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عدنان عبد الرحمن �أبو عامر
�أ�ستاذ
جامعة الأمة للتعليم المفتوح

الإخوان الم�سلمون
في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة 1987-1967
• ملخ�ص الدرا�سة
ً
جاءت الدرا�سة لتبحث واقع الإ�سالميين الفل�سطينيين ،وتحديدا جماعة الإخوان الم�سلمين،
ف ��ي الأرا�ض ��ي الفل�سطيني ��ة المحتلة ،بي ��ن عامي  ،1987-1967م ��ن خالل تناوله ��ا لمراحل تطور
عمله ��م ب ��د ًءا بالدعوة والعمل الوعظ ��ي ،وبر ِّد فعلهم عل ��ى هزيمة يونيو  ،1967و�ص ��و ًال للبحث في
�أ�سباب المد الإ�سالمي في الأرا�ضي المحتلة ،بما فيها الأ�سباب الداخلية والعوامل الخارجية ،و�أثر
وج ��ود االحت�ل�ال الإ�سرائيلي لل�ضفة الغربية وقطاع غزة على انت�ش ��ار مظاهر ال�صحوة الإ�سالمية،
واتجاه ��ات الر�أي عقب االحت�ل�ال ،وبما يتع ّلق بظاه ��رة انت�شار الم�ساجد ،وال ��دور القيادي لل�شيخ
�أحم ��د يا�سين في �إر�ساء دور الإخ ��وان الم�سلمين� ،إ�ضافة �إلى �أ�ساليب العم ��ل الإخوانية ،والجوانب
التنظيمي ��ة والمالية لديهم ،وانتها ًء بنظرة الإخوان �إلى العم ��ل الم�سلح �ضد االحتالل الإ�سرائيلي،
وما واكب هذه المرحلة الح�سا�سة من تفاعالت داخل وخارج التنظيم.
ت�سع ��ى الدرا�سة لمناق�شة الجوان ��ب المذكورة �آنف� � ًا وغيرها ا�ستناد ًا �إل ��ى المنهج التاريخي،
ال�سيم ��ا الجانب التحليلي منه ،بعيد ًا عن الطريقة ال�سردية �إال فيما يلزم البحث ،معتمد ًا على عدد
واف ��ر م ��ن الم�صادر والمراجع الجادة ،وعدد م ��ن المقابالت التي �أجريتها ع ��دد من ال�شخ�صيات
المحورية خالل مرحلة الدرا�سة.
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• المقدمة
يجمع الباحثون المتخ�ص�صون في �ش�ؤون الحركة الإ�سالمية في فل�سطين� ،أنها لم تحظ بذات
الم�ست ��وى ال ��ذي حظيت به الق ��وى ال�سيا�سية الأخرى ،ال�سيم ��ا في مراحله ��ا الت�أ�سي�سية والبدايات
الأولى ،وما رافقها من ظروف وحيثيات وعالقات ،ولعل ذلك يعود �إلى عدة �أ�سباب� ،أهمها:
الق ��راءة المو�ضوعية للأحداث ،بمعن ��ى �أن الحركة الإ�سالمية قب ��ل مرحلة ال�سبعينات لمتح ��ظ بذل ��ك الوجود ال�سيا�سي اله ��ام ،بالمقارنة مع منظمة التحري ��ر الفل�سطينية وقواها
ال�سيا�سية.
ع ��دم �إعط ��اء االهتم ��ام للجان ��ب البحثي من جان ��ب الحرك ��ة الإ�سالمية ذاته ��ا ،والت�أريخلم�سيرتها منذ البدايات الأولى ،تحت ذرائع و�أ�سباب غير مو�ضوعية ،مقابل اهتمام القوى
الأخرى بالكتابة عن جهودها مهما كانت متوا�ضعة.
الإهم ��ال المتعمد من الباحثين وو�سائل الإعالم للحرك ��ة الإ�سالمية ،انطالقا من قناعات�سيا�سية مختلفة عن الإ�سالميين ،وتخوف ًا من �أن ي�شكلوا مناف�سا لهم في الم�ستقبل.
الكتاب ��ات التي ظه ��رت في مراحل الحق ��ة لمرحل ��ة الت�أ�سي�س ،ال�سيما بع ��د انطالق حركةالمقاوم ��ة الإ�سالمية حما�س نهاية الثمانينات ،لم تتن ��اول المرحلة الت�أ�سي�سية بالتف�صيل،
مكتفية بالتعريج عليها ،كمقدمة للحديث عن ن�ش�أة ظاهرة الإ�سالم ال�سيا�سي في فل�سطين.
و�أي ��ا كان ��ت الأ�سباب ،ف� ��إن الكتابة ف ��ي تاريخ الإخ ��وان الم�سلمين في الأرا�ض ��ي الفل�سطينية
المحتلة بين عامي  ،1987-1967تكتنفه العديد من المالحظات الهامة ،لعل �أهمها:
مرحل ��ة �أ� -أتت فور وقوع ال�ضفة الغربية وقط ��اع غزة تحت االحتالل الإ�سرائيلي ،وما رافقها
م ��ن تعر� ��ض الفل�سطينيين ل�شتى �ألوان المعاناة والظلم ،وبالتالي فق ��د كانت �إعادة الحياة للتنظيم
الإخوان ��ي مهمة محفوفة بالمخاطر ،ولذلك ي�سجل للثلة الأولى التي اجتمعت للبدء في هذه المهمة
ال�سبق التاريخي ،وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ �أحمد يا�سين.
مرحل ��ة ب -ان�شغ ��ل الم�ؤ�س�س ��ون للتنظيم الإخوان ��ي في الأرا�ض ��ي المحتلة ،بو�ض ��ع اللبنات
الأ�سا�سية للبنية التحتية لهذا الم�شروع الذي قدر له �أن يمتد عقود ًا طويلة ،بما في ذلك الم�ؤ�س�سات
الخيري ��ة باختالف مج ��االت عملها الإغاثية والتعليمي ��ة وال�صحية ،مما هي�أ له ��ا القاعدة ال�شعبية
المت�سعة يوم ًا بعد يوم ،خالل فترة زمنية وجيزة.
• نظرة الإخوان لالحتالل الإ�سرائيلي
�شكلت الحروب بين العرب و«�إ�سرائيل» دور ًا كبير ًا في بروز ال�صحوة الإ�سالمية في الأرا�ضي
الفل�سطيني ��ة المحتل ��ة ،وف ��ي العالم العربي ب�شكل عام ،حي ��ث �أدى انتهاء كل جول ��ة منها ن�صر ًا �أم
هزيم� � ًة� ،إلى ظهور موجة جديدة من ال�صحوة الدينية ،حت ��ى �أن هزيمة  1967التي اعتبرها بع�ض
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الع ��رب «عقاب� � ًا من ال�سم ��اء» على انحرافهم ع ��ن جادة الإ�س�ل�ام� ،أدت �إلى ع ��ودة جماعية للدين
الإ�سالمي.
وقد كان وقع االحتالل الإ�سرائيلي �صعب ًا وقا�سي ًا على الفل�سطينيين في ال�ضفة الغربية وقطاع
غ ��زة ،ومن بينه ��م الإخوان ،الذين اعت ��ادوا العمل ال�سري طيلة فترة الحك ��م الم�صري في القطاع
تحديد ًا بين عامي  ،1967-1948واعتادوا على �أجواء المالحقة والمتابعة ،وبالتالي كانوا �أقدر من
غيرهم على التعامل المبكر مع هذه الظروف التي �أوجدها االحتالل.
ومم ��ا �سه ��ل الأمر على الإخ ��وان في ال�ضفة الغربي ��ة وقطاع غزة� ،أنهم لم يع ��ودوا لوحدهم،
فمئ ��ات الألوف من المواطني ��ن �أ�صبحوا عر�ضة للقمع والمالحقة من قب ��ل �سلطات االحتالل ،وقد
تركزت المالحقة في هذه المرحلة على المنظمات الفدائية التي �شكلت الخطر الراهن على جنود
االحت�ل�ال ،وهي منظمات «فتح والجبهة ال�شعبية وق ��وات التحرير ال�شعبية» التابعة لجي�ش التحرير
الفل�سطيني.
ولمواجه ��ة االحت�ل�ال الداهم ،فقد تداعت قي ��ادات ورموز جماعة الإخ ��وان �إلى اجتماع هام
للتعام ��ل مع الو�ض ��ع الجديد ،وتم اللقاء في �شهر �أيلول �سبتمبر م ��ن عام  1967في منزل المرحوم
محمد خليل الغرابلي بحي ال�شجاعية في مدينة غزة(((.
وقد تركز هذا اللقاء التاريخي الهام على عدة محاور:
 -1اختيار هيئة �إدارية لقيادة الإخوان الفل�سطينيين.
 -2تحديد المنهاج التربوي للعمل به في «الأ�سر الإخوانية»(((.
 -3اتخاذ قرار بك�سب �أع�ضاء جدد ،عن طريق و�سيلتين هامتين:
�أ -الزيارات الفردية من قبل عنا�صر الإخوان للأع�ضاء المر�شحين.
ب -الدرو�س والمواعظ الدينية في الم�ساجد ودور العبادة(((.
ولو�ضع �آلية عملية لتطبيق هذه المحاور ،و�ضع المجتمعون عدة �أهداف �أ�سا�سية تكون منطلق ًا
هام ًا لتحركهم في ظل هذا الواقع الجديد ،وتمثلت هذه الأهداف بالآتي:
 -1محو ال�صورة الم�شوهة عن الإخوان في �أذهان النا�س ،وتجلية �صورة م�شرقة جديدة.
 -1احل�سنات ،حماد ،خمطوط حول ن�ش�أة احلركة الإ�سالمية ،مرج الزهور ،لبنان ،ط� ،1992 ،1ص.3
-2م�صطلح تنظيمي �إخواين ،وهي نظام تربوي �شامل ،يلتقي فيه كل خم�سة �أو �ستة من الإخوان برجل يفرت�ض �أنه �أفقههم يف
الدعوة ،يقر�أون القر�آن ويحفظون منه ،ويدر�سون �شيئ ًا من تف�سريه ،وكذلك احلديث النبوي ،ولديهم منهاج تربوي دعوي من
كتب فقهاء الإخوان كح�سن البنا و�سيد قطب وفتحي يكن وحممد الرا�شد وغريهم ،ويكون اللقاء �أ�سبوعي ًا ،وي�سمى �شيخ الأ�سرة
نقيبا .والغر�ض من الأ�سرة الإخوانية �أن ي�صبح للع�ضو يف التنظيم �إخوة يلتقون دوريا كل �أ�سبوع.
� -3أبو العمرين ،خالد ،حركة حما�س :جذورها ،ن�ش�أتها ،دورها ال�سيا�سي ،جامعة اخلرطوم ،ال�سودان ،ط� ،1994 ،1ص.200
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 -2االنت�شار ال�سريع والوا�سع في المجتمع الفل�سطيني في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ال�سيما
بعد االنكما�ش الطويل الذي ترافق مع الحكم الم�صري للقطاع.
 -3تحدي ��د الموق ��ف ب�صورة وا�ضح ��ة وحا�سمة من االحت�ل�ال الإ�سرائيل ��ي ،وبالتالي تحديد
م�سيرة الإخوان ،ور�أيهم فيما يجري على الأر�ض من وقائع.
 -4ربط �إخوان قطاع غزة بنظرائهم في ال�ضفة الغربية ،وتم ذلك لأول مرة في تاريخ جماعة
الإخوان الم�سلمين في فل�سطين(((.
وم ��ع تر�سخ �أقدام االحتالل الإ�سرائيلي في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ،كان البد للإخوان
من مراجعة مع النف�س ،و�إجراء وقفة مع الذات ،في ظل و�ضع كان المرء يتلفت حوله فال يجد �أحد ًا
من الجيل الجديد يهتم بالإ�سالم.
فالم�سجد ال تجد فيه �شاب ًا �أو �شابين يحافظان على ال�صالة ،وبالتالي لم تكن طريق الإخوان
�سهلة ،وال معبدة بالورود ،ومع ذلك ،فقد بد�أت مجموعة ممن بات يطلق عليهم «ال�شباب الم�سلم»،
يعتبرون طالئع هذا الجيل بالتفكير في الو�ضع القائم ،ووقفوا �أمام مفترق طريقين:
 -1الب ��دء بعملية ح ��رب ع�صابات �ضد االحتالل ،كم ��ا فعلت باقي المنظم ��ات الفل�سطينية،
با�ستعمال نف�س ال�شباب ،الذين تربوا في ظل هذه الأنظمة والأفكار البعيدة عن الإ�سالم.
 -2االنطالق بعملية بعث ح�ضاري �شامل للأمة في �سبيل �إحياء الإ�سالم في نفو�سها ،وبعدها
تكون االنطالقة نحو التحرير(((.
وهك ��ذا ب ��د�أ ف�صل جديد من تاري ��خ الإخوان الم�سلمين ف ��ي الأرا�ضي المحتل ��ة عقب هزيمة
 ،1967حي ��ث �شرعوا بعملية البناء اله ��ادئ للقوة الإ�سالمية ،ولم ي�شاركوا ف ��ي المقاومة الم�سلحة
التي قادتها منظمة التحرير �ضد االحتالل ،مكتفين بالتركيز على �إقامة بنية تنظيمية وا�سعة.
وف ��ي منت�صف ال�سبعين ��ات ،عندما و�صل ��ت الحركة القومي ��ة الفل�سطينية �إل ��ى ذروتها ،كان
الإخوان من�شغلين ب�إقامة بنيتهم االجتماعية وال�سيا�سية(((.
الجدي ��ر بالذك ��ر� ،أن عدد ًا م ��ن الباحثين في ن�ش�أة الحرك ��ة الوطنية الفل�سطيني ��ة يرون ب�أن
ب ��روز حركة المقاومة الفل�سطيني ��ة الم�سلحة ،جاء ليحول دون بروز االتج ��اه الديني كقوة �سيا�سية
ذات ب ��ال ،حيث عانى الإخ ��وان الم�سلمون في قطاع غزة تحديد ًا من حال ��ة �ضعف وت�شتيت ،ب�سبب
�إجراءات المالحقة واال�ضطهاد التي تعر�ضوا لها من قبل الإدارة الم�صرية.
� -1صالح ،حم�سن حممد ,التيار الإ�سالمي يف فل�سطني  ،1948 –1917مكتبة الفالح ,الكويت ,ط� ،1988 ،1ص.21
 -2املقادمة� ،إبراهيم ،معامل يف الطريق �إىل حترير فل�سطني ،م�ؤ�س�سة اليم ،غزة ،ط� ،1994 ،1ص.254
� -3شكيد ،روين ،حما�س من الإميان باهلل �إىل طريق التطرف ،املكتبة امل�صرية الفرن�سية ،القاهرة ،ط� ،1995 ،1ص.51
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كما �أن قيام حركة فتح في �أواخر الخم�سينات �سلبهم خيرة قياداتهم وكوادرهم ،ولذلك كانوا
بحاجة �إلى وقت طويل ال�ستجماع قواتهم ،والعودة �إلى ال�ساحة كقوة �سيا�سية ،الأمر الذي لم يتحقق
�إال في �أواخر مرحلة ال�سبعين َّيات(((.
• التغيير االجتماعي �سابق للحراك ال�سيا�سي
ت�شير الوقائع والأحداث التاريخية �إلى �أن هذه المرحلة تميزت بـ«خفوت» الت�أثير الإخواني في
م�سار الق�ضي ��ة الفل�سطينية على ال�صعيدين ال�سيا�سي والع�سك ��ري ،واتجهت حركتهم في الأرا�ضي
المحتلة نح ��و نظرية «التغيير االجتماعي» ،و�أعطوها الأولوية ف ��ي ن�شاطهم وتحركهم في المجتمع
الفل�سطيني تحت االحتالل.
كما ر�أوا �أن هذا التغيير االجتماعي �سيقود �إلى الحراك ال�سيا�سي ،ولذلك فال بد من �إحداثه
حتى ي�صبح المجتمع نا�ضج ًا لممار�سة المقاومة ال�شاملة لالحتالل ،لأن �أي حركة �ستقاوم االحتالل
ال يمكن �أن ت�صمد بدون توفر الأر�ضية المنا�سبة والمناخ المالئم.
ويمكن �إرجاع هذا الت�صور عند الجماعة �إلى عاملين تاريخيين �أ�سا�سيين:
 -1العام ��ل الأول :تمث ��ل ف ��ي ال�ضرب ��ات ال�شديدة الت ��ي تلقاها الإخ ��وان في بع� ��ض الأقطار
العربي ��ة ،وعل ��ى الأخ�ص في م�صر ،وكانت من العنف وال�شمول لدرج ��ة �أنها طالت معظم العاملين
ف ��ي �صفوفه ��م ،وق�ضت على الكثير م ��ن تنظيماتهم وم�ؤ�س�ساتهم ،الأمر ال ��ذي انعك�س �سلب ًا وب�شكل
وا�ض ��ح على ن�شاط الإخ ��وان الفل�سطينيين ،على �أ�سا� ��س �أنهم غير مف�صولين عملي� � ًا عن �إخوانهم
خارج فل�سطين.
 -2العامل الثاني :تمثل في حملة الت�شويه التي �ش َّنتْها بع�ض الأنظمة العربية والقوى ال�سيا�سية
الت ��ي تحالفت معها ،للت�شهير بالحرك ��ة الإ�سالمية ،وخلق ال�شكوك حوله ��ا ،وقد امتدت ظالل هذه
الحمل ��ة على �شكل حرب �إعالمية ،و�إ�شاعات قوي ��ة ،عملت على ت�شويه �صورة الإخوان الفل�سطينيين
ل ��دى جماهي ��ر ال�شعب ،في الوقت ال ��ذي كان فيه الإ�سالمي ��ون يرزحون في ال�سج ��ون والمعتقالت
العربية(((.
عل ��ى �أية حال ،فقد ق�ضى الإخوان جل وقتهم وجهدهم خالل هذه المرحلة في بناء المجتمع
الفل�سطين ��ي ،و�أ�سهبوا ف ��ي الأحاديث الطويلة عن �أهمية تح�صينه ،و�إع ��داده ب�صورة الزمة لخو�ض
المعرك ��ة ،و�ضرورة تربية الأجيال ،ودور المر�أة الم�سلم ��ة ،ومفاهيم التكافل االجتماعي ،منطلقين
ف ��ي ذل ��ك كله من قاعدة �أ�سا�سية تتمثل ف ��ي �أن بناء المجتمع الم�سلم �ض ��رورة الزمة من �ضرورات
تحرير فل�سطين.
� -1أبو عمرو ،زياد ،احلركة الإ�سالمية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،دار الأ�سوار ،عكا ،ط� ،1989 ،1ص.29
 -2احلمد ،جواد ،درا�سة يف الفكر ال�سيا�سي حلركة حما�س ،مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط ،عمان ،ط�،1988 ،1ص.36
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وهك ��ذا ارتبط مفهوم بن ��اء المجتمع الفل�سطيني بمفه ��وم الجهاد لدى الإخ ��وان الم�سلمين،
و�إ�ستراتيجيته ��م القائمة علي ��ه ،لأن المجتمع هو البيئة التي تنه�ض بم�شروع الجهاد وتحميه ،وتوفر
له عنا�صر اال�ستمرارية والنجاح(((.
كم ��ا �شكلت التوعية ببناء المجتمع �أولوية من �أولوي ��ات الحركة الإ�سالمية ،كونه �أداة التغيير
الرئي�س ��ة في الواقع ،و�أ�سا�س التطوير الح�ضاري والم�ستهدف �ضمن الم�شروع الإ�سالمي ،والمتمثلة
في بناء المجتم ��ع الم�سلم بروابطه المتينة ،وخ�ضوعه لتعاليم الإ�سالم ،و�إبراز النموذج الإ�سالمي
المتمتع بكل المزايا التي يجب �أن تطبق في واقع المجتمعات العربية(((.
وا�ستن ��اد ًا �إل ��ى كل ما تقدم ،ف�إن عملي ��ة البناء االجتماعي على �أ�س� ��س عقائدية ،بح�سب فهم
الإخ ��وان الم�سلمين ،باتت �ضرورية وموازية لعملية مواجه ��ة المحتل وتحرير الأر�ض ،حيث تتكامل
العمليتان وال تتعار�ضان على النحو التالي:
 -1الأولى تح�صين المجتمع بالتربية.
 -2والثانية مواجهة االحتالل بالمجتمع المح�صن.
كم ��ا �أن عمليتي التربية والإعداد� ،صبت خال�صتها في م�صلحة برنامج المواجهة مع المحتل
وتغذيته ،عبر تنمية القيم الدينية الدافعة �إلى البذل والت�ضحية واال�ست�شهاد.
وربما �شكلت الفترة التي تبعت انطالق انتفا�ضة الحجارة �أواخر عام  1987م�ؤ�شر ًا على نجاح
فت ��رة الإع ��داد التي �سبقتها ،فقد �أنتجت م�سي ��رة البناء والإعداد التي بد�أته ��ا الحركة الإ�سالمية،
وق ��ود ًا ثري� � ًا غني ًا في تاريخ الق�ضي ��ة الفل�سطينية ،من حيث �أعداد المعتقلي ��ن والجرحى وال�شهداء
من طالب الكتل الإ�سالمية والجامعة الإ�سالمية ،ومدر�سيها والعاملين فيها ،ومن �شباب الم�ساجد
وروادها و�أئمتها و�أ�شبالها(((.
• �أ�سباب انت�شار الإخوان الفل�سطينيين
يطلق على هذه المرحلة ا�سم «بناء الأنوية ال�صلبة» ،التي تحملت �أعباء الدعوة ،وبناء الهياكل،
وزي ��ادة االنت�شار ،ر�أ�سي ًا و�أفقي ًا ،و�إزالة �آثار حملة الت�شويه التي حورب بها الإخوان الم�سلمون محلي ًا
و�إقليمي ًا.
وفي ظل هذه الأجواء ا�ستمر الن�شاط الإخواني ب�صعوبة بالغة ،وكان �أبرز �سمات هذه المرحلة
قي ��ام ال�شيوخ والوعاظ في الم�ساجد بن�شر الدعوة الإ�سالمية بين النا�س ،خ�صو�ص ًا ال�شباب ،حيث
 -1ماغوو ،بول ،اقتل خالد..اغتيال م�شعل و�صعود حما�س ،الدار العربية للعلوم ،بريوت ،ط� ،2009 ،1ص.56
 -2املركز القومي للدرا�سات والتوثيق ،الندوة ال�سيا�سية:خربات احلركة ال�سيا�سية يف القرن الع�شرين ،غزة ،ط� ،2000 ،1ص.454
� -3صالح ،جهاد ،حما�س ..نظرات يف الفكر واملمار�سة ،مكتبة املنار ،الكويت ،ط� ،1989 ،1ص.73
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قام المكلفون بالعمل التنظيمي بتجنيد من و�صف بـ«ال�شباب ال�صالح» الذي تنطبق عليه ال�شروط.
وم ��ع هزيمة عام  ،1967بد�أ يتبل ��ور فهم جديد لدى الإخوان الم�سلمي ��ن يعطي لل�صراع على
فل�سطين مكانته الواقعية ،حيث مثل الوجود اليهودي ال�صهيوني فيها �أوج التحدي الغربي ال�سيا�سي
للأمتي ��ن العربية والإ�سالمية ،بما في ذلك م ��ن انك�شاف الخطر الثقافي والح�ضاري ال�شامل الذي
مثلت ��ه «�إ�سرائيل» ،لي�س على �أر�ض فل�سطين و�شعبها فقط ،و�إنما على الأمة العربية جمعاء ،ال�سيما
مع و�ضوح التحالف اال�ستراتيجي التام بين الحركة ال�صهيونية والغرب في هجمتهم على الأمة.
ويمك ��ن معرفة عوامل المد الإخواني في الأرا�ض ��ي الفل�سطينية المحتلة في تلك المرحلة من
خالل الأ�سباب التالية:
 -1ح ��رب  :1967الت ��ي �شكل ��ت �صدم ��ة بالن�سب ��ة للفل�سطينيي ��ن خا�صة ،وللع ��رب عامة ،لم
ي�ستطيع ��وا ا�ستيعابها في الفترة الأولى ،ب ��ل يمكن القول �أنها كانت مفاجئة �أكثر من هزيمة ،1948
نظر ًا لأن الأجواء التي �سادت �أثناء النكبة كانت مهي�أة لهزيمة العرب.
كما ا�ستوعب كثير من المثقفين وال�سا�سة العرب تلك الهزيمة ل�سببين:
�أ -طبيعة الأنظمة العربية ال�سائدة في تلك الفترة.
ب -الو�ضع العالمي الذي �سيطرت عليه الدول اال�ستعمارية.
بينم ��ا عا�ش ��ت ال�شع ��وب العربية قبل ع ��ام  1967ن�شوة الم ��د القومي في مرحل ��ة جمال عبد
النا�ص ��ر  ،((( 1970-1918وتعتقد �أن م�س�ألة االنت�صار عل ��ى «�إ�سرائيل» غير قابلة لل�شك ،ومن هنا
كانت المفاج�أة قا�صمة(((.
وم ��ع وقوع الهزيمة ،تو�ضح م�ؤ�شر هام تمثل ف ��ي ف�شل النظم العربية في مواجهة «�إ�سرائيل»،
وبالتال ��ي فقد �أعق ��ب الهزيمة مبا�شرة ،عودة الت�أثير �إلى دائرة ال�ساح ��ة الفل�سطينية ،وبدء �صحوة
�إ�سالمية جديدة فيها ،كان من �أبرز معالمها:
�أ -تراج ��ع المد القومي والي�س ��اري الذي �شكل في فترة من فترات ال�ص ��راع� ،أم ًال تعلقت به
الجماهير الفل�سطينية من �أجل التحرير.
ب -بدء قيادات جديدة من المثقفين ممن ينتمون �إلى �أ�صول اجتماعية �شعبية ،تمار�س دور ًا
-1توىل ال�سلطة يف م�صر بني عامي  ،1970-1954ويعترب قائد ثورة  23متوز � ،1952شجع الثورات يف الوطن العربي ودول �آ�سيا
و�أفريقيا و�أمريكا الالتينية ،ولعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف ت�أ�سي�س منظمة التحرير �سنة  ،1964يعترب من �أهم ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
يف العامل العربي ،عرف عنه قوميته ،واكت�سب الكثري من امل�ؤيدين ،وبالرغم من �أن �صورته كقائد اهتزت �إبان نك�سة � ،1967إال
�أنه ما زال يحظى ب�شعبية وت�أييد كبريين.تويف �سنة  ،1970وكانت �آخر مهامه الو�ساطة لإيقاف �أحداث �أيلول الأ�سود بني الأردن
واملنظمات الفل�سطينية.
 -2الربغوثي� ،إياد ،الأ�سلمة وال�سيا�سة يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،مركز الزهراء للدرا�سات ،القد�س ،ط� ،1990 ،1ص.39
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فعا ًال في حركة الإخوان الم�سلمين.
ت -ل ��م يعد الهدف الأول من ال�صحوة �إقامة الدول ��ة الإ�سالمية فقط ،بل تقاطع معه العامل
الوطني ،بحيث يمكن لل�صدام مع االحتالل �أن يتواكب مع الدعوة لإقامة الدولة الإ�سالمية(((.
وعل ��ى �صعي ��د التيار الإ�سالم ��ي في فل�سطين ،اعتب ��رت حرب « 1967تتويج� � ًا» لهزيمة الفكر
القوم ��ي ،وكانت الكارثة الت ��ي ق�صمت ظهور من و�صفوا في كتابات الإخوان الم�سلمين بـ«الدجالين
من دعاة التحرر والثورية ،والأبطال المزيفين الذين �أذلوا �شعوبهم ،وطاردوا دعاة الإ�سالم ،وزجوا
بال�شب ��اب الطاهر الم�سلم في ال�سج ��ون والمعتقالت ،وحاربوا كل دعوة �إ�سالمية مخل�صة ،و�شجعوا
الف�س ��اد واالنحراف الفك ��ري وال�سلوكي والأف ��كار الم�ستوردة ،فكانت الهزيم ��ة نتيجة طبيعية لهذا
ال�سقوط ،وعقوبة ربانية للأدعياء الطغاة»(((.
 -2الج ��وار الجغراف ��ي في م�صر والأردن :م ��ن خالل ال�شباب الفل�سطين ��ي الذين در�سوا في
جامعات البلدين في �سنوات ال�سبعينيات ،وقد عاد ه�ؤالء الطلبة بعد �أنْ �أ�صبحوا �أطباء ومهند�سين
�إل ��ى ال�ضفة الغربية وقطاع غ ��زة ،ليقوموا بالدعوة على غرار ما عاي�ش ��وا في م�صر والأردن ،حيث
ا�ستم ��ر تدفقهم حتى نهاي ��ة ال�سبعينيات و�أوائ ��ل الثمانينات ،وتحول الو�ض ��ع الإخواني الفل�سطيني
تدريجي ًا �إلى موقع تنظيمي بالغ الأهمية(((.
 -3ظه ��ور النفط في الخليج :ت�أثر الفل�سطينيون بالآالف من �أبنائهم الذين ذهبوا �إلى بلدان
الخلي ��ج العربي ،حيث يتمتع الدين هناك بو�ضع قوي كـ«قانون وثقافة وقيم» ،كما كان ت�أثير الخليج
م ��ن خالل الم�ساعدات المالية الحكومية وال�شعبية التي تدفقت على الأرا�ضي الفل�سطينية ،خا�صة
بعد حرب ت�شرين �أول �أكتوبر .((( 1973
ولي�س خافي ًا �أن بع�ض دول الخليج وخا�صة ال�سعودية ،دعمت العديد من الن�شاطات الإ�سالمية
في فل�سطين� :سواء بناء الم�ساجد ،م�ساعدة الجمعيات الإ�سالمية ،ولجان الزكاة(((.
� -4أح ��داث الثورة الإيراني ��ة :التي �ساهمت من خالل �شعاراته ��ا الإ�سالمية ،والدور القيادي
 -1احلمد ،جواد ،املدخل �إىل الق�ضية الفل�سطينية ،مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط ،عمان ،ط� ،1997 ،1ص.383
� -2أبو عامر ،عدنان ،احلركة الإ�سالمية يف قطاع غزة بني الدعوة وال�سيا�سة ،مركز الإعالم العربي ،القاهرة ،ط� ،2006 ،1ص.43
 -3نافع ،ب�شري ،الإ�سالميون الفل�سطينيون والق�ضية الفل�سطينية ،1980-1950مركز فل�سطني للدرا�سات،غزة ،ط� ،1،1999ص.25
-4تعرف بحرب ت�شرين وحرب يوم الغفران ،ودارت بني كل من م�صر و�سوريا من جانب ،و�إ�سرائيل من اجلانب الآخر ،وبد�أت
بهجوم مفاجئ بتاريخ � 6أكتوبر من قبل اجلي�شني امل�صري وال�سوري على القوات الإ�سرائيلية املرابطة يف �سيناء واجلوالن،
وتوقف �إطالق النار يف � 24أكتوبر ،وهدفت م�صر و�سوريا �إىل ا�سرتدادهما بعد احتاللهما عام  ،1967وانتهت احلرب ر�سمي ًا
بالتوقيع على اتفاقية فك اال�شتباك ،حيث وافقت �إ�سرائيل على �إعادة مدينة القنيطرة ل�سوريا ،و�ضفة قناة ال�سوي�س ال�شرقية
مل�صر ،مقابل �إبعاد القوات امل�صرية وال�سورية من خط الهدنة ،وت�أ�سي�س قوة خا�صة للأمم املتحدة ملراقبة حتقيق االتفاقية.
 -5عمل ،ماجد ،موقف الي�سار الفل�سطيني من التيار الأ�صويل ،جملة ق�ضايا فكرية ،دار الثقافة اجلديدة ،القاهرة� ،1989 ،ص.343
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لعلماء الدين فيها ،في �إعطاء دفعة قوية للعمل ال�سيا�سي الإ�سالمي في فل�سطين.
و�أثبت ��ت هذه الث ��ورة التي اندلعت �أواخر العام  ،1978للمرة الأول ��ى الإمكانية الفعلية لو�صول
الجماهي ��ر الم�ؤمنة �إلى ال�سلطة بوا�سطة «الثورة ال�شعبي ��ة» ،وبالتالي لم ينح�صر ت�أثيرها فقط في
الأهمي ��ة الإ�ستراتيجية لإي ��ران ،لكنها �أثرت على �ش ��كل و�إ�ستراتيجية العم ��ل ال�سيا�سي الإ�سالمي،
وواقعية طموحه(((.
وق ��د ا�ستفاد الإخ ��وان الم�سلمون م ��ن تزايد ت�أثي ��ر ال�صح ��وة الإ�سالمية في العال ��م العربي
تحدي ��د ًا ،والعال ��م الإ�سالم ��ي عام ��ة ،وب ��د�أ المجتم ��ع الفل�سطيني تح ��ت االحتالل يمي ��ل نحو قيم
و�سلوكي ��ات محافظة تلقائي ًا ،فهو مجتمع �أغلبيته العظمى �إ�سالمية ،ويت�أثر بالمناخ الإ�سالمي العام
المحيط به.
ومن الم�ؤ�شرات المرافقة لهذا التحول المتدرج والم�ستمر ،ازدياد عدد الم�ساجد والم�صلين
ب�ص ��ورة ملحوظة ،وت�سارع االلتزام بالمظاه ��ر الإ�سالمية ،كارتداء الأزياء الإ�سالمية من قبل عدد
مت�صاعد من الن�ساء ،و�إطالق اللحى من قبل الرجال(((.
 -5تراج ��ع منظم ��ة التحري ��ر :فق ��د كان لحرب ع ��ام  1982وغ ��زو لبنان من قب ��ل االحتالل
الإ�سرائيلي ،ت�أثير �سلبي على منظمة التحرير بف�صائلها المختلفة ل�سببين:
�أ -خروج المقاومة الفل�سطينية من لبنان.
ب -االن�شقاق الذي حدث في حركة فتح.
ومما �ساهم في انح�سار نفوذ منظمة التحرير ،ما �أعطته التجربة اللبنانية �أوائل الثمانينيات
ف ��ي مقاومة االحتالل الإ�سرائيلي ،وما �صاحبها من عمليات فدائية �ضد الجي�ش الإ�سرائيلي وقوات
«المارينز» الأمريكية ،وبالتالي �أعطى دفعة قوية للتيار الإ�سالمي في فل�سطين.
�إلى جانب ذلك ،فقد عانت الف�صائل الوطنية الفل�سطينية الكثير من الم�شاكل والعقبات التي
تكد�ست �أمامها ،وحالت دون تحقيقها لل�شعارات التي رفعتها ،لعدة �أ�سباب:
�أ -الت ��ردد الكبير والتغيي ��رات الجذرية التي ط ��ر�أت على تلك ال�شعارات ،م ��ن تحرير كامل
الت ��راب الفل�سطيني و�إقامة الدولة العلمانية� ،إل ��ى ت�أ�سي�س دولة فل�سطينية في ال�ضفة والقطاع� ،إلى
االتحاد الكونفدرالي مع الأردن.
ب -التخل ��ي عن تبني الكف ��اح الم�سلح كطريق وحيد لتحرير فل�سطين� ،إل ��ى جعله �أمر ًا هام ًا
ي�سير جنب ًا �إلى جنب مع العمل ال�سيا�سي� ،إلى اعتماد العمل ال�سيا�سي ال�سلمي خيار ًا وحيد ًا.
� -1أبو عمرو ،زياد� ،أ�صول احلركات ال�سيا�سية يف قطاع غزة  ،1967-1948دار الأ�سوار ،عكا ،ط� ،1987 ،1ص.43
 -2اجلرباوي ،علي ،حما�س ..مدخل الإخوان امل�سلمني �إىل ال�شرعية ال�سيا�سية ،الدرا�سات الفل�سطينية ،العدد � ،13ص.75
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ت -وق ��وع ال�شب ��اب الفل�سطيني داخل الأر� ��ض المحتلة وخارجها في ا�ضط ��راب وخيبة �أمل،
وجعلت الكثيرين منهم يجدون في ثبات �شعارات الحركة الإ�سالمية ملج�أ لهم(((.
 -6الطاب ��ع الدين ��ي لل�ص ��راع :بات كثير م ��ن الفل�سطينيين ف ��ي تلك المرحل ��ة مقتنعين ب�أن
ال�ص ��راع مع «�إ�سرائيل» هو �صراع دين ��ي بالأ�سا�س ،و�أن ال�سر الكام ��ن وراء نجاح الإ�سرائيليين هو
تم�سكه ��م بدينه ��م ،مما يجعلهم يعتق ��دون �أن االحتالل الإ�سرائيلي لي�س تهدي ��د ًا للأر�ض فقط ،بل
للهوية الوطنية والثقافية التي ي�شكل الإ�سالم عمودها الفقري.
وازدادت ثقة الفل�سطينيين �أنه كلما زاد الإ�سرائيليون في تطرفهم الديني اليهودي ،كان ذلك
داعي ًا لهم للعودة �إلى الأ�صول الإ�سالمية ،والتم�سك بها �أكثر.
• طفرة بناء الم�ساجد
كان ��ت الأوقاف في ال�ضف ��ة الغربية وقطاع غزة تابعة للحكم الع�سك ��ري الإ�سرائيلي منذ عام
 ،1967حيث ي�شرف �ضابط �إ�سرائيلي على الم�ساجد الحكومية ،مما �أدى �إلى انت�شار ما بات يعرف
بـ«الم�ساج ��د غير الحكومية»� ،أو «الم�ساجد الأهلية» ،وكان يت ��م ف�صل �إمام الم�سجد الحكومي من
عمل ��ه� ،إذا تدخل في ال�سيا�سة بطريقة ال تر�ضي الإ�سرائيليي ��ن ،بينما يبقى العاملون في الم�ساجد
الأهلية بمن�أى عن تدخل االحتالل المبا�شر.
وق ��د �أ�صبحت «الم�ساجد الأهلية» في الأرا�ضي المحتلة معاقل للإخوان الم�سلمين ،بل ن�سبت
�إلى تلك التنظيمات الإ�سالمية ،ح�سب التوجه ال�سيا�سي للإمام والجمهور الذي ي�ؤمها(((.
ولله ��روب م ��ن تدخل �سلط ��ات االحتالل في �ش� ��ؤون الم�ساجد ،قام الأهالي ف ��ي �أحيان كثيرة
بمب ��ادرات �شخ�صيات مح�سوبة على الإخوان الم�سلمين ،بجم ��ع التبرعات وبناء م�ساجد بعيدة عن
�سيط ��رة �ضابط ركن الأوق ��اف وتدخالته ،حيث كان العم ��ل فيها تطوع ًّيا وال يتلق ��ى العاملون فيها
روات ��ب من الحكوم ��ة الإ�سرائيلية ،ولذلك كانت بمن�أى عن التدخ�ل�ات المبا�شرة ،نظر ًا للح�سا�سية
الدينية التي تتمتع بها الم�ساجد ،مما �أك�سبها ح�صانة ن�سبية.
وبي ��ن العامي  1988-1970تم بناء  140م�سجد ًا ،وزاد عددها عن �ستمائة ،فيما لم تزد قبل
االحت�ل�ال الإ�سرائيلي عن المائتين ،وب�صورة �إجمالية فقد بني من الم�ساجد في فل�سطين بعد عام
� 1967أكثر مما بني منذ فتحها الم�سلمون حتى ذلك التاريخ(((.
وق ��د و�ص ��ف الإخوان الم�سلمون فترة ما بعد النك�سة بين العام ��ي  ،1975-1967ب�أنها مرحلة
الم�ساج ��د ،حي ��ث هدفت �إلى بن ��اء الم�ساج ��د ،وا�ستيعاب الجي ��ل وتعبئته ،ولملمة �شتات ��ه ،وت�أطير
 -1الربغوثي� ،إياد ،الإ�سالم ال�سيا�سي يف فل�سطني :ما وراء ال�سيا�سة ،مركز القد�س للإعالم ،القد�س ،ط� ،2000 ،1ص.49

.Zeev Schiff and Ehud Yaari, Intifada: The Palestinian Uprising, Simon & Schuster, 1989,p242 -2

 -3موراي� ،إيان ،الإ�سالم ي�شكل املقاومة يف الأرا�ضي املحتلة ،جريدة القب�س ،الكويت.1987/10/14 ،
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توجهه ،وتركيز عقيدته ،وتعميقها لمواجهة التيار ال�صهيوني(((.
وعلق ��ت مجل ��ة «التايم ��ز» اللندنية عل ��ى ظاهرة زي ��ادة عدد الم�ساج ��د بقوله ��ا�« :إن ال�سبب
الرئي�سي لزيادة عدد الم�ساجد عما كانت عليه في بداية االحتالل هو تنامي التيار الإ�سالمي ،ومن
مظاهر ذلك الأعداد الكبيرة من الم�سلمين الذين ي�أتون لل�صالة في الم�سجد الأق�صى ،مع �أنه لم
يكن ي�ؤدي ال�صالة فيه �سوى عدد قليل جد ًا من الرجال قبل ع�شرين عام ًا»(((.
وهك ��ذا �شكل ��ت الم�ساج ��د في ال�ضف ��ة الغربية وقط ��اع غزة ،رم ��وز ًا حقيقية للهوي ��ة الدينية
واالجتماعية ،لجمهور كبي ��ر من المواطنين في هذه المنطقة ،وعمل الإخوان الم�سلمون منذ بداية
تحركه ��م ،لت�شكيل مراكز تجمع ونقاط انطالق ومالجئ له ��م ،وللخاليا والحلقات التابعة لهم في
هذه الم�ساجد.
و�سعت الحركة «المحرومة» من التعبير ال�سيا�سي العلني� ،إلى ا�ستخدام منابر الم�ساجد ودور
العبادة للتعبير عن �آرائها ومواقفها ،كما �أن هجمات المتطرفين اليهود على الأماكن المقد�سة �أدت
�إلى تقوية تعلق المواطنين بها.
ونج ��ح الإخ ��وان في الو�صول �إل ��ى الم�ساجد عبر �إقام ��ة عالقات طيبة من خ�ل�ال زيارة �أئمة
الم�ساج ��د ،وقيام عنا�صرهم بحم�ل�ات جمع التبرعات وتنظيف الم�ساج ��د ،و�إ�صالح ما يعطل من
�أجهزة فيها ،بحيث باتوا جزء ًا ال يتجز�أ من �أ�سرة الم�سجد ،وال ي�ستطيع الإمام اال�ستغناء عنهم.
وق ��د �أتق ��ن الإ�سالميون اختيار الأوق ��ات المنا�سبة لت�شيي ��د وبناء الم�ساج ��د الجديدة ،حيث
اعت ��ادوا اختيار �أيام ال�سبت ،حيث �إجازة القيادة الع�سكرية الإ�سرائيلية ،ويقومون با�ستدعاء مئات
العمال لأعمال البناء والت�شييد ليكون م�سجد ًا للعائلة �أو الحي في �أقل من �أربع وع�شرين �ساعة.
وق ��د �أو�ضح الم�ست�شرق الإ�سرائيلي «�شالوم هراري» الحق ًا هذه الظاهرة الفريدة بقوله« :في
�صبيحة يوم الأحد ،كنا ن�ستفيق لنرى م�سجد ًا لم يكن موجود ًا يوم الجمعة»(((!
فيم ��ا عبر الدبلوما�س ��ي الأمريكي «دان كرتزر» عن ذلك م�شدوه ًا بالقول :فج�أة ،يكون هناك
(((
مبنى �أخ�ضر و�أبي�ض ،حيث لم يكن موجود ًا في الأ�سبوع ال�سابق».
كم ��ا �سيط ��ر الإخوان الم�سلمون ف ��ي الأرا�ضي المحتل ��ة وفق ًا للتقديرات ،عل ��ى نحو  %40من
�إجمال ��ي الم�ساج ��د حتى عام  ،1987وكان ��ت طرق ال�سيطرة كثي ��رة ومتنوع ��ة ،كالمعونات المالية
والتبرعات ،و�إقامة المكتبات في الم�ساجد.
 -1حيدر ،خليل ،احلركات الإ�سالمية يف الدول العربية ،مركز الإمارات للدرا�سات الإ�سرتاتيجية� ،أبو ظبي ،ط� ،1998 ،1ص.31
 -2جبارة ،تي�سري ،دور احلركات الإ�سالمية يف االنتفا�ضة الفل�سطينية ،دار الفرقان ،عمان ،ط� ،1992 ،1ص.19
 -3معاريف.1985/12/19 ،
 -4يديعوت �أحرونوت.1985/11/28 ،
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ولم يكن للإدارة المدنية الإ�سرائيلية �أية و�سيلة للإ�شراف على ن�شاط الم�ساجد �أو توجيهها،
و�أكد تقريرها لعام � 1985أنه لي�س لديها �أية �سيطرة على الم�ساجد ،وما يجري حولها.
واعتق ��دت �سلط ��ات االحت�ل�ال �أن الم�ساجد لعب ��ت دور ًا موازي� � ًا للدور الذي �أدت ��ه الجامعات
وال�سج ��ون والمعتقالت ،حيث تم تجني ��د الأفراد داخلها ،وزعمت �أن الإخوان الم�سلمين ا�ستخدمت
الم�ساجد ف ��ي ت�أمين تخزين الأ�سلحة القتالية ،نظر ًا لما يوفره طابعها الديني من خ�صو�صية تبعد
عنها ال�شبهات(((.
وفي العام  ،1984كتب الم�سئول الأمني الإ�سرائيلي «�أمنون كوهين» تقرير ًا عن الم�ساجد في
محاولة منه لإعاقة بنائها ،ومقترح ًا حظر بناء �أي م�سجد جديد دون تو�صية من القيادة الع�سكرية
للأرا�ضي المحتلة ،وموافقة القا�ضي المحلي وممثلي الوقف ،وتقديم طالب البناء طلب ًا بالت�صريح
م ��ن اللجنة المحلي ��ة ،وقائمة ب�أ�سم ��اء مجل� ��س الإدارة ،والعاملين بالم�سجد لإج ��راء فح�ص �أمني
عليهم(((.
وطيل ��ة الوقت ،لم يكن الم�سجد مكان ًا للعبادة فقط ،بل تجري فيه معظم الأمور االجتماعية،
فال�صالة فيه ،واالعت�صام �ضد المحتل تحت قبته ،والإفطار الجماعي في �صحنه ،وتوبة العميل في
رحابه((( ،وجمع التبرعات وتوزيع ال�صدقات فيه.
وبالإم ��كان �إدراك ح�سا�سي ��ة دور العب ��ادة عند الحركة الإ�سالمية ،بما مي ��ز الإ�سالميين عن
القوى ال�سيا�سية الأخرى ،بانفرادهم بم�ؤ�س�سة الم�ساجد ،ولم ينازعهم فيها �أحد ،ف�ض ًال عن �أثرها
الكبير في مجتمع �أغلبيته من الم�سلمين كالمجتمع الفل�سطيني(((.
ولذلك ،فقد تعدى دور الم�سجد لأكثر من كونه مكان ًا فقط لل�صالة والعبادة:
�أ -فقد �أ�صبح معق ًال لإقامة الندوات واالجتماعات التي تكون �أحيانا ب�شكل دوري.
ب -وقاعات لتحفيظ القر�آن الكريم ،حيث تتخذ دور القر�آن من الم�ساجد مقرات لها.
ت -و�ساحة لإقامة االحتفاالت الدينية.
ث -وغالب ًا ما يكون له مكتبته الخا�صة.
ج -ويكون له فريقه الريا�ضي الخا�ص ،وتجري مباريات تحت عنوان دوري الم�ساجد.
 -1املدهون ،ربعي ،احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني � ،1987-1928ش�ؤون فل�سطينية ،العدد � ،187أكتوبر � ،1987ص.27
� -2شكيد ،مرجع �سابق� ،ص.76
-3عادة درجت عليها القوى الوطنية تعفو خاللها عن العمالء املرتبطني باالحتالل الإ�سرائيلي ،بحيث يعلن العميل عن توبته
احلقيقية عن التعامل مع �سلطات االحتالل داخل امل�سجد.
4- Ira Lapidus, Islam Political Movements... Patterns of Historical change, University of California
press, 1988 ,p50.
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ح -ول ��ه مجلة حائ ��ط ،وفيه توزع من�شورات االتجاهات الإ�سالمي ��ة ،ومنها تعمم الأخبار التي
تهم الجمهور ،وعلى �أبوابها تعلق الإعالنات الهامة.
خ -وله دور بارز في تنظيم الزيارات الجماعية للم�سجد الأق�صى المبارك.
د -كم ��ا برزت فيه ظاهرة الإفطارات الجماعية ،واالعتكاف ��ات في �شهر رم�ضان ،التي عمت
الكثير من م�ساجد الأرا�ضي المحتلة(((.
عموم� � ًا ،فقد �شكل الم�سج ��د لفترة طويلة ،خا�صة بين العام ��ي  ،1987-1967مركز ًا للتجمع
الديني واالجتماعي والثقافي.
(((
• مركزية ال�شيخ �أحمد يا�سين:
كان ال�شي ��خ �أحمد يا�سين رائد هذه المرحلة ،فقد برع في ا�ستقطاب الفتيان وال�شباب الذين
تتراوح �أعمارهم بين  20-15عام ًا ،وكون له قاعدتين دعويتين في مدينة غزة:
 -1القاعدة الأولى في الم�سجد ال�شمالي بمخيم ال�شاطئ.
 -2القاعدة الثانية في م�سجد العبا�س بحي الرمال.
وكانت الجل�سات الأ�سبوعية بداية لتنظيم ه�ؤالء ال�شباب ،الذين �سيحملون على عاتقهم مهمة
العمل الإ�سالمي في الجامعات الم�صرية والأردنية ،وفي دول الغرب.
ومع التقيد بالعمل الدعوي في هذه المرحلة� ،إال �أن �إ�شارات ذات مغزى ظهرت �أحيان ًا وك�شفت
عن نوايا الإخوان وتطلعاتهم ،وفي مقدمتهم ال�شيخ يا�سين من خالل موقفين هامين:
�أ -فق ��د �سمى ول ��ده الأول «عائد» قبل حرب عام  ،1967ولما توفي ،وجاءه الولد الثاني �سماه
بذات اال�سم ،وجاءت البنت الأولى لي�سميها «عائدة».
ب -عندم ��ا �أ�سن ��دت قوات االحتالل قيادة قطاع غزة �إلى الجن ��رال «�أريئيل �شارون»((( الذي
1- Azzam Tamimi, Hamas: Unwritten Chapters, Hurt Company, 2007,p44.

-2زعيم فل�سطيني ،بد�أ ن�شاطه ال�سيا�سي بامل�شاركة يف املظاهرات االحتجاجية على العدوان الثالثي عام  ،1956و�أظهر قدرات
خطابية وتنظيمية ،وملع جنمه يف غزة ،مما لفت �إليه �أنظار املخابرات امل�صرية ،فاعتقلته ،وظل حبي�س الزنزانة االنفرادية،
ثم �أفرج عنه .بعد هزمية  1967ا�ستمر يف �إلهاب م�شاعر امل�صلني من فوق منابر غزة ،ون�شط يف جمع التربعات ومعاونة �أ�سر
ال�شهداء واملعتقلني ،ثم عمل رئي�س ًا للمجمع الإ�سالمي ،و�أن�ش�أ �أول جمموعة ع�سكرية عام  1984ملقاومة االحتالل� ،إال �أنه اعتقل
وحكم عليه بال�سجن امل�ؤبد ،ومل يطلق �سراحه �إال �ضمن �صفقة تبادل �أ�سرى ،وبعد اندالع االنتفا�ضة �أواخر عام � ،1987أ�س�س
حركة حما�س ،حيث اعتقلته �سلطات االحتالل عدة مرات ،وحكمت عليه بال�سجن مدى احلياة ،و�أفرج عنه يف ت�شرين الأول
 .1997تعر�ض لالغتيال عدة مرات� ،إال �أن يوم االثنني املوافق � 22آذار � ،2004شهد ا�ست�شهاده وهو ابن الـ 65عام ًا ،ب�صاروخ
�إ�سرائيلي حول ج�سده القعيد �إىل �أ�شالء متناثرة.
-3جرنال �إ�سرائيلي ،انخرط يف �صفوف الهاغاناهُ ،ك ّلف بت�شكيل وحدة  101بعد تنفيذ جمزرة قبية ،وتوىل قيادة فرقة مظليني خالل
حرب �سيناء ،ثم ُعينِّ قائد ًا للواء اجلنوب ،وقاد حمالت اغتياالت واعتقاالت �ض ّد املقاومني يف غزة� .سعى لتعميق اال�ستيطان،
و�أقام عالقات مع احلركات اال�ستيطانية ،ومن �أ�شد معار�ضي اتفاقيات «كامب ديفيد» .توىل حقيبة الدفاع يف حكومة «بيغن»،
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ا�ستخ ��دم كل �أ�ساليب القم ��ع والإرهاب للق�ضاء عل ��ى العمل الفدائي في الأرا�ض ��ي المحتلة ،وحين
حو�ص ��ر مخيم ال�شاطئ لالجئي ��ن عدة �أ�سابيع ،وقف يومها ال�شيخ يا�سين على منبر م�سجد العبا�س
ف ��ي خطبة الجمعة ليلهب حما�س النا�س ،حيث خرجت المظاهرة الحا�شدة عقب ال�صالة ،تتحدى
قوات االحتالل ،وتطالب بك�سر الطوق عن المخيم ،في�أمر االحتالل بمنعه من الخطابة(((.
لقد ركز ال�شيخ يا�سين ن�شاطه الحركي الإ�سالمي في ال�سنوات الأولى التي �ضعف فيها الإخوان
الم�سلم ��ون في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ،وتمك ��ن من �إن�شاء هياكل تنظيمية ،وبد�أ بعملية جمع
التبرع ��ات ،وحين �أ�صب ��ح بحوزته مبل ٌغ من المال �أن�ش� ��أ م�سجد ًا �صغير ًا �شم ��ال المخيم ،و�أقام فيه
ف�ص ��و ًال تعليمية ،وبجواره نادي ًا اجتماعي ًا ،وملعب ًا �صغير ًا لكرة القدم ،ونظم الم�سابقات الريا�ضية،
وفي ال�صيف �أقام المخيمات ال�صيفية للأطفال(((.
وقد برز ال�شيخ يا�سين ،وتم ّيز ب�سعة المعرفة ،وقدرته التنظيمية ،وقيادته الجذابة والمحبوبة،
و�شخ�صيت ��ه (الكاريزماتي ��ة) في �أو�ساط �أبن ��اء جيل ال�شباب داخل �س ��كان المخيمات ،وذو ح�ضور
ديني واجتماعي بارز في الأرا�ضي المحتلة.
كم ��ا �ساهمت �صف ��ات التفاني في خدمة النا� ��س ،والعمل على ق�ضاء حوائجه ��م وموا�ساتهم،
والوقوف الدائم �إلى جانبهم ،في ن�شوء حالة من االحترام والتقدير له في معظم الأو�ساط ،و�صلت
ذروته ��ا ف ��ي ال�سعي �إليه لالحت ��كام في المنازعات ،وف� ��ض الخالفات ،وقبول الحك ��م الذي ي�صدر
عنه(((.
وج ��اء النجاح الذي ح�صده الإخوان بزعامة ال�شيخ يا�سين من خالل تو�سيع �صفوف الحركة،
وتعدد ن�شاطها داخل الجماهير ،نظر ًا لعدة �أ�سباب لعل �أهمها ذلك الواقع االجتماعي واالقت�صادي
ال�صع ��ب في ال�ضف ��ة الغربية وقطاع غ ��زة ،الذي يعتبر معظ ��م �سكانهما الجئين م ��ن �أ�صل قروي،
جيل كبير من الجامعات خالل �سنوات ال�سبعيني ��ات والثمانينيات ،و�أ�صابتهم حالة من
و�إنَّ تخ� � ُّرج ِ
الإحباط �إلى حد كبير ب�سبب فقدان الأمل في التقدم االجتماعي واالقت�صادي ،خا�صة تحت �سيطرة
االحتالل الإ�سرائيلي زاد االلتفاف حول الحركة.
ه ��ذه الخلفية المليئ ��ة بالتقاليد الإ�سالمية ،وظروف العي�ش ال�صعب ��ة ،والمح ِبطة من جانب،
وم ��ن جانب �آخر االنفتاح نحو الحداثة ،منح الخيار الإ�سالمي الطريق ال�سهلة ،والتمرد على الواقع
ودعا للتخل�ص من منظمة التحرير ،و�إخراجها من لبنان بالكامل ،ونفذ مذابح �صربا و�شاتيال �سنة  ،1982التي راح �ضحيتها
الآالف من الفل�سطينيني ،ان�سحب من قطاع غزة عام  ،2005وتر�أ�س احلكومة الإ�سرائيلية بني عامي .2006-2001

1- A
 vraham Diskin and Shaul Mishal , Coalition Formation in the Arab World :an Analytical
Perspective, International Interactions, vol. 11, 1984, p44

� -2شا�ؤول م�شعال و�أبراهام �سيلع ،ع�صر حما�س ،دار يديعوت �أحرونوت ،تل �أبيب ،ط� ،1999 ،1ص.154
� -3أبو عمرو ،زياد ،احلركة الإ�سالمية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،عكا ،دار الأ�سوار ،ط� ،1989 ،1ص.33
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االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي للحياة تحت االحتالل الإ�سرائيلي(((.
ونظر ًا لن�شاط ال�شيخ يا�سين في �صفوف الإخوان الم�سلمين ،فقد طاردته ال�سلطات الم�صرية،
و�سجنته عام  1966بتهمة التخريب �ضد النظام الحاكم ،من خالل موجة االعتقاالت التي �صاحبت
�إع ��دام «�سي ��د قطب» في م�ص ��ر ،وعلى عك�س م ��ا حدث مع زمالئ ��ه ،فلم يتم تحويل ��ه �إلى ال�سجن
الع�سكري نظر ًا لظروفه ال�صحية ،بل �أدخل ال�سجن في غزة ،وبعد مرور �شهر �أطلق �سراحه.
وم ��ع ذل ��ك ،فقد كان للعمل الدعوي ال ��ذي �شرع به ال�شيخ يا�سين ورفاق ��ه نتائجه على المدى
البعي ��د ،فما �إن جاء عام انتفا�ض ��ة الحجارة  ،1987حتى كان الإخوان الم�سلمون قد ثبتوا وجودهم
ف ��ي معظم الم�ؤ�س�سات المتواجدة في الأرا�ض ��ي الفل�سطينية المحتلة ،و�أن�ش�أوا م�ؤ�س�ساتهم الخا�صة
بهم في قطاع غزة وال�ضفة الغربية.
�إل ��ى جان ��ب �أن ثقلهم م ��ن «التراكم الكمي» بلغ م ��ا يكفي لإحداث تغيير نوع ��ي حاد ،وكان ال
ب ��د لهذا التغيير �أن يتط ��رق �إلى �سلوكهم العملي تج ��اه االحتالل الإ�سرائيل ��ي ،وتمثل ذلك بحدوث
االنتفا�ض ��ة ،وب�سب ��ب متطلبات الأيديولوجية التي يجب �أن ت�ستمر ب�ش ��كل �أو ب�آخر لدى حركة تعتمد
الدي ��ن منهجها وفكره ��ا وهدفها ،وتعتمد التعبئة الم�ستمرة �ضد اليه ��ود ،التي يجب �أن تتج�سد في
الواقع العملي(((.
• و�سائل و�أ�ساليب الإخوان
يمك ��ن الق ��ول �أن ن�شاط الإخوان الم�سلمين ف ��ي ال�ضفة الغربية وقطاع غ ��زة اقت�صر في هذه
المرحلة بين عامي  1987-1967ب�صورة عامة على الأمور الدينية واالجتماعية ،ولم يكن ذا طابع
�سيا�سي وا�ضح �أو محدد.
�إال �أن تراجع ن�ضال الحركة الوطنية الفل�سطينية ،وبع�ض العوامل الداخلية والخارجية� ،أف�سح
المج ��ال �أمام الجماعة كي تقوم بن�شاط �سيا�سي ملحوظ ،خ�صو�ص� � ًا داخل الجامعات ،وتركز هذا
الن�ش ��اط �أ�سا�س ًا ف ��ي مواجهة �أفكار ونفوذ الف�صائل الوطنية المن�ضوي ��ة في �إطار منظمة التحرير،
والت�ص ��دي لنهجه ��ا العلمان ��ي ،ول ��م يخ�ص�ص �س ��وى جزء من جه ��د الجماعة لمواجه ��ة االحتالل
الإ�سرائيلي مبا�شرة(((.
كم ��ا ا�ستطاع الإخوان الم�سلمون في هذه المرحلة االت�ص ��ال اليومي بالجماهير في الأرا�ضي
المحتلة ،والت�أثير فيها ،من خالل الن�شاطات واالحتفاالت الدينية واالجتماعية ،كذكرى ليلة القدر،
1- Shaul Mishal and Reuven Aharoni , Speaking Stones Communiqués from the Intifada Underground,
Syracuse University Press ,1994 , p40.

� -2أبو عامر ،مرجع �سابق� ،ص.75
� -3أبو عمرو ،زياد ،حما�س خلفية تاريخية و�سيا�سية ،جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،العدد � ،13شتاء � ،1993ص.86
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الإ�سراء والمعراج ،والمولد النبوي وما �شابه.
وم ��ن المعروف �أن االحتف ��االت الدينية ال تخ�ضع ل ��ذات القيود التي تتعر� ��ض لها الن�شاطات
الوطني ��ة وال�سيا�سي ��ة ،ال�سيم ��ا و�أن الإخوان الم�سلمين نجح ��وا في تطوير �أ�سالي ��ب خا�صة في هذه
الن�شاط ��ات واالحتف ��االت ،ال ي�سمح فيها باالختالط �أو الغناء �أو الرق� ��ص ،حيث يجتمع الرجال في
الأعرا�س مث ًال في قاعة ي�ستمعون فيها للآيات القر�آنية والمواعظ� ،أو الأنا�شيد الدينية ،وي�شاهدون
العرو�ض الم�سرحية الإ�سالمية ذات الدالالت والعبر الأخالقية(((.
وهكذا ارتبط بناء المجتمع الفل�سطيني بمفهوم الإخوان الم�سلمين ،و�إ�ستراتيجيتهم القائمة
عل ��ى الجهاد� ،إذ �أن هذا المجتمع ه ��و البيئة التي تحميه وتنه�ض به ،وتوفر له عنا�صر اال�ستمرارية
والنجاح(((.
وبالتال ��ي فقد �أثمرت الن�شاطات الإخوانية في الأرا�ضي المحتلة في فترة ال�سبعينيات ،وظهر
ذلك جلي ًا ب�صورة وا�ضحة ،في النتائج التي �أ�سفرت عنها درا�سة ميدانية �أجريت في الن�صف الأول
م ��ن العق ��د ال�سابع من القرن الع�شرين بين عامي 1972 -1971عل ��ى مجموعة من �أ�صحاب المهن
الحرة في بع�ض المناطق الفل�سطينية ،و�أو�ضحت �أن ما يقرب من  %55ممن تم ا�ستجوابهم ،ف�ضلوا
�أن يدم ��ج الدي ��ن في الحي ��اة االجتماعية ،كما ظل الإ�س�ل�ام هو الإطار المرجع ��ي للغالبية العظمى
منهم(((.
وق ��د وظف ��ت الحركة الإ�سالمي ��ة عدد ًا م ��ن الو�سائ ��ل والأ�ساليب لزي ��ادة مده ��ا وانت�شارها
الجماهيري ،ومنها :
 -1خطب ��اء الم�ساجد :فقد احتل �إمام الم�سجد مكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع ،ولعب
�أدوار ًا ديني ��ة وثقافية واجتماعية مميزة ،وكان ي�شكل لجان ًا لم�ساعدته ،حيث �سيطر �شباب الإخوان
الم�سلمين على ن�صيب كبير منها ،وبد�أت تتراجع من الذاكرة �صورة الإمام الطاعن في ال�سن لتحل
مكانها �صورة الإمام ال�شاب ،كما اختلفت النظرة ال�سائدة للم�سجد على �أنه مكان للعبادة وال�صالة
فقط� ،إلى مكان يلعب دور ًا ن�شط ًا في الحياة المجتمعية.
 -2درو� ��س الوع ��ظ والإر�شاد :من خ�ل�ال حلقات الدرو� ��س ،التي كانت تعطى ف ��ي الم�ساجد
وال�ساح ��ات العام ��ة ،والن ��دوات الدينية� ،إل ��ى جان ��ب المنتدي ��ات االجتماعية ،لتعري ��ف الأع�ضاء
المحتملين على المواعظ والدرو�س الدينية ،ون�شر فكر الإخوان �شفاهة في الحلقات التعليمية.
 -3الأعرا� ��س الإ�سالمية :التي ب ��دت في تلك المرحلة غريبة ،والإقب ��ال عليها �ضعيف ًا ،ونظر
 -1احلروب ،خالد ،حما�س الفكر واملمار�سة ال�سيا�سية ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،بريوت ،ط� ،1996 ،1ص.260
 -2عو�ض خليل ,جذور الإ�سالم ال�سيا�سي يف فل�سطني� ,ش�ؤون فل�سطينية ,العدد  ,227مار�س � ,1992ص.33
 -3م�صطفى ،هالة ،التيار الإ�سالمي يف الأر�ض املحتلة ،جملة امل�ستقبل العربي ،بريوت ،العدد  ،113يوليو � ،1988ص.82
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�إليه ��ا النا� ��س على �أنها م�ؤ�ش ��ر تخلف ورجعي ��ة� ،إال �أن الإخوان بد�أوا من خالله ��ا ين�شرون الم�سرح
الإ�سالم ��ي في مناطق مختلفة من ال�ضفة الغربي ��ة وقطاع غزة ،و�سرعان ما �أ�صبح النا�س كلهم في
�شوق لإقامة هذه الحفالت الإ�سالمية ،حيث حر�ص الإخوان على ت�أ�سي�س العديد من الفرق الفنية،
للن�شيد والم�سرح ،ولديهم اليوم تراث طويل من الإنتاج الفني.
 -4الكت ��ب الإ�سالمي ��ة :التي �أنارت الطري ��ق للقراء في العثور على الح ��ل ال�صحيح لم�ستقبل
�أف�ض ��ل ،والتخل� ��ص من االحتالل ،حيث لج� ��أ الإخوان �إليها ف ��ي ن�شر �أفكاره ��م ،وتو�سيع نفوذهم،
ال�سيما تلك الكتب الدينية ال�صادرة عن قادة الفكر الإ�سالمي(((.
وق ��د اكتظ ��ت رفوف المكتب ��ات الإ�سالمي ��ة بالمئات من ه ��ذه الكتب والأدبي ��ات ،حيث جرى
ا�ستيراد معظمها من الخارج ،ومن �أ�شهرها :ر�سائل الإمام ح�سن البنا ،كتابات �سيد قطب ،محمد
قط ��ب ،محم ��د الغزالي ،ريا�ض ال�صالحي ��ن ،الأربعين النووي ��ة ،المنهج الحركي لل�سي ��رة النبوية،
�سل�سلة العوائق ،الرقائق ،المنطلق ،لعبة الأمم ،الخطر ال�صهيوني ،وغيرها.
وق ��د انت�شرت هذه الكتب في عقدي ال�سبعين ��ات والثمانينات ب�شكل رائج ،حتى �أن دور الن�شر
التي �أرادت زيادة دخلها ،كانت تزيد من طباعة الكتب الإ�سالمية.
وق ��د جرى ن�شر ثماني مجالت ب�شكل منتظم �أو متقطع م ��ن قبل الم�ؤ�س�سات والكتل الطالبية
المختلفة التابع ��ة للإخوان الم�سلمين ،وركزت محتوياتها على الم�سلكي ��ة الفردية ،وو�صف الثقافة
ال�سائ ��دة ب�أنها م�شوهة بفعل ت�أثير الغرب ،والدعوة للع ��ودة �إلى الإ�سالم ،والتحري�ض �ضد الواليات
المتح ��دة واالتحاد ال�سوفيتي ،وتوجيه النقد للق ��وى الوطنية المحلية ،وو�صف االحتالل الإ�سرائيلي
ب�أن ��ه «لعنة �أو عقاب م ��ن اهلل» ،لأن الفل�سطينيين ابتعدوا عن طريق الإ�سالم الحقيقي ،و�إن ال�سبيل
الوحيد للخروج من هذا الم�أزق هو العودة للإ�سالم.
وفيم ��ا يخ�ص المنهاج الترب ��وي للأ�سر الإخوانية ،فقد كانت كتب الفق ��ه وال�سيرة والتف�سير،
والكتب الحركية ،والمن�شورات والدرا�سات التي تناولت الق�ضية الفل�سطينية(((.
 -5لجان الإ�صالح االجتماعي:دخل الإخوان هذا المجال باعتباره من المجاالت االجتماعية
المهم ��ة ،حي ��ث تو�سط المجمع الإ�سالم ��ي لت�سوية النزاعات بين الع�شائر ،ف ��ي مجتمع تقليدي ذي
رواب ��ط عائلية تحددها رابطة الدم كالمجتمع الفل�سطيني ،على �أن يكون للتو�سط والتحكيم المتفق
علي ��ه �آلي ��ة العمل في ت�سوية النزاعات ،وكان للجان الإ�صالح التابع ��ة للمجمع التي ه َّبت للدفاع عن
�أبناء الطبقات ال�ضعيفة والفقيرة� ،أثر ًا كبير ًا منحها قوة جذب داخل هذه الطبقات(((.
 -1الطيب ,توفيق ،احلل الإ�سالمي ما بعد النكبتني ,دار املختار الإ�سالمي للن�شر ,القاهرة ,ط� ،1979 ،1ص.64
 -2ميكن الرجوع �إىل كتاب عبد احلليم حممود :و�سائل الرتبية عند الإخوان امل�سلمني ،دار الوفاء للطباعة ،القاهرة ،ط.1990 ،1
� -3سارة ،فايز ,احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني ..الأيديولوجيا وال�سيا�سة ,امل�ستقبل العربي ,ع ,124يونيو � ,1989ص.61
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 -6العمل الم�ؤ�س�ساتي :عمل الإخوان على تعميم االنت�شار الوا�سع للتيار الإ�سالمي في الأرا�ضي
المحتلة ،من خالل �إن�شاء جمعيات �أهلية ،لإ�ضفاء ال�صبغة القانونية لن�شاطاتهم االجتماعية ،رغم
�أن طلبات لل�شيخ يا�سين ب�إن�شائها رف�ضت من قبل الحكم الع�سكري حتى �سنة  ،1970وب�ضغوط من
قبل �أو�س ��اط تقليدية� ،أن�شئت الجمعية الإ�سالمية كو�سيلة للعم ��ل الجماهيري والديني ،وفتحت لها
فروع ًا في التجمعات ال�سكانية المهمة(((.
 -7الأن�شط ��ة الريا�ضي ��ة :حيث كان الإخ ��وان ي�شرفون عليه ��ا مبا�شرة ،ويعق ��دون البطوالت
والمباري ��ات مع الم�ساجد الأخرى ،وهو ن�شاط كان يغل ��ف بالطابع الدعوي ،حيث ي�سبق المباراة �أو
التدريب در�س خفيف ودعاء ديني ،والأمر ذاته عند انتهاء الن�شاط.
كما وجد عنا�صر الإخوان طعم ًا للريا�ضة في �إطار الم�سجد ،حيث ي�صلون الفجر ،ثم ينزلون
�ساحة الملعب ي�ستمعون �إلى در�س ،لي�س فقط عن طريق مدرب ريا�ضي ،و�إنما مربي يقوم بتوجيهاته
التربوية والأخالقية.
وهكذا �شكلت الريا�ضة عامل جذب ي�ستخدمه الإخوان ال�ستقطاب المزيد من الأن�صار ،فكان
الأخ يج ��د م ��ع الريا�ضة وجبات �إيمانية ،وجرعات �أخالقية ،مم ��ا كان له �أثر ًا كبير ًا في تو�سيع �إطار
�أن�صار الحركة في ذلك الوقت.
• الموقف من المقاومة الم�سلحة
لق ��د عللت قيادة الإخ ��وان الم�سلمين تركيزها عل ��ى ال�شعائر الديني ��ة والمفاهيم العقائدية،
انطالق� � ًا من تركيزها على تعبئة الأمة ،وح�شدها لمعرك ��ة التحرير ،لأن الفل�سطينيين بمفردهم ال
ي�ستطيعون االنت�صار في المعركة.
كم ��ا �أن تحقيق التعبئة والح�شد -وفق مفهومه ��م -ال ينجزان �إال على �أر�ضية �إ�سالمية ،ت�ؤدي
لإنت ��اج جيل م�سل ��م ملتزم بالدي ��ن وم�ستعد للت�ضحي ��ة ،ويبد�أ ذلك ب�ص ��وغ الفرد �صوغ� � ًا �إ�سالمي ًا
عقائدي� � ًا ،وهي نقطة البداية التي كر�سوها في �إطار محدد المالمح والق�سمات ،وبذلك نظروا �إلى
االفتراق عن الحركات المبادرة لتبني المقاومة الم�سلحة ،على �أنه اختيار بين طريقين:
�	-1أن تب ��د�أ بعملية قتال ع�صابات �ضد االحت�ل�ال الإ�سرائيلي كباقي المنظمات الفل�سطينية،
وت�ستعمل نف�س ال�شباب الذين تربوا في ظل هذه الأنظمة والأفكار البعيدة عن الإ�سالم ،وبهذا تكون
امتداد ًا لكل ما حدث في الما�ضي ،وتعيد تكرار �أخطائه.
�	-2أن تب ��د�أ بعملية بعث ح�ضاري �شامل للأمة في �سبيل �إحياء الإ�سالم في نفو�سها ،ومن ثم،
بعد عملية البعث هذه ،تكون االنطالقة نحو التحرير(((.
 -1اجلرباوي ،علي ،االنتفا�ضة والقيادات ال�سيا�سية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،دار الطليعة ،بريوت ،ط� ،1989 ،1ص.37
 -2املقادمة ،مرجع �سابق� ،ص.254
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وي�شي ��ر ال�سي ��اق التاريخ ��ي لبروز ال�ص ��وت الحركي الإ�سالم ��ي وخفوته ف ��ي فل�سطين ،ومنذ
فت ��رة مبكرة من القرن الع�شرين� ،إلى �أن فترات تنامي نف ��وذه ،وتعاظم قوته ،تزامنت مع انخراط
الإ�سالميي ��ن الت ��ام في الكف ��اح الوطني المعن ��ي مبا�شرة بمقاوم ��ة االحتالل الأجنب ��ي :اال�ستعمار
الإنجليزي �أوال ،ثم الغزو واال�ستيطان ال�صهيوني تالي ًا.
وق ��د مثلت تلك المقاومة ،وال ت ��زال ،بوابة ال�شرعية ال�سيا�سي ��ة والجماهيرية ،كونها التعامل
الأ�ص ��ح والمتوق ��ع مع جوهر الق�ضية المركزية في فل�سطين ،وه ��ي ق�ضية اغت�صاب الأر�ض ،ووجود
االحت�ل�ال الأجنب ��ي ،ويمكن اال�ست ��دالل بت�صاعد نف ��وذ الإخ ��وان الم�سلمين و�شعبيته ��م في مطلع
الخم�سيني ��ات ،وفي نهاية الثمانينات ،مع انطالق حركة المقاوم ��ة الإ�سالمية حما�س ،وانخراطها
في م�شروع المقاومة(((.
وهكذا لم تكن الفجوة ال�سيا�سية بين الإخوان الم�سلمين ومنظمة التحرير الفل�سطينية ب�ش�أن
المقاوم ��ة الم�سلح ��ة نف�سها ،و�إنما ح ��ول م�س�ألة التوقيت ،فق ��د اختار يا�سر عرف ��ات((( ورفاقه في
الف�صائ ��ل الوطنية الكفاح الم�سلح ال�ستعادة فل�سطين منذ �أواخ ��ر الخم�سينات ،لكن ال�شيخ يا�سين
بقي ملتزم ًا بفكر الإخوان الم�سلمين القائم على �أن تحرير الأر�ض ي�أتي فقط نتيجة لبرنامج طويل
ومكثف من التعليم الأيديولوجي ،والديني ،والنف�سي.
�أكث ��ر م ��ن ذلك ،ف� ��إن الإ�سالميي ��ن الفل�سطينيي ��ن ر�أوا �أن راي ��ة الإ�سالم هي الت ��ي �أخرجت
ال�صليبيي ��ن م ��ن القد�س ف ��ي القرن الثاني ع�ش ��ر ،وبمواجهة تك ��رار ف�شل من و�صفوه ��م بـ«العرب
العلمانيين» ،كانت هناك حاجة �إلى الروح المعنوية نف�سها في �أواخر القرن الع�شرين.
حت ��ى �أن قيادات الإخوان في الأرا�ضي المحتلة اعتق ��دوا على نطاق وا�سع �أن الفل�سطينيين ال
يمك ��ن �أن يكونوا �سوى «ر�أ�س حربة» ،لم�ساعدتهم ف ��ي طرد اليهود من فل�سطين ،وكانوا بحاجة لأن
يقوم نظرا�ؤهم ب�إن�شاء دولة �إ�سالمية في �إحدى الدول المجاورة(((.
كم ��ا اعتبر الإخ ��وان الم�سلم ��ون الفل�سطينيون �أن الطري ��ق التي اختاروها في ه ��ذه المرحلة
ه ��ي الأ�صعب ،فلي� ��س �أ�سهل على ال�شباب المليئ ��ة قلوبهم بالحما�سة واالندف ��اع ،من حمل ال�سالح،
واالنط�ل�اق نح ��و قتال االحت�ل�ال الإ�سرائيلي ،وه ��ذه الطريق توح ��ي ل�سالكيها بق�صره ��ا ،والعك�س
 -1دخان ،عبد الفتاح ،الإخوان امل�سلمون وق�ضية فل�سطني يف القرن الع�شرين ،مركز النور للبحوث ،غزة ،ط� ،2004 ،1ص.276
-2من رموز حركة الن�ضال الفل�سطيني� ،أول رئي�س لل�سلطة الفل�سطينية عام  ،1994تر�أ�س منظمة التحرير عام  ،1969تزعم
حركة فتح ،وقاد م�سريته من عدة بلدان عربية بينها الأردن ولبنان وتون�س ،و�أ�س�س قواعد م�سلحة يف بريوت ،ثم خرج �إىل تون�س
بعد حما�صرته من قبل القوات الإ�سرائيلية ،وجاء �أهم حتول �سيا�سي يف م�سريته بقبول بقرار  ،242وبعد انعقاد م�ؤمتر مدريد
والقبول بحل الدولتني ،دخل يف مفاو�ضات �سرية مع الإ�سرائيليني ،متخ�ضت عن اتفاق �أو�سلو ،وحظي على جائزة نوبل باملنا�صفة
مع «�إ�سحاق رابني» ،وما لبث �أن حا�صره االحتالل يف مقر �إقامته برام اهلل� ،إىل �أن انتقل اىل رحمة اهلل بتاريخ  11ت�شرين الثاين
 ،2004بعد ت�سميمه من املخابرات الإ�سرائيلية.
 -3ماغوو ،مرجع �سابق� ،ص.63
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�صحيح ،فكيف تقنع ه� ��ؤالء ال�شباب بمقاومة �إغراء ال�سالح ،وق�صر الطريق ،والتوجه نحو الطريق
الذي يبدو طوي ًال ،وغير محددة نهايته؟
وهك ��ذا ،التقت الظ ��روف المو�ضوعية والذاتية ف ��ي تبرير ابتعاد الإخ ��وان الفل�سطينيين عن
�ساحة العمل الفدائي ،مع التوجهات الأ�سا�سية في فكرهم ،حيث �أنهم يعطون الم�سائل االجتماعية،
وتربي ��ة الف ��رد ،ومن ثم الأ�سرة ،و�ص ��و ًال �إلى المجتم ��ع الم�سلم� ،أولوية في تنظيره ��م وممار�ستهم
العملية ،ويبتعدون عن ا�ستخدام الو�سائل العنيفة كالقوة(((.
ورغ ��م ذل ��ك فقد واجه الإخ ��وان �إحراج ��ات �شديدة من قب ��ل عنا�صرهم ،الذين �أت ��وا �إليهم
طالبين العمل في المجال الع�سكري ،ولما ال يجدوا مرادهم توجه بع�ضهم �إلى منظمات �أخرى مثل
فتح وغيرها.
وقد قامت حج ��ة الإخوان الم�سلمين الفل�سطينيين في عدم االنخراط في المقاومة الم�سلحة
على النقاط التالية:
�أ -عدم توفر الإعداد الالزم من ناحية الإعداد المادي والب�شري ،وقلة العنا�صر.
ب -عدم اقتناع الجمهور الفل�سطيني بجدوى هذا العمل ،خا�صة ما يتعلق ب�إيقاع الخ�سائر في
الجي�ش الإ�سرائيلي ،كما غلب على العمل الفدائي �آنذاك الطابع اال�ستعرا�ضي.
ت -تذمر الفل�سطينيين من ظاهرة الفدائيين الذين �شكلوا في كثير من الأحيان عبئ ًا عليهم،
ولم يكن لهم ذلك الر�صيد الجماهيري(((.
ورغ ��م �أن هذه المرحلة تعتبر الت�أ�سي�سية للإخوان الم�سلمين في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
�إال �أن ت�أخير العمل الع�سكري ،وعدم ال�شروع في مقاومة االحتالل� ،أثرا بع�ض ال�شيء على الحركة،
ال�سيما �أن هذا الت�أخير يقف خلفه �إ�شكالية نظرية ،في العالقة بين التحرير والتغيير.
في حين جاءت المراحل التي تم فيها تجاوز هذه التقابلية ،وا�شتغل فيها الإخوان على جبهتي
التحرير والتغيير في �آن واحد ،دون تقديم واحدة على ح�ساب الأخرى ،من �أكثر المراحل الناجحة
بالمعايي ��ر ك ِّلها في �سيرة الإخ ��وان الفل�سطينيين ،ولعل �أبرزها تمثل ف ��ي نهاية حقبتي الأربعينيات
والخم�سينيات ،وفترة انطالق انتفا�ضة الحجارة في �أواخر الثمانينيات(((.
• التح�ضير النطالق المقاومة
لق ��د مثلت «الم�س�أل ��ة الفل�سطينية» نقطة توت ��ر مبكرة داخل التنظي ��م الإخواني في فل�سطين
 -1الهندي ،خالد ،عملية البناء الوطني :وجهة نظر �إ�سالمية ،مركز البحوث الفل�سطينية ،نابل�س ،ط� ،1999 ،1ص.47
 -2كان هذا ل�سان حال جميع قادة الإخوان امل�سلمني يف غزة ،حني كانت توجه لهم اتهامات التخلف عن م�سرية املقاومة.
-3احلروب ،مرجع �سابق� ،ص .38كما تبدى ذلك ب�صورة وا�ضحة من خالل ت�صدر اجلناح الع�سكري حلركة حما�س لعمليات
املقاومة امل�سلحة �ضد االحتالل الإ�سرائيلي.
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المحتل ��ة ،بين جيل ال�شبان الجدد ،والجيل ال�سابق لهم ،الذي احتلت عنا�صره المواقع القيادية في
مرحلة ما بعد .1967
كم ��ا �أن تراجع الق�ضي ��ة الفل�سطينية عقب ان ��دالع الحرب العراقية الإيراني ��ة مع بداية عقد
الثمانين ��ات ،جعله ��ا تتحول �إل ��ى ق�ضية هام�شي ��ة ،عربي ًا ودولي� � ًا ،حي ��ث ازدادت �سيا�سة االحتالل
الإ�سرائيلي �صلف ًا وغرور ًا ،وبت�شجيع وم�ؤازرة من الواليات المتحدة الأمريكية.
وق ��د تم تتويج الأمر باالجتياح الإ�سرائيلي للبن ��ان ،ومحا�صرة بيروت عام  ،1982و�شكل هذا
الح�ص ��ار �أكب ��ر �إهانة تتعر�ض لها الأمة العربية بعد حرب  ،1967رغم ال�صمود التاريخي للمقاومة
الفل�سطينية فيها.
هذه التطورات جميعها جعلت الإخ ��وان الم�سلمين في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة يدركون
�أنهم يواجهون تحدي ًا حقيقي ًا يعود �إلى �أمرين اثنين:
 -1تقهقر الق�ضية الفل�سطينية �إلى �أدنى �سلم �أولويات الدول العربية.
 -2تراج ��ع م�شروع الث ��ورة الفل�سطينية م ��ن �إ�ستراتيجية الكفاح الم�سلح حت ��ى التحرير� ،إلى
الت�سوية المفرو�ضة على ال�شعب الفل�سطيني.
وانعك� ��س هذا الفهم عل ��ى �إدراك الإخوان ب�ضرورة �أن يقوموا بعمل من قبلهم ،وات�ضح �أنه في
ظل هذين التراجعين ،وتراكم الآثار ال�سلبية ل�سيا�سات االحتالل القمعية �ضد ال�شعب الفل�سطيني،
و«ن�ض ��وج خمي ��رة» المقاومة ل ��دى ال�شعب داخل فل�سطي ��ن ،ولي�س من خارجها ،فق ��د كان ال بد من
م�شروع فل�سطيني �إ�سالمي جهادي ،بد�أت مالمحه في «�أ�سرة الجهاد» عام  ،1981ومجموعة ال�شيخ
�أحمد يا�سين عام .((( 1983
علم� � ًا ب� ��أن الإخوان الم�سلمي ��ن الفل�سطينيي ��ن ،حملوا خلفهم �آن ��ذاك تاريخ ًا طوي�ل ً�ا ،محلي ًا
وعربي� � ًا ،غني ًا بالرم ��وز التي اجتمع فيها ت ��راث البطولة والت�ضحية بن�ضاالت �أجي ��ال من الإخوان،
و�أ�صب ��ح للجماعة-رغ ��م �سنوات العمل ال�س ��ري الطويلة -م�ؤ�س�سة من الأف ��كار والتواريخ والرجال،
بحيث حافظت على �أن تبقي نقاط التوتر الداخلية تحت م�ستوى االنفجار التنظيمي(((.
وف ��ي كل الحاالت ،لم يكن الميراث الن�ضالي للإخ ��وان الم�سلمين الفل�سطينيين محل نقا�ش،
�صب �أ�سا�س ًا على تجديد
ولم يتعلق الحوار بدورها التاريخي� ،أو مبررات وجودها وا�ستمرارها ،بل ا ْن َّ
برامجها ،و ُر�ؤَاها ،وفاعلية دورها في اللحظة المعا�صرة(((.
ول ��م ينظروا في تل ��ك المرحلة بحما�سة �إل ��ى مقاومة االحتالل الإ�سرائيلي ف ��ي ظل الأو�ضاع
 -1دخان ،مرجع �سابق� ،ص.278
 -2ال�شريف ،كامل ،الإخوان امل�سلمون يف حرب فل�سطني ،دار التوزيع والن�شر الإ�سالمية ،القاهرة ،ط� ،1994 ،2ص.67
 -3احلمد ،مرجع �سابق� ،ص.247

142

ال�سائ ��دة ،ولم يت�ص ��در هذا الأمر ر�أ�س �سل ��م �أولوياتها ،لأنها ان�صبت على �إ�ص�ل�اح الفرد ،و�إيجاد
المجتمع القادر على �إقامة الدولة الإ�سالمية ،وبهذا الت�سل�سل تن�ضج الأو�ضاع لفتح �سجل المقاومة
�ضد االحتالل ،وهي التي �ستبقى عدمية �إن تمت دون توفر �شروطها الإ�سالمية(((.
وق ��د واجه الإخوان حمالت �شديدة من االنتقادات الحادة ،ب�سبب ت�أخرهم عن اللحاق بركب
العمل المقاوم في الأر�ض المحتلة ،واتهموا بتخليهم عن الواجب ال�شرعي المتمثل في الجهاد ،مما
ت�سبب في خ�سارتهم يومي ًا ،ذاتي ًا ومو�ضوعي ًا(((.
وفي موقف �صريح ونادر الوجود في الأدبيات المتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية ،ي�سجل ال�شيخ عبد
اهلل عزام((( �أحد قادة الإخوان الم�سلمين في فل�سطين ،نقد ًا حاد ًا للحركة الإ�سالمية ب�إ�شارته �إلى
«ق�صرت في ت�أخرها في التحرك للجهاد ،و�سبقتها المنظمات العلمانية والقومية وال�شيوعية،
�أنه ��ا َّ
و�إذا كانت الحركة الإ�سالمية تعيب على الأخيرة ي�سار َّيتها وانحرافها وتخبطها و�إغوا َءها لل�شباب،
فما ذاك �إال لغيابها عن ال�ساحة»(((.
ومع ذلك ،يمكن �إعادة قرار عدم القيام ب�أي عمل ع�سكري �ضد االحتالل للأ�سباب التالية:
 -1كان الإخ ��وان ف ��ي حالة من ال�ضعف كم� � ًا وكيف ًا ،ال تمكنهم من القي ��ام ب�أي عمل ع�سكري
ناجح وم�ستمر في ذلك الوقت ،واتفقت الآراء داخل الجماعة على �أن الهدف الرئي�س يجب �أن يكون
�إعادة بناء التنظيم الإخواني في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
� -2ضع ��ف الإخوان في الب�ل�اد العربية في ذلك الوقت ،خا�صة التنظي ��م الأم في م�صر ،مما
ح َر َم المقاومة الإ�سالمية في الأر�ض المحتلة من العمق والم�ساعدات ال�ضرورية.
 -3القناع ��ة ال�سائدة ب� ��أن �أي عمل ع�سكري �ض ��د االحتالل ،دون الإع ��داد النف�سي والروحي
والمادي �سيكون م�صيره الف�شل.
 -4هن ��اك �سبب في غاية الأهمي ��ة ،يتمثل في حال ��ة الإحباط والي�أ�س المنت�ش ��رة في �أو�ساط
الفل�سطينيي ��ن ،وبالتال ��ي ف� ��إن المقاوم ��ة الم�سلحة �ضد االحت�ل�ال ،دون م�شارك ��ة ال�شعب المهزوم
والمحبط� ،سيكون ال طائل من ورائها(((.
 -1اجلرباوي ،مرجع �سابق� ،ص.72
 -2ال�شقاقي ،فتحي ،مركزية فل�سطني وامل�شروع الإ�سالمي املعا�صر ،دار الفكر العربي ،بريوت ،ط� ،1989 ،1ص.59
 -3من مواليد قرية �سيلة احلارثية �شمال مدينة جنني عام  ,1941ثم انتقل مع عائلته �إىل الأردن ،وهناك ان�ضم �إىل الإخوان
امل�سلمني �سنة  ,1969حيث انتقل �إىل اململكة العربية ال�سعودية ,ف�أفغان�ستان ،مما �ساعده ذلك من االقرتاب من اجلهاد الأفغاين=
=الذي �أثار اهتمامه يف تلك الفرتة ،ويف �سنة  1984انتقل للإقامة يف مدينة بي�شاور الباك�ستانية ،وهناك �أقام مع �أ�سامة بن الدن،
واهتم بتقدمي امل�ساعدات من جميع �أنحاء العامل للمجاهدين الأفغان .ا�ست�شهد يف تفجري �سيارته عام .1993
 -4احلروب ،مرجع �سابق� ،ص.31
� -5أبو العمرين ،مرجع �سابق� ،ص.201
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وبالرغ ��م من الرغبة الجامحة ل ��دى �أفراد الإخوان الم�سلمين للح ��اق بالعمل الع�سكري �ضد
ق ��وات االحت�ل�ال الإ�سرائيل ��ي� ،إال �أن الجماعة كانت تجد عزاءه ��ا في نظرته ��ا التاريخية الطويلة
للأم ��ور ،حيث ل ��م يكن المق�صود تحقيق �سب ��ق تاريخي بتنفيذ عملية هنا وهن ��اك ،بل هي خطة ال
ترتبط ب�أهداف تكتيكية ،رغم وجود الغيرة ال�شديدة لدى �شبابهم(((.
ووفق� � ًا لم ��ا ورد ف ��ي وثائق الإخ ��وان الم�سلمي ��ن الفل�سطينيين ،فق ��د بد�أت فت ��رة الثمانينات
بخروجهم �إلى ال�شارع ،وتحويل الحركة �إلى قوة �أ�سا�سية ،وارتبط ارتكازها في ال�شارع بالمواجهات
م ��ع �سلط ��ات االحتالل ،من مظاهرات و�إ�ضراب ��ات وتوزيع المن�شورات ،وفي نهاي ��ة هذه الفترة بد�أ
اال�ستعداد لمرحلة الجهاد.
وعل ��ى �ضوء حرب ع ��ام  ،1982فقد �أدى طرد قي ��ادات و�إخالء مقرات منظم ��ة التحرير من
لبن ��ان� ،إلى تعزي ��ز االعتقاد لدى الإخ ��وان الم�سلمين �أنه ��ا اقتربت من نهايتها ب�سب ��ب ما اعتبروه
«الإفال�س الع�سكري والأيديولوجي لها».
وعلى �ضوء هذه الخلفية ،تعززت الميول داخل زعماء الإخوان الفل�سطينيين لإعداد �أنف�سهم،
فتطل ��ب الأمر تغيير ًا هيكلي� � ًا ،وا�ستعداد ًا لتبني طريق المقاومة ف ��ي ال�صراع �ضد االحتالل ،وباتوا
ف ��ي الن�صف الثاني م ��ن الثمانينيات م�ؤهلين تمام ًا لإطالق م�شروعه ��م الجهادي الذي �أ�صبح �أكثر
�إلحاح ًا ،حيث دخلوا هذه المرحلة �أكثر عدد ًا ،و�أف�ضل تنظيم ًا ،و�أم�ضى قوة.
كما كانت هذه المرحلة غنية في حياة الإخوان الم�سلمين الفل�سطينيين ،للأ�سباب التالية:
�أ -فقد تجمعت لديهم الكوادر وال�صفوف والطاقات ال�شبابية المندفعة.
ب -وج ��اءت ال�صياغ ��ة النظرية للأفكار العديدة التي تم تبادله ��ا داخل الحركة فترة طويلة
من الزمن تدور حول �أولو َّياتها ،والعالقة بين �أول ِو َّيتي التمكين والتحرير ،وخل�صت منذ �سنوات �إلى
�صيغ ��ة ع�ضوية متداخلة لهما ،تحاول �أن تزي ��ل �أي تناق�ض بينهما� ،أو تقدم �أيا منهما على الأخرى،
وتق�ض ��ي ب�ض ��رورة و�إمكانية مبا�شرة العمل لتحقيقهما ب�شكل متالزم ،وع ��دم ت�أخير �أي منهما على
الأخرى.
ت -كم ��ا �ساعدت الظروف المو�ضوعية الفل�سطينية ،والظروف الذاتية للحركة ،على تحديد
التاريخ الزماني لمبا�شرة التطبيق الفعلي لهذه ال�صيغة(((.
ث -التو�س ��ع ف ��ي البناء التنظيمي ،وتطوي ��ر الهياكل التنظيمية ،وا�ستكم ��ال الإعداد الجدي،
و�إن�شاء الأجهزة المخت�صة.
� -1صرح بذلك بع�ض م�سئويل احلركة يف لقاءات منفردة.
 -2النا�صر ،ح�سام ،حركة حما�س ..االنطالق ومعادلة ال�صراع ،فل�سطني امل�سلمة ،لندن ،ط� ،1990 ،1ص.4
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ج -ثقل الحركة ال�سيا�سي الوا�ضح ،وتر�سخ العالقة بين قطاع غزة وال�ضفة الغربية.
ح -اختب ��ارات القوة التي دخلتها الحركة ،داخلي ًا م ��ع القوى ال�سيا�سية الأخرى ،وخارجي ًا في
بع�ض المواجهات مع االحتالل ،فكان ال بد من اختبار �سالمة الطريق ،والتثبت من متانة التنظيم،
عن طريق ت�سخين الجو الميداني من خالل:
 -1تنظيم المظاهرات الجماهيرية.
�	-2إ�ص ��دار البيانات والمن�شورات ال�سيا�سية التحري�ضية ،حي ��ث �أ�صدروا الكثير من البيانات
ب�أ�سماء مختلفة ،حفاظ ًا على الجانب ال�سري ،و�أحيانا ت�صدر البيانات ب�أ�سماء ثورية من باب �إبعاد
ال�شبهات عنهم ،وت�ضليل البحث عن الجهة التي ت�صدرها.
 -3اال�شتباكات مع جي�ش االحتالل وجها لوجه.
وهك ��ذا �أوجدت القناعات المتجددة ل ��دى الإخوان الم�سلمين ،تعبيرات كثي ��رة ،كان �أبرزها
الم�شارك ��ة الفعالة في �إ�شع ��ال انتفا�ضتي الم�ساج ��د عامي  ،1983-1982المتمثل ��ة في مظاهرات
عارمة خرجت من الم�ساجد ،تعلن غ�ضبها وثورتها �إثر �أحداث اقتحام الم�سجد الأق�صى(((.
وف ��ي قطاع غ ��زة ،وزع الإخوان من�شور ًا يدع ��و الم�سلمين للرجوع �إلى �شريع ��ة اهلل ،والتم�سك
بالإ�س�ل�ام لتحرير الأق�صى من اليهود ،وحا�صرت ال�سلطات الإ�سرائيلية عدد ًا من م�ساجد القطاع،
�أهمه ��ا م�سجد فل�سطين في حي الرمال ،والم�سجد العمري بمدينة غزة ،وم�سجد الإ�صالح في حي
ال�شجاعية ،وم�سجد الرحمة بحي الأمل في خان يون�س ،وم�سجد مع�سكر ال�شاطئ.
ورغم هذا الح�ص ��ار ،فقد انطلقت المظاهرات بعد ال�صالة لتهتف (اهلل �أكبر) ،وقام جنود
االحتالل بتفريق المظاهرات بالقنابل الم�سيلة للدموع ،و�ضرب المتظاهرين بالع�صي ،وجرح عدد
كبير منهم(((.
كما تج َّل ْت التحركات الإخوانية في الن�شاطات ال�سيا�سية التي انخرطوا فيها ،وفي المواجهات
الدائ ��رة التي خا�ضوها �ضد االحت�ل�ال ،ال�سيما م�شاركة الكتل الطالبي ��ة الإ�سالمية في مظاهرات
عنيف ��ة �ض ��د قوات االحت�ل�ال ،ودور الجامعة الإ�سالمية فيه ��ا ،خا�صة النداء ال ��ذي وزعته الحركة
بتاريخ  ،1986/10/16ودعا لإ�ضراب عام ليوم واحد لالحتجاج على مظاهر الإهانة والتنكيل التي
-1يف �أعقاب جمزرة امل�سجد الأق�صى عام  ،1982تدخل اجلي�ش الإ�سرائيلي يف �أول يوم بعدها ،وحا�صر امل�سجد ،ومنع دخول من
هم دون �سن الأربعني ،ورف�ض ال�سماح للم�صلني من ال�ضفة والقطاع واجلليل من الدخول لل�صالة� ،إال �أنهم باتوا يف القد�س قبل
ذلك بليلة واحدة ،تعبريا عن ا�ستنكارهم للمجزرة ،وا�ستعدادا للفداء ،ورغم الأعداد الكبرية من جنود االحتالل ،فقد خرجت
مظاهرة �ضخمة تهتف (اهلل �أكرب) ،ومل ي�ستطع اجلنود ال�سيطرة عليها ،بل وقفوا م�شدوهني.
 -2جبارة ،مرجع �سابق� ،ص.17
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تمار�سها �سلطات االحتالل في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة(((.
• تحركات جهادية
م ��ع تنامي التيار الإ�سالمي في فل�سطين ،وتزايد �إقبال ال�شباب على الإ�سالم� ،أ�صبح الإخوان
الم�سلم ��ون يمتلك ��ون ر�صي ��د ًا �شعبي ًا ،وزخم� � ًا �إ�سالمي� � ًا� ،أعانهم عل ��ى تطوير دورهم ف ��ي مواجهة
االحتالل ،واالرتقاء بم�ستوى م�شاركتهم الجهادية.
فت في قرى المثلث عام  ،1981والأ�سلحة التي �ضبطت مع بع�ض
فـ«�أ�سرة الجهاد» التي اكت ُِ�ش ْ
�أبن ��اء الإخ ��وان بقيادة ال�شيخ يا�سين ع ��ام  ،1983و�أدت �إلى �سجنه مع عدد م ��ن �إخوانه في �سجون
االحت�ل�ال� ،أكد نهج الإخوان بت�صعي ��د المواجهة مع االحتالل ،وم�شاغلته عل ��ى مدار ال�ساعة ،عبر
�أحداث ومواجهات يومية في ال�شارع ،وفي ثكناته الع�سكرية وم�ستوطناته(((.
وم ��ع �أن ه ��ذه المرحل ��ة ف ��ي َع ْق � َ�دي ال�سبعيني ��ات والثمانيني ��ات ،ات�سم ��ت بالعم ��ل التربوي
والجماهي ��ري واالجتماعي ،من �أجل التمكين للحرك ��ة الإ�سالمية فكر ًا ورجا ًال� ،إال �أنها لم تخل من
�إرها�ص ��ات للعمل الجهادي ،من مظاهرات و�شهداء واعتقاالت ومجموعات ع�سكرية و�أ�سلحة ،كلها
تنبئ �أن الحركة �ستدخل قريب ًا جد ًا �ساحة العمل المقاوم.
حيث واجهت القيادة الإخوانية في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة� ،أ�سئلة ال تنقطع من �أو�ساط
�شبابهم الجدد فيما يتعلق بالموقف من م�س�ألة فل�سطين ،والحركة الوطنية الفل�سطينية.
وكان م ��ن الراج ��ح �أن ال�شي ��خ يا�سين خ�صو�ص ًا حم ��ل تعاطف ًا قوي ًا مع العم ��ل الفدائي ،وربما
ربطت ��ه ببع�ض المجموع ��ات الفدائية نهاية ال�ستينيات بع�ض العالق ��ات� ،إال �أنه التزم في حواره مع
�أولئك ال�شبان الذين التفوا حوله بالموقف الإخواني الفل�سطيني الر�سمي� ،أن الجماعة لن «تتورط»
ف ��ي هذه المرحلة في العمل الم�سلح �ضد االحتالل الإ�سرائيلي ،و�أن م�ستقبل ال�صراع على فل�سطين
مرتبط بعملية التحول الإ�سالمي في المنطقة العربية ،وخا�صة في دول الجوار(((.
وقد ات�ضح فيما بعد� ،أن قيادة الإخوان خطت خطوات مهمة في ت�أ�سي�س �أجهزة �سرية وخا�صة،
ا�ستعداد ًا لت�صعيد ن�شاطهم في مواجهة االحتالل ،وقامت بت�أ�سي�س جناحين �سريين:
 -1جهاز ع�سكري با�سم (المجاهدون الفل�سطينيون).
 -2جهاز �أمني با�سم جهاز (المجد والدعوة).
وظل ��ت هذه الأجهزة �سر ًا مدفون ًا ال تعلم به ال�سلطات الع�سكرية الإ�سرائيلية� ،إلى �أن انك�شف
الأمر في تحقيقات ال�سجون بعد حملة االعتقاالت التي جرت في �شهر مايو  ،1989وتم التحقيق مع
 -1عز الدين� ،أحمد ،حركة املقاومة الإ�سالمية حما�س يف فل�سطني ،دار التوزيع الإ�سالمية ،القاهرة ،ط� ،1989 ،1ص.15
 -2يكن ،فتحي ،الق�ضية الفل�سطينية من منظور �إ�سالمي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط� ،1990 ،1ص.176
� -3صايغ ،يزيد ،الكفاح امل�سلح والبحث عن الدولة ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،بريوت ،ط� ،2002 ،1ص.876
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بع�ض �أع�ضائها(((.
وبع ��د ا�ستكمال التح�ضيرات لهذه المرحلة الحا�سم ��ة والم�صيرية ،بد�أت اال�ستعدادات للعمل
الجهادي من خالل :جمع ال�سالح ،و�إجراء التدريبات.
و�شرع ال�شيخ يا�سين ب�إعطاء �أوامره بجمع ال�سالح ،وتوزيعه بين ن�شطاء الإخوان� ،إال �أن قوات
االحتالل و�ضعت يدها عام  1984على ال�سالح في بيته ،واعتقلت معه مجموعة من قيادات الحركة،
و�ضبطت معهم �أكثر من �أربعين قطعة �سالح ،وحكم عليه بال�سجن لمدة � 13سنة ،لكنه مكث �أقل من
�سن ��ة ،و�أطلق �سراحه في �صفقة تبادل للأ�سرى بي ��ن «�إ�سرائيل» والجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين
بقيادة �أحمد جبريل(((.
واعت ��اد الإخ ��وان الم�سلم ��ون ف ��ي كثير من الأحي ��ان على �إخف ��اء ال�سالح ال ��ذي يجمعونه في
منازله ��م ،ب�سبب عدم وجود �أماك ��ن �أخرى يخفونه فيها ،في �أجواء من ال�سرية والتكتم ال�شديدين،
حيث لم يكن ي�شعر فيها �أقرب المقربين ،بمن فيهم �أفراد العائلة(((.
وقد �أ�شارت بع�ض الم�صادر �إلى �أن هياكل العمل الع�سكري لدى الإخوان الم�سلمين في ال�ضفة
وغ ��زة� ،أن�شئت قب ��ل انطالق انتفا�ض ��ة الحجارة �أواخر الع ��ام  ،1987وقبل ت�أ�سي� ��س حركة حما�س
ب�سنوات� ،أما الت�أخر في الإعالن عن هذا التوجه ،فقد كانت له �أ�سبابه ،ومن �أهمها:
 -1ال�سب ��ب الأمني :فالإخوان الم�سلمون عموم ًا ،والفل�سطيني ��ون على وجه الخ�صو�ص� ،سواء
ف ��ي الأر�ض المحتلة �أو خارجه ��ا يت�سمون بالتكتم ال�شديد في �أموره ��م ،وعلى الأخ�ص في النواحي
الع�سكري ��ة والأمني ��ة وال�سيا�سية ،التي تظل �إدارتها في دائرة �ضيقة ال ت�صل �إلى �أفراد التنظيم ،وال
�إلى كثير من القيادات.
 -2ما كان ي�شاع عن الإخوان الم�سلمين من �إحجامهم عن مواجهة االحتالل قبل االنتفا�ضة،
وم ��ا بثت ��ه المنظمات العلماني ��ة والوطنية ،عن تخاذله ��م تجاهه ،وبقدر ما كان يثي ��ر هذه الدعاية
الغي ��ظ والحن ��ق لدى �شباب الحرك ��ة في الجامعات ،ف�إن ��ه كان يبعث الر�ض ��ا واالرتياح في �صفوف
القيادة المطلعة على بواطن الأمور(((.
• الجهاز الع�سكري ..المجاهدون الفل�سطينيون
�أ�س�س ال�شيخ �أحمد يا�سين هذا الجهاز عام  1982لتحقيق هدفين رئي�سيين هما:
� -1أبو العمرين ،مرجع �سابق� ،ص.221
�-2شيف ،زئيف ،ويعاري� ،إيهود ،انتفا�ضة ،ترجمة ،دار اجلليل للن�شر والدرا�سات ،عمان ،ط� ،1991 ،1ص ،194وقد قامت اجلبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني– القيادة العامة ،بتنفيذ �صفقة التبادل مع االحتالل الإ�سرائيلي عام  ،1985حيث �أطلق �سراح 1150
�أ�سري ًا فل�سطيني ًا من ذوي الأحكام العالية وامل�ؤبدة مقابل ثالث جنود �إ�سرائيليني �أ�سرتهم اجلبهة يف وقت الحق.
 -3تبني ذلك من خالل التحقيقات التي �أجرتها �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي مع معتقلي احلركة فيما بعد.
� -4أبو العمرين ،مرجع �سابق� ،ص.32
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 -1جمع ال�سالح في �أيدي عنا�صر الإخوان ،ال�ستخدامه عند الحاجة.
 -2التدرب عليه ،والقيام ب�أعمال ع�سكرية �ضد جنود االحتالل.
واعتم ��د العم ��ل الع�سكري منذ بدايته عل ��ى ال�سرية التامة ،حيث اقت�ص ��ر �إبالغ ال�شيخ لثالثة
فق ��ط م ��ن المقربين �إليه من �أع�ضاء الإخ ��وان بقراره هذا ،وهم :عبد الرحم ��ن تمراز من جباليا،
د�.إبراهيم المقادمة من البريج ،د�.أحمد المالح من ال�شجاعية.
وقد امتازت محاولة ال�شيخ هذه ب�أهمية خا�صة� ،إذ كانت ب�إ�شراف مبا�شر من القيادات الأولى
للحركة ،بمعنى �أنها لم تكن مجرد مغامرة لمجموعة ثانوية على هام�ش التنظيم ،وهو ما ي�شير �إلى
الجدي ��ة في تبني التوجه الجديد ،ال�سيما �أن بع�ض الذين اعتقلوا ،وحوكموا ب�سببها ،كال�شيخ �أحمد
يا�سين ،و�صالح �شحادة ،كانا من �أهم قادة حركة حما�س في وقت الحق(((.
وف ��ي مار�س � 1983أر�سل ال�شيخ يا�سين ،عبد الرحمن تم ��راز �إلى الأردن للقاء يو�سف العزام
ع�ض ��و البرلمان الأردني عن الإخوان الم�سلمين ،ليطلعه على ن�شاط الحركة في غزة ،و�إخباره ببدء
اال�ستع ��داد للجهاد ،والطلب من ��ه الم�ساعدة في الح�صول على المعونات ،وتم االتفاق بين الرجلين
على دعمه بالمال ل�شراء ال�سالح ،الذي �سلم بدوره لل�شيخ يا�سين.
وبالفع ��ل ،فقد اجتم ��ع يا�سين برجال ��ه الثالثة في جل�س ��ة �سرية بمنزله نهاي ��ة �أبريل ،1983
وتقرر في الجل�سة �إقامة «منظمة المجاهدين» ،وبد�أ العمل للح�صول على ال�سالح ،وتجنيد �أع�ضاء
المنظمة وتدريبهم ،وفي نهاية الجل�سة تولى تمراز مهمة الح�صول على ال�سالح(((.
وتمكن الجهاز من تجنيد العديد من العنا�صر ،و�شراء كميات من ال�سالح من داخل فل�سطين
المحتلة ،حيث �ضخ الإخوان مبالغ مالية مرتفعة لتمويل �صفقات �شراء ال�سالح.
وبتاري ��خ /15يونيو ،1984/وفي �ساعة مت�أخرة من الليل ،و�صل رجال الأمن العام الإ�سرائيلي
وق ��وات من الجي�ش وال�شرطة �إل ��ى منزله ،وبعد تفتي�شه عثر على مجموع ��ة كبيرة من الأ�سلحة من
بينه ��ا 22 :م�سد�س� � ًا من �أنواع مختلف ��ة 11 ،بندقية ور�شا�ش «كارل غو�ست ��اف» 5 ،ر�شا�شات من نوع
«عوزي» ،كمية كبيرة من الذخيرة ،قنبلة غير �صالحة لال�ستخدام.
وف ��ي �أعق ��اب اعتقال يا�سين ،والتحقي ��ق معه ،تم اعتقال �أع�ضاء م ��ن مجموعة المجاهدين،
وبعد �شهرين قدمت عري�ضة اتهام �ضدهم ،ت�ضم التهم التالية:
�أ -الع�ضوية في منظمات دينية هدفها الإ�ضرار بدولة �إ�سرائيل با�ستخدام القوة.
ب� -إقامة دولة �إ�سالمية بد ًال من دولة �إ�سرائيل.
 -1احلروب ،مرجع �سابق � ،ص.35
 -2عدوان ،عاطف� ،إبراهيم املقادمة ..القائد والداعية املجاهد ،مركز �أبحاث امل�ستقبل ،غزة ،ط� ،2004 ،1ص.40
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ت -التورط في �شراء �سالح ،وحيازته بدون ترخي�ص.
وق ��ال الق�ضاة الإ�سرائيليون في حيثيات الحكم�« :إن ه ��ذا التنظيم الذي نناق�شه هنا ال ي�شبه
التنظيمات المعروفة لدين ��ا في المناطق ،ف�أمامنا مجموعة من المت�شددين في عقائدهم الدينية،
عل ��ى الرغم من اخت�ل�اف كل منهم عن الآخر في ثقافته وتجاربه في الحي ��اة ،تجمعوا على �أ�سا�س
دين ��ي ،وهدف �سيا�سي للإ�ض ��رار بدولة �إ�سرائيل بق ��وة ال�سالح ،وهي جماع ��ة انتقلت من العقيدة
الديني ��ة �إلى العم ��ل ،وا�ستعدت بكميات من الأ�سلحة ،ومن ال�صعب �أن نت�صور ماذا كان �سيحدث لو
ل ��م يتم اكت�شاف هذا التنظي ��م� ،أو تم ا�ستخدام هذا ال�سالح ،فهم يهدف ��ون �إلى الق�ضاء على دولة
�إ�سرائيل ،و�إقامة دولة �إ�سالمية بد ًال منها ،ولم يعد ذلك في �إطار الأحالم ،بل دخل في �إطار الواقع
والتنفيذ العملي»(((.
وحك ��م بال�سجن لم ��دة 13عام ًا على ال�شيخ يا�سي ��ن ،و 12عام ًا على عب ��د الرحمن تمراز ،و9
�سن ��وات عل ��ى محمد �أب ��و �سمرة ،و� 10سن ��وات على كل م ��ن :محمد �شهاب ،محم ��د رم�ضان ،نايف
جالوي ،وما لبث �أن �أطلق �سراح يا�سين منت�صف عام  ،1985في �إطار عملية تبادل الأ�سرى بعد �أن
ق�ضى � 11شهرا فقط من مدة عقوبته.
وق ��د توقف عمل الجهاز الع�سكري �إلى �أن خ ��رج يا�سين ،ليعيد بناءه على �أ�س�س جديدة ،ولعل
اعتقال ��ه� ،أبق ��ى التنظيم محافظ ًا على هيكل ��ه و�أمنه ووجوده ،مما يدل على درج ��ة ال�سرية الكبيرة
التي عمل بها.
و�شكل ��ت مرحلة ما بعد �إطالق �سراحه ،تج�سيد ًا لتوجه جديد لدى الإخوان الم�سلمين يق�ضي
بتفعي ��ل ال�ص ��دام �ضد المحت ��ل الإ�سرائيلي ،في قرار رئي�س ��ي اتخذته قيادة الإخ ��وان في فل�سطين
�صيف عام .1985
ويق ��وم القرار على دع ��وة كافة عنا�صرها في كاف ��ة �أماكن تواجدهم ف ��ي فل�سطين المحتلة،
�إل ��ى الم�شاركة في المظاهرات وال�صدام ��ات مع قوات االحتالل ،بل والدعوة لها ،وهو القرار الذي
�أعطى ال�ضوء الأخ�ضر للم�شاركة الإ�سالمية في بع�ض التظاهرات حينئذ(((.
وما لبث �أن بد�أ �صالح �شحادة مع بداية عام  1986بت�شكيل المجموعات الع�سكرية ،وب�إ�شراف
مبا�شر من ال�شيخ يا�سين دون علم باقي القيادات الإخوانية ،واعتمد الجهاز منذ بداية عمله نظام
النقاط الميتة ف ��ي االت�صاالت ،وا�ستخدام الأرقام لأع�ضائه بدال من الأ�سماء الحقيقية �أو الأ�سماء
الم�ستعارة ،وكان منف�صال تماما عن الج�سم التنظيمي وبقية الأجهزة للحركة.
� -1شكيد ،مرجع �سابق� ،ص.71
 -2جهاد ،حممد جهاد ،االنتفا�ضة املباركة وم�ستقبلها ،مكتبة الفالح ،الكويت ،ط� ،1988 ،1ص.41
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واهتمت قيادة الجهاز باختيار العنا�صر المنا�سبة له ،ممن توفرت لديهم ال�صفات والمميزات
الهامة� ،أهمها :الخبرة وال�صالبة وال�سرية التامة ،والتمويه حتى على الإخوان.
وقد و�صلت ال�سرية في عمل عنا�صر الجهاز ،درجة �أن الإخوان في بع�ض المناطق تحفظوا في
عالقاته ��م مع بع�ض �أع�ضاء هذه المجموعات الع�سكري ��ة ظ ًّنا منهم �أنهم تركوا الحركة ،ولعل �أبرز
درج ��ات التمويه التي ا�ستخدم ��ت ،هو ما فعله محمد ن�صار الذي تخ�ص�ص ف ��ي �إح�ضار ال�سيارات
الإ�سرائيلية داخل فل�سطين المحتلة ،واعتقل عدة مرات على ق�ضايا مدنية ،مما �أبعد عنه ال�شكوك
من قبل �أجهزة الأمن الإ�سرائيلية ،خا�صة و�أنه واحد من المحررين في تبادل الأ�سرى عام (((.1985
وقد قام الجهاز بعدة عمليات طعن و�إطالق نار وزرع العبوات النا�سفة ،وت�صفية العمالء ،من
خالل بع�ض المجموعات الع�سكرية ،وا�ستطاع القيام بعدة �أعمال �أهمها:
 -1تكوين خاليا ع�سكرية.
 -2جمع المعلومات الالزمة عن تحركات الجي�ش الإ�سرائيلي.
 -3تدريب العنا�صر تدريب ًا ع�سكري ًا عالي ًا(((.
• الجهاز الأمني  ..الجهاد والدعوة  -المجد
�أدى الك�ش ��ف الإ�سرائيلي عن الجهاز الع�سكري للإخوان الم�سلمين الفل�سطينيين� ،إلى اتخاذ
ق ��رار من قبل ال�شيخ يا�سي ��ن �سنة  1986ب�إن�شاء الجهاز الأمني ،الذي �أن�شئ لتحقيق �أهداف رئي�سة
تمثل ��ت فيما يعرف بالجه ��اد الداخلي ،لتح�صين الجبه ��ة الداخلية ،ولذلك فق ��د كان هذا الجهاز
بمثابة جهاز ا�ستخبارات وردع ،وتركزت �أهدافه بما يلي:
�أ -حماية �صفوف الحركة من االختراق� ،سواء من قبل العدو �أو التنظيمات الأخرى.
ب -ر�صد تحركات العدو الع�سكرية والمدنية والوجود اال�ستيطاني.
ت -جمع معلومات عن الم�شبوهين ،تجار المخدرات ،الل�صو�ص ،ومروجي الف�ساد.
ث -ن�شر الوعي الأمني العام داخل المجتمع ،ب�إ�صدار الن�شرات التي تو�ضح �أ�ساليب العدو.
ج -التحقيق مع العمالء وت�أديبهم �أو ت�صفيتهم.
وق ��د تبين فيما بع ��د �أن الجهاز ق ��ام بتنفيذ بع�ض الأعم ��ال قبل دخول االنتفا�ض ��ة ،مثل قتل
عمالء خطرين ،ومهاجمة �أماكن م�شبوهة(((.
� -1أبو عامر ،مرجع �سابق� ،ص.91
 -2جبارة ،مرجع �سابق� ،ص.114

 3-
Amnon Cohen, Political Parties in the West Bank Under Jordanian Rule 19481967-, Cornell
University ,Press ,1980, p228.
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وق ��د �سمي هذا التنظيم ال�س ��ري اخت�صارا با�سم (مجد) ،وهي الحروف الأولى من (منظمة
الجه ��اد والدع ��وة) ،حيث انت�شر بوا�سطة �شبك ��ة من الخاليا ,وبد�أ العمل �ضد م ��ن ا�شتبه بقيامهم
ب�أعمال غير �أخالقية ،من خالل الخطف والتحقيق مع الذين ُا ْ�شت ِبه بتعاونهم مع �إ�سرائيل(((.
• الهيكل التنظيمي للإخوان الفل�سطينيين
تكونت هيكلية الإخوان الم�سلمون في الأرا�ضي المحتلة من الهيئة الإدارية الم�شكلة من بع�ض
القيادات البارزة ،و�إلى جانبها مجل�س ال�شورى العام الذي اجتمع لأول مرة عام .1968
وف ��ي ه ��ذه المرحل ��ة كان مجل� ��س ال�شورى ال ��ذي بلغ ع ��دد �أع�ضائ ��ه ع�شرين �أخ ًا ف ��ي �أوائل
ال�سبعينيات ،يعين تعيين ًا ،ولم تكن مرحلة االنتخابات بعد قد دخلت �إلى ج�سم التنظيم.
وح�س ��ب بع� ��ض الإفادات ،ف�إن مجل�س ال�ش ��ورى لم تعقد له انتخابات دوري ��ة ،بحكم الظروف
الأمنية في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،كما �أنهم لم ي�شهدوا انتخابات داخلية بين �صفوفهم خالل
ال�سبعينيات والثمانينيات ،وغالب ًا حدثت االنتخابات لأول مرة في الت�سعينيات(((.
وفي مراحل الحقة ،كان نقباء كل منطقة ينتخبون مجل�س ال�شورى العام ،الذي ينتخب بدوره
الهيئ ��ة الإدارية العامة للحركة ،حيث توزع الهي ��كل التنظيمي للإخوان الم�سلمين الفل�سطينيين في
�ضوء التق�سيمات التالية:
مت بدورها �إلى عدة مناطق ،وكل
ق�س ��م الإخوان ال�ضفة والقطاع �إلى عدة محافظاتُ ،ق ِّ�س ْ
َّ -1
منطقة منها تنتخب مجل�س �شورى خا�ص بها.
 -2مجل� ��س ال�شورى العام لل�ضف ��ة والقطاع يكون وفق ًا لعدد المنتظمي ��ن في �صفوف الإخوان
الم�سلمين ،بمعدل ع�ضو واحد عن كل خم�سين �أخ ًا ،ويقوم كل مجل�س �شورى محلي بانتخاب ممثليه
ف ��ي مجل�س ال�ش ��ورى العام ،الذي يق ��وم بانتخاب الهيئ ��ة الإدارية الذي �سمي المجل� ��س التنفيذي،
وي�سمى مكتب فل�سطين ،المكون من �سبعة �أفراد.
 -3يق ��وم �أع�ضاء الهيئة الإدارية لكل منطقة بتوزيع ال�صالحيات ومهام العمل بينهم ،ما بين
م�سئول تربوي ،مالي ،طالبي� ...إلخ(((.
علم ًا ب� ��أن التنظيم الفل�سطيني للإخوان الم�سلمين و�صل ع�شي ��ة هزيمة حزيران يونيو 1967
�إل ��ى و�ض ��ع ال يح�س ��د عليه ،بع ��د �أن تناق�صت ع�ضويته �إلى ع ��دد قليل من العنا�ص ��ر ،معظمهم من
المدر�سين الذين لم يقوموا ب�أي ن�شاط يذكر(((.
� -1شكيد ،مرجع �سابق� ،ص.73
� -2صرح بذلك عدد من قيادات الإخوان يف لقاءات منفردة.
� -3أبو العمرين ،مرجع �سابق� ،ص.221
 -4يكن ،مرجع �سابق� ،ص.21
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وكدلي ��ل على القل ��ة العددية في تلك المرحلة ،فق ��د كان النقيب في الإخ ��وان مث ًال ،بد ًال من
�إ�شراف ��ه عل ��ى �أ�سرة �أو �أ�سرتين من الأ�سر الإخوانية ،ف�إنه يكل ��ف برعاية ثالث و�أربع �أ�سر في بع�ض
الأحيان ،نظر ًا لقلة الإقبال على الدعوة في بداية ال�سبعينيات.
وكان ع ��دد الإخوان في جل�س ��ات الأ�سر يتراوح بين �سبعة �إلى ع�شرة في الأ�سرة الواحدة ،مما
ي ��دل عل ��ى �أن الأمور كانت �سرية ،ولم ي�سمع �أحد في الجماعة ع ��ن ال�شكل التنظيمي في بداية هذه
المرحلة.
وبلغ ��ة الأرق ��ام ،وح�سب التقدي ��رات الإخوانية ،فقد و�صل عددهم في قط ��اع غزة عام 1969
�إل ��ى خم�سين �أخ ًا فقط ،فيما ارتفع الع ��دد بين العامي � 1987-1982إلى � 950أخ ًا ،في حين لم يتم
التو�صل �إلى رقم دقيق لنظرائهم في ال�ضفة الغربية(((.
وق ��د ركز الإخوان الم�سلمون الفل�سطينيون ف ��ي عملية ا�ستقطاب العنا�صر على فئتي الطالب
والمعلمين ب�شكل �أ�سا�سي ،فيما كان هناك ق�صور لديهم في ا�ستقطاب فئة العمال ،ب�سبب ان�شغالهم
في بيوتهم ،وعدم وجود وقت لديهم ،والتعب الذي ي�صابون به من كثرة العمل.
وج ��اءت المناهج التربوية المقررة على الإخوان الم�سلمي ��ن في قطاع غزة مت�شابهة ،وقريبة
من م�ستويات التفكير ب�شكل عام ،مما �شكل �إمكانية قائمة لدمج الفئات المت�شابهة والمتجان�سة مع
بع�ضها البع�ض كالطالب والعمال ،وهكذا.
• الجانب المالي
اعتبرت الم�س�أل ��ة المالية �أحد الإ�شكاالت المهمة للإخ ��وان الم�سلمين الفل�سطينيين في تلك
المرحل ��ة ،فلم تكن لديهم تلك الإمكاني ��ات المالية لتغطية �أن�شطته ��م ،وبالتالي فقد اعتمدوا على
تبرعات المتطوعين ،ولذلك ف�إنهم ينحون بالالئمة على الجانب المالي الذي لو توفر ب�شكل متي�سر
لخرجت الأن�شطة والفعاليات �أكثر تح�سن ًا و�إنتاج ًا.
وتجم ��ع العديد من الم�صادر على �أن المرحلة الأول ��ى للإخوان الم�سلمين في ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة بين عامي  ،1987-1967امتازت بمحدودية الميزانيات المالية ،ويقدر �أحدهم ميزانية
منطق ��ة مثل مخيم ال�شاطئ بمبلغ  500دينار �أردني ،م ��ا يعادل  750دوالر �أمريكي ،لكنه لم يو�ضح
هل هي ميزانية �شهرية �أم �سنوية(((.
ويمكن تحديد �أهم الم�صادر التمويلية التي اعتمدت عليها الجماعة ،بـ:
 -1الأموال التي تجمعها الحركة من �أن�صارها� ،أو من المتعاطفين معها� ،أو من عا َّمة ال�شعب
� -1صرح بذلك عدد من قيادات الإخوان يف لقاءات منفردة.
� -2صرح بذلك عدد من قيادات الإخوان يف لقاءات منفردة.
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داخ ��ل الأر�ض المحتلة ،وت�أتي على هيئة زكاة ،هبات� ،أو تبرع ��ات لم�ساعدة الفقراء والمحتاجين،
يقدمه ��ا المح�سن ��ون �إل ��ى الهيئ ��ات والم�ؤ�س�سات الإ�سالمي ��ة التي ت�ش ��رف عليها جماع ��ة الإخوان
الم�سلمين.
وتذه ��ب معظ ��م الأم ��وال الم�ستمدة من ه ��ذا الم�صدر �إلى م�ساع ��دة الأ�سر الفقي ��رة ،وبناء
الم�ساج ��د وريا�ض الأطفال ،و�أي ��ة �أعمال خيرية �أخرى ،ولذلك ف�إن كثير ًا م ��ن �سكان القطاع كانوا
يقبلون ،بدوافع �أخالقية �أو دينية ،و�أحيان ًا بدوافع �سيا�سية ،على التبرع بالأموال للحركة� ،أو للجان
الزكاة التابعة لها� ،أو المتعاطفة معها.
 -2م�ساهم ��ة بع� ��ض المدر�سين والموظفين بمبالغ مالية في تموي ��ل هذه الأن�شطة ،من خالل
ا�شتراكاتهم ال�شهرية(((.
 -3الأموال التي تتلقاها الحركة من م�صادر غير ر�سمية خارج فل�سطين ،حيث يقوم �أن�صارها
و�أ�صدقا�ؤها في الخارج بجباية هذه الأموال من الم�سلمين.
 -4الدع ��م ال�صادر ع ��ن الحركة الإ�سالمي ��ة العالمية ف ��ي مختلف الأقط ��ار ،ال�سيما الأردن
وم�ص ��ر وال�سعودية ودول الخليج ،حي ��ث قدمت الدعم المالي للإخوان ف ��ي فل�سطين بدافع الأخوة
الإ�سالمي ��ة لمنا�صرتها ،ف�ض�ل ً�ا عن تعزيز مكانة االتجاه الإ�سالمي في مواجهة القوى العلمانية في
الأر�ض المحتلة(((.
وق ��د توزعت �أوج ��ه الإنفاق ف ��ي حركة الإخ ��وان الم�سلمين ف ��ي ال�ضفة الغربي ��ة وقطاع غزة
بي ��ن العامي  1987-1967على الأوج ��ه التالية :الناحية الإعالمية ،الفق ��راء والمحتاجين ،الطلبة
والدار�سين� ،أن�شطة الم�ساجد� ،أ�سر المعتقلين ،والأن�شطة الريا�ضية.
• الموقف الإ�سرائيلي من الن�شاط الإ�سالمي
تعر�ض ��ت الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ،وتحديد ًا قطاع غزة وال�ضفة الغربية لمعاملة قا�سية
من ��ذ احت�ل�ال الجي�ش الإ�سرائيل ��ي لها عقب حرب الع ��ام  ،1967حيث عان ��ى الإ�سالميون الأمرين
تمام� � ًا كنظرائهم الإخ ��وان الم�صريين ،ما يعني �أن الن�شطاء الذين ورثتهم �سلطات االحتالل كانوا
متمر�سين على العمل ال�سري.
في المقاب ��ل« ،خدع» الإ�سرائيليون �أنف�سهم وفق ًا لتعبي ��ر الدبلوما�سي الأمريكي ال�سابق «دان
كرت�سر» ،الذين �صدقوا �أن الإ�سالميين في الأرا�ضي المحتلة ينح�صر اهتمامهم الوحيد في توعية
الفل�سطينيين ب�أمورهم الدينية ،ال�سيما و�أنها كانت عبارة عن «جزيرة في بحر �إ�سالمي» ،وعر�ضة
 -1من املعلوم �أن الإخوان يقدمون م�ساهمة �شهرية ل�صالح �صندوق احلركة بواقع  %2.5من الدخل ال�شهري للقادر منهم.
� -2أبو عزة ،عبد اهلل ،مع احلركة الإ�سالمية يف الدول العربية ،دار القلم ،الكويت ،ط� ،1986 ،1ص.153
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لمخاطر نه�ضة �إ�سالمية(((.
وق ��د ا�ستند هذا الموقف الإ�سرائيلي �إلى تفكير تاريخي لوزير الدفاع الأ�سبق «مو�شيه دايان»
ال ��ذي ق ��ال« :ال ب�أ� ��س بالإ�سالميين ما داموا ال يطلق ��ون النار ،ويفجرون القناب ��ل ،وما دام لم يكن
هناك قالقل ،ف�إنه ينبغي علينا معاملة الإ�سالم كما نعامل الم�سيحية»(((.
لك ��ن الإ�سرائيليي ��ن �أخط� ��أوا تمام ًا في قراءة الموق ��ف في ال�ضفة الغربي ��ة وقطاع غزة ،فقد
اعتق ��دوا �أن الإخ ��وان الفل�سطينيين �سيقو�ض ��ون ما كان دعم� � ًا مطلق ًا للعقي ��دة العلمانية والقومية
لمنظم ��ة التحرير ،وله ��ذا �سمحوا لهم باالزده ��ار ،للدرجة التي جعلت «�إ�سح ��اق �سيغيف» الحاكم
الع�سكري الإ�سرائيلي ي�صف �إ�ستراتيجية �إ�سرائيل المدرو�سة لتعزيز موقع الإ�سالميين على ح�ساب
منظم ��ة التحري ��ر وال�شيوعيين ،بالقول« :منحتن ��ي الحكومة الإ�سرائيلية ميزاني ��ة ،وقامت ال�سلطة
(((
الع�سكرية الإ�سرائيلية بمنحها للم�ساجد».
لك ��ن ما بدا ك�سيا�سة ت�ساهل ديني من قبل ال�سلطات الإ�سرائيلية تجاه الإخوان الم�سلمين في
ال�ضف ��ة الغربية وقطاع غ ��زة بين عامي � ،1987-1967إال �أنه لم يكن لديه ��ا قوة ب�شرية كافية على
الأر�ض ،حتى �إذا كانت لديها رغبة في تحدِّ ي الإ�سالميين ،ولم يكن لديها ما يكفي من خبراء اللغة
لترجم ��ة الخطب الت ��ي يتم �إلقا�ؤها في الم�ساج ��د الخا�ضعة ل�سيطرة الإ�سالميي ��ن� ،أو حتى القيام
بدوريات كافية في مختلف �أنحاء الأرا�ضي المحتلة(((.
وف ��ي وكالة اال�ستخبارات المركزية الأمريكية ،ا�ستنتجت المحللة «مارثا كي�سلر» ب�أن تل �أبيب
تلع ��ب بالنار ،معربة عن تقديرها ب�أن الم�سئولي ��ن الإ�سرائيليين لم يكونوا يدركون مدى خطورة ما
�سي� ��ؤول �إليه الو�ضع في ال�ضفة والقطاع ،للدرجة الت ��ي تم فيها �إحباط محاولة لم�سئولين في وزارة
الدفاع الأمريكية «البنتاغون» لقيام «ال�سي �آي �إيه» بتحليل ظاهرة الإ�سالميين الفل�سطينيين نتيجة
(((
تدخل �أ�صدقاء «�إ�سرائيل» في �إدارة الرئي�س الأمريكي الأ�سبق «رونالد ريغان».
وق ��د �أج ��اد «كرت ��زر» الدبلوما�س ��ي الأمريك ��ي العريق ط ��رح الت�س ��ا�ؤل الخطير �أم ��ام رئي�س
 -1ماغوو ،مرجع �سابق� ،ص.60
� -2شالوم هراري ،ن�ش�أة حما�س يف غزة ،ه�آرت�س.1989/8/12 ،

3- David Shipler, Arab and Jew: Wounded Spirits in a Promised Land, Penguin, 2002, p156.

4- Robert Dreyfuss, How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam, Metropolitan Books,
2005, p208.

-5الرئي�س الـ 40للواليات املتحدة الأمريكية بني عامي  ،1989-1981عمل مبجال التمثيل قبل �أن يدخل املجال ال�سيا�سي بداية
اخلم�سينيات ،وعند وفاته كان م�صاب ًا بالزهامير ،ويعترب �أحد �أكرب ر�ؤ�ساء �أمريكا عمر ًا ،يف عهده برزت �أنيابها ،فنجحت
با�ستعادة بنما ونيكاراغوا وت�شيلي ،ويف �أفريقيا ا�ستعادت �أثيوبيا و�أنغوال� .أوعز �إىل "�إ�سرائيل" عام  1982باجتياح لبنان للق�ضاء
على القوة الع�سكرية الفل�سطينية ،وو�ضع يف �سلم �أولوياته حماربة االحتاد ال�سوفييتي ومعاداة ال�شيوعية وتفكيك حلف وار�سو،
وحقق ما وعد به الأمريكيني.
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ال ��وزراء الإ�سرائيلي الأ�سبق «�شمع ��ون بيريز»((( منت�صف عام  ،1985حول الت�ساهل الإ�سرائيلي مع
(((
الإ�سالميين الفل�سطينيين بقوله« :هل تعتقدون حق ًا �أنكم ت�ستطيعون تطويع ه�ؤالء الرجال»؟
كم ��ا �شه ��د الع ��ام � 1987إعداد وثيق ��ة �إ�سرائيلية �سري ��ة و�ضعت على مكاتب �أكث ��ر من مائتي
�شخ�صي ��ة حكومية �إ�سرائيلية وفي جه ��از الأمن العام ،والجهاز الإداري ،و�أب ��رز �صانعي القرار في
تل �أبيب ،ون�صت الوثيقة على �أن �إ�سالميي الأرا�ضي المحتلة ،يريدون حكومة ب�أ�سلوب ديني في كل
فل�سطين التاريخية.
لك ��ن ر�سالة الوثيقة كا َن � ْ�ت�« :أنَّ الإ�سالميين ال ي�شكلون تهديد ًا �أمني� � ًا مبا�شر ًا على �إ�سرائيل،
حي ��ث كتب الجن ��رال «�شايكي �إيرز» الحاك ��م الع�سكري �أواخر الثمانينات في مقدم ��ة التقرير�« :إنَّ
�إ�سالميي ال�ضفة وغزة يريدون التركيز على عملية الفوز بالقلوب والعقول ..والحق ًا فقط �سيبد�أون
(((
كفاح ًا ن�شط ًا �ضد �إ�سرائيل»!!
• الخاتمة
بع ��د �أكثر من �أربعين عام ًا من بدايات �إعادة الت�أ�سي�س لتنظيم الإخوان الم�سلمين في ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،بات من غير الم�شكوك فيه �أن هذا التنظيم تمكن من فر�ض وجوده على �أر�ض
الواقع ،ولم يعد من جدوى لمحاوالت التهمي�ش والتغييب.
ولي�س هن ��اك من ٍّ
�شك في �أن الحركة الإ�سالمية في فل�سطين ،و�أعني الإخوان الم�سلمين ،قد
�أ�صابوا قدر ًا من النجاح ،وقدر ًا �آخر من الإخفاق ،وهذا �أمر طبيعي في ن�ش�أة الحركات ال�سيا�سية،
وم ��ع ذل ��ك ف�إنه من ال�سابق لأوانه التقرير ب�شكل نهائي ،وخا�صة في ظل الظروف الراهنة التي تمر
بها الق�ضية الفل�سطينية ،والإخوان �أنف�سهم ،في مدى نجاحهم �أو �إخفاقهم.
لق ��د �أنج ��ز الإخ ��وان الفل�سطينيون العدي ��د من المنج ��زات الفكرية والح�ضاري ��ة والجهادية
للمجتم ��ع الفل�سطيني ف ��ي الأرا�ضي المحتلة ،وبالرغم من ذلك ،فلي�س م ��ن المو�ضوعية في خاتمة
ه ��ذه الدرا�س ��ة اال�ستطراد باتجاه التزكي ��ة والإ�شادة فح�سب ،و�إنما يتحتم الب ��دء باتجاه المراجعة
الذي يحمل معاني هامة و�ضرورية لم�سيرة الحركة.
فق ��د وقع الإخوان الم�سلمون الفل�سطينيون خالل فترة الدرا�سة في مزالق فكرية ،وخ�صو�ص ًا
-1الرئي�س الإ�سرائيلي احلايل ،وهو �سيا�سي ووزير يف احلكومات الإ�سرائيلية املتعاقبة ،يعترب املمثل احلقيقي للزعامة اجلديدة يف
�إ�سرائيل ،اعترب املنظر الرئي�سي للتحالف مع فرن�سا ،من خالل دوره النافذ يف البدء بامل�شروع النووي يف دميونا ،رئي�س وزراء
�إ�سرائيل م ّرتني ،وتقلد وزير الدفاع ،واخلارجية .يف �أوائل ومنت�صف الت�سعينات ،لعب دورا رئي�سيا يف حتريك عملية الت�سوية مع
الفل�سطينيني ،وحاز على جائزة نوبل لل�سالم بال�شراكة مع يا�سر عرفات و�إ�سحاق رابني عام .1994
 -2يديعوت �أحرونوت.1985/7/11 ،

3- John Wallach, The New Palestinian: The Emerging Generation of Leaders, Prima Publishing,1992,
213.
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ف ��ي اختالق «التقابلية الموهومة» بي ��ن الوطني والإ�سالمي ،وما �أنتجته من فرز للألوان ال�سيا�سية،
بحي ��ث �صارت �صفة الإ�سالمي تنف ��ي �صفة الوطني ،والأخيرة تنفي الأولى ،م ��ع �أن مفهوم الوطنية
بمعناه الفل�سطيني اتخذ لون ًا مختلف ًا عن الوطنيات العربية ،لأنها حملت مدلوالت ن�ضالية وكفاحية
�ضد المحتل الأجنبي خالل مرحلة اال�ستعمارين البريطاني وال�صهيوني.
ونظ ��ر ًا للظروف غير الطبيعي ��ة التي ن�ش�أ فيها الإخوان الم�سلمون ف ��ي ال�ضفة الغربية وقطاع
غ ��زة ،فق ��د كانت لذلك �آثار �سلبية� ،أهمها على الم�ستوى التنظيمي الداخلي ،ال�سيما في غياب روح
النقد الذاتي البناء والفاعل.
ففي الوقت الذي برع فيه الإخوان بنقد الآخر ،و لي�س نقد انف�سهم لأنه ك�شف لهم ولأخطائهم
وخطاياهم ،ف�إنهم ت�صعبوا جد ًا القيام بنقد ذاتي ،لأنها مواجهة للذات ،علم ًا ب�أن هذا النقد يفر�ض
–فيما لو حل كنمط تربوي في الحركة -نقا�ش ًا عقالني ًا �صارم ًا ،بعيد ًا عن المفهوم التقليدي للنقد
على �أنه مجرد تخريب وطعن بقد�سية الأ�شخا�ص.
وم ��ع �أن الإخوان الم�سلمين الفل�سطينيين التزموا مبادئ الإ�سالم ،والعمل على هداها� ،إال �أن
ذل ��ك ل ��م يعطهم �شهادة ال�صواب با�س ��م الإ�سالم في كل عمل عملوه ،فال �ش ��ك �أن كل عمل �أو قول
ب�شري قابل لل�صواب ،كما �أنه قابل للخط�أ واالنحراف :خط�أ في فهم المطالب الدينية �أو تف�سيرها،
وخط�أ في تنزيل هذا الفهم على �أر�ض الواقع ،وخط�أ في التنفيذ على �أر�ض الميدان هنا وهناك.
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