هللا )٤(
 .٤۰اإلسالمیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة٬ مرجع سابق٬ ص الحركة: زیاد أبو عمرو)٥(
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الثمانينات٬ رغم أن المواقف السياسية كانت في البداية أكثر تقاربًا بين هذه 
ألخيرة٬ وهذا يشير إلى أن العامل المصلحي المادي الفصائل منها في المرحلة ا

المتمثل في الدعم الذي تقدمه منظمة التحرير للنقابات كان مؤثرًا في وجهة 
الُكَتل النقابية٬ إضافة إلى قناعتهم بضرورة مواجهة المد اإلسالمي المتنامي في 

  .ذلك الوقت

  الفن اإلسالمي
سالمي منذ منتصف السـبعينات٬ اهتمت الحركة اإلسالمية بموضوع الفن اإل

والسبب في ذلك  يرجع إلى اهتمام األجيال الشابة في ذلك الوقت بمتابعة الغنـاء 
واألفالم والمسلسالت اإلذاعية والتلفزيونية٬ إضـافة إلـى انتشـار احتفـاالت األفـراح 
التــي تــردد أغــاني المطــربين العاطفيــة٬ وكانــت حركــة اإلخــوان تعتبــر أغلــب هــذه 

وكانت ُخطب الجمعة في المساجد تهجو هـذه . )١(لفنية من النوع الماجناأللوان ا
األغاني واألفالم٬ وتدعو الشباب لالبتعاد عنها٬ لكن مجرد النهي لم يكـن ُيجـدي 
كثيرًا٬ خاصة وأن الناس في أفراحهم كانوا يستخدمون هذه األغاني بكثرة٬ إضافة 

االت وتوزيـــــع الحشـــــيش االحـــــتالل اســـــتغالل هـــــذه االحتفـــــســـــلطات إلـــــى محاولـــــة 
٬ وثـــارت نقاشـــات حـــول طريقـــة مواجهـــة هـــذه اوالمخـــدرات والخمـــور عبـــر عمالئهـــ

االحتفـــاالت؛ فـــرأى الـــبعض ضـــرورة إنهـــاء هـــذا المنكـــر باليـــد٬ لكـــن الشـــيخ أحمـــد 
٬ وبــــدأ قــــادة الحركــــة وكوادرهــــا يفكــــرون فــــي إيجــــاد البــــديل )٢(ياســــين رفــــض ذلــــك

  .)٣(ه في إحياء أفراحهااإلسالمي الذي يمكن للناس أن تعتمد علي

وبدأ العمل على تشكيل ِفَرق فنية تضم منشدين٬ وكذلك فرق مسرحية بهدف 
إحيــاء مناســبات األفـــراح للنــاس٬ وكـــان المبــادر لتشـــكيل الفرقــة هـــو الشــيخ أحمـــد 

                                                 
  .مقابلة مع عز الدین المصري )۱(
  .مقابلة مع عز الدین المصري )۲(
 .مقابلة مع سالمة الشیخ خلیل )۳(
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. ٬ وكانت الفرقة تعمـل فـي إطـار لجـان المجمـع اإلسـالمي١٩٧٨ياسين في عام 
ــــذين تشــــّكلت  تيســــير البلتــــاجي٬ ومصــــطفى : مــــنهم الفرقــــةواألعضــــاء األوائــــل ال

ـــو عمـــاد(صرصـــور المعـــروف بلقـــب  ٬ وعاهـــد غـــزال٬ ويحيـــى غـــزال٬ وبشـــير )أب
  .)١(عويضة٬ وانضم إليهم سالمة الشيخ خليل٬ وسفيان خاطر

وكان أول أعمال الفرقة عبارة عن إحياء أول ُعرس إسـالمي فـي مدينـة رفـح 
٬ اعتمــدت الفرقــة علــى بعــض ٬ وكانــت البــدايات بســيطة بشــكل كبيــر١٩٧٨ســنة 

ـــات مـــؤلفين عـــرب٬ ومـــن هـــذه المؤلفـــات  المســـرحيات الدينيـــة الموجـــودة فـــي كتاب
سلسلة مسرحيات للبراعم٬ حيث يجري تحويرها لتناسـب إمكانيـات الفرقـة٬ وكانـت 
أول مســــرحية عــــن إســــالم عمــــر بــــن الخطــــاب٬ ثــــم عــــن إســــالم حمــــزة بــــن عبــــد 

مــن هــذه المســرحيات كــان إبــراز  المطلــب٬ ومســرحية النجاشــي وجعفــر٬ والهــدف
جانب القوة التي يجب أن يكون عليها أتباع الدين اإلسالمي٬ وكـان هـذا متناسـبًا 
مع بداية بروز نشاطات اإلخوان في الحياة العامة داخل قطـاع غـزة٬ لكـن الشـيخ 

اعتـــرض علـــى هـــذه المســـرحية حيـــث يجـــري تمثيـــل أشـــخاص  )٢(كامـــل البلتـــاجي
  .)٣(النوع من المسرحيات الصحابة٬ فتوقف عرض هذا

لكــن بقــي الطــابع الــديني هــو المســيطر علــى المســرحيات المعروضــة٬ وبعــد 
أبتــاه ُزرنــي (ومــن أشــهرها المســرحيات . ذلــك ُأضــيف البعــد االجتمــاعي والسياســي

وتحكــي قصــة أب يعمــل فــي مصــانع االحــتالل؛ وتــأثر بالمســلكيات ) فــي الجنــان
ممارســـة الشـــعائر الدينيـــة٬ وكـــان هـــذا  الغريبـــة مثـــل شـــرب الخمـــور واالبتعـــاد عـــن

                                                 
 .مقابلة مع سالمة الشیخ خلیل )۱(
ھوراً عن�ھ الشیخ كامل البلتاجي ھو أحد علماء الدین األزھریین في مدین�ة غ�زة٬ ك�ان مش� )۲(

تمسكھ بالسنة النبویة٬ والعمل على إحیائھا٬ ونھي الناس عن مخالفتھا٬ وھ�و م�ن موالی�د س�نة 

  .٬۱۹۹۰ وتوفي سنة ۱۹۲۰
 .مقابلة مع تیسیر البلتاجي

 .مقابلة مع سالمة الشیخ خلیل )۳(
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األب يغيب عن البيت شهرًا كـامًال٬ فعنـدما كـان يعـود إلـى البيـت ومعـه الخمـور٬ 
كـان يقــوم ابنـه الــذي التـزم فــي المســجد بتقـديم النصــيحة لـه٬ وبعــد ذلـك قــام االبــن 
بتحطـــيم زجاجـــات الخمـــر فـــي غيـــاب والـــده٬ وفـــي نهايـــة المســـرحية يمـــرض الولـــد 

ر الوالد٬ ويبكي٬ ويعزم على تـرك المنكـرات٬ وكانـت هـذه المسـرحية ويموت٬ فيتأثّ 
تعكس تأثير االحتالل السلبي على الناس٬ وفي المقابل دور اإلسالم وااللتزام بـه 

  .)١(كياتو سلع من هذه الفي تنظيف المجتم
وتحكـي قصــة سـائق يقــود ســيارته ) مســرحية الســيارة(ومـن المســرحيات أيضـًا 

ى طريق وعرة٬ فينتهي بـه األمـر بحـادث يـودي بحيـاة عـدد بدون رخصة قيادة عل
فــــي الجانــــب �مــــن الركــــاب وُيلحــــق األذى بــــاآلخرين٬ وكانــــت المســــرحية تشــــير 

  .)٢(إلى أن القيادة غير المؤهلة ستؤدي إلى الهالك -السياسي
وهـي تحكـي قصـة ) مسـرحية شـاهد الـزور(وعرضت فرقة المجمع اإلسـالمي 
ـــه٬ ووقعـــت فـــ ـــدما شـــخص ضـــاعت مدخرات ـــد نصـــاب ادعـــى أنهـــا ملكـــه٬ وعن ي ي

ُعرضــت القضــية أمــام القاضــي٬ الــذي كــان يرمــز إلــى أمريكــا والغــرب٬ تــم اقتــراح 
تقســيم هــذه المــدخرات بــين الطــرفين٬ لكــن صــاحب المــدخرات رفــض فكــرة التقســيم 
بشـكل مطلــق٬ وفـي هــذا إشـارة إلــى قـرار تقســيم فلسـطين٬ ومحــاوالت إيجـاد حلــول 

  .)٣(طينية تستند عليهسياسية للقضية الفلس
٬ وهـــــي )الـــــزواج لـــــه أصـــــول(وعرضـــــت فرقـــــة المجمـــــع اإلســـــالمي مســـــرحية 

مســـرحية اجتماعيـــة تنـــاقش قضـــية غـــالء المهـــور وتـــدعو إلـــى تخفـــيض المهـــور٬ 
ومواصــفات الــزوج والزوجــة وتــدعو إلــى االهتمــام بــاألخالق والــدين٬ ولــيس مجــرد 

  .)٤(الجمال والمال
                                                 

 .شریط فیدیو احتفال عرس عبد الھادي الشیخ خلیل )۱(
 .مقابلة مع تیسیر البلتاجيو. مقابلة مع سالمة الشیخ خلیل )۲(
 .شریط فیدیو احتفال عرس مھدي النبیھ )۳(
ومقابلة مع . ومقابلة مع سالمة الشیخ خلیل. شریط فیدیو احتفال عرس شحادة السویركي )٤(

 .تیسیر البلتاجي



 

- ۲۱۱  - 
 

٬ وهــي )يــا بطــة صــيري بطاطــا(مســرحية  وعرضــت فرقــة الُمَجّمــع اإلســالمي
تنــــاقش موضــــوع التبشــــير الــــذي كانــــت تقــــوم بــــه بعــــض المؤسســــات المســــيحية٬ 
فتعـرض قصـة إنســان فقيـر تحــّول للمسـيحية بفعــل عمليـات التبشــير٬ وغّيـر اســمه 
من سويلم إلى جورج٬ وفي مناسبة من مناسبات الصيام المسيحي واالمتناع عن 

أن يأكلهــا٬ فتــذّكر أن هــذا ممنــوع٬ لكنــه تــذّكر كيــف  أكــل اللحــوم؛ رأى بطــة فــأراد
تحّول هو من سويلم إلى جورج٬ فأراد تحويل البطة إلى بطاطا٬ وبدًال من ذبحها 
قام بتقشيرها فاستنكر القس عليه هذا األمر٬ وبعد نقـاش عـاد الرجـل البسـيط إلـى 

  .)١(إسالمه
االهتمامـــات وعرضــت الفرقـــة مســـرحيات عـــن الـــوعي بالقضـــية الفلســـطينية٬ و 

االجتماعية السلبية من وجهـة نظـر اإلخـوان٬ وكانـت إحـداها تقـدم شـخص حـزين 
ك؟ ئـويبكي بكاًء شديدًا فجاءه صديقه يسـأله مـا الـذي يبكيـك٬ هـل مـات أحـد أقربا

وهـــل؟ وفـــي ... وهـــل... هـــل تـــذكرت النكبـــة واللجـــوء؟ هـــل تـــذكرت النكســـة؟ هـــل
سـبب هزيمـة الزمالـك فـي المبـاراة النهاية يسأله بغضب ما الـذي ُيبكيـك؟ فيجيـب ب

  .)٢(أمام األهلي
علــى يــد مجموعــة مــن �وتأسســت فــي مدينــة خــانيونس فرقــة للفــن اإلســالمي 

ركــزت  -الشــباب يقــودهم يحيــى الســنوار بتوجيــه ومباركــة مــن الشــيخ أحمــد ياســين
٬ مسـاهمة )العائـدون(على المسرح بشـكل كبيـر٬ وأطلقـت الفرقـة علـى نفسـها اسـم 

عـز الـدين : وقـد عمـل فـي هـذه الفرقـة كـل مـن. ء مفهوم حق العودةمنها في إحيا
  .المصري٬ ومحمد الضيف٬ وعاطف حمدان٬ سعيد النمروطي

وقـــد تخصصــــت هــــذه الفرقــــة فــــي المســــرح السياســــي والــــوطني٬ ومــــن أشــــهر 
٬ وهـــي مســـرحية صـــامتة تحكـــي )القـــدس لنـــا(المســـرحيات التـــي قـــدمتها مســـرحية 

                                                 
. ومقابل�ة م��ع س�المة الش��یخ خلی��ل. ش�ریط فی��دیو احتف�ال ع��رس عب�د الھ��ادي الش�یخ خلی��ل )۱(

 .ر البلتاجيومقابلة مع تیسی
  .مقابلة مع سالمة الشیخ خلیل )۲(
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؛ يـأتي المسـتوطن اإلسـرائيلي ويغتصـبها٬ قصة فالح فلسـطيني يحـرث فـي أرضـه
ويقـــيم عليهــــا مســــتوطنة٬ ويوســـع هــــذه المســــتوطنة بالتـــدريج حتــــى يســــيطر علــــى 
القــدس٬ وُيصــّلي عنــد حــائط البــراق٬ ويســتنجد الفــالح بالزعمــاء العــرب٬ فــال يجــد 
منهم النجدة٬ وفي النهاية يستنجد بشخصـية صـالح الـدين ويطلـب منهـا التـدخل٬ 

  . )١("فضل للشعب الفلسطينيويبشر بمستقبل أ
عرضـــت فرقـــة العائـــدون مســـرحية  ١٩٨٢وبعـــد مجـــزرة صـــبرا وشـــاتيال عـــام 

٬ وتروي تجربة فـدائي فلسـطيني ينجـو مـن الحـرب فـي المخيمـات٬ )صبرا(بعنوان 
وقـدمت فرقـة العائــدون أيضـًا مسـرحية بعنــوان . ويبـدأ بمحاولـة المقاومـة مــن جديـد

ة عـــن مســـرحية الفرافيـــر ليوســـف إدريـــس٬ ٬ وهـــي ُمحـــّورَ )فرفـــور يبحـــث عـــن ســـيد(
وتعـــرض المســـرحية حالـــة مـــن االرتبـــاك فـــي الواقـــع العربـــي٬ حيـــث االرتمـــاء فـــي 

يبحــث لــه عــن  -بطــل المســرحية�أحضــان الشــرق والغــرب بــال جــدوى٬ وفرفــور 
  .سيد

صالح الـدين (ومن المسرحيات الرائدة التي عرضتها فرقة العائدون مسرحية 
ض المسرحية أن صالح الدين ظهـر فـي مدينـة القـدس٬ ٬ وتفتر )يظهر في القدس

فاستغرب مـن كـل مـا رآه٬ حيـث القـدس محتلـة٬ والعـرب متفرقـون٬ وال يسـتطيعون 
القـوة لـديهم٬  استرجاع القدس٬ وفي النهاية صالح الدين ينبه الناس إلـى عناصـر

وربمـــا أن أكثـــر المســـرحيات أهميـــة ممـــا عرضـــته الفرقـــة . ويحـــثهم علـــى الجهـــاد
  .)٢()المهّرج(ة مسرحي

وبجانب فرقة المسرح كانت هناك فرقة للنشيد اإلسـالمي٬ وقـد بـرز مجموعـة 
ومـن . من المنشدين األشبال منهم أكرم حسان٬ وحازم العجلة٬ ومحمد صرصـور

  . باسم السويركي٬ ورمضان الصيفي٬ وعزات السويركي: المنشدين الشباب

                                                 
  .مقابلة مع عز الدین المصري )۱(
  .المصدر السابق)  ۲(
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بي٬ وقـد كـان ألدائـه تـأثير امتاز المنشد رمضان الصيفي بتقـديم الزجـل الشـع
كبير٬ ويمكن القول أنه كان هو الزّجال الوحيد في قطاع غزة٬ حيث لم يكن هـذا 
النوع من الفـن الشـعبي معروفـًا فـي جنـوب فلسـطين٬ وكـان أهـل الجبـل فـي وسـط 

  .)١(وشمال فلسطين هم الذين يجيدون هذا النوع من الفنون
وة إلــــى االلتــــزام بالعبــــادة وكــــان بعــــض النشــــيد يركــــز فــــي بدايتــــه علــــى الــــدع

يــا ُمســلم اســمع ُجمِلــة٬ واإلســالم أحلــى ملِّــة٬ نســيو الُســِنة "دة يلة مثــل ُأنشــو والفضــ
٬ ورغم ذلك )٢("نسيوها٬ واآليات ما فهموها٬ والحشيشة شربوها٬ وشلِّة بتخرب شلة

دة مـن الـدعوة وانتقـاد العـادات التـي يـرى اإلخـوان أنهـا سـلبية٬ نشو لم تخُل هذه األ
بــدهم يصــيروا "دة و نشــلــدعوة لتغييرهــا وتهيئــة المجتمــع للجهــاد حيــث يــرد فــي األوا

واســـمعوا يـــا نـــاس ...شـــعب احـــرار علـــى طـــاوالت القمـــار٬ والعـــرض بـــاعوه بـــدينار
ــة٬ عــودوا لــرب العبــاد٬ وصــّلوا وســيروا  هالكلمــة٬ عــودوا هللا بهمــة حتــى نصــل للقمِّ

ونشــيدة أخــرى . )٣("الرَِّحــلِ  علــى طريــق الرشــاد٬ وأعــدوا خيــل الجهــاد٬ وللفــتح شــدوا
يـــا مســـلم انظـــر "تـــدعو الختيـــار الزوجـــة الصـــالحة يقـــول فيهـــا رمضـــان الصـــيفي 

٬ )٤("لبعيد٬ زوجة مسلمة بنريـد٬ تنفعنـا وتملـي البيـت٬ وتربـي اوالدنـا علـى اإلسـالم
قـوم اسـمعنا وفكـر معنـا وتشـجعنا للطاعـات٬ اهللا بارينـا "وفي نفس االتجاه أنشودة 

  .)٥("كل الكائنات بينادينا خالق
ولـم يقتصــر النشـيد علــى الجانـب الــديني الـدعوي٬ بــل تعـداه وتطــّرق للقضــايا 

حيــاكم اهللا ومرحبــا٬ حّيــا "كثيــرًا مــا تبــدأ بأنشــودة  تالوطنيــة٬ وقــد كانــت االحتفــاال
الشـباب المسـلِم٬ يـا قـدس ال تغضـبي٬ بكــرة الحبايـب راجعـين٬ بـاكر بييجـي ربعــي 

                                                 
  .ومقابلة مع سالمة الشیخ خلیل. مقابلة مع تیسیر البلتاجي)  ۱(
  .ومقابلة مع رمضان الصیفي. شریط فیدیو احتفال عرس شحادة السویركي )۲(
  .ادة السویركيشریط فیدیو احتفال عرس الشیخ شح )۳(
  .ومقابلة مع رمضان الصیفي. شریط فیدیو احتفال عرس عبد الھادي الشیخ خلیل )٤(
  .ومقابلة مع رمضان الصیفي. شریط فیدیو احتفال عرس مھدي النبیھ )٥(
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٬ ١٩٨٤وبعــد اعتقــال الشــيخ أحمــد ياســين ســنة . )١("وهلــي٬ ونحقــق الفــتح المبــين
قســمًا قســمًا يــا أمــي لنعيــد الــدار٬ وأروي "ألّـف عبــد الخــالق العــف نشــيدة قــال فيهــا 

هــاألرض بــدمي وآخــذ بالثــار٬ قســمًا بــالرب العــالي الملــك الجبــار٬ راح نشــعل دم 
ثـــل ٬ وحـــّرض النشـــيد اإلســـالمي علـــى الصـــمود والمقاومـــة م)٢("الثـــورة لهيـــب ونـــار

صــامد علــى األرض٬ لمــا بــاعطش تروينــا٬ قهــر المحتــل عــن دربــي مــا "دة و نشــأ
. )٣("يثنيني٬ عن األوطان مـا اتخلّـى وال اتزحـزح حتـى لـو سـال دمـي مـن شـراييني

وقــد حمــل النشــيد اإلســالمي حنينــًا ألرض الــوطن٬ وهجــاًء لألنظمــة العربيــة التــي 
ســما لبنــان٬ اســمع منــي  يــا طيــر طــاير فــي"وصــفها النشــيد بالتقــاعس مثــل نشــيدة 

قصــيدة واتأّمــل معانيهــا٬ حّلــت مصــيبة وأمســى الشــعب فزعــان٬ حيفــا ويافــا تبكــي 
ـــان؛ قضـــية فلســـطين حتـــى يدرســـوها٬  أهاليهـــا٬ وفـــي مـــؤتمر فـــاس اتجّمعـــوا العرب

  .)٤("وعملوا وفد من سبعة كالخرفان٬ وخّلوا المليك حسين راعيها
وعة مـن األناشـيد الوطنيـة مثـل ويذكر الُمنشد عزات السويركي أنه أنشد مجم

ألنــي أحمــل اإليمــان والجــرح الفلســطيني٬ ألن غمــائم األفيــون لــم ُتخمــد براكينــي٬ "
ألني لم يكن إال جهـادًا داميـًا دينـي٬ ألنـي مـا طبعـت علـى عقـود الـذل بصـماتي٬ 

ــد فــي الزنــازين ٬ وٕاضــافة إلــى هــذه األنشــودة قــّدم )٥("ُأشــّرد فــي منــافي األرض ًأجل
نادى القسام نادى اهللا أكبر٬ ثـوروا يـا نـاس أرضـي الزم "ركي أنشودة عزات السوي

وقــدم الُمنشــد باســم الســويركي مجموعــة مــن األناشــيد الدينيــة والوطنيــة . )٦("تتحــرر
احنــا مــرابطين علــى ســاحل الشــام٬ رب األكــوان راضــي علينــا٬ احنــا بــايعين "مثــل 

                                                 
  .شریط فیدیو احتفال عرس الشیخ شحادة السویركي )۱(
  .مقابلة مع رمضان الصیفي )۲(
  .فمقابلة مع عبد الخالق الع )۳(
  .ومقابلة مع رمضان الصیفي. شریط فیدیو احتفال عرس مھدي النبیھ )٤(
  .مقابلة مع عزات السویركي )٥(
  .المصدر السابق)٦(
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 أكبـــر واإلســـالم الزم اهللا"٬ ونشـــيدة )١("الـــنفس زمـــان٬ أصـــل اإلســـالم غـــالي علينـــا
  .)٢("يتفّجر٬ والكفر الزم يتدّمر٬ واألقصى الزم يتحّرر

واشتمل النشيد نقدًا للواقع االجتماعي الـذي رآه اإلخـوان مخـتّال بشـكل كبيـر٬ 
زمنــي عجيــب واألعجــب كــالم النــاس٬ "وفــي هــذا المجــال أنشــد رمضــان الصــيفي 

ـــذنب راس٬ وتحـــت القهـــر ـــوا ال ـــداس٬  خلـــوا الشـــريف خـــاين وخّل ـــم شـــعبي بين والظل
  .)٣("وبرضوا بيقولوا السالم٬ وين العدل يا ناس؟ وين الحق ضّيعناه؟

وكان النشيد اإلسالمي يحّرض على الثبات علـى الطريـق٬ والتمسـك بتحقيـق 
مــاض وأعــرف مــا دربــي ومــا "األهــداف مهمــا كانــت الصــعاب ومــن ذلــك نشــيدة 

أنشـودة صـيغت علـى لحـن  هدفي٬ والموت يـركض لـي فـي كـلِّ منعطـِف٬ وحياتنـا
الكفاح٬ وطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالرماح٬ يا دربنا يا معبر األبطال يا درب 
الفــالح٬ إنــا إذا ُوضــَع الســالح بوجهنــا ضــج الســالح٬ وٕاذا تلعثمــت الشــفاه تكلمــت 

  .)٤("منا الجراح
وقــد نشــر مجلــس الطــالب بالجامعــة اإلســالمية كتيبــًا احتــوى علــى مجموعــة 

نحن يا قـدس رجعنـا إللـه " اشيد؛ كان لفلسطين وللجهاد نصيبًا وافرًا منها٬من األن
قومــوا معانــا تنحــرر "ونشــيدة  ٬)٥("العــالمين ومــن الــدين صــنعنا عــدة الفــتح المبــين

 ٬)٧("أمـاه دينـي قـد دعـاني للجهـاد وللفـدى"و ٬)٦("فلسطين بركب الـدعوة اإلسـالمية
الهوية اإلسالمية لفلسطين٬ وتحرض  وغيرها من األناشيد الثورية التي تؤكد على

  .من أجل الجهاد في سبيل التحرير
                                                 

  .مقابلة مع عبد الخالق العف) ۱(
  .المصدر السابق) ۲(
  .مقابلة مع رمضان الصیفي )۳(
  .شریط فیدیو احتفال عرس الشیخ شحادة السویركي )٤(
ة اإلس��المیة لجمی��ع المناس��بات٬ إص��دار مجل��س ط��الب الجامع��ة اإلس��المیة أناش��ید ال��دعو )٥(

  .٬۱۸ ص۱۹۸٤بغزة٬ سنة 
  .۲۲المصدر السابق٬ ص )٦(
  .٦٤المصدر السابق٬ ص )۷(
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ــــر٬ خاصــــة أن شــــكل العــــرس  ــــة األفــــراح بشــــكل كبي ــــب علــــى فرق ــــد الطل تزاي
اإلســـالمي كـــان ُمســـليًا وُمضـــحكًا٬ وغيـــر ُمكِلـــف٬ ففـــي الوقـــت الـــذي كانـــت فرقـــة 

ـــارًا٬ فـــإن ا لفـــرق األفـــراح اإلســـالمية التابعـــة للمجمـــع كانـــت تتقاضـــى عشـــرين دين
وبسـبب . الموسيقية كانت تتقاضى مبالغ تصل إلى ثالثمائة دينار على االحتفال

زيادة الطلب على األفراح اإلسالمية؛ بدأت تتشكل فرق إسالمية جديـدة فـي أكثـر 
من منطقة مـن منـاطق القطـاع٬ فـي الشـيخ رضـوان٬ وفـي النصـيرات وخـانيونس٬ 

ن يتزايد بل يتضاعف بين الفتـرة ورغم ذلك فإن الطلب على األفراح اإلسالمية كا
أن بــدأت فرقــة األفــراح فــي المجمــع األعــراس  ١٩٨٧واألخــرى٬ وبلــغ األمــر عــام 

مـــن نفـــس  ١٠-٬٢٣ ولـــم تتوقـــف يومـــًا واحـــدًا٬ حتـــى جـــاء ١٩٨٧-٥-٣بتـــاريخ 
العـــام٬ ويومهـــا كانـــت إجـــازة للفرقـــة٬ والســـبب هـــو اعتـــذار أهـــل العـــرس لوفـــاة عـــّم 

  .)١(العريس
أن قامــت فرقــة  -ن شــدة الطلــب علــى األعــراس اإلســالميةمــ�وحــدث أحيانــًا 

أفــراح المجمــع اإلســالمي٬ رغــم وجــود فــرق أخــرى٬ بتقســيم نفســها وٕاحيــاء عرســين 
في نفس الليلة٬ بحيث تـذهب فرقـة النشـيد إلـى أحـد العرسـين٬ وفرقـة المسـرح إلـى 
العــــرس اآلخــــر٬ ثــــم تنــــتقالن بالســــيارات خــــالل فاصــــل يقــــوم خاللــــه أحــــد الــــُدعاة 

معـــروفين فـــي المنطقـــة بإلقـــاء كلمـــة حتـــى يتســـنى للفـــرق الفنيـــة أن تنتقـــل بـــين ال
  .)٢(األفراح

ومن شدة الطلب على األفـراح حـدث أن أحيـت الفـرق الفنيـة اإلسـالمية أكثـر 
ويـذكر بعـض أعضـاء الفرقـة . )٣(من عشرة أفراح في الليلة الواحدة في قطاع غزة
علـى ُبعـد �غـزة٬ وكـان بجـوارهم  أنها أحيت حفًال فـي حـي الشـيخ رضـوان بمدينـة

ـــة عـــام  -مـــائتي متـــر ٬ ١٩٤٨حفـــل آخـــر لمطـــرب مشـــهور مـــن فلســـطين المحتل
                                                 

  .ومقابلة مع عبد الخالق العف. مقابلة مع سالمة الشیخ خلیل )۱(
  ومقابلة مع تیسیر البلتاجي. مقابلة مع سالمة الشیخ خلیل )۲(
  .بلة مع سالمة الشیخ خلیلمقا)۳(
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واســمه شــفيق كبهـــا٬ لكــن الحضـــور كــان فــي الحفـــل اإلســالمي كبيـــرًا جــدًا٬ وفـــي 
الحفــل اآلخــر كــان بســيطًا للغايــة٬ ولمــا انتهــى العــرس اإلســالمي الســاعة الحاديــة 

ه للحفــل اآلخـــر٬ وفـــي هــذا إشـــارة إلـــى أن عشــرة والنصـــف٬ أغلــب الجمهـــور توجـــ
الحفــل اإلســالمي لــم يكــن يجــذب جمهــور المتــدينين فقــط٬ بــل الجمهــور العــادي٬ 

  .)١(ت أخرىمع الفرق الفنية التي تحمل توجها وكان يتنافس
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن أعضـــاء فـــرق الفـــن اإلســـالمي لـــم يكونـــوا يتقاضـــون 

دعـوة إلــى اهللا٬ ولـم يقتصــر عمـل الفــرق  أجـورًا٬ بـل كــانوا يعتبـرون أن عملهــم هـو
الفنيــة علــى قطــاع غــزة بــل انتقــل إلــى الضــفة الغربيــة٬ وكــان الشــيخ أحمــد ياســين 
حريصــــًا علــــى المشــــاركة فــــي احتفــــاالت الضــــفة الغربيــــة٬ خاصــــة عنــــدما يكــــون 

وحـدث ذات يــوم . االحتفـال فـي قريــة أو بلـدة أو حـي تــذهب إليـه الفرقـة ألول مــرة
ارجة الحتفـال فـي قريـة لـم تـدخلها مـن قبـل فـي منطقـة رام اهللا٬ أن كانت الفرقة خ

وكـــان الشـــيخ أحمـــد ياســـين يومهـــا علـــى موعـــد مـــع جلســـة عـــالج طبيعـــي بســـبب 
وضعه الصحي٬ فقـام بتأجيـل جلسـة التـدليك لموعـد الحـق وذهـب مـع الفرقـة إلـى 

وحـــــدث أيضـــــًا أن كانـــــت فرقـــــة األفـــــراح مشـــــاركة فـــــي مهرجـــــان الفـــــن . )٢(رام اهللا
المي فــي مدينــة أم الفحــم فــي شــمال فلســطين٬ قــررت إحــدى العــائالت عمــل اإلســ

حفــل إســالمي البنهــا٬ والفرقــة فــي أم الفحــم٬ فــذهب إلــى أم الفحــم روحــي مشــتهى 
وأحضر معه أربعة أشخاص مـن الفرقـة إلحيـاء الحفـل فـي غـزة٬ ثـم عـاد أعضـاء 

  .)٣(الفرقة األربعة في نفس الليلة إلى مدينة أم الفحم شمال فلسطين
يتضـــح ممـــا ســـبق أن حركـــة اإلخـــوان كانـــت تبـــذل جهـــدًا كبيـــرًا فـــي المجـــال 
ـــات اإلســـالم٬ ـــاهيم وأخالقي ـــاس بمف ـــه وســـيلة مهمـــة لتعريـــف الن ـــر أن  الفنـــي٬ وتعتب

ـــد ال ـــاة االجتماعيـــة٬ و ســـلودعـــوتهم للفضـــيلة مـــن خـــالل نق كيات الســـالبة فـــي الحي
                                                 

  .المصدر السابق)۱(
  .المصدر السابق)۲(
  .مقابلة مع سالمة الشیخ خلیل )۳(
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اإلخـوان فـي الثمانينــات إضـافة إلـى أن األناشـيد نقلـت اهتمامـًا وطنيــًا لـدى حركـة 
من القرن العشرين٬ والدعوة للمقاومة ورفض االحتالل ومواجهـة سياسـاته الهادفـة 

  .لتدمير المجتمع٬ واختراق منظومته القيمية
ويتضــح أيضــا أن العمــل كــان أقــرب إلــى االرتجــال٬ ُتحّركــه الهمــم والعــزائم٬ 

الفــرق اإلســالمية لــم  والشــعور بالمســئولية تجــاه الــدين والــوطن٬ فكــل العــاملين فــي
سين للفنون أو التمثيل والغناء٬ كمـا أن اإلنشـاد لـم يكـن مصـحوبًا ر يكونوا من الدا

وفــي بدايــة . )١(بــأي آالت٬ أو موســيقى٬ وكــان ُينظــر للموســيقى علــى أنهــا حــرام
عهــدها اســتعانت الفرقــة بــإبراهيم الــدريملي٬ وهــو لديــه بعــض الخبــرة فــي اإلخــراج 

وحــاول الشــيخ . م كــان العمــل تطوعيــًا أشــبه باالرتجــالالمســرحي٬ لكــن بشــكل عــا
أحمد ياسين إرسال بعض الشباب للتخصص في دراسة المسرح والسـينما٬ ورّشـح 

٬ لكن ١٩٧٩في بداية األمر عبد الخالق العف بعد أن أنهى الثانوية العامة سنة 
 أهله رفضوا الفكـرة٬ وبعـد أن أنهـى العـف دراسـته الجامعيـة فـي غـزة عـرض عليـه

٬ وعرض الشـيخ الفكـرة أيضـًا علـى عـز الـدين المصـري )٢(الشيخ الفكرة مرة أخرى
  . )٣(٬ لكن مجئ االنتفاضة حال دون تنفيذ الفكرة١٩٨٧عام 

*****  
ته لتحقيــق جملــة سياســ ىى مــا تقــدم٬ أن االحــتالل بنــيمكــن القــول اســتنادًا إلــ

تـه القيميـة٬ من األهداف تتمثل فـي إضـعاف المجتمـع الفلسـطيني واختـراق منظوم
وترويض إدراكه الوطني٬ وٕايجاد قيادة أو ُنخبة محلية تُفّرط في الحقوق الوطنية٬ 

لكن االحـتالل اتبـع سياسـة تعسـفية . وتهتم فقط بتحسين األحوال المعيشية لألفراد
قمعية٬ وبالغ فـي اإلجـراءات االسـتفزازية ضـد مشـاعر النـاس سـواء علـى الصـعيد 

وامتنـع االحـتالل عـن اإلنفـاق علـى . امـة الوطنيـةالشخصي٬ أو على مستوى الكر 
                                                 

  .مقابلة مع رمضان الصیفي )۱(
  .مقابلة مع عبد الخالق العف )۲(
  .مقابلة مع عز الدین المصري )۳(
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احتياجـــات الســـكان فـــي المرافـــق اإلداريـــة والعامـــة٬ وألحـــق االقتصـــاد الفلســـطيني 
  .باالقتصاد اإلسرائيلي وجعل األول تابعًا وخادمًا للثاني

وتشير الوقائع إلى أن االحتالل حاول احتواء حركة اإلخوان المسلمين٬ لكنه 
 أنــه مــن العراقيــل أضــعاف مــا بــداتعامــل معهــا٬ ووضــع أمامهــا كــان مرتبكــًا فــي ال

تســهيالت٬ لكــن اإلخــوان المســلمين تمكنــوا مــن االســتفادة مــن وضــعية االحــتالل٬ 
  .وأجادوا التمويه من خالل تركيزهم المستمر على أن األولوية للتربية

وُيضـــاف إلـــى مـــا تقـــّدم أن المجتمـــع الفلســـطيني كـــان يشـــهد تحـــوالت بنيويـــة 
ات اجتماعيــة؛ أضــعفت قيادتــه التقليديــة٬ وأفســحت المجــال لتعــدد الــوالءات وحراكــ

  .واالنتماءات٬ وفتحت الطريق أمام ظهور قيادة جديدة
وفــــي هــــذه األثنــــاء تقــــدمت حركــــة اإلخــــوان المســــلمين ممثلــــة بمجموعــــة مــــن 
الشخصيات المؤثرة٬ واألدوات البسيطة؛ ولكن الفاعلة عبر المسـاجد والمؤسسـات 

واألعمال الفنيـة؛ فحققـت تقـدمًا ملحوظـًا فـي مكانتهـا وانتشـارها وريادتهـا  والنقابات
فــي أوســاط المجتمــع الفلســطيني٬ ومســاهمتها فــي تعبئــة المجتمــع ضــد االحــتالل 

  .وسياساته٬ وتحريض األجيال على مقاومته



 

- ۲۲۰  - 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

- ۲۲۱  - 
 

  الفصل الثالث
  

  عالقات حركة اإلخوان مع الفصائل الفلسطينية
  

  .حركة الجهاد اإلسالميو اإلخوان  :المبحث األول

  .حركة فتحو اإلخوان  :المبحث الثاني

  .اليسار الفلسطينيو اإلخوان  :المبحث الثالث
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  الفصل الثالث
  عالقات حركة اإلخوان مع الفصائل الفلسطينية

  
يتناول الفصل الثالث دراسة عالقات حركة اإلخوان المسلمين في قطاع غزة 

ـــين مـــع الفصـــائل الفلســـطينية٬ و  يستكشـــف حـــاالت التعـــاون والتنـــافس والصـــراع ب
حركــة اإلخــوان وبــين الفصــائل األخــرى٬ ويســتعرض الخالفــات الفكريــة والسياســية 
بــين الطــرفين٬ ويحـــاول أن يحــدد موقـــف اإلخــوان المســـلمين فــي قطـــاع غــزة مـــن 
الوحدة الوطنية الفلسطينية٬ ولتسهيل عرض المادة وتحليل معطياتها جرى تقسـيم 

  :ى المباحث التاليةالفصل إل

  .حركة الجهاد اإلسالميو اإلخوان  :المبحث األول
  .حركة فتحو اإلخوان  :المبحث الثاني
  .اليسار الفلسطينيو اإلخوان  :المبحث الثالث

  
  
  
  
  

    



 

- ۲۲۳  - 
 

  المبحث األول
  الجهاد اإلسالميحركة مع  اإلخوان عالقة

اط نشــأت حركــة الجهــاد اإلســالمي علــى أثــر عمليــة نقــاش عاصــفة فــي أوســ
كوادر اإلخوان المسلمين مـن الطـالب؛ الـذين كـانوا يدرسـون فـي جمهوريـة مصـر 

 قــد تــزّعم هــذا النقــاش كــل مــنو  .)١(العربيــة أواســط الســبعينات مــن القــرن العشــرين
 اقـد انضـم ٬ وكـان الـرجالن)٣(والشيخ عبد العزيـز عـودة )٢(الشقاقي فتحي الدكتور

 ١٩٦٨الشــيخ أحمــد ياســين ســنة  لجماعــة اإلخــوان المســلمين فــي القطــاع بزعامــة
وتجدر اإلشارة إلى أن . )٤(تقريباً  في أطر اإلخوان إلى أواخر السبعينيات اواستمر 

الشيخ عبد العزيز عودة نفى كونه عضوًا رسميًا في حركة اإلخوان٬ وأوضـح أنـه 
كان على عالقة فكرية عامة بالشيخ أحمد ياسين وبتيار اإلخوان المسلمين؛ دون 

لكن الشيخ أحمد ياسـين وآخـرين أكـدوا أن  .)٥(ه انتماء رسمي للجماعةأن يكون ل
                                                 

الت٬ التح��و-األی��دیولوجیا-األص��ول-حرك��ة الجھ��اد اإلس��المي ف��ي فلس��طین: أن��ور أب��و ط��ھ )۱(

  .٬٦۷ ص۱۹۹۹رسالة ماجستیر٬ جامعة دمشق٬ سوریة٬ سنة 
Matthew Levit: Op. cit, p25. 

٬ عائلت�ھ تنتم�ي أص�الً إل�ى قری�ة زرنوق�ة قض�اء ۱۹٥۱ف�ي غ�زة س�نة  فتحي الشقاقي ولد) ۲(

٬ ودرس في كلیة بیرزیت وحصل منھا على دبلوم متوس�ط ف�ي التربی�ة٬ ث�م عم�ل ف�ي )الرملة

ـ  ۱۹۷٤ودرس الط��ب ف��ي جامع�ة الزق��ازیق بمص��ر  المیة ف�ي الق��دس٬م�دارس األیت��ام اإلس��
لھ العدید من المقاالت والدراسات٬ وتعّرض لالعتقال أكثر من م�رة ث�م لإلبع�اد س�نة  ۱۹۸۱٬

  .٬۱۹۹٥ واسُتشھد سنة ٬۱۹۸۰ وكان قد أسس حركة الجھاد اإلسالمي سنة ۱۹۸۸
 .٦٥ ٬٦٦مرجع سابق٬ ص: أنور أبو طھ

٬ ھاجرت أسرتھ إلى قطاع غزة من وادي الحسا ۱۹٤۸دة من موالید عام عبد العزیز عو )۳(

٬ وأق�ام ف�ي مخ�یم جبالی�ا٬ ح�از عل�ى لیس�انس العل�وم ۱۹٤۸قضاء بئر السبع إبان النكب�ة س�نة 

٬ وعم�ل محاض�راً ۱۹۸۱العربیة واإلسالمیة٬ عمل في اإلمارات ثم عاد إلى قطاع غزة سنة 

اعتقلت�ھ س�لطات االح�تالل بتھم�ة التح�ریض٬  ۱۹۸٤ في الجامعة اإلس�المیة بغ�زة٬ وف�ي س�نة

أص���درت الس���لطات  ۱۹۸۷ش���ھرا٬ً وف���ي ش���ھر ن���وفمبر  ۱۱وحكم���ت علی���ھ بالس���جن لم���دة 

  .اإلسرائیلیة أمراً بإبعاده عن أرض الوطن
مجموع��ة م��ن خط��ب الش��یخ عب��د العزی��ز ع��ودة قب��ل الع��ام (جی��ل المواجھ��ة : ـــــــــــــــــــــ��ـ

 .ر والتوزیع٬ بدون مكان نشر٬ بدون سنة نشر٬ ص الغالف األخیر٬ دار بیسان للنش)۱۹۸۷
فلسطین دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة٬ مرك�ز اإلع�الم العرب�ي٬ : محسن صالح )٤(

 .٬٤۲۰ ص۱ ٬۲۰۰۳القاھرة٬ مصر٬ ط
 .مقابلة مع عبد العزیز عودة )٥(
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عبد العزيز عودة كان عضوًا في الحركة٬ وأنه شغل منصب مسئول الطالب في 
  .)١(مصر

أن فكرة إنشاء حركة الجهاد اإلسالمي نشأت أيام قي يذكر الشقاو 
 ٬في المنهج ٬ وأنه كان هناك خالفات بينه وبين اإلخوان)٢(الدراسة الجامعية

 ٬والواقع ٬ومن العالم ٬والموقف من األنظمة ٬وقضية فلسطين ٬وُطرق التغيير
ليس لإلخوان منهج وأن هناك "وأضاف أنه كان يشعر أنه . والفن ٬واألدب

جدل الوتجدر اإلشارة إلى أن . )٣( .."فوضى في المفاهيم في إطار الحركة
اقي عندما درس في بيرزيت وعمل الديني والوطني قد بدأ مبكرًا لدى فتحي الشق

في القدس؛ حيث كانت الغلبة في تلك المناطق للتيارات الوطنية العلمانية 
  .)٤(واليسارية

كان التمايز واضحًا بينه وعدد  ١٩٧٨وقال الشقاقي أنه مع مجيء سنة 
وتابع الشقاقي الثورة اإليرانية باهتمام وانتهى من . من زمالئه وبين اإلخوان

قبيل نجاح  ١٩٧٩في يناير " الحل اإلسالمي والبديل: الخميني"به إعداد كتا
ول إيراني قبل د نجاحها بأيام٬ ولم يكن قد التقى بأي مسئالثورة٬ والذي صدر بع

ليلة صدور الكتاب مدة أربعة أيام بسبب نشاطه  في مصر ذلك٬ وقد اعتقل
ألربعة  ١٩٧٩يوليو  ٢٠عيد اعتقاله في يوم اإلسالمي في الجامعة٬ ثم أُ 

٬ وبعد خروجه من السجن انقطعت صلته التنظيمية باإلخوان٬ حيث )٥(أشهر

                                                 
  .امحمقابلة مع الشیخ أحمد یاسین٬ مقابلة مع الشیخ سید أبو مس )۱(
)۲( Meir Hatina: Islam and Salvation in Palestine The Islamic Jihad 

Movement, The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African 
Studies, Tel Aviv, 2001, p23.  

 .٤۲۰دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة٬ مرجع سابق٬ ص: محسن صالح )۳(
 .٦۹ -٦٦سابق٬ ص مرجع: أنور أبو طھ )٤(
 Meir Hatina: op. cit, p24. ۷٦المرجع السابق٬ ص)٥(
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بينه وبين اإلخوان٬ فبدأ بتشكيل نواة  والتوافق لم تعد قائمة التأثير"شعر أن فكرة 
  .)١("١٩٨٠حركة الجهاد اإلسالمي في بداية 

٬ كان قد سبقه عدد من ١٩٨١وقبل أن يعود الشقاقي إلى فلسطين سنة 
من الجامعات المصرية وبدأوا نشاطهم داخل  ١٩٨٠وانه الذين تخرجوا سنة إخ

وقد التحق الشقاقي بمستشفى فكتوريا بالقدس لمدة سنتين إلى . األرض المحتلة
لمدة عام إلصداره مجلة الطليعة٬ ثم أعيد اعتقاله سنة  ١٩٨٣أن اعتقل سنة 

سري عسكري٬ ثم  وحكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة تشكيل تنظيم ١٩٨٦
  .)٢(إلى لبنان حيث عاش سنة واحدة ثم انتقل إلى دمشق ١٩٨٨د سنة بعِ أُ 

خمس نقاط خالف رئيسية بين حركة الجهاد ثارت  الدراسة مرحلةخالل 
  :حركة اإلخوان المسلمين٬ وتتمثل فياإلسالمي وبين 

 .المقاومة المسلحة واعتبار فلسطين القضية المركزية للعرب والمسلمين - ١

أول من تكّلم بشكل معلل وُمفّسر " المي نفسهاعتبر حركة الجهاد اإلست
لماذا القضية الفلسطينية مركزية  تحددو ر عن مركزية القضية الفلسطينية٬ رّ بَ ومُ 

وكتبنا في هذا المجال مقاالت ودراسات عديدة٬ عدنا إلى القرآن والتاريخ وٕالى 
أن أول من تكلم عن مركزية  لكن هنالك من يذكر. )٣("الواقع لنبرهن على ذلك

الحل اإلسالمي (القضية الفلسطينية هو الكاتب السوري توفيق الطيب في كتابه 
زعيم (٬ وأن الشقاقي سمع عن هذه الفكرة من الشيخ راشد الغنوشي )بعد النكبتين

وقد ذكر الشيخ راشد الغنوشي في كتاب  .)٤( )اإلخوان المسلمين في تونس
                                                 

 .٤۲۱دراسات منھجیة ھادفة في القضیة الفلسطینیة٬ مرجع سابق٬ ص: محسن صالح)۱(
 .٤۲۱المرجع السابق ٬ ص)۲(
رحلة ال�دم ال�ذي ھ�زم الس�یف األعم�ال الكامل�ة للش�ھید ): إعداد وتوثیق(رفعت سید أحمد  )(۳

 Meir. ٥۷ي الش���قاقي٬ مجلدان٬ب���دون دار نش���ر أوك���ان أو س���نة نش���ر٬ صال���دكتور فتح���
Hatina: op, cit, p32 

  .مقابلة مع الشیخ سید أبو مسامح )٤(
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لسطين محور الصراع الدولي والحضاري فينبغي أن إن ف" ١٩٨٢أصدره سنة 
  .)١("تكون قضيتنا المركزية وخطنا األول في مواجهة اإلمبريالية وعمالئها

ـــوان  التجربـــة الفلســـطينية مـــن (أصـــدرت حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي كراســـًا بعن
٬ انتقدت فيه تأّخر جماعة اإلخوان المسلمين عـن القيـام بواجـب )منظور إسالمي

ن أجـــل فلســـطين٬ واعتبـــرت أنـــه إذا كـــان مبـــررًا فـــي الســـتينات ومطلـــع الجهـــاد مـــ
الســـبعينات غيـــاب الحركـــة اإلســـالمية بســـبب عـــدم حســـم الجمـــاهير خيارهـــا نحـــو 

ـــــة  ـــــة الراهن ـــــات(اإلســـــالم٬ فـــــإن المرحل ـــــة الثمانين ـــــاب ألن ) مرحل ـــــرر أي غي ال تُب
  .)٢(الجماهير اختارت اإلسالم وانتمت لتاريخها وذاتها

مركزية القضية الفلسطينية يذكر الشقاقي أن فهم حركة وفي تعليله ل
التاريخ المعاصر تشير إلى أنه يتجسد في التحرك االستعماري الممتد إلى قرنين 
من الزمان ضد الوطن اإلسالمي٬ وأنه تمركز أخيرًا في فلسطين بعد أن أسقط 

وحياتي في  الدولة العثمانية وأنشأ الدولة الُقطرية٬ وكّرس التغريب كنمط ثقافي
العديد من المجتمعات اإلسالمية٬ وأن ذروة الشر االستعماري تتجسد اآلن على 

  .)٣(أرض فلسطين عبر الكيان الصهيوني المتحالف مع الغرب االستعماري

كان الهدف تحقيق الفريضة الغائبة بحل اإلشكالية التي "ويقول الشقاقي 
يون بال فلسطين٬ فالحركة كانت قائمة وقتها حيث وطنيون بال إسالم وٕاسالم

الوطنية الفلسطينية استثنت اإلسالم كأيديولوجية وغّيبته عن برامجها٬ أما الحركة 
اإلسالمية التقليدية فألسباب عديدة موضوعية وذاتية كانت تؤجل اإلجابة عن 

                                                 
دروس م�ن الث�ورة الفلس�طینیة٬ -القضیة الفلسطینیة على مفترق ط�ریقین: راشد الغنوشي )۱(

 .٬۷٦ ص۱۹۸۳بدون دار نشر٬ بدون مكان نشر٬ سنة 
۱۹۸۳ ٬التجرب�ة الفلس�طینیة م�ن منظ�ور إس�المي٬ �معرك�ة بی�روت ) ۱( دفاتر إس�المیة )۲(

 .٤ص
۳)( Meir Hatina: op. cit., p 31. 
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السؤال الفلسطيني٬ وتؤجل الجهاد في فلسطين فجاءت حركة الجهاد اإلسالمي 
  .)١("لى السؤال الفلسطيني إسالمياً في فلسطين لتجيب ع

أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية٬ أو  حركة الجهادعتبر وت
. )٢(ينبغي أن تكون كذلك عند كل المخلصين من إسالميين وقوميين ويساريين

أن القضية الفلسطينية آلت إلى ما آلت إليه بسبب دور القيادات  ترى الحركةو 
قبت على التصدي االنتهازي لقيادة حركة الجماهير٬ والتي الالإسالمية التي تعا

تسلمت السلطة طوال الفترة التالية لهزيمة دولة الخالفة اإلسالمية في مطلع 
  . )٣(القرن العشرين

أن اإلخوان لم يستطيعوا تحديد خطورة الظاهرة  تشير حركة الجهاد إلىو 
ياب الخالفة٬ فاعتبرت أن اإلسرائيلية وأبعادها الشاملة وعالقتها الجدلية بغ

  .)٤(إسرائيل مشكلة فرعية عارضة كعشرات المشاكل األخرى

بدون شك أهم قضايا "وترى حركة الجهاد أن القضية الفلسطينية هي 
الفلسطينية ساهم في  أن التعامل مع القضية ةحركال٬ وتؤكد )٥("الوطن اإلسالمي

شير إلى أن القرآن يبشر في مطلع سورة اإلسراء ٬ وتُ )٦(وهبوط أخرى صعود قوى
  .)٧("بأن علّو بني إسرائيل وفسادهم ُيقّرب من نهايتهم

وتشــكك حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي موقــف اإلخــوان المســلمين مــن القضــية 
ألنـــه رئـــيس مكتـــب اإلرشـــاد �التلمســـاني  عمـــر الفلســـطينية٬ وتُنكـــر الحركـــة علـــى

                                                 
  .٥۹مرجع سابق٬ ص: رفعت سید أحمد )(۱
  .۹۷مرجع سابق٬ ص: أنور أبو طھ )(۲
  .٦۸مرجع سابق٬ ص: رفعت سید أحمد )(۳
  .۲٤۷مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین) ٤(
 .٬٤۱ ص٬۱۹۸۳ ینایر ۱طلیعة اإلسالمیة٬ عددال: أحمد صادق )٥(
 .٤۱المرجع السابق٬ ص )٦(
 .٤٦المرجع السابق٬ ص )۷(
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٬ وتشـير )١(اره القضية الفلسطينية قضية فرعيـةاعتب -لجماعة اإلخوان المسلمين 
 حركـــة الجهـــاد فـــي تعليقهـــا علـــى عنـــوان بـــرز علـــى غـــالف مجلـــة الـــدعوة ونصـــه

أن هــــذا العنــــوان يحمــــل شــــبهة  تشــــير إلـــى٬ )إســـرائيل إمــــا أن ترعــــوي أو تنتهــــي(
لكــن اإلخــوان ينظــرون إلــى هــذا النقــد مــن قبــل حركــة الجهــاد . االعتـراف بإســرائيل

٬ ويشدد )٢(ئ العبارات ويبترها من سياقها٬ وال يتعمق في المضمونعلى أنه يجتز 
اإلخـــوان علـــى أن اعتبـــار قضـــية فلســـطين فرعيـــة ال يعنـــي تجاهلهـــا أو إهمالهـــا٬ 
وٕانمــا يعنــي وجــود قضــية رئيســية٬ وهــي إقامــة الدولــة اإلســالمية بجــوار فلســطين٬ 

بخصــوص و . )٣(وحينهــا ســيكون العمــل لتحريــر فلســطين مــن موقــع أفضــل وأقــوى
ـــة الـــدعوة  إســـرائيل إمـــا أن ترعـــوي أو تنتهـــي٬ يقـــول اإلخـــوان أنـــه ال "عنـــوان مجل

ينطوي على أي شبهة اعتراف٬ وٕانما يجئ في إطار معرفـة طبيعـة إسـرائيل التـي 
لن تتوقف عن العدوان٬ وبالتـالي فـإن العنـوان يهيـئ أذهـان العـرب والمسـلمين أن 

  .)٤("مصير إسرائيل إلى زوال

ه الرؤية التي تجعل القضية الفلسطينية القضية المركزية وفي مقابل هذ
للعرب والمسلمين٬ كان اإلخوان المسلمون يرون أن الواقع العربي واإلسالمي 
ُمثقل بالهموم٬ وأن المطالبة بجعل القضية الفلسطينية هي القضية المركزية 

اإلخوان للعرب والمسلمين لن تجد آذانًا صاغية من الحكام العرب٬ ولهذا ركز 
على العمل واإلعداد وبناء القوة الذاتية داخل فلسطين وخارجها٬ وحين يكتمل 

القضية  - ومعها كل الشعوب-بناء القوة٬ فإن الحركة اإلسالمية ستتبنى 
  .)٥(الفلسطينية وستعمل من أجلها

                                                 
 .۳۷حیران واألستاذ عمر التلمساني٬ ص: صادق عبد الرحمن )۱(
 .٤۳المصدر السابق٬ ص)۲(
 .۳۸المصدر السابق٬ ص)۳(
 .٤۳المصدر السابق٬ ص)٤(
  .۲۰۰۳ث معھ خالل العام مقابلة مع الشیخ أحمد یاسین أجراھا الباح )(٥
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   .ترتيب األولويات٬ وٕاصرار اإلخوان المسلمين على إعطاء األولوية للتربية -٢
لــدى جماعــة اإلخــوان  لمســألة الفلســطينية وعــدم وجــود إجابــات شــافيةكانــت ا

ه وزمالئـــهـــي الـــدافع األساســـي لقـــرار الـــدكتور فتحـــي الشـــقاقي  المســـلمين بشـــأنها؛
بالخروج من الجماعة٬ ثم تتالت انتقادات الدكتور فتحي لحركة اإلخوان واتهامهـا 

الحيــة والصــائبة  تفتقــد الرؤيــة"بــالعجز٬ وكانــت حركــة اإلخــوان مــن وجهــة نظــره 
للتاريخ وتتعامل معه على أنه أجـزاء مبعثـرة ال نـاظم لـه٬ كمـا أنهـم يركـزون علـى 
التربية في مواجهة التيار الـوطني الـذي يركـز علـى الكفـاح المسـلح٬ وأن اإلخـوان 
اختـــاروا طريـــق الهـــدى بينمـــا اختـــار االتجـــاه الـــوطني طريـــق الجهـــاد٬ أمـــا حركـــة 

  .)١("ين طريق الجهاد وطريق الهدىالجهاد اإلسالمي فقد جمعت ب
أنه إذا كان غيـاب الحركـة اإلسـالمية مفهومـًا ومبـررًا فـي وترى حركة الجهاد 

فترة الخمسينات والستينات٬ فإنه ال يمكن تبرير غيابها اآلن عـن احـتالل موقعهـا 
أن هــــذا التأجيــــل لعمليــــة  تعتقــــد الحركــــةو . الحقيقــــي فــــي توجيــــه أحــــداث المرحلــــة

المقاومــة٬ واالكتفــاء بالتربيــة٬ كــان ســببًا مهمــا فــي ضــعف الحركــة االنخــراط فــي 
وجمودها؛ ذلك أن مناهج التكوين التي تبناها اإلخوان كانت في معظمها سكونية 

مـــا اعتبرتــه حركـــة �أّدى تقريريــة منخلعــة عـــن الواقــع الموضـــوعي المحــيط٬ كمــا 
 األمر الذيالثقافي إلى غياب روح النقد وتشجيع الفكر واالنفتاح  اً جمود -الجهاد

وانتقــد الشــقاقي مــا . )٢(أســماه عبــد العزيــز عــودة إفــالس أخالقــي أصــاب الجماعــة
ســكونية منــاهج التكــوين لــدى حركــة اإلخــوان٬ والتخــبط فــي طرائــق العمــل٬ "عــدَّه 

                                                 
  .۲٤۸مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین) ۱(
  .۲٤۸المرجع السابق٬ ص) ۲(
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وأضــاف أنــه . )١("اوٕاهمــال جانــب التخطــيط وطغيــان مبــدأ الســالمة والمبالغــة فيهــ
نهج وأن هنــاك فوضــى فــي المفــاهيم فــي إطــار لــيس لإلخــوان مــ"كــان يشــعر أنــه 

  .)٢(.."الحركة
ويوجــه عبــد العزيــز نفــس النقــد وبوضــوح أشــد حــين يــذكر فــي إحــدى خطــب 

كثيـــرًا مـــن دارســـي اإلســـالم أو العـــاملين فـــي حقـــل الـــدعوة اإلســـالمية "الجمعـــة أن 
يخطئون في فهم المرحلة المكية٬ ويظنون أن المرحلة المكيـة كانـت مرحلـة تربيـة 

ى العقيدة من خـالل موقـف سـلبي ال يهـتم بالقضـايا المطروحـة أمامـه وال يهـتم عل
هــذا فهــم غيــر صــحيح وهــو فهــم يبطلــه القــرآن نفســه الــذي ......بمقارعــة الطغيــان

كــان يتنــزل لــيقص علــى المــؤمنين وهــم طالئــع مطــاردة هنــا وهنــاك لــيقص علــيهم 
دة علـــى أن التربيـــة ويشـــدد الشـــيخ عـــو  .)٣("نمـــاذج المواجهـــة مـــع الظلـــم والطغيـــان

من خالل المواجهـة المسـتمرة مـع الطغيـان٬ ولـيس مـن خـالل تبنـي "يجب أن تتم 
  .)٤("المواقف السلبية

أن "لم تسـتطع لة الطليعة أن الحركة اإلسالمية يذكر علي نور الدين في مج
تبلــور صــيغة علميــة وعمليــة فــي تجميــع هــذه الجمــاهير وتعبئتهــا باتجــاه التحــدي 

٬ وينتقــد علــي نـور الــدين حركــة اإلخــوان )٥("ثــل بــاالحتالل اإلسـرائيلياألكبـر المتم
إعـادة صـياغة الشخصـية الفلسـطينية إسـالميًا قبـل "ألنها حـددت خيارهـا فقـط فـي 

الحركـــــة "٬ وفـــــي ختـــــام المقـــــال يقـــــرر أن )٦("البـــــدء فـــــي النضـــــال ضـــــد االحـــــتالل
ـــارين محـــددين؛ فإمـــا أن تعـــي طبيعـــة  مرحلتهـــا اإلســـالمية فـــي فلســـطين أمـــام خي

                                                 
 .٤۲۰دراسات منھجیة ھادفة في القضیة الفلسطینیة٬ مرجع سابق٬ ص: محسن صالح) ۱(
 .٤۲۰المرجع السابق٬ ص )۲(
ابق٬ ٬ مرج�ع س�)مجموعة خطب الش�یخ عب�د العزی�ز ع�ودة(جیل المواجھة : بدون مؤلف )۳(

 .۱۹ص
 .۱۸المرجع السابق٬ ص )٤(
الحرك�ة اإلس�المیة ف�ي فلس�طین التح�دیات والمھ�ام٬ مجل�ة الطلیع�ة ع�دد : علي نور ال�دین )٥(

 .٬٥٤ ص٬۱۹۸۳ مایو )٥(
 .٥٤المرجع السابق٬ ص)٦(
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وتعـــرف أنهـــا بمـــا تحملـــه مـــن إســـالم هـــي الوحيـــدة القـــادرة علـــى تعبئـــة الجمـــاهير 
وٕامــــا أن ....وتهيئتهــــا لمواجهــــة الخطــــر األكبــــر الــــذي يواجــــه الــــوطن اإلســــالمي 

راك نظريـــة التربيـــة تـــراوح مكانهـــا٬ بينمـــا العـــالم كلـــه يتشـــكل تحـــت تســـتمر فـــي ِشـــ
  .)١("مطارق التغيير

كان اإلخوان المسلمون يعتقدون  ؛الجهاد وفي مقابل وجهة نظر حركة
على االنطالق  ينالقادر  ؛أنهم يمتلكون المنهج األصوب لبناء اإلنسان والمجتمع

في أوسع عملية مقاومة قادرة على االستمرار٬ وذلك من خالل تربية األجيال 
على القرآن والفهم الصحيح لإلسالم٬ وكان اإلخوان يعتقدون أن االنطالق 

بدون إعداد لن يؤدي إال إلى مزيد من الفشل والتراجع وخيبات للمقاومة 
  . )٢(األمل

في انتخاباتها  والمشاركة األنظمة العربية من حركة اإلخوانموقف  - ٣
  البرلمانية

وجهـًا ُتعـد أما بالنسبة لألنظمة العربيـة فقـد رأى الشـقاقي أن األنظمـة العربيـة 
ا معـًا٬ وعـاب علـى اإلخـوان المسـلمين آخر للدولة الصهيونية ال بد من محاربتهم

مهـــادنتهم ألنظمـــة الحكـــم والمشـــاركة فـــي أجهـــزة الحكـــم٬ خاصـــة مشـــاركة إخـــوان 
األردن فــي الــوزارات٬ وبعــد ذلــك مشــاركة إخــوان مصــر فــي االنتخابــات البرلمانيــة 

وكــان واضــحًا أن عبــد العزيــز عــودة فــي خطبــه يناصــر مــن يرفــع . )٣(فــي مصــر
٬ ويذكر تجربة صالح سرية٬ ويمتدح خالد اإلسـالمبولي السالح في وجه األنظمة

بسبب ما قـام بـه مـن اغتيـال للـرئيس المصـري الراحـل أنـور السـادات٬ ويعتبـر أن 

                                                 
 .٥٥المرجع السابق٬ ص)۱(
  .۲۰۰۳مقابلة مع الشیخ أحمد یاسین أجراھا الباحث معھ خالل عام  )(۲
  .۲٤۸مرجع سابق٬ ص: بو العمرینخالد أ )۳(
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ــًا للجهــود التــي ســبقته علــى طريــق مــا  خطــوة اإلســالمبولي نتيجــة وتطــورًا طبيبعي
  .)١(يسميه عودة مقاومة الطغيان

وري في التغيير؛ والذي يعني تربية تؤمن حركة الجهاد اإلسالمي بالمنهج الث
األفـــراد نظريـــًا وروحيـــًا وتهيئـــتهم لممارســـة القتـــال ضـــد الطـــاغوت٬ والقيـــام بمهمـــة 

٬ )٢(األمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر بكـــل مســـتوياتها بالقلـــب والكلمـــة واليـــد
وتعتبــر حركــة الجهــاد أن هــذا هــو األســلوب الــذي اتبعــه الرســول صــلى اهللا عليــه 

٬ وترفض حركة الجهاد أن يقتصـر مفهـوم التغييـر علـى دعـوة )٣(تغييروسلم في ال
المجتمع لترك المنكرات فقط٬ ألن رأس السلطة هم رأس المنكر٬ كمـا ال تقبـل أن 

  . )٤(تقتصر أساليب التغيير على الوسائل السلمية المسالمة
 وكان اإلخوان المسـلمون يعتبـرون أن الواقـع العربـي فيـه الكثيـر مـن الـرداءة٬
لكن التغيير من وجهة نظرهم عملية معقدة وطويلة األمد٬ وهي ال تتم من خـالل 
العنف أو الثورة أو االنقالب على األنظمة الحاكمة٬ وٕانما من خالل التغلغـل فـي 
النظــام والمجتمــع واالقتصــاد علــى أمــل التخفيــف مــن الســوء والظلــم؛ وصــوًال إلــى 

  .)٥(التغيير من داخل النظام
حيــران مــع "بعنــوان  ١٩٨٣يــب صــغير أصــدره اإلخــوان ســنة وقــد ورد فــي كت

شيئًا مـن السـجال بشـأن الموقـف مـن األنظمـة العربيـة  )٦("األستاذ عمر التلمساني

                                                 
 .۱۳٥جیل المواجھة٬ مرجع سابق٬ ص: بدون مؤلف )۱(
٬ )الم�نھج اإلص�الحي وال�نھج الث�وري(نشرة صادرة عن حركة الجھاد اإلسالمي بعنوان  )۲(

 .٦بدون تاریخ٬ بدون مكان نشر٬ ص
 .۱المصدر السابق٬ ص )۳(
 .٥المصدر السابق٬ ص )٤(
  .۲۰۰۳یاسین أجراھا الباحث معھ خالل عام مقابلة مع الشیخ أحمد  )(٥
م�ن ت�ألیف " حی�ران واألس�تاذ عم�ر التلمس�اني"كتیب بعنوان  ۱۹۸۳أصدر اإلخوان سنة  )٦(

ص��ادق عب��د ال��رحمن٬ واس��م المؤل��ف غی��ر حقیق��ي ألن الكت��اب ص��ادر ع��ن جماع��ة اإلخ��وان 

خ�وان ھ�ذا أص�در اإل. المسلمین٬ وك�ان العم�ل ف�ي ذل�ك الوق�ت مح�اط بش�ئ كبی�ر م�ن الس�ریة

الكتاب رداً على مقال نشرتھ حركة الجھاد اإلس�المي فی�ھ نق�د لحرك�ة اإلخ�وان المس�لمین م�ن 

خالل تقدیم قراءة لعدد من مقاالت األستاذ عمر التلمساني في مجل�ة ال�دعوة الت�ي تص�در ع�ن 
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أن اإلخوان يهادنون األنظمة مجموعة من االتهامات مثل ورد هذا الكتيب حيث أ
نــه ُيعلــن ٬ وأ)٢(٬ وأن التلمســاني يــدعو للســادات بطــول العمــر)١(ويخــاطبونهم بلــين

ظـام ٬ وأن التلمساني يؤكد بأن اإلخوان ال يتآمرون علـى الن)٣(التزامه بقوانين البلد
٬ وتعيــــب حركــــة الجهــــاد علــــى التلمســــاني )٤(قــــالبوال يفكــــرون فــــي الثــــورة أو االن

مــايو وسياســة االنفتــاح أزالــت عــن الشــعب المصــري قســوة  ١٥اعتبــار أن حركــة 
نفتــــاح االقتصــــادي كفيلــــة بحــــل األزمــــة عاشــــها فتــــرة مــــن الــــزمن٬ وأن سياســــة اال

وعابـت . نتاجية٬ وابتعد عـن الكماليـاتادية لو أنه اقتصر على األمور اإلاالقتص
حركة الجهاد على التلمساني اعتباره الحكـام العـرب مسـلمين٬ وشـددت علـى أنهـم 
كفــار٬ وأنكــرت حركــة الجهــاد علــى التلمســاني دعوتــه الحكــام إلــى الوحــدة وٕاشــارته 

ليسوا العقبة الوحيدة التي تقف في وجه الوحدة العربية٬ واعتبـرت حركـة  إلى أنهم
 زت كونهـا مهادنـة لألنظمـة ومتقاعسـةالجهاد أن هـذه المواقـف مـن اإلخـوان تجـاو 

  .عن فضحها٬ وبلغت حد الترويج لألنظمة الكافرة والعميلة وتضليل للجماهير
ة وواضــــحة٬ وفــــي رد اإلخــــوان علــــى هــــذه االتهامــــات جــــاءت العبــــارات حــــاد

واعتبر اإلخوان أن الحديث اللين مع األنظمة الحاكمة أمر طبيعي ال يتنافى مع 
اإلســالم٬ كمــا أن حســن البنــا اتبــع نفــس األســلوب فــي مخاطبــة الملــك المصــري٬ 
واعتبر اإلخوان أن كتابات التلمساني تراعي الحكمـة وتجتهـد فـي التمكـين لحركـة 

وات طويلــة٬ ويقــر اإلخــوان أن األوضــاع اإلخــوان بعــد أن غــابوا فــي الســجون لســن
فــي ظــل الســادات هــي أفضــل مــن عهــد الــرئيس جمــال عبــد الناصــر مــن حيـــث 
                                                                                                                    
ا حركة اإلخوان المسلمین٬ واعتقد اإلخوان أن كاتب ھذا المقال ھو فتحي الشقاقي٬ وكتبوا ھذ

  .الكتاب رداً على ما جاء في المقال النقدي الذي صدر عن حركة الجھاد اإلسالمي
حیران واألستاذ عمر التلمساني٬ بدون دار نشر٬ بدون مكان نشر٬ سنة : صادق عبد الرحمن

 .٥-٬۱ ص۱۹۸۳
 .۱۰مصدر سابق٬ ص: صادق عبد الرحمن )۱(
 .۲۲المصدر السابق٬ ص)۲(
 .۲٤المصدر السابق٬ ص)۳(
 .۲٥-۲۰مصدر السابق٬ ص: دق عبد الرحمنصا)٤(
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وبشكل عام فإن الـرد األبـرز علـى اتهامـات حركـة الجهـاد اإلسـالمي . )١(الحريات
لإلخوان يتمثل في التركيز على أن االتهامات ارتكزت على أقـوال مبتـورة٬ هـدفها 

قــوال كافيــة لتوضــيح الموقــف قات التــي جــاءت فيهــا هــذه األن الســيا٬ وأالتشــكيك
  .)٢(لكل صاحب فهم سليم

  
  

 .الموقف من الثورة اإلسالمية في إيران - ٤

هـــا تأمـــا بخصـــوص الموقـــف مـــن الثـــورة اإلســـالمية فـــي إيـــران٬ فقـــد اعتبر 
مركز الثورة اإلسالمية العالمية التي يتوجـب اعتبارهـا ثـورة إسـالمية  حركة الجهاد

٬ بينما تحفظت جماعة اإلخوان المسلمين على هذا٬ ومن جهـة )٣(الف معهاوالتح
أخــرى٬ فقــد اتهــم اإلخــوان المســلمون حركــة الجهــاد بــأن أفرادهــا تنقصــهم التربيــة 
الروحيــة؛ واإللتــزام الــدقيق بــالمنهج اإلســـالمي؛ ممــا جعــل أفكــار الجماعــة تخلـــط 

هــي تلتقــي مــع فــتح حتــى اإلســالم بغيــره٬ وال تميــز الموقــف اإلســالمي الصــحيح٬ ف
كمـا اعتبـروهم  ٬٬ وهـي تلتقـي بالشـيعة)فـتح إسـالمية(أطلق عليها بعض اإلخوان 

  .)٤(أداة إيرانية في المنطقة وأطلقوا عليهم لفظ الشيعة والخمينيين

صدى الثورة اإلسالمية اإليرانية في فلسطين من  تعتبر حركة الجهاد أن
احتالل صهيوني استيطاني  ففي فلسطين يتواجد. أوضح وأقوى األصداء

يسعى إلبادة الشعب الفلسطيني بقتله ونفيه وطمس هويته٬ ويمارس  ؛اقتالعي
ألجل ذلك أخطر وأبشع الوسائل ثقافيًا واجتماعيًا وأخالقيًا وأمنيًا واقتصاديًا٬ ولقد 
ساهم في ذلك إضافة إلى التخاذل العربي والتراخي الفلسطيني الرسمي في 

                                                 
 .۲٦المصدر السابق٬ ص)۱(
  .۳المصدر السابق ٬ ص)۲(
 Meir Hatina: Op. cit, p23. ۹۹مرجع سابق٬ ص: أنور أبو طھ )۳(
  .۲٤۹مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین) ٤(
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حجم االنتصار اإليراني  وترى أن .باط واليأس داخل فلسطينإشاعة أجواء اإلح
ومعناه وداللته كبيرًا بالنسبة للفلسطينيين٬ إذ أصبح واضحًا أمامهم أنه باإلمكان 
مواجهة المعادلة الدولية الظالمة٬ وأنه بإمكان الشعوب أن تهزم جيشًا حديثًا 

فإن قوة اإلسالم ال تُقاَوم٬ تحررت إرادتها من الخوف والتبعية وأخيرًا  إذاوقويًا 
وهكذا جدد اإلسالم قوة اندفاعه على امتداد فلسطين٬ وتوارت شيئًا فشيئًا 
اليافطات العلمانية٬ وبدأت تبرز الشعارات اإلسالمية وتتعاظم التجمعات 

  .)١(د والجامعات والنقابات والجمعياتاإلسالمية في المساج
ن عالقة إيران الثورة بفلسطين٬ أن بشأ ومن وجهة نظر حركة الجهاد اإلسالمي

إيران القوية والحديثة ستكون أقدر دائمًا على القيام بدورها الرسالي٬ الدور الذي 
  :)٢(ستكون الثورة والجمهورية اإلسالمية قادرة على تحقيقه عبر

رفع شعار الوحدة اإلسالمية والعمل المدروس والجاد لتحقيق ذلك على  -١
خ والتجزئة هدف استعماري ثابت علينا مواجهته فالتفتيت والتفسي ؛األرض

فق اإلسالم األرحب الجامع لألمة لمسألة العرقية والقومية باتجاه أُ وتجاوز ا
دونما صراع كلما كانت المسألة القومية ال تصطدم مع القناعات 
اإلسالمية٬ وكذلك تجاوز المسألة المذهبية عبر اللقاء والحوار والتقارب 

 .يد على الثوابت واألصول الجامعةوالتقريب والتأك

تبني القضية الفلسطينية كقضية مركزية لألمة٬ خاصة أن األبعاد القرآنية  -٢
حول فلسطين٬ وليس  - كل األمة- والتاريخية والواقعية كفيلة بتوحيد األمة 

هناك من قضية أخرى قادرة على القيام بهذا الدور كفلسطين الموجودة في 
ركة التاريخ مما يجعلها مركزًا للتفجير في المنطقة قلب القرآن٬ وعلى رأس ح

وفي كل الوطن اإلسالمي٬ ومما يجعلها مركزًا لنهضة األمة٬ ففلسطين 
.. تبقى شاهدة على نهضتنا أو تخلفنا٬ استقاللنا أو تبعيتنا٬ عزتنا أو ذلتنا

                                                 
  .117 ע: פז ראובן) (۱
  ۱۰٥مرجع سابق٬ ص: رفعت سید أحمد) (۲
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ها كما ولن يستطيع الحكام أن يتخلصوا من .بل على إسالمنا أو انحرافنا
ن منذ سنوات ألنها ستبقى تطاردهم عبر شعوبهم المؤمنة تارة وعبر يحاولو 

لة التجزئة الكيان الصهيوني الذي يمثل مع مسأ: التحول اآلخر للمسألة
 .)١(ثنائية المشروع االستعماري منذ الحرب العالمية األولى وحتى اآلن

وتعتبر حركة الجهاد اإلسالمي أن كل النقاش والخالف بشأن السنة 
٬ وتعتبر حركة الجهاد أن الثورة )٢(يعة هو عبارة عن ضجة مفتعلة ومؤسفةوالش

٬ ودعت )٣("حققت أول انتصار لإلسالم في العصر الحديث"اإلسالمية في إيران 
حركة الجهاد كل المسلمين للوقوف إلى جانب الثورة اإلسالمية في إيران 

ل٬ وُتَحذِّر حركة والتحالف معها٬ واالستفادة من إمكانياتها في دحر االحتال
الجهاد كل المسلمين من الوقوع في شراك األعداء الذين يريدون إثارة الفتنة بين 

  .)٤(جناحي األمة المسلمة من سنة وشيعة

وتستهجن حركة الجهاد اإلسالمي تركيز اإلخوان المسلمين على إبراز 
أن بعض  الخالف بين السنة والشيعة٬ ونشر الكتيبات التي ُتكّفر الشيعة خاصة

حسب حركة �الُكتّاب الذين ُنشرت كتيباتهم مثل محب الدين الخطيب٬ هو 
ممن عملوا ضد الدولة العثمانية زمن السلطان عبد الحميد٬  - الجهاد اإلسالمي

ثم شارك في الثورة العربية الكبرى مع الشريف حسين إلى جانب بريطانيا في 
  .)٥(الحرب العالمية األولى

                                                 
 .۲۰٦ع سابق٬ صمرج: أنور أبو طھ )۱(
السنة والشیعة ضجة مفتعلة ومؤسفة٬ النور نشرة لمرة واحدة٬ جمعیة : عز الدین إبراھیم )۲(

 ٬۲٦ ص۱۹۸۲الشبان المسلمین٬ القدس٬ فلسطین٬ یولیو 
 .۲۷المصدر السابق٬ ص )۳(
 .۲۷ ٬۲۸المصدر السابق٬ ص )٤(
الق�دس٬ فلس�طین٬ أغس�طس النور اإللھي٬ نش�رة لم�رة واح�دة٬ جمعی�ة الش�بان المس�لمین٬  )٥(

 .٬۷۳ ص۱۹۸۲
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وقفًا آخر من الثورة اإليرانية٬ ورّكز اإلخوان على أن لكن كان لإلخوان م
الشيعة كفرة٬ وأفكارهم منحرفة٬ ويجيزون اللواط بالزوجة٬ ويلعنون عمر وأبو 

  .)١(قيةبكر وسائر الصحابة٬ وأنهم يتبعون منهج التُ 
  الوحدة والتعدد في ساحة العمل اإلسالمي -٥

ن يعمل اإلسالميون ترى حركة الجهاد اإلسالمي أن هنالك إمكانية أ
تحت عناوين مختلفة٬ لكن يوحدون جهودهم على تحقيق الهدف النهائي 

وكانت حركة الجهاد . )٢("الوحدة من خالل التعدد"والكبير٬ ورفعت الحركة شعار 
اإلسالمي تستعين بمقوالت لحسن البنا عن ضرورة احترام الخالف في الرأي٬ 

ساد وحدة المسلمين٬ وأن على الجماعات وأن تعدد اآلراء والجماعات ال يعني إف
وفي النقاش .ٍ )٣(اإلسالمية أن تخرج من حّيز كفر وٕايمان إلى حّيز خطأ وصواب

ال يجوز أن يتصور البعض أنهم "حول هذا الموضوع تؤكد حركة الجهاد أنه 
صحاب الحق الوحيد  قيمة لهم٬ أو أنهم أجمعوا كل الخير فيما اآلخرون هباًء ال

٬ وتؤكد حركة )٤("سالم وحركته فيما اآلخرون خارجون منشقون زائلونوورثة اإل
الوحدة من خالل التعدد هي التوجه الصحيح نحو تقدم الحركة "الجهاد أن 

اإلسالمية المعاصرة٬ واالعتراف بالتعدد ال مصادرته٬ واالقتراب منه ال تغييبه 
  .)٥("عن الفكر والعمل

دية في ساحة العمل اإلسالمي وفي المقابل يرى اإلخوان أن التعد 
التعددية مرض خطير "ظاهرة غير مرغوبة٬ وقد ورد ذلك في مقال تحت عنوان 

                                                 
 .٥٥ -٤۸مصدر سابق٬ ص: صادق عبد الرحمن )۱(
 Meir Hatina: op. cit, p31. مقابلة مع الشیخ عبد العزیز عودة )۲(
) ۲(ص��وت الجماع��ة اإلس��المیة٬ جری��دة طالبی��ة تص��در ع��ن الجماع��ة اإلس��المیة الع��دد  )۳(

 .٬۲ ص۱۹۸٥أكتوبر
ل التع��دد٬ الن��ور اإلس��المي٬ نش��رة لم��رة واح��دة٬ جمعی��ة الوح��دة م��ن خ��ال: أحم��د ص��ادق )٤(

 .٬٦۲ ص۱۹۸۲الشبان المسلمین٬ القدس٬ فلسطین٬ ایار 
 .٦۲المصدر السابق٬ ص )٥(
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٬ ويرى اإلخوان أن التعددية المنتشرة في أكثر من )١("في حقل العمل اإلسالمي
بلد عربي تعطي المبررات لكل من يريد الهروب من االنتماء الحركي متذرعًا 

ز بين الجماعات اإلسالمية المختلفة٬ ومن منها على بعدم قدرته على التميي
ويرى اإلخوان أيضًا أن التعدد في حقل العمل ! الحق ومن على الباطل؟

اإلسالمي يساعد أعداء اإلسالم على تصفية االتجاه اإلسالمي٬ ولم تكن باعث 
صمود أمام التحدي٬ ويرون أن التعدد أفرز حساسيات فاقمت من حالة التشرذم؛ 

ر الذي أدى إلى تأّخر الحركات اإلسالمية وتخلفها وعدم وصول واحدة منها األم
  .)٢(إلى أهدافها

ويعتبر اإلخوان أن التعددية في العمل اإلسالمي تؤدي إلى تعزيز الوالء 
الحزبي بدًال من الوالء المبدئي٬ كما يعتقدون أن الكثير من الحاالت التي وجدت 

يده٬ كما أنها أثير المستعمر وكانت ألعوبة في فيها حركات جديدة فإنها ولدت بت
  .)٣(الذاتي تعزز البعد المصلحي

  انتقادات إضافية
ال مباالة شباب  - ما أسمته-  انتقدت حركة الجهاد اإلسالمي كذلك

حركة اإلخوان تجاه ما أصاب منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها بسبب 
ازر إبانها٬ وعزت حركة العدوان اإلسرائيلي على بيروت وما حدث من مج

مناهج تكوين وبناء الشباب اإلسالمي "الجهاد اإلسالمي سبب ذلك إلى أن 
ة عن الواقع منخلع واألغلب سكونية تقريرية٬ الحركي٬ هي مناهج في األعم

إن الحركة اإلسالمية فتحت عيون الشباب على حقائق الموضوعي المحيط٬ 

                                                 
٬ نش��رة غی��ر دوری��ة تص��در ع��ن مجل��س ط��الب الجامع��ة اإلس��المیة ٤مجل��ة الن��داء٬ ع��دد  )۱(

 .٤۳بغزة٬ بدون تاریخ٬ ص
 .٤۳المصدر السابق٬ ص)۲(
 .٤٤بق٬ صالمصدر السا)۳(
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قدمت لهم الواقع الموضوعي المحيط عظيمة ودّربتهم على مهام جسيمة٬ لكنها 
٬ ويضرب مثال )١("كواقع سكوني٬ ال شأن للحركة اإلسالمية به إال أن تغيره كله

على ذلك أن شباب الحركة اإلسالمية كانوا ال مبالين إزاء أحداث بيروت ومذابح 
 ١٩٨٢الفلسطينيين٬ لكنهم كانوا متفاعلين جدًا إزاء أحداث حماة في فبراير 

  .اب حركة اإلخوان بشكل عفوي غريزي ألن األمر يخصهموتحرك شب

واعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي أن موقف اإلخوان المسلمين في 
تشخيص األعداء غير مبني على تحليل علمي سليم٬ وٕانما متأثر بموقف دول 
الخليج المتضامن مع نشطاء اإلخوان المسلمين الذين تعرضوا للتعذيب على يد 

التقدمية٬ وفي هذا السياق رأت حركة الجهاد أن موقف حركة  الُنظم العربية
اإلخوان الذي يعتبر أن االتحاد السوفييتي هو العدو األخطر على األمة غير 

وضع أمريكا واالتحاد "صحيح٬ وأن أمريكا هي العدو رقم واحد٬ واعتبرت أن 
خطأ السوفييتي على صعيد واحد في التنظير السياسي للحركة اإلسالمية هو 

  .)٢("فاضح وفادح يجب أن توضع له نهاية

وتنتقد حركة الجهاد ما أسمته تعاليم العزلة واالستعالء والمفاصلة التي 
أسئ فهمها٬ معتبرة أن هذه المفاهيم هي سبب ما أسمته حركة الجهاد القطيعة 
بين شباب الحركة اإلسالمية وبين الكثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني٬ وتذكر 

حركة  الجهاد أن مجرد الحديث عن الوطنية عند اإلخوان كان ُيعتبر  مصادر
وتذكر مصادر حركة الجهاد أنه من المفارقات النادرة أن  .حرمة من الحرمات

َنّظِري وُكتّاب الحركة اإلسالمية وبعضهم فلسطينيين٬ هم أكثر الناس حديثًا مُ 
بقيت الحركة اإلسالمية  عن المؤامرات اليهودية والخطط اليهودية٬ ومع ذلك فقد

                                                 
۱۹۸۳ ٬التجرب��ة الفلس��طینیة م��ن منظ��ور إس��المي٬  -معرك��ة بی��روت) ۱(دف��اتر إس��المیة )۱(

 .۱۳ ٬۱٤ص
 .۱٥ ٬۱٦المصدر السابق٬ ص)۲(
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في سنواتها األخيرة هي أبعد ما تكون عن المواجهة مع الكيان اليهودي في 
وتعتبر حركة الجهاد أن جماعة اإلخوان المسلمين تفتقر للممارسة  .فلسطين

  .)١(الشورية في صفوفها

واعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي أن لجوء حركة اإلخوان إلى العمل 
٬ وُيعلل )٢(غير موفق وله آثار سلبية على العمل اإلسالميالمؤسساتي خيار 
رأيه بأن كثرة المؤسسات العلنية يجعل الحرص عليها همٌّ  )٣(صالح الدين فتحي

شاغل ألبناء الحركة اإلسالمية؛ وهذا يجعل الحركة اإلسالمية تقدم تنازالت 
ح صالح ٬ ويطر )٤(فكرية لألنظمة حفاظًا على استمرار المؤسسات وديمومتها

الدين فتحي بديًال عن بناء المؤسسات اإلسالمية المعروفة الهوية نوعين من 
الوسائل أولها االعتماد على المسجد كمؤسسة لألمة٬ والثانية إيجاد بعض 

  .)٥(المؤسسات والشركات العامة التي ال تحمل لونًا حزبيًا وال فكريًا محدداً 

يمكن تقسيمها إلى ثالثة  بعد االستعراض السابق للخالفات والنقاشات
الجزء األول من االنتقادات هو نقاش حقيقي خاصة فيما يتعلق : مجاالت هي

بالعمل من أجل فلسطين واعتبارها القضية المركزية٬ لكن الجزء الثاني فهو 
متأثر بحالة الخالف الذي جعل حركة الجهاد ُتعدد أخطاء وانتقادات لكي تبرر 

فسها عن شرعية تبرر وجودها في الساحة اإلسالمية وجودها وتمايزها٬ وتبحث لن
الفلسطينية٬ خاصة انتقادات مثل رفض العمل المؤسساتي٬ واالعتراض على 

                                                 
 .۱۷المصدر السابق٬ ص)۱(
الحرك�ة اإلس�المیة وأس�لوب المؤسس�ات االجتماعی�ة٬ الطلیع�ة٬ ع�دد : صالح الدین فتح�ي )۲(

 .٬٥٦ ص٬۱۹۸۳ لندن٬ بریطانیا٬ مایو )٥(
اسم مستعار حیث درج فتحي الشقاقي وزمالؤه على استخدام مثل ھذه األسماء المس�تعارة )۳(

  .مثل صالح الدین فتحي٬ وأحمد صادق وعز الدین الفارس وغیرھا
  .مقابلة مع سید أبو مسامح

 Meir Hatina: op. cit, p31. ٥۷مرجع سابق٬ ص: صالح الدین فتحي )٤(
 .٦۰ -٥۸المرجع السابق٬ ص )٥(
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٬ إضافة إلى ردة ١٩٨٢موقف اإلخوان من عدوان إسرائيل على بيروت سنة 
أما الجزء . فعل اإلخوان على مجازر النظام السوري ضد اإلخوان في حماة

ر عن حالة من الرومانسية الفكرية في المراحل األولى لحركة الثالث فهو تعبي
ناشئة يقودها مجموعة من الشباب األذكياء المتطلعين إلى مستقبل أفضل لدينهم 
وشعبهم٬ ومنفتحين حديثًا على تجارب وأفكار مختلفة٬ خاصة فيما يتعلق 

طيني٬ ورفض بالتجربة اإليرانية ومحاولة االقتداء بها في الواقع العربي والفلس
  .الواقع السياسي العربي والمطالبة بإسقاطه عن طريق الثورة

  التنافس والصدام

يذكر خالد أبو العمرين أن العالقة بين اإلخوان والجهاد لم تعرف إال 
الخصومة والعداء والتشهير المتبادل منذ بداية الثمانينات وحتى االنتفاضة٬ فقد 

ار التي آمنوا بها وفي نفوسهم شئ من بدأ شباب الجهاد نشاطهم لنشر األفك
أما اإلخوان المسلمون فقد رأوا في هذه المجموعة خطرًا . الخصومة مع اإلخوان

يشوش على مسيرتهم٬ ويكشف أعضاءهم٬ واعتبروهم منافسين خطرين على 
  .)١(الشرعية اإلسالمية

يوجهون أخذوا ُنشطاء حركة الجهاد  وُيضيف أبو العمرين أن 
إلخوان المسلمين بالتقاعس عن العمل الوطني والعمالة وَتَلقِّي االتهامات ل

األموال من األردن والسعودية٬ باإلضافة إلى التخلف الفكري والجمود التنظيمي٬ 
وأصبح عدد من المساجد ساحة لهذا الصراع الذي انتقل إلى الجامعة 

شباب (اإلسالمية٬ وكانت حركة الجهاد تعمل تحت أسماء مختلفة مثل 
) حركة النضال اإلسالمي(و) الجماعة اإلسالمية(و) المستقلون(و) المؤسسة

كما وقعت بعض بياناتها باسم ) جماعة الطليعة(و) الشباب اإلسالمي الثوري(و

                                                 
  .۲٤۸مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین )۱(
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وجاء اسم الجهاد اإلسالمي في مرحلة ). أبناء األقصى(و) حركة أبناء القرآن(
  .)١(١٩٨٥متأخرة أي بعد عام 

ماعة الجهاد بأنهم شيعة وأنهم يمثلون إيران في وكان اإلخوان يتهمون ج
المنطقة٬ ولذلك بدأ اإلخوان يوزعون الكتب السلفية التي تكفر الشيعة بهدف 
تطويق جماعة الجهاد٬ وكانوا يتهمونهم بأنهم ال يهدفون إلى الجهاد ضد اليهود 
بقدر ما يعملون لعرقلة مسيرة الحركة اإلسالمية التي يحملون لها الحقد 

وكان اإلخوان يشيرون إلى عدم مصداقية الجهاد على أنها كانت  لشخصي٬ا
تسرق أعمال الغير٬ فقد كان هناك مجموعة الجهاد اإلسالمي في الضفة وغزة 

  .)٢(تنفذ العمليات العسكرية وتنسبها مجموعة الشقاقي إلى نفسها

واتهم اإلخوان حركة الجهاد بالتحالف مع الشيوعيين ضد الحركة 
 ٬استفادت كثيرًا من هذا الخالف ةمية٬ والحقيقة أن االتجاهات الوطنياإلسال

هو أشد قسوة  ؛فالنقد والهجوم الذي يشنه شباب الجهاد على اإلخوان المسلمين
ألنه ينطلق من أساس اإلسالم٬ فهو  ؛من النقد الذي توجهه التنظيمات العلمانية

ح يمتدحون حركة هجوم من داخل البيت٬ وكانت الجماعات اليسارية وفت
الجهاد٬ الصغيرة نسبيًا٬ في معرض التعريض والطعن باإلخوان المسلمين 

  .)٣(والذين ينتشر أنصارهم في كل مكان ؛المنافس القوي

بدأ عبد العزيز عودة يتنقل بين المساجد ويكرر انتقاداته لإلخوان٬ 
 حدث نزاع في ومن هذه االحتكاكات. ثت احتكاكات في أكثر من مكانوحد

الجهاد ويمثلهم عبد العزيز عودة٬ بيت الهيا بين اإلخوان ويمثلهم خليل القوقا؛ و 
وتمكن عبد العزيز ومن معه من بشأن السيطرة على مسجد تم بناؤه حديثًا٬ 

                                                 
 Meir Hatina: op. cit, p28. ۲٤۹المرجع السابق٬ ص)۱(
  .۲٥۰مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین)۲(
  .۲٥۰المرجع السابق٬ ص) ۳(



 

- ۲٤۳  - 
 

بأن يبقى المسجد تحت إدارته٬ وأطلق عبد الحصول على قرار من لجنة تحكيم 
ثم حدث نقاش حاد في . )١(اسم عز الدين القسام العزيز عودة على المسجد

الشارع بين الشيخين عبد العزيز عودة وخليل القوقا٬ وحسب رواية عبد العزيز 
عودة فإن الحادثة بدأت عندما التقى مع خليل القوقا في سيارة نقل على الطريق 
بين غزة وبيت الهيا٬ ويذكر عبد العزيز عودة أن الُمجّمع اإلسالمي في ذلك 

كان قد وّقع على رسالة  - شاد الشوا وحيدر عبد الشافيبالتنسيق مع ر �الوقت 
موجهة إلى الرئيس األمريكي ريجن٬ وهذه الرسالة تحتوي على حديث عن 
السالم والتعايش٬ ويقول عبد العزيز عودة أن شباب حركة الجهاد أبدوا تحفظًا 
إزاء هذه الرسالة٬ ولما رأيت خليل سألته عن الرسالة فقال أنها صحيحة٬ 

٬ أم نحن يجب أن نشارك - حسب رواية عبد العزيز عودة�ل القوقا حديثه وواص
 هووج"ك الشيوعيين٬ واحتد خليل القوقا في النقاش تريد أن نترك الساحة ألصدقائ

عامل مناحم بيجن٬ فقلت له ئق ٬ وهددني بأن يعاملني مثلما يُ لي كالم غير ال
إلى جهة السيارة األخرى أنت شخص تافه٬ ونزل خليل من السيارة حينها٬ وجاء 

حيث أجلس٬ وهو يهدد ويتوعد٬ فعّز علّي ذلك ويمكن أن أكون قد بسطت يدي 
  .)٢("- أي ضربته- له

ويقول عبد العزيز عودة أنه ذهب بوفد من أهله إلى بيت مختار آل 
٬ وقال آلل القوقا أنه جاهز ألي حق يترتب على ما منه مقداد٬ واعتذر عما بدر

بتطييب الخواطر٬  - كما روى عبد العزيز عودة-تهى األمر حدث من طرفه٬ وان
٬ ويذكر عبد العزيز عودة أنه فوجئ )٣(١٩٨٢وقد حدث هذا في شهر نوفمبر 

بعد شهرين تقريبًا بملثمين يعتدون عليه وهو في طريق عودته من الجامعة إلى 

                                                 
 مقابلة مع عبد العزیز عودة )۱(
 .المصدر السابق)۲(
 .مقابلة مع عبد العزیز عودة )۳(
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٬ وعندما سألت الشرطة ١٩٨٣- ١- ٬١٦ حدث هذا االعتداء بتاريخ )١(البيت
العزيز عودة عن هوية المعتدين٬ أجابها بأنه تعّرف على أحدهم وهو طالب  عبد

الذي ُاصيب فيه �واعتبرت حركة الجهاد هذا االعتداء . )٢(ُيدعى وليد حمدية
محاولة اغتيال٬ وعندما ذهب وفد من  -الشيخ عبد العزيز عودة برضوض

في مدينة غزة؛ مجلس طالب الجامعة اإلسالمية لزيارته في مستشفى المعمداني 
رفض استقبالهم٬ وتصدى للوفد فتحي الشقاقي ورفض أن ُيدخلهم لرؤية 

  .)٣(المصاب متهمًا إياهم بتدبير حادثة االعتداء

وعلى خلفية االتهامات المتبادلة بين الطرفين٬ قامت حركة الجهاد 
لمنع نشطاء اإلخوان من  خل من بعض وجهاء مدينة غزةاإلسالمي بطلب التد

همة التشّيع لحركة الجهاد اإلسالمي؛ وحسب رواية عبد العزيز عودة فقد توجيه ت
اجتمع الطرفان مرتين بحضور بعض وجهاء مدينة غزة من آل حلس والبطنيجي 
وجندية٬ واتفق الطرفان على أن يخرجا على الناس يوم الجمعة ويعلنا الواحد بعد 

يذكر عبد العزيز عودة اآلخر أن الطرفين إخوة٬ وأنه ال يوجد شيعة في غزة٬ و 
كالمًا طيبًا باسم حركة الجهاد اإلسالمي أن رمضان شّلح التزم باالتفاق وتحّدث 

عن العالقة بين الطرفين٬ لكن الشيخ أحمد ياسين لم يلتزم بنص االتفاق وقال 
٬ ولم تكتف حركة الجهاد اإلسالمي )٤("لقد جاءنا اإلخوة فإن صدقوا صدقناهم"

الجتماع اآلخر بحضور الوجهاء٬ وجرى التأكيد على أن بهذا القول٬ وحدث ا
اإلخوان ملزمين بالقول أنه ال يوجد شيعة في البلد٬ وأنهم ال ُيطلقون أي 
إشاعات أو اتهامات بهذا الصدد٬ وفي الجمعة التالية بالفعل حدث االلتزام٬ لكن 

                                                 
 .المصدر السابق)۱(
 .مصدر السابقال)۲(
 .ومقابلة مع عطا هللا أبو السبح. مقابلة مع عبد العزیز عودة )۳(
 .مقابلة مع عبد العزیز عودة )٤(
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ان الذي الشيخ أحمد ياسين؛ بل أحد نشطاء اإلخو يكن  الذي ذكر هذه األشياء لم
  . )١(اعتاد أن يخطب الجمعة في هذا المسجد وهو حسن الشيخ خليل

عبد العزيز عودة  ويذكر الشيخ أحمد ياسين أن سبب المشاكل هو سعي
الستيالء على المساجد التي كان يديرها المجّمع اإلسالمي٬ وفتحي الشقاقي ل

ة٬ بقيت األمور وفي اللقاءات لدى الوجهاء تم بحث هذه القضايا٬ لكن في النهاي
وذكر محمد حسن شمعة أن . )٢(على حالها٬ ولم يتوقف االحتكاك في المساجد

االحتكاك بين الطرفين كان يتأجج إذا ُوجدت شخصيات يسهل استفزازها٬ لكن 
إذا كان المسئول ممن يقدرون على ضبط النفس واالحتمال؛ كان يتم تفادي 

  .)٣(الوقوع في مشاكل

بحركة الجهاد اإلسالمي أن تدخل في تحالف مع  لكن بلغ األمر أحياناً 
فصائل فتح واليسار ضد اإلخوان المسلمين٬ وُتعتبر مشاركة الجهاد للفصائل 
المذكورة في انتخابات لجنة العاملين في الجامعة اإلسالمية هي أبرز التجليات 

  .)٤(لهذا التحالف

اقي كانت أن المجموعة التي أنشأها فتحي الشق كان اإلخوان يعتبرون
٬ )٥(إحدى المجموعات الثالث التي اجتمعت لتشكل حركة الجهاد اإلسالمي

                                                 
 .المصدر السابق )۱(
 .مقابلة مع الشیخ أحمد یاسین٬ ومقابلة مع محمد حسن شمعة )۲(
 .مقابلة مع محمد حسن شمعة )۳(
 .انظر المبحث الثاني من ھذا الفصل )٤(
وھي مجموعة یعود أصل تكوینھ�ا " سرایا الجھاد اإلسالمي"ت المجموعة الثانیة ھي وكان)٥(

إلى عناصر من حرك�ة ف�تح٬ تمرك�زت أساس�اً ف�ي قلع�ة الش�قیف ف�ي لبن�ان وتمی�زت بخبرتھ�ا 

وقد أدت النقاشات داخلھا إلى التحول من الخط الیساري االش�تراكي إل�ى . وتكوینھا العسكري

ز ف��ي توجیھھ��ا المفك��ر الفلس��طیني المع��روف منی��ر ش��فیق٬ وف��ي تبن��ي الخ��ط اإلس��المي٬ وب��ر

محم��د باس��م س��لطان "٬ وحم��دي "محم��د محم��د بح��یص"قیادتھ��ا العس��كریة أب��و حس��ن قاس��م 

وھي التي یعتقد أنھا نفذت أش�ھر عملی�ات الجھ�اد اإلس�المي ف�ي الثمانینی�ات٬ وھ�ي ". التمیمي

ى إیق��اع ثم��انین إص��ابة ب��ین قتی��ل والت��ي أدت إل�� ۱۹۸٦أكت��وبر  ۱٦عملی�ة ب��اب المغارب��ة ف��ي 

وقد تأثرت ھذه المجموعة كثی�راً باستش�ھاد . العسكري اإلسرائیلي" غفعاتي"وجریح من لواء 
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نفس التوجهات السياسية والجهادية٬ وكان اإلخوان يعتبرون والتي كان لها تقريبًا 
   .)١(أن مجموعة الشقاقي تتبنى عمليات اآلخرين٬ وتّدعي أنها هي التي نفذتها

موضوعية للعالقات بين الطرفين يرى خالد أبو العمرين أن الدراسة ال
لصراعات والصدامات٬ ولعل كل طرف ا مسئولية تنتهي إلى تحميل كل منهما

منهما كان مدفوعًا باتجاه الخصومة٬ وكان الطرفان هما الخاسرين الوحيدين 
  . )٢(واستفادت التيارات المنافسة٬ إضافة إلى سلطات االحتالل

اد الذي بلغ حد الصراع هو أكثر لكن يمكن القول أن مسألة التنافس الح
أوًال : تركيبًا مما يتصّور بعض الباحثين٬ ويمكن إرجاعها إلى أربعة عوامل هي

حالة االنفتاح الفكري الذي عاشه طالب حركة اإلخوان في مصر ومواجهتهم 
ثانيًا اطِّالع . ألسئلة جديدة بشأن القضية الفلسطينية وممارسة العمل العسكري

على االنتقادات والنقاشات الداخلية التي يشهدها كوادر وقيادات هؤالء الشباب 
اإلخوان في مختلف البلدان العربية مثل أفكار راشد الغنوشي وحسن الترابي 
والشيخ محمد الغزالي وغيرهم٬ إضافة إلى مجلة المسلم المعاصر٬ وبعض 
                                                                                                                    

فبرای�ر  ۱٤أبو حسن قاسم وحمدي في قب�رص ف�ي عملی�ة نف�ذتھا المخ�ابرات اإلس�رائیلیة ف�ي 

خ�رى انض�مت ٬ حیث فقدت العدید من خیوطھا المرتبطة بالقائ�دین٬ كم�ا أن عناص�ر أ۱۹۸۸

أم�ا المجموع�ة الثالث�ة .بینم�ا جم�دت عناص�ر أخ�رى عملھ�ا) الشقاقي(لجسم المجموعة األكبر 

فق��د ش��كلھا إب��راھیم س��ربل ال��ذي أعط��ى ھ��و وم��ن مع��ھ البیع��ة للش��یخ أس��عد بی��وض التمیم��ي٬ 

وعرف�ت بالجھ�اد اإلس�المي وق�د فض�لت ھ�ذه المجموع�ة فیم�ا بع�د االنس�حاب م�ن الوح�دة م�ع 

كما حدث داخل ھذه المجموعة خالف أدى النقسامھا إلى مجموعتین واح�دة . الشقاقي ورفاقھ

الجھ��اد (وأخ��رى تتب��ع إب��راھیم س��ربل ") بی��ت المق��دس"الجھ��اد اإلس��المي (تتب��ع الش��یخ أس��عد 

وق�د انفص�لتا فیم�ا بع�د ع�ن مجموع�ة الش�قاقي الت�ي تعتب�ر اآلن "). كتائب األقصى"اإلسالمي 

وحس�ب إب�راھیم . وش�عبیاً ب�ین مجموع�ات الجھ�اد اإلس�المي الجھة األقوى تنظیمی�اً وعس�كریاً 

لك�ن أمرھ�ا ُكش�ف  ۱۹۸۲سربل فإن أولى عملیات مجموعتھ الجھادیة تعود إلى شھر مارس 

٬ حی�ث ٬۱۹۸٥ ثم خرجوا في عملی�ة تب�ادل األس�رى س�نة ۱۹۸۳واعُتِقل أفرادھا في نوفمبر 

  .عادوا لممارسة العمل العسكري
  .٤۲۱ ٬٤۲۲یة في القضیة الفلسطینیة٬ مرجع سابق٬ صدراسات منھج: محسن صالح

Meir Hatina: op. cit, p33- 35. 
 .مقابلة مع الشیخ أحمد یاسین )۱(
  .۲٥۱مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین)۲(
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ءات جعلت الكتابات اإلسالمية الفكرية مثل كتابات مالك بن نبي٬ كل هذه القرا
هؤالء الشباب يعتقدون أنه ال يوجد أي أمل في أن تتبنى حركة اإلخوان القضية 

ثالثًا بعض المشاكل الشخصية التي حدثت لبعض . الوطنية للشعب الفلسطيني
هؤالء الطالب مع قيادات أو كوادر في الحركة؛ جعل هؤالء الطالب ُيسقطون 

اإلخوان المسلمين في غزة لذلك كل ما استمعوا إليه من نقد على واقع حركة 
رابعًا خشية قيادة حركة اإلخوان أن . اعتقدوا أن التغيير من الداخل أمر مستحيل

تكون هذه االنتقادات واألسئلة هي بمثابة تكرار لتجربة بروز حركة فتح٬ ولذلك 
تعاملت قيادة الحركة بحزم مع األفكار الجديدة ليس من باب القمع أو العزوف 

الحرص على وحدة الحركة باب من أجل فلسطين٬ وٕانما من  عن العمل
  .وتماسكها ونبذ كل محاوالت تفتيتها استعدادًا لخوض المعركة مع االحتالل
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  المبحث الثاني
  مع حركة فتح اإلخوان عالقة

بدأ اإلخوان المسلمون عملهم في فلسطين من خالل التنسيق مع المفتي 
جال يذكر بشير نافع أن اإلخوان المسلمين الحاج أمين الحسيني٬ وفي هذا الم

٬ من داخل األطر التي أسسها وقادهاعملوا جنبًا إلى جنب مع المفتي٬ و 
ويضيف أن مشاركة اإلخوان في حرب فلسطين تمت بمباركة وترحيب 

  . )١(المفتي

عمل من داخل المؤسسات الوطنية ال بدؤوااإلخوان وهذا يعني أن 
منذ بداية نشاطاتهم في فلسطين٬ وعند قيام ثورة الرسمية للشعب الفلسطيني٬ 

لكن . )٢(بها ٬ وفتحوا مكاتبهم وُشعبهم في غزة رّحب اإلخوان ١٩٥٢يوليو عام 
ظروف الصدام بين عبد الناصر واإلخوان المسلمين في مصر؛ أحدث نوعًا من 

ولم يقتصر  الشرخ وعدم الثقة٬ وأصبح اإلخوان المسلمون يشعرون باالستهداف٬
مر على مجرد الشعور٬ بل تعرض اإلخوان عمليًا للمالحقة واالعتقال؛ األ

٬ وأدى هذا الصدام إلى حدوث حالة كبيرة من خيبة ١٩٥٤وحظر األنشطة عام 
األمل لدى اإلخوان المسلمين الفلسطينيين٬ ألنهم لم يكونوا طرفًا في أي صراع 

  .)٣(مع عبد الناصر

اركة في العمل الوطني المشترك٬ عن المش اإلخوان ورغم ذلك لم يتوان 
وكانت تدفعهم القضايا الكبرى للتفاعل والتنسيق مع مختلف القوى الوطنية؛ 

في االحتجاج على مشروع  ١٩٥٥فشاركوا الشيوعيين والقوميين عام 

                                                 
 .۱٥مرجع سابق٬ ص: بشیر نافع )۱(
  .۲۰۰۲مقابلة شارك الباحث في إجرائھا مع الحاج ظافر الشوا عام  )۲(
موقف الش�یخ أحم�د یاس�ین م�ن الوح�دة الوطنی�ة٬ م�ؤتمر اإلم�ام الش�ھید : خ خلیلنھاد الشی )۳(

 .٬۱۲٥۱ ص۲۰۰٥أحمد یاسین٬ الجامعة اإلسالمیة بغزة٬ 
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وأكثر من ذلك فقد احتجوا وبفعالية على مشروع التدويل عام  .)١(التوطين
في إعادة الحكم المصري إلى قطاع غزة٬ ٬ وأسهمت هذه االحتجاجات )٢(١٩٥٧

لكن يبدو أن النظام المصري كان قد اتخذ قرارًا باعتبار اإلخوان المسلمين في 
عدوًا داخليًا استراتيجيًا٬ ولهذا ) وهذا انسحب على اإلخوان في قطاع غزة(مصر 

  .)٣(لجأ اإلخوان في قطاع غزة إلى العمل السري منذ تلك الفترة

صدام بدأ الجسم التنظيمي لإلخوان يتعرض لنزيف ونتيجة لهذا ال
مستمر في عناصره الشابة والمتعلمة٬ حيث أخذ المتعلمون يخرجون إلى دول 

وفي . )٤(الخليج٬ سواء هربًا من االضطهاد الناصري أو بحثًا عن لقمة العيش
هذه الفترة٬ ونتيجة لهذا الصدام أيضًا٬ واجه اإلخوان المسلمون تحديًا فكريًا 

أطلقوا (تنظيميًا٬ تمثل في لجوء عدد من الكوادر الشابة لتأسيس حركة جديدة و 
٬ وقد استقطبت هذه الحركة عددًا ليس قليًال من )عليها اسم حركة فتح فيما بعد

  .)٥(كوادر اإلخوان النشطين

وتعقيبًا على هذه التجربة في التفاعل أو التحالف والعمل المشترك بين 
نظام الحاكم في مصر؛ يمكن القول أن اإلخوان المسلمين اإلخوان المسلمين وال

للعمل السري٬ ليس  لفات مع القوى العلمانية٬ ويميلونأصبحوا يحذرون التحا
اختيارًا٬ وٕانما بسبب حظر الحركة رسميًا٬ والتعامل معها على أنها عدو يجب 

  .)٦(محاربته
٬ وعــن وفــي هــذا الوقــت بــرزت كتابــات ســيد قطــب عــن المجتمــع الجــاهلي 

العزلــة الشــعورية للجماعــة المســلمة٬ األمــر الــذي أثــر علــى كــل أعضــاء وقيــادات 
                                                 

  .۷٦أصول الحركات السیاسیة في قطاع غزة٬ مرجع سابق٬ ص: زیاد أبو عمرو )۱(
  .۷۷المرجع السابق٬ ص )۲(
  .۱٦مرجع سابق٬ ص: بشیر نافع )۳(
  .۲۰۰۲الحاج ظافر الشوا شارك الباحث في إجرائھا عام  مقابلة مع )٤(
  .۸۸مرجع سابق٬ ص: عبد هللا أبو عزة )٥(
 .۱۲٥۲مرجع سابق٬ ص: نھاد الشیخ خلیل )٦(
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رت بشـكل عميـق فـي تفكيـرهم وأسـلوبهم اإلخوان الذين عاشوا ظروف المحنة٬ وأثّـ
في العمل٬ وربما هذا ما دفع الشيخ أحمد ياسين  ألن يـولي أهميـة كبـرى إلعـادة 

ز علـى تـوفير كـل عناصـر القـوة لهـا بناء جماعة اإلخوان في قطـاع غـزة٬ والتركيـ
٬ ولـم يلتفـت كثيـرًا للتنسـيق مـع كأولوية أولى بعد االحتالل اإلسرائيلي لقطـاع غـزة

  .)١(التيارات األخرى

وعندما تأسست منظمة التحرير الفلسطينية كان اإلخوان يعيشون هذه 
 ٬يراألزمات واالبتالءات٬ وفي الوقت الذي دخلت فيه الفصائل إلى منظمة التحر 

صفوفهم٬ خاصة في قطاع  نجراحاتهم ويلملمو  ن زالوا يضمدو كان اإلخوان ال
بناء غزة٬ وفي هذا الصدد يقول الشيخ أحمد ياسين أنه عندما بدأ يتحرك إلعادة 

لم يجد سوى عشرة  ؛١٩٦٧اإلخوان بعد االحتالل اإلسرائيلي عام  تنظيم
  .)٢(قطاعاللعمل في صفوف اإلخوان في أشخاص مستعدين ل

أما التنسيق والعمل المشترك مع القوى السياسية األخرى فلم يحظ بأي 
ويمكن أن يعود هذا إلى مجموعة من العوامل منها أن . اهتمام في هذه المرحلة

حركة اإلخوان كانت ضعيفة ومحدودة الحجم والتأثير٬ إضافة إلى أن التيارات 
في نهاية الستينات  أيضاً  سياسي ملموس السياسية األخرى لم يكن لها وجود

  .)٣(ومطلع السبعينات من القرن العشرين داخل قطاع غزة

لم ينضم اإلخوان إلى م ت ف٬ ليس ألنهم اتخذوا موقفًا سلبيًا منها٬ أو 
ألنهم يريدون أن يكونوا بديًال عنها٬ ولكن ظروفهم لحظة تأسيس المنظمة كانت 

كان لديهم نقاش مع م ت ربما . صعبة٬ وكانوا منشغلين بإعادة ترميم صفوفهم
  .)٤(ف والفصائل٬ ولكن هذا ال يعني أنهم أرادوا أن يكونوا بديًال عن م ت ف

                                                 
  .المرجع السابق )۱(
 .۲۰۰۲مقابلة مع الشیخ أحمد یاسین شارك الباحث في إجرائھا عام  )۲(
 .۱۲٥۲مرجع سابق٬ ص: نھاد الشیخ خلیل )۳(
 .۱۲٥۳مرجع السباق٬ ال )٤(
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ن والقوى الوطنية في البداية لم يكن هناك أي احتكاك بين حركة اإلخوا
كانت حركة اإلخوان ال زالت صغيرة الحجم والتأثير ولم تكن  واليسارية٬ فقد

 تولما قويت الحركة حاول. في ذلك الوقتُتلفت انتباه األطراف األخرى 
للمشاركة في  هاكوادر  تتاح في هذا المجال٬ ودفعالمشاركة في أي فرصة تُ 

جنبًا إلى جنب مع شخصيات مستقلة؛ وأخرى محسوبة  تأسيس نقابة المهندسين
وكان الشهيد إسماعيل أبو شنب من ضمن أعضاء الهيئة  ٬على فصائل وطنية
وكان يشارك في المؤسسات ذات . )١(هندسين في قطاع غزةالتأسيسية لنقابة الم

الطابع العام٬ مثل رابطة األندية الفلسطينية التي أسسها الحاج رشاد الشوا٬ حيث 
  .شارك المجمع اإلسالمي والجمعية اإلسالمية في هذه الرابطة

 النشاطاتنى عن الموافقة على المشاركة في تواتال حركة ال توكان
د قِ مثل المشاركة في المؤتمر العام الذي عُ  طابع السياسي٬الوطنية ذات ال

جنبًا إلى جنب مع فتح  بين مصر وٕاسرائيل؛ كامب ديفيد معاهدة احتجاجًا على
  .)٢(وبقية الفصائل

تذكر بعض المراجع أن قيادة منظمة التحرير أغفلت الخالفات 
خرى تذكر لكن مراجع أ٬ )٣(خوض صراع مع اإلسالميين األيديولوجية وتجنبت

في محاولتها لمعالجة مسألة أن حركة فتح وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
حركة الجهاد حتواء لاتباع سياسة اصعود حركة اإلخوان المسلمين؛ حاولت 

٬ وفي )٤(اإلسالمي من جهة؛ إضافة إلى ضرب نفوذ حركة اإلخوان المسلمين
أن  -من بينهم ياسر عرفات� هذا السياق كثيرًا ما أعلن مسئولون في حركة فتح

                                                 
 .المقابلة مع الشیخ أحمد یاسین )۱(
 .المصدر السابق )۲(
)۳(Mahmood Monshipouri:op.cit, p90.  
 .۱۷۳مرجع سابق٬ ص: أنور أبو طھ )٤(
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٬ )١(حركة الجهاد اإلسالمي هي إحدى الخاليا والمجموعات التابعة لحركة فتح
ووصلت محاوالت االحتواء أوجها عندما قامت فتح بإدخال ثالثة أعضاء جدد 
اعتبرتهم من ممثلي اإلخوان إلى المجلس الوطني الفلسطيني الذي ُعقد في 

  .)٢(١٩٨٧الجزائر في شهر أبريل سنة 

 حركة فتح اإلخوان المسلمين بفقدانوفي ذات السياق فقد اتهمت 
خارج مؤسسات م ت ف؛ التي كرست شرعيتها بالبندقية٬ وأنهم "الشرعية ألنهم 

يعملون في نفس االتجاه الذي تعمل فيه القوة المعادية للشعب الفلسطيني٬ والتي 
التي ال تحقق أدنى  تريد إضعاف م ت ف٬ وٕايجاد بديل عنها يرضى بالحلول

وتذكر بعض  .)٣("المطالب الفلسطينية٬ كما اتهموهم بالعمالة ألمريكا وٕاسرائيل
المراجع أن حركة اإلخوان في فلسطين طرحت المنهج اإلسالمي بديًال عن 

  .)٤(مشروع منظمة التحرير الذي يتبنى الكفاح المسلح

منظمة  وكانت حركة فتح٬ كغيرها من الفصائل المنضوية في إطار
التحرير الفلسطينية٬ تعقد المقارنات بين اإلخوان في مصر الذين وجدوا حرية 
العمل في عصر السادات لضرب القوى الوطنية والناصرية٬ وبين اإلخوان في 
األرض المحتلة الذين أتاحت لهم إسرائيل حرية العمل إلضعاف م ت ف٬ 

َفَتَح السادات في مصر "فتح ويقول كتيب أصدرته حركة الشيبة الطالبية التابعة ل
حرية العمل لإلخوان ألنهم الوحيدون القادرون على الحد من خطر خصومه في 

  .)٥("الحركة الوطنية المصرية التي تهدد نظامه

                                                 
 .۱۷٤المرجع السابق٬ ص )۱(
  .۷۷الحركة اإلسالمیة في الضفة والقطاع٬ مرجع سابق٬ ص: زیاد أبو عمرو )۲(
  .۲۳۸مرجع سابق٬ ص : نخالد أبو العمری)۳(
)٤(Michel Jubran and Laura Drake: The Islamic Fundamentalist 

Movement in the West Bank and Gaza Strip. Middle East Policy. 

Volume: 2. Issue: 2. 1993. P1. 
  .۲۳۸مرجع السابق٬ ص : خالد أبو العمرین) ٥(
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حتى نهاية الثمانينات من القرن "يذكر ميخائيل ميلشطاين أنه  
هم يشكلون العشرين؛ فإن قيادة حركة فتح لم تنظر لإلخوان المسلمين على أن

ولم يتطلعوا  ٬تحديًا كبيرًا٬ وذلك ألن اإلخوان كانوا منشغلين بالقضايا الداخلية
للعب دور سياسي أو عسكري٬ لكن في هذه الفترة ظهرت الشرارات األولى 

وبين حركة حماس٬  )م ت ف(الذي تطور عبر األيام بين  ؛للتوتر السياسي
لكن . )١("د على المؤسسات المحليةوذلك بسبب سيطرة اإلخوان اآلخذة في التزاي

يبدو أن استنتاج ميلشطاين غير دقيق؛ ألن ما حدث في الثمانينات من 
محاوالت احتواء وهيمنة وتنافس وصراع؛ يشير إلى اهتمام فتحاوي كبير 

  .بالهيمنة على الساحة

 اإلسالمية٬ وهي الجامعة وفي هذا السياق بدأ الصراع على الجامعة
 ٬بين اإلخوان المسلمين الذين يصرون على إسالميتها ٬غزة الوحيدة في قطاع

" جامعة غزة"وبين كافة االتجاهات السياسية وخاصة فتح التي تريد أن تسميها 
٬ وبدأ الجميع يعمل ١٩٨٠من جهة أخرى٬ وقد فشلت المحاولة األولى عام 

لكن فتح التي ترى في نفسها ممثلة الشرعية  ٬ألف حساب للقوة اإلسالمية
الفلسطينية تعتبر الجامعة مؤسسة وطنية ال بد أن تدخل حظيرة الشرعية٬ لذلك 

ة وخاصة حينما أجبر طالب الجامع ٬بدأت تخطط لالستيالء على الجامعة
وبقدوم   .مجلس األمناء على طرد أول رئيس لها٬ والذي كان قريبًا من فتح

الطالب في  الدكتور محمد صقر لرئاسة الجامعة انسجمت اإلدارة مع مجلس
  .)٢(ترسيخ إسالمية الجامعة

عّبر اإلخوان عن استيائهم لقيام فتح  ١٩٨٢في شهر يناير عام 
بالتحالف مع الفصائل الوطنية األخرى في األرض المحتلة والتوقيع على بيان 

                                                 
  .20ע٬ שם: מילשטיין מיכאל )۱(
  .۲٤۱مرجع سابق٬ ص : و العمرینخالد أب)۲(
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ليحمل في طياته أكثر  ١٩٨٣سياسي يدين اإلخوان المسلمين٬ وجاء عام 
تحالفت جميع التنظيمات بما فيها الجهاد  ثحي ٬)١(بين الطرفين االشتباكات عنفاً 

 اإلسالمي ضد جماعة اإلخوان المسلمين٬ وأراد التحالف االستيالء على الجامعة
وفرضها كأمر واقع بعيدًا عن األنظمة المعمول لعاملين للجنة  انتخاب من خالل

ظمت ن٬ ولكن إدارة الجامعة رفضت االعتراف بهذه اللجنة التي بها في الجامعة
  .)٢(إضرابًا استمر ثالثة أسابيع

ولما لم تنجح هذه المحاولة اتفقت جميع القوى األخرى على مهاجمة 
الجامعة واالستيالء عليها بالقوة٬ وذلك في هجوم مباغت في صباح يوم السبت 

من  تهم حافالت تحمل الطالب المؤيدين للُكتل الوطنيةم٬ وساند١٩٨٣- ٦-٤
لغربية٬ ناموا في القطاع ليلة الحادث٬ وفي الصباح جامعة بيرزيت في الضفة ا

هاجموا الجامعة٬ بقنابل الملوتوف وصفائح البنزين وأجهزة األكسجين والسالسل 
  .)٣(والقضبان الحديدية

وتقول مصادر اإلخوان أنهم علموا بالخطة واستعدوا لها٬ وكمنوا لهم في 
ومسجد  ي حي الصبرة٬ف مثل مسجد السالم محيطة بمنطقة الجامعةالمساجد ال

٬ وتصدوا لهم وضربوهم٬ وأخذوا الواقع غرب الجامعة على الشارع الرئيس الكتيبة
وطبقًا لبيان . وحققوا معهم فعرفوا أن بعضهم من بيرزيت المحتجزينمنهم بعض 

طالب أصيبوا بجروح٬ وقد تبادل  ٢٠٠صادر عن االتجاه الوطني فإن أكثر من 
لية عن انفجار األحداث فيما أطلق عليه التيار بالمسئو  الطرفان االتهامات

  .)٤( )السبت األسود(اسم  الوطني

                                                 
  .56ע٬ שם: סלע ואברהם משעל שאול )۱(
  .۲٤۱مرجع سابق٬ ص : خالد أبو العمرین)۲(
  .۲٤۱المرجع السابق٬ ص )۳(
  .۲٤۲المرجع السابق٬ ص )٤(



 

- ۲٥٥  - 
 

اعتبرت حركة فتح أن قدوم الدكتور محمد أحمد صقر من األردن لكي 
قرار ملكي "ُيصبح رئيسًا للجامعة اإلسالمية بغزة بدًال من الدكتور رياض األغا 

٬ األمر الذي )١("لمدنيةلتنفيذ مخطط مشبوه٬ وجنبًا إلى جنب مع اإلدارة ا
عددًا من البيانات٬ وحدثت مجموعة حركة فتح وأصدرت استدعى التصدي له٬ 

  .من التفاعالت أدت إلى احتقان الموقف

-٥- ١٢ومن هذه التفاعالت أن صحيفة الفجر المقدسية أعلنت بتاريخ 
عن تشكيل لجنة للعاملين في الجامعة اإلسالمية تتكون من فؤاد رضوان  ١٩٨٣

رتيرًا٬ وكمال مرتجى أمينًا للصندوق٬ وغازي عودة أمينًا للجنة الثقافية٬ سك
وموسى دبور أمينًا للجنة االجتماعية٬ ورمضان شلح أمينًا للعالقات العامة٬ 
وعبد المطلب العجوري أمينا للجنة العمل التطوعي٬ وسليمان عودة أمينًا للجنة 

تشكيل  واعتبر اإلخوان أن. )٢(للجنةالدعوة٬ ومحمد أبو عمارة مستشارًا قانونيًا 
ال علم لها بهذه اللجنة٬ ورأى أإدارة الجامعة  هذه اللجنة غير قانوني٬ وأعلنت

حركة ومع  ؛الشيوعيينن هذه الخطوة التي تحالفت فيها فتح مع أ اإلخوان
  .)٣(تصب في سياق خلق المشاكل للجامعة وٕادارتها ورئيسها ؛الجهاد اإلسالمي

وقف دعت إدارة الجامعة العاملين الجتماع لبحث موضوع ولمعالجة الم
- في المقابل صدر بيان ٬ و ١٩٨٣-٥- ٢١انتخابات لجنة العاملين بتاريخ 

اعتبر  - التي جرى تشكيلها بعيدًا عن إدارة الجامعةيحمل توقيع لجنة العاملين 
العاملين لإلضراب  امعة لالجتماع هو عمل مسرحي٬ ودعاأن دعوة إدارة الج

االعتراف بشرعية لجنة العاملين٬ وتصحيح : قيق مطلبين رئيسيين همالتح

                                                 
الجامع��ة اإلس��المیة ب��ین البن��اء والھ��دم٬ تقری��ر موث��ق ص��ادر ع��ن مجل��س طلب��ة الجامع��ة  )۱(

 .٬۱۲ ص۱۹۸٦غزة٬ یولیو -اإلسالمیة
 .۱۹۸۳-٥-۱۲صحیفة الفجر  )۲(
 .۱۳الجامعة اإلسالمیة بین البناء والھدم٬ ص )۳(
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الوضع اإلداري واألكاديمي بالجامعة لتأخذ طريقها في مصاف الجامعات 
  .)١(المتقدمة

خبرًا يقول أن لجنة  ١٩٨٣-٥- ٢٤ونشرت صحيفة الفجر بتاريخ 
.  )٢(الموقفالعاملين في الجامعة ُتحّمل اإلدارة مسئولية تطور األحداث وتفجير 

ورأى اإلخوان المسلمون في مثل هذا الخبر وغيره من البيانات التي كانت 
٬ أما إدارة الجامعة فقد ارتأت أنه ال )٣(تصدر في ذلك الوقت تهيئة ألمر ما

داعي لإلضراب٬ وبذلت كل جهد الستمرار الدراسة٬ واستمرت التفاعالت 
موقف٬ وأوصت هذه اللجنة بعقد فشّكلت إدارة الجامعة لجنة قانونية لدراسة ال

بتنفيذ  ١٩٨٣- ٦- ١جمعية عمومية٬ وبالفعل اتخذ رئيس الجامعة قرارًا بتاريخ 
لقيت قنبلة نفس اليوم الذي اُتخذ فيه القرار ُأ◌ُ توصية اللجنة القانونية٬ وفي مساء 

  .على بيت رئيس الجامعة

 ووقف اإلخوان المسلمون إلى جانب رئيس الجامعة وأصدروا بياناً 
قالوا فيه أن الضجة المفتعلة حول ما ُيسّمى لجنة العاملين  ١٩٨٣- ٦-٢بتاريخ 

لتحطيم ما أسماه  ؛إن هي إال قميص عثمان الذي يتمّسح به الشيوعيون وغيرهم
للجامعة اإلسالمية٬ وطالب اإلخوان من أسموهم دعاة  )الصرح العتيد(اإلخوان 

المجال إلدارة الجامعة لكي تؤدي الفتنة إلى رفع أيديهم عن الجامعة٬ وٕافساح 
واجبها وتحل مشكالتها بنفسها٬ لكي تفوت الفرصة على سلطات االحتالل التي 

  .)٤(تريد خلق صراعات بين قطاعات الشعب الفلسطيني

- ٣وتذكر مصادر اإلخوان المسلمين أن خطباء الجمعة٬ يوم الجمعة 
ل٬ وستمأل ساحة على أن الدماء ستسي ٬ المؤيدين لإلضراب ركزوا١٩٩٨٣-٦

                                                 
 .۱٤المصدر السابق٬ ص)۱(
 .۱۹۸۳-٥-۲٤صحیفة الفجر  )۲(
 .۱٤الجامعة اإلسالمیة بین البناء والھدم٬ ص )۳(
 .۱٦الجامعة اإلسالمیة بین البناء والھدم٬ ص )٤(
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مصادر أنه وصل أوتوبيس من طالب جامعة بير ال ذات الجامعة٬ وُتضيف
زيت٬ وتوّجه إلى رفح حيث اختفى في أحد أنديتها٬ وقد رأت قيادة اإلخوان في 

وتؤكد  ٬ذلك الوقت أن هذه إشارات لوجود تخطيط ومكر سيء يحيط بالجامعة
إضافة إلى حشود من مناطق مصادر اإلخوان أن أوتوبيس الطالب من بيرزيت 

٬ وهدف ١٩٨٣- ٦- ٤القطاع المختلفة جاءت إلى الجامعة صبيحة يوم السبت 
هذه الحشود حسب ما يراه اإلخوان إحداث انقالب في الجامعة وتغيير العمداء 

  .)١(واإلدارة٬ إضافة إلى تغيير مناهج الجامعة تحت ستار لجنة العاملين

ولة الحشود القادمة من جامعة بير وتذكر رواية اإلخوان أنه لدى محا
زيت ومن مختلف مناطق القطاع اقتحام الجامعة٬ وقذفها بالمواد الحارقة 
والمشتعلة تصّدى لهم الطالب اإلسالميون٬ واندفع المتحمسون نحو الكافتريا 

حيث ُيسمح فيها باالختالط وبكل ما ال يليق "التي ُفتحت بمواجهة الجامعة 
   .)٢("بجامعة إسالمية

وانتهى هذا الحادث دون أن يتمكن المهاجمون من تحقيق أهدافهم٬ وفي 
٬ نشرت صحيفة الفجر خبرًا بعنوان ١٩٨٣- ٦-٥صبيحة اليوم التالي بتاريخ 

٬ وحّملت الصحيفة اإلخوان "اشتباكات مؤسفة في الجامعة اإلسالمية وبير زيت"
ؤكد أنها دافعت ٬ مع أن مصادر اإلخوان ت)٣(المسلمين المسئولية عن الحادث

فوجئت بعدوان على عناصرها في بير زيت أنها عن نفسها في غزة٬ و 
  .)٤(بالضفة

لم يتمكن دعاة اإلضراب من فرضه وٕانجاحه كما يريدون٬ ولم تتمكن 
إدارة الجامعة٬ ويدعمها اإلخوان من تسيير الدراسة كما ينبغي٬ فتوصل الطرفان 

                                                 
 .۱٦المصدر السابق٬ ص)۱(
 .۱۷لسابق٬ صالمصدر ا)۲(
 .۱۹۸۳-٦-٥صحیفة الفجر بتاریخ  )۳(
 .۱۷الجامعة اإلسالمیة بین البناء والھدم٬ ص )٤(
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-١١في معهد فلسطين الديني بتاريخ  إلى ضرورة إنهاء المشكلة٬ وُعِقد اجتماع
٬ حيث تم االتفاق على إنهاء اإلضراب٬ وٕاجراء انتخابات للجنة ١٩٨٣-٦

العاملين٬ وفقًا لقوانين الجامعة٬ وصرف رواتب المضربين٬ وتعويض الطالب 
  .)١(الذين لم يحضروا للدراسة

جننج أن االتجاه الوطني لم يكن يهتم كثيرًا بلجنة ويرى جيروين 
املين أو المرتبات أو أي مطلب نقابي٬ ويؤكد أن هدف اإلضرابات َتَمّثل في الع

تحدي رئيس الجامعة الجديد القادم من األردن الدكتور محمد صقر٬ والضغط 
  .)٢(وتحويلها إلى جامعة علمانية -اإلسالمية�لتغيير فلسفة الجامعة 

إلى  وفي هذه األثناء كانت األطراف قد بدأت تستقطب الرأي العام
القيادة المركزية للجبهة (يحمل توقيع  ١٩٨٣- ٦-٨جانبها٬ فصدر بيان بتاريخ 
ويمتلئ هذا البيان بالتجريح ضد اإلخوان المسلمين ) الوطنية الفلسطينية المتحدة

لالحتالل٬ وأن ويتهمهم بأنهم طابور خامس٬ وأن مؤسساتهم هي أوكار 
لكي ينشغل الشعب  ؛مايتهفرضهم سلطة على الناس تحت حاالحتالل يريد أن ي

مجمع "واعتبر البيان أن المجمع اإلسالمي هو . )٣(عن النضال ضد االحتالل
من  ١٢٠وفي المقابل تحّرك اإلخوان وعقدوا اجتماعًا لحوالي . )٤("الجواسيس

أئمة وخطباء المساجد في مدينة غزة٬ وأصدر المجتمعون بيانًا أكدوا فيه على 
دعوة للجماهير لاللتفاف حولها٬ وطالبوا المدرسين إسالمية الجامعة٬ ووجهوا 

 قدع ١٩٨٣- ٦- ١٥وبتاريخ . )٥(والطالب االلتزام بالدراسة وبقوانين الجامعة

                                                 
 .۱۷ ٬۱۸الجامعة اإلسالمیة بین البناء والھدم٬ ص )۱(
)۲( Jeroen Gunning: op. cit, p117. 
-٦-۸انظ��ر ن��ص بی��ان القی��ادة المركزی��ة للجبھ��ة الوطنی��ة الفلس��طینیة المتح��دة بت��اریخ  )۳(

 ).۱٤ملحق رقم (.۱۹۸۳
 .سابقبیان الالانظر نص  )٤(
-٦-۱۱اجد بقط�اع غ�زة بت�اریخ انظر نص البیان الص�ادر ع�ن لجن�ة أئم�ة وخطب�اء المس� )٥(

 ).۱٥ملحق رقم .(۱۹۸۳
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في خانيونس لألئمة والخطباء أكدوا على نفس المعاني  آخر اً اجتماع اإلخوان
  . )١(سابقة الذكر

للجبهة  ولم تتوقف الحمالت اإلعالمية بل أصدرت القيادة المركزية
٬ اتهموا فيه رئيس ١٩٨٣- ٦-٢٠الوطنية الفلسطينية المتحدة بيانًا بتاريخ 

الجامعة بالعمالة٬ وشككوا باجتماعات األئمة والخطباء٬ وكرروا االتهامات 
وانتهت هذه األحداث بانتظام الدراسة في . )٢(بالعمالة لإلخوان المسلمين

  .الجامعة٬ ووقف كل أشكال االستفزاز

ر الجبهة الوطنية المتحدة أن اإلخوان المسلمين يسعون تذكر مصاد
تحت ظل رايات العدو لالستيالء على مؤسساتنا الوطنية لتسخيرها في خدمة 

وتعتبر الجبهة الوطنية المتحدة أن كسر إضراب العاملين حدث  ٬حتاللاال
ن باالتفاق بين اإلخوان المسلمين وبين سلطات االحتالل٬ واتهم البيان المسئولي

عن الجامعة٬ ذاكرًا إياهم باالسم بالعمالة إلسرائيل٬ وأن المجمع اإلسالمي هو 
واعتبر البيان أن الدكتور محمد صقر ليس صاحب حق في . مجمع الجواسيس

رئاسة الجامعة ألنه ليس من أهل البلد٬ وألنه قادم بتصريح زيارة مؤقتة 
  .)٣("مجمع الجواسيس"إسرائيلي٬ وألنه يتبع 

أن اإلخوان المسلمين اعتدوا على األكاديميين  آخر بيان د فير وو 
المؤيدين لإلضراب٬ ويواصل البيان أن من كان ينجو من  قمع اإلخوان؛ كان 
يقع تحت أيدي االحتالل٬ ويذكر البيان أن الجماهير الغاضبة أرادت مهاجمة 
 الجامعة على اعتبار أنها مقر للجواسيس لوال أن العقالء منعوهم٬ ويواصل

كان للخونة  ١٩٨٣- ٦- ٤البيان وصف ما جرى بالقول أنه في صباح السبت 
                                                 

 .۱۸الجامعة اإلسالمیة بین البناء والھدم٬ ص )۱(
نیة المتحدة بت�اریخ انظر نص البیان الصادر عن القیادة المركزیة للجبھة الوطنیة الفلسطی )۲(

 ).۱٦ملحق رقم ( .۱۹۸۳-٦-۲۰
 .انظر نص البیان السابق )۳(
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 ةأمر ُمعد٬ وكانت سراياهم تكمن في األحراش المقابل) المقصود بهم اإلخوان(
للجامعة منذ الصباح الباكر٬ فهي حين كانت قوات الجيش الصهيوني في 

اإلسالم " هاجمتهم كمائنمعسكرها المجاور٬ وعندما وصلت أعداد من الطالب 
٬ وذكر البيان أنه ُجرح من الطالب حوالي مائتين٬ وتوفي منهم "الصهيوني

واعتبر . خمسة٬ وألقت سلطات االحتالل القبض على الكثيرين من الوطنيين
والمقصود بهم " الجواسيس الكبار"البيان أن المسئولين عن هذه األعمال هم 

الجواسيس "وأيضًا  الوجهاء ورجال األعمال من أعضاء مجلس األمناء٬
٬ "أيتام حسن البنا وسيد قطب"الذين أطلق عليهم تسمية إضافية وهي " راالصغ

وذكر البيان أيضًا أنهم يتلقون أمواًال سعودية لكي ينفذوا المخططات اإلمبريالية 
  . )١("والصهيونية

وتروي مصادر حركة الجهاد اإلسالمي مشكلة نقابة العاملين بشكل 
حين قام العاملون في "حيث تعتبر أن األزمة بدأت ايضًا٬ ن مختلف عن اإلخوا

الجامعة اإلسالمية بانتخاب لجنة لهم لتمثلهم تمثيًال نقابيًا٬ وهي ما سبق أن قام 
لكن إدارة الجامعة ومديرها٬ التي تحاول منذ . به العاملون في العام الماضي

ودوافع سياسية  بداية العام إحكام سيطرتها المطلقة على الجامعة ألسباب
خاصة٬ رفضت االعتراف باللجنة التي رأت فيها خطرًا على سلطتها 

  .)٢("المطلقة

إعالن الطالب "ويرى نفس المصدر أن األمور تطورت بسبب 
االعتصام  ووقوفهم مع مدرسيهم ضد اإلدارة لتحقيق المطالب العادلة 

أصدر العاملون  ١٩٨٣- ٥-١٩ويواصل المصدر القول أنه بتاريخ . )٣("للعاملين
                                                 

-٦-۸لسطینیة المتحدة بتاریخ بیان صادر عن القیادة المركزیة المؤقتة للجبھة الوطنیة الف )۱(
۱۹۸۳. 

 .٬٤٥ ٬٤٦ ص۱۹۸۳یولیو ) ۷(مجلة الطلیعة عدد  )۲(
 .٤٦المصدر السابق٬ ص)۳(
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وّضحوا فيه حقيقة ما يحدث في الجامعة من هيمنة لإلدارة وبعض أعوانها بيانًا 
على مقدرات الجامعة العلمية والمالية واإلدارية وحقيقة المرتبات السعودية 

ها إضافة إلى رواتبهم من الضخمة التي تدفع لمدير الجامعة وبعض موظفي
  .الجامعة

وأمام استمرار  ١٩٨٣- ٥-٢٦في تاريخ "ويواصل المصدر القول أنه 
أصدرت لجنة العاملين بيانًا آخر أوضحت  ٬موقف القمع إلدارة الجامعة وأعوانها

في محاولتها لفض إضراب  ؛فيه الممارسات اإلرهابية التي تقوم بها اإلدارة
وقهر إرادتهم بكل األساليب الالأخالقية الالئقة بصرح علمي  ٬العاملين والطلبة

  .)١("يأكاديم

اشتبك  ١٩٨٣- ٦- ٤يوم السبت "وُيكمل المصدر روايته بالقول أنه 
بعض أعوان مدير الجامعة ببعض الطلبة من االتجاه الوطني المعارضين 

  . )٢("لسياسة إدارة الجامعة مما أدى إلى جرح العديد من الطلبة

وهي ( أصدرت الحركة الطالبية اإلسالمية ١٩٨٣- ٦-١٢وبتاريخ 
بيانًا أكدت فيه على  )لجناح الطالبي لحركة الجهاد اإلسالميإحدى تسميات ا

األمريكي اإلسرائيلي " ضرورة مواجهة المؤامرة التي يدبرها للمنطقة المحور 
٬ ٬ والتي يوجهونها لكي تأخذ في النهاية صيغة التذابح الفئوي)٣("السعودي

ب ن إرهاصات حر ويعتبر البيان أن ما تقوم به إدارة الجامعة اإلخوانية عبارة ع
فهل كان الدكتور محمد صقر رئيس الجامعة : أهلية حقيقية٬ ويتساءل البيان

ووصف البيان في ". اإلسالمية اليوم هو الجنرال الذي ُأنيط به تنفيذ هذه المهمة؟
إلى وجود  شار٬ وأ"جنرال الحرب األهلية"موطن آخر الدكتور محمد صقر بأنه 

                                                 
 .٬٤٦ ص۱۹۸۳یولیو ) ۷(مجلة الطلیعة عدد  )۱(
 .٤٦المصدر السابق٬ ص)۲(
مجل�ة الطلیع�ة ع�دد ) ۱۹۸۳-٦-۱۲الحرك�ة الطالبی�ة اإلس�المیة بت�اریخ (انظر نص بی�ان )۳(

 .٤۹ -٬٤٦ ص۱۹۸۳یولیو ) ۷(
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حيث بدأ صقر  اإلدارة المدنية اإلسرائيليةوبين اتصاالت بين الدكتور صقر 
٬ ويذكر البيان أن اإلدارة المدنية قدمت عمله باستقبال ضابط اإلدارة المدنية

السبت "بـ  ١٩٨٣- ٦-٤ووصف يوم السبت . تسهيالت لقدوم صقر إلى غزة
  .)١("األسود

يحاول البيان إعطاء شرعية النتخابات لجنة العاملين ؛ فيشير إلى أن و 
من  ١٠٨حضرها  ١٩٨٣-٥-١٥ابات لجنة العاملين التي جرت بتاريخ انتخ"

  .٬ وهذا يعني أن االنتخابات شرعية)٢("منهم ٦٠العاملين مقابل تغيب 

بدأت موجة  ١٩٨٤أنه في العام  تذكر مصادر اإلخوان المسلمين
جديدة من االستفزازات٬ حيث أصدرت حركة الشبيبة الطالبية ثالث نشرات مع 

٬ وحملت هذه النشرات الكثير من الغمز ١٩٨٥- ١٩٨٤م الدراسي بداية العا
واللمز والتهديد الصريح والمبطن تجاه رموز اإلخوان المسلمين وحلفائهم الذين 

ومن أمثلة ذلك اتهام أحد أعضاء المجلس . )٣(يعملون في الجامعة اإلسالمية
 )اليقين(نشرة الرئاسي بتسليم األوراق الخاصة بالجامعة لالحتالل حيث ورد في 

شوهد أحد أعضاء المجلس الرئاسي في الجامعة اإلسالمية "تحت عنوان لسعات 
يدخل مقر اإلدارة المدنية عدة مرات حامًال حقيبة ممتلئة باألوراق الخاصة 

بيضحكله ... ٬ وهو ال يدرك أن أبو ....بالجامعة٬ وكله أمل بابتسامة من أبو 
وفي . هنا هو الدكتور إسماعيل الخطيب٬ والشخص المقصود )٤("وبيضحك عليه

نفس النشرة تم اتهام اإلخوان بمشاركة االحتالل في عملية تسميم فكري ونفسي 
ا أن جماعي للشعب الفلسطيني٬ واستخدمت النشرة تعبيرات قاسية حيث ورد فيه

                                                 
 .٤۹ -٤٦المصدر السابق٬ ص)۱(
 .٤۹ -٤٦المصدر السابق٬ ص)۲(
 .۱۹الجامعة اإلسالمیة بین البناء والھدم٬ ص )۳(
لیقین الصادرة عن حركة الشبیبة الطالبیة في الجامعة اإلسالمیة في ش�ھر أكت�وبر نشرة ا )٤(

 ٬۳٬ص۱۹۸٤
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أطلت من جحورها بعد  )مجمعات وتجمعات(شركاء االحتالل هم عبارة عن 
غير مدركة  ؛يروت٬ معتقدة أن الفرصة التاريخية قد حانتالخروج المشرف من ب

أن الطفيليات التي تنمو في ظروف غير طبيعية سرعان ما تذبل بزوال تلك 
ووضعت هذه النشرة أساتذة الجامعة على دائرة . الظروف التي أوجدتها

  .)١)لعهد الياسيني الصقري البائد(الستهداف عندما اعتبرتهم رموزًا ا

شنت حركة الشبيبة هجومًا على  )اإلرادة(الية حملت اسم وفي نشرة ت
الموظفين واألساتذة في الجامعة٬ فوصفت أحدهم عطا اهللا أبو الُسَبح 

٬ وذكرت بأن محاسب "زبل التاريخ"٬ واعتبرت سميح مصطفى )٢("األفعى"بـ
الجامعة ينوي بيع جهاز كمبيوتر أهدته م ت ف للجامعة٬ وفي تفسير النشرة 

 .)٣("يشكل عائقًا أمام النصب واالختالس"أتي التلميح بأن الكمبيوتر للسبب ي
تحارب "حركة الشبيبة أن الجامعة  رض الترحيب بالطالب الُجُدد تذكروفي مع

  .)٤("الفكر الوطني الحر

تم اغتيال الدكتور إسماعيل  ١٩٨٤-١١-١٧وفي صباح يوم السبت  
وراء قتل الخطيب٬ خاصة أنه  الخطيب٬ واعتقد اإلخوان المسلمين أن فتح تقف

وفي قلب  ؛لقي في بيتهاُتهم بالعمالة من جانبهم٬ إضافة إلى أن مظروفًا قد أُ 
رأسه٬ وُنقل على األثر إلى  ٬ وسبق أن ضربوه علىلمظروف رصاصتينا

وتذكر مصادر حركة اإلخوان أن حركة فتح ضغطت على أسرته . )٥(المستشفى
والجنازة٬ لكن اإلخوان أصروا على أن يتولوا كي تتولى هي إجراء مراسم الدفن 

هم تدبير أمر هذه المراسم٬ لكي يؤكدوا على أن قتل الخطيب جاء على خلفية 
                                                 

 ).۱۷ملحق رقم ( .۳المصدر السابق٬ ص)۱(
نشرة اإلرادة الصادرة عن حركة الشبیبة الطالبیة في الجامعة اإلسالمیة في أكتوبر س�نة  )۲(

 .٬۳ ص۱۹۸٤
 ).۱۸ملحق رقم ( .۳المصدر السابق٬ ص)۳(
 .۳نشرة اإلرادة٬ ص )٤(
 .۲۱الجامعة اإلسالمیة بین البناء والھدم٬ ص )٥(
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ويتضح هذا من خالل الجنازة التي نظمها اإلخوان المسلمين للدكتور . )١(سياسية
الخطيب٬ حيث حشد اإلخوان عددًا كبيرًا من أنصارهم٬ وكانت جنازة الخطيب 

كبر الجنازات٬ وكذلك من أطول الجنازات التي شهدها القطاع٬ حيث من أ
خرجت من الجامعة اإلسالمية بغزة سيرًا على األقدام إلى مشارف غزة٬ ثم 

  . )٢(ُحملت بالسيارات إلى مشارف خانيونس٬ ثم إلى المقبرة 

من خالل الكلمات التي ُألقيت في الجنازة حيث أكد  أيضاً  ويتضح هذا
الجدي ممثل مجلس األمناء أن الخطيب من أكثر العاملين إخالصًا محمد حامد 
٬ وفي كلمة لجنة العاملين أكد رئيسها الشيخ محمد قوصة أن )٣(في الجامعة

القتل جاء على خلفية الشقاق الداخلي٬ ودعا إلى إغالق باب الفتنة٬ وعدم 
لجامعة ٬ أما رئيس المجلس الرئاسي في ا)٤(التمادي في القتل بسبب الخالف

 - وٕان لم يبلغ حد الصراحة الكاملة�الدكتور محمد صيام فقد كان أكثر وضوحًا 
في توجيه إصبع االتهام نحو حركة فتح٬ وذلك من خالل تحديد األسباب التي 
ُقتل من أجلها إسماعيل الخطيب٬ وهي أنه األكثر دأبًا وٕاخالصًا في العمل٬ 

فض التعاون مع من يريدون تخريب واألكثر جرأة في التصدي لالنحراف٬ وألنه ر 
الحجج المنحرفة بالحجج  نه األقدر على الحوار الهادف ودحضالجامعة٬ وأل

القوية٬ وشدد صيام على أن ما اعتبره الرصاص المشبوه٬ واأليدي الصغيرة 
لن تقوى على هدم األعمال الكبيرة٬ وفي ختام كلمته وّجه كلمة تطمين  ؛العابثة

  .)٥("جامعة بعدك حماتها٬ وما واجهته لن يخيفهمإن لل"للراحل بقوله 
                                                 

 .۲۱الجامعة اإلسالمیة بین البناء والھدم٬ ص )۱(
 .شریط فیدیو جنازة إسماعیل الخطیب )۲(
كلمة محمد حامد الجدي ممثل مجلس أمن�اء الجامع�ة اإلس�المیة  ف�ي ش�ریط فی�دیو جن�ازة  )۳(

 .الخطیب
وص�ة رئ�یس لجن�ة الع�املین ف�ي الجامع�ة اإلس�المیة ف�ي ش�ریط فی�دیو كلمة الشیخ محمد ق )٤(

 .جنازة الخطیب
كلم��ة ال��دكتور محم��د ص��یام رئ��یس المجل��س الرئاس��ي ف��ي الجامع��ة اإلس��المیة ف��ي ش��ریط  )٥(

 .فیدیو جنازة الخطیب
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وقد أحدث قتل الخطيب شرخًا عميقًا في الثقة بين اإلخوان وفتح٬ 
خاصة بعد أن علم اإلخوان من السجون أن الخطيب ُقتل على يد خلية عسكرية 
تنتمي لحركة فتح٬ وزاد إحساس اإلخوان بأن هنالك شيء ُيطبخ بعد إصدار 

مليئة  ٬ وكانت)اإلصرار(ُتسمى  ة في الجامعة اإلسالميةالشبيبة نشرة جديد
٬ وخاطبوا في هذه النشرة الدكتور إبراهيم )١(بالتهديدات المبطنة والصريحة

هو إنت َمزِورِتش من الرياالت "اليازوري أمين عام المجمع اإلسالمي بقولهم 
لشيخ أحمد ووجهت تهديدًا ل". السعودية٬ وّال شهيتك قابلة البتالع كل العمالت

هناك "بحر بتحويل لحيته الطويلة إلى خليج للخنازير٬ حيث ورد في النشرة 
تغيرات جيولوجية قادمة ستجعل منك قطعة يابسة٬ وستتحول شعيرات النصب 

وعن الدكتور جمال عبدة عميد كلية ". الممتدة أمامك إلى خليج للخنازير
٬ "ل الكلب عمره ما بينعدلدي"االقتصاد والعلوم اإلدارية قالت نشرة اإلصرار 

إلى "ووجهوا سؤاًال للدكتور كرم زرندح عميد كلية اللغة العربية والعلوم اإلنسانية 
٬ وقد أوجدت هذه التهديدات نوعًا من القلق )٢("كرم ترنح متى ستبلغ سن الرشد

لدى العديد من الكوادر؛ خاصة وأن إصدار النشرات والتهديدات السابقة تبعه 
  .)٣(ر إسماعيل الخطيبقتل الدكتو 

وشهدت هذه الفترة اتخاذ مواقف سياسية مختلف عليها بين فصائل م ت 
ف٬ فقامت الجبهة الشعبية والمنشقون على حركة فتح بعمل مهرجان يندد باتفاق 

إدارة  ٬ مع أن مجلس الطلبة لم يسمح لهم بذلك٬ وكذلك١٩٨٥- ٣- ٢عمان في 
إال أن  ٬لدكتور صيام شخصيًا إلنهائهالجامعة التي منعت المهرجان٬ وتدّخل ا

قومي فإنهم ال  اللهم اهدِ "بيان معنون بـب ١٩٨٥-٣- ٤الشبيبة خرجت في يوم 

                                                 
 .٬۳ ص۱۹۸٥نشرة اإلصرار الصادرة عن حركة الشبیبة الطالبیة في فبرایر  )۱(
ملح�ق ( .٬۳ ص۱۹۸٥الش�بیبة الطالبی�ة ف�ي فبرای�ر صادرة ع�ن حرك�ة نشرة اإلصرار ال)۲(

 ).۱۹رقم 
 .۲۲الجامعة اإلسالمیة بین البناء والھدم٬ ص )۳(



 

- ۲٦٦  - 
 

بواسطة جريدة  ١٩٨٥- ٣- ٬٣ وذلك بعد أن نددت في اليوم السابق "يعلمون
الفجر بهذه الخطوة٬ وامتأل البيان بالتهجم على مجلس الطلبة٬ واعتبرت 

حصى ضد كل ما هو وطني٬ وتحدثت عن ممارساته ممارساته أكثر من أن تُ 
الالنسانية التي تخدم أعداء الشعب٬ وقد حاول مجلس الطلبة منع الشبيبة من 

٬ وفي ١٩٨٥-٣- ٥إال أنهم أصروا ثم حاولوا التوزيع يوم  ٬توزيع بيانهم هذا
نفس اليوم وزعت الكتلة اإلسالمية بيانًا يندد بعملية قتل الخطيب٬ ويتحدث عن 

على األثر قام وزات وتطاول اإلرادة واليقين واإلصرار على أساتذة الجامعة٬ و تجا
شخصًا  ١٥ بضرب عدد من كوادر الشبيبة يصل إلى اإلسالمية أفراد من الكتلة

صحيفة الفجر  في اليوم التالي قامتمنهم أشخاص من خارج الجامعة٬ و 
م فيه المجمع بأنه يريد ٬ ونشرت بيانًا للشبيبة تتهاإلسالميتهجم على المجمع بال

الساعة  ١٩٨٥- ٣- ٬٦ وفي يوم األربعاء ووريثًا لمنظمة التحرير أن يكون بديالً 
  .د الشبيبة على الدكتور اليازوريالسادسة مساًء اعتدى أفرا

للموقف٬ حيث  اً خطير  اً تصعيد ورأت حركة اإلخوان أن هذا العمل يمثل
يجري بالفعل اجتماع لبعض  أن أحداث الجامعة كان يمكن تطويقها٬ وقد كان

إال أن إخراج  ٬وجهاء القطاع عند أحد أعضاء مجلس األمناء في تلك اللحظة
- ٣- ٩وفي يوم األحد  .ت األمر يزداد تأزماً المشكلة خارج إطار الجامعة٬ جعل

٬ وهو من قيادات حركة فتح تم االعتداء على األستاذ أسعد الصفطاوي ١٩٨٥
٬ مما حدا بقيادات الضفة اإلخوان المسلمينكوادر من  واألستاذ حسن ديب

  . )١(التدخل لتطويق الفتنة٬ وبالفعل توقفت األحداث٬ وانتهت المشكلة

السمة العامة في العالقة بين "يصل محمد أبو الروس إلى استنتاج بأن 
اإلخوان وحركة فتح في تلك المرحلة هي التنازع واالختالف٬ فقد كان اإلخوان 

وجودهم على الساحة في قطاع غزة٬ وحركة فتح تريد أن  يريدون أن يؤكدوا
                                                 

 .۲۳المصدر السابق ٬ ص )۱(
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تحتفظ لنفسها بالسيطرة على مؤسسات الشعب الفلسطيني على اعتبار أنها أكبر 
اتسمت منذ البداية بالعداء "وأنها  ٬)١("فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

كار التباين الواضح في األف"٬ ويعزو سبب العداء والتناحر إلى )٢("والتناحر
والفلسفة والنهج٬ فاإلخوان تبنوا المنهج اإلسالمي٬ واعتمدوا التربية واإلعداد٬ أما 
منظمة التحرير فإنها تبنت فكرة الدولة العلمانية٬ واتخذت الكفاح المسلح وسيلة 

  .)٣("لمواجهة االحتالل

مهادنة اإلخوان٬ "على  أن قيادة فتح تحرصفيذكر إياد البرغوثي  أما
اتخاذ اإلخوان كقوة احتياط لها وقت الضرورة٬ : يبدو لسبيينوذلك على ما 

والثاني يتمثل في رغبة فتح في الحفاظ على الوحدة الداخلية للفلسطينيين في 
إما مصلحية "ويذكر خالد أبو العمرين أن عالقات الطرفين كانت . )٤("قطاع غزة

افس بين فتح أو عاطفية لذلك كانت الغلبة للتباعد والتناحر٬ خاصة أن التن
واإلخوان يأخذ وجهة خطيرة في تصور فتح وهو التنافس على قيادة الشعب 

  .)٥("الفلسطيني

* * * * * *  

العالقة بين الطرفين اتسمت بالتعاون أحيانًا٬ والتنافس أحيانًا٬  إن
والصراع أحيانًا أخرى٬ وعندما كان األمر يتعلق بالصراع مع االحتالل كان 

ة ذلك مؤتمر معارضة كامب ديفيد٬ ونضال األطباء من يحدث التعاون وأمثل

                                                 
  .۱٤۲مرجع سابق٬ ص: محمد أبو الروس )۱(
 .۱۲۸المرجع السابق٬ ص )۲(
 .۱۲۸المرجع السابق٬ ص) ۳(
اس���ة ف���ي األرض الفلس���طینیة المحتل���ة٬ مرك���ز الزھ���راء األس���لمة والسی: إی���اد البرغ���وثي )٤(

  .٬۱۰۱ ص۱۹۹۰للدراسات واألبحاث٬ القدس٬ فلسطین٬ 
  .۲٤۰مرجع سابق٬ ص : خالد أبو العمرین  )٥(
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أجل حقوقهم٬ لكن عندما كان يتعلق األمر بالسيطرة على أماكن النفوذ كان 
  .يجري الصراع٬ ومثال ذلك ما حدث في الجامعة اإلسالمية

 وبشكل عام يمكن القول أن تطور العالقة بين اإلخوان وفـتح فـي قطـاع غـزة
و تنــازلي واحــد٬ ســواء نحــو التعــاون أو التنــافس أو ر وفــق خــط تصــاعدي ألــم يســ

الصراع٬ ففي أوج الخالف حول الجامعة اإلسالمية كان يجري التنسيق إلضراب 
  .األطباء

  التعـــاونعلـــى نفـــس المســـتوى مـــن كمـــا أن عالقـــة فصـــائل م ت ف لـــم تكـــن 
ئل بينها في كل المواقع٬ فمثًال في نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات كانت فصا

م ت ف تخــــــوض انتخابــــــات الجمعيــــــة الطبيــــــة منفــــــردة٬ لكنهــــــا كانــــــت تخــــــوض 
صــف الثمانينــات االنتخابــات الطالبيــة مجتمعــة فــي الجامعــة اإلســالمية٬ وفــي منت

 لمنظمـــــة التحريـــــرطـــــر الطالبيـــــة التابعـــــة األُ  معكوســـــًا٬ وخاضـــــت األمـــــر أصـــــبح
والمهندســـــين ألطبـــــاء االنتخابـــــات منفـــــردة٬ بينمـــــا الكتـــــل النقابيـــــة المهنيـــــة فـــــي ا

  .االنتخابات مجتمعة والمحامين خاضت

وهــذا يؤكــد علــى أن التحالفــات لــم تكــن ثابتــة بــين اُألطــر والفصــائل جميعهــا٬ 
وأحيانــــًا كانـــــت تــــتحكم عوامـــــل عديـــــدة منهــــا الموقـــــف السياســــي٬ ومنهـــــا طبيعـــــة 
األشـــخاص الـــذين يقـــودون اُألطـــر٬ ومنهـــا حجـــم القـــوة التـــي يمتلكهـــا اإلطـــار فـــي 

جــــم المصــــالح التــــي يمكــــن أن يتحّصــــل عليهــــا مــــن وراء التعــــاون أو الموقــــع٬ وح
  .التنافس أو الصراع
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  المبحث الثالث
  مع اليسار اإلخوان عالقة

االنفتـــاح علـــى الفصـــائل الوطنيـــة  تُقـــرر حركـــة اإلخـــوان المســـلمينقبـــل أن 
سياســيًا٬ جــاءت المبــادرة مــن حركــة فــتح٬ حيــث اتصــل األســتاذ أســعد الصــفطاوي 

ين فـي النصـف ؤسسي فتح٬ وكان عضوًا في جماعة اإلخوان المسلموهو أحد م(
أن أســـعد الصـــفطاوي  الـــذي ذكـــر الشـــيخ أحمـــد ياســـينب ؛)األول مـــن الخمســـينات

يريـد التنسـيق والعمـل المشـترك مـع  -بناًء على تعليمات ياسر عرفات-أخبره أنه 
ن اإلخــــوان إلنهــــاء ســــيطرة الشــــيوعيين علــــى الهــــالل األحمــــر٬ وأضــــاف الشــــيخ أ

الصفطاوي أبلغـه أن ياسـر عرفـات يريـد للعمليـة أن تـتم بهـدوء حتـى ال تسـبب لـه 
وكانـت انتخابـات الهـالل األحمـر الفلسـطيني فـي .)١(إحراج مـع االتحـاد السـوفييتي

؛ أول تجربـــة عمليــة يقـــرر الشــيخ أحمـــد ياســين خوضـــها ١٩٧٩قطــاع غـــزة ســنة 
ة أهليـــــة يقودهـــــا علـــــى مؤسســـــ -مـــــن خـــــالل االنتخابـــــات الديمقراطيـــــة�للســـــيطرة 
  .الشيوعيون

اتفــق الشــيخ أحمــد ياســين مــع األســتاذ أســعد الصــفطاوي علــى قائمــة مشــتركة 
. تضم باإلضافة إليهم عددًا مـن المسـتقلين؛ لكـن اليسـاريين فـازوا بأغلـب المقاعـد

اعتقــد اإلخــوان أنــه جــرى تزويــر االنتخابــات مــن خــالل قيــام اليســاريين بتســجيل 
السـتعداد لجولـة وحاول اإلخوان ا. بطريقة غير قانونيةأعداد كبيرة من أعضائهم 

ة مــن خــالل تســجيل المزيــد مــن األعضــاء٬ لكــن االنتخابــات لــم االنتخابــات التاليــ
  .)٢(تتكرر لفترة طويلة من الزمن في مؤسسة الهالل

                                                 
  .مقابلة مع الشیخ أحمد یاسین )۱(
  .۲۳۳مرجع سابق٬ ص : خالد أبو العمرین )۲(
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أول مواجهة عمليـة وديمقراطيـة  ١٩٧٩كانت انتخابات الهالل األحمر لسنة 
لشيوعيين٬ كما كانت أول محاولة تحالف بين اإلخوان يشارك فيها اإلخوان ضد ا

  .)١(وحركة فتح٬ والهدف من التنسيق هو إنهاء سيطرة الشيوعيين على الهالل
يســيطرون علــى الهــالل ويســتخدمونه كمقــر لهــم وألنشــطتهم  كــان الشــيوعيون

واتفــق . األدبيــة والثقافيــة٬ وكــان يــرأس مجلــس إدارتــه الــدكتور حيــدر عبــد الشــافي
وان وفتح على قائمة مشـتركة تضـم باإلضـافة إلـيهم عـددًا مـن المسـتقلين فـي اإلخ

مقابـــــل القائمـــــة اليســـــارية الُمَشـــــّكلة مـــــن تحـــــالف الشـــــيوعيين والجبهتـــــين الشـــــعبية 
والديمقراطيـة٬ وكــان يقــوم بالتنســيق مــن جانــب اإلخــوان كــل مــن إبــراهيم اليــازوري 

. أســـعد الصـــفطاوي ومحمـــد حســـن شـــمعة٬ ومـــن جانـــب فـــتح كـــان يقـــوم بالتنســـيق
تنافست القائمتان على واحد وعشـرين مقعـدًا٬ حصـل اليسـاريون منهـا علـى سـبعة 
عشر بينمـا حصـل تحـالف فـتح واإلخـوان علـى أربعـة مقاعـد فقـط احتلهـا كـل مـن 

إبراهيم اليـازوري وهـو مرشـح اإلخـوان الوحيـد٬ وأسـعد الصـفطاوي مـن فـتح٬ ووفـا "
  .)٢("هو مستقلالصايغ وهو بعثي٬ وسامي أبو شعبان و 

لـــم يقبـــل اإلخـــوان المســـلمون وفـــتح هـــذه النتيجـــة٬ واعتبروهـــا مـــزورة٬ ويـــذكر 
) وكان حينها عضوًا في اللجنة المشرفة على االنتخابـات(الدكتور محمود الزهار 

أن التزويــر لــم يحــدث فــي الصــناديق٬ وٕانمــا مــن خــالل مــنح العضــوية ألشــخاص 
وفـي . )٣(جـاءوا دون أن يكونـوا أعضـاءكثيرين مـن مؤيـدي الكتلـة اليسـارية الـذين 

كـــل األطـــراف شـــاركت فـــي اجتماعـــات الهيئـــة "هـــذا الصـــدد يقـــول ربـــاح مهنـــا أن 
التحضيرية النتخابات الهالل٬ وكـانوا مطلعـين علـى مجريـات األمـور٬ وبلـغ عـدد 
أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة فـــي ذلـــك الوقـــت أربعـــة آالف عضـــو٬ لكـــن المشـــكلة 

قــدت أنهــا ستســيطر علــى الهــالل عبــر االنتخابــات٬ كانــت تكمــن فــي أن فــتح اعت
                                                 

  .۲۳۳المرجع السابق٬ ص) ۱(
  .۲۳۳سابق٬ ص مرجع: خالد أبو العمرین )۲(
  .۲۳۳المرجع السابق٬ ص)۳(
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ـــــى  ـــــديرات اســـــتقال الصـــــفطاوي احتجاجـــــًا عل ولمـــــا ظهـــــرت النتيجـــــة مخالفـــــة للتق
  .)١("النتيجة

انتبـــه اإلســـالميون وبـــدءوا التســـجيل فـــي عضـــوية الهـــالل اســـتعدادًا للجولـــة 
ت القادمــة التــي لــم تحــدث أبــدًا٬ حيــث عّطلــت اإلدارة أيــة محاولــة إلجــراء انتخابــا

هـو الـذي يـدير الهـالل  ١٩٧٩جديدة٬ وظل مجلس اإلدارة الذي تـم انتخابـه سـنة 
  .)٢(لفترة طويلة

أراد مواجهـة اليسـار فـي القطـاع فتحـالف مـع "ويذكر رباح مهنا أن أبـا جهـاد 
اإلخــوان المســلمين٬ وخــاض الطرفــان متحــالفين انتخابــات الهــالل األحمــر٬ ولمــا 

بعــة مقاعــد لتحــالف فــتح واإلخــوان؛ حينهــا قــام مقعــدًا مقابــل أر  ١٧فــاز اليســار بـــ 
اإلخــــوان وفــــتح بحــــرق مقــــر الهــــالل٬ وفــــي مقابــــل خســــارة الهــــالل فــــتح عّوضــــت 
اإلخوان المسلمين بمنحها حصة كبيرة في الجامعة اإلسالمية حديثة التكـوين فـي 

  .)٣("ذلك الوقت
ساهمت هذه التجربة في إضفاء مزيد من الشك لدى حركـة اإلخـوان بشـأن 

مــل السياســي المشــترك مــن خــالل االحتكــام إلــى قواعــد وقــوانين مشــتركة٬ لكــن الع
مـن وجهـة  �هذا لـم يكـن بشـكل مطلـق ألن التنسـيق مـع حركـة فـتح كـان إيجابيـًا 

  .في تلك المرحلة -نظر اإلخوان
مـــن  الصـــراع لكـــن تحـــالف اإلخـــوان مـــع فـــتح لـــم يســـتمر طـــويًال٬ و انتقـــل 

إلــــى  -حســــم اليســــاريون ســــيطرتهم عليــــهالــــذي �الســــيطرة علــــى الهــــالل األحمــــر 
الصراع علـى الجامعـة اإلسـالمية٬ فحركـة اإلخـوان أرادت أن تحـافظ علـى الهويـة 
اإلســالمية للجامعــة٬ بينمــا تحالفــت حركــة فــتح فــي هــذه المعركــة مــع الشــيوعيين 

                                                 
 .مقابلة مع رباح مھنا) ۱(
  .۲۳۳مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین )۲(
 .مقابلة مع رباح مھنا )۳(
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وبعـــض المســـتقلين لتغييـــر اســـم الجامعـــة٬ وجعلهـــا جامعـــة مختلطـــة بـــين الـــذكور 
  .)١(واإلناث

رئــــيس (الف فــــتح واليســــار ضــــغوطًا علــــى الشــــيخ محمــــد عــــواد مــــارس تحــــ
إلجبـــاره علـــى عقـــد اجتمـــاع للمجلـــس وتقـــديم ) مجلـــس أمنـــاء الجامعـــة اإلســـالمية

وفـــي هـــذه المســـألة وقـــف اإلخـــوان مـــع . اســـتقالته مـــن الرئاســـة٬ وتوســـيع المجلـــس
الشــيخ محمــد عــواد٬ وتجمعــت أعــداد كبيــرة مــن مؤيــديهم بتوجيــه مــن الشــيخ أحمــد 

٬ وبعــــد انتهــــاء ١٩٨٠-١-٧فــــي مبنــــى الجامعــــة يــــوم االجتمــــاع بتــــاريخ  ياســــين
االجتمــــاع خرجــــت جمــــاهير اإلخــــوان فــــي مســــيرة حاشــــدة وأحرقــــت مقــــر الهــــالل 

وفي تعقيبه على هذه الحادثة يؤكـد الشـيخ أحمـد ياسـين أن هـذه المسـيرة . األحمر
لـم ) انوكـل قيـادة اإلخـو (خرجت بدون تكليف أو قرار من الحركـة٬ وأنـه شخصـيًا 

يكونــوا علــى علــم بخــروج هــذه المســيرة٬ ولمــا علــم بــاألمر أرســل إلــى قــادة المســيرة 
وأضــــاف الشـــيخ أيضــــًا أنــــه بعــــد التحــــري وجمــــع . أمرهم بــــالتوقف وٕانهائهــــامـــن يــــ

المعلومـــات تبـــين أن بعـــض نشـــطاء فـــتح شـــاركوا بشـــكل فعـــال فـــي هـــذه المســـيرة 
المســــيرة مــــن شــــباب وأوضــــح الشــــيخ أن الــــذي قــــاد هــــذه . الهــــالل حــــرق وأعمــــال

اإلخــوان تــم توبيخــه فــي تلــك الفتــرة٬ وكــان هــذا العمــل األهــوج مــن بــين األســباب 
  .)٢(التي أدت إلى فصله من الحركة

من جانب فتح واليسار (فوجئت  حركة اإلخوان بحجم الهجوم اإلعالمي 
�الذي ألقى بالمسئولية كاملة على المجمع اإلسالمي )وصحيفة الفجر تحديداً 

لكنه لم ُيصدر في ذلك  -شيخ أحمد ياسين رئيسًا للمجمع في تلك الفترةوكان ال
ويرجع عدم تعقيب اإلخوان على هذه  .الوقت أي تعقيب على هذه االتهامات

على أداء االتهامات إلى ضعف الخبرة اإلعالمية٬ وقلة إدراك أثر الرأي العام 

                                                 
  .۲۳٤المرجع سابق٬ ص   )۱(
  .مقابلة مع الشیخ أحمد یاسین شارك الباحث في إجرائھا )۲(
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الة٬ واقتناع قيادة ٬ إضافة إلى عدم امتالك وسائل إعالم فعالحركات السياسية
هذه االتهامات ربما يجعل الجمهور يعتقد أنهم مدانون  اإلخوان أن ردهم على

ولهذا يدافعون عن أنفسهم٬ لهذا اختاروا السكوت٬ لكن األمر الذي ال شك فيه 
بين التيارات هو أن هذه األحداث ساهمت في توسيع الشرخ بين اإلخوان و 

  .الوطنية األخرى

منذ تلك الفترة  ٬واإلخوان المسلمين التيارات الوطنيةن يوشهدت العالقة ب
بسبب الخالف األيديولوجي في وجهات  ات إضافيةخالف ١٩٨٧٬وحتى عام 

النظر بشأن القضية الفلسطينية وكيفية حلها٬ إضافة إلى عدم رضا اإلخوان 
المسلمين عن التوجه العلماني الذي تبنته م ت ف٬ هذا من طرف اإلخوان٬ 

كانت تثير الشكوك حول صدق النوايا الوطنية لحركة ) م ت ف(فإن وكذلك 
  .)١(تعمل في خدمة النظام األردني هاويعتقدون أناإلخوان٬ 

بعض األوساط الوطنية ُتشيع بأن الشيخ ياسين "ويورد أبو عمرو أن 
أن ما ُضبط  ١٩٨٤٬أمام المحقق اإلسرائيلي سنة  ٬كان قد أقسم على المصحف

  . )٢("ستخدم ضد القوى اليساريةحة كان سيُ بحوزته من أسل

ولم يقتصر األمر عند اإلشاعات٬ بل سجل بعض الكتاب اتهامات 
صريحة بحق حركة اإلخوان٬ ويذكر ربعي المدهون في مجلة شؤون فلسطينية 

في البداية٬ استفادت سلطات االحتالل إلى حد كبير من التعاليم النظرية "
الحركة �المية٬ فقد وضعت هذه التعاليم واأليديولوجية للجماعات اإلس

في صراع مباشر مع المجموعات الوطنية٬ خصوصًا اليسارية  - اإلسالمية
وفي الوقت عينه استفادت . كفرة - الحركة�والماركسية٬ ألن هؤالء في عرف 

والقائم على  -ضمنًا لها�الحركة اإلسالمية من موقف سلطات االحتالل الداعم 
                                                 

 .٦۳یة وقطاع غزة٬مرجع سابق٬ صالحركة اإلسالمیة في الضفة الغرب: زیاد أبو عمرو) ۱(
 .٦۲المرجع السابق٬ ص )۲(
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لوطنية التي تخشاها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أكثر من عدائها للمجموعات ا
  .)١("غيرها

لم يوجد بعد االحتالل اإلسرائيلي لقطاع "يذكر محمد أبو الروس أنه 
ن٬ بل كانت العالقة اإلخوان المسلمين والشيوعيو  عيجم ما ١٩٦٧غزة عام 

ل وصلت في المتبادلة بينهما عالقة عدائية لم تعرف تقاربًا ولقاًء وحوارًا٬ ب
ويؤكد أبو الروس في . )٢("بعض األحيان إلى الضرب واالعتداءات المتبادلة

استنتاجاته أن التعاون الذي حدث بين اإلخوان والشيوعيين يرجع إلى فترة 
لكن هذا . )٣(الخمسينات من القرن الماضي بشأن مشاريع التوطين والتدويل

ن في إضراب األطباء٬ كما الكالم غير صحيح فقد تعاون اإلخوان والشيوعيي
أنهم تعايشوا معًا في إطار النقابات الثالث المهندسين واألطباء والمحامين٬ وٕان 

الذي يحكم عمل  بالقانون اً منضبطكان كان تعايشهم لم يخُل من التنافس٬ لكنه 
  .هذه النقابات

اتفقت الكتل الطالبية على إقامة مهرجان  ١٩٨٦وفي مارس عام 
كرى يوم األرض٬ وأصدرت الكتل الطالبية بيانًا مشتركًا٬ لكن مشترك إلحياء ذ

من مؤسسات  م توزيع بيان لليسار دون إخبار أياليسار حاول التخريب٬ وت
الجامعة المسئولة٬ واستوعب األمر ولم تتخذ أية إجراءات ضد الطلبة والذين 

ارة وزعوا البيان وهم معروفون٬ رغم أنه مليء باألكاذيب واالتهامات إلد
  .الجامعة

وحاول مجلس الطالبات تكرار نفس التجربة مع كل الكتل الطالبية في 
ذكرى دير ياسين؛ فدعا مجلس الطالبات كافة الكتل إلحياء هذه الذكرى٬ لكن لم 

                                                 
 .۳۰مرجع سابق٬ ص: ربعي المدھون )۱(
 .۱٤٤مرجع سابق٬ ص: محمد أبو الروس )۲(
 .۱٤۸المرجع السابق٬ ص )۳(
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حسب رواية �يستجب أحد٬ وعندما أقام مجلس الطالبات االحتفال فوجئ 
لطالبات الالتي هتفن بمحاوالت التخريب من مجموعة من ا -مصادر اإلخوان 

الذي لم يستجبن للمشاركة - ورقصن وأفسدن على مجلس الطالبات المهرجان 
مما اضطر عميد شئون الطالب لحرمان مجموعة منهن من الدراسة لمدة  -فيه

وبعد سلسلة من االحتكاكات اتخذت إدارة الجامعة قرارات بحق . )١(أسبوع واحد
مروة قاسم حيث تم فصلها بشكل : وهنالطالبات الالتي تزعمن أعمال الشغب 

نهائي ألن ملفها مليء بالمخالفات٬ والثانية هي هيام شعت والتي امتأل ملفها 
بمخالفات انضباطية داخل الجامعة فتم فصلها لمدة عام٬ أما الطالبة الثالثة 
وهي آمال رزق٬ فقد كان ملفها نظيفًا مما اضطر رئاسة الجامعة لفصلها لمدة 

  .١٩٨٦-٤- ١٥كان ذلك بتاريخ أسبوعين٬ و 

في صبيحة يوم األربعاء ويواصل نفس المصدر الرواية بالقول أنه 
طالبة  ٬٣٠ أحدثت مجموعة من الطالبات يبلغ تعدادهن حوالي ١٩٨٦-٤- ١٦

شغبًا عظيمًا في قسم الطالبات٬ بينما الطالبات األخريات جميعًا ملتزمات 
طالبات عن السور الفاصل ى البمحاضراتهن٬ ثم تطور األمر حين قفزت إحد

 )تهريجية( وصفها اإلخوان بأنهاوالطالب٬ واتجهن في مظاهرة  اتببين الطال
إلى مقر رئاسة الجامعة٬ حيث اعتصمن بشكل فوضوي٬ وهتفن ضد الجامعة 

رئاسة الجامعة٬ واستمر ذلك مكتب ورئاستها بأقذع األلفاظ٬ وحاولن كسر باب 
وأثناء محاولة الطالبات . )٢(بعد ظهر ذلك اليوم إلى حوالي الساعة الثانية من

مما أدى إلى  صر إصبع إحداهن بين مصراعي البابكسر الباب الحديدي حُ 
تهشمه وبالتالي بتره٬ وقد نقل أطباء العيادة الطالبة المذكورة إلى مستشفى الشفاء 
بغزة٬ حيث أفادت أمام الطبيب راسم إدريس أنه تهّشم نتيجة انحساره بين 

                                                 
 .۲٥الجامعة اإلسالمیة بین البناء والھدم٬ ص )۱(
 .۲٥المصدر السابق٬ ص)۲(
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شهر كامل  وعلى مدارالصحافة المحلية  ؛ لكنصراعي الباب الحديديم
وجهت عن اإلصبع الذي بتره األذنة بخناجرهم وسكاكينهم٬ وقد واصلت الحديث 

إنذارات نهائية بالفصل ألولياء أمور جميع  ١٩٨٦- ٤- ١٨ رئاسة الجامعة يوم
كبيرة من الطالبات الالتي شاركن في الشغب يوم األربعاء مما جعل مجموعة 

أولياء األمور يتوافدون للجامعة لالعتذار وتقديم الوعود لتقويم مسلك بناتهم٬ 
  .)١(لبعض فصل ابنته من الجامعة من تلقاء نفسهبينما قرر ا

توافدت إلى الجامعة مجموعة  ١٩٨٦- ٤- ١٩وفي صباح يوم السبت 
جامعة٬ من النسوة وتجمهرن على باب الجامعة الشرقي المقابل لمبنى إدارة ال

وفي حوالي الساعة الثانية عشر ظهرًا حاولن كسر باب الجامعة وهن يهتفن 
حراس فقام  ٬)سوء الخلق والتربية(تنم عن  وصفها اإلخوان بأنها هتافات

ورشقن الجامعة بسيل من الحجارة٬  ٬رشهن بالماء حيث غادرن المكانبالجامعة 
الماجستير٬ وقد  وقد انحاز لهن بعض الطالب٬ وأحد المحاضرين بدرجة

  .انصرف الجميع بعد أن لم يجدوا من يتصدى لهم

حضر إلى الجامعة وفد من مؤسسات  ١٩٨٦-٤-٢٦وفي يوم السبت 
جمعية األطباء٬ وجمعية المهندسين٬ ونقابة المحامين٬ : المجتمع المحلي وهي

ها٬ والتقوا برئيس الجامعة ووفد من العاملين في. وجمعية بنك الدم٬ ونقابة العمال
وتلقوا شرحا وافيًا حول حيثيات القرارات التي اتخذتها إدارة الجامعة٬ وتوسطوا 
لتأجيل خمسة قرارات بالفصل النهائي من الجامعة لمجموعة من الطالبات 
الالتي شاركن في الشغب٬ وقد أعلمهم أحد الحاضرين أنه نما إلى علمه أن 

ب أو اختطاف أو قتل اجتماعًا ُعقد في الناصرة قرر فيه الشيوعيون ضر 
وناشد المؤسسات أن  ٬وحّذر المتحدث من مغبة هذا العمل ٬طالبات مسلمات

يتحملوا مسئولياتهم حتى ال ُتطل الفتنة برأسها٬ وقد شكرت المؤسسات إدارة 
                                                 

 .٬۲٥ ص مالجامعة اإلسالمیة بین البناء والھد )۱(
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الجامعة على سعة الصدر٬ وعلى الوقت الذي بذلته في اجتماع مع المؤسسات 
  .دام ما يزيد عن خمسة ساعات متواصلة

٬ وبينما كانت الطالبة يسرى ١٩٨٦- ٥- ٤وفي صبيحة يوم األحد 
حمدان وهي من طالبات الجامعة اإلسالمية ومن سكان مخيم جباليا٬ هاجمها 
ملثم وهي في طريقها إلى الجامعة٬ وكان يلبس قميصًا أحمر وبنطال جينز 
وطعنها بضربة خنجر أو سكين في وجهها مما تسبب عن جرح عميق يزيد 

ن عشرة سنتيمتر ُنقلت إثر ذلك إلى المستشفى وُأجري لها العالج طوله ع
  .)١(الالزم

بالدور الذي يلعبه االحتالل في مثل هذه  ُيفيد اإلخوان أنه رغم العلمو 
ط الشيوعيين الظروف واألحداث٬ إال أن مؤشرات كثيرة كانت تشير إلى تورّ 

  :وهي -حسب رواية اإلخوان�بارتكاب هذا الحادث 
اجتماع فـي الناصـرة للشـيوعيين حيـث قـرروا االعتـداء علـى طالبـات انعقاد  -١

  .الكتلة اإلسالمية٬ وذلك قبل أسبوع من االعتداء على يسرى حمدان
٬ حمـل تهديـدات ١٩٨٦وزعت جبهة العمل الطالبي بيانًا فـي نهايـة أبريـل  -٢

 مننــا لــن نقــف مكتــوفي األيــدي أمــاأإننــا نعلــن للجميــع : صــريحة مثــل القــول
 .ري٬ وليعرف الجميع أننا نعني ما نقولكل ما يج

كـــان الجـــاني يلـــبس قميصـــًا أحمـــر وبنطـــال جينـــز٬ وأغلـــب طـــالب الجبهـــة  -٣
امعـة٬ لبسوا هذا الـزي صـبيحة يـوم الحـادث٬ وفـي نفـس الوقـت لـم يـأتوا للج

 .)٢(منذ الصباح وغادروا الجامعة أما طالبات الجبهة فانسحبن

داءات ضد بعض وتطورت األحداث خارج الجامعة٬ وحدثت اعت
وهو من �الشخصيات في بيوتها أو في الشارع٬ ومن هؤالء عطا اهللا أبو الُسَبح 

                                                 
 .۲٦المصدر السابق٬ ص )۱(
 .۲۷الجامعة اإلسالمیة بین البناء والھدم٬ ص )۲(
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٬ وتم االعتداء كذلك على ١٩٨٦-٥- ٧مساء يوم األربعاء  -قيادات اإلخوان
المدرس في المعهد الديني األزهر  - وهو من نشطاء الجبهة الشعبية�علي جبر 

تشكلت لجنة وطنية طالبت ٬ وبعد ذلك ١٩٨٦- ٥- ٨صبيحة يوم الخميس 
جميع األطراف بوقف االعتداءات والحمالت اإلعالمية٬ ويذكر اإلخوان أنهم 
التزموا٬ لكن جبهة العمل الطالبي التقدمية اخترقت االتفاق عندما أصدرت بيانًا 

٬ لهذا اتصل اإلخوان بلجنة المصالحة وأعلمتها أن ١٩٨٦-٥- ٩بتاريخ 
- ٥- ٬١١ وأصدر اإلخوان بيانًا جديدًا بتاريخ من االتفاقات لّ اإلخوان في حِ 

  .)١(أوضحوا فيه هذا الموقف موقعًا باسم االتجاه اإلسالمي ١٩٨٦

قام محمد السنداوي وهو أسير محرر ينتمي  ١٩٨٦-٥-١٧وبتاريخ 
فواز الصفطاوي : للجبهة الشعبية بإطالق النار على شابين ملتحيين وهما

بنصيحة أحد أقاربه بأال يجاهر  شابينومحمد أبو كميل على خلفية قيام ال
اإلفطار في نهار رمضان٬ حسب مصادر اإلخوان المسلمين٬ وثارت شكوك ب

اإلخوان عندما رأوا أن مطلق الرصاص يخرج من المعتقل بعد ثالثة أسابيع٬ 
وتذكر مصادر اإلخوان أنها صبرت ولم ترد على حادث االعتداء الذي قام به 

ر نفذ عندما قام الشيوعيون بقذف ماء النار على وجه لكن الصب. )٢(السنداوي 
  .)٣(اثنين من شباب اإلخوان٬ ففقد أحدهما بصره٬ وهو زكريا السنوار

اعترضــت ســيارتان يقودهمــا أشــخاص شــيوعيون ســيارة  ١٩٨٦-٦-٢٣وبتــاريخ 
الــدكتور عبــد العزيــز الرنتيســي وهــو عائــد إلــى بيتــه الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد 

٬ وبعــد أربعــة وعشــرين ســاعة داهمــت مجموعــة )٤(لكنــه نجــا مــنهم منتصــف الليــل

                                                 
 .۲۸المصدر السابق٬ ص)۱(
 .۲۸ ٬۲۹المصدر السابق٬ ص)۲(
 .بیان أصدره اإلخوان وكان موقعاًً◌ باسم االتجاه اإلسالمي )۳(
ى ال���دكتور بی���ان أص���دره اإلخ���وان موقع���اً باس���م االتج���اه اإلس���المي بش���أن االعت���داء عل��� )٤(

 .الرنتیسي
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مـــن الشـــيوعيين مقـــر صـــيدلية الـــدكتور اليـــازوري أمـــين عـــام المجمـــع اإلســـالمي٬ 
ي ظهـره٬ وطلبوا منه دواء٬ فلما أدار ظهره لجلب الدواء إذا بهم يطعنوه بخنجـر فـ

  .)١(ح٬ وُنقل إلى المستشفى للعالجوكان قد ُأصيب بأربعة جرو 

لوال "لم يكن لها أن تتفّجر  ١٩٨٦ل رباح مهنا أن مشكلة عام يقو 
األسلوب المتحجر الذي تعاملت به حركة اإلخوان في الجامعة اإلسالمية٬ حيث 
فرضت الجامعة الحجاب على الطالبات٬ وكان من الطبيعي أن تمتعض 
الجبهة٬ وأن ترفض الحجاب٬ وربما أن بعض كوادر الجبهة لم يتعاملوا بروّية 
مع األحداث٬ لكن لو تم استيعاب الموضوع من قبل المسئولين عن الجامعة لما 

  .)٢("تطورت األمور إلى ذلك الصدام الذي وصل حد االعتداء علّي شخصياً 

إلى أن حركة اإلخوان كانت عنيفة٬ األجنبية  الدراسات تشير بعض
عربية إلى أن وُتشير بعض الدراسات ال ٬)٣(وغير ديمقراطية٬ وال تؤمن بالتعددية

لكن ٬ )٤(وهم يواجهون اليسار" نضالية"اإلخوان اعتبروا أنفسهم في مهمة 
مات في لَّ سَ جيروين جيننج يناقش هذه المقوالت التي أصبحت إلى حد كبير مُ 

؛ وكذلك في الكثير من الكتابات الغربية٬ خطاب االتجاهات الوطنية الفلسطينية
إلى العنف تحت ظروف معينة٬ مثلما  ويخلص إلى استنتاج بأن اإلخوان لجئوا

ويذكر جيرون جيننج  ٬)٥(فعلت فتح والجبهة الشعبية٬ وأنهم ليسوا عنيفين بطبعهم
٬ لكنه يؤكد أن رواية )٦(أن الدالئل غير حاسمة بشأن من بدأ االشتباكات أوالً 

ومن أبرز  االتجاه الوطني التي تضمنتها بياناته وصحيفة الفجر مليئة بالثغرات٬
ه الثغرات أنها تجاهلت العنف من جانب ُنشطاء م ت ف٬ وركزت فقط على هذ

                                                 
 .۳۰الجامعة اإلسالمیة بین البناء والھدم٬ ص )۱(
 .مقابلة مع رباح مھنا )۲(
)۳( Jeroen Gunning:op. cit, p113.  
 .۲٤۰مرجع سابق٬ ص: ھاشم عبد الجواد )٤(
)٥( Jeroen Gunning: op. cit, p139,140.  
)٦( Ibid, p139. 
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عت صحيفة الفجر أن اإلسالميين سّيروا وادّ  ٬)١(العنف من جانب اإلسالميين
حافالت طالب من غزة إلى بيرزيت لمهاجمة نشطاء الفتعال المشاكل مع 

ي حققت نشطاء م ت ف٬ لكن التقرير الرسمي الصادر عن اللجنة الوطنية الت
في مشاكل بير زيت التي ترافقت مع مشاكل الجامعة اإلسالمية بغزة قد أعفى 

قريب أو من بعيد الكتلة اإلسالمية من المسئولية عن األحداث٬ ولم يتطرق من 
من خارج بير زيت أو  ةسالميمن أفراد الحركة اإلصر إلى دخول أي  عن

  .)٢(الضفة
* * * * * *  

يسار الفلسطيني على أنها كتلة واحدة في هذا تعاملت الدراسة مع قوى ال
البحث؛ رغم أن فصائل اليسار متعددة في الساحة الفلسطينية٬ وذلك ألن قوى 
اليسار في تعاملها مع حركة اإلخوان كانت دائمًا كتلة واحدة٬ خاصة في مرحلة 

فصيل اليسار الرئيسي المقصود هنا هو الجبهة الشعبية  الدراسة٬ إضافة إلى أن
دخل الحزب تحرير فلسطين بزعامة جورج حبش٬ وفي بعض األحيان كان يتل

الشيوعي الفلسطيني٬ وكان سلوكهما موحدًا٬ وممثليهم موحدين سواء في الُكتل 
  .النقابية٬ أو من خالل جمعية الهالل األحمر في قطاع غزة

أن العالقة  ويتضح من خالل دراسة العالقة بين اإلخوان واليسار
من التعاون في إطار العمل النقابي٬ وعلى وجه التحديد إضراب شهدت حالة 

األطباء٬ والشراكة واالتفاق على تداول السلطة مع بقية الفصائل الفلسطينية٬ 
وتخللها فترات من الصراع خاصة فيما يتعلق بتحديد هوية الجامعة اإلسالمية 

صراع والشراكة والسيطرة على إدارتها٬ والالفت للنظر في الموضوع أن حالة ال

                                                 
)۱( Ibid, p141. 
  .۱۹۸۳-٦- ٤ ٬٥حقائق في أحداث جامعة بیر زیت یومي تقریر لجنة تقصي ال )۲(
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تعايشتا معًا في نفس المرحلة٬ األمر الذي يشير إلى نوع من العقالنية والرُّشد 
  .في سلوك هذه الفصائل بشكل عام

ويظهر من خالل دراسة المشاكل أن شيئًا من الشك وعدم الثقة كان 
فإن  تؤدي إلى الصدام٬ ولهذا يدفع الطرفين التخاذ قرارات مستعجلة أحياناً 

 .يتحمالن مسئولية ما جرى من صدام الطرفين
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  الفصل الرابع
  

  والمقاومة المسلحة لحركة اإلخوان المسلمين المواقف السياسية

موقـــــف اإلخـــــوان مـــــن القضـــــية الفلســـــطينية ومشـــــاريع التســـــوية : المبحـــــث األول

  السياسية

  .دور اإلخوان في التعبئة السياسية :المبحث الثاني

  .هود اإلخوان المسلمين في المجالين العسكري واألمنيج :المبحث الثالث
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  الفصل الرابع
  والمقاومة المسلحة لحركة اإلخوان المسلمين المواقف السياسية

واء مـــا يتنـــاول هـــذا الفصـــل مواقـــف حركـــة اإلخـــوان المســـلمين السياســـية٬ ســـ
عــة ســية التــي تحكــم رؤيــتهم للقضــية الفلســطينية وطبييتعلــق منهــا بالمبــادئ األسا

المشــروع الصــهيوني٬ أو مــواقفهم وتعليقــاتهم علــى مشــاريع التســوية التــي طرحتهــا 
والتعبئــة التــي قــاموا بهــا مــن أجــل . جهــات عديــدة إليجــاد حــل للقضــية الفلســطينية

ــــــة مــــــن أجــــــل القضــــــية  ــــــال للعمــــــل المســــــلح٬ وجهــــــودهم العســــــكرية واألمني االنتق
تقســــيم الفصــــل إلــــى ولتســــهيل عــــرض القضــــايا ســــابقة الـــذكر جــــرى . الفلســـطينية

  :المباحث التالية
موقـــف اإلخـــوان مـــن القضـــية الفلســـطينية ومشـــاريع التســـوية : المبحـــث األول

  .السياسية
  .دور اإلخوان في التعبئة السياسية: المبحث الثاني
  .جهود اإلخوان المسلمين في المجالين العسكري واألمني :المبحث الثالث
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  المبحث األول
  ة الفلسطينية ومشاريع التسوية السياسيةموقف اإلخوان من القضي

 يتنــــاول هــــذا المبحــــث موقــــف حركــــة اإلخــــوان فــــي قطــــاع غــــزة مــــن القضــــية
الفلسطينية؛ من حيث طبيعتها٬ واالقتراحات المطروحة لتسويتها٬ ورؤية اإلخـوان 

وينقسـم المبحـث إلــى . لتحريـر فلسـطين والوسـائل المالئمـة لتحقيـق هـدف التحريـر
قــف مــن القضــية الفلســطينية والرؤيــة بشــأن تحريــر فلســطين٬ األول المو : قســمين

وسـنلجأ فـي تبيـان وتجليـة . والثاني موقف اإلخوان من مشـاريع التسـوية السياسـية
موضوع هذا المبحث إلى بعض الكتب التي ُكتبت خارج قطاع غزة؛ لكنها كانت 

عناصـــر اإلخـــوان فـــي قطـــاع غـــزة٬ وتثقيـــف متداولـــة ومعتمـــدة فـــي منـــاهج تربيـــة 
إضافة إلى النشرات التي كان ُيصدرها اإلخوان داخل غزة عبـر مجـالس الطـالب 

  .والُكتل الطالبية في الجامعات٬ وكذلك مقابالت التاريخ الشفوي
  موقف اإلخوان من القضية الفلسطينية ورؤيتهم لتحرير فلسطين: أوالً 

يرى اإلخوان المسلمون أن قضية فلسطين قضية إسالمية بالدرجة 
الحقيقة القائلة بأن قضية فلسطين هي إسالمية في كل "٬ ويعتبرون أن )١(األولى

جوانبها ال يثبتها كالم يسطر على صفحات الكتب أو ُتزّين به المقاالت فحسب٬ 
وعززتها سيوف .... لكن إسالمية فلسطين حقيقة صاغتها أنهار من الدم

ويعتقد اإلخوان  .)٢("المجاهدين من قبل وطلقات بنادقهم من بعد إلى يومنا هذا
القضية األولى٬ وما زال "أن قضية فلسطين رغم توالي النكبات ال زالت هي 

٬ ليس فقط لمكانتها الدينية اإلسالميون يولون هذه القضية االهتمام الرئيسي

                                                 
خطاب ممثل الُكتل اإلسالمیة في جامعة الض�فة الغربی�ة٬ فی�دیو حف�ل اإلس�راء والمع�راج  )۱(

  .۱۹۸٦الذي أقامھ مجلس طالب الجامعة اإلسالمیة بغزة سنة 
لمرك��ز خلفی��ات النش�أة وآف��اق المس�یر٬ ا-حرك��ة المقاوم�ة اإلس��المیة حم�اس: أحم�د ب��ن یوس�ف

 .٬۳٥ ص۱۹۸۹العالمي للبحوث والدراسات٬ شیكاغو٬ الوالیات المتحدة األمریكیة٬ 
  .۱الحقیقة الغائبة٬ نشرة صادرة عن الكتلة اإلسالمیة في الجامعة اإلسالمیة بغزة٬ ص )۲(
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ويبرر اإلخوان ضعف  .)١("شعب ُشّرد من أرضه ودياره ةولكن ألنها قضي..... 
نينات بالقضية الفلسطينية بالقول أن هذا ال اهتمامهم العملي في مطلع الثما

أنها تخلفت في سّلم األولويات لديهم٬ ولكن ألن الحركة اإلسالمية الحديثة "يعني 
تلّقت منذ أواسط هذا القرن من الضربات والنكبات ما شّل حركتها ردحًا من 

مباشر الزمن٬ وابعدها عن ميادين عديدة جديرة باالهتمام٬ أبرزها ميدان العمل ال
ويرون أن اإلسالم وحده القادر على رد . )٢("فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

معركة بين حق يمثله المسلمون٬ وبين "القضية إلى إطارها الصحيح على أنها 
  .)٣("باطل يمثله الكفر كله٬ صهيونية وٕالحاد

هو اإلسالم فكرة وحركة "ويعتقدون أنه يوجد لفلسطين طريق واحد 
يس أدل على ذلك من فشل المنطلقات األخرى وسقوطها وٕاخفاقها رغم وجهاد٬ ول

ويستند اإلخوان على صحة أقوالهم من خالل الرجوع إلى . )٤("كثرة التضحيات
آيات القرآن التي تتحدث عن عداء اليهود للمسلمين٬ وتحالفهم مع النصارى في 

ضى عنك اليهود ولن تر "٬ ويستشهدون باآليات الكريمة مثل )٥(الكيد للمسلمين
ويرى اإلخوان أن أهمية اإلسالم تزداد في . )٦("وال النصارى حتى تتبع ملتهم

القضية الفلسطينية ألنها تحتاج إلى تضافر جهود األمة٬ واإلسالم وحده هو 
٬ كما أن اإلسالم هو القادر على أن يزرع اليقين )٧(القادر على توحيد األمة

لجدية ويساعد األمة على استخراج طاقاتها بحتمية االنتصار٬ وأن يبعث على ا
                                                 

متحدة ٬ الرابطة اإلسالمیة للشباب الفلسطیني في المملكة ال٥مجلة فلسطین المسلمة٬ السنة األولى٬ عدد  )۱(

 .٬۱٦ ص ۱۹۱۸وإیرلنده٬ لندن٬ بریطانیا٬ دیسمبر 
 .۱٦المصدر السابق٬ ص )۲(
الحركة اإلسالمیة وقضیة فلسطین٬ دار الفرقان للنشر والتوزیع٬ عمان٬ : زیاد أبو غنیمة )۳(

  .٬۸ ص۲ ٬۱۹۸۹األردن٬ ط
  .۱الحقیقة الغائبة٬ مرجع سابق٬ ص )٤(
مع��الم ف��ي الطری��ق إل��ى تحری��ر فلس��طین٬ : دم��ةوإب��راھیم المقا. ۸ص: زی��اد أب��و غنیم��ة )٥(

  .٬۷۲ ص۱۹۹٤مؤسسة الیم٬ غزة٬ 
  .سورة البقرة ۱۲۰آیة  )٦(
  .۹مرجع سابق٬ ص: زیاد أبو غنیمة )۷(
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ويرى اإلخوان أن اإلسالم يوفر للمسلمين رؤية واضحة لطبيعة . )١(الكامنة
٬ ويستندون في ذلك إلى )٢(اليهود وموقفهم من المسلمين وكيفية التعامل معهم

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود "آيات كريمة من كتاب اهللا مثل 
وفي هذا السياق يسرد اإلخوان ما ورد من صفات ذميمة . )٣("شركواوالذين أ

وقاحتهم مع األنبياء٬ وأنهم مزورون وقساة القلوب : لليهود في القرآن الكريم مثل
وجبناء في مواجهة األقوياء٬ وأنهم فاسدون وطماعون وغدارون وال عهد لهم٬ 

  .)٤(وأنهم مغضوب عليهم

وقف إسالمي على أجيال "فلسطين ويرى اإلخوان المسلمون أن أرض 
أمالك الوقف ال يسري عليها التقادم٬ "٬ ويرون أن )٥("المسلمين إلى يوم القيامة

أي أن ملكيتها ال تندثر بطول الزمن٬ وال يملك رئيس أو ملك أو كل الرؤساء 
والملوك٬ أو شعب عربي أو كل الشعوب العربية واإلسالمية أن تتنازل عن 

.... إذا تم شئ من ذلك فهو باطل "ويرون أنه . )٦("عليهافلسطين أو تصالح 
٬ ويرى اإلخوان أن صالح الدين )٧("وأنه لعنة ستطارد مرتكبها في الدنيا واآلخرة

من % ٩٠أمرًا هامًا إن أدركه الذين يتصدون للقضية الفلسطينية ملكوا "أدرك 
                                                 

  .۱۰سابق٬ صالمرجع ال )۱(
  .۱۰ ٬۱۱المرجع السابق٬ ص )۲(
  .من سورة المائدة ۸۲آیة  )۳(
ل موق��ف اإلخ��وان م��ن الیھ��ود للمزی��د ح��و. ۱٤ -۱۲مرج��ع س��ابق٬ ص: زی��اد أب��و غنیم��ة )٤(

. ۳۸ -٬۲۰ ص۱٤معركتن�ا م�ع الیھ�ود٬ دار الش�روق٬ الق�اھرة٬ مص�ر٬ ط: سید قط�ب: انظر
  .۲٦ -۲۰مرجع سابق٬ ص: وإبراھیم المقادمة

الموقف اإلسالمي الخالد من القضیة الفلسطینیة والحلول السلمیة والق�رارات والمق�ررات  )٥(

رة تم توزیعھا من قبل جماعة اإلخوان المس�لمین ف�ي والمبادرات والوثائق والمطروحات٬ نش

  .٬۹ ص۱۹۸٥المساجد والمدارس والجامعة في قطاع غزة سنة 
خب�رات ودور اإلخ�وان وحرك�ة حم�اس ف�ي : عبد الفتاح دخ�ان. ۱۱المصدر السابق٬ ص )٦(

المرحل�ة الماض�یة٬ الن�دوة الفكری�ة السیاس�یة خب��رات الحرك�ة السیاس�یة الفلس�طینیة ف�ي الق��رن 

 ٤-۲العش��رین٬ المرك��ز الق��ومي للدراس��ات والتوثی��ق ومنت��دى الفك��ر ال��دیمقراطي الفلس��طیني 
  .٬۱۳۷ ص٬۱ ٬۲۰۰۰ غزة٬ فلسطین٬ ط۲۰۰۰" یونیو"حزیران 

عب��د الفت��اح . ۱۲الموق��ف اإلس��المي الخال��د م��ن القض��یة الفلس��طینیة٬ مص��در س��ابق٬ ص )۷(

  .۱۳۸ضیة٬مرجع سابق٬ صخبرات ودور اإلخوان وحركة حماس في المرحلة الما: دخان
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٬ وبدون أوراق الحل٬ ذلك األمر هو أن هذه القضية تقوم على أساس ديني
ويؤكدون أن صالح الدين أدرك قاعدة  .)١("األساس الديني ال يمكن تحريرها

أن فلسطين تضيع منا بتعّصب ديني من األمم "ذهبية يجب أال تُنسى وهي 
  .)٢("األخرى٬ وال يمكن تحريرها إال على أساس ديني

الصـــراع هـــو صـــراع عقائـــدي بـــين بنـــي صـــهيون٬ وبـــين "ويـــرى اإلخـــوان أن 
٬ وكثيـرًا مـا ُيـذّكر اإلخـوان )٣("مسـلمة٬ وأن الحـرب هـي حـرب عقيـدة وديـناألمة ال

بني قريظة وبنـي النضـير لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  بعداءفي خطبهم وبياناتهم 
  .)٤(٬ إضافة إلى ما فعله اليهود مع األنبياء عبر التاريخوسلم

ويؤكدون استخالصاتهم من التجارب التاريخية خاصة تجربة صالح 
أهمية األساس الديني للقضية؛ فلما  -حسب وجهة نظرهم�دين الذي أدرك ال

قام بقمع الفواحش والمنكرات من المجتمع٬ وقضى على مظاهر "صار له األمر 
االنحراف عن الشريعة٬ وأحل الحالل وحّرم الحرام وعدل بين الرعية وقسم 

  .)٥("هادبالسوية٬ ورد المظالم٬ وحّصن األخالق وهّيأ األمة لحياة الج

صراع حضاري بكل معنى "ويرى اإلخوان أن الصراع مع االحتالل هو 
الكلمة٬ وبكل ما تحمله الحضارة من معان روحية وثقافية واجتماعية واقتصادية 

صراع أزلي بين المسلمين وبين اليهود "٬ وهو في نظرهم )٦("وعسكرية وسياسية
                                                 

  .۱۳الموقف اإلسالمي الخالد من القضیة الفلسطینیة٬ مصدر سابق٬ ص )۱(
  .۱۳المصدرالسابق٬ ص )۲(
بیان صادر ع�ن مجل�س الطلب�ة وھیئ�ة الطالب�ات ف�ي الجامع�ة اإلس�المیة بمدین�ة غ�زة ف�ي  )۳(

  .الیوم الثاني للعدوان اإلسرائیلي على لبنان
خلفی��ات النش��أة وآف��اق المس��یر٬ مرج��ع -م��ة اإلس��المیة حم��اسحرك��ة المقاو: أحم��د ب��ن یوس��ف

  .۳٥سابق٬ ص
بیان صادر عن مجلس الطلبة وھیئة الطالبات في الجامعة اإلسالمیة بمدینة غزة في الیوم )٤(

  .الثاني للعدوان اإلسرائیلي على لبنان
  .۸٤ -۷٦مرجع سابق٬ ص: إبراھیم المقادمة

  .۱٤ة الفلسطینیة٬ مصدر سابق٬ صالموقف اإلسالمي الخالد من القضی )٥(
  .٦۹مرجع سابق٬ ص: إبراھیم المقادمة )٦(
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ليها٬ إنه الصراع الحتمي والنصارى والمشركين إلى أن يرث اهللا األرض ومن ع
التي أنزلها اهللا في كتابه وهو  بين الحق والباطل٬ الحق في صورته الوحيدة

اإلسالم٬ والباطل وهو كل ما عدا اإلسالم من أديان أو الشرك الذي ال يؤمن 
  .)١("بدين أصًال٬ هذا الصراع ال يمكن أن ينتهي إال بزوال أحد الطرفين

إلى القدس في فلسطين٬ وٕالى كابل في  الطريق"ويعتبر اإلخوان أن 
أفغانستان٬ وٕالى دمشق في سوريا٬ وٕالى حقن الدماء في لبنان؛ هي طريق 

٬ ويعتبرون أن )٢("واحدة؛ طريق الدعوة إلى عودة اإلسالم بعد أن طال غيابه
لتحقيق الوجود اإلسالمي على "النضال اإلسالمي في البالد العربية واإلسالمية 

ي والحكومي؛ هو في الحقيقة جزء مهم من النضال من أجل المستوى الشعب
  .)٣("فلسطين

اإلخوان أن بداية النكبة قديمة ترجع إلى استقدام زعماء األمة  ويرى
ألعدائها الكفرة إلى فلسطين بعد تلك الوجوه المسلمة التي كانت ترفض السماح 

بد الحميد لليهود بدخول أرض فلسطين٬ ويشدد اإلخوان على موقف السلطان ع
الثاني رحمه اهللا من هرتزل الذي وعده بتسديد ديونه وتحديث دولته مقابل جزء 

لو قطعتموني إربًا إربًا ما اقتطعت شبرًا من أرض "من فلسطين٬ لكنه أبى وقال 
ويعتبر اإلخوان أن سلوك زعماء األمة العربية ساهم في . )٤("فلسطين لليهود

هم في استقدام اإلنجليز الذين استقدموا إسقاط حكم األتراك المسلمين٬ وسا

                                                 
  .۷۱المرجع السابق٬ ص )۱(
بیان صادر ع�ن مجل�س الطلب�ة وھیئ�ة الطالب�ات ف�ي الجامع�ة اإلس�المیة بغ�زة٬ ف�ي الی�وم  )۲(

  .الثاني للعدوان اإلسرائیلي على لبنان
  .٬۳۲ ص٤سالمیة٬ عدد مجلة النداء الصادرة عن مجلس طالب الجامعة اإل )۳(
فلسطین القضیة الشعب الحضارة٬ دار االستقالل للنشر والتوزی�ع٬ : بیان نویھض الحوت )٤(

 .٬۳٦۱ ص۱ ٬۱۹۹۱بیروت٬ لبنان٬ ط
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بدورهم اليهود٬ وقاموا بحماية الهجرات اليهودية وسّهلوا إنشاء دولة لليهود فوق 
  .)١(أرض فلسطين

وُيخّطئ اإلخوان مقولة أن قضية فلسطين للفلسطينيين؛ وينتقدون 
ذل٬ األنظمة العربية التي تزعم  أنها بذلت من أجل فلسطين حتى مّلت الب

جل فلسطين٬ وأنه حان الوقت الذي يتولى فيه أنفقت حتى نضبت خزائنها من أو 
  .)٢(الفلسطينيون قضيتهم

وفي إطار النقاش الفكري الذي خاضه اإلخوان المسلمون ألفكار الحرب 
٬ التي أطلقها بعض القادة )التوازن االستراتيجي(والسالم؛ تطرقوا إلى مقولة 

تكنولوجيًا بيننا وبين العدو الصهيوني٬ وأن العرب٬ وتقضي بأن هنالك فارقًا 
العدو متفوق علينا استراتيجيًا٬ والمؤسسة العسكرية اإلسرائيلية لن نهزمها إال إذا 

يرى اإلخوان أن هذه مقولة خبيثة خطرة ال بد من تفنيدها٬ . )٣(وازّناها تقنيًا وفنياً 
من األنظمة  أن العديد) الطريق إلى فلسطين(ويذكر أحمد نوفل في كتابه 

تختبئ خلف هذه المقولة٬ وتسّوف وتماطل بدعوى فارق التوازن االستراتيجي٬ 
ويعتبر اإلخوان أن هؤالء ُيعّلقون القضية على المستحيل ليهربوا من عمل 

والمستحيل أن يسمح لنا العالم بالتفوق التكنولوجي٬ ويقولون حين "الممكن 
عناه أن تبقى القضية في حيز نتوزان تكنولوجيًا سنعمل لفلسطين٬ هذا م

الممكن أن نعمل "ويتساءل أحمد نوفل ما هو الممكن؟ وُيجيب أن . )٤("المستحيل
بالطاقة الموجود ة بين أيدينا٬ وهذه هي فلسفة اإلسالم التي تعتمد إعداد ما 
يستطيعه اإلنسان٬ والتجربة في التاريخ اإلسالمي تقول أن الكثير من انتصارات 

                                                 
  .٬۱٦ ۱٥الطریق إلى فلسطین٬ ص: أحمد نوفل )۱(
  .٬۳۷ ۳٦المرجع السابق٬ ص) ۲(
  .۳۱الطریق إلى فلسطین٬ مرجع سابق٬ ص:أحمد نوفل) ۳(
  .۳۲المرجع السابق٬ ص) ٤(
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قت قبل أن يتفوق المسلمون على غيرهم من حيث العدد المسلمين تحق
  .)١("والعدة

ال يكون إال بالجهاد٬  قضية فلسطينحل ويرى اإلخوان المسلمون أن 
ويبقى السؤال ما هو الحل؟ والجواب في "وفي هذا السياق يذكر إبراهيم المقادمة 

صالحة يكمن أغلب حلها في زعامة  .)٢("كلمة واحدة؛ الجهاد في سبيل اهللا
مخلصة قوية في الحق مجاهدة٬ مثل هذه الزعامة ستلتف من حولها القلوب 
والجهود وُيكتب لها النصر والتوفيق٬ ويستشهدون بنموذج نور الدين محمود 
رضي اهللا عنه٬ وخليفته صالح الدين األيوبي٬ كيف استطاعا بالجهود القيادية 

مثل هذه الزعامة يملك أن يحررا أوطان المسلمين٬ ويشدد اإلخوان على أن 
اإلسالم أن يقدم لنا منها ما يبهر أنظار العالم٬ وما يعوضنا عن الفقر الشديد 

  .)٣(الذي نعايشه بفقدانها٬ فيقدم لنا اإلسالم زعامة أمينة صادقة مجاهدة قوية

ويعتقد اإلخوان أن تحرير فلسطين يتطلب توفير جملة من العوامل أولها 
لعام وٕاحياء الروح الجهادية في الشعب٬ على اعتبار أن توفير المناخ الجهادي ا

. )٤(الجهاد حالة عامة تعيشها األمة٬ ويؤكد اإلخوان أنه ال حل إال بالجهاد
وثاني هذه العوامل يتمثل في حصول األمة على استقاللها٬ فال ُيعقل أن 
 تخوض دولة حربًا وهي ال تملك االستقالل٬ وهذه مشكلة كنا نعاني منها سنة

٬ لكن ال زالت أغلب الدول العربية لم تنل استقاللها الحقيقي بعد٬ وال ١٩٤٨
زالت التبعية هي التبعية٬ وال زال الوالء ألمريكا هو الوالء٬ كما أن البعض اآلخر 

                                                 
  .۳۳المرجع السابق٬ ص) ۱(
  .۱٦۰معالم في الطریق إلى تحریر فلسطین٬ ص: إبراھیم المقادمة )۲(
  .٬٦۲ ٦۱الطریق إلى فلسطین٬ مرجع سابق٬ ص: أحمد نوفل) ۳(
خلفی�ات النش�أة وآف�اق المس�یر٬مرجع -حرك�ة المقاوم�ة اإلس�المیة حم�اس: أحمد بن یوس�ف)٤(

  .۱٦سابق٬ ص
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يوالي موسكو٬ ويعتقد أن هذا شرف له ولألمة٬ ويشدد اإلخوان على رفض أي 
  .)١(والء وأي تبعية

تنبع القيادة السياسية من ميدان الجهاد ال من  وثالث هذه العوامل أن
ويعتبر اإلخوان أن القيادة السياسية إن كانت من . المكاتب أو الدهاليز

المجاهدين والطالئع المقاتلة فهي تستطيع أن ترعى الجهاد والمجاهدين٬ وأن 
ورابع هذه . )٢(تخطط لهم٬ وٕان كانت غير ذلك فلن تستطيع متابعة األمور

يتمثل في االستعداد الشامل وفي كل المجاالت اإلعالمية والثقافية العوامل 
والتربوية والخلقية والنفسية٬ ويركز اإلخوان على ضرورة اإلعداد في كل ميدان٬ 

   .)٣(حيث يجب أن تُبنى الحياة والمؤسسات على أساس جهادي

ويحاول اإلخوان استخالص العبر من التجارب السابقة لتأسيس انطالقة 
دة نحو تحرير فلسطين٬ وفي هذا السياق نشر اإلخوان مقاًال في مجلة واع

وشمل هذا المقال  )٤(تحت عنوان ما هي إمكانية التحرير؟ ١٩٨٧الشهاب سنة 
تقييمًا شامًال للحالة القائمة بعد عشرين سنة من االحتالل٬ وأوضح جوانب 

أكبر الدول إخراج مصر وهي : الضعف من وجهة نظر اإلخوان والتي تتمثل في
العربية من دائرة الصراع٬ والقضاء على البنية العسكرية لمنظمة التحرير في 
لبنان٬ وتشويه صورة المقاومة الفلسطينية ووصمها باإلرهاب٬ وتكثيف 

مستوطنة في الضفة الغربية  ١٧٠االستيطان حيث تمكن االحتالل من بناء 
فلسطيني باالقتصاد وقطاع غزة٬ وتمكن االحتالل من إلحاق االقتصاد ال

                                                 
  .۷٥الطریق إلى فلسطین٬ مرجع سابق٬ ص: د نوفلأحم) ۱(
  .۷٦المرجع السابق٬ ص) ۲(
  .۷۸المرجع السابق٬ ص) ۳(
  .۲۲مجلة الشھاب٬ مصدر سابق٬ ص )٤(



 

- ۲۹۲  - 
 

اإلسرائيلي٬ وُوِجَد تيار فلسطيني يوافق على االعتراف بحق إسرائيل في 
  .)١(الوجود

لو راجعنا تاريخ معاركنا لوجدنا "وفي السياق نفسه يذكر أحمد نوفل أنه 
أن هنالك مجموعة من العوامل المشتركة أّدت إلى الفشل في كل الحروب 

مل األول في الُفرقة والخالفات العربية ٬ ويتمثل العا٬١٩٦٧ ٬١٩٥٦ ١٩٤٨
التي  هي من األخطاء الفادحة ومن السيئات القاتلة٬ الخالفات بين الحكومات 
واألنظمة القديمة ال تنتهي ولكن األنظمة لألسف ال تكتفي بأن تدع الخالفات 
في الدائرة الشخصية كما هي بين الحكام٬ ولكنها تريد أن تجر الشعوب إلى 

 .)٢("الجانبية٬ وأن تجر العرب جميعًا إلى معركة التنازع والخالفاتالمعارك 
وينظر اإلخوان أيضًاً◌ للخالفات بين الزعامات الفلسطينية عشية ثورة عام 

الثورة٬ وأدت إلى انقسام الجماهير حيث ألحقت أكبر الضرر ب ١٩٣٦
ماد على الفلسطينية٬ ولمعالجة هذا الخطر وآثاره يقترح المقادمة ضرورة االعت

التربية لربط القاعدة بالقيادة الصادقة٬ ومنع المزايدين من أصحاب االرتباطات 
  .)٣(الخارجية من إحداث بلبلة وفتنة

لقد دخلت األنظمة العربية "وفي تفسيره لنتائج الحروب يقول أحمد نوفل 
٬ وهي ال تثق ببعضها أبدًا٬ وال تنسق مع بعضها ُمطلقًا٬ ١٩٤٨حرب عام 
والتي دخلها  ١٩٥٦رب بالخالفات والنزاعات٬ ثم كانت معركة عام دخلت الح

حينما كان الحكام العرب  ١٩٥٦العرب وهم يتصارعون٬ ولعلكم تذكرون أزمة 
وزعيمهم األكبر يخوضون صراعًا مريرًا حول ما أسموه حلف بغداد٬ بينما كانت 

  .)٤("إسرائيل ُتعد ألكبر هجوم
                                                 

  .۷۳ -٦٥مرجع سابق٬ ص: خالد عاید. ۲۲ ٬۲۳المصدر السابق٬ ص )۱(
  .۱۷الطریق إلى  فلسطین٬ مرجع سابق٬ ص: أحمد نوفل) ۲(
 .۱۷۸معالم في الطریق إلى تحریر فلسطین٬ ص: إبراھیم المقادمة )۳(
  .۱۸الطریق إلى فلسطین٬ مرجع سابق٬ ص: أحمد نوفل) ٤(
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هو احتكار  - في رأي اإلخوان� والعامل الثاني من عوامل النكبة
. )١(١٩٤٨الحكومات للعمل دون الشعوب٬ كما حدث في فلسطين خالل حرب 

ئ أحمد نوفل احتكار الحكومات العمل لفلسطين ومنعها للشعب من العمل وُيخطِّ 
لقضيته خالل تلك الحرب ويذكر أن الجيوش العربية عندما دخلت فلسطين 

ما أسماه أحمد  تولت الجيوش السبعةح و جّردت الشعب الفلسطيني من السال
نوفل مسرحية الحرب ليكون الفرار والتسليم في أيام٬ بينما الشعب عندما يتولى 

  .)٢(قضية كان يصمد شهورًا طويلة٬ ويبذل من الشهداء والقتلى الكثير

مع الشعوب يجب أن يكون "ويرى اإلخوان أن تحالف الفلسطينيين 
مرتبطة بأعداء األمة٬ وتعمل ضد شعبنا  رةوليس مع األنظمة؛ ألن األخي

ومصالحنا٬ وهي غير أمينة في التعامل مع شعوبها٬ فكيف سيكون الحال مع 
وكان اإلخوان يبدون موقفًا متشددًا من الزعماء العرب . )٣("الشعب الفلسطيني

سنة  من جحر الملك حسين في أيلولُلِدغ "ويعتبرون أن الشعب الفلسطيني 
وبعده٬ وما زال األمر قائمًا٬ وسيظل طالما أن رأس األفعى  وقبل ذلك ١٩٧٠

في عمان تتحرك من واشنطن٬ والملك حسين يساوي مبارك٬ ومبارك يساوي 
. )٤("األسد وصدام٬ كلهم متآمرون على القضية٬ ويشكلون حزام أمان إلسرائيل

ن تحرير فلسطين يجب أن يتم فوق ركام األنظمة٬ وليس م"ويعتبر اإلخوان أن 
  .)٥("خاللها على اإلطالق

                                                 
  .۱۹المرجع السابق٬ ص) ۱(
  .۱۹المرجع السابق٬ ص) ۲(
خطاب عالء األعرج نیابة عن الكت�ل الطالبی�ة ف�ي جامع�ات الض�فة الغربی�ة٬ فی�دیو حف�ل  )۳(

وإب��راھیم . ۱۹۸٦مع��ة اإلس��المیة بغ��زة س��نة اإلس��راء ال��ذي أقام��ھ مجل��س الط��الب ف��ي الجا

  .۱۷۷معالم في الطریق إلى تحریر فلسطین٬ ص: المقادمة
  .خطاب عالء األعرج٬ مصدر سابق )٤(
  .المصدر السابق )٥(
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نظام حافظ األسد شأنه شأن جميع األنظمة "وورد في مجلة النداء أن 
القائمة في الدول العربية ال يزيد عن كونه أداة تحركها يد ! العبرية٬ نعم العبرية

لم تعد حقيقة سفاح الشام األول "وُتضيف المجلة أنه . )١("المكر الصهيونية
اضحًا للعيان عمالة هذا المجرم العلوي بائع الجوالن تخفى على أحد٬ وبدا و 

في التعبير عن  ربما يظهر نوع من القسوة والتشدد .)٢("ذابح الفلسطينيين
هنا٬ ويرجع ذلك إلى أن هذه االقتباسات مأخوذة من خطابات  المواقف السياسية

األول يرجع إلى أنها هي : ونشرات طالبية شبابية٬ اعتمدنا عليها لسببين
المصادر الحية التي عثرنا عليها من تاريخ تلك المرحلة٬ أما السبب الثاني الذي 
جعلنا نعتمد عليها فيرجع إلى أن عمل اإلخوان في تلك الفترة كان مركزيًا بشكل 
كبير٬ فلم يكن من صالحية أي مسئول طالبي أن ُيلقي خطابًا سياسيًا دون 

دون أن تراجعها القيادة٬ خاصة في الرجوع إلى قيادته٬ ولم تكن تصدر أي نشرة 
  . المضمون السياسي

كان ينبغي أن يكون السالح في متناول كل يد "ويذكر أحمد نوفل أنه 
حتى إذا وقع خطر بادر كل إنسان ليدافع عن قضيته٬ ال أن ينعزل فيقع 

. )٣("الخطر٬ وننتظر مصيرنا من اإلذاعة وكأننا جسد مشلول ال يستطيع حراكاً 
أحمد نوفل كل االدعاءات التي ُتساق لتبرير تجريد الشعب الفلسطيني ئ وُيخطِّ 

يقولون لو فعلنا هذا لقامت شجارات في كل بيت ولوقع "من األسلحة حيث يقول 
صراع ونزاع بالسالح ألن شعوبنا ليست على وعي٬ ونقول أيضًا هل تتهمون 

                                                 
٬ ب��دون ت��اریخ٤ ٬مجل��ة الن��داء الص��ادرة ع��ن مجل��س ط��الب الجامع��ة اإلس��المیة٬ ع��دد  )۱(

 .۱٥ص
 .۱٥المصدر السابق٬ ص )۲(
٬ ب��دون ت��اریخ ٤ ٬ن��داء الص��ادرة ع��ن مجل��س ط��الب الجامع��ة اإلس��المیة٬ ع��دد مجل��ة ال  )۳(

 .۱۹ص
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سلمه حكومته الذي تُ قل غيرة من الشعب اليهودي شعبنا بأنه اقل وعيًا وٕادراكًا وأ
  .)١("السالح والعتاد لينتظر أي طارئ ليدافع عن نفسه

ويعتبر اإلخوان أن الموقف المطلوب من الشعوب أن ُتلح وُتطالب بأن 
تتولى زمام قضاياها بالطريق اإلسالمي المنظم وليس بالطريق الفوضوي٬ 

عارك٬ فهذا ويستدرك اإلخوان بالتوضيح أنهم ال يريدون إخراج الجيوش من الم
بطبيعة الحال غير وارد٬ ولكن المراد أن ُيفتح المجال أمام كل صاحب جهد 
ألن ُيقدم جهده٬ وأن ُيفتح المجال أمام الشعب لُيعّبر عن رأيه في قضيته 

  .المصيرية

ويعتبر اإلخوان أن التضييق على الحركات اإلسالمية وجماعات 
ويشيرون إلى أنه في العام  اإليمان باهللا عز وجل من أخطر عوامل النكبة٬

عندما وقعت النكبة كان مجاهدوا الجماعات اإلسالمية القادمون من  ١٩٤٨
مصر ُيمنعون من الوصول إلى أرض فلسطين٬ ليس من ِقَبل اليهود أو 
اإلنجليز٬ ولكن من ِقَبل حكوماتهم٬ ثم لما تسللوا عبر قطارات البضائع وعبر 

افات الطويلة سيرًا على األقدام٬ وعلمت الصحراء الشاسعة حيث يسيرون المس
حكوماتهم بذلك منعت عنهم التموين٬ فاضطروا ألن يعيشوا على التمر والماء 

 ١٩٥٦ُحّلت الجماعات اإلسالمية٬ وقبل حرب  ١٩٤٨أيامًا طويلة٬ وفي سنة 
٬ وتكرر ١٩٥٥و  ١٩٥٤حدثت حمالت اعتقاالت ضد اإلسالميين في عامي 

حيث قامت الحكومة المصرية بحملة اعتقاالت  ١٩٦٧الحدث ذاته قبل نكبة 
  .)٢(وٕاعدامات في أوساط اإلسالميين

لو استقرأنا التاريخ لوجدنا أنه أعاد نفسه سنة " أنه ويقول أحمد نوفل
٬ إذ كانت المقدمة الطبيعية لتحقيق النصر لليهود هي ٬١٩٦٧ ٬١٩٥٦ ١٩٤٨

                                                 
  .۲۰الطریق إلى فلسطین٬ مرجع سابق٬ ص: أحمد نوفل) ۱(
  .۲۳المرجع السابق٬ ص) ۲(
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يكون المردود والثمرة  تفريغ الميدان من المسلمين الداعين المجاهدين٬ ثم
ويعتقد أحمد نوفل أن حل هذه المعضلة يتمثل . )١("الطبيعية هزيمة محققة مؤكدة

في إتاحة الفرصة أمام اإلسالميين للعمل٬ وفي هذا السياق يعقد مقارنة بين 
الحريات الكبيرة المتاحة لألحزاب الدينية في إسرائيل٬ وبين تقييد الحريات الذي 

  .)٢(ات اإلسالمية في البلدان العربيةتتعرض له الجماع

وفي تقييمهم للعمل الفدائي يذكر اإلخوان أن الميالد الفعلي والحقيقي 
وما تالها٬  ١٩٦٥ودة سنة د٬ رغم البدايات المح١٩٦٧للعمل الفدائي كان سنة 

وتطور العمل الفدائي خالل عامين تطورًا هائًال٬ واألنظمة العربية نفسها كانت 
مار العمل الفدائي من أجل امتصاص مشاعر الجماهير إلى أجل تخطط الستث

محدود ثم تنقض من جديد على هذا العمل وتحبطه وتكبته وُتجهضه وقد 
  .)٣(كان

ويذكر أحمد نوفل أن جميع األنظمة سكتت عن العمل الفدائي وعن 
قواعده وسالحه٬ سكتت لغرض في نفسها مؤقت بوقته٬ فإذا انتهى الوقت حانت 

ثم دخلته عناصر "ويشير إلى أن العمل الفدائي بدأ بداية سليمة . ةالضرب
مشبوهة وعناصر فاشلة لم تجد لفكرها وايديولوجياتها أي رواج٬ ووجدت أن 
حمل البندقية قد ُيسهم في توصيل فكرها إلى الجماهير الفلسطينية والعربية٬ 

ًال لألفكار وبالتالي حملت البندقية ليس خدمة لقضية فلسطين٬ وٕانما توصي
  . )٤("الماركسية والبعثية والقومية

                                                 
  .۲٤الطریق إلى فلسطین٬ مرجع سابق٬ ص: أحمد نوفل) ۱(
  . ٬۲٥ ۲٤المرجع السابق٬ ص) ۲(
  .٤۲المرجع السابق٬ ص) ۳(
  .٬٤۳ ٤۲ع السابق٬ صالمرج) ٤(
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ويشير أحمد نوفل إلى أن الكثير من المنظمات ارتبطت باألنظمة 
٬ على عمالة وخيانة هذه األنظمة٬ واختلط الحابل بالنابل٬ وصدرت )١(العربية

عنها مسلكيات غريبة عن روح األمة وفكرها وعقلها٬ فمثًال ُترفع صور للينين 
لمسلمين وشوارعهم في االحتفال المئوي بعيد ميالد لينين٬ وتوزع في عواصم ا

صوره على كل أعمدة ونوافذ البنايات والمدارس وغيرها٬ هذه الممارسات 
باإلضافة إلى الخصومات الداخلية والمعارك في الشوارع بين الفصائل 

  . )٢(١٩٧٠والمنظمات٬ كل هذا أسهم في الضربة التي تمت عام 

تضخمت تضخمًا غير  أن منظمة التحرير الفلسطينية ويرى اإلخوان
منتظم٬ وقد كان هذا مقصودًا لتوضع فيها قنابل موقوتة لتفجيرها حين الحاجة٬ 

  ثم كان ما كان٬ وُصفيت قواعد 
  

على طول الحدود مع  المنظمة من مناطق المواجهة الحساسة والمؤثرة
التي ُتسهم فيها  ؛ؤامرة٬ وُأخرجت إلى لبنان ليبدأ فصل جديد في الماألردن

يرى و . باإلضافة إلى أنظمة عربية وقوى عالمية أخرى ٬فصائل داخل المنظمات
أسبابًا داخلية٬ ولو لم تكن هذه األسباب  ١٩٧٠كان لضربة اإلخوان أنه 

ألنها تريد أن ُتجهز على العمل الفدائي٬ فهي ال  ؛موجودة الفتعلتها األنظمة
من ممارسات الفصائل ساهمت في  اً ودة٬ لكن كثير تريد أن تُبقي البندقية موج

  .)٣("تعجيل الضربة

 ونويدرك اإلخوان أن هدف تحرير فلسطين بعيد المنال٬ ولذلك ُيَنّبه
الناس إلى أهمية مفاهيم مثل استمرارية الصراع فوق هذه األرض٬ وفضل الرباط 

                                                 
  .۲۱٦معالم في الطریق إلى تحریر فلسطین٬ ص: إبراھیم المقادمة )۱(
  .٤۳الطریق إلى فلسطین٬ مرجع سابق٬ ص: أحمد نوفل) ۲(
  .٤۳الطریق إلى فلسطین٬ مرجع سابق٬ ص: أحمد نوفل) ۳(
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نها في هذا والجهاد في سبيل إنقاذها٬ ومن أهم األحاديث النبوية التي يسوقو 
المجال ما رواه اإلمام أحمد عن معاذ بن جبل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يا معاذ إن اهللا سيفتح عليكم الشام من بعدي من العريش إلى الفرات٬ "وسلم قال 
رجالهم ونسائهم وٕاماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة٬ فمن اختار منكم ساحًال من 

ويعتبر اإلخوان أن األمور بيد . )١("وم القيامةسواحل الشام فهو في جهاد إلى ي
ما على اإلنسان إال أن يوّطن نفسه على الخير٬ وأن "اهللا سبحانه وتعالى لذلك 

يوّثق رابطته باهللا سبحانه وتعالى٬ وأن يعقد العزم على الثبات إلى أن يهّيئ اهللا 
مجاهدين بإذن الظروف؛ وُيعّدل األحوال٬ وهو بهذا له أجر المرابطين٬ وثواب ال

  .)٢("اهللا

وفي هذا السياق ُيشّدد اإلخوان على ضرورة عدم الخلط بين األعمال 
والنتائج حتى ال يتسلل اليأس إلى اإلنسان٬ويعتبرون أن المسلم مكّلف بالعمل٬ 
أما النتائج فتحقيقها بيد اهللا٬ قد تتحقق في هذا الجيل٬ وقد تتحقق في جيل قادم٬ 

إلنسان غير محاسب على تحقيق النتائج٬ لكنه سيحاسب أو في أجيال قادمة٬ وا
  .)٣(على العمل فقط ومدى سالمته وٕاخالصه وصدق توجهه إلى اهللا

ليس من أخالق المرابطين التخلي عن األرض "ويصرون على أنه 
ونسيان الحق أو التنازل عن أوقاف المسلمين٬ وليس من مفاهيم الرباط اليأس 

ي ثمن٬ وليس من شيم المرابطين السير في والقنوط ومحاولة التخلص بأ
مخططات األعداء مهما حاولوا الترويج لها٬ ومهما حاولوا تزيينها٬ ومهما جندوا 

  .)٤("لها من أشخاص وقواد وأدوات وٕامكانات ودوائر ودول

                                                 
  ۱۹الموقف اإلسالمي الخالد من القضیة الفلسطینیة٬ مصدر سابق٬ ص )۱(
  .۱۹لسابق٬ صالمصدر ا)۲(
  .۱۹المصدر السابق ٬ ص)۳(
  .۱۹المصدر السابق٬ ص)٤(
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الذي ال "يضربون مثًال بقولهم و  ٬وهم يحّثون الناس على عدم التنازل
الشريعة ارتكاب الفاحشة٬ وكذلك الذي ال يملك  يملك نفقات الزواج ال تبيح له

ال تبيح له الشريعة اإلسالمية ارتكاب فاحشة التنازل عن أرضه  ؛عدة التحرير
  .)١"(ونسيان حقه٬ ولكن تطالبه بالمرابطة والترّبص٬ وامتالك العدة وبذل الُجهد

هو التقاء " السالم"ويعتبر اإلخوان أن التقاء أغلب دول العالم على 
تراتيجي٬ والخالف بشأنه فرعي٬ حيث انتقدت بعض األنظمة مصر ألنها لم اس

تضعهم في صورة المفاوضات واالتصاالت وفريق آخر غاضب ألن موسكو لم 
حًال عادًال  رأوهل ؛ُتسَتَشر٬ ولو حضرت موسكو في اجتماعات الحل السلمي

السالم٬ ال وُيشّدد اإلخوان على أنهم يرفضون مقولة  مشرفًا من وجهة نظرهم٬
ألن موسكو لم تحضرها أو أن من ُيسميهم اإلخوان أدعياء الوطنية ال يجرؤون 

إننا نرفضه ألنه "على رفض الحل السلمي لو قالت به موسكو٬ ويقولون 
يتعارض مع مصلحة القضية الفلسطينية٬ وألنه سيدين كل جهد وعمل يقوم به 

فرصة لهضم المناطق الناس في مقاومة االحتالل٬ وألنه سُيعطي الخصم 
المحتلة ثم يمّكنه من االنقضاض مجددًا على بقية المناطق٬ وألن الحل السلمي 

  .)٢("كذلك ُيمّكن اليهود من التغلغل الثقافي في حياتنا
إلى حل "ويؤكد اإلخوان أن اليهود لن يتوصلوا مع الشعب الفلسطيني 

سلمي فلتعلموا أنه على سلمي يستند إلى إعادة األراضي المسلوبة٬ وٕاذا قام حل 
حساب ديننا في الدرجة األولى وعلى حساب الذين يتمسكون باألرض والحقوق 
ويمارسون المقاومة من أجل استرجاعها حيث تشترط إسرائيل لتوقيع السالم أن 

  .)٣("ُيخلى من الساحة
  موقف اإلخوان من مشاريع التسوية السياسية: ثانياً 

                                                 
  .۲۰الموقف اإلسالمي الخالد من القضیة الفلسطینیة٬ مصدر سابق٬ ص )۱(
  .۳٥الطریق إلى فلسطین٬ مرجع سابق٬ ص: أحمد نوفل) ۲(
  .۳٦المرجع السابق٬ ص) ۳(
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مؤامرات "بادرات التسوية السياسية ن على مُيطلق اإلخوان المسلمو 
ويرون أنها تستهدف تصفية القضية ٬ )٢("الحلول الترويضية"و٬ )١("الصلح

٬ ويعتبرون أنها إذا نجحت ستؤدي إلى مخاطر عديدة )٣(الفلسطينية بشكل كامل
  :)٤(منها
انســــحاب الــــدول العربيــــة مــــن تبعــــات القضــــية الفلســــطينية٬ والتخلــــي عــــن  -١

  .ة الفلسطينية٬ رغم أن هذه األدوار صغيرة ومحدودةأدوارها تجاه القضي
اطمئنان الدول العربية ونومها في ظل السـالم٬ فـي حـين اسـتمرار اسـتعداد  -٢

األعـــداء فـــي اإلعـــداد واالســـتعداد لتحســـين الفرصـــة المناســـبة لالنقضـــاض 
 .والتوسع من النيل إلى الفرات حسب مخططاتهم

هــي عليــه٬ ومحاولــة إضــعافها  التغلغــل فــي الــدول العربيــة بشــكل أكبــر ممــا -٣
 .بكل الوسائل

 .تخدير العالم العربي٬ فال يصحو إال وقد تمكن منه السرطان -٤

رصد الحركات اإلصالحية في الوطن العربي٬ واإليعاز للحكومات العربية  -٥
 .بضرورة إجهاضها قبل أن تتمكن من تحقيق أغراضها

راكـزهم كـأدوات ال للوصول إلى السـلطة وتـدعيم م" العمالء"و" الخونة"دعم  -٦
 .بد منها إلحكام السيطرة على الوطن العربي

 .استغالل إمكانات الوطن العربي وتسخير طاقاته لصالح العدو -٧

ضــمان اســتمرار مــا  يســميه اإلخــوان عوامــل اإلفســاد الفكــري والخلقــي فــي  -٨
 .الوطن العربي بكل الوسائل

                                                 
  .٬۱۷ صالموقف اإلسالمي الخالد من القضیة الفلسطینیة٬ مصدر سابق )۱(
  .۱۲۳مرجع سابق٬ ص: إبراھیم المقادمة )۲(
خلفیات النش�أة وآف�اق المس�یر٬ مرج�ع -حركة المقاومة اإلسالمیة حماس: أحمد بن یوسف )۳(

  .۲٤سابق٬ 
  .۱۹الموقف اإلسالمي الخالد من القضیة الفلسطینیة٬ مصدر سابق٬ ص)٤(
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وشـعبه ليبقـى  ضمان استمرار ما ُيطلـق عليـه اإلخـوان التفريـق بـين الحـاكم -٩
 .كل واحد متربصًا باآلخر

الفوز بفلسطين لقمة سائغة بـال منـازع٬ والموقعـون علـى اتفاقيـة السـالم هـم  - ١٠
  .الحراس األمناء على سالمة الحدود

للقضية الفلسطينية تاريخ طويل نسبيًا مع مشاريع "ويعتبر اإلخوان أن 
بل العرب بموجبها بكيان التسويات السلمية؛ الهادفة إلى تصفيتها نهائيًا؛ حيث يق

يهودي مقابل دولة فلسطينية على جزء من فلسطين تُنهي حالة العداء مع 
اليهود٬ وُتلغي مبدأ الحرب المسلحة بغرض استعادة الحقوق واألراضي بالقوة 

  .)١("العسكرية

ويصر اإلخوان على أن هناك إجماع إسرائيلي بين مختلف األحزاب 
هر األردن والبحر األبيض المتوسط٬ وأن أقصى على رفض إقامة دولتين بين ن

ما يمكن أن تعطيه إسرائيل هو سالم للسكان في إطار حكم ذاتي؛ في ظل 
ويحدد اإلخوان الفرق بين موقف شمعون . )٢(سيطرة إسرائيلية كاملة على األرض

بيرس يؤيد عقد المؤتمر "بيرس وٕاسحق شامير من عقد المؤتمر الدولي بالقول 
شروطه المشينة والتي تجعل المؤتمر ُقّداس جنازي كبير يحضره  الدولي ضمن

ير مقدس على شعب فلسطين وقضيته٬ وشامزعماء الدنيا لتالوة آيات الكتاب ال
يرى أنه ال حاجة لعقد مثل هذا القداس ألن القتيل من الجوييم وال يساوي كل 

  .)٣("هذه النفقات

                                                 
 .۱۹ق٬ صساب٬ مصدر الموقف اإلسالمي الخالد من القضیة الفلسطینیة)۱(
  .٤۰مجلة الشھاب٬ مصدر سابق٬ ص )۲(
   .٤۰المصدر السابق٬ ص )۳(

الم��ؤتمر ال��دولي للس��الم ف��ي الش��رق األوس��ط مواق��ف ال��دول٬ ب��دون دار نش��ر٬ عم��ان٬ األردن٬ : ع��امر أب��و جبل��ة

  .٥۲-٬٤۷ ص۱۹۸۸
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ية تستهدف إطفاء جذوة ويرى اإلخوان أن طرح مشاريع التسوية السياس
الجهاد الفلسطيني ضد االحتالل٬ وتشجيع العرب وبعض القيادات الفلسطينية 

  .)١(مع إسرائيل والتطبيع بالسير في اتجاه محاولة التفاهم

وابتداًء من مطلع الثمانينات بدأ اإلخوان يسجلون مواقفهم من مبادرات 
بعضها كان يصدر في  التسوية بأثر رجعي٬ ويصدرونها في كتيبات ومجالت؛

غزة والبعض اآلخر في الضفة وقسم ثالث كان يصدر خارج الوطن٬ لكنها 
كانت توزع في غزة وتجري دراستها باهتمام بين شباب حركة اإلخوان في قطاع 

  .)٢(غزة

وتشير هذه الكتيبات والمجالت إلى أن اإلخوان يعتبرون كل مبادرات 
ب في مصلحة الصهاينة سواء منها تص ١٩٤٨التسوية التي صدرت منذ العام 

ما كان يأتي عن طريق األمم المتحدة أو عن طريق أوروبا أو أمريكا أو روسيا 
  .)٣(في فلسطين ربية٬ فكلها تكّرس وجود االحتاللأو من األنظمة الع

٬ )٤(١٩٤٧- ١١- ٢٩الصادر بتاريخ  ١٨١وبخصوص قرار التقسيم رقم 
أعطى الدولة اليهودية في فلسطين اعترافًا  هذا القرار يذكر إبراهيم المقادمة أن

٬ ١٨٩٧دوليًا ظل اليهود يحلمون به منذ مؤتمرهم الصهيوني األول سنة 
من أرض % ٥٦أن اليهود قبلوا بهذا القرار الذي يمنحهم المقادمة وأضاف 

من أرض % ٧٨فلسطين كموقف تكتيكي٬ لكنهم تمكنوا من إقامة دولتهم على 

                                                 
  .٥۱المصدر السابق٬ ص )۱(
 .مقابلة مع سید أبو مسامح )۲(
٬ الرابط��ة اإلس��المیة ۱۹۸٤-۱۹٤۸الس��احة الفلس��طینیة  مش��اریع الحل��ول الس��لمیة عل��ى )۳(

  ٬۷ ص۱۹۸٤لطلبة فلسطین٬ الكویت٬ 
۱۹۷٤ ٬ -۱۹۳٤المس��ألة الفلس��طینیة ومش��اریع التس��ویة السیاس��یة : مھ��دي عب��د الھ��ادي )٤(

  .٬۹۷ ص ۱ ٬۱۹۷٥منشورات المكتبة العصریة٬بیروت٬ لبنان٬ ط
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رب ي إال أن األمم المتحدة وُدول الغم للقرار الدولمخالفتهفلسطين٬ ورغم 
  .)١(اعترفت بكيانهم االستعماري

بعد قيام ) يق الدوليةلجنة التوف(وفيما يتعلق بقرار مجلس األمن تشكيل 
٬ والتي استمر ١٩٤٨-١٢- ١١في فلسطين بتاريخ  "إسرائيل"دولة االحتالل 

نه خالل مباحثات هذه ٬ يذكر اإلخوان أ)٢(١٩٥١- ١٠- ٢٦عملها حتى تاريخ 
  :)٣(اللجنة ظهرت مواقف األطراف من القضية الفلسطينية على النحو التالي

أكـــد المعســـكر الشـــرقي بزعامـــة االتحـــاد الســـوفييتي أن مهـــام لجنـــة التوفيـــق  -١
ــــورة التحريــــر  ــــي صــــيانة مكاســــب ث يجــــب أن تكــــون حياديــــة٬ وتنحصــــر ف

. الســتعمار العربــيالــوطني اليهوديــة فــي إســرائيل أمــام خصــوم الثــورة مــن ا
وعدم . يجب أن يكون االستناد إلى القرار الذي أدى إلى مولد إسرائيل فقط

 .المساس بحدود إسرائيل الراهنة

ــــا  ١٩٥٠-٥-٢٥أمــــا المعســــكر الغربــــي ففــــي  -٢ أصــــدرت كــــل مــــن بريطاني
ــًا ثالثيــًا تعهــدت فيــه بحمايــة حــدود إســرائيل  وفرنســا والواليــات المتحــدة بيان

 .القائمة

عــرب فقــد أصــدرت الحكومــات العربيــة بيانــًا لتأكيــد نواياهــا بــاحترام وأمــا ال  -٣
التزاماتهــا باتفاقيــات الهدنــة وعزمهــا علــى عــدم اللجــوء إلــى القــوة مــن أجــل 

 .تسوية القضية الفلسطينية٬ واحترامها لحق كل فريق في العيش بأمان

                                                 
  .۱۳۷ -۱۳٤مرجع سابق٬ ص: إبراھیم المقادمة )۱(
  .۱٥۰ -۱۳٥مرجع سابق٬ ص: مھدي عبد الھادي)۲(
 ٬۱۰ مص�در س�ابق٬ ص۱۹۸٤-۱۹٤۸مشاریع الحلول الس�لمیة عل�ى الس�احة الفلس�طینیة )۳(
٬۱۱. 
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ويعتبر اإلخوان أن نتائج هذه المداوالت سجلت مكسبًا جديدًا لليهود 
ضاف إلى المكاسب الرئيسية السابقة المتمثلة في قرار التقسيم والهدنة يُ 

  .)١(واالعتراف  وعضوية األمم المتحدة

وفي تعليقهم على مشروع القرار الذي تقدمت به النرويج لألمم المتحدة 
٬ والذي يسعى لتسوية القضية الفلسطينية عبر إجراء ١٩٥٢-١١-٢٦بتاريخ 

إسرائيل٬ يذكر اإلخوان أن الموقف العربي من هذا مفاوضات مباشرة مع دولة 
القرار َتَلّخص بطلب إجراء مفاوضات ضمن القرارات السابقة للجمعية العامة 

وأما الموقف اليهودي فكان اإلصرار على إبعاد األمم المتحدة . لألمم المتحدة
وٕاجراء مفاوضات مباشرة على أسس جديدة دون العودة للجمعية العامة لألمم 

  .)٢(المتحدة

وينتقد اإلخوان هذا المشروع ألنه يدعو إلى إجراء مفاوضات مباشرة٬ 
لم يعد يذكرون أنه وتسوية الخالفات بين الحكومات العربية والحكومة اليهودية٬ و 

هناك ذكر لألرض المحتلة أو للحقوق المغتصبة أو لشعب مشرد وٕانما أصبحت 
وُيعّلق . البؤرة القابلة لالنفجارالقضية قضية سالم العالم الذي تهدده هذه 

أنه بالرغم من التنازل العربي الواضح إال أنه وأمام اإلصرار  بالقول اإلخوان
  .)٣(اليهودي سقط المشروع بعد التصويت عليه

٬ ودعا فيه ١٩٥٥-٨- ٢٦وبخصوص مشروع داالس الذي قدمه بتاريخ 
توطين أو إلى وضع حد لبؤس مليون الجئ فلسطيني٬ إما بالعودة أو ال

 ١٩٥٥-١١-٩بتاريخ  به انطوان إيدن٬ وكذلك على مشروع تقدم )٤(التفويض
) الذين يريدون التوقف عند حدود التقسيم(ودعا فيه للتوفيق بين موقفي العرب 

                                                 
  .٬۱۱ مصدر سابق٬ ص۱۹۸٤-۱۹٤۸مشاریع الحلول السلمیة على الساحة الفلسطینیة )۱(
 .۱۱المصدر السابق٬ ص )۲(
  .۱۱المصدر السابق٬ ص)۳(
  .۲۰۳مرجع سابق٬ ص: يمھدي عبد الھاد)٤(
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وبين اليهود الذين يريدون حدود دولتهم وفقًا التفاقيات الهدنة٬ لكن هذا المشروع 
. )١(لوه ألنه تطرق لقرارات األمم المتحدةُرفض من اليهود رغم أن العرب قد قب

وٕازاء هذين المشروعين يستنكر اإلخوان التسارع العربي الكبير على حلول األمم 
المتحدة والقبول بأي مشروع ينص على قراراتها٬ خاصة وأن اليهود يرفضون 

باشرة مع الدول العربية٬ وُيذّكر هذه المشاريع٬ ويصرون على المفاوضات الم
أن هذه المشاريع بدأت تتحدث عن الالجئين ومأساتهم٬ وميزانية وكالة ب ناإلخوا

ة الغوث٬ وقيمة التعويضات التي سيتلقاها كل الجئ٬ وميزانية الهيئة المسئول
القضية في  ويعتبر اإلخوان أن هذه المشاريع تُنهي. عن التعليم وما إلى ذلك

ينت٬ وأصبحت قضية أذهان الناس كأرض اغتصبت٬ وشعب ُشّرد٬ وكرامة ُأه
  .)٢(الجئين ضجر منهم العرب؛ وبدءوا يبحثون عن حل لهم

وأشار اإلخوان في تعليقهم على مبادرة الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة 
٬ والتي دعا فيها إلى إقامة دولة فلسطينية عن طريق ١٩٦٥- ٤- ٢١بتاريخ 

٬ أشار )٣(يةمفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وبمشاركة عرب
الرئيس اإلخوان إلى أن بورقيبة الذي أعلن هذه التصريحات كان متفقًا مع 

  .)٤(رغم أن األخير استنكر هذه المبادرةالمصري جمال عبد الناصر٬ 

٬ )٥(١٩٦٧- ١١- ٬٢٢ والصادر بتاريخ ٢٤٢أما قرار مجلس األمن رقم 
ادعة٬ حيث نص ٬ ويحّذرون من بنوده الغامضة والمخ)٦(فإن اإلخوان يرفضونه

                                                 
  .٬۱٦ مصدر سابق٬ ص۱۹۸٤-۱۹٤۸مشاریع الحلول السلمیة على الساحة الفلسطینیة )۱(
  .٬۱۷ مصدر سابق٬ ص۱۹۸٤-۱۹٤۸مشاریع الحلول السلمیة على الساحة الفلسطینیة )۲(
  .۲٤۲مرجع سابق٬ ص: مھدي عبد الھادي) ۳(
 ٬۱۸ مص�در س�ابق٬ ص۱۹۸٤-۱۹٤۸مشاریع الحلول الس�لمیة عل�ى الس�احة الفلس�طینیة )٤(
٬۱۹.  
  .۲٦٥مرجع سابق٬ ص: مھدي عبد الھادي)٥(
ھ�ـ٬۱٤۰٦ ٬ صادرة عن مسجد الجامعة اإلسالمیة بغزة٬ ذو القعدة ٦مجلة الشھاب٬ عدد  )٦(

  .۳۸ص



 

- ۳۰٦  - 
 

على سحب القوات اإلسرائيلية المسلحة من أراٍض احتلت في النزاع األخير٬ 
وكان المطلب العربي سحب القوات اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها سنة 

٬ وقد أخذت أل التعريف شوطًا كبيرًا من السجال بين العرب واألمم ١٩٦٧
هم بأن هناك خطأ في الترجمة٬ المتحدة٬ وصار الزعماء العرب يقنعون شعوب

ويرى . بينما أصر اليهود على هذا النص كما أصّر عليه المجتمع الدولي
٬ وأخطر من وعد ١٩٤٧اإلخوان أن هذا القرار أخطر من قرار التقسيم سنة 

؛ ألنه ألقى على الدول العربية واجب القبول بدولة اليهود؛ ١٩١٧بلفور سنة 
وجود والسالمة واالستقالل السياسي تساوي كدولة كاملة وذات حقوق في ال

حقوق الدول العربية٬ كما أن القرار قضى بقبول العرب نهائيًا بدولة اليهود كما 
؛وبالتالي التنازل عن أي مطلب عربي سابق بما في ١٩٦٧هي عشية حرب 

ذلك المطالب التي أيدتها األمم المتحدة نفسها فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين 
ويعتبر اإلخوان أن هذا القرار جاء لكي يمنح الصهاينة . )١(و التعويض بالعودة

  .)٢(انتصارًا سياسيًا بجانب انتصاره العسكري الذي أحرزه في ميدان المعركة

وينظر اإلخوان إلى المشروع الذي طرحه الرئيس اليوغسالفي تيتو 
ي يد والذي ركز فيه على أن حل مشكلة الشرق األوسط ف ١٩٦٨- ٢-٧بتاريخ 

الواليات المتحدة٬ ودعا إلى انسحاب إسرائيل من المناطق العربية المحتلة٬ 
وٕانهاء حالة الحرب بين العرب واليهود٬ وتسوية مشكلة الالجئين والحدود 

٬ ينظر اإلخوان إلى هذا القرار على أنه حديث )٣(والمالحة في خليج العقبة
اء العرب؛ وتدارس معهم بلسان الحكومات العربية٬ حيث التقى تيتو بالزعم

                                                                                                                    
خلفی��ات النش��أة وآف��اق المس��یر٬ مرج��ع -حرك��ة المقاوم��ة اإلس��المیة حم��اس: أحم��د ب��ن یوس��ف

  .۳۳سابق٬ ص
  .٬۲۰ مصدر سابق٬ ص۱۹۸٤-۱۹٤۸سلمیة على الساحة الفلسطینیة مشاریع الحلول ال)۱(
  .۱٤۳ -۱۳۹مرجع سابق٬ ص: إبراھیم المقادمة. ۳٦مجلة الشھاب٬ مرجع سابق٬ ص )۲(
 .۳۱٦مرجع سابق٬ ص: مھدي عبد الھادي) ۳(



 

- ۳۰۷  - 
 

الموقف قبل اإلعالن عن مشروعه٬ ودعوته هذه تمثل الموقف الرسمي العربي 
باع هذه الطريقة في اإلعالن عن غير المعلن يومئذ٬ ويعزو اإلخوان سبب اتّ 

المواقف إلى عجز الحكومات العربية عن مجابهة الجماهير المسلمة بحقيقة 
في  ١٩٦٧- ٦- ٤حاب اإلسرائيلي إلى حدود موقفها العاجز؛ فهي تطالب باالنس

مقابل االعتراف العربي النهائي بشرعية هذه الحدود تحت ضمانات الدول 
ويعتبر اإلخوان أن فشل هذا المشروع يرجع إلى إصرار اليهود على . الكبرى

المفاوضات المباشرة وضرورة عقد معاهدة سالم دائم مع العرب٬ وليس إلى 
  .)١(بالحقوق الفلسطينيةالتمسك الرسمي العربي 

مشروع الملك حسين بتاريخ  الهدف من وتذكر الكتابات اإلخوانية أن
٬ تمّثل )العربية المتحدةمشروع المملكة (٬ والذي ُأطلق عليه اسم ١٩٧٢-٣- ١٥
محاولة شق الصف الفلسطيني٬ وٕاظهار نفسه بمظهر الممثل الشرعي  في

بندَا أهمها أن  ١٢مشروع على ٬ واشتمل هذا ال)٢(األوحد للشعب الفلسطيني
٬ وتتكون )عربية المتحدةالمملكة ال(ُيصبح اسمها ) المملكة األردنية الهاشمية(

ة أراضي فلسطينية من قطرين أحدهما فلسطيني يتكون من الضفة الغربية٬ وأيّ 
أخرى يتم تحريرها ويرغب أهلها باالنضمام إليها٬ والقسم الثاني أردني ويتكون 

لكة٬ وفي موتكون مدينة عمان هي العاصمة المركزية للم. رقيةمن الضفة الش
الوقت ذاته تكون عاصمة القطر األردني٬ أما القطر الفلسطيني فعاصمته 

ورئيس الدولة هو الملك٬ ويتولى السلطة التنفيذية المركزية٬ ومعه . القدس
جلس مجلس وزراء مركزي٬ أما السلطة التشريعية المركزية فتُناط بالملك٬ وبم

                                                 
  .۲۲السابق٬ ص جعرالم)۱(
 ٬۲۳ ص٬ مص�در س�ابق۱۹۸٤-۱۹٤۸مشاریع الحلول الس�لمیة عل�ى الس�احة الفلس�طینیة )۲(
٬۲٤.  



 

- ۳۰۸  - 
 

ُيعرف باسم مجلس األمة ويجري انتخاب أعضاء هذا المجلس بطريقة االقتراع 
  .)١(السري المباشر وبعدد متساٍو من األعضاء لكل من القطرين

مشاريع الحلول (وبخصوص معاهدة كامب ديفيد فقد خصصت نشرة 
 اصفحة من صفحاته ٢٨) ١٩٨٤- ١٩٤٨السلمية على الساحة الفلسطينية 

في بداية الحديث عنها أن السادات منذ أيامه األولى كان يتجه أكدت و ٬ ٧١الـ
لالعتراف بالعدو اليهودي وعقد الصلح معه٬ ولكنه كان يرقب الوقت األنسب 

  .)٢(للقيام بهذا الدور

 - في النشرة سابقة الذكر - وفي التعليق على معاهدة كامب ديفيد ورد
لقانونية الدولية تطالب دولة أنه ألول مرة في تاريخ االتفاقيات ذات الصبغة ا

بضمان قيام السالم الكامل مع تحديد محتواه كما أراده الموقف اإلسرائيلي من 
قبل٬ أي بقيام عالقات دبلوماسية وثقافية بين مصر وٕاسرائيل٬ وجعل وجود هذه 
العالقات جزءًا من المعاهدة؛ وبالتالي فإن خرقها ُيعتبر خرقًا للمعاهدة٬ ويعتبر 

أن هذه المعاهدة أجحفت بحق المصريين إذ ألزمت مصر بفتح أسواقها اإلخوان 
٬ وما يعنيه ذلك )٣(أمام المنتجات اإلسرائيلية٬ وٕاقامة عالقات ثقافية مع إسرائيل

من وجوب تعديل وتبديل كل ما يمكن اعتباره تجريحًا لليهودية أو إلسرائيل في 
  .)٤(مختلف أنواع المنشورات المصرية

ات التي أوردها اإلخوان للمعاهدة أنها تجعل السيادة ومن االنتقاد
المصرية على سيناء مقيدة بشروط ومجردة من السالح٬ كما أن االتفاقية 

�ومما يؤخذ على االتفاقية . فرضت وجود قوات دولية في بعض مناطق سيناء
إقرار الطرف المصري باعتبار خليج العقبة ممرًا مائيًا  - من وجهة نظر اإلخوان

                                                 
  .٤۰٥مرجع سابق٬ ص: مھدي عبد الھادي )۱(
  .٬۲۸ مصدر سابق٬ ص۱۹۸٤-۱۹٤۸مشاریع الحلول السلمیة على الساحة الفلسطینیة )۲(
  .۱٥٦مرجع سابق٬ ص: إبراھیم المقادمة)۳(
  .٬۳۷ مصدر سابق٬ ص۱۹۸٤-۱۹٤۸مشاریع الحلول السلمیة على الساحة الفلسطینیة )٤(
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ليًا٬ وهذه أول وثيقة سياسية يوقع عليها طرف مصري وتقول أن الخليج ممر دو 
مائي دولي٬ وتزيد هذه االتفاقية فتقول أن هذا اإلقرار ال يمكن التراجع عنه في 

وكذلك فقد أقرت . المستقبل؛ بغض النظر عن أي تطور عسكري في المنطقة
٬ ١٨٨٨قية القسطنطينية عام االتفاقية إلسرائيل المرور في القناة حسب بنود اتفا

فليس باستطاعة مصر أن تمنع مرور شحنات عسكرية إلى إسرائيل سواء كانت 
  .)١(إسرائيل في حالة حرب أم لم تكن

وفيما يتعلق بأطراف المفاوضات٬ فقد نصت معاهدة كامب ديفيد على 
أن أطراف المفاوضات هم مصر وٕاسرائيل واألردن وممثلون منتخبون من 

٬ وهنا يعترض اإلخوان على استثناء أجزاء رئيسية من الشعب )٢(لقطاعالضفة وا
الفلسطيني٬ واستبعادهم من قيادة الشعب الفلسطيني٬ خاصة فلسطينيي األرض 

  .)٣(٬ والالجئين الفلسطينيين في الشتات١٩٤٨المحتلة سنة 

وتنص معاهدة كامب ديفيد على وجود مرحلة انتقالية للحكم الذاتي 
٬ لكن االتفاقية ال تذكر ما الذي سيحدث بعدها٬ وٕانما )٤(نواتمدتها خمس س

بقي األمر متروكًا للمفاوضات٬ وٕازاء هذا البند ُيبدي اإلخوان تخوفهم من 
رضية إمكانية بقاء الوضع على ما هو عليه في حالة استحالة التوصل لصيغة مُ 

  .)٥(أو مقبولة من الطرفين

                                                 
  .۳۷المصدر السابق٬ ص)۱(
مجلدات٬ دمشق٬  ٤الموسوعة الفلسطینیة القسم العام : ھیئة الموسوعة الفلسطینیة )۲(

  .٬٦۲۸ ص٬۳ ج۱ ٬۱۹۸٤بیروت٬ ط
  .۱٥٦ ٬۱٥۷مرجع سابق٬ ص: إبراھیم المقادمة)۳(
  .٬٦۲۸ ص۳ھیئة الموسوعة الفلسطینیة٬ مرجع سابق٬ ج )٤(
  .٬۳۹ مصدر سابق٬ ص۱۹۸٤-۱۹٤۸مشاریع الحلول السلمیة على الساحة الفلسطینیة  )٥(



 

- ۳۱۰  - 
 

خوان لمعاهدة كامب ديفيد أن ومن أهم االنتقادات التي يوجهها اإل
مقرراتها لم تذكر مدينة القدس٬ التي يصر اإلسرائيليون على اعتبارها المدينة 

  .)١(اليهودية الموحدة عاصمة إسرائيل إلى األبد

وفي التعليق على ردة الفعل الشعبية في البلدان اإلسالمية امتدح 
امب ديفيد؛ وقد بلغ اإلخوان جهود الحركات اإلسالمية التي عارضت معاهدة ك

هذه  أنحيث ورد في مصادر اإلخوان المديح ذروته لشخص خالد اإلسالمبولي 
أوجها حين قام المجاهد المسلم الشهيد خالد اإلسالمبولي بلغت الروح الجهادية 

ومجموعته بتصفية السادات ليكون درسًا لمن يسلك طريقه٬ وظاهرة اإلسالمبولي 
اء والحكام ليتأكدوا بأن األمور ال تسير كما ستبقى ماثلة في أذهان الزعم

واعتبر اإلخوان أن ردود الفعل بشكل عام من الشعوب المسلمة لم تكن . يريدون
بحجم المؤامرة وذلك بسبب عملية الترويض المستمر التي مارستها األنظمة 
العربية مع شعوبها بواسطة وسائل اإلعالم بحيث أصبحت األخطار الكبيرة ال 

 الة اإلرهاب والكبت والتضييق الذيكوامن الغضب والثورة٬ إضافة إلى ح تستثير
تتعرض له الشعوب العربية والمسلمة مما يحول دون قدرتها على التعبير عن 

  .)٢(مشاعرها

واعتبر اإلخوان أن اتفاقية كامب ديفيد أدت إلى اختالل التوازن 
. ربي كدولة وكقوةاالستراتيجي حيث خرجت مصر رسميًا من إطار العالم الع

وجعلت دولة العدو الصهيوني أكثر الدول قربًا من مصر٬ وكل اتفاق عقدته 
مصر أو ستعقده ال يجوز أن ُيخل بحقوق إسرائيل المضمونة في االتفاقية٬ 

٬ فاالتفاقية تجعل من الجيش المصري )ميثاق الدفاع العربي المشترك(وخاصة 
حرب مع الجيوش العربية٬ وبالتالي من  حليفًا للجيش اليهودي الذي هو في حالة

                                                 
  .٤۱سابق٬ صال جعرالم )۱(
  .٤٦المصدر السابق٬ ص )۲(
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المتعذر قيام أي حديث في موضوع الحرب ضد الكيان اليهودي  بالتعاون مع 
  .)١(قيادة الجيش المصري

ويعتبر اإلخوان أن تحييد مصر أدى إلى منح إسرائيل مزايا عديدة على 
هذا الصعيد أهمها التخلص من فكرة الكماشة العربية؛ حيث كان الجيش 

ل أحد فكي كماشة عربية كان في إمكانها أن تضغط على إسرائيل كِّ شَ صري يُ الم
في جبهتين متباعدتين مما يجبرها على توزيع قواتها بينهما٬ وما يتبع ذلك من 

إلى حل  -كما يرى اإلخوان�وكذلك أدى تحييد مصر عسكريًا . مصاعب كبيرة
  .)٢(وجه ممكن مشكلة المالحة اإلسرائيلية في البحر األحمر على أفضل

وعلى الصعيد الثقافي يقول اإلخوان أنه تم عزل مصر عن األمة 
العربية؛ فاالتفاقية ُتعطي إسرائيل أولوية في مجاالت عديدة٬ وتفرض على 
مصر تغيير مناهجها التعليمية والثقافية واإلعالمية وحتى الفنية؛ بما يتفق وعدم 

 ه ذلك من اختراق واضح لثقافةعنياإلضرار المادي والمعنوي باليهود٬ وما ي
  . )٣(عقول الجماهير المسلمةو 

ويشير اإلخوان إلى أن هذه االتفاقية أعطت لدولة العدو أكثر بكثير مما 
 ١٩٦٧لقد انتصرت الدولة الصهيونية في حرب . كانت تحلم به٬ وهي منتصرة

طاها أع٬ أما السادات فبهذه االتفاقية ٢٤٢فأعطاها االستعمار األمريكي قرار 
٬ حيث أعطاها عالقات السالم الطبيعي ٢٤٢ أكثر بكثير من مضمون قرار

التعاقدي المفتوح حتى دون أن تلتزم بتغيير فلسفتها الصهيونية والتخلي عن فكرة 
  .)٤(إسرائيل الكبرى

                                                 
  .۱٥٦مرجع سابق٬ ص: إبراھیم المقادمة )۱(
  .٬٥۰ مصدر سابق٬ ص۱۹۸٤-۱۹٤۸مشاریع الحلول السلمیة على الساحة الفلسطینیة )۲(
  .٬٥۱ مصدر سابق٬ ص۱۹۸٤-۱۹٤۸مشاریع الحلول السلمیة على الساحة الفلسطینیة )۳(
  .٥۲المصدر السابق٬ ص)٤(
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ويعتقد اإلخوان أن اآلثار االقتصادية لكامب ديفيد تدميرية على 
نطقة بورسعيد منطقة حرة٬ وأصبحت االقتصاد المصري؛ فقد جعل السادات م

البضائع تتكدس في هذه المنطقة ثم ُتهّرب إلى داخل السوق المصري٬ 
وأصبحت هذه البضائع أرخص من البضائع المنتجة محليًا وهذا يعني تدمير 
الصناعة المصرية وتحول السوق المصري إلى مشتٍر من السوق الرأسمالي 

زدياد حجم التوتر االجتماعي الناتج عن وازدياد عدد العاطلين عن العمل٬ وا
  . )١(االرتباك االقتصادي

ويرى اإلخوان أن من أهم االنتقادات لمعاهدة كامب ديفيد أنها رسمت 
سقفًا لحقوق الشعب الفلسطيني٬ حيث اعتبرت االتفاقية أن الحقوق الفلسطينية 

لذاتي تقتصر على إقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة٬ والحكم ا
يقع تحت سيطرة يعني اإلدارة المدنية للسكان دون األرض حتى أن الماء 

ي تنظيم أمورهم بأنفسهم دون أن ٬ وُيعطي السكان الحق فاالحتالل الصهيوني
لكوا أرضهم أو يكونوا مسئولين عن مواردها٬ وسقف الحكم الذاتي هذا هو تمي

سابق مناحيم بيغن للكنيست في الواقع المشروع الذي قدمه رئيس وزراء العدو ال
  .)٢(اليهودي قبل ذهابه إلى اإلسماعيلية للتفاوض مع أنور السادات

ويرى اإلخوان أن اتفاق كامب ديفيد قد حّدد سوابق وقواعد خطيرة 
بهدف االبتزاز والحصول على تنازالت أخرى لصالح دولة اليهود؛ ومنها 

من دول المنطقة لها الحق في التفاوض المباشر واالعتراف بدولة اليهود كدولة 
العيش بأمان٬ وٕاغفال مسألة السيادة على المناطق المحتلة٬ وما يعنيه من بقاء 
سلطات االحتالل بأشكال مختلفة٬ وعدم التعرض لموضوع القدس٬ وٕاغفال 
معالجة موضوع المستوطنات٬ وحصر حق المشاركة في المفاوضات لفلسطينيي 

                                                 
  .٥۳المصدر السابق٬ ص)۱(
  .٥٥المصدر السابق٬ ص)۲(
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تجريد فلسطينيي الخارج من أية حقوق٬  الضفة وغزة؛ وما يعنيه ذلك من
٬ وٕاعطاء دولة اليهود حق ١٩٤٨واستبعاد فلسطينيي األرض المحتلة منذ سنة 

أو  ١٩٤٨ن بالدهم سواء عام مرفض عودة الفلسطينيين الذين هاجروا 
١(١٩٦٧(.  

فقد تركز نقد  ١٩٨١- ٨-٧وبخصوص مشروع األمير فهد بتاريخ 
لمشروع على اعتراف واضح بدولة اليهود وحقها حركة اإلخوان على احتواء هذا ا

في العيش بسالم كدولة من دول المنطقة٬ واقتصاره كذلك على مطالبة إسرائيل 
فقط٬ واعتبر اإلخوان أن هذا المشروع يعني  ١٩٦٧باالنسحاب من حدود 

حيث رضي الزعماء العرب باألمر الواقع٬  ١٩٤٨نسيان األرض المحتلة عام 
مقبوًال وال يجد أية معارضة من  ١٩٤٨يهودي في أراضي عام وأصبح الوجود ال

وصدرت بعض التعبيرات القوية في التعليق على هذا المشروع  .)٢(أي طرف
فلسطين (مجلة من  ١٩٨١العدد الخامس لسنة ومنها ما جاء في افتتاحية 

وتنص االفتتاحية على أن  ٬)٣("خيانة في القمة"؛ والذي حمل عنوان )المسلمة
خيانة عربية بصيغة مختلفة عن كامب ديفيد بعد أن كانت خيانة "المشروع  هذا

وتشير االفتتاحية إلى أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية كانت . )٤("مصرية
على علم بهذا المشروع٬ وأنها موافقة عليه تمهيدًا للولوج في مسار التسوية 

  .)٥(السياسية

تقديم بعض المشاريع التي  وشهدت التحركات السياسية الفلسطينية
 ١٩٨٢-٥- ١٤أثارت مخاوف اإلخوان٬ خاصة مشروع خالد الحسن بتاريخ 

لحل القضية الفلسطينية؛ والذي تضّمن دعوة لعقد مؤتمر دولي تحضره كل 
                                                 

  .٥٦المصدر السابق٬ ص)۱(
  .٥۸المصدر السابق٬ ص)۲(
 .٬۲ ص٥مجلة فلسطین المسلمة٬ عدد  )۳(
 .٤المصدر السابق٬ ص )٤(
 .٤المصدر السابق٬ ص )٥(
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األطراف المعنية لبحث القضايا ذات العالقة٬ كما دعا ألن تكون أحكام الشرعية 
لخطة٬ وأن هذه الشرعية تستند إلى ميثاق الدولية هي المرجع القانوني لهذه ا

. )١(األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وقرارات األمم المتحدة
الحصار في بيروت؛  خالل ١٩٨٢-٧- ٢٥خ وكذلك خطوة ياسر عرفات بتاري

عندما وّقع على وثيقة تعترف بجميع قرارات األمم المتحدة المتعلقة بالقضية 
ى اإلخوان أن األفكار التي طرحها خالد الحسن وياسر عرفات الفلسطينية٬ وير 

فيها اعتراف واضح بدولة اليهود حيث أشارت المبادئ التي طرحها خالد الحسن 
األولى عند ذكره أن المؤتمر الدولي تحضره كل األطراف : إلى ذلك مرتين

�سطيني المعنية٬ وهذه العبارة تعني العرب واليهود٬ وهو خروج عن المبدأ الفل
بعدم إجراء أي مفاوضات مع العدو اليهودي٬ والثانية عندما  - كما يرى اإلخوان

أشار خالد الحسن إلى أحكام الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة٬ وهذا أيضًا 
ما تشير إليه الوثيقة التي وقعها أبو عمار والتي تعترف بجميع قرارات األمم 

ارات األمم المتحدة تتعامل مع دولة العدو المتحدة٬ ومن المعروف أن كل قر 
اليهودي كأمر كائن ودولة لها سيادتها٬ وبالتالي فإن من يقبل بهذه القرارات فإنه 

ويرى اإلخوان أن هذه المبادئ والوثيقة . ُيعطي اعترافًا ضمنيًا بالكيان اليهودي
شه هذه التي يقدمها أبرز قادة م ت ف ُتعبر عن االنهزام والتراجع الذي تعي

  .)٢(المنظمة

ويرى اإلخوان أن مشروع فاس وهو المشروع العربي للسالم والذي تبناه 
٬ ُيعتبر إحياًء ٩/٩/١٩٨٢- ٦مؤتمر القمة العربي المنعقد في مدينة فاس بتاريخ 

                                                 
  .٥۹المصدر السابق٬ ص)۱(
  .٬٦۰ ٥۹المصدر السابق٬ص)۲(
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مجه بمشروعات أخرى مثل لمشروع الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بعد د
  .)١(مشروع فهد

ملهاة "أنه ليس أكثر من  يرى اإلخوان )٢(المؤتمر الدولي وبخصوص
كي تقوم إسرائيل بقفزة جديدة٬ فالهدف هو دولة من النيل إلى الفرات٬ ....جديدة

وٕاذا أحسنا الظن في المؤتمر الدولي فهو يهدف إلى إعطاء الشرعية الدولية لدق 
وقد أبدى اإلخوان استغرابهم في النصف . )٣("آخر مسمار في نعش القضية

من عقد الثمانينات من كثرة الحديث في وسائل اإلعالم عن المؤتمر  الثاني
٬ وفي تحليلهم لدوافع قبول الزعماء العرب والقيادة الفلسطينية فكرة عقد )٤(الدولي

يذكر اإلخوان أن هذا يعود إلى عجز العرب ومعرفتهم أنهم  ؛المؤتمر الدولي
الختالف والءاتهم٬  غير قادرين على اتخاذ موقف موحد تجاه فلسطين نظراً 

بمظهر الفاشل أمام شعوبهم التي بدأت تستيقظ  على عدم الظهور وحرصًا منهم
فإن القادة يريدون عقد المؤتمر الدولي لكي  ا٬ كما يرى اإلخوان٬ ولهذ)٥(وتتمرد

٬ وأيضًا بعد فشل المقوالت التي )٦(ُيلقوا بالمسئولية عن الفشل في وجه العالم كله
٬ حينها )التوازن االستراتيجي وغيرها(القضية الفلسطينية مثل  طرحوها لمعالجة

٬ بعد فشل كل المقوالت أدرك الزعماء العرب أنهم بحاجة إلى مقولة جديدة
وكان اإلخوان يؤكدون أن المؤتمر الدولي  .)٧(ولتكن المؤتمر الدولي السابقة٬

                                                 
٬ الرابطة اإلسالمیة لطلب�ة ۱۹۸٤-۱۹٤۸لحلول السلمیة على الساحة الفلسطینیة مشاریع ا)۱(

  .٬٦٤ ٬٦۳ ص۱۹۸٤فلسطین٬ الكویت٬ 
بمبادرة من االتحاد السوفییتي والوالیات  ۱۹۷۳بدأت فكرة المؤتمر الدولي في أعقاب حرب أكتوبر سنة  )۲(

یان بروكسل الذي أعلنت فیھ الدول حیث صدر ب ۱۹۸۷المتحدة٬ واستمر التفاعل بشأنھ حتى شباط سنة 

  .األوروبي تأییدھا لعقد مؤتمر دولي إلحالل السالم في الشرق األوسط
  .۱۳- ٥مرجع سابق٬ ص: عامر أبو جبلة

  .٬۲۸ ص۲۰صوت الجامعة٬ عدد  )۳(
  .۳۹مجلة الشھاب٬ مرجع سابق٬ ص )٤(
اإلس�المیة٬ غ�زة٬ صوت العاملین٬ نشرة غیر دوریة تصدر عن لجنة الع�املین٬ الجامع�ة  )٥(

 .۱٤ھــ٬ ص۱٤۰۷شعبان 
  .۳۹مجلة الشھاب٬ مرجع سابق٬ ص )٦(
  .۳۹سابق٬ صالمرجع ال )۷(
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تتغير أوضاع وجهًا لوجه٬ ولن  يمكن أن ينعقد٬ وسيقود إلى مفاوضات مباشرة"
المنطقة إال في االتجاه الذي يحقق إلسرائيل معاهدات ثنائية ومزيدًا من الهجرة 
وتكريس االحتالل وتثبيتًا لألنظمة العميلة الخائنة على حساب الحقوق 

   .)١("المشروعة للشعب الفلسطيني
* * * * * *  

يتضح من خالل العرض السابق أن اإلخوان المسلمين اتخذوا مجموعة 
ن المواقف بشأن القضية الفلسطينية ومشاريع التسوية السياسية٬ فهم ابتداًء م

أكدوا أن قضية فلسطين هي إسالمية بالدرجة األولى٬ وأنها ال زالت بالنسبة لهم 
القضية األولى بسبب المكانة الدينية لفلسطين٬ وبسبب الظلم الذي تعّرض له 

ضعف اهتمامهم  يبرر اإلخوانلعدوان الصهيوني٬ و الشعب الفلسطيني نتيجة ا
نتيجة للضربات التي ) أي ضعف االهتمام(بفلسطين في مطلع الثمانينات بأنه 

تعرض لها اإلخوان منذ منتصف القرن العشرين٬ وليس ألن فلسطين تراجعت 
  .في سلم األولويات عند اإلخوان

ويؤكد اإلخوان أن فلسطين أرض وقف إسالمي ال يملك أحد حق 
٬ ويعتبر اإلخوان أنه ال يوجد لحل القضية أو التصالح عليها التنازل عنها

القادر على  الفلسطينية إال طريق واحد؛ هو اإلسالم فكرة وحركة وجهادًا ألنه
توحيد األمة وزرع اليقين بحتمية االنتصار٬ وألنه يوفر للمسلمين رؤية في كيفية 

  .التعامل مع اليهود

ظرهم إلى نصوص القرآن٬ ويستند اإلخوان في التنظير لوجهة ن
والتجارب التاريخية خاصة تجربة صالح الدين في تحرير فلسطين٬ وقبلها 

  .تجارب اليهود مع األنبياء٬ وبني قريظة مع سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم
                                                                                                                    

  .۱٤صوت العاملین٬ مرجع سابق٬ ص
 .۱۹المرجع السابق٬ ص )۱(
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ويظهر في خطاب اإلخوان شيئًا من التردد بشأن تعريف طبيعة 
ن واليهود٬ وتارة أخرى حضاريًا٬ الصراع٬ فتارة يعتبرونه عقائديًا بين المسلمي

  .ومرة ثالثة صراع بين حق وباطل

ويبدو أن اإلخوان اهتموا خالل فترة الدراسة بتفنيد المقوالت المطروحة 
مثل مقولة أن : من مختلف األطراف بشان التعامل مع القضية الفلسطينية

ن٬ كما العرب والمسلميفلسطين للفلسطينيين٬ وأكدوا على أن فلسطين هي قضية 
التوازن  رفضوا الرأي القائل بأن بدء المعركة مع العدو يتطلب تحقيق

معه٬ واعتبروا ذلك تعليقًا للقضية على المستحيل للهروب من عمل  االستراتيجي
الممكن٬ واعتبروا أن الجهاد هو طريق التحرير٬ وطالبوا بالبدء به قبل الوصول 

  .إلى حالة التوازن االستراتيجي مع العدو

ركز اإلخوان على ضرورة توفير بيئة جهادية على المستوى الشعبي و 
لألمة٬ وأشاروا في أكثر من موضع إلى أن العمل على مستوى األمة٬ وتحقيق 

جزء مهم من  هو الوجود اإلسالمي فيها على المستوى الشعبي والحكومي
  .النضال من أجل فلسطين

من التجارب السابقة ويحرص اإلخوان على القول أنهم استخلصوا العبر 
٬ وتجربة منظمة التحرير ٬١٩٤٨ وعدوان ١٩٣٦مثل ثورة  للكفاح الفلسطيني

للدقة٬ وما كتبه نشطاء  الفلسطينية وفصائلها٬ لكن يبدو أن هذا األمر يفتقر
مقاالت  وقادة اإلخوان عن هذه التجارب خالل فترة الدراسة ال يزيد عن كونه

راسات الجادة التي تًقّيم التجارب وتستخلص متواضعة٬ وال يرقى إلى درجة الد
  .العبر

وتبّنى اإلخوان موقفًا متشددًا من األنظمة العربية بسبب موقفها من 
القضية الفلسطينية٬ ووضع اإلخوان في خطابهم المعلن كافة األنظمة العربية 
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٬ واستخدم الخطباء والمتحدثون باسم اإلخوان في تلك المرحلة في كفة واحدة
  .ت تقترب من حدود تخوين هذه األنظمةعبارا

٬ ركز اإلخوان في تنظيرهم على أن هدف تحرير فلسطين بعيد المنال
ولهذا عملوا على نشر مفاهيم تساعد الناس على البقاء٬ وتنبههم إلى أهمية 
استمرار الصراع٬ وٕابقاء القضية الفلسطينية حية٬ وفضل الرباط والجهاد إلنقاذ 

  .فلسطين

ل مراجعة أدبيات اإلخوان بشأن مشاريع التسوية السياسية يبدو من خال
أنهم لم يسجلوا موقفهم من مشاريع التسوية أوًال بأول٬ بل كتبوها في كتيباتهم 

  .ونشراتهم بأثر رجعي بدءًا من مطلع الثمانينيات

ويؤكد اإلخوان أن هنالك إجماع صهيوني على عدم إقامة دولة 
لن يتوصلوا مع الشعب الفلسطيني إلى حل سلمي فلسطينية مستقلة٬ وأن اليهود 

يستند إلى إعادة األرض٬ بل سيكون على حساب الدين والحقوق٬ وأن أقصى ما 
يمكن أن يوافق عليه اليهود هو حكم ذاتي للسكان الفلسطينيين في حدود الضفة 

  .الغربية وقطاع غزة

الحلول "و" مؤامرات الصلح"ُيسّمي اإلخوان مبادرات التسوية السياسية 
٬ ويرون أنها تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل٬ وفتح "الترويضية

  .المجال أمام التطبيع٬ وتخدير الوطن العربي

وقد سجل اإلخوان رفضهم لكل مشاريع التسوية وقرارات األمم المتحدة 
٬ وأولى ٬٢٤٢ و١٨١المتعلقة بإيجاد حلول للقضية الفلسطينية مثل قرار 

  .في خطاباتهم وكتيباتهم أهمية كبيرة لنقد معاهدة كامب ديفيد اإلخوان
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  المبحث الثاني 
  دور اإلخوان في التعبئة السياسية تجاه فلسطين 

  التعبئة الثقافية: أوالً 

قرر مجلس شورى اإلخوان المسلمون الفلسطينيون المنعقد في عمان 
الشامل من أجل  تشكيل لجنة للقيام بمهمة اإلعداد لخوض الكفاح ١٩٨٠سنة 

تم تكليف لجنة من أعضاء الحركة الذين يسكنون  تحرير فلسطين٬ وفيما بعد
الكويت إعداد دراسات وأبحاث عن القضية الفلسطينية٬ لتوضيح موقف الحركة 
من مختلف القضايا٬ إضافة إلى تزويد الشعب الفلسطيني بالثقافة التي تساعده 

لى أخذ زمام المبادرة في عملية على الصمود في وجه االحتالل٬ والعمل ع
ثقافتك في القضية (٬ ويمكن القول أن كتاب )١(مواجهة تدفع باتجاه التحرير

والصادر عن الرابطة اإلسالمية لطلبة فلسطين واالتحاد الوطني ) الفلسطينية
لطلبة الكويت من أهم هذه الكتب؛ حيث اشتمل هذا الكتاب على عشرة فصول٬ 

موعة من الكتب التي تفيد القارئ في معرفة نشأة الفصل األول ويحدد مج
المسلمون والحرب الرابعة من : القضية الفلسطينية٬ وهذه الكتب بالترتيب هي

تأليف زهدي الفاتح٬ وكتاب السرطان األحمر تأليف عبد اهللا عزام٬ وكتاب 
موسكو وٕاسرائيل تأليف عمر حليق٬ وكتاب لعبة اليمين واليسار تأليف عماد 

  .)٢(خليل٬ وكتاب من رودس إلى جنيف تأليف عادل مالكالدين 

أسباب هزائم العرب ) المسلمون والحرب الرابعة(ويوضح كتاب 
٬ وكذلك يوضح ١٩٦٧والمسلمين في حروبهم مع اليهود وخاصة هزيمة حزيران 

رأيه بأسباب النصر٬ ويبين المؤلف في هذا الكتاب مالمح الخطة األمريكية في 

                                                 
 .۱۹٤ ٬۱۹٥مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین )۱(
س��طین واالتح��اد ثقافت��ك ف��ي القض��یة الفلس��طینیة٬ إص��دار الرابط��ة اإلس��المیة لط��الب فل )۲(

  .٬٥ ص۲ ٬۱۹۸٤الوطني لطالب الكویت٬ ط
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ريين واشتراكيين عن طريق االنقالبات العسكرية في البالد إيجاد زعماء عسك
العربية٬ ويتحدث عن عالقة مؤسسي الشيوعية في االتحاد السوفييتي ماركس 
ولينين باليهود ودور اإلشتراكيين اليهود في دعم الثورة الروسية ضد روسيا 

في  القيصرية٬ ومكافأة لينين لهم بإعطائهم وعده بتأييدهم بإيجاد وطن لهم
فلسطين٬ كما وبين دور اليهود في تأسيس وقيادة األحزاب الشيوعية في فلسطين 

  .)١(ولبنان وسورية ومصر

وتحدث الكتاب عن دور المعسكر الشرقي في إيجاد الكيان اليهودي٬ 
على الجبهة السورية٬  ١٩٦٧ويكشف ما ُيسميه تواطؤ البعث السوري في هزيمة 

حرك على أساس عقائدي٬ وبالتالي بناء ويشرح حرص قادة اليهود على الت
الجيش على هذا األساس لتحقيق الوعد اإللهي بأرض الميعاد٬ ويؤكد أننا أمة ال 
تنقصنا الطاقات واإلمكانات٬ وذلك من خالل استعراض العالم اإلسالمي 
استراتيجيًا واقتصاديًا مما يدلل على اتساعه مساحًة وضخامته في األعداد 

  .)٢(م ثرواته المعدنيةالبشرية وعلى عظ

٬ فهو يشتمل على استعراض )من رودس إلى جنيف(أما كتاب 
معلوماتي لألحداث منذ انتهاء االحتالل البريطاني وقيام دولة االحتالل 

٬ ويبرز دور الدول الُعظمى في ذلك الوقت في مساندة ١٩٤٨اإلسرائيلي سنة  
  . )٣(قيام دولة االحتالل اإلسرائيلي

٬ فقد وّضح الكاتب فيه ما بذله الشعب )وط الجوالنسق(أما كتاب 
السوري من جهد لتكوين الجيش٬ لكن الجيش لم يكن بارًا ولم يؤدي ما عليه من 

                                                 
  .٦المصدر السابق ٬ص)۱(
  .۸ثقافتك في القضیة الفلسطینیة٬ مصدر سابق٬ ص  )۲(
  .۱۰المصدر السابق٬ ص)۳(
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واجبات٬ ثم بّين االنقالبات الكثيرة التي حدثت في سوريا٬ ابتداّء من انقالبات 
  .)١(١٩٦٦- ٩-٨ونهاية باالنقالب الفاشل في  ١٩٤٩حسني الزعيم 

ضح الكاتب مدى تحصينات القوات السورية وخطتها في مواجهة وقد أو 
 ٬٨ ثم تحدث عما أسماه المؤامرة الكبرى التي ظهرت يوم األسلحة اإلسرائيلية

حزيران حيث بدأت تنتشر الشائعات عن أوامر صدرت باالنسحاب٬ وبدًال من 
ش٬ وترك أن يقوم القادة بضبط النفس ورفع الروح المعنوية للجيش فّر قائد الجي

  .)٢(قوات االحتياط دون قيادة

ويوجه الكتاب انتقادات كبيرة ألداء الجيش السوري حيث لم يتم تفجير 
األلغام التي ُزرعت٬ ولم تلجأ الحكومة رغم تهديدات الحرب إلى التعبئة العامة٬ 
وخاضت الحرب بقوات هزيلة واحتياط ضعيف غير مدّرب٬ وتركت الكثير من 

لى حالها في أرض المعركة كما هي بدون استعمال٬ فاستلمها األسلحة الفعالة ع
العدو كقاذفات اللهب الثقيلة٬ وضاع دور المقاومة الشعبية بسبب سحب السالح 

  .)٣(منها٬ وبسبب التفرقة بين فئات الشعب

ويتحدث الكاتب عن بطوالت ظهرت من الشعب ومن الضباط رغم كل 
ة للطيران واجبها على أكمل ما مخازي الجيش٬ حيث أدت المدفعية المضاد

ويخلص الكاتب إلى وجود مؤامرة لتسليم الجوالن  .)٤(يكون٬ رغم كل المؤامرات
وسط إجراءات اتخذها حزب البعث ليضع سوريا بشعبها وٕامكانياتها وجيشها في 

  .)٥(أوضاع تكفل عجزها عن التصدي للعدو

                                                 
  .۱۳المصدر السابق٬ ص)۱(
  .۱٥ص  المصدر السابق٬)۲(
  .۱۷ص  المصدر السابق٬)۳(
  .۱۸ص المصدر السابق٬)٤(
  .۲۱المصدر السابق٬ص)٥(
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ظام العربي؛ يتضح مما تقدم أن وجهة التعبئة تستهدف إظهار عجز الن
والتركيز على أن الشعوب بخير ولوال المؤامرة  إضافة إلى خيانة بعض أطرافه٬

  .وهدر اإلمكانيات لتغيرت نتائج الحروب

العدو المركزي في المشكلة (يحمل عنوان   الذي والفصل الثاني
٬ ويحدد مجموعة من الكتب ينصح بقراءتها٬ ومن هذه الكتب كتاب )اليهود

٬ ويتحدث الكتاب )من تأليف زياد أبو غنيمة )لحركة اإلسالميةعداء اليهود ل(
عن أسباب الهزيمة التي أصابتنا ويعزوها إلى ابتعاد أمتنا عن اإلسالم كعقيدة 
ونظام حياة ودستور حكم وراية وجهاد٬ إضافة إلى قدرة اليهود على إبعاد 

سطين إال تحت اإلسالم عن القضية الفلسطينية٬ ويؤكد الكاتب أنه ال تحرير لفل
راية اإلسالم ألنه هو الذي ُيرعب اليهود ويخيفهم٬ وهو وحده القادر على قيادة 
األمة٬ ولذلك فإن مخططات ضرب الحركات اإلسالمية يأتي في سياق الحرب 

  .)١(على القضية الفلسطينية
فإنـــه يتعـــرض ألســـباب الفســـاد ) الفســـاد فـــي المجتمـــع الصـــهيوني(أمـــا كتـــاب 
العنصــري ضــد اليهــود الشــرقيين٬ واالنهيــار النفســي بســبب عــدم  ويعزوهــا للتمييــز

٬ إضــــافة إلــــى أن النظــــام )٢(االســـتقرار والحــــروب٬ واألزمــــة االقتصــــادية المســــتمرة
التعليمـــــي غيـــــر قـــــادر علـــــى اســـــتيعاب وصـــــهر تناقضـــــات المجتمـــــع الصـــــهيوني 
المتعــــددة٬ ويتجلــــى الفســــاد فــــي مظــــاهر عديــــدة منهــــا االختالســــات واالغتصــــاب 

  .)٣(ييز العنصريوالتم
فإنـه يركـز ) أحجار على رقعة الشـطرنج مـن تـأليف وليـام غـاي كـار(وكتاب 

علــى المــؤامرة الشــيطانية  التــي يقــوم بهــا اليهــود علــى هــذه األرض٬ ودورهــم فــي 
األحــداث التـــي تقــع فـــي هـــذا العــالم٬ ويعتبـــر الكاتـــب أن اليهــود وقفـــوا وراء الثـــورة 

                                                 
  .۲٦ثقافتك في القضیة الفلسطینیة٬ مصدر سابق٬ ص)۱(
  .۲۸المصدر السابق٬ ص)۲(
  .۲۹المصدر السابق٬ ص)۳(
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التي يقـوم بهـا اليهـود٬ ويؤكـد الكاتـب أن معظـم  الفرنسية٬ وذكر المناورات المالية
زعمـــــاء العـــــالم العظـــــام كـــــانوا أدوات أو أحجـــــار شـــــطرنج ومـــــا زالـــــوا بيـــــد القـــــوى 

  .)١(الخفية
٬ )المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية من تأليف أنور الجندي(وكتاب 

رز يتحــدث عــن مصــادر الفكــر اليهــودي التلمــودي وهــي التــوراة والتلمــود٬ كمــا يبــ
المخططـــات اليهوديـــة الهدامـــة فـــي مواجهـــة األديـــان والحضـــارة والتـــاريخ٬ وفـــرض 
الماديــة علــى الفكــر العــالمي٬ والســيطرة االقتصــادية علــى العــالم٬ واحتــواء الفكــر 
الغربي حيث يبث اليهود سمومهم في شتى مجاالت الحياة٬ وٕاعالء شـأن الجـنس 

  .)٢(وتخريب الفنون
ويـدور ) آن مـن تـأليف محمـد عبـد السـالم محمـدبنو إسرائيل فـي القـر (وكتاب 

هـــذا الكتـــاب حـــول نقطتـــين رئيســـيتين وهمـــا الصـــفات الذميمـــة لليهـــود فـــي القـــرآن 
ويبـدو واضـحًا هنـا أن محـور  .)٣(الكريم٬ إضافة إلى أنه ال حق لهـم فـي فلسـطين

التعبئـــة يركـــز علـــى ســـطوة اليهـــود علـــى مقـــدرات العـــالم وثرواتـــه؛ وقـــدرتهم علـــى 
لقــــــرارات لصــــــالحهم٬ وحبــــــك الكثيــــــر مــــــن المــــــؤامرات ضــــــد العــــــرب استصــــــدار ا
  .والفلسطينيين

ـــه التعبئـــة السياســـية هـــو محـــور المقاومـــة  والمحـــور الثالـــث الـــذي ركـــزت علي
المضادة لالحتالل من قبـل الشـعب الفلسـطيني والمسـلمون٬ ويـورد الكتـاب أسـماء 

اإلخـــوان (مجموعـــة مـــن الكتـــب التـــي يوصـــي بقراءتهـــا فـــي هـــذا المجـــال٬ ومنهـــا 
حيـث اسـتعرض الكتـاب ) المسلمون في حـرب فلسـطين مـن تـأليف كامـل الشـريف

بطـوالت متطـوعي اإلخـوان المسـلمين فـي مجابهـة الحركـة الصـهيونية٬ وكيــف أن 

                                                 
  .۳۰ ٬۳۱ص المصدر السابق٬)۱(
  .۳۲ ٬۳۳المصدر السابق٬ص)۲(
  .٬۳۸ ص)۳(
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نظــام الملــك فــاروق أدخلهــم المعــتقالت فــي نهايــة المطــاف٬ وتــم اغتيــال مرشــدهم 
  . )١(العام حسن البنا

ويسـتعرض هـذا  )٢()ليف صـالح بويصـيرجهاد شعب فلسطين من تأ(وكتاب 
الكتــاب سياســات االحــتالل البريطــاني فــي فلســطين٬ ومقاومــة الشــعب الفلســطيني 

  .)٣(لالحتالل وللحركة الصهيونية٬ وما تخلل هذه المقاومة من أعمال بطولية
ـــــاب  منظماتهـــــا٬ أشخاصـــــها٬ : المســـــار الصـــــعب المقاومـــــة الفلســـــطينية(وكت

ويســتعرض هــذا الكتــاب مســار ) يس ودينــا نحــاسعالقاتهــا مــن تــأليف ريــاض الــر 
الثـــورة الفلســـطينية٬ وتـــاريخ فصـــائلها٬ وعالقاتهـــا مـــع األنظمـــة العربيـــة ومـــع دول 

  .)٤(العالم الخارجي
ويســتعرض صــالح  )فلســطيني بــال هويــة مــن تــأليف صــالح خلــف(وكتــاب 

مسيرة عشـرين عامـًا علـى تأسـيس  ١٩٧٨خلف في هذا الكتاب الذي صدر سنة 
تح٬ وأشكال الكفاح الذي قامت بـه بعـد تخطـي العقبـات التـي كانـت قائمـة حركة ف

  .)٥(في وجهها
ــــة السياســــية ــــه التعبئ ــــذي ركــــزت علي ــــع ال هــــو محــــور عــــرض  والمحــــور الراب

التصــــورات المناســــبة علــــى الطريــــق لتحريــــر فلســــطين٬ وفــــي هــــذا الســــياق يــــورد 
الكتـاب علـى  ويشـمل) معركتنـا مـع اليهـود مـن تـأليف سـيد قطـب(تلخيصًا لكتاب 

عوامـــل (وكتـــاب . )٦(دعـــوة صـــريحة للجهـــاد مـــن أجـــل طـــرد اليهـــود مـــن فلســـطين
حيــث يســتعرض الكاتــب مقومــات ) النصــر والهزيمــة مــن تــأليف شــوقي أبــو خليــل

                                                 
  .٤۷ -٤۲ثقافتك في القضیة الفلسطینیة٬ مصدر سابق٬ ص  )۱(
  .٥۱ -٤۸ص  المصدر السابق٬)۲(
جھ��اد ش��عب فلس��طین خ��الل نص��ف ق��رن٬ دار البی��ادر للنش��ر : بویص��یر ص��الح مس��عود )۳(

تجدر اإلشارة إلى أن أغلب صفحات . ۲٦ -٬۱۸ ص۳ ٬۱۹۸۸والتوزیع٬ القاھرة٬ مصر٬ ط

  .الكتاب تتحدث عن بطولة الشعب الفلسطیني وصموده ومقاومتھ
  .٥٥ -٥۲ثقافتك في القضیة الفلسطینیة٬ مصدر سابق٬ ص)٤(
  .٦۱ -٥۹صالمصدر السابق٬ )٥(
  .٦٤ ٬٦٥المصدر السابق٬ ص)٦(
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النصــر علــى األعــداء ويركــز علــى متانــة العقيــدة واألخــذ باألســباب٬ ويســتعرض 
٬ ووجـــود الطـــابور عوامـــل الهزيمـــة وهـــي فـــي نظـــره تتركـــز فـــي االبتعـــاد عـــن اهللا

  .)١(الخامس
ــــة بالبارحــــة(وكتــــاب  ويــــربط الكاتــــب بــــين  )٢()معــــارك العــــرب مــــا أشــــبه الليل

الحـــروب التـــي يخوضـــها العـــرب اليـــوم والتـــي خاضـــوها بـــاألمس٬ خاصـــة عشـــية 
الحــــروب الصــــليبية٬ حيــــث تحــــالف بعــــض األمــــراء مــــع األعــــداء ضــــد األشــــقاء٬ 

  .)٣(وحدثت تخاذالت وخيانات
تاريخيــًا٬ ويــرد  يركــز علــى مــدى ارتبــاط فلســطين باإلســالم والمحــور الخــامس

واستعرض الكتاب ) فلسطين أرض وتاريخ من تأليف محمد سالمة النحال(كتاب 
تــاريخ فلســطين منــذ الكنعــانيين وحتــى العصــر الحــديث مــرورًا بالعصــر اإلســالمي 

  .)٤(وبعدها االستيطان الصهيوني في فلسطين

ذير من خطورة نهج التسوية٬ وفي هذا حوالمحور السادس يركز على الت
االعتراف بإسرائيل من خالل التسوية من (السياق يوصي اإلخوان بقراءة كتاب 

ويستعرض الكتاب سعي إسرائيل للحصول على ) تأليف محمد المجذوب
وما يمثله من خطر  ٢٤٢االعتراف الرسمي من الدول العربية٬ ويتعرض لقرار 

تعرض الكاتب مراحل التمهيد للوصول إلى حالة على القضية الفلسطينية٬ ويس
البرنامج الفلسطيني بين نهجي التحرير (وكتاب . )٥(االعتراف العربي بإسرائيل

ويوضح الكتاب أنه ) والتسوية من تأليف نزيه أبو نضال وعبد الهادي النشاش
ساد نهج التسوية٬ وعملت قيادة م ت ف٬  ١٩٨٣- ١٩٧٤في الفترة الواقعة بين 

                                                 
  .٦۹ -٦٦المصدر السابق٬ ص)۱(
  .۷۰ ٬۷۱ثقافتك في القضیة الفلسطینیة٬ مصدر سابق٬ ص  )۲(
معارك العرب م�ا أش�بھ اللیل�ة بالبارح�ة٬ ش�ركة كاظم�ة للنش�ر والترجم�ة : أحمد الشقیري )۳(

  .٥۹٬۷٤ ٬۸٤ -۳۱ ٬٥۷ -٬۱۹ ٬۲۱ ص۱۹۷۷والتوزیع٬ الكویت٬ 
  .۷٦ ٬۷۷قافتك في القضیة الفلسطینیة٬مصدر سابق٬ صث  )٤(
  .۸۸ -۸٥المصدر السابق٬ ص)٥(
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غراق اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني بالمستقلين والموالين الذين يعطون على إ
صوتهم لياسر عرفات٬ وكيف تم إخضاع القوات المسلحة عن طريق تجييشها 
وتحويلها إلى قوات نظامية٬ والقيادة تحكمت في المال وأفسدت األجهزة اإلدارية 

  .)١(في المنظمة

اإلسالميين الجهادي من أجل  والمحور السابع يركز على إبراز دور
اإلسالميين "القضية الفلسطينية٬ وفي هذا المجال أوردت نشرة الحقيقة الغائبة أن 

هم أول من اعتمد أسلوب الكفاح المسلح بأساليب علمية حضارية ألول مرة في 
تاريخ فلسطين المعاصر من خالل تجربة الشيخ البطل عز الدين القسام؛ التي 

كما ركز اإلخوان . )٢("لتزام المنهج التربوي للعناصر المقاومةقامت على أساس ا
باستمرار على سرد وتذكير األجيال بجهود المقاومة الفلسطينية على مدار القرن 

  .)٣(العشرين ودور اإلسالم في تحريكها

في استراتيجيتها للعمل  ويرى خالد صالح الدين أن حركة اإلخوان تستند
تيار شعبي فكري وشعوري واسع؛ يمكن مع الزمن خلق " من أجل فلسطين على

 ٬)٤("أن يشكل قوة ضاغطة على األنظمة الحاكمة لكي تتبنى اإلسالم والجهاد
هذه االستراتيجية تتجه دائمًا لآلخرين الذين يملكون القرار "ويتابع القول بأن 

حكم العملي؛ أو أدوات القوة المادية الفاعلة سواء كانوا أنظمة أو تنظيمات٬ وب
هذا المنطلق ال بد أن يقتصر موقف الحركات اإلسالمية على اقتراح اإلطار 
النظري؛ ومحاولة إقناع اآلخرين به٬ وانتقادهم لعدم تبنيه٬ أو الضغط األدبي 

                                                 
  .۹۳ -۸۹المصدر السابق٬ ص) ۱(
  .۱الحقیقة الغائبة٬ مصدر سابق٬ ص )۲(
  .٤ -۲المصدر السابق٬ ص )۳(
 .۱۰۱مرجع سابق٬ ص: خالد صالح الدین )٤(
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عليهم الختياره ووضعه موضع الممارسة٬ أو استخدام أخطاء اآلخرين وفشلهم 
   .)١("دليًال على صحة الطرح النظري للحركة اإلسالمية

تقديم الوصفة لمن "ويرى خالد صالح الدين أن دور الحركة يتمثل في 
يملكون القدرة على تطبيقها٬ والتعليق على فعل الفاعلين٬ أما أن تأخذ الحركة 

سف ما تجاهلته اإلسالمية بنفسها زمام المبادرة الجهادية الشعبية؛ فهذا مع األ
   .)٢("الحركة أو تجنبته

يعكس مدى  ١٩٨٦يبديه خالد صالح الدين عام  إن هذا النقد الذي
 تفاعل وٕالحاح فكرة الجهاد والمقاومة والنقاش بشأنهما في صفوف اإلسالميين

عمق الخالف وفقدان األمل الفلسطينيين من جهة٬ لكنه من جهة أخرى يعكس 
لدى بعض الُنَخب في الوسط اإلسالمي الفلسطيني من إمكانية أن يخوض 

  .الفلسطينيون عمًال مقاوماً  لموناإلخوان المس

 ال تلوم اإلخوان ألنهم يؤخرون ممارسةهنا أمام حالة نقدية  ال شك أننا
 اإلخوان ونظريتهم ال تؤهلهم إلطالق المقاومة٬ بل إن النقد يعتبر أن منهج

النقد ال يلحظ الحراك النوع من إن هذا  .عملية مقاومة جادة ضد االحتالل
الفكري والعملي في أوساط اإلخوان باتجاه  ينصعيدالداخلي المتصاعد على ال

  .انطالق مرحلة جديدة من المقاومة

  الوصول إلى االنتفاضةو  التعبئة الميدانية: ثانياً 
ه حركة اإلخوان نحو تبني القضية الوطنية جـاء  يعتقد بعض الُكتّاب أن توجُّ

في السـنتين  قاد عملية فلسطنة للحركة"في وقت متأّخر٬ وأن الشيخ أحمد ياسين 
المجـال  ٬ ونقل اهتمامها من المجـال اإلسـالمي العـام إلـىاللتين سبقت االنتفاضة

                                                 
 .۱۰۲المرجع السابق٬ ص )۱(
  .۱۰۲المرجع السابق٬ ص )۲(
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ـــوطني الخـــاص ـــ .)١("ال ـــك٬ ف ـــى عكـــس ذل ـــائع ُتشـــير إل رغم اتخـــاذ حركـــة لكـــن الوق
اإلخـــوان المســـلمين قـــرارًا بإعطـــاء األولويـــة للتربيـــة٬ وٕارجـــاء العمـــل العســـكري فـــي 

ـــع الســـبعينات مـــن ـــادة الحركـــة؛  نهايـــة الســـتينات ومطل القـــرن العشـــرين٬ إال أن قي
لمواجهـة االحـتالل وسياسـاته  ديد الشيخ أحمد ياسين٬ كانت تتجهوعلى وجه التح

أخرج الشيخ أحمـد ياسـين مظـاهرة بعـد صـالة الجمعـة  ١٩٦٩القمعية٬ ففي العام 
من مسجد العباس في حي الرمال بمدينة غزة احتجاجًا على حظـر التجـول الـذي 

ـــى مخـــيم الشـــاطئ٬ وتفرقـــت المظـــاهرة بعـــد وقـــوع  فرضـــته ســـلطات االحـــتالل عل
  .اشتباكات مع قوات االحتالل

وكانت قيادة حركة اإلخوان تحاول االستفادة من الفرص المتاحة لتعبئة 
عناصرها وكذلك الشارع في قطاع غزة للثورة على االحتالل٬ ومن أبرز هذه 

قد اتفاقية كامب ديفيد االحتجاجي على ع والت المشاركة في المؤتمرالمحا
٬ وكذلك جاءت مشاركة ١٩٧٨والذي انعقد في المسجد العمري بمدينة غزة سنة 

حركة اإلخوان في تفعيل إضراب األطباء٬ ومواجهة سياسة االحتالل القمعية 
كجزء من عملية التعبئة٬ وتال ذلك قيام الحركة بتسيير باصات مليئة بالشباب 

- ١١العتداءات الصهيونية التي حدثت بتاريخ إلى المسجد األقصى لمواجهة ا
٬ حيث قام الجندي اإلسرائيلي جودمان وهو يلبس زيه الرسمي )٢(١٩٨٢-٤

ة٬ مباقتحام المسجد األقصى وٕاطالق النار على حراس المسجد على باب الغوان
وأخذ ُيطلق النار في كل اتجاه داخل المسجد٬ وأصاب أحد حراس المسجد٬ 

  .)٣(دعى الحاج محمد مصطفى اليمانيوقتل حارسًا آخر يُ 

                                                 
)۱(Michel Jubran and Laura Drake: op. cit, p6.  
  .٤۸الحقیقة الغائبة٬ مصدر سابق٬ ص )۲(
 .۳۷مرجع سابق٬ ص: تیسیر جبارة )۳(
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واهتمت حركة اإلخوان بتعبئة الجماهير بشكل يومي من خالل 
احتفاالت األفراح اإلسالمية وما يقدم فيها من نشيد ومسرحيات تبعث في النفس 
األمل٬ وتحرض على المقاومة٬ كما كثر حديث الخطباء بشكل متدرج 

ة المواجهة المباشرة مع أعداء مرحل"ومتصاعد إلعالن أن اإلخوان يعيشون 
٬ وأن الدرس األساسي من حادثة اإلسراء )١("رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اختيار اهللا لهذا الشعب كي يخوض المعركة المقدسة٬ وهي "والمعراج يتمثل في 
  .)٢("تخليص مسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اليهود

يوميًا بين الطالب الجامعيين من  كما شهدت مرحلة الثمانينات نقاشاً 
مختلف الُكَتل الطالبية٬ وباستمرار كان ُيَوّجه للطالب من أعضاء حركة 

  أين أنتم من الكفاح المسلح ضد االحتالل؟: اإلخوان سؤال

وبعد خروج قوات المقاومة الفلسطينية من لبنان أدرك اإلخوان أنه يجب 
نشأ بسبب إخراج قوات المقاومة  التقدم على طريق الجهاد لملء الفراغ الذي

الفلسطينية من لبنان٬ وكذلك الستعادة ثقة اإلنسان الفلسطيني بنفسه بعد تلك 
األحداث٬ ويبدو أن الظروف الداخلية قد نضجت النطالق المقاومة على يد 

  .)٣(١٩٨٢الحركة٬ ولهذا بدأ التحرك الجاد والسري بعد سنة 

وان المسلمين قرارًا ينص على ٬ اتخذت قيادة اإلخ١٩٨٥في صيف عام 
دعوة كافة عناصرها في كافة أماكن تواجدهم في فلسطين المحتلة إلى المشاركة 
في المظاهرات والصدامات مع العدو المحتل٬ بل والدعوة للمظاهرات 

                                                 
خطاب خلیل القوقا في فیدیو حفل اإلس�راء والمع�راج ال�ذي أقام�ھ مجل�س ط�الب الجامع�ة )۱(

  .۱۹۸٦اإلسالمیة بغزة سنة 
  .خطاب خلیل القوقا٬ مصدر سابق )۲(
  .۱۳۱الشیخ أحمد یاسین حیاتھ وجھاده٬ مرجع سابق٬ ص: طف عدوانعا) ۳(
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والصدامات معه٬ وهو على ما يبدو الذي أعطى الضوء األخضر للمشاركة 
  .)١(اإلسالمية الطالبية في المظاهرات

٬ وزعت الحركة بيانًا يدعو إلضراب يوم واحد ١٩٨٦- ١-١٦وفي 
احتجاجًا على مظاهر اإلهانة والتنكيل التي تمارسها سلطات االحتالل في قطاع 

اسُتشهد الطالبان جواد أبو سلمية وصائب ذهب  ١٩٨٦وفي ديسمبر  .)٢(غزة
ات ٬ فتصّعدت توجه)٣(في مواجهات مع قوات االحتالل في جامعة بيرزيت

المكتب التنفيذي التخاذ قرار ببدء الصدام الشعبي مع االحتالل كقرار رسمي٬ 
ى يحيى وفي مساء ذات اليوم صلّ . )٤(وتقرر إثارة الشارع بدءًا من خانيونس

السنوار في مسجد الشافعي بمعسكر خانيونس٬ فوجد شباب الحركة يبحثون عن 
عز لهم بالمواجهة٬ مع أنه أمر بالمواجهة٬ ووجدوا ضاّلتهم بوصوله هناك٬ فأو 

  .)٥(ليس من صالحياته٬ واندلعت المظاهرات حتى ساعة متأخرة من الليل

مع تزايد استفزاز المستوطنين لألهالي في القطاع٬ اتخذ المكتب 
التنفيذي لحركة اإلخوان قرارًا بالتصعيد٬ واستثمار الفرص المواتية لخوض 

كانت الجامعة اإلسالمية هي الجامعة المواجهات الجماهيرية مع االحتالل٬ ولما 
الوحيدة في قطاع غزة٬ وفيها أكبر تجمع للشباب٬ فقد أصبحت مسرحًا 

  .)٦(للمظاهرات والمواجهات مع االحتالل

وتجدر اإلشارة إلى أن اإلخوان المسلمين في قطاع غزة كانوا في 
في  النصف األول من ثمانينات القرن العشرين يمنعون كوادرهم من المشاركة

                                                 
  .۳٥مرجع سابق٬ ص: خالد الحروب) ۱(
  .٤۸الحقیقة الغائبة٬ مرجع سابق٬ ص ) ۲(
  .٤۹سابق٬ صال مرجعال )۳(
  . التجربة والخطأ٬ مصدر سابق: یحیى السنوار)٤(
  .المصدر السابق) ٥(
 .مقابلة مع عبد الفتاح دخان )٦(
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المواجهات مع االحتالل إال بإذن وتكليف من المسئول المباشر٬ وعندما كانت 
بعض فصائل العمل الوطني تقذف الحجارة على قوات االحتالل من داخل 
أسوار الجامعة اإلسالمية بغزة؛ كانت الكتلة اإلسالمية تقوم بالتعميم على 

٬ )١(لجامعة تصبح فارغةكوادرها بمغادرة الجامعة٬ وخالل دقائق معدودة كانت ا
 كبيرًا في هذا المجال٬ حيث فّعل اإلخوان قرارهم شهد تحوالً  ١٩٨٦لكن عام 

االحتالل على نطاق واسع٬ وبشكل ذكي يساهم في مع مواجهة ال القاضي ببدء
  .)٢(رفع معنويات الناس٬ وال يؤدي إلى إحباطهم بأي حال من األحوال

ه في حالة حدوث أي استفزاز واستندت المشاركة إلى خطة مفادها أن
من قوات االحتالل أو مستوطنيه؛ فإن على الطالب أن يبدؤوا المواجهة بجرأة 
وذكاء٬ وفي العادة كانت مواجهات طالب المدارس مع جيش االحتالل تنتهي 

وهي الجامعة الوحيدة في (بشكل سريع٬ أما المواجهة في الجامعة اإلسالمية 
فكانت تستغرق وقتًا أطول ) ت من القرن العشرينقطاع غزة في عقد الثمانينا

بعد أن ُتُ◌حكم قوات االحتالل حصار الجامعة٬ نظرًا لعدد الطالب الكبير 
نسبيًا٬ ومساحة الجامعة الواسعة٬ واُتخذ قرار من حركة اإلخوان بزيادة وقت 
المواجهة٬ وٕابقاء الطالبات للمشاركة في المواجهة حتي يحين موعد صالة 

حينها يجري التعميم على كل عناصر الحركة ومؤيديها وجماهير العصر٬ و 
الشعب الفلسطيني عبر مكبرات الصوت في مساجد قطاع غزة أن اخرجوا إلنقاذ 

  .)٣(بناتكم وأبنائكم الذين يحاصرهم االحتالل في الجامعة اإلسالمية

وخالل دقائق كانت تمتلئ شوارع غزة بالمتظاهرين الذين يحرقون 
لون كل شوارع غزة إلى ساحة للمواجهات وُيطلقون الهتافات٬ ويحوّ اإلطارات٬ 

مع االحتالل٬ وحينها كانت ترتبك قوات االحتالل٬ ألنها كانت تتحول من موقع 
                                                 

 .لة مع صبحي الیازجيمقاب )۱(
 .مقابلة مع عبد الفتاح دخان )۲(
 .التجربة والخطأ: یحیى السنوار )۳(
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بالحجارة من كل  افهالتي تقذ ؛الُمحاِصر للجامعة إلى موقع الُمحاَصر بالجماهير
ل من الشوارع٬ ويخرج اتجاه٬ وحينها كان ينتهي الحصار وتنسحب قوات االحتال

  .)١(الطالب والطالبات من الجامعة ويلتحموا بالجماهير٬ ويشعرون باالنتصار

لقد تكرر استخدام الخطة سابقة الذكر ثالث مرات على مدار عامي 
٬ في المرة األولى حاول االحتالل دخول الجامعة من بوابتها ١٩٨٧و ١٩٨٦

المذكورة وتقدمت بضعة أمتار داخل الغربية٬ حيث اقتحمت إحدى الدبابة البوابة 
الجامعة٬ فتدافع الشباب بجرأة عجيبة بحجارتهم باتجاه الدبابة التي اضطرت 
للتراجع٬ وقام الشباب بإغالق بوابة الجامعة وهم يشعرون بفخر كبير٬ وتعززت 
لديهم القناعة بأن اإلرادة أقوى من الدبابة٬ وبأن الذين يطلبون الموت توهب لهم 

  .)٢(والحياة الكرامة

٬ كانت المواجهات أكثر ١٩٨٧-٤-١٩وفي المرة الثانية٬ بتاريخ 
سخونة٬ وأطول مدى٬ حيث حاصرت قوات االحتالل الجامعة واقتحمتها من 
البوابة الشمالية٬ وهي األقرب لَتَجمُّع الطالب وقاعات الدراسة٬ وكانت خطة 

ة من فوق المباني االحتالل ترتكز إلى إطالق الرصاص الحي والمطاطي بكثاف
المحيطة بالجامعة٬ ورش الطالب بالمياه المندفعة بقوة من خراطيم حديدية مثبتة 
فوق الدبابة التي قامت باقتحام بوابة الجامعة٬ وفي هذه المرة انسحب أغلب 
الطالب إلى مبنى إدارة الجامعة٬ ولم يبق إال عدد بسيط بجوار البوابة أغلبهم 

مين٬ وتمكنت قوات االحتالل في هذه المرة من دخول من عناصر اإلخوان المسل
ساحة الجامعة وألقت القبض على عدد من الطالب واعتدت عليهم بالضرب٬ 

ث كان الطالب قد نقلوا إليه يلكنها فشلت في اقتحام مبنى إدارة الجامعة٬ ح
كميات كبيرة من الحجارة استعدادًا لالعتصام به لو تمكنت قوات االحتالل من 

                                                 
 .مقابلة مع صبحي الیازجي٬ مقابلة مع یحیى العبادسة )۱(
 .المصدر السابق )۲(
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ساحة الجامعة٬ ثم اضطر جيش االحتالل لالنسحاب تحت وطأة حصار  دخول
ومرة أخرى شعر اإلخوان أنهم ينتصرون في إدارة المعركة بذكاء . الجماهير له

  .)١(بين الجماهير واالحتالل

بعد استشهاد  ١٩٨٧وفي المرة الثالثة حدثت المواجهة في شهر أكتوبر 
 ؛في معركة مع قوات االحتالل مجموعة من أعضاء حركة الجهاد اإلسالمي

٬ ١٩٨٧- ١٠- ٦حي الشجاعية بمدينة غزة بتاريخ  دارت وقائعها على أرض
وعلى األثر نشبت مواجهة بين طالب الجامعة اإلسالمية٬ وفي هذه المرة تمكن 
طالب الجامعة من إغالق باب المبنى المحاذي للجامعة والذي يسيطر على 

لية في المواجهة عندما يعتلونه٬ وبالفعل المنطقة ويمنح قوات االحتالل أفض
تمكن الطالب من السيطرة على الموقف بشكل أفضل٬ وتمكن الطالب من نقل 
المواجهة للشوارع المحاذية للجامعة٬ وُأصيب عدد من الطالب بالرصاص 
الحي٬ ثم تكرر سيناريو مناداة الناس للخروج إلى الشوارع ومحاصرة جنود 

اب جيش االحتالل٬ والتحام الناس مع طالب وطالبات االحتالل٬ ومن ثم انسح
  .)٢(الجامعة التي تم تحريرهم

لقد عكست هذه المواجهات وجود إرادة قوية ورغبة جامحة لخوض 
المواجهات مع االحتالل٬ وأظهرت قدرة على التخطيط الذي يعتمد على رصد 

اعتمدت سلوك قوات االحتالل واالستفادة من نقاط الضعف والقصور لديه٬ و 
أسلوب الحجر والجماهير في مقابل الدبابة والبندقية٬ وكشفت عن وجود قدرة 
لدى حركة اإلخوان على تحريك الشارع وتوجيهه ربما فاجأتهم كما فاجأت كل 

  .المراقبين للشأن الفلسطيني

                                                 
  .التجربة والخطأ٬ مصدر: یحیى السنوار) ۱(
 .مقابلة مع صبحي الیازجي٬ مقابلة مع یحیى العبادسة )۲(
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وفي ذات الفترة٬ وفي سياق مواجهة سياسات االحتالل وممارساته 
اب العام أكثر من مرة٬ ولكن بأسماء مستعارة مثل التعسفية أعلن اإلخوان اإلضر 

٬ وقام اإلخوان بتوجيه بيانات للتوعية ضد )المرابطون على أرض اإلسراء(
ممارسة المخابرات اإلسرائيلية غير األخالقية إلسقاط الشباب والفتيات في 

٬ وكان ذلك )حركة المقاومة اإلسالمية(مستنقع العمالة٬ ووقعت هذا البيان باسم 
  .)١(١٩٨٧في شهر سبتمبر 

فالسياسة  ؛عناصر وأعضاء حركة اإلخوان باألجواء العامة وتأثر
والممارسة اإلسرائيلية مستفزة إلى حد كبير٬ وممتهنة للكرامة٬ والشباب بشكل 
عام يغلي وهو يرى عبث االحتالل في ساحة قطاع غزة٬ رغم أن المشهد العام 

نحو األسرلة٬ وكل من كان يدخل  كان يوحي بأن قطاع غزة يسير في طريقه
ال يتخيل أنه داخل مدينة  -خاصة أيام السبت�أي مدينة من مدن قطاع غزة 

عربية٬ حيث يكثر عدد اليهود ذكورًا وٕاناثًا القادمين للتسوق في مدن قطاع غزة٬ 
وكان هؤالء اليهود يصحبون معهم عاداتهم وتقاليدهم حيث الُسكر والُعري؛ وفي 

حيان كان أرباب العمل اإلسرائيليين يحلون ضيوفًا على بيوت الكثير من األ
العمال الذين يعملون عندهم في المصانع والمزارع٬ وفي بعض األحيان كانوا 
يأتون للمشاركة في مناسبات األفراح٬ وتترافق هذه المشاركات بطقوس احتفالية 

  .)٢(غريبة عن عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني

ابقة الذكر على استفزاز الشباب٬ وحّركت فيهم عملت الظواهر س 
النخوة٬ ودفعت بعضهم٬ خاصة من المتدينين الذين ضاقوا ذرعًا بصبر حركة 
اإلخوان٬ وطول فترة التربية التي اعتمدتها٬ فقام بعض هؤالء بأعمال فردية 
طعنوا خاللها بعض اإلسرائيليين الذين يأتون لزيارة غزة٬ وعلى األثر تناقص 

                                                 
 .۲۰ظر نص البیان ملحق رقم ان )۱(
 .مقابلة مع الشیخ أحمد یاسین٬ مقابلة مع صبحي الیازجي )۲(
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ملحوظ عدد اإلسرائيليين القادمين للتسوق من غزة٬ وهذا شّجع الشباب بشكل 
  .ورّسخ القناعة بأن الحل مع االحتالل هو استخدام الوسائل العسكرية المسلحة

من  اً وكانت قوات االحتالل تتابع بقلق ما يجري٬ واعتقدت أن مزيد
اإلدارة القمع يمكن أن يحل المشكلة٬ فقامت قوات االحتالل بتغيير رئيس 

المدنية شايكي إيرز٬ واستبداله بعميد من سالح المظليين ُيدعى أرييه راموت 
شيفمان٬ وساد اعتقاد في الشارع الغزي أن الهدف من هذا التعيين فرض سياسة 
القبضة الحديدية على سكان قطاع غزة٬ وقد استمد الناس هذا االنطباع من 

االجتماعية و  االقتصادية الُنَخبخالل اللقاءات التي كان ينظمها شيفمان مع 
طابع الصرامة والتهديد  ة في قطاع غزة٬ حيث كان يغلب على اللقاءاتوالمهني

بضرب بيد من حديد كل األعمال التي ُيَسّميها أعمال شغب وٕاخالل بالنظام 
  .)١(العام

٬ ١٩٨٧يمكن وصف المشهد العام في قطاع غزة مع انتهاء عام 
يزيد تمكن اإلخوان من بناء تنظيم متماسك : كاآلتيوتحديدًا في شهر ديسمبر 

٬ )٢(عنصر غالبيتهم من الطالب وخريجي الجامعات ١٢٠٠عدد أعضاؤه عن 
وأسسوا شبكة من األنشطة الخيرية والثقافية والرياضية والفنية عبر المساجد 
والمؤسسات األهلية تواصلوا عبرها مع كل شرائح المجتمع٬ واتخذوا قرارًا منذ 

باالستعداد لخوض غمار العمل العسكري٬ وخاضوا أول تجربة  ١٩٨٠ام الع
٬ ودخلت مجموعة قيادية من اإلخوان المعتقل الجمع األسلحة والتدريب عليه

على هذه الخلفية٬ ثم خرجت هذه المجموعة لُتعيد بناء جهاز عسكري من جديد٬ 
وا لتنظيمها وخاض اإلخوان مجموعة من المظاهرات٬ ولقيت اإلضرابات التي دع

                                                 
ح��دث ع��ابر أم ب�دیل دائ��م٬ المرك��ز -حرك�ة المقاوم��ة اإلس��المیة حم�اس: أحم�د ب��ن یوس��ف )۱(

 ٬۲۸ ص۱۹۹۰العالمي للبحوث والدراسات٬ دار النشر والتوزیع اإلسالمیة٬ القاھرة٬ مصر٬
 .الفتاح دخانمقابلة مع عبد  )۲(
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نجاحًا ملحوظًا األمر الذي شجعهم على المضي قدمًا مدفوعين بما حققوا من 
  .نجاحات

 هوجاءت السياسة اإلسرائيلية التعسفية لرئيس اإلدارة المدنية الجديد أريي
راموت شيفمان٬ فقرر اإلخوان التصدي لها٬ وكان ذلك في شهر نوفمبر 

مثل في وضع حد إلمكانية تمادي ؛ والهدف بالنسبة لإلخوان كان يت١٩٨٧
 ١٩٨٧- ١٢- ٬٨ وعندما وقعت حادثة المقطورة بتاريخ )١(االحتالل في تعسفه
روا بشكل كبير٬ وكانت البداية أن وّجه اإلخوان أمرًا لكل نفِ تحّفز اإلخوان واستُ 

عناصرهم بالخروج في جنازة تشييع جثامين الشهداء األربعة في منطقة جباليا٬ 
تصاعدت األحداث في قطاع  ١٩٨٧- ١٢- ٩وم التالي األربعاء وفي صبيحة الي

غزة٬ وكثرت اإلصابات٬ فقرر مجلس طالب الجامعة اإلسالمية توجيه الطالب 
وتجدر اإلشارة إلى أن . )٢(إلى مستشفى الشفاء للتبرع بالدم لصالح المصابين

حادثة المقطورة التي أشعلت االنتفاضة سبقها بيومين حادث طعن لمستوطن 
ُيدعى شلومو ساكال في مدينة غزة  على يد فدائي فلسطيني من حركة الجهاد 

٬ فعندما وقعت حادثة المقطورة ظن الناس أن هذا عمل انتقامي من )٣(اإلسالمي
المستوطنين٬ وربما يشكل سياسة جديدة يقوم المستوطنون باستهداف الناس 

  .)٤(جميعًا لردع الفدائيين عن القيام بأي عمل آخر

الشيخ أحمد ياسين٬ (تمعت قيادة حركة اإلخوان المسلمين ممثلة في واج
عبد الفتاح دخان٬ محمد حسن شمعة٬ إبراهيم اليازوري٬ صالح شحادة٬ عبد 

مساء يوم األربعاء وقرروا تنظيم فعاليات ) العزيز الرنتيسي٬ وعيسى النشار

                                                 
 .المصدر السابق )۱(
دور الحرك��ات اإلس��المیة ف��ي االنتفاض��ة المبارك��ة٬ دار الفرق��ان٬ عم��ان٬ : تیس��یر جب��ارة )۲(

 .٬٤۹ ص۱ ٬۱۹۹۲األردن٬ ط
 .۱۹۸۷-۱۲-۷جریدة القدس بتاریخ  )۳(
 .۲٥۰مرجع سابق٬ : جون واالش وجانیت واالش )٤(
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تنظيم ٬ كما قرروا أيضًا )١(واسعة ضد االحتالل في كل مناطق قطاع غزة
٬ ١٩٨٧- ١٢- ١٢مظاهرة كبيرة جدًا في قلب الجامعة اإلسالمية يوم السبت 

وبالفعل تم تكليف قيادة الكتلة اإلسالمية ومجلس الطالب بتنظيم هذه المظاهرة٬ 
 أمناءبأن مجلس وبدأت الكتلة تستعد؛ وبعد اتخاذ كافة اإلجراءات فوجئت الكتلة 

تشاور مع القائم بأعمال رئيس الجامعة قد قرر تعليق الدراسة بدون ال الجامعة 
الدكتور محمد الشيخ محمود صيام٬ وكانت حجة مجلس األمناء في اتخاذ هذا 
القرار هو الحداد على الشهداء٬ واالحتجاج على الممارسات اإلسرائيلية٬ خاصة 

كان يومًا ساخنًا في أغلب مساجد القطاع٬  ١٩٨٧-١٢-١١أن يوم الجمعة 
خيبر خيبر يا يهود (جهات شعارات في أغلبها إسالمية مثل وُرفعت خالل الموا

  .)٢(إضافة لألغاني اإلسالمية ذات الطابع الحماسي) جيش محمد سوف يعود

وكان شباب حركة اإلخوان ومؤيديهم قد نزلوا إلى الشوارع صباح   
وأشعلوا اإلطارات ونادوا من مكبرات الصوت في  ١٩٨٧- ١٢- ١٠الخميس 

ركة الجماهير العفوية تتزامن مع أنشطة العناصر المنظمة المساجد٬ وكانت ح
في مهاجمة قوات االحتالل٬ حيث تم وضع المتاريس في الشوارع لتعطيل حركة 
سير جيش االحتالل٬ وأشعلوا إطارات السيارات٬ وفي الغالب كان يعجز جيش 
االحتالل عن تفريق المظاهرات إال بعد تكثيف إطالق الرصاص المطاطي 

  .)٣(وكذلك القنابل المسيلة للدموع والحي

في قد اكتملت  تنظيمها  وعندما فشلت المظاهرة التي كانت تجهيزات
 ٬ تم توجيه الطالب للنزول إلى١٩٨٧- ١٢- ١٢الجامعة اإلسالمية يوم السبت 

الشوارع في مناطق سكناهم٬ وٕاشعال اإلطارات ونصب الكمائن لجيش االحتالل 

                                                 
  .۳۷لعزیز الرنتیسي٬ صمذكرات الشھید الدكتور عبد ا: عامر شماخ )۱(
 .٥۰مرجع سابق٬ ص: تیسیر جبارة )۲(
 .٥۱المرجع السابق٬ ص )۳(
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الصوت في الكثير من المساجد والتي بدأت تبث  ودورياته٬ وتم تشغيل مكبرات
  .)١(األناشيد الثورية

٬ )٢(اعتبر العديد من قادة حركة اإلخوان أنهم هم الذين فجروا االنتفاضة
وذلك بسبب ما تقدم ذكره من اجتماعات وقرارات وفعاليات٬ ولقي هذا األمر 

ادعاًء مناقضًا  اعتراضًا من العديد من الُكتّاب والقوى السياسية٬ واعتبروه
للحقيقة٬ وشددوا في كتاباتهم على أن حركة اإلخوان فوجئت باالنتفاضة٬ 

  .)٣(واضطرت لاللتحاق بها خشية أن ُتعَزل من الشارع الفلسطيني

وفي هذا المجال يمكن القول٬ وبكثير من االطمئنان٬ أن حركة اإلخوان 
يدة من المقاومة في في قطاع غزة كانت قد استكملت استعدادها لبدء مرحلة جد

اللحظة التاريخية التي اندلعت فيها االنتفاضة٬ وأن حركة اإلخوان شاركت في 
االنتفاضة بقرار رسمي من أعلى المستويات القيادية٬ وقررت أن تعمل في هذه 
االنتفاضة تحت اسم جديد هو حركة المقاومة اإلسالمية حماس٬ وأصدرت 

  .)٤(١٩٨٧- ١٢- ١٤بيانها األول بتاريخ 

لم تكن حركة اإلخوان تتوقع أن تستمر االنتفاضة فترة طويلة من الزمن 
باألشكال التي مورست في االنتفاضة٬ لكن قيادة حركة اإلخوان كانت قد قررت 
خوض مرحلة ممتدة من الكفاح حسب ما تسمح به اإلمكانيات والمعطيات 

  .وبشكل تدريجي ومتصاعد
                                                 

 .مقابلة مع یحیى العبادسة )۱(
خب���رات ودور اإلخ���وان وحرك���ة حم���اس ف���ي المرحل���ة الماض���یة٬ : عب���د الفت���اح دخ���ان )۲(

  .ومقابلة مع الشیخ أحمد یاسین. ۱٦٥ ٬۱٦٦ص
 .۲٦۱تحریر فلسطین٬ صمعالم في الطریق إلى : إبراھیم المقادمة

 -٬۲۲ ص۱ ٬۲۰۰۲حماس من الداخل٬ دار الشروق٬ عم�ان٬ األردن٬ ط: مھیب النواتي )۳(
۲٤.  

  .59ע٬ שם: ליטבק מאיר. 21ע٬ שם: מילשטיין מיכאל
Michel Jubran and Laura Drake: op. cit, p2.  

 .۲۱انظر نص البیان ملحق  )٤(
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في قطاع غزة كان لها الدور وتجدر اإلشارة إلى أن قيادة اإلخوان 
األبرز في التخطيط واإلعداد٬ ودفع األمور باتجاه المواجهة بشكل سري وهادئ؛ 
عجز عن رصده واستيعابه وتوقعه حتى قادة حركة اإلخوان المسلمين 
الفلسطينيين في الخارج٬ حيث يذكر خالد أبو العمرين أن قيادة اإلخوان 

بتشكيل لجنة تدرس كيفية تهيئة  ١٩٨٦رًا سنة الفلسطينيين في الخارج اتخذوا قرا
األجواء خالل عشر سنوات للبدء بعمل عسكري جاد ضد االحتالل٬ لكن هذه 

نضجت الظروف  بعد أن ونفذته زة اتخذت القراراللجنة فوجئت أن قيادة غ
  .)١(المحيطة بها بسرعة لم يتوقعها أحد

سيس حركة شهد تأ ١٩٨٧أن شهر ديسمبر  لقد شاع على نطاق واسع
فلسطينية جديدة اسمها حركة المقاومة اإلسالمية التي ُأطِلق عليها اسم حماس 

اندالع االنتفاضة "ويذكر يحزكيل شبات أن  .)٢(بعد ثالثة أشهر من تأسيسها
٬ حيث من ناحية ترتيب األولويات أدخل الحركة اإلسالمية في أزمة داخلية

 .)٣("اومًا قبل أن ُيصبح متديناً اتضح لهم أنه يمكن أن ُيصبح الشعب كله مق
ضغوطات "ويواصل الباحث القول أن حركة اإلخوان وجدت نفسها أمام 

موضوعية ليس فقط من ناحية تنافسها مع فصائل م ت ف٬ وٕانما بسبب ما 
ويستنتج يحزكيل شبات  .)٤("حققته حركة الجهاد من مكاسب في بداية االنتفاضة

بالركب٬ لهذا أخذت توائم نفسها وبسرعة مع بأن حركة اإلخوان قررت أن تلحق 
٬ وأنشأت حركة حماس وجعلت وظيفتها التركيز على تحرير المرحلة الجديدة

                                                 
 .۱۹٤ ٬۱۹٥مرجع سابق٬ ص: خالد أبو العمرین )۱(
  .21ע٬ שם: מילשטיין מיכאל. ۲٤۱مرجع سابق٬ ص: ھاشم عبد الجواد )۲(

  .14ע٬ שם: סלע ואברהם משעל שאול
  .57ע٬ שם: ליטבק מאיר

  .7ע٬ שם٬ השלום ותהליך חמאס: שבת יחזקל )۳(
  .7ע٬ שם )٤(
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وربما أن هذه القناعة  .)١(؛ مع استمرار التمسك بالمبادئ اإلسالميةفلسطين
عندما اعتُقلوا على  تي أدلى بها قادة حركة اإلخوانتولدت بسبب االعترافات ال

التعمية على قوات  اتاالعتراف هابرات اإلسرائيلية٬ وكان الهدف من هذيد المخ
االحتالل٬ وقطع الضربة ومنعها من االمتداد والوصول إلى التنظيم األساسي٬ 
وهو تنظيم اإلخوان٬ واقتصرت االعترافات على بعض المجموعات التي تعمل 

الحقيقة أن شهر و . مع القيادة العليا في إدارة نشاطات وفعاليات االنتفاضة
شهد اكتمال انتقال حركة اإلخوان في قطاع غزة للعمل المباشر  ١٩٨٧ديسمبر 

  . والمنهجي ضد االحتالل

لقد تزامن نضج استعدادات حركة اإلخوان لخوض المقاومة المسلحة مع 
وّلد قناعات بأن الفرج لن يأتي من الخارج عبر الجيوش القادمة  ؛حراك شعبي

منظمة التحرير ومقاتليها خرجوا من لبنان٬ والجيوش العربية من وراء الحدود٬ ف
والكثير . )٢(لم تحرك ساكنًا خاصة أن األنظمة انشغلت بأمورها الُقطرية الداخلية

من هذه األنظمة بدأت تسعى في اتجاه الصلح مع االحتالل خاصة بعد كامب 
هر واحد لكي يضع ديفيد٬ وأتى مؤتمر القمة العربية الذي ُعقد قبل االنتفاضة بش

النقاط على الحروف حيث لم تعد القضية الفلسطينية هي القضية األولى عند 
الدول٬ ولو على طاولة المؤتمرات٬ وأصبحت األولوية عند الدول العربية 

  . لمواجهة إيران وتدعيم وجود األنظمة

وجاء انطالق مرحلة الكفاح الجديدة لإلخوان في لحظة كانت تعيش 
الوطنية الفلسطينية ذروة األزمة٬ ومّثل ظهور حماس وجهة نظر  فيها الحركة

مختلفة تنطوي على أمل باإلصالح وتحقيق األهداف التي عجزت م ت ف عن 
تحقيقها٬ وغادرتها لصالح قبول تسوية إقليمية على جزء صغير من فلسطين٬ 

                                                 
  .7ע٬ שם )۱(
  .۲۷۱مرجع سابق٬ ص : خالد أبو العمرین)۲(
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كز على وفي حينه قّدم اإلخوان تفسيرًا جديدًا لمكونات الوطنية الفلسطينية ترت
  .)١(اإلسالم

المواجهة مع "لكن عبد السالم الحايك يعتبر أن انخراط اإلخوان في 
المحتل هو جزء من طبيعتها العملية الساعية للسيطرة على الساحة بعدما 
أصبحت المواجهة مع المحتل هي الوسيلة الوحيدة المقبولة لدى الجمهور 

أبراهام سيلع ر شاؤول مشعال و ويذك .)٢("النتزاع الشرعية والوصول إلى قيادته
أنه بعد خروج م ت ف من لبنان اعتقد اإلخوان أن عهد المنظمة قد انتهى 

اد تهم وميلهم إلعدتعززت وجه -حسب مشعال وسيلع�سياسيًا وعسكريًا٬ ولهذا 
  .)٣(عن م ت ف أنفسهم حتى يكونوا بديالً 

برؤية  مفهوم الجهاد عند اإلخوان لم يكن مسنوداً "ويرى الحايك أن 
واضحة للقضية الفلسطينية تأخذ بعين االعتبار الحقائق الموضوعية المتعلقة 

ويمكنني .... بتوازنات القوى واألطراف الفاعلة والمؤثرة في القضية الفلسطينية 
القول أن القضية الفلسطينية بجوانبها السياسية لم تكن ذات صلة بخيارات 

ي لم تتعَد الحدود المبدئية المرتبطة بشكل حماس٬ فالدوافع الفعلية لفعلها الجهاد
وثيق بالتطلعات الحزبية لحركة تسعى للسيطرة على الشارع وعدم التخلف 

  .)٤("عنه

ويذكر يحزكيل شبات أن اإلخوان المسلمين لم يتمكنوا من توسيع دوائر 
خالل عقدي السبعينات  ٬في أوساط الشعب الفلسطيني المؤيدين لهم

                                                 
  .35ע٬ שם: סלע ואברהם משעל שאול )۱(
  .۸۱مرجع سابق٬ ص: عبد السالم الحایك )۲(
  .۸۲المرجع السابق٬ ص )۳(
  .۸۱ ٬۸۲المرجع السابق٬ ص) ٤(
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عدم تبنيهم لخيار المقاومة٬ وكذلك بسبب دخولهم في ٬ بسبب والثمانينات
  .)١(منافسات وصراعات مع فصائل م ت ف

 كن هناك مؤشرات عديدة تتناقض مع هذا الرأي وُتشير إلى أن اإلخوانل
من البيئة الدينية الخصبة التي تتوفر في أوساط سكان قطاع غزة٬  وااستفاد

ي القطاع على مدار العشرين عامًا التدين ف روا أيضًا في رفع مستوىوربما أثّ 
وهناك مؤشرات تدل على التربة الخصبة والمناخ المالئم تحت حكم االحتالل٬ 

لنشاطات اإلخوان المسلمين٬ فقد أوضحت إحدى الدراسات الميدانية التي 
على مجموعة من أصحاب المهن الحرة  ١٩٧٣و عام  ١٩٧١ُأجريت بين عام 

بهم فضلوا أن ُيدمج الدين في الحياة ممن جرى استجوا% ٥٥أن حوالي 
كما أوضحت الدراسة أن اإلسالم هو اإلطار المرجعي لحوالي . االجتماعية

  .)٢(جوبواممن استُ % ٧٦

طالبًا من كليات ومعاهد  ١٥٠استطالع رأي على  ١٩٨٢جرى سنة و 
من هؤالء % ٥٤الضفة الغربية وغزة؛ أشار إلى نزعة تدين شديدة أوضحت أن 

ن ُأَسر يقوم كافة أفرادها بأداء الفرائض اإلسالمية من صوم وصالة ينحدرون م
  .)٣(وارتداء الحجاب

على شريحة مكونة من ألف  -١٩٨٦عام �وفي استطالع للرأي ُأجري 
% ٢٦.٥مواطن من مختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية قطاع غزة قال 

اإلسالمية في حال  عةئم على الشريممن استجوبوا بأنهم سيختارون نظام حكم قا
بأنهم سيختارون دولة فلسطينية % ٢٩.٦قيام دولة فلسطينية مستقلة٬ بينما قال 

                                                 
  .7ע٬ שם: שבת יחזקאל )۱(
۱۳ ٬التی���ار اإلس���المي ف���ي األرض المحتل���ة٬ المس���تقبل العرب���ي٬ ع���دد : ھال���ة مص���طفى) ۲(

  .۸۲ص
ع غ��زة٬ مرج��ع س��ابق٬ الحرك��ة اإلس��المیة ف��ي الض��فة الغربی��ة وقط��ا: زی��اد أب��و عم��رو) ۳(

  . ۳۹ص
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بأنهم سيختارون دولة فلسطينية علمانية ديمقراطية٬ % ١٠وقال . عربية إسالمية
  .)١(أنهم يريدون دولة فلسطينية ديمقراطية% ١٢.٢بينما ذكر 

وربما ساهمت جهودهم �طرة واستفاد اإلخوان المسلمون من ضعف السي
التي لم يشعر بها االحتالل٬ ولم يستطع أن يتنبأ  - في إحداثها أو توسيع مداها

وفي . ١٩٨٧بها إال بعد أن حدث االنفجار٬ واندلعت االنتفاضة في ديسبمر 
هذا السياق يذكر شاؤول مشعال أن االحتالل اإلسرائيلي فقد قدرته على التحكم 

٬ وأصبح الشارع يستجيب ألوامر ١٩٨٧نهاية العام في سكان قطاع غزة مع 
وقد حدث هذا نتيجة عملية تحول . )٢(يتلقاها عبر البيانات والمنشورات السرية

إن . متواصلة على مدى سنوات سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة
ة الراديكالي"فقدان االحتالل للسيطرة؛ ومن ثم اندالع االنتفاضة التي ُتعّبر عن 

الفلسطينية التي تحملها األجيال الشابة٬ وتدير حوارًا مع إسرائيل ومع السكان 
  .)٣("المحليين من خالل الحجر والبيان

ويعزو شاؤول مشعال فقدان إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة إلى 
  :األسباب التالية

التقــاء العوامــل الثالثــة الرئيســية وهــي زيــادة عــدد الســكان٬ وارتفــاع مســتوى  -١
  .تعليم٬ إضافة إلى الوضع االقتصادي الصعبال

األراضـي " تطهيـر"السياسة اإلسرائيلية في الثمانينات حيـث أرادت إسـرائيل  -٢
  .المحتلة من الزعامات المؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية

الفجــوة التــي كانــت تتزايــد باســتمرار بــين مســتوى التعلــيم وبــين فُــَرص العمــل  -٣
 .تتناسب مع مستوى تأهيلهم العلمي والثقافي المطروحة أمامهم٬ والتي ال

                                                 
  .۱۹۸٦-۹-۷صحیفة الفجر المقدسیة٬ ) ۱(
٬ הכרוזים ונשק האינתיפאדה הכל לא זה אבנים: אהרוני וראובן משעל שאול) ۲(

  .۱۱ ע٬ ٬1989 אביב תל٬ המאוחד הקיבוץ הוצאת
  .۱۱ ע٬ שם)۳(
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لقد زاد عدد السكان في قطاع غزة في العشر سنوات األولى من االحـتالل  -٤
٬ وفــــي منتصــــف الثمانينــــات أصــــبحت نســــبة النمــــو الســــنوي %١٩بنســــبة 

 ٣٨١( ٬١٩٦٧ وباألرقـــام كـــان عـــدد الســـكان فـــي قطـــاع غـــزة ســـنة %٢٠
٬ وفـي العـام )ألـف ٤٥١(ع بلغ عـدد سـكان القطـا ٬١٩٧٧ وفي سنة )ألف

 .)١( )ألف ٨٣٦(بلغ عدد سكان القطاع  ١٩٨٦

ارتفـــاع عـــدد وزيـــادة وزن األجيـــال الشـــابة فـــي المجتمـــع الفلســـطيني؛ حيـــث  -٥
يســاوي ثلــث عــدد الســكان ســـنة ) عــام ٣٤-١٥(أصــبع عــدد الشــباب مــن 

أمــا الــذين تقــل أعمــارهم عــن أربعــة عشــر عامــًا فقــد بلــغ عــددهم . م١٩٨٦
 .)٢(د السكان في قطاع غزةحوالي نصف عد

نمو حركة اإلخوان  ورغم ذلك ُيصر بعض الكتاب على اعتبار أن
عبيتها لم يكن إال ألسباب خارجية٬ وفي هذا المجال يذكر نعيم األشهب وتزايد ش

جاءت بعد فوز تحالف الشيوعيين  أن الفرصة المواتية النتشار حركة اإلخوان
٬ ١٩٧٦لتي جرت في الضفة الغربية سنة وحركة فتح في االنتخابات البلدية ا

التي كانت تريد من  حيث شكل هذا الفوز ضربة قوية لسياسة االحتالل
لرئاسة البلديات٬ ففوجئ االحتالل  االنتخابات تصعيد بعض الُنَخب المدجنة

ويقول األشهب أن االحتالل قام على أثر ذلك بشن  ٬)٣(بصعود القوى الوطنية
فيها بأن الشيوعيين سيطروا على األرض المحتلة٬  حملة دعائية قوية يصور

٬ ويذكر األشهب )٤(وساهم في خلق وهم وكأن المنطقة تتعرض لهجمة شيوعية
دعا حكام السعودية إلى قمة عربية طارئة ومصغرة٬ "أنه في هذه األجواء 

وفي هذه القمة اتخذت قرارات . انعقدت في الرياض وحضرها ياسر عرفات

                                                 
  .۱۱-۱۲ ע٬ שם)۱(
  .۱۲ ע٬ שם)۲(
  .٤٦مرجع سابق٬ ص: نعیم األشھب )۳(
  .٤۷ع السابق٬ صالمرج )٤(
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٬ كانت حركة اإلخوان المسلمين أكبر المنتفعين والنوعية المدىوٕاجراءات بعيدة 
كل ذلك .....ومنذئذ بدأ الدعم المالي الغزير والمتواصل لحركة اإلخوان.... منها

وخدماتية وتعليمية  إمكانية إقامة وتطوير شبكة مؤسسات اجتماعية أتاح للحركة
هذه المؤسسات  واسعة٬ وتشكيل شريحة من الكوادر المحترفة لإلشراف على

وتوسيعها٬ مّثلت عنصرًا هامًا في تمدد الحركة وتوسيع نفوذها خاصة في ظل 
تفاقم األزمات التي توالت على المناطق المحتلة٬ والناجمة عن إجراءات 

٬ وهكذا غدت حركة اإلخوان٬ ليست حركة سياسية وحسب٬ بل وقوة االحتالل
  .)١("لسطينيةاجتماعية لها وزنها في األراضي الف- اقتصادية

* * * * * *  

في مجال  يتضح من خالل استعراض وتحليل جهود اإلخوان المسلمين
مطلع الثمانينيات٬ وظهر هذا  التعبئة أن العمل التعبوي ألجل فلسطين بدأ منذ

من خالل النشرات واألناشيد واحتفاالت األفراح٬ وأنشطة المجالس الطالبية على 
وبعض  .أو الندوات والمهرجاناتصعيد معارض الصناعات الوطنية 

اإلصدارات التي كانت تصدر في فلسطين٬ أو تلك التي كانت تصدر خارج 
  .إلى األرض المحتلة بغرض التعبئة والتوعية والتثقيف فلسطين ثم ُتجلب

ركزت عملية التعبئة على إظهار عجز النظام العربي٬ إضافة إلى 
بخير٬ ولوال المؤامرة وهدر  خيانة بعض أطرافه٬ والتركيز على أن الشعوب

اإلمكانيات لتغيرت نتائج الحروب٬ ورّكزت التعبئة على الدعوة للمقاومة 
  .واعتبارها ممكنة

وشدد اإلخوان في هذا المجال على االرتباط الوثيق بين اإلسالم 
وفلسطين٬ وحذروا من نهج التسوية السياسية التي اعتبروها نهجًا تفريطيًا 

                                                 
  .٤۷ ٬٤۸المرجع السابق٬ ص )۱(
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وا دور اإلسالم الجهادي من أجل فلسطين في العصور بالحقوق٬ كما أبرز 
  .التاريخية المختلفة

ويظهر بوضوح أن التعبئة اتخذت مجالين رئيسيين أولهما نظري يتعلق 
 بمعالجة المفاهيم واألفكار التي تُبث عبر الكتب والنشرات والمواعظ واألناشيد

حيث بدأ اإلخوان وبقرار فكان عمليًا ميدانيًا٬  واالحتفاالت٬ أما المجال الثاني
في  توجيه عناصرهم لالشتباك مع قوات االحتالل ١٩٨٦رسمي منذ العام 

المدارس والجامعات والشوارع٬ كما أنهم اختبروا قدرتهم في مجال تحريك الشارع 
٬ وقد لقيت العامة ضد سياسات االحتالل التعسفية من خالل الدعوة لإلضرابات

ريًا؛ شّجع اإلخوان على المضي قدمًا في العمل هذه اإلضرابات تجاوبًا جماهي
  .على تحريك الشارع لمواجهة االحتالل

التدريجي ضعف الضد االحتالل مع  التعبويةتزامنت جهود اإلخوان 
٬ إضافة إلى قدرة االحتالل على السيطرة على الشارع الفلسطيني في قطاع غزةل

٬ بية للقضية الفلسطينيةتأزُّم مشروع منظمة التحرير٬ وٕاهمال األنظمة العر 
وشعور الناس بمرارة ظلم االحتالل٬ لكن كل هذا تزامن مع حالة متعاظمة من 

دى الشباب الفلسطيني في قطاع غزة٬ خاصة ل الثقة بالنفس والقدرة على العمل
وأن هذا الجيل اختبر قدرات سلطات االحتالل٬ ومواطن الضعف الذي يعاني 

  .١٩٤٨العمل داخل فلسطين المحتلة عام منها مجتمع االحتالل من خالل 

ر االنتفاضة في  حركة اإلخوان المسلمين ٬ لكنها ١٩٨٧- ١٢- ٩لم تُفجِّ
ر الغضب الشعبي كانت قد أكملت استعدادات االنتقال نحو مواجهة  لحظة تفجُّ

منذ اللحظة  ٬ بقرار وعمل منظمشاملة مع االحتالل٬ ونزلت للعمل في الميدان
  .نتفاضةالندالع اال األولى
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بداية مرحلة جديدة في تاريخ اإلخوان  ١٩٨٧شهد شهر ديسمبر 
الفلسطينيين عنوانها الرئيس مقاومة االحتالل٬ وعمل اإلخوان فيها  المسلمين

٬ ولم يشهد ميالد حركة جديدة )حماس�حركة المقاومة اإلسالمية (تحت اسم 
  .على اإلطالق

مجموعة من البيانات أصدر اإلخوان باسم حركة المقاومة اإلسالمية 
على اشتمل ٬ وكان أشهر هذه البيانات٬ ذلك البيان الذي قبل االنتفاضة

إسقاط  مخططات المخابرات اإلسرائيلية في مجموعة من التوجيهات تكشف
  .الشباب وُسُبل مواجهتها
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  الثالمبحث الث
  العسكري واألمنيجهود اإلخوان في المجالين 

  العمل العسكري: أوالً 

يخ أحمد ياسين أن يبدأ العمل العسكري مباشرة بعد احتالل أراد الش
٬ وجرت مداوالت في قيادة الحركة داخل قطاع ١٩٦٧إسرائيل لقطاع غزة سنة 

غزة؛ انتهت إلى ضرورة تأجيل ممارسة المقاومة المسلحة ضد االحتالل٬ 
والتركيز على إعداد األجيال القادرة على ممارسة مقاومة مستمرة٬ وتهيئة 

  .جتمع الحتضان المقاومة ودعمهاالم

جرت في منتصف عقد السبعينات من القرن العشرين٬ وألسباب عديدة٬ 
نقاشات داخل حركة اإلخوان بشأن إعادة ترتيب األولويات٬ وٕاعطاء العمل 
المسلح من أجل فلسطين األولوية٬ وفي ِخَضّم الجدل بهذا الشأن عقدت حركة 

تماعًا سريًا لمجلس الشورى في مدينة عمان اإلخوان المسلمين الفلسطينيين اج
٬ واتخذ هذا المجلس قرارًا ببدء االستعداد للعمل المباشر من أجل ١٩٨٠سنة 

فلسطين٬ وُشكِّلت اللجان السياسية والمالية والعسكرية التي من شأنها ترجمة هذا 
د ويختلف عبد الفتاح دخان مع خالد أبو العمرين في تحدي. )١(القرار إلى واقع

٬ لكنه يؤكد ١٩٨٢السنة التي ُعقد فيها المؤتمر٬ ويذكر أن المؤتمر ُعقد سنة 
  .)٢(أن االستعداد للعمل العسكري بدأ قبل عقد المؤتمر

يعمل  ٬١٩٨٣ وبداية عام ١٩٨٢بدأ الشيخ أحمد ياسين أواخر سنة 
وفقًا لنظرية جديدة تستند إلى تغيير أولوية الحركة وٕاعطاء أفضلية للعمل 

كري؛ فكّون لجنة سرية تعمل على جمع السالح٬ تكونت من عبد الرحمن العس

                                                 
  .۱۹٤مرجع سابق٬ ص : خالد أبو العمرین)۱(
دور وخب���رات اإلخ���وان وحرك���ة حم���اس ف���ي المرحل���ة الماض���یة٬ : عب���د الفت���اح دخ���ان )۲(

 .۱٦۳ص
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ويذكر المقادمة أن المجموعة بدأت تفكر . تمراز٬ وٕابراهيم المقادمة وأحمد الملح
. في كيفية الحصول على السالح٬ وكيفية اختيار المجاهدين٬ وكيفية تدريبهم

دخل البالد٬ وهو من  وفي هذا الصدد يذكر المقادمة أن رفيق السالمي كان قد
قيادات فتح٬ وقيل أنه ذو توجه إسالمي٬ وأنه قادم لتنظيم عمل عسكري٬ لكن 

ويذكر المقادمة أن عملية جمع السالح كانت صعبة٬ . االتصال انقطع بعد قليل
حيث بدأ البحث عن أسلحة قديمة٬ وحدث اتصال مع الخارج ليتم التدريب؛ ألنه 

ولم يكن لدى الحركة مدربون٬ ومع بداية عام  لم تكن لإلخوان تجربة سابقة٬
  .)١(انفتح اإلخوان على سوق سالح في إسرائيل فتم شراء  أسلحة ١٩٨٣

أوفد الشيخ أحمد ياسين األخ عبد الرحمن تمراز إلى  ١٩٨٣وفي ابريل 
األردن حيث قابل األستاذ يوسف العظم٬ عضو البرلمان األردني٬ وهو أحد 

 ٨٠٠اه العظم ٬ وطلب منه أموال لشراء أسلحة٬ وأعطرموز اإلخوان في األردن
: من الرجال للمساهمة في شراء األسلحة٬ هم اً عدد وتم ضم. دينار أردني

الدكتور محمد شهاب٬ ومحمد سمارة٬ ومحمد عرب مهرة٬ وطلب تمراز من 
الشيخ أمواًال فأعطاه ألف دينار٬ وبدأ سمارة ومهرة البحث عن األسلحة٬ لكن 

هرة أخطأ بتعامله مع تاجر سالح ومخدرات هو نايف حسن محمد عرب م
جيالوي وبدأت تتشعب العملية٬ واشترك أشخاص ُكُثر مما نّبه القوات 
اإلسرائيلية وأجهزتها األمنية٬ فأوصلت أسلحة إلى سمارة ومهرة عبر عمالء٬ 

حسبما تم االتفاق �ألف دينار٬ وتم توزيع األسلحة  ١٢وبلغت أثمان األسلحة 
ليقوم بتخزينها كل من المقادمة وتمراز  -ه في بيت الشيخ أحمد ياسينعلي

ويذكر الشيخ أحمد . )٢(والملح٬ وتم استبعاد الشيخ أحمد ياسين من الموضوع

                                                 
  .مقابلة مع الدكتور المقادمة )۱(

  .21ע٬ שם: מילשטיין מיכאל
  .۱۱٦-۱۱۳جھاده٬ مرجع سابق٬ صالشیخ أحمد یاسین حیاتھ و: عاطف عدوان) ۲(
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٬ أما الئحة اتهام الشيخ أحمد )١(قطعة سالح ٨٠ياسين أنه تم شراء حوالي 
سًا من أنواع مسد ٢٠فتوضح أنه ُعثر بحوزة المجموعة على  ١٩٨٤ياسين عام 
بندقية كالشينكوف٬  ٬٣٠ و M16بندقية هجومية من نوع  ١١مختلفة٬ و

وبندقية جاليلي٬ ورشاش كارلوستاف٬ وخزنات وذخيرة لكل أنواع األسلحة٬ وقنبلة 
يدوية غير صالحة لالستعمال٬ وآلة قاذفة بازوكا غير صالحة لالستعمال٬ 

  . )٢(وخمسة رشاشات عوزي

ملة االعتقاالت تمكن الدكتور أحمد الملح من وعندما شنت إسرائيل ح
٬ بعد )٣(الهرب عبر الحدود المصرية٬ وكان خروجه بأمر من الشيخ أحمد ياسين

أن أخفى الملح كمية األسلحة التي كانت مخزونة عنده تحت األرض بنقطة 
ثالث بنادق : ميتة في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة٬ وكانت هذه األسلحة

M16لها٬ وبندقية هجومية من نوع جاليلي٬ وثالث بنادق رشاشة من  ٬ ومخازن
نوع عوزي٬ وثالثة مخازن لها٬ ومدفع كارلوستاف٬ ومسدسين برتة٬ ومسدس 

وعندما هرب أحمد الملح تمكن المعتقلون من قطع . )٤(مم٧.٦٥وولتر٬ ومسدس 
وعات حبل التحقيقات وٕاسناد أية مسألة له٬ فحافظوا على سرية التنظيم والمجم

التي بدأ إنشاؤها٬ كما حافظت الحركة على كمية السالح التي كانت بحوزته 
  .)٥(١٩٨٩حتى تم كشفها عام 

يعزو الدكتور عاطف عدوان انكشاف أمر المجموعة إلى أخطاء وقع 
فيها كل من محمد عرب مهرة٬ ومحمد سمارة٬ حيث تشعبت اتصاالت هذين 

ملون ببيع األسلحة والمخدرات٬ الشخصين بشكل كبير٬ واتصال بأشخاص يتعا

                                                 
  .حماس التجربة والخطأ٬ دراسة غیر منشورة: یحیى السنوار)۱(
  .المصدر السابق)۲(
  .٬۱۲٤ ۱۲۳مرجع سابق٬ ص: أحمد منصور) ۳(
  .۱۹۸۹-۹-۲۰الئحة اتھام الشیخ أحمد یاسین الصادرة بتاریخ ) ٤(
  .نفس الالئحة السابقة)٥(
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وكانت بداية االعتقاالت . ولم ينتبها أن مثل هؤالء األشخاص ال يهمهم إال الربح
عندما نصبت قوات االحتالل كمينًا لكل من محمد عرب مهرة وأحد تجار 

٬ وابتدأت المخابرات ١٩٨٤- ٢- ١٥األسلحة وُيدعى علي أبو قعيس بتاريخ 
د٬ وكذلك بالتعذيب والضرب حتى انتزعت منهما ما تحقيقاتها باألدلة والشواه

  .)١(تريده من اعترافات

وبدأت حملة االعتقاالت التي تسبب فيها بيع عمالء أسلحة للمجموعة٬ 
 ٬ وأدت إلى اعتقال المجموعة١٩٨٤٬-٧- ١حتى  ١٩٨٤-٢-١٥في الفترة من 

شر عاما٬ أمضى منها أحد ع ١٣وُحكم على الشيخ أحمد ياسين بالسجن لمدة 
شهرًا ثم ُأفرج عنه في عملية تبادل األسرى التي جرت بين الجبهة الشعبية 

ويعتبر ميخائيل ميلشطاين أن هذه . )٢(١٩٨٥وٕاسرائيل عام ) القيادة العامة(
٬ )٣( )المجاهدون الفلسطينيون(هي تنظيم  ١٩٨٤المجموعة التي ُكشفت سنة 

المجاهدون (سم٬ واسم لكن الحقيقة أن هذه المجموعة لم تكن تحمل هذا اال
تشّكل بعد خروج الشيخ أحمد ياسين والشيخ صالح شحادة من ) الفلسطينيون

  .١٩٨٦المعتقل اإلسرائيلي سنة 

بعد انتهاء فترة التحقيق وجهت المحكمة العسكرية التابعة لسلطات 
 :االحتالل مجموعة من التهم للمجموعة القيادية التي تم اعتقالها تتمثل في

تنظيم متطرف يسعى للقضاء على دولة إسرائيل باستخدام القوة " العضوية في
والبند الثاني من الئحة االتهام يذكر . )٤("والعنف وٕاقامة دولة دينية مسلمة مكانها

                                                 
  .٬۱۳٥ ۱۳٤حیاتھ وجھاده٬ مرجع سابق٬ صالشیخ أحمد یاسین : عاطف عدوان) ۱(
دور الشیخ أحمد یاسین في المقاومة ودعمھا٬ مؤتمر اإلم�ام الش�ھید أحم�د : زكریا السنوار)۲(

  .٬۱۲۲۰ ص  ٬۲ ج۲۰۰٥یاسین٬ الجامعة اإلسالمیة بغزة٬ غزة٬ 
  .20ע٬ שם:מילשטיין מיכאל )۳(
كریة لسلطات االحتالل ض�د الش�یخ انظر نص الئحة االتھام الصادرة من قبل النیابة العس )٤(

الحقیق��ة الغائب��ة٬ مرج��ع س��ابق٬ . ۱۹۸٤أحم��د یاس��ین والمجموع��ة الت��ي اعتقل��ت مع��ھ س��نة 

 .٥۱ص
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أن المجموعة سعت للحصول على أسلحة بقصد استعمالها في تحقيق هدف 
  .)١(التنظيم سابق الذكر

يضة أن يخفف من حدة حاول المحامي ناظم عو  ٬وفي المداوالت
كيف يمكن إلنسان مشلول عاش تحت االحتالل فترة طويلة : "االتهامات٬ فقال

دولة عربية من هزيمتها٬  ٢٢أن يخطط إلبادة دولة إسرائيل التي لم تستطع 
ولكن القاضي رد . )٢("فكيف تتخوف الحكومة من مثل هذا الرجل العاجز صحياً 

رست التاريخ٬ ولكنني أخاطبك اآلن من لقد د"عليه بطريقة متشددة قائًال 
الحاضر٬ إن أقرب تجربة في هذه المرحلة هي تجربة الخميني؛ إذ بدأ الخميني 
بفكرة والفكرة أوجدت طريقة العمل٬ وأنا ال أستبعد أن إنسانًا يحمل هذا الفكر أن 

) يقصد الشيخ أحمد ياسين(يحقق ما حققه الخميني٬ خاصة وأن عقله ولسانه 
  .)٣("يعمالنالزاال 

وحاول محامي المجموعة أن يستفيد من الحالة الصحية الصعبة للشيخ 
أحمد ياسين فأحضر رئيس لجنة القومسيون الصحي في مديرية الصحة في 
قطاع غزة الدكتور محمد سالمة٬ وأسهب الرجل في عرض صعوبة الوضع 

٬ ولكن الصحي للشيخ أحمد ياسين على أمل أن يتم تخفيف الحكم الصادر عليه
 ١٣بدون جدوى٬ وأصدر القاضي العسكري حكمًا قاسيًا على الشيخ أحمد وصل 

كونة من الشيخ أحمد ياسين لم مسنة٬ رغم أن مضمون ما قامت به المجموعة ال
يكن أكثر من تنظيم خاليا عسكرية٬ وحيازة أسلحة وتدريب أشخاص عليها٬ 

. ر من عامين أو ثالثةومثل هذه التهم لم يكن باإلمكان اعتقال صاحبها أكث
تنظيم "وفي الجلسة التي تال فيها القاضي العسكري الحكم قال إننا لسنا أمام 

                                                 
 .المصدر السابق )۱(
  .۱۳۷الشیخ أحمد یاسین حیاتھ وجھاده٬ مرجع سابق٬ ص: عاطف عدوان) ۲(
  .۱۳۷المرجع السابق٬ ص) ۳(
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عادي لشبان من أبناء المنطقة من نوع حاالت التنظيم التي ُتجَلب في أحيان 
متقاربة أمام المحكمة العسكرية٬ إننا أمام مجموعة من الرجال الجديين ذوي 

د وضعوا نصب أعينهم فرض سلطة الدين اإلسالمي ثقافة وتجربة حياتية٬ وق
 ؛ منمن خالل إحراز أهداف سياسية ٬وذلك بأمر من زعيمهم ٬في منطقتنا

  .)١("ضمنها تصفية دولة إسرائيل بقوة السالح

المجموعة من وجهة نظره ويواصل القاضي العسكري شرح خطورة هذه 
بإخراج  وقد شرعوا... وي أساس متين وثقافة األمر يتعلق برجال ذ إن"فيقول 
كميات ملموسة من األسلحة٬  واواشتر  ٬من حيز التفكير إلى حّيز الفعل منواياه

 ٬وليس من المألوف أن نصطدم بكميات كبيرة نسبيًا إلى هذا الحد من األسلحة
 ٤٠أساس األسلحة نارية بالذات٬ فإذا كان تم شراء ما يزيد عن  وليس عبثًا أنّ 

هذه٬ وقبل أن يشرعوا في التدريبات٬ فمن الواضح لنا قطعة سالح في مرحلة ك
  .)٢("ما الذي كان سيحدث لوال اكتشاف هذه المؤامرة

 ١٣الشيخ أحمد ياسين : وقد صدرت األحكام على المجموعة كالتالي
أعوام٬ محمد عرب مهرة  ١٠عامًا٬ محمد شهاب  ١٢عامًا٬ عبد الرحمن تمراز 

ية أعوام٬ وصالح شحادة عامان ونصف وٕابراهيم المقادمة ثمان أعوام٬ ١٠
  .العام

بعد خروج الشيخ أحمد ياسين والشيخ صالح شحادة من المعتقل٬ تقرر 
كجناح عسكري للحركة٬ حيث ) المجاهدون الفلسطينيون(أن يتم تأسيس تنظيم 

وتجدر . )٣(١٩٨٤كان عند الحركة كمية من السالح لم يتم كشفها في ضربة 
) المجاهدين الفلسطينيين(المراجع تذكر أن تأسيس  اإلشارة هنا إلى أن بعض

                                                 
  .۱۳۸وجھاده٬ مرجع سابق٬ ص الشیخ أحمد یاسین حیاتھ: عاطف عدوان) ۱(
  .٬۱۳۹ ۱۳۸المرجع السابق٬ ص) ۲(
  .۱٥۳مرجع سابق٬ ص: أحمد منصور) ۳(
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وتذكر بعض المراجع أن المجموعة التي اعتُِقلت مع الشيخ . )١(١٩٨٢كان سنة 
٬ والحقيقة أن هذه المجموعة ُحِكم عليها )٢(١٩٨٥أحمد ياسين ُأفِرج عنها سنة 

بسنوات سجن مختلفة بعضهم قضى في السجن ثماني سنوات والبعض اآلخر 
٬ أما الشيخ أحمد ياسين فُحكم عليه بالسجن لمدة ثالثة عشر عامًا٬ لكنه عشرة

لم يقِض منها إال أحد عشر شهرًا حيث خرج في صفقة أحمد جبريل٬ أما الشيخ 
  .صالح شحادة فُحِكم عليه بالسجن لمدة ثالثين شهرًا قضاها جميعًا في السجن

بعض وتمكن صالح شحادة من تنظيم مجموعات عسكرية٬ قامت ب
العمليات المسلحة كزرع العبوات الناسفة٬ وٕاطالق النار على الدوريات 

بقيادة يحيى ) مجاهدي المغراقة(اإلسرائيلية٬ ومن هذه المجموعات مجموعة 
التي هاجمت شاحنة عسكرية في رمضان ) المعروف باسم عدنان الغول�الغول 
دة سنة التي نظمها الشيخ صالح شحا ٤٤م٬ والمجموعة رقم ١٩٨٥سنة 
بقيادة محمد الشراتحة التي عملت قبل االنتفاضة  ٬١٠١ والمجموعة ١٩٨٦

٬ وظلت األنشطة ١٩٨٧بشهور٬ وهاجمت سيارات مستوطنين في أيلول سنة 
  .)٣(العسكرية محدودة ومتواضعة التأثير والسمعة

يعتبر زكريا السنوار أن اإلخوان المسلمين اتجهوا لممارسة العمل 
وليس ردة فعل أو خوفًا من سحب "الثمانينات بدافع ذاتي العسكري في مطلع 

ويستعرض السنوار أن بعض . )٤("الجهاد اإلسالمي البساط من تحت أرجلهم
الباحثين يعتبرون أن ظهور حركة الجهاد اإلسالمي كانشقاق عن اإلخوان 
المسلمين هو الذي أدى إلى تبديل أولوية اإلخوان المسلمين وجعلهم يتجهون من 

                                                 
حرك��ة حم��اس نموذج��ا٬ً مرك��ز -مس��تقبل المقاوم��ة اإلس��المیة ف��ي  فلس��طین: ثاب��ت العم��ور )۱(

  .٬۱۸۲ ص۱ ٬۲۰۰۹اإلعالم العربي٬ القاھرة٬ مصر٬ ط
  .21ע٬ שם: מילשטיין מיכאל )۲(
  .۳٥مرجع سابق٬ ص: بخالد الحرو) ۳(
  .۱۲۱۹دور الشیخ أحمد یاسین في المقاومة ودعمھا٬ مرجع سابق٬ ص: زكریا السنوار)٤(
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تركيز على تغيير المجتمع وصبغه بالصبغة اإلسالمية إلى تبني العمل ال
ويستشهد السنوار بأقوال للدكتور إبراهيم . )١(العسكري من أجل تحرير فلسطين

المقادمة والدكتور فتحي الشقاقي التي تؤكد أن اإلخوان بدؤوا العمل العسكري 
سلحة وتكوين قبل حركة الجهاد اإلسالمي٬ لكن اإلخوان بدؤوا جمع األ

المجوعات بصمت وسرية بالغة٬ عكس حركة الجهاد التي بدأت التعبئة العلنية 
  .)٢(للعمل العسكري قبل أن تبدأ بتشكيل المجموعات

لكن باحثين آخرين يعتقدون أن بروز العمليات العسكرية لحركة الجهاد 
ى الشارع اإلسالمي مع حلول الثمانينات شّكل تهديدًا لسيطرة تيار اإلخوان عل

ويعتبر نعيم األشهب أن اإلخوان المسلمين .)٣(اإلسالمي الحركي في فلسطين
رفضوا المشاركة في مقاومة االحتالل٬ ولم يستجيبوا للدعوات  ١٩٦٧بعد عام 

التي وجهها لهم الشيوعيون باالنضمام لمقاومة االحتالل٬ وبقي موقفهم على 
اإلخوان في مظاهرات ضد باستثناءات متباعدة٬ شارك فيها طالب "حاله 

٬ أي إلى ما بعد ١٩٨٨وامتد هذا الموقف حتى شباط .....ممارسات االحتالل
  . )٤("أربعين يومًا على اندالع االنتفاضة األولى

ويمكن القول هنا أن المسألة ال يمكن حصرها في من بدأ قبل اآلخر؟ 
إن قراءة مجمل أو في من شّكل عمله تهديدًا لسيطرة اآلخر أو تحريكًا لفعله؟ 

النقاشات بين اإلخوان والجهاد٬ واالّطالع على القرارات التي اُتخذت؛ والفعاليات 
التي ُنّظمت من جانب حركة اإلخوان المسلمين توضح أن قرار التحّول نحو بدء 
العمل العسكري في الثمانينات كان يشهد حالة نضج متواصلة ومتصاعدة؛ 

  .بغض النظر عمن بدأ قبل اآلخر
                                                 

  .۱۲۱۹المرجع السابق٬ ص)  ۱(
  .۱۲۱۹المرجع السابق٬ ص)۲(
 Meir Hatina: op. cit, p11. ۳۲مرجع سابق٬ ص: خالد الحروب )۳(
  .٤٥مرجع سابق٬ ص: نعیم األشھب )٤(
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  الجهاز األمني: انياً ث
 ١٩٨٠يذكر صالح شحادة أن عمل الجهاز األمني بدأ بسيطًا سنة 

حيث تم تكليف أحد اإلخوة بتلقي رسائل التوعية األمنية من السجون اإلسرائيلية٬ 
وفي البداية تم تكليف أحد اإلخوة بالمهمة٬ ثم أصبح الشيخ صالح هو مسئول 

  .)١(بسيطًا ثم اخذ يتطور بالتدريج ٬ وبقي العمل١٩٨١الجهاز األمني سنة 

بتوسيع عمل جهاز األمن٬ وفي  ١٩٨٣وقام الشيخ أحمد ياسين سنة 
وزعت الحركة منشورات في القطاع ضد االحتالل٬ وحملت توقيع  ١٩٨٣شتاء 

حركة الكفاح اإلسالمي٬ وقد كان الحماس كبيرًا في أوساط أعضاء الحركة٬ 
المسئول في جهاز األمن التابع للحركة في  وفي هذا السياق يذكر يحيى السنوار

حينه أن أحد رجال اإلخوان المسلمين بكى حين رفض اإلخوة السماح له بتوزيع 
٬ ويقول الدكتور المقادمة أن الحركة )٢(تلك المنشورات ألنه يبلغ الستين من عمره

كانت تأخذ احتياطات أمنية مشددة في العمل٬ فعند توزيع بيان على مستوى 
وهذا . )٣(طاع٬ كان يوزع خالل ساعة واحدة فقط لضمان األمن في العملالق

يبين خطأ ما ذهب إليه مهيب النواتي في دراسته عن حماس حين ذكر أن قادة 
لم يهتموا بالعمل األمني٬  ١٩٨٦اإلخوان منذ أوائل السبعينات حتى أوائل عام 

ن عدم اإلدراك هو الذي ولم ُيدركوا ضرورة األمن في العمل التنظيمي٬ معتبرًا أ
ساهم في كشف أول تجربة المتالك وتخزين أسلحة قام بها الشيخ أحمد 

وينطبق األمر ذاته على ما ورد في بحث ثابت العمور من أن جهاز . )٤(ياسين

                                                 
 .۳۳٦مرجع سابق٬ ص: أحمد منصور )۱(
  .حماس التجربة والخطأ٬ دراسة غیر منشورة: یحیى السنوار) ۲(
  .مقابلة مع الدكتور إبراھیم المقادمة) ۳(
  .٤۹حماس من الداخل٬ ص: مھیب النواتي) ٤(
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ويبدو أن سبب الوقوع في الخطأ يرجع إلى . )١(١٩٨٦أمن حماس تأسس سنة 
�مجد (الحركة وبين تأسيس جهاز عدم تمييز الباحثين بين تأسيس جهاز أمن 

  ).منظمة الجهاد والدعوة

عندما أسس الشيخ أحمد ياسين جهاز أمن الحركة٬ كان قد شعر بوطأة 
الدور التخريبي الذي تقوم به المخابرات اإلسرائيلية عند بعض الشباب في 

عبد (القطاع على المستوى األخالقي والِقَيمي واألمني٬ وكّلف األخ أبا ماهر 
بقيادة الجهاز٬ وانُتدب أخ من كل منطقة في القطاع لعضوية ) حمن تمرازالر 

قيادة الجهاز٬ وكان أحد فروع الجهاز في الجامعة اإلسالمية٬ وُأسند هذا الفرع 
  .)٢(لألخ صالح شحادة

٬ ُضربت قمة الهرم في تركيبة الجهاز األمني في ١٩٨٤بعد ضربة 
وهو (ة٬ ٬ وتقرر انتداب األخ جابر الحركة٬ كما ضربت نواة التركيبة العسكري

من المكتب ) اسم مستعار يبدو أنه من قيادات اإلخوان التي لم ُتُ◌كشف
  .)٣(التنفيذي للحركة ليكون مسئوًال عن الجهاز األمني

ويذكر يحيى السنوار أن الجهاز في البداية أخطأ عشرات المرات في 
ض األفرع اضطر الجهاز اختيار العناصر والقيادات الفرعية٬ وأمام جمود بع

لالستغناء عن بعض منتسبيه وتجنيد آخرين٬ ثم نشأت الحاجة إلى تحديد 
معايير اختيار العناصر٬ وآليات تقديم وتأخير اإلخوة في السلم التنظيمي وفقًا 
لقدراتهم وفعالياتهم٬ ونشأت الحاجة إلى تثقيف العاملين في الجهاز بما يلزمهم 

ز يعمل بتقسيم القطاع إلى ثالث مناطق وكان يحيى وظل الجها. لميدان عملهم
٬ وكان األخ خالد الهندي يدير غزة )خانيونس ورفح(السنوار ُيدير الجنوب 

                                                 
حرك��ة حم��اس نموذج��ا٬ً مرك��ز اإلع��الم -مس��تقبل المقاوم��ة ف��ي فلس��طین: ثاب��ت العم��ور )۱(

 .۱۷٦ص۲۰۰۹ ٬العربي٬ القاھرة٬ مصر٬ 
  .التجربة والخطأ مصدر سابق: یحیى السنوار) ۲(
  .المصدر السابق) ۳(
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) وهو اسم مستعار يبدو أنه لم ُيكشف حتى اللحظة(والشمال٬ وكان األخ بشير 
ُيدير منطقة المعسكرات الوسطى٬ وظل العمل بهذه التركيبة حتى أواسط عام 

٬ وقام كوادر الجهاز بقراءة آالف الصفحات٬ وجمعوا الدراسات )١(١٩٨٥
البسيطة؛ التي كانت تخرج من السجون لتكوين نواة معرفة أكاديمية٬ وجرى 
توزيعها في نشرات على اإلخوة في جهاز أمن الحركة٬ وقام الجهاز بمسح كامل 

وتحديد رقم لمناطق القطاع٬ ورسم خارطة لكل منطقة مع توزيع البيوت عليها٬ 
سنة٬ مع تحديد  ٧٠- ١٢كل بيت وتحديد ساكنيه من الذكور من سن 

الشخصيات الهامة أمنيًا٬ سواء كانت متهمة بالعمالة أو شخصيات فاعلة في 
اتجاهات أخرى٬ وفتح هذا المسح عيون مسئولي الجهاز على درجة اهتمام 

  .)٢(األخالقيالمخابرات اإلسرائيلية لتدمير المجتمع باإلسقاط األمني أو 

لم يعد  ١٩٨٥- ٤- ٢٠عندما ُأفرج عن الشيخ أحمد ياسين بتاريخ 
مسئوًال عن الحركة٬ فقد كان المسئول هو عبد الفتاح دخان٬ إال أنه كان 
ُيستشار في أنشطة الحركة بشكل كبير٬ وكان الشيخ قد التقى أثناء اعتقاله بعدد 

أمنيًا٬ خاصة في مجال من المعتقلين ذوي الخبرة والتجربة فاستفاد منهم 
  .)٣(التحقيقات٬ وأساليب اإلسقاط ومهام العمالء

بعد اإلفراج عن الشيخ أحمد ياسين قرر األخ جابر مسئول جهاز األمن 
ترك العمل في الجهاز٬ وبعد أخذ ورد وقع االختيار على الشيخ٬ فتوجهنا إليه٬ 

ان يتوقع أن يكون إال أنه في البداية رفض بسبب تحرره القريب من المعتقل٬ فك
تحت المجهر٬ لكن طموحات السنوار والهندي لم يكن يستطيع أحد أن يتفهمها 
مثل الشيخ٬ وبدأ االثنان عملية الضغط حتى اقتنع الشيخ ووافق٬ فكان اإلخوة 

                                                 
  .المصدر السابق)۱(
  .مقابلة مع مروان عیسى)۲(
  .المصدر السابق)۳(
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في المكتب اإلداري للحركة في أشد السعادة لذلك٬ وكان يذهب خالد الهندي 
وا العمل على جمع معلومات عن العمالء ويحيى السنوار لزيارة الشيخ٬ وقرر 

  .)١(وتجار المخدرات

كّلف الشيخ كًال من الهندي والسنوار بتجنيد  ١٩٨٦ومع بداية عام 
عناصر ثقات أشداء أذكياء٬ وكانت هذه الخطوة األولى التي اتخذها الشيخ نحو 

وهكذا يتضح خطأ ما يتردد من أن . )٢( )مجد(تشكيل منظمة الجهاد والدعوة 
٬ وأنها كانت بقيادة يحيى السنوار٬ فالجهاز الذي ١٩٨٣ُأنشئت عام ) مجد(

  .هو جهاز أمن الدعوة ١٩٨٣أنشئ عام 

قام يحيى السنوار بترشيح روحي مشتهى للعمل في جهاز األمن في 
٬ وعندما توجه روحي لزيارة الشيخ وجد كال من خالد الهندي ١٩٨٦العام 

  .)٣(م المنوطة بهويحيى السنوار٬ وتم إخباره بالمها

شمالية يرأسها : تطور عمل الجهاز٬ وجرى تقسيم القطاع إلى منطقتين
األخ روحي مشتهى٬ وجنوبية كانت تحت مسئولية يحيى السنوار وتضم 
المعسكرات الوسطى ورفح وخانيونس٬ وعلى رأس كل منطقة أحد اإلخوة٬ وبعد 

قيف أعضاء الحركة في إعداد دراسات أمنية وتوزيع منشورات لبناء الجهاز وتث
القضايا األمنية حول شبكات العمالء واإلسقاط األخالقي ثم األمني٬ برزت 
ضرورة صياغة منشورات أمنية للشارع٬ بهدف توعية الشباب والفتيات بأساليب 
اإلسقاط٬ ووزعت هذه البيانات في كافة المناطق٬ وبخاصة في أماكن التجمع 

  .)٤(مثل الجامعة والمدارس

                                                 
  .التجربة والخطأ٬ مصدر سابق: یحیى السنوار) ۱(
  .المصدر السابق)۲(
  .مقابلة مع الشیخ أحمد یاسین)۳(
  .مقابلة مع مروان عیسى) ٤(
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ور العمل تم رصد ميزانية إلنشاء مركز تكنولوجي للجهاز وتم ومع تط
٬ كما ُبحث عن )لم يذكر اسمه(توجيه أحد اإلخوة ليتعلم التصوير والتحميض 

٬ وصمم للجهاز برنامج )لم يذكر اسمه(أخ متخصص في برمجة الحاسوب 
أرشفة معلومات٬ ومع تزايد المعلومات التي ُجمعت عن العمالء برزت الحاجة 

لماسة إلنشاء قوة خاصة من أبناء الحركة٬ تكون تابعة للجهاز األمني تقوم ا
بمقاومة مشاريع اإلسقاط وردع أصحابها٬ فتم تشكيل أربع مجموعات٬ وتقرر 

٬ وكانت هذه القوة بمثابة القوة )منظمة الجهاد والدعوة(تسمية هذه القوة باسم 
ع بتدريب هذه المجموعات العسكرية الخاصة التابعة للجهاز األمني٬ وقد ُشر 

على االتصال الشخصي٬ وتحديد األهداف والرصد واالستطالع٬ ثم شرع برصد 
المحالت التي ترّوج الفساد٬ وكلفت هذه المجموعات بحرق هذه المحالت٬ كما 
تم إفشال رحالت مختلطة مشبوهة إلى أماكن سياحية في األرض المحتلة عام 

عمل تم اعتماد صناديق التبرعات في ولتسهيل ال. باستخدام القوة ١٩٤٨
المساجد كنقاط ميتة لتبادل الرسائل األمنية٬ وُعقدت دورات أمنية مكثفة في 
مجال العمل األمني لكسر حواجز الرهبة والتردد ولتطوير القدرات والحس 
األمني٬ وبرز من الثالثين متدربًا على مستوى القطاع األخ عماد عقل٬ وتقدم 

لوا الدورات التدريبية بشكل كبير٬ حتى إن بعضهم اقترح أفكارًا الشباب الذين دخ
  .)١(جيدة في مجال األرشفة

أن ضابط ) وكان شاب يعمل في مجد بخانيونس(والحظ جميل وادي 
المخابرات نزل فجرًا من سيارته وكتب رموزًا على جدار مسلخ خانيونس٬ فتم 

على دراسة هذه حصر كل الكتابات المشابهة٬ وعكف إخوة من الجهاز 
الكتابات٬ وحل رموزها حتى تمكنوا من ذلك٬ والتقت قيادة الجهاز عند الشيخ 
أحمد ياسين٬ وُأطلع الحاضرون على المعلومات الجديدة٬ ولكن الشيخ كعادته لم 

                                                 
  .یى السنوار التجربة والخطأ٬ مصدر سابقیح) ۱(



 

- ۳٦۱  - 
 

يا أوالد ال يصح أن نسكت على هذه : "يكن قادرًا على تجاوز األمر٬ وقال
دم إظهار ما وصلنا إليه حتى ال تغير المعلومات٬ لكن تم إقناعه بضرورة ع

  .)١("المخابرات أسلوبها٬ وحينها سنخسر الكثير

تدريجيًا بدأ الجهاز األمني يحتل موقعًا أكثر "ويذكر يحيى السنوار أنه 
أهمية٬ فلم يقتصر عمله على المهام االستخباراتية واألمنية٬ فأصبح يرتب 

كة٬ وتنفيذ العديد من القرارات التي إجراءات عقد اجتماعات الهيئة القيادية للحر 
تُتخذ على اعتبار أنها كانت في الغالب على كاهل الشيخ مثل طباعة 
المنشورات وتوزيعها٬ ففي المساء ُيتخذ القرار٬ وفي الصباح نتوجه للشيخ 
لُيصاغ البيان أو المنشور٬ ثم نذهب لطباعته على اآللة الكاتبة وسحبه٬ في 

لت فيه اإلشارة لإلخوة في فرع الرصد وجمع الوقت الذي تكون قد وص
المعلومات في مختلف مناطق القطاع النتظار حصتهم من المنشورات 

  .)٢("ليوزعوها

عمليات الرصد المكّثف للعمالء٬  ١٩٨٧بدأ جهاز مجد منذ مارس 
بهدف الخطف والتحقيق٬ ويقول يحيى السنوار أنه تم الحصول على معلومات 

صوتيًا وكتابيًا٬ وذهبت بها إلى الشيخ أحمد ياسين مخيفة ومذهلة٬ مسجلة 
واستمع لها٬ فاغرورقت عيناه بالدمع٬ وهو يسمع ما يدور في بلدنا٬ وضد أهلنا٬ 
وقرر إعدام ذلك العميل األول٬ ثم توالت عمليات الخطف والتحقيق والقتل حتى 

من  ومع تتابع عمليات خطف العمالء٬ خشي يحيى السنوار. بدايات االنتفاضة
مواجهة العمالء لهم بأسلحة لهذا طلب مسدسات٬ وبالفعل وّفر الشيخ لهما 

  .)٣(١٩٨٧مسدسين في نوفمبر 

                                                 
  .۱۲۲٥مرجع سابق٬ص: زكریا  السنوار) ۱(
  .التجربة والخطأ٬ مصدر سابق: یحیى السنوار)۲(
  .المصدر السابق)۳(
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* * * * * *  

يمكن القول أن نقاشًا جادًا بدأ في أوساط اإلخوان المسلمين في قطاع 
غزة بشأن استئناف العمل العسكري الجهادي ضد االحتالل٬ وٕاعطائه األولوية 

ذلك في منتصف السبيعينيات٬ خاصة في أوساط الطالب الذين األولى٬ وكان 
  .يدرسون في مصر

اتخذ مجلس شورى حركة اإلخوان المسلمين  ١٩٨٠وفي العام 
خالل اجتماعه في عمان قرارًا ببدء  - وبمشاركة مندوبين عن غزة�الفلسطينيين 

ليح االستعداد للعمل العسكري ضد االحتالل٬ بكل ما يعنيه االستعداد من تس
شّكل الشيخ أحمد  ١٩٨٢وتدريب وتوفير الدعم المالي المطلوب لذلك٬ وفي عام 

ياسين مجموعة عمل سرية لشراء األسلحة وتجنيد الكوادر وتدريبهم على 
  .األسلحة٬ وتمكنت هذه المجموعة من شراء كمية متواضعة من األسلحة

تم ضرب هذه المجموعة ودخل عدد من قياداتها  ١٩٨٤في عام 
رادها المعتقل٬ لكن بقي آخرون خارج المعتقل بعد تمكن أحمد الملح من وأف

وأصدرت سلطات االحتالل أحكامًا بالسجن بحق . الهروب إلى خارج فلسطين
ُوصفت بأنها قاسية مقارنة مع قضايا مشابهة ُعرضت على محاكم  المعتقلين

  .االحتالل العسكرية

المعتقل تقرر  بعد خروج الشيخ أحمد ياسين وصالح شحادة من
 - ١٩٨٦في نهاية عام -استئناف االستعدادات للعمل العسكري٬ وأسس االثنان

كجناح عسكري للحركة٬ ) المجاهدون الفلسطينيون(وبالتعاون مع آخرين جهاز 
؛ والتي )المجاهدون األفغان(ويتضح من التسمية وجود نوع من التأثُّر بتجربة 

  .كانت في ذروة تألقها في الثمانينيات
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يبدو من دراسة المخاض الذي شهدته انطالقة العمل العسكري عند 
اإلخوان المسلمين أن التحول نحو العمل العسكري كان يشهد حالة نضج 

  .متواصلة ومتصاعدة

ويتضح من خالل استعراض مجمل التطورات بشأن الجهاز األمني٬ أن 
واقتصر في  اهتمام اإلخوان بجهاز األمن بدأ بسيطًا في مطلع الثمانينات٬

البداية على توعية الشباب بوسائل وأساليب اإلسقاط األخالقي واألمني الذي 
وأخذ الجهاز يتطور من خالل . تقوم به أجهزة مخابرات سلطات االحتالل

جهازًا متماسكًا في جميع مناطق  ١٩٨٥المحاولة والخطأ إلى أن أصبح في عام 
أوضاع الحياة٬ ويحللها  قطاع غزة؛ يعمل على جمع المعلومات عن مختلف

ويخرج باستخالصات وتوصيات يقدمها للقيادة٬ ويدرس ما هو منشور من كتب 
عن تجارب أجهزة المخابرات ويحاول تدريب الكوادر التي يجندها للعمل في 
الجهاز٬ وقد استفادت الحركة من تجارب السجون والحركات الوطنية في تطوير 

  .وٕانضاج جهازها األمني

أصبح هو  ١٩٨٥الشيخ أحمد ياسين من المعتقل سنة بعد خروج 
- منظمة الجهاد والدعوة(تم تشكيل  ١٩٨٦مسئول جهاز األمن٬ وفي عام 

٬ وهدفها جمع المعلومات عن العمالء وأماكن اإلفساد األخالقي واإلسقاط )مجد
األمني ومكافحتها٬ وكان على رأس هذه المنظمة كل من يحيى السنوار وروحي 

  .تابعة مباشرة من الشيخ أحمد ياسينمشتهى٬ وبم

تطور عمل جهاز األمن واستخدمت األجهزة الحديثة في فعالياته 
وأرشفة معلوماته من كاميرات وكمبيوتر وغيرها٬ وتوّسع عمل الجهاز حتى 
أصبح هو المسئول عن ترتيب اجتماعات قيادة الحركة وتأمينها٬ وطباعة 

مة األمنية لكل المنتسبين الُجدد المنشورات وتوزيعها٬ وكذلك فحص السال
  .للحركة
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بدأ جهاز مجد يختطف العمالء ويحقق معهم٬  ١٩٨٧وفي مارس عام 
  .وُيعدم من تثبت إدانته بجرائم التخابر مع سلطات االحتالل

إن الجهود التي بذلتها الحركة في المجالين األمني والعسكري تعكس 
هة المحتل بشكل شامل٬ لكنها تبقى رغبة في العمل٬ وتوجهًا نحو االنتقال لمواج

في إطار العمل األولي البسيط٬ خاصة إذا ما قورن بإمكانيات االحتالل 
وأساليبه٬ وحتى اندالع االنتفاضة كانت الحركة في إطار التجهيز واإلعداد٬ 
وكانت تتلمس الطريق٬ تحاول النحت في الصخر٬ وتأسيس عمل عسكري 

جارب المقاومة والعمل العسكري التي وأمني من تحت الصفر٬ خاصة وأن ت
  .خاضتها الحركة في السابق لم ُيسّجل منها شئ٬ وبالتالي لم ُيستفاد منها
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  الخاتمة

  النتائج والتوصيات
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تناولت هذه الدراسة تاريخ حركة اإلخوان المسلمين في قطاع غزة خالل 
وتطورها داخل قطاع  عشرين عامًا٬ وسبق ذلك تمهيد يوضح نشأة الجماعة

  :غزة٬ ومن خالل جمع المعلومات وتحليلها توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
بدأت جهود اإلخوان المسلمين لنصرة القضية الفلسطينية من خـالل جهـود  -١

الحركة األم فـي مصـر٬ وتمثلـت النصـرة فـي التعريـف بالقضـية الفلسـطينية 
٬ وتقـــديم المقترحـــات٬ وٕاجـــراء وتحشـــيد الـــدعم الرمـــزي٬ وتنظـــيم المظـــاهرات

ــــــة  ــــــدول العربي ــــــي ال ــــــات الرســــــمية وممثل االتصــــــاالت السياســــــية مــــــع الهيئ
  .واإلسالمية الذين يزورون مصر

اختلـــف البـــاحثون فـــي تحديـــد بـــدايات اهتمـــام اإلخـــوان المســـلمين بالقضـــية  -٢
الفلســطينية٬ ونتيجــة للدراســة اتضــح أن بــدايات التضــامن العــاطفي لحســن 

مـــن خـــالل رســـالة حســـن البنـــا  ١٩٢٧فلســـطين بـــدأ عـــام البنـــا مـــع أحـــداث 
٬ ثـــم تطـــور )قبـــل تأســـيس الجماعـــة(التضـــامنية مـــع الحـــاج أمـــين الحســـيني

إلـى اهتمــام رسـمي مــن خـالل المقــال الـذي كتبــه حســن  ١٩٢٩األمـر عــام 
البنا٬ أما العالقات الرسمية بين اإلخوان والقيادة الفلسطينية فقد بـدأت عـام 

ة التـــي أرســـلها حســـن البنـــا للمـــؤتمر اإلســـالمي مـــن خـــالل الرســـال ١٩٣١
قـام اإلخـوان بنشـاط جمـاهيري واسـع٬  ١٩٣٦وفي العام . األول في القدس

 .وأجروا اتصاالت سياسية ودبلوماسية لصالح القضية الفلسطينية

رغم الجهود الحثيثة التي قام بها اإلخوان٬ والمساعدات التي قدموها للثـورة  -٣
ُيصــبحوا جــزءًا مــن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية إال الفلســطينية إال أنهــم لــم 

عنـدما أسـس اإلخـوان المسـلمون فـروع جمعيـتهم فـي غـزة  ١٩٤٦في العـام 
 .والقدس وحيفا

يتضح مـن خـالل البحـث أن التفسـير األقـرب للصـواب بشـأن مـا حظـي بـه  -٤
تنظــيم اإلخــوان المســلمين مــن انتشــار واســع وســريع فــي فلســطين ال يرجــع 
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بنيويــة تعتــري تركيبــة المجتمــع الفلســطيني٬ بــل كــان نتيجــة إلــى إشــكاليات 
لتفاعل أفكار ومواقف جماعة اإلخوان مـع مـا يختزنـه المجتمـع الفلسـطيني 

 .من ثقافة وقيم وتقاليد ومواقف

اتسم موقف اإلخوان المسلمين بالوضوح عشية مواجهة العدوان الصهيوني  -٥
صــاية والتــدويل٬ كمــا ٬ فقــد رفضــوا قــرار التقســيم ومقترحــات الو ١٩٤٨عــام 

طالبوا بالقيام بواجب الجهاد المقدس٬ وحثوا الشـعوب علـى الخـروج للجهـاد 
حتى لو رفضت الحكومات٬ ومارسوا الجهاد بأنفسهم على أرض فلسطين٬ 
كما طالبوا جامعة الدول العربية بإعالن فلسطين دولـة مسـتقلة علـى كامـل 

 .التراب الفلسطيني

لــم ُيشــكلوا قــوة منافســة لقيــادة الحــاج أمــين  ويتضــح أن اإلخــوان المســلمين -٦
الحسيني٬ بل عملوا إلى جانبه٬ ومن خالل اُألطر التي قادهـا٬ وفـي إطـار 

 .العمل الفلسطيني المقاوم والمشترك

من خالل مراجعة ما وقع تحت أيـدينا مـن مصـادر ومراجـع ومقـابالت؛ لـم  -٧
ة اإلخـوان بكن هنـاك أي نشـاط خـاص بـالمرأة أو انتسـاب أي امـرأة لجماعـ

وربمــا . فــي غــزة؛ رغــم أن اإلخــوان فــي مصــر كــان لــديهم نشــاط للســيدات
يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أن دخــول اإلخــوان إلــى فلســطين كــان مــن بــاب 
االهتمام بالجانب السياسي والـوطني ومقارعـة االحـتالل٬ فلـم يـوِل اإلخـوان 

أســلمة فــي البدايــة أي اهتمــام باألنشــطة التــي يمكــن أن ُتصــّنف فــي مجــال 
المجتمع؛ بقدر ما كانوا منَشّدين نحو ممارسة المقاومة في البدايات٬ وبعـد 
ذلك دخلوا مرحلة االبتالءات واالعتقاالت٬ وفي العادة فإن اإلخـوان ينـأون 

 .بالنساء عن األنشطة التي يمكن أن تعرضهن لخطر االبتالء واالعتقال

إلخـوان لـم يهتمـوا يذكر بعـض مـن تطرقـوا لدراسـة مرحلـة الخمسـينيات أن ا -٨
بالعمل العسكري ضد االحتالل٬ إال أن هذا غير دقيق٬ فقد أولـى اإلخـوان 
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اهتمامـــــًا ملحوظـــــًا بالعمـــــل  ١٩٥٥وبـــــين  ١٩٤٩فـــــي الفتـــــرة الواقعـــــة بـــــين 
العســـكري٬ وشـــكلوا عـــددًا مـــن المجموعـــات العســـكرية المدربـــة التـــي نفـــذت 

لمجموعـــات عمليــات عســكرية ضــد االحــتالل٬ وفـــي هــذا اإلطــار تبلــورت ا
 .الشبابية التي شاركت في تأسيس حركة فتح

يتضـــح مـــن خـــالل الدراســـة أن اإلخـــوان عنـــدما كـــانوا يتعرضـــون للمالحقـــة  -٩
واالعتقــــاالت وحظــــر النشــــاطات؛ لــــم يكونــــوا يواجهــــون النظــــام الحــــاكم٬ ال 
باالحتجاجات السلمية وال باألعمال العسكرية العنيفة٬ وٕانما كانوا يمتصون 

تحتهـــا؛ حـــدث ذلـــك عـــام  عـــن الفتـــات جديـــدة يعملـــون نالضـــربات ويبحثـــو 
حيـــث تـــم  ١٩٥٥حيـــث تـــم تأســـيس جمعيـــة التوحيـــد٬ وكـــذلك ســـنة  ١٩٤٩

تأسيس نقابة معلمي وكالة الغوث٬ ولم يتوجهوا نحو التنظيم السري بشـكل 
لغـــرض مواجهـــة االحـــتالل٬ ثـــم بعـــد  ١٩٥٦كامـــل إال فتـــرة االحـــتالل ســـنة 

 .م المصري وضعهم في دائرة األعداءعندما تأكدوا أن النظا ١٩٦٠سنة 

رغم ما بين الشيوعيين واإلخوان من خالفـات أيديولوجيـة؛ إال أنهـم تعـاونوا  - ١٠
لكـــي ) نقابــة معلمـــي وكالـــة الغـــوث(لمواجهــة األزمـــات الرئيســـة مثـــل إقامـــة 

تكون واجهة لألنشطة السياسية٬ وكذلك التعاون في إسقاط مشروع توطين 
اإلخـــوان والشـــيوعيين لـــم يتفقـــوا علـــى طريقـــة لكـــن . الالجئـــين الفلســـطينيين

٬ حيث ركز الشيوعيون على ١٩٥٧-١٩٥٦وشكل مقاومة االحتالل سنة 
ضرورة انتهاج طريق المقاومة السلمية٬ بينما أصـر اإلخـوان علـى ضـرورة 

 .االستعداد للقيام بمقاومة مسلحة ضد االحتالل

السياســـية يتضـــح مـــن خـــالل التحالفـــات التـــي عقـــدها اإلخـــوان مـــع القـــوى  - ١١
الفلســـــطينية فـــــي الخمســـــينيات أنهـــــا تحالفـــــات حـــــول قضـــــايا محـــــددة٬ وأن 
االيــــديولوجيا ليســــت عائقــــًا أمــــام التحــــالف إذا مــــا تــــوفر الهــــدف السياســــي 
والـوطني٬ فعنـدما اتفـق اإلخـوان والشـيوعيون علـى الهـدف تحـالفوا٬ وعنــدما 
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حـالفوا ت ١٩٥٧-١٩٥٦لكن اإلخوان خالل االحـتالل سـنة . اختلفوا افترقوا
هذه  وفي نفس الوقت يتضح أن .مع القوميين وشكلوا جبهة مقاومة موحدة

التحالفات ليست استراتيجية طويلة األمد٬ وليست مبنية على رؤية شـاملة؛ 
 .بقدر ما هي ردات فعل لمواجهة أخطار آنية

عشية انسحاب قوات االحتالل من قطاع �يشير موقف اإلخوان المسلمين  - ١٢
الـــرافض لتـــدويل قطـــاع غـــزة؛ والمطالـــب بعـــودة  -١٩٥٧غـــزة فـــي مـــارس 

اإلدارة المصــرية إلــى غيــاب البعــد الثــأري فــي الســلوك السياســي لإلخــوان٬ 
ـــارات أخـــرى٬  ـــى أي اعتب ـــوطني واألخالقـــي عل وتغليـــب البعـــد السياســـي وال
خاصــة وأن النظــام المصــري كــان قــد حــّل جماعــة اإلخــوان المســلمين ســنة 

 .ها في قطاع غزة٬ وال حق واعتقل نشطاءوعها٬ وأغلق ُشَعَبها وفر ١٩٥٤

يعكــــس تأســــيس حركــــة فــــتح٬ وخــــروج أغلــــب مؤسســــيها مــــن رحــــم جماعــــة  - ١٣
ــــى تطــــوير تنظيرهــــا الفكــــري  اإلخــــوان المســــلمين؛ عــــدم قــــدرة الجماعــــة عل

أي األجيـال التـي �والسياسي بطريقة مقنعـة لألجيـال فـي ظـروف انفتاحهـا 
لفلســـطينيين فـــي ســـافرت إلـــى مصـــر وعملـــت مـــن خـــالل رابطـــة الطـــالب ا

 .وتعرضها للمحنة والمالحقة واالعتقال -مصر

بعد ما تعرضت له حركة اإلخـوان مـن ابـتالءات؛ وخـروج أعـداد كبيـرة مـن  - ١٤
أو مـن القطـاع للعمـل فـي  -وتأسيس حركة فتح�كوادرها إما من الجماعة 

الخليج وهروبا من ظروف المحنة٬ بعد كـل ذلـك لجـأت الحركـة إلـى إعـادة 
٬ ولكــن بطريقــة ســرية٬ وكــان الهــدف المحافظــة علــى الــذات بنــاء تنظيمهــا

 .استعدادًا للحظة انفراج تتيح لها استعادة دورها

لقد أصبح اإلخوان المسلمون في منتصف الخمسينات مـن القـرن العشـرين  - ١٥
القـــوة السياســـية األولـــى فـــي قطـــاع غـــزة٬ لكـــنهم تراجعـــوا تنظيميـــًا وسياســـيًا 

ـــت شـــعبيتهم بشـــكل كبيـــر٬ وبســـر  ـــة٬ وفـــي تفســـيرهم لهـــذا وتآكل عة دراماتيكي
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التراجع فإن قيادات اإلخوان ُيرجعـون السـبب إلـى ضـعف التربيـة٬ ومفـاهيم 
التسـاقط علـى طريـق الــدعوة بسـبب االبـتالءات والمحــن٬ وعـدم فهـم طبيعــة 
الفكرة٬ ظهر هذا في كتاب عبد اهللا أبو عـزة٬ وكـذلك مـن خـالل المقـابالت 

فــي تلــك المرحلــة٬ وبقــي هــذا التبريــر مــع بعــض كــوادر وقيــادات اإلخــوان 
لتــرك الشــباب حركــة اإلخــوان فــي الفتــرات الالحقــة٬ حيــث يقــدم فتحــي يكــن 

وقــد نشــرته �تحلــيًال واســعًا لمــا يســميه ظــاهرة التســاقط علــى طريــق الــدعوة 
وُيرجــع فتحــي  -فــي قطــاع غــزة بشــكل واســع ١٩٨٤حركــة اإلخــوان ســنة 

٬ وعـدم تـوفر ظـروف تنظيميـة يكن أسباب هذه الظاهرة إلى ضعف التربيـة
تســـتوعب الجميـــع٬ واألخـــذ بالرخصـــة٬ والغـــرور٬ وضـــغط المحـــن٬ وضـــغط 
الوجاهــة٬ وال توجـــد أيـــة إشـــارة إلـــى الظـــرف الموضـــوعي الـــذي تغيـــر ســـواء 

 .على الصعيد المحلي أو اإلقليمي أو الدولي

علـى يـد شـباب فـي جيـل متقـارب ال  ١٩٦٧بدأت إعادة التنظيم بعد العـام  - ١٦
٬ وهــــذا جعــــل الحركــــة أكثــــر مــــيًال للتشــــاور فــــي اتخــــاذ القــــرارات يتمــــايزون

٬واالعتماد على اللجان٬ وبناء التنظيم بشكل متـدرج اكتمـل مـع نهايـة سـنة 
١٩٨٧. 

اتســم البنــاء التنظيمــي لحركــة اإلخــوان فــي قطــاع غــزة بالمرونــة مــن حيــث  - ١٧
يــة فــي البدايــة كــان التركيــز علــى الترب(قدرتــه علــى تغييــر أهدافــه المرحليــة 

ـــم أصـــبح مقاومـــة االحـــتالل ٬ واســـتبدالها بأهـــداف أكثـــر )وٕاعـــداد الجيـــل٬ ث
ـــة أن الحركـــة ُمنشـــّدة نحـــو  ـــدة٬ وأثبتـــت التجرب مالءمـــة فـــي الظـــروف الجدي
خدمـــة الهــــدف والتضـــحية باألشــــكال واألســـماء متــــى دعـــت الحاجــــة لــــذلك 

عملت باسـم  ١٩٨٧عملت الحركة باسم المجمع اإلسالمي٬ ثم في نهاية (
وظهــرت المرونــة  فــي القــدرة علــى اســتيعاب ). مقاومــة اإلســالميةحركــة ال

قيادات جديدة٬ والتعافي بسرعة عند غياب قيادات أخرى٬ والتجربـة جعلـت 
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حركـــة اإلخـــوان غيـــر متمحـــورة علـــى شخصـــية قائـــد فـــرد أو جيـــل؛ خاصـــة 
وكــــان مصــــدر  .١٩٨٤عنــــدما تعرضــــت قيــــادات الحركــــة لالعتقــــال ســــنة 

على المبـادرة وٕاعـادة البنـاء٬ ثـم أصـبح االنتخـاب  الشرعية في البداية مبني
 .هو مصدر الشرعية

اتســــم التنظــــيم بالتقــــاء النــــاس علــــى الفكــــرة واعتمــــادهم علــــى المؤسســــات٬  - ١٨
واللجـــــان والهياكـــــل المتعـــــددة٬ ولـــــيس االلتقـــــاء علـــــى الـــــزعيم المؤســـــس أو 

 .الشخصية االعتبارية أو الجيل الرائد

ســرية التنظـــيم٬ وحاولــت الحركـــة بنـــاء اعتمــد التنظـــيم مبــدأ علنيـــة الـــدعوة و  - ١٩
 .معادلة تجمع بين السر الضروري والعلن الواجب

كــان الغالــب علــى الحركـــة نوعيــة مــن القيــادة فــذة فـــي  ١٩٨٧حتــى العــام  - ٢٠
المجال العملي والتنفيذي٬ لكن لم يظهر من بينها قيادات فكرية قادرة على 

 .التنظير الفكري والسياسي

داخل التنظيم ألن منافذ الوصول السلمي لها  لم يحدث صراع على القيادة - ٢١
كانـت مفتوحـة عبـر االنتخابـات٬ وقـد تطــور البنـاء القيـادي لكـي يشـمل فــي 

مجموعـــة مـــن األجيـــال وأهـــل االختصـــاص يمكـــن تصـــنيفها  ١٩٨٧العـــام 
أهــل الســبق والخبــرة مثــل أحمــد ياســين وعبــد الفتــاح دخــان٬ وأهــل : كالتــالي

ــــل صــــالح شــــحاد ــــد مث ــــداخلي الشــــباب والتجدي ة٬ وأهــــل اإلدارة والتنظــــيم ال
إبراهيم اليازوري وأحمد الملح٬ وأهل المهن والثقافـة الحديثـة مثـل إسـماعيل 

 .أبو شنب وعبد العزيز الرنتيسي وٕابراهيم المقادمة

ــــح كــــان  - ٢٢ لــــم يكــــن هنــــاك تشــــكيل ُكَتــــل الضــــغط أو المحــــاور٬ وكــــذلك الترشُّ
 .االنتخابات الداخلية ممنوعًا٬ وٕانما الترشيح هو الذي كان سائدًا في

كــان اتخــاذ القــرارات فــي الغالــب يعتمــد علــى المبــادرة٬ والشــورى بمفهومهــا  - ٢٣
البســيط والمباشــر٬ إضــافة إلــى مــدى تــوفر اإلمكانــات للعمــل المــراد اتخــاذ 
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قـــرار بشـــأنه٬ لكـــن قـــرار العمـــل العســـكري احتـــاج إلـــى تشـــاور أوســـع شـــمل 
 .الداخل والخارج

ي مجال الدعوة مما هو متاح من مدارس حرص اإلخوان على االستفادة ف - ٢٤
ـــل طالبيـــة٬ وكـــانوا يحـــاولون توســـيع الُمتـــاح  ميـــدانيًا٬ وكـــان  ومســـاجد وُكَت
الشــيخ أحمــد ياســين فــي العــادة هــو المبــادر ألغلــب األنشــطة التــي خــاض 
غمارهـا اإلخــوان٬ وبعـد ذلــك تنتقـل المســئولية عـن العمــل إلـى لجنــة ُتشــرف 

 .عليه

ذكرناهــا آنفــًا تشــير إلــى أن هنالــك تغييــرات حقيقيــة نتــائج االنتخابــات التــي  - ٢٥
في نتائج االنتخابات في أكثر من منطقـة مـن منـاطق القطـاع٬ وأن معظـم 

 .مناطق القطاع شهدت حراكًا قياديًا وٕان كان بدرجات متفاوتة

تمكــن اإلخــوان مــن تأســيس تنظــيم نســائي فاعــل٬ اســتطاع خــالل أقــل مــن   - ٢٦
واستطاع اإلخوان إيجاد . ق قطاع غزةعشر سنوات االنتشار في كل مناط

شــبكة متشــعبة مــن الفتيــات المتعلمــات الالتــي يتواجــدن فــي كــل مكــان فــي 
القطـــاع٬ ويـــنقلن رســـالة الحركـــة وينظـــرن ألفكارهـــا ســـواء فـــي المســـاجد أو 

 .المدارس أو الجامعة على حد سواء

اســــتطاع اإلخــــوان إيجــــاد نظــــام تربــــوي فاعــــل قــــادر علــــى إيجــــاد اإلنســــان  - ٢٧
ئدي المـؤمن الـذي يملـك اسـتعدادًا للتضـحية فـي سـبيل المبـدأ٬ رغـم مـا العقا

تعرض له النظام التربوي من انتقادات٬ لكنها لم تكن هي السـائدة٬ وكانـت 
 .القناعة بالنظام التربوي المعمول به كبيرة في أوساط اإلخوان

إن مجمل سياسات االحتالل كانت تستهدف نكران الهوية الوطنية للشـعب  - ٢٨
طيني٬ وتفكيك بنيته االجتماعية٬ وربـط اقتصـاده بـاالحتالل٬ واختـراق الفلس

وٕاضـعاف . منظومته القيمية إلنشـاء شـريحة مـن المنحـرفين٬ أو الالمنتمـين
وجـــاءت هـــذه . البنيـــة االجتماعيـــة حتـــى ال تقـــوى علـــى الصـــمود والمقاومـــة
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السياســـات االحتالليـــة فـــي وقـــت كـــان المجتمـــع الفلســـطيني يشـــهد تحـــوالت 
عيـــة خطيــــرة٬ وتتفكـــك بنيتــــه بفعـــل النكبــــة واللجـــوء٬ وينهــــار التراتــــب اجتما

 .االجتماعي بين شرائحه٬ وتتعدد بداخلها الوالءات واالنتماءات

ـــــروات ملحوظـــــة٬ وتحّســـــنت ظـــــروفهم  - ٢٩ أتيحـــــت الفرصـــــة لألفـــــراد امـــــتالك ث
المعيشـــية مـــن خـــالل العمـــل فـــي الخلـــيج٬ وفـــي المرافـــق االقتصـــادية لدولـــة 

حتالل نهب ثروات البلد وهيمن على اقتصاده٬ ولم يقم االحتالل٬ ولكن اال
 .بمشروعات استثمارية٬ األمر الذي عّزز مكانة الفرد في مقابل المجتمع

لقد وضعت سياسات التوظيف التي انتهجها االحتالل أصـحاب المـؤهالت  - ٣٠
العاليـة٬ والنشــطاء السياســيين خــارج إطـار االســتيعاب٬ وبالتــالي بــدأت هــذه 

وهــيمن االحــتالل علــى جهــاز الوقــف وجعلــه . عــن الهجــرة الكــوادر تبحــث
تابعـــًا لـــه٬ لكنـــه لـــم يـــوفر لـــه األمـــوال الضـــرورية لتشـــغيل المســـاجد٬ فبقيـــت 

 .هيمنة الوقف على المساجد ضعيفة

قام االحتالل بمشاريع إلسـكان الالجئـين تسـتهدف سـحب مبـررات تمسـكهم  - ٣١
ض إدراكهــم بحــق العــودة٬ والكــف عــن ممارســة النضــال مــن أجلــه٬ وتــروي

 .الوطني والسياسي

يظهـــــــر مـــــــن خـــــــالل الدراســـــــة أن معالجـــــــة ســـــــلطات االحـــــــتالل للصـــــــحوة  - ٣٢
اإلســالمية٬ كانــت أكثــر تعقيــدًا ممــا قّدمــه كــًال مــن ربعــي المــدهون٬ رؤبــين 

وأن المســألة لهــا ُبعــد دينــي وسياســي٬ بــل وشخصــي . بــاز٬ ويعــاري وشــيف
ـــة الشـــيخ احمـــد ياســـين الصـــحية ورمزيتـــه الدي ـــة٬ وعـــدم قـــدرة يتعلـــق بحال ني

المخـــابرات اإلســـرائيلية علـــى اختـــراق صـــفوف المتـــدينين بشـــكل يســـمح لهـــم 
بــــالتحكم فــــي هــــذه الظــــاهرة٬ وعــــدم وجــــود خبــــراء لــــدى ســــلطات االحــــتالل 

 .يفهمون الظاهرة اإلسالمية٬ وبالتالي يستطيعون التحكم فيها
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ه سياســـت ا ورد فـــي الدراســـة أن االحـــتالل بنـــىيمكـــن القـــول اســـتنادًا إلـــى مـــ - ٣٣
ــــل فــــي إضــــعاف المجتمــــع الفلســــطيني  ــــة مــــن األهــــداف تتمث ــــق جمل لتحقي
واختراق منظومته القيمية٬ وترويض إدراكه الوطني٬ وٕايجاد قيـادة أو ُنخبـة 
محليــة تُفــّرط فــي الحقــوق الوطنيــة٬ وتهــتم فقــط بتحســين األحــوال المعيشــية 

ات لكــن االحــتالل اتبــع سياســة تعســفية قمعيــة٬ وبــالغ فــي اإلجــراء. لألفــراد
االســتفزازية ضــد مشــاعر النــاس ســواء علــى الصــعيد الشخصــي٬ أو علــى 

وامتنـــع االحـــتالل عـــن اإلنفـــاق علـــى احتياجـــات . مســـتوى الكرامـــة الوطنيـــة
الســــــكان فــــــي المرافــــــق اإلداريــــــة والعامــــــة٬ وألحــــــق االقتصــــــاد الفلســــــطيني 

 .باالقتصاد اإلسرائيلي وجعل األول تابعًا وخادمًا للثاني

أن االحــتالل حـــاول احتــواء حركـــة اإلخــوان المســـلمين٬  تشــير الوقــائع إلـــى - ٣٤
لكنـه كــان مرتبكـًا فــي التعامـل معهــا٬ ووضـع أمامهــا مـن العراقيــل أضــعاف 
مــا بـــدا أنـــه تســـهيالت٬ لكـــن اإلخــوان المســـلمين تمكنـــوا مـــن االســـتفادة مـــن 
وضــعية االحــتالل٬ وأجــادوا التمويــه مــن خــالل تركيــزهم المســتمر علــى أن 

 .األولوية للتربية

يتضــــح مــــن خــــالل الدراســــة أن المجتمــــع الفلســــطيني كــــان يشــــهد تحــــوالت  - ٣٥
بنيويـــة وحراكـــات اجتماعيـــة؛ أضـــعفت قيادتـــه التقليديـــة٬ وأفســـحت المجـــال 

 .لتعدد الوالءات واالنتماءات٬ وفتحت الطريق أمام ظهور قيادة جديدة

اســـتفادت حركـــة اإلخـــوان المســـلمين مـــن بـــروز مجموعـــة مـــن الشخصـــيات  - ٣٦
ثرة٬ وبأدوات بسيطة؛ ولكن فاعلـة٬ عبـر المسـاجد والمؤسسـات القيادية المؤ 

والنقابــات واألعمــال الفنيــة؛ فحققــت تقــدمًا ملحوظــًا فــي مكانتهــا وانتشــارها 
وريادتهــا فــي أوســاط المجتمــع الفلســطيني٬ ومســاهمتها فــي تعبئــة المجتمــع 

 .ضد االحتالل وسياساته٬ وتحريض األجيال على مقاومته
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بــــين حركــــة اإلخــــوان وحركــــة الجهــــاد إلــــى ثالثــــة  يمكــــن تقســــيم الخالفــــات - ٣٧
الجــزء األول مــن االنتقــادات هــو نقــاش حقيقــي خاصــة فيمــا : مجــاالت هــي

يتعلــق بالعمــل مــن أجــل فلســطين واعتبارهــا القضــية المركزيــة٬ لكــن الجــزء 
الثــاني فهــو متــأثر بحالــة الخــالف الــذي جعــل حركــة الجهــاد ُتعــدد أخطــاء 

تمايزهــا٬ وتبحــث لنفســها عــن شــرعية تبــرر وانتقــادات لكــي تبــرر وجودهــا و 
وجودهــا فــي الســاحة اإلســالمية الفلســطينية٬ خاصــة انتقــادات مثــل رفــض 
العمــل المؤسســاتي٬ واالعتــراض علــى موقــف اإلخــوان مــن عــدوان إســرائيل 

ـــى ردة فعـــل اإلخـــوان علـــى مجـــازر ١٩٨٢علـــى بيـــروت ســـنة  ٬ إضـــافة إل
ء الثالـث فهــو تعبيـر عــن أمـا الجــز . النظـام السـوري ضــد اإلخـوان فــي حمـاة

حالـــة مـــن الرومانســـية الفكريـــة فـــي المراحـــل األولـــى لحركـــة ناشـــئة يقودهـــا 
مجموعــــة مــــن الشــــباب األذكيــــاء المتطلعــــين إلــــى مســــتقبل أفضــــل لــــدينهم 
وشعبهم٬ ومنفتحين حديثًا على تجارب وأفكار مختلفة٬ خاصـة فيمـا يتعلـق 

اقـــع العربـــي والفلســـطيني٬ بالتجربـــة اإليرانيـــة ومحاولـــة االقتـــداء بهـــا فـــي الو 
 .ورفض الواقع السياسي العربي والمطالبة بإسقاطه عن طريق الثورة

يمكن القول أن مسألة التنافس الحاد الذي بلغ حد الصراع هو أكثر تركيبًا  - ٣٨
أوًال : مما يتصّور بعض البـاحثين٬ ويمكـن إرجاعهـا إلـى أربعـة عوامـل هـي

ــــذي عاشــــه طــــالب حر  كــــة اإلخــــوان فــــي مصــــر حالــــة االنفتــــاح الفكــــري ال
ومـــــواجهتهم ألســـــئلة جديـــــدة بشـــــأن القضـــــية الفلســـــطينية وممارســـــة العمـــــل 

ثانيـًا اطِّـالع هـؤالء الشـباب علـى االنتقـادات والنقاشـات الداخليـة . العسكري
التـــي يشـــهدها كـــوادر وقيـــادات اإلخـــوان فـــي مختلـــف البلـــدان العربيـــة مثـــل 

الغزالـي وغيـرهم٬ إضـافة أفكار راشد الغنوشي وحسن الترابي والشيخ محمد 
ـــى مجلـــة المســـلم المعاصـــر٬ وبعـــض الكتابـــات اإلســـالمية الفكريـــة مثـــل  إل
كتابات مالك بن نبي٬ كل هذه القراءات جعلت هؤالء الشباب يعتقدون أنـه 
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ال يوجـــد أي أمـــل فـــي أن تتبنـــى حركـــة اإلخـــوان القضـــية الوطنيـــة للشـــعب 
ت لـــبعض هـــؤالء ثالثـــًا بعـــض المشـــاكل الشخصـــية التـــي حـــدث. الفلســـطيني

الطـالب مــع قيــادات أو كـوادر فــي الحركــة؛ جعـل هــؤالء الطــالب ُيســقطون 
كـل مــا اســتمعوا إليــه مـن نقــد علــى واقــع حركـة اإلخــوان المســلمين فــي غــزة 

رابعًا خشية قيادة حركة . لذلك اعتقدوا أن التغيير من الداخل أمر مستحيل
ة تكـرار لتجربـة بـروز اإلخوان أن تكون هذه االنتقادات واألسـئلة هـي بمثابـ

حركــة فــتح٬ ولــذلك تعاملــت قيــادة الحركــة بحــزم مــع األفكــار الجديــدة لــيس 
مــن بــاب القمــع أو العــزوف عــن العمــل مــن أجــل فلســطين٬ وٕانمــا مــن بــاب 
الحرص على وحـدة الحركـة وتماسـكها ونبـذ كـل محـاوالت تفتيتهـا اسـتعدادًا 

 .لخوض المعركة مع االحتالل

العســكري ضــد االحــتالل ال يمكــن حصــره فــي مــن  فيمــا يتعلــق ببــدء العمــل - ٣٩
بــدأ قبــل اآلخــر؟ أو فــي مــن شــّكل عملــه تهديــدًا لســيطرة اآلخــر أو تحريكــًا 
لفعلــه؟ إن قـــراءة مجمــل النقاشـــات بــين اإلخـــوان والجهــاد٬ واالّطـــالع علـــى 
القــرارات التــي اُتخــذت؛ والفعاليــات التــي ُنّظمــت مــن جانــب حركــة اإلخــوان 

ار التحّول نحو بدء العمل العسـكري فـي الثمانينـات المسلمين توضح أن قر 
كـان يشــهد حالــة نضـج متواصــلة ومتصــاعدة؛ بغــض النظـر عمــن بــدأ قبــل 

 .اآلخر

اتســـمت العالقـــة بـــين حركـــة اإلخـــوان وحركـــة فـــتح وســـائر فصـــائل العمـــل  - ٤٠
الوطني بالتعاون أحيانـًا٬ والتنـافس أحيانـًا٬ والصـراع أحيانـًا أخـرى٬ وعنـدما 

لـق بالصــراع مـع االحــتالل كـان يحــدث التعـاون وأمثلــة ذلــك كـان األمــر يتع
مـــؤتمر معارضـــة كامـــب ديفيـــد٬ ونضـــال األطبـــاء مـــن أجـــل حقـــوقهم٬ لكـــن 
عندما كان يتعلق األمر بالسيطرة على أمـاكن النفـوذ كـان يجـري الصـراع٬ 

 .ومثال ذلك ما حدث في الجامعة اإلسالمية
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فــي قطــاع غــزة لــم يســر  يمكــن القــول أن تطــور العالقــة بــين اإلخــوان وفــتح - ٤١
وفـــق خـــط تصـــاعدي أو تنـــازلي واحـــد٬ ســـواء نحـــو التعـــاون أو التنـــافس أو 
الصــراع٬ ففــي أوج الخــالف حــول الجامعــة اإلســالمية كــان يجــري التنســيق 

 .إلضراب األطباء

يظهــر مــن خــالل الدراســة أن عالقــة فصــائل م ت ف لــم تكــن علــى نفــس  - ٤٢
فمــثًال فــي نهايــة الســبعينات  المســتوى مــن التعــاون  بينهــا فــي كــل المواقــع٬

ــــات الجمعيــــة  ــــت فصــــائل م ت ف تخــــوض انتخاب ــــات كان ــــع الثمانين ومطل
ـــة مجتمعـــة فـــي  ـــات الطالبي الطبيـــة منفـــردة٬ لكنهـــا كانـــت تخـــوض االنتخاب
الجامعــــة اإلســــالمية٬ وفــــي منتصــــف الثمانينــــات أصــــبح األمــــر معكوســــًا٬ 

بات منفردة٬ بينما وخاضت اُألطر الطالبية التابعة لمنظمة التحرير االنتخا
الكتـــــل النقابيــــــة المهنيـــــة فــــــي األطبــــــاء والمهندســـــين والمحــــــامين خاضــــــت 

ـــم تكـــن ثابتـــة بـــين . االنتخابـــات مجتمعـــة وهـــذا يؤكـــد علـــى أن التحالفـــات ل
اُألطر والفصائل جميعها٬ وأحيانًا كانت تتحكم عوامل عديدة منها الموقف 

ر٬ ومنها حجم القوة السياسي٬ ومنها طبيعة األشخاص الذين يقودون اُألط
التي يمتلكها اإلطار فـي الموقـع٬ وحجـم المصـالح التـي يمكـن أن يتحّصـل 

 .عليها من وراء التعاون أو التنافس أو الصراع

يتضــــح مــــن خــــالل الدراســــة أن اإلخــــوان المســــلمين اتخــــذوا مجموعــــة مــــن  - ٤٣
المواقف بشأن القضـية الفلسـطينية ومشـاريع التسـوية السياسـية٬ فهـم ابتـداًء 

دوا أن قضــــية فلســــطين هــــي إســـالمية بالدرجــــة األولــــى٬ وأنهــــا ال زالــــت أكـــ
بالنسبة لهم القضية األولى بسبب المكانة الدينيـة لفلسـطين٬ وبسـبب الظلـم 
ـــذي تعـــّرض لـــه الشـــعب الفلســـطيني نتيجـــة العـــدوان الصـــهيوني٬ ويبـــرر  ال

أي ضـعف (اإلخوان ضعف اهتمامهم بفلسطين في مطلع الثمانينـات بأنـه 



 

- ۳۷۸  - 
 

نتيجــة للضــربات التــي تعــرض لهــا اإلخــوان منــذ منتصــف القــرن ) ماالهتمــا
 .العشرين٬ وليس ألن فلسطين تراجعت في سلم األولويات عند اإلخوان

يؤكــد اإلخــوان أن فلســطين أرض وقــف إســالمي ال يملــك أحــد حــق التنــازل  - ٤٤
ــــه ال يوجــــد لحــــل القضــــية  ــــر اإلخــــوان أن عنهــــا أو التصــــالح عليهــــا٬ ويعتب

يــق واحــد؛ هــو اإلســالم فكــرة وحركــة وجهــادًا ألنــه القــادر الفلســطينية إال طر 
علــى توحيـــد األمــة وزرع اليقـــين بحتميــة االنتصـــار٬ وألنــه يـــوفر للمســـلمين 

ويســتند اإلخــوان فــي التنظيــر لوجهــة . رؤيــة فــي كيفيــة التعامــل مــع اليهــود
نظـــرهم إلـــى نصـــوص القـــرآن٬ والتجـــارب التاريخيـــة خاصـــة تجربـــة صـــالح 

سطين٬ وقبلها تجارب اليهـود مـع األنبيـاء٬ وبنـي قريظـة الدين في تحرير فل
 .مع سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم

يظهر في خطاب اإلخـوان شـيئًا مـن التـردد بشـأن تعريـف طبيعـة الصـراع٬  - ٤٥
فتارة يعتبرونه عقائـديًا بـين المسـلمين واليهـود٬ وتـارة أخـرى حضـاريًا٬ ومـرة 

 .ثالثة صراع بين حق وباطل

ن اهتموا خالل فترة الدراسـة بتفنيـد المقـوالت المطروحـة مـن يبدو أن اإلخوا - ٤٦
مثــل مقولـــة أن : مختلــف األطــراف بشــان التعامــل مــع القضــية الفلســطينية

فلســــــطين للفلســــــطينيين٬ وأكــــــدوا علــــــى أن فلســــــطين هــــــي قضــــــية العــــــرب 
والمســلمين٬ كمــا رفضــوا الــرأي القائــل بــأن بــدء المعركــة مــع العــدو يتطلــب 

ــــوازن االســــت ــــى تحقيــــق الت ــــك تعليقــــًا للقضــــية عل ــــروا ذل راتيجي معــــه٬ واعتب
المســــتحيل للهــــروب مــــن عمــــل الممكــــن٬ واعتبــــروا أن الجهــــاد هــــو طريــــق 
التحرير٬ وطالبوا بالبدء به قبل الوصول إلى حالة التوازن االستراتيجي مع 

 .العدو

ركـــز اإلخـــوان علـــى ضـــرورة تـــوفير بيئـــة جهاديـــة علـــى المســـتوى الشـــعبي  - ٤٧
أكثــر مــن موضــع إلــى أن العمــل علــى مســتوى األمــة٬ لألمــة٬ وأشــاروا فــي 
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وتحقيق الوجود اإلسالمي فيها على المسـتوى الشـعبي والحكـومي هـو جـزء 
 .مهم من النضال من أجل فلسطين

يحــرص اإلخــوان علــى القــول أنهــم استخلصــوا العبــر مــن التجــارب الســابقة  - ٤٨
٬ وتجربــــة منظمــــة ٬١٩٤٨ وعــــدوان ١٩٣٦للكفــــاح الفلســــطيني مثــــل ثــــورة 

لتحريــر الفلســطينية وفصــائلها٬ لكــن يبــدو أن هــذا األمــر يفتقــر للدقــة٬ ومــا ا
كتبــه نشــطاء وقــادة اإلخــوان عــن هــذه التجــارب خــالل فتــرة الدراســة ال يزيــد 
عــن كونــه مقــاالت متواضــعة٬ وال يرقــى إلــى درجــة الدراســات الجــادة التــي 

 .ًتقّيم التجارب وتستخلص العبر

ن األنظمة العربية بسبب موقفها من القضـية تبّنى اإلخوان موقفًا متشددًا م - ٤٩
الفلسطينية٬ ووضع اإلخوان في خطابهم المعلن كافة األنظمـة العربيـة فـي 
كفة واحدة٬ واسـتخدم الخطبـاء والمتحـدثون باسـم اإلخـوان فـي تلـك المرحلـة 

 .عبارات تقترب من حدود تخوين هذه األنظمة

ين بعيــد المنـــال٬ ركــز اإلخـــوان فــي تنظيـــرهم علــى أن هـــدف تحريــر فلســـط - ٥٠
ولهـــذا عملـــوا علـــى نشـــر مفـــاهيم تســـاعد النـــاس علـــى البقـــاء٬ وتنـــبههم إلـــى 
أهميــة اســتمرار الصــراع٬ وٕابقــاء القضــية الفلســطينية حيــة٬ وفضــل الربــاط 

 .والجهاد إلنقاذ فلسطين

يبــدو مــن خــالل مراجعــة أدبيــات اإلخــوان بشــأن مشــاريع التســوية السياســية  - ٥١
شـــاريع التســـوية أوًال بـــأول٬ بـــل كتبوهـــا فـــي أنهـــم لـــم يســـجلوا مـــوقفهم مـــن م

 .كتيباتهم ونشراتهم بأثر رجعي بدءًا من مطلع الثمانينيات

يؤكد اإلخوان أن هنالـك إجمـاع صـهيوني علـى عـدم إقامـة دولـة فلسـطينية  - ٥٢
مســتقلة٬ وأن اليهــود لــن يتوصــلوا مــع الشــعب الفلســطيني إلــى حــل ســلمي 

اب الــدين والحقــوق٬ وأن يســتند إلــى إعــادة األرض٬ بــل ســيكون علــى حســ
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أقصى ما يمكن أن يوافق عليه اليهود هو حكـم ذاتـي للسـكان الفلسـطينيين 
 .في حدود الضفة الغربية وقطاع غزة

الحلـــول "و" مـــؤامرات الصـــلح"ُيســـّمي اإلخـــوان مبـــادرات التســـوية السياســـية  - ٥٣
٬ ويرون أنها تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل٬ "الترويضية

وقــد ســجل اإلخــوان . لمجــال أمــام التطبيــع٬ وتخــدير الــوطن العربــيوفــتح ا
رفضهم لكل مشاريع التسوية وقرارات األمم المتحـدة المتعلقـة بإيجـاد حلـول 

٬ وأولى اإلخوان في خطابـاتهم ٬٢٤٢ و١٨١للقضية الفلسطينية مثل قرار 
 .وكتيباتهم أهمية كبيرة لنقد معاهدة كامب ديفيد

جــادًا بــدأ فــي أوســاط اإلخــوان المســلمين فــي قطــاع يمكــن القــول أن نقاشــًا  - ٥٤
غـــزة بشـــأن اســـتئناف العمـــل العســـكري الجهـــادي ضـــد االحـــتالل٬ وٕاعطائـــه 
األولوية األولى٬ وكان ذلك فـي منتصـف السـبيعينيات٬ خاصـة فـي أوسـاط 

اتخـذ مجلـس شـورى  ١٩٨٠وفـي العـام . الطالب الذين يدرسون في مصـر
 -وبمشــــاركة منــــدوبين عــــن غــــزة�ن حركــــة اإلخــــوان المســــلمين الفلســــطينيي

خــــالل اجتماعــــه فــــي عمــــان قــــرارًا ببــــدء االســــتعداد للعمــــل العســــكري ضــــد 
االحـــتالل٬ بكـــل مـــا يعنيـــه االســـتعداد مـــن تســـليح وتـــدريب وتـــوفير الــــدعم 

شـــــّكل الشـــــيخ أحمـــــد ياســـــين  ١٩٨٢المـــــالي المطلـــــوب لـــــذلك٬ وفـــــي عـــــام 
بهم علـــــى مجموعـــــة عمـــــل ســـــرية لشـــــراء األســـــلحة وتجنيـــــد الكـــــوادر وتـــــدري

 .األسلحة٬ وتمكنت هذه المجموعة من شراء كمية متواضعة من األسلحة

تم ضرب هذه المجموعة ودخل عدد من قياداتهـا وأفرادهـا  ١٩٨٤في عام  - ٥٥
المعتقـــل٬ لكـــن بقـــي آخـــرون خـــارج المعتقـــل بعـــد تمكـــن أحمـــد الملـــح مـــن 

وأصـدرت سـلطات االحـتالل أحكامـًا بالسـجن . الهروب إلـى خـارج فلسـطين
ُوصــفت بأنهــا قاســية مقارنــة مــع قضــايا مشــابهة ُعرضــت  المعتقلــينبحــق 

 .على محاكم االحتالل العسكرية
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بعد خروج الشيخ أحمد ياسين وصالح شحادة مـن المعتقـل تقـرر اسـتئناف  - ٥٦
 -١٩٨٦فـــي نهايـــة عـــام -االســـتعدادات للعمـــل العســـكري٬ وأســـس االثنـــان

جنـــاح عســـكري ك) المجاهـــدون الفلســـطينيون(وبالتعـــاون مـــع آخـــرين جهـــاز 
المجاهــدون (للحركــة٬ ويتضــح مــن التســمية وجــود نــوع مــن التــأثُّر بتجربــة 

 .؛ والتي كانت في ذروة تألقها في الثمانينيات)األفغان

يتضــح مــن خــالل اســتعراض مجمــل التطــورات بشــأن الجهــاز األمنــي٬ أن  - ٥٧
اهتمام اإلخوان بجهاز األمن بدأ بسيطًا في مطلع الثمانينات٬ واقتصر في 

دايــة علــى توعيــة الشــباب بوســائل وأســاليب اإلســقاط األخالقــي واألمنــي الب
وأخـذ الجهـاز يتطـور مـن . الذي تقوم به أجهزة مخابرات سلطات االحـتالل
جهـازًا متماسـكًا فـي  ١٩٨٥خالل المحاولة والخطأ إلى أن أصبح في عام 

جميــــع منــــاطق قطــــاع غــــزة؛ يعمــــل علــــى جمــــع المعلومــــات عــــن مختلــــف 
ويحللهــا ويخــرج باستخالصــات وتوصــيات يقــدمها للقيــادة٬  أوضــاع الحيــاة٬

ويــدرس مــا هــو منشــور مــن كتــب عــن تجــارب أجهــزة المخــابرات ويحــاول 
تدريب الكوادر التـي يجنـدها للعمـل فـي الجهـاز٬ وقـد اسـتفادت الحركـة مـن 

 .تجارب السجون والحركات الوطنية في تطوير وٕانضاج جهازها األمني

أصبح هو مسـئول  ١٩٨٥ين من المعتقل سنة بعد خروج الشيخ أحمد ياس - ٥٨
٬ )مجـد-منظمة الجهـاد والـدعوة(تم تشكيل  ١٩٨٦جهاز األمن٬ وفي عام 

وهـدفها جمــع المعلومـات عــن العمـالء وأمــاكن اإلفسـاد األخالقــي واإلســقاط 
األمنـي ومكافحتهــا٬ وكـان علــى رأس هــذه المنظمـة كــل مـن يحيــى الســنوار 

 .ن الشيخ أحمد ياسينوروحي مشتهى٬ وبمتابعة مباشرة م

تطور عمل جهـاز األمـن واسـتخدمت األجهـزة الحديثـة فـي فعالياتـه وأرشـفة  - ٥٩
معلوماته من كاميرات وكمبيوتر وغيرها٬ وتوّسع عمل الجهاز حتى أصبح 
هــــو المســــئول عــــن ترتيــــب اجتماعــــات قيــــادة الحركــــة وتأمينهــــا٬ وطباعــــة 
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المنتسـبين الُجـدد  المنشورات وتوزيعها٬ وكذلك فحص السالمة األمنيـة لكـل
 .للحركة

بــدأ جهــاز مجــد يختطــف العمــالء ويحقــق معهــم٬  ١٩٨٧وفــي مــارس عــام  - ٦٠
 .وُيعدم من تثبت إدانته بجرائم التخابر مع سلطات االحتالل

إن الجهود التي بذلتها الحركة في المجالين األمني والعسكري تعكس رغبة  - ٦١
هــا تبقــى فــي إطــار فــي العمــل٬ وتوجهــًا نحــو االنتقــال لمواجهــة المحتــل٬ لكن

العمـل األولـي البسـيط٬ خاصـة إذا مـا قـورن بإمكانيـات االحـتالل وأســاليبه٬ 
وحتى اندالع االنتفاضة كانت الحركة في إطار التجهيز واإلعداد٬ وكانت 
تتلمس الطريق٬ تحاول النحت في الصخر٬ وتأسيس عمل عسكري وأمني 

ســـكري التـــي مـــن تحـــت الصـــفر٬ خاصـــة وأن تجـــارب المقاومـــة والعمـــل الع
 .خاضتها الحركة في السابق لم ُيسّجل منها شئ٬ وبالتالي لم ُيستفاد منها

يتضــح مــن خــالل اســتعراض وتحليــل جهــود اإلخــوان المســلمين فــي مجــال  - ٦٢
التعبئـــة؛ أن العمـــل التعبـــوي ألجـــل فلســـطين بـــدأ منـــذ مطلـــع الثمانينيــــات٬ 

أنشــــطة وظهــــر هــــذا مــــن خــــالل النشــــرات واألناشــــيد واحتفــــاالت األفــــراح٬ و 
المجــالس الطالبيــة علــى صــعيد معــارض الصــناعات الوطنيــة أو النــدوات 

وبعض اإلصدارات التي كانت تصدر في فلسـطين٬ أو تلـك . والمهرجانات
التــي كانــت تصــدر خــارج فلســطين ثــم ُتجلــب إلــى األرض المحتلــة بغــرض 

 .التعبئة والتوعية والتثقيف

ربـي٬ إضـافة إلـى خيانـة ركزت عملية التعبئة على إظهار عجـز النظـام الع - ٦٣
بعـــض أطرافــــه٬ والتركيـــز علــــى أن الشـــعوب بخيــــر٬ ولـــوال المــــؤامرة وهــــدر 
اإلمكانيــات لتغيــرت نتــائج الحــروب٬ ورّكــزت التعبئــة علــى الــدعوة للمقاومــة 

 .واعتبارها ممكنة
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وشـــــدد اإلخـــــوان فـــــي هـــــذا المجـــــال علـــــى االرتبـــــاط الوثيـــــق بـــــين اإلســـــالم  - ٦٤
السياسية التي اعتبروهـا نهجـًا تفريطيـًا وفلسطين٬ وحذروا من نهج التسوية 

بالحقوق٬ كما أبرزوا دور اإلسالم الجهادي من أجل فلسطين في العصور 
 .التاريخية المختلفة

ويظهــر بوضــوح أن التعبئــة اتخــذت مجــالين رئيســيين أولهمــا نظــري يتعلــق  - ٦٥
بمعالجــــة المفــــاهيم واألفكــــار التــــي تُبــــث عبــــر الكتــــب والنشــــرات والمــــواعظ 

د واالحتفاالت٬ أما المجال الميداني فكان عمليًا ميـدانيًا٬ حيـث بـدأ واألناشي
توجيــه عناصــرهم لالشــتباك مــع  ١٩٨٦اإلخــوان وبقــرار رســمي منــذ العــام 

قــــوات االحــــتالل فــــي المــــدارس والجامعــــات والشــــوارع٬ كمــــا أنهــــم اختبــــروا 
قدرتهم في مجال تحريك الشارع من خالل الـدعوة لإلضـرابات العامـة ضـد 

ت االحتالل التعسـفية٬ وقـد لقيـت هـذه اإلضـرابات تجاوبـًا جماهيريـًا؛ سياسا
شّجع اإلخوان على المضي قـدمًا فـي العمـل علـى تحريـك الشـارع لمواجهـة 

 .االحتالل

تزامنت جهود اإلخوان التعبوية ضد االحتالل مع الضـعف التـدريجي لقـدرة  - ٦٦
إضــافة االحــتالل علــى الســيطرة علــى الشــارع الفلســطيني فــي قطــاع غــزة٬ 

إلـــــى تـــــأزُّم مشـــــروع منظمـــــة التحريـــــر٬ وٕاهمـــــال األنظمـــــة العربيـــــة للقضـــــية 
الفلســطينية٬ وشــعور النــاس بمــرارة ظلــم االحــتالل٬ لكــن كــل هــذا تــزامن مــع 
ـــــدى الشـــــباب  ـــــى العمـــــل ل ـــــالنفس والقـــــدرة عل حالـــــة متعاظمـــــة مـــــن الثقـــــة ب
الفلســطيني فــي قطــاع غــزة٬ خاصــة وأن هــذا الجيــل اختبــر قــدرات ســلطات 

الل٬ ومواطن الضعف الذي يعاني منها مجتمع االحـتالل مـن خـالل االحت
 .١٩٤٨العمل داخل فلسطين المحتلة عام 

ــر االنتفاضــة فــي  - ٦٧ ٬ لكنهــا ١٩٨٧-١٢-٩حركــة اإلخــوان المســلمين لــم تُفجِّ
ــر الغضــب الشــعبي كانــت قــد أكملــت اســتعدادات االنتقــال نحــو  لحظــة تفجُّ
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وعمل منظم  ؛بقرار في الميدانالحتالل٬ ونزلت للعمل مواجهة شاملة مع ا
 .منذ اللحظة األولى الندالع االنتفاضة

ـــــاريخ اإلخـــــوان  ١٩٨٧شـــــهد شـــــهر ديســـــمبر  - ٦٨ ـــــدة فـــــي ت ـــــة جدي بدايـــــة مرحل
المســلمين الفلســطينيين عنوانهــا الــرئيس مقاومــة االحــتالل٬ وعمــل اإلخــوان 

٬ ولـــم يشـــهد مـــيالد )حمـــاس�حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية (فيهـــا تحـــت اســـم 
 .ة على اإلطالقحركة جديد

أصدر اإلخوان باسم حركة المقاومة اإلسالمية مجموعـة مـن البيانـات قبـل  - ٦٩
االنتفاضـــة٬ وكـــان أشـــهر هـــذه البيانــــات٬ ذلـــك البيـــان الـــذي اشـــتمل علــــى 
مجموعــــة مــــن التوجيهــــات تكشــــف مخططــــات المخــــابرات اإلســــرائيلية فــــي 

  .إسقاط الشباب وُسُبل مواجهتها
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  المصادر والمراجع
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 المصادر والمراجع

  :المخطوطات :أوالً 
والمخطوطـــة موجـــودة بحـــوزة (هـــل فـــي اإلســـالم ثـــورة؟ : فتحـــي الشـــقاقي -١

  ).الباحث
وطـــة موجـــودة بحـــوزة والمخط.(طـــأحمـــاس التجربـــة والخ: يحيـــى الســـنوار -٢

  ).شقيق كاتب المخطوطة
  أشرطة الفيديو :ثانياً 

شريط فيديو لحفـل اإلسـراء والمعـراج الـذي عقـده مجلـس الطـالب بتـاريخ  -١
١٩٨٧-٤-٤.  

 .شريط فيديو عرس عبد الهادي الشيخ خليل -٢

 .شريط فيديو احتفال عرس مهدي النبيه -٣

 .شريط فيديو احتفال عرس شحادة السويركي -٤

  .ازة إسماعيل الخطيبشريط فيديو جن -٥
  اللوائح والقوانين األساسية والوثائق غير المنشورة :ثالثاً 

 .النظام الداخلي لجماعة اإلخوان المسلمين -١

 .القانون األساسي للمجمع اإلسالمي-٢

 .النظام األساسي للجمعية اإلسالمية -٣

 .النظام األساسي والداخلي لجمعية الشابات المسلمات -٤

 .معية نقابة المحامينالقانون األساسي لج -٥

  .أرشيف المجمع اإلسالمي في اإلدارة المدنية لسلطات االحتالل -٦
 .أرشيف الجمعية اإلسالمية في اإلدارة المدنية لسلطات االحتالل -٧

 .أرشيف نقابة المحامين في اإلدارة المدنية لسلطات االحتالل -٨

 .محاضر اجتماعات مجلس إدارة نقابة المهندسين الفلسطينيين -٩
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 ).وهو موجود لدى أسرته. (الحاج ظافر الشوا أرشيف - ١٠

 .تقرير الجمعية اإلسالمية في عامها الثاني - ١١

 .١٩٨٤تقرير أنشطة جمعية الشابات المسلمات سنة  - ١٢

تقريــر أعدتــه القياديــة فــي حركــة حمــاس هــدى نعــيم عــن الحركــة  - ١٣
ــــــداع للدراســــــات  ــــــه فــــــي معهــــــد إب النســــــائية اإلســــــالمية وألقــــــت جــــــزء من

 .٢٠٠٨ضرة في شهر أغسطس االستراتيجية في محا

تقرير صادر عن عمـادة شـئون الطـالب فـي الجامعـة اإلسـالمية  - ١٤
 .٢٠٠٩بغزة عن االنتخابات الطالبية في تاريخ الجامعة عام 

تقريـر لجنـة تقصـي الحقـائق فــي أحـداث جامعـة بيـر زيـت يــومي  - ١٥
١٩٨٣-٦- ٬٥ ٤. 

  نشرات ومنشورات :رابعاً 
ـــــى الســـــاحة الف -۱ ـــــول الســـــلمية عل ٬ ١٩٨٤-١٩٤٨لســـــطينية مشـــــاريع الحل

  .١٩٨٤الرابطة اإلسالمية لطلبة فلسطين٬ الكويت٬ 
ثقافتــــك فـــــي القضـــــية الفلســـــطينية٬ إصــــدار الرابطـــــة اإلســـــالمية لطـــــالب  -۲

 .٬١٩٨٤ ٢فلسطين واالتحاد الوطني لطالب الكويت٬ ط

٬ عـدد ٬١٩٨٣ مايو ٬٥ عدد٬١٩٨٣ يناير ١مجلة الطليعة٬ لندن٬ عدد  -۳
 .٬١٩٨٣ يوليو ٧

ر٬ نشــــرة لمــــرة واحــــدة٬ جمعيــــة الشــــبان المســــلمين٬ القــــدس٬ مجلــــة النــــو   -٤
 . ١٩٨٢فلسطين٬ يونيو٬ 

مجلة النور اإللهي٬ نشرة لمرة واحدة٬ جمعيـة الشـبان المسـلمين٬ القـدس٬  -٥
 .١٩٨٢فلسطين٬ أغسطس٬ 

مجلـــة النـــور اإلســــالمي٬ نشـــرة لمـــرة واحــــدة٬ جمعيـــة الشـــبان المســــلمين٬  -٦
 . ١٩٨٢القدس٬ فلسطين٬ أيار 



 

- ٤۱۹  - 
 

المــنهج اإلصــالحي (ة عــن حركــة الجهــاد اإلســالمي بعنــوان نشــرة صــادر  -۷
 .٬ بدون تاريخ٬ بدون مكان نشر)والنهج الثوري

التجربــــة الفلســــطينية مــــن منظــــور �معركــــة بيــــروت ) ١(دفـــاتر إســــالمية  -۸
 .١٩٨٣إسالمي٬ 

صــوت الجماعــة اإلســالمية٬جريدة طالبيــة تصــدرها الجماعــة اإلســالمية  -۹
  .١٩٨٥أكتوبر ) ٢(عدد 

٬ صــادرة عــن مســجد الجامعــة اإلســالمية ٦اب٬ عــدد مجلــة الشــه -۱۰
 .هـ١٤٠٦بغزة٬ ذو القعدة٬ 

٬ نشـــرة غيــــر دوريـــة تصــــدر عـــن مجلــــس ٤مجلـــة النـــداء٬ عــــدد  -۱۱
 .طالب الجامعة اإلسالمية٬ بدون تاريخ نشر

تقريــر نوثــق صــادر عــن " الجامعــة اإلســالمية بــين البنــاء والهــدم" -۱۲
 .١٩٨٦غزة٬ �مجلس طلبة الجامعة اإلسالمية 

شــــيد الــــدعوة اإلســــالمية لجميــــع المناســــبات٬ إصــــدار مجلــــس أنا -۱۳
 .١٩٨٤طالب الجامعة اإلسالمية بغزة٬ سنة 

يصـدرها مجلـس طلبـة الجامعـة  -النداء٬ نشرة ثقافية غيـر دوريـة -۱٤
 .١٩٨٣اإلسالمية٬ سنة 

صــوت الجامعــة٬ نشــرة غيــر دوريــة تصــدر عــن دائــرة العالقــات  -۱٥
 ٬٢٠ ٬١٩ ٬١٦ ١٤دالعامة في الجامعة اإلسالمية بغزة٬ األعدا

الحقيقة الغائبة٬ نشرة صـادرة عـن الكتلـة اإلسـالمية فـي الجامعـة  -۱٦
 .اإلسالمية بغزة

 .الموقف اإلسالمي الخالد من القضية الفلسطينية -۱۷

 .حيران واألستاذ عمر التلمساني: صادق عبد الرحمن -۱۸
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صــوت العــاملين٬ نشــرة غيــر دوريــة تصــدر عــن لجنــة العــاملين٬  -۱۹
 .هــ١٤٠٧ة٬ شعبان الجامعة اإلسالمية٬ غز 

نشــرة اليقــين الصــادرة عــن حركــة الشــبيبة الطالبيــة فــي الجامعــة  -۲۰
 .١٩٨٤اإلسالمية في شهر أكتوبر 

نشــرة اإلرادة الصــادرة عــن حركــة الشــبيبة الطالبيــة فــي الجامعــة  -۲۱
 .١٩٨٤اإلسالمية في أكتوبر سنة 

نشــرة اإلصــرار الصــادرة عــن حركــة الشــبيبة الطالبيــة فــي فبرايــر  -۲۲
١٩٨٥. 

  :مجموعات وثائقية :سًا◌ً خام
ج٬ دار ٥جمعــة أمــين عبــد العزيــز٬ أوراق مــن تــاريخ اإلخــوان المســلمين٬ -١

  .٬٢٠٠٣ ١التوزيع والنشر اإلسالمية٬ القاهرة٬ مصر٬ط
المســــألة الفلســــطينية ومشــــاريع التســــوية السياســــية : مهــــدي عبــــد الهــــادي -٢

ــــــان٬ ط١٩٧٤ -١٩٣٤ ــــــة العصــــــرية٬بيروت٬ لبن ٬ ٬١ منشــــــورات المكتب
١٩٧٥.  

 الرسائل العلمية :ادساً س

ـــو روميـــة -١ ـــر النظاميـــة فـــي حـــرب : أحمـــد أب دور القـــوات العربيـــة غي
٬ رسالة ماجستير غير منشورة٬ معهد البحوث ١٩٤٨فلسطين سنة 

 .٢٠٠٢والدراسات العربية٬ القاهرة٬ مصر٬ 

-األصـــول-حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي فـــي فلســـطين: أنـــور أبـــو طـــه -٢
تير٬ جامعــة دمشــق٬ ســورية٬ التحــوالت٬ رســالة ماجســ-األيــديولوجيا

 .١٩٩٩سنة 

الدور السياسي للمسجد٬ رسالة ماجسـتير٬ جامعـة : بشير أبو القرايا -٣
 .١٩٩٤القاهرة٬ القاهرة٬ مصر٬ 
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.. جــذورها) حمــاس(حركــة المقاومــة اإلســالمية : خالــد أبــو العمــرين -٤
٬ رســـالة ماجســـتير مـــن ١٩٩٠-١٩٢٠دورهـــا السياســـي .. نشـــأتها 

  .٬١٩٩٤ السودان٬ ديسمبر جامعة الخرطوم٬ الخرطوم
الحركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية فـــي قطـــاع غـــزة تحـــت : زكريـــا عثامنـــة -٥

٬ رســالة ماجســتير غيــر منشــورة٬ ١٩٦٧ -١٩٤٨اإلدارة المصــرية 
 . ١٩٩٩جامعة النجاح الوطنية٬ نابلس٬ 

-١٩٤٨اإلخـــوان المســـلمون فـــي قطـــاع غـــزة : محمـــد أبـــو الـــروس -٦
البحــوث والدراســات  غيــر منشــورة٬ معهــد ماجســتير٬ رســالة ١٩٨٧

 .٢٠٠٧العربية٬ القاهرة٬ مصر٬ 

 الدراسات والمؤلفات :سابعاً 

الفكــــر السياســــي لإلمــــام حســــن البنــــا٬ دار : إبــــراهيم البيــــومي غــــانم -١
 .٬١٩٩٢ ١التوزيع والنشر اإلسالمية٬ القاهرة٬ مصر٬ ط

ســـــيرة ذاتيــــــة٬ مركـــــز الزيتونــــــة -المئذنــــــة الحمـــــراء: إبـــــراهيم غوشـــــة -٢
 .٬٢٠٠٨ ١ات٬ بيروت٬ لبنان٬ طللدراسات واالستشار 

معــالم فــي الطريــق إلــى تحريــر فلســطين٬ مؤسســة : إبــراهيم المقادمــة -٣
 .١٩٩٤اليم٬ غزة٬ فلسطين٬ 

ـــاط٬ دار : ابـــن منظـــور -٤ لســـان العـــرب٬ إعـــداد وتصـــنيف يوســـف خي
 .لسان العرب٬ بيروت٬ لبنان٬ بدون تاريخ نشر

حـدي٬ أحمـد ياسـين الظـاهرة المعجـزة وأسـطورة الت: أحمـد بـن يوسـف -٥
 .المركز العالمي للبحوث والدراسات٬ بدون دار نشر أو سنة نشر

خلفيـات النشـأة -حركة المقاومة اإلسالمية حمـاس: أحمد بن يوسف -٦
وآفــــاق المســــير٬ المركـــــز العــــالمي للبحـــــوث والدراســــات٬ شـــــيكاغو٬ 

 .١٩٨٩الواليات المتحدة األمريكية٬ 
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عـابر أم حـدث -حركة المقاومة اإلسالمية حماس: أحمد بن يوسف -٧
بديل دائم٬ المركز العالمي للبحوث والدراسات٬ دار النشـر والتوزيـع 

 .١٩٩٠اإلسالمية٬ القاهرة٬ مصر٬

معــــارك العــــرب مــــا أشــــبه الليلــــة بالبارحــــة٬ شــــركة : أحمــــد الشــــقيري -٨
 .١٩٧٧كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع٬ الكويت٬ 

وم شـاهد علـى عصـر االنتفاضـة٬ الـدار العربيـة للعلـ: أحمد منصور -٩
٬ ١ودار ابــــن حــــزم للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع٬ بيــــروت٬ لبنــــان٬ ط

٢٠٠٣. 

٬ بــدون دار نشــر٬ بــدون الطريــق إلــى تحريــر فلســطين: أحمــد نوفــل - ١٠
 .سنة نشر

نساء على تقاطع طرق الحركـات النسـوية الفلسـطينية : إصالح جاد - ١١
ــــة والهويــــة اإلســــالمية٬ تعريــــب فيصــــل بــــن  ــــين الوطنيــــة والعلماني ب

لمؤسسـة الفلسـطينية لدراسـة الديمقراطيـة٬ رام اهللا٬ خضراء٬ مـواطن ا
 .٢٠٠٨فلسطين٬ 

دليل المهندس الفلسطيني٬ إصدار نقابـة المهندسـين : أنور عطا اهللا - ١٢
 .١٩٩٩محافظات غزة٬ سنة 

األســلمة والسياســة فــي األرض الفلســطينية المحتلــة٬ : إيــاد البرغــوثي - ١٣
 .١٩٩٠مركز الزهراء للدراسات واألبحاث٬ القدس٬ فلسطين٬ 

األحزاب السياسية في الضفة الغربية في ظل النظام : أمنون كوهين - ١٤
٬ تعريــب خالــد الحســن٬ مطبعــة القادســية٬ ١٩٦٧-١٩٤٩األردنــي 

 .٬١٩٨٨ ١القدس٬ ط

فلســــطين القضــــية الشــــعب الحضــــارة٬ دار : بيــــان نــــويهض الحــــوت - ١٥
 .٬١٩٩١ ١االستقالل للنشر والتوزيع٬ بيروت٬ لبنان٬ ط
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مجموعــــة مــــن خطــــب الشــــيخ عبــــد (هــــة جيــــل المواج: بـــدون مؤلــــف - ١٦
٬ دار بيسـان للنشـر والتوزيـع٬ بـدون )١٩٨٧العزيز عودة قبل العام 

 مكان نشر٬ بدون سنة نشر

-١٩٥٠اإلسالميون الفلسطينيون والقضية الفلسـطينية : بشير نافع - ١٧
٬ مركــــــز فلســــــطين للبحــــــوث والدراســــــات٬ غــــــزة٬ فلســــــطين٬ ١٩٨٠
١٩٩٩. 

نميــة مــوارد الوقــف اإلســالمي ســبل ت: بهــاء الــدين عبــد الخــالق بكــر - ١٨
فـــــي قطـــــاع غـــــزة٬ رســـــالة ماجســـــتير٬ الجامعـــــة اإلســـــالمية٬ غـــــزة٬ 

 .٢٠٠٩فلسطين٬ 

القيـادات والمؤسسـات السياسـية فـي فلسـطين : بيان نويهض الحـوت - ١٩
 .٬١٩٨١ ٬١ بيروت٬ لبنان٬ ط١٩٤٨-١٩١٧

الطبيعـــة الديمغرافيـــة للشـــعب الفلســـطيني٬ ترجمـــة  :جانيـــت أبـــو لغـــد - ٢٠
معيــــــة الدراســــــات العربيــــــة٬ القــــــدس٬ فلســــــطين٬ زيــــــاد الحســــــيني٬ ج

١٩٨٢. 

تكــوين النخبــة الفلســطينية مــن نشــوء الحركــة الوطنيــة : جميــل هــالل - ٢١
الفلسـطينية إلــى مــا بعــد قيــام الســلطة الوطنيــة٬ مؤسســة مــواطن٬ رام 

 .٢٠٠٢اهللا٬ فلسطين٬ 

الجيل الناشئ من -الفلسطينيون الجدد: جون واالش وجانيت واالش - ٢٢
ثم علـي حجـازي٬ األهليـة للنشـر والتوزيـع٬ عمـان٬ القادة٬ ترجمـة هيـ

 .٬١٩٩٤ ١األردن٬ ط

 .١٩٨٨المرأة المسلمة٬ بيروت٬ دار الجيل٬ : حسن البنا - ٢٣

مجموعــة الرســائل٬ دار الكلمـة للنشــر٬ القــاهرة٬ مصــر٬ : حسـن البنــا - ٢٤
٢٠٠٥. 
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ـــــــدعوة والداعيـــــــة٬ دار التوزيـــــــع والنشـــــــر : حســـــــن البنـــــــا - ٢٥ مـــــــذكرات ال
 .١٩٨٦ اإلسالمية٬ القاهرة٬ مصر٬

 -٬ مركــز األبحــاث١٩٦٧ -١٩٤٨قطــاع غــزة : حســين أبــو النمــل - ٢٦
 . ١٩٧٩منظمة التحرير الفلسطينية٬ بيروت٬ لبنان٬ 

ــــــد الحــــــروب - ٢٧ حمــــــاس الفكــــــر والممارســــــة السياســــــية٬ مؤسســــــة : خال
 .٬١٩٩٦ ١الدراسات الفلسطينية٬ بيروت٬ لبنان٬ ط

وكالـة سياسة إسرائيل في المناطق الفلسـطينية المحتلـة٬ : خالد عايد - ٢٨
 .١٩٨٨أبو عرفة للصحافة والنشر٬ القدس٬ فلسطين٬ 

الحلقـة المفقـودة بـين الثـورة الفلسـطينية واالتجـاه : خالد صالح الـدين - ٢٩
 .اإلسالمي٬ بال ناشر وال دار نشر

دروس من -القضية الفلسطينية على مفترق طريقين: راشد الغنوشي - ٣٠
 .١٩٨٣ الثورة الفلسطينية٬ بدون دار نشر٬ بدون مكان نشر٬ سنة

إســــرائيل والضــــفة الغربيــــة٬ مؤسســــة -قــــانون المحتــــل: رجــــا شــــحادة - ٣١
 .٬١٩٩٠ ١الدراسات الفلسطينية وجامعة الكويت٬بيروت٬ لبنان٬ ط

رحلـــة الـــدم الـــذي هـــزم الســـيف ): إعـــداد وتوثيـــق(رفعـــت ســـيد أحمـــد  - ٣٢
األعمال الكاملة للشهيد الدكتور فتحـي الشـقاقي٬ مجلدان٬بـدون دار 

 .نشر أوكان أو سنة نشر

اإلخــوان المســلمون٬ ترجمــة محمــود أبــو الســعود٬ : ريتشــارد ميتشــل - ٣٣
 .٬١٩٧٩ القاهرة٬ مصر٬ ١تعليق صالح أبو رقيق٬ ط

انتفاضـــة٬ ترجمـــة دافيـــد ســـيجف٬ دار : زئيـــف شـــيف وٕايهـــود يعـــاري - ٣٤
  .١٩٩١شوكن للنشر والتوزيع٬ تل أبيب٬ 

-١٩٤٨أصول الحركات السياسية في قطاع غـزة : زياد أبو عمرو - ٣٥
 .١٩٨٧األسوار٬ عكا٬ فلسطين٬  ٬ دار١٩٦٧
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الحركـة اإلســالمية فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة٬ دار .........:  - ٣٦
 .١٩٨٩األسوار٬ عكا٬ 

المجتمــــع المـــــدني والتحــــول الـــــديمقراطي فــــي فلســـــطين٬ .........:  - ٣٧
مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسـة الديمقراطيـة٬ رام اهللا٬ فلسـطين٬ 

١٩٩٥. 

اإلسـالمية وقضـية فلسـطين٬ دار الفرقــان٬  الحركـة: زيـاد أبـو غنيمـة - ٣٨
 .١٩٨٩عمان٬ األردن٬ 

ضـياع أمـة٬ مؤسسـة الرافـد للنشـر والتوزيـع٬ لنـدن٬ : سعيد المسـحال - ٣٩
 .٬١٩٩٤ ١بريطانيا٬ ط

حكومــة عمــوم فلســطين مقــدمات ونتــائج٬ منشــورات : ســميح شــبيب - ٤٠
 .١٩٨٨البيادر٬ القدس٬ 

٬ مصــــر٬ معــــالم فــــي الطريــــق٬ دار الشــــروق٬ القــــاهرة: ســــيد قطــــب - ٤١
 .٬١٩٨٧ ١١ط

االســتيطان ومصــادرة األراضــي فــي : شــريف كناعنــة ورشــاد المــدني - ٤٢
٬ مركـــز الوثـــائق واألبحـــاث فـــي جامعـــة ١٩٨٤-١٩٦٧قطـــاع غـــزة 

 .١٩٨٥بير زيت٬ رام اهللا٬ 

الشـــــيخ أحمـــــد ياســـــين حياتـــــه وجهـــــاده٬ الجامعـــــة : عـــــاطف عـــــدوان - ٤٣
 .٢٠٠٤اإلسالمية٬ غزة٬ فلسطين٬ 

ـــــة الشـــــهيد الـــــدكت............:  - ٤٤ ـــــراهيم المقادمـــــة القائـــــد والداعي ور إب
 .٢٠٠٤المجاهد٬ مركز أبحاث المستقبل٬ غزة٬ فلسطين٬ 

 سياسة اإلدارة المصرية تجاه الحركة اإلسالمية٬............:  - ٤٥

المؤتمر الدولي للسالم في الشـرق األوسـط مواقـف : عامر أبو جبلة - ٤٦
 .١٩٨٨الدول٬ بدون دار نشر٬ عمان٬ األردن٬ 
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مــذكرات الشــهيد الــدكتور عبــد العزيــز الرنتيســي٬ دار : عــامر شــّماخ - ٤٧
 .٬٢٠٠٤ ١التوزيع والنشر اإلسالمية٬ القاهرة٬ مصر٬ ط

األوامـــر العســـكرية اإلســـرائيلية٬ أربعـــة أجـــزاء٬ : عبـــد الجـــواد صـــالح - ٤٨
 .٬١٩٨٦ ١بدون دار نشر٬ ط

مــن فــيض الـــذاكرة الكتــاب األول٬ مركـــز : عبــد الــرحمن عـــوض اهللا - ٤٩
 .٬٢٠٠٨ ١فلسطين٬ ط فؤاد نصار٬ رام اهللا٬

حركـــــة حمـــــاس وعـــــد بـــــالتحرير أم اســـــتمرار : عبـــــد الســـــالم الحايـــــك - ٥٠
 .٢٠٠٣لألزمة٬ مكتبة آفاق للنشر والتوزيع٬ غزة٬ فلسطين٬ 

اإلخــوان المســلمون وقضــية فلســطين فــي القــرن : عبــد الفتــاح دخــان - ٥١
العشرين٬ جزءان٬ مركـز النـور للبحـوث والدراسـات٬ غـزة٬ فلسـطين٬ 

٢٠٠٤. 

 شبهات حول الثورة الفلسطينية: ياسين عبد القادر - ٥٢

مـع الحركــة اإلسـالمية فــي األقطـار العربيــة٬ دار : عبـد اهللا أبـو عــزة - ٥٣
 .١٩٩٢القلم٬ الكويت٬ 

الجمعيــات الخيريـة فـي الضـفة الفلســطينية : عبـد اهللا أحمـد الحـوراني - ٥٤
 .١٩٨٨وقطاع غزة٬ دار الكرمل للنشر والتوزيع٬ عمان٬ األردن٬ 

التربيـة السياســية عنـد جماعــة اإلخــوان : ســالنعثمـان عبــد العزيـز ر  - ٥٥
ـــــــــع والنشـــــــــر  ١٩٥٤-١٩٢٨المســـــــــلمين  ـــــــــي مصـــــــــر٬ دار التوزي ف

 .٬ بدون تاريخ نشر١اإلسالمية٬ القاهرة٬ مصر٬ ط

٬ دار المعـالي٬ ١٩٨٧ -١٩٦٧التحـوالت الفلسـطينية : عمر الغول - ٥٦
 .٬١٩٩٢ ١دمشق٬ سوريا٬ ط

ذا٬ مؤسسـة المتسـاقطون علـى طريـق الـدعوة كيـف ولمـا: فتحي يكن - ٥٧
 .٬١٩٨٤ ١الرسالة٬ بيروت٬ لبنان٬ ط
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االقتصــاد الفلســطيني فــي الضــفة والقطــاع٬ مؤسســة : فضــل النقيــب - ٥٨
 .٬١٩٩٧ ١الدراسات الفلسطينية٬ بيروت٬ لبنان٬ ط

اإلخـــــوان فـــــي حـــــرب فلســـــطين٬ الزهـــــراء لإلعـــــالم : كامـــــل الشـــــريف - ٥٩
 .١٩٨٧العربي٬ القاهرة٬ مصر٬ 

ألوقاف اإلسالمية في فلسـطين سياسة إسرائيل تجاه ا: مايكل دامبر - ٦٠
٬ مؤسســــة الدراســــات الفلســــطينية٬ بيــــروت٬ لبنــــان٬ ١٩٨٨-١٩٤٨

 .٬١٩٩٢ ١ط

فلســطين دراســات منهجيــة فــي القضــية الفلســطينية٬ : محســن صــالح - ٦١
 .٬٢٠٠٣ ١مركز اإلعالم العربي٬ القاهرة٬ مصر٬ ط

 المجمع اإلسالمي في عامه الثامن: بدون مؤلف - ٦٢

بداياتــه وأســباب اغتيالــه٬ مقــدس٬  أســرار -أبــو جهــاد: محمــد حمــزة - ٦٣
 .١٩٨٩غزة٬ فلسطين٬ 

ـــــــد األزعـــــــر - ٦٤ ـــــــان :محمـــــــد خال ـــــــين غـــــــزو لبن المقاومـــــــة الفلســـــــطينية ب
٬ ١واالنتفاضــة٬ مركــز دراســـات الوحــدة العربيـــة٬ بيــروت٬ لبنـــان٬ ط

١٩٩١. 

الطلــــــب علــــــى العمالــــــة الفلســــــطينية فــــــي إســــــرائيل : محمــــــد خليفــــــة - ٦٥
دراســات التنميــة٬ رام برنــامج -واألراضــي المحتلــة٬ جامعــة بيــر زيــت

 .اهللا٬ فلسطين٬ بدون سنة نشر

ـــيم - ٦٦ ـــد الحل اإلخـــوان المســـلمون أحـــداث صـــنعت التـــاريخ : محمـــود عب
٬ اإلســـكندرية٬ دار الــــدعوة٬ )١٩٤٨ -١٩٢٨رؤيـــة مـــن الـــداخل٬ (
 .٬١٩٨٣ ١ط

بالدنــــا فلســـــطين٬ دار الطليعـــــة٬ بيـــــروت٬ : مصــــطفى مـــــراد الـــــدباغ - ٦٧
 .١٩٦٥لبنان٬ 
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علـــــى نضـــــال المـــــرأة الفلســـــطينية  أضـــــواء: نضـــــال محمـــــد الهنـــــدي - ٦٨
٬ دار الكرمـــــل للنشــــــر والتوزيـــــع٬ عمــــــان٬ األردن٬ ١٩٩٢ -١٩٠٣
١٩٩٥. 

حمـــــاس مـــــن الـــــرفض إلـــــى الســـــلطة٬ دار التنـــــوير : نعـــــيم األشـــــهب - ٦٩
 .٬٢٠٠٧ ١للترجمة والنشر والتوزيع٬ رام اهللا٬ فلسطين٬ ط

-األطلــس الفلســطيني: وزارة التخطــيط والتعــاون الــدولي الفلســطينية - ٧٠
 .١٩٩٧فلسطين �٬ غزة ١ت غزة٬ طمحافظا

  
 لمقاالتا :ثامناً 

االتجــاه اإلســالمي الموقــف العــام مــن القضــية : خالــد صــالح الــدين -١
٬ عبــــــــد اهللا النفيســــــــي ١٩٨٦ -١٩٤٩الفلســــــــطينية نقــــــــد وعــــــــرض 

ـــــر( ـــــة مـــــدبولي٬ ): تحري ـــــة مســـــتقبلية٬ مكتب الحركـــــة اإلســـــالمية رؤي
 .١٩٨٩القاهرة٬ مصر٬ 

٬ ١٩٨٧-١٩٢٨ية فــي فلســطين الحركــة اإلســالم: ربعــي المــدهون -٢
 .٬١٩٨٧ أكتوبر ١٨٧ئون فلسطينية٬ عدد 

دور اإلمــام أحمــد ياســين فــي بنــاء : رائــد صــالحة وحمــدي أبــو ليلــة -٣
المســاجد والخــدمات االجتماعيــة والمجتمعيــة٬ مــؤتمر اإلمــام الشــهيد 

  .٢٠٠٥أحمد ياسين٬ الجامعة اإلسالمية٬ غزة٬ فلسطين٬ 
ياســــين فــــي المقاومــــة ودعمهــــا٬  دور الشــــيخ أحمــــد: زكريــــا الســــنوار -٤

مؤتمر اإلمام الشـهيد أحمـد ياسـين٬ الجامعـة اإلسـالمية بغـزة٬ غـزة٬ 
٢٠٠٥. 

فــــي قطــــاع غــــزة٬ كميــــل  األوضــــاع االجتماعيــــة: زيــــاد أبــــو عمــــرو -٥
خلفيــــــات  -٬ الشــــــعب الفلســـــطيني فــــــي الـــــداخل)إشـــــراف(منصـــــور 
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االنتفاضــة السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة٬ مؤسســة الدراســات 
  .٬١٩٩٠ ١فلسطينية٬ بيروت٬ لبنان٬ طال

الســلوك القيــادي عــن الشــيخ الشــهيد أحمــد ياســين٬ : محمــد المــدهون -٦
مــؤتمر اإلمــام الشــهيد أحمــد ياســين٬ مجلــدان٬ الجامعــة اإلســالمية٬ 

 .٢٠٠٥غزة٬ 

موقـف الشـيخ أحمـد ياسـين مـن الوحـدة الوطنيـة٬ : نهاد الشيخ خليل -٧
عـــــة اإلســــالمية بغـــــزة٬ مــــؤتمر اإلمــــام الشـــــهيد أحمــــد ياســــين٬ الجام

٢٠٠٥. 

لمحات عن الحركـة اإلسـالمية الجـذور -فلسطين: هاشم عبد الجواد -٨
والحاضـــــر٬ قضـــــايا فكريـــــة٬ األصـــــوليات اإلســـــالمية فـــــي عصـــــرنا 

٬ الكتاب الثالث والرابـع عشـر٬ )إشراف(الراهن٬ محمود أمين العالم 
 .١٩٩٣قضايا فكرية للنشر والتوزيع٬ القاهرة٬ مصر٬ أكتوبر 

  المراجع باللغة العبرية :تاسعاً 
 משלמת שישראל המחיר-הכיבוש היוהרה מחיר: סבירסקי שלמה -1

 .2005. אביב תל. אדוה מרכז. 2005 -1967

٬ ושומרון ביהודה הישראלי הממשל והגזר המקל: גזית שלמה -2
  .٬1985 אביב תל٬ ביתן٬ זמורה

. הטרור לדרך באללה מאמונה חמאס: שקד ורוני שאבי אביבה -3
  .1994. ירושלים. לאור הוצאה כתר

 האסלאם٬ אחרת פלסטינית זהות-חמאס תנועת: ליטבק מאיר -4
-אביב תל אוניברסיטת٬ האזור ליציבות אתגר הפונדמנטליסטי

 ٬1993 אביב תל٬ ואפריקה המזרח ללימודי דיין משה מרכז
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 תנועת של החברתי דיוקנה הירוקה המהפיכה: מילשטין מיכאל -5
 תל. ואפריקה התיכון המזרח יללימוד דיין משה מרכז. החמאס
 .2007. אביב

. 1948 -1945 ישראל בארץ המוסלמים האחים: לבנברג חיים -6
. להיסטוריה הספר בית. מוסמך תואר לקראת גמר עבןדת

 .אביב תל אוניבירסיטת

٬ ירושלים٬ ארגמן הדפסת٬ השלום ותהליך חמאס: שבת יחזקאל -7
1997. 

� למשקל. ופשרה אלימות חמאס זמן: סלע ואברהם משעל שאול -8
. אביב תל. חמד וספרי אחרונות ידיעות של מיסודן לאור הוצאה
1999. 

 בשנים הפלסטינים האסלאמים הגורמים התפתחות: פז ראובן -9
 מהדרישות חלק כמילוי המוגשת גמר עבודת. 1988 -1967
. הרוח למדעי הפקולטה. חיפה אוניברסיטת. מוסמך תואר לקבלת
 .1989 דצמבר. תיכוןה המזרח של להיסטוריה החוג
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4- Mathew levitt: hamas politics, charity, and terrorism in the 
service of jihad, the Washington institute for near east 
policy, Washington, usa, 2006. 

5- Jeroen Gunning: Re-Thinking Western Construction of 
Islamism, Pluralism, Democracy and Theory and Praxis of 
The Islamic Movement in The Gaza Strip, A thesis 



 

- ٤۳۱  - 
 

submitted in partial fulfillment of the  requirements for the 
degree of doctor of philosophy, Centre for Middle Eastern 
and Islamic Studies, University of Durham, 2000. 

6- Mahmood Monshipouri: The PLO Rivalry with Hamas-the 
Challenge of Peace, Democratization and Islamic 
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 .أحمد بحر -٢

 .أحمد ياسين -٣

 .أسامة المزيني -٤

 .إسماعيل أبو شنب -٥
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 .إلهام مراد -٧
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 .ظافر الشوا - ١٩

 .عبد الخالق العف - ٢٠

 .عبد العزيز عودة - ٢١

 .عبد الفتاح دخان - ٢٢

 .عز الدين المصري - ٢٣

 .عزات السويركي - ٢٤

 .عطا اهللا أبو الُسَبح - ٢٥

 .كنعان عبيد - ٢٦

 .محمد شمعة - ٢٧

 .محمد شهاب - ٢٨

  .محمد طه - ٢٩
 .يش النجارمحمد عا - ٣٠

 .موسى أبو حسين - ٣١

 .يحيى موسى العبادسة - ٣٢

 .يوسف عوض اهللا - ٣٣

  الصحف والمجالت :ثاني عشر
-١٢-٬٣ ١٩٨١-١١-٬٣٠ ١٩٨١-١١-٢٩. صــــــــــــــــحيفة القـــــــــــــــــدس -١

٬١٤ ١٩٨١-١٢-٬١٣ ١٩٨١-١٢-٬١٠ ١٩٨١-١٢-٬٥ ١٩٨١-
١٩٨٧-١٢-٬٧ ١٩٨١-١٢-٬١٦ ١٩٨١-١٢-٬١٥ ١٩٨١-١٢.  

-٬٧ ١٩٨٣-٦-٬٥ ١٩٨٣-٥-٬٢٤ ١٩٨٣-٥-١٢. صحيفة الفجـر -٢
١٩٨٦-٩. 

٬ الرابطـة اإلسـالمية للشـباب الفلسـطيني ٥مجلة فلسـطين المسـلمة٬ عـدد  -٣
 .١٩١٨في المملكة المتحدة وٕايرلندا٬ لندن٬ بريطانيا٬ ديسمبر 
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