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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني ،وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
ير ّكز هذا الكتاب“ ،الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون“ يف الفرتة 1967-1949

على جتربة الإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة ،وعلى ن�ش�أة تنظيمهم الذي عرف
بـ“التنظيم الفل�سطيني“ وات�ساعه لي�شمل الفل�سطينيني يف البالد العربية عدا
الأردن� .أما الإخوان امل�سلمون يف ال�ضفة الغربية (التي كانت جزءا ً من الأردن يف
تلك الفرتة) فقد كان عملهم موحدا ً مع الإخوان يف �رشقي الأردن ،وهو ما �ستغطيه
درا�سة �أخرى غري هذه الدرا�سة �إن �شاء اهلل .وف�صول هذا الكتاب الأ�سا�سية جرى
حتكيم ك ٍّل منها كدرا�سة علمية حمكمة.
جاءت فكرة هذه الدرا�سة ا�ستكماالً ومتابعة لدرا�سة “التيار الإ�سالمي
يف فل�سطني و�أثره يف حركة اجلهاد  ”1948-1917التي �أُجنزت ون�رشت يف
الن�صف الثاين من ثمانينيات القرن الع�رشين ،والتي كانت ر�سالة املاج�ستري
لكاتب هذه ال�سطور .وقد لقيت فكرة درا�سة التيار الإ�سالمي الفل�سطيني يف
املراحل الالحقة دعم وت�شجيع مركز الأبحاث يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية
مباليزيا ) International Islamic University Malaysia (IIUMعندما كان
الكاتب �أ�ستاذا ً بق�سم التاريخ يف اجلامعة؛ حيث ن�شط الكاتب خ�صو�صا ً يف الفرتة
 2000-1998يف جمع املادة العلمية للدرا�سة .غري �أنه مع اندالع انتفا�ضة الأق�صى
�سنة  ،2000ان�شغل مب�رشوع �أكرث �إحلاحا ً هو �إعداد مادة علمية �شاملة عن الق�ضية
الفل�سطينية ،بحيث ت�صلح منهاجا ً متكامالً للدرا�سة لطلبة اجلامعات ،ولكل
املهتمني بال�ش�أن الفل�سطيني .وقد ا�ستهلك ذلك منه معظم وقته املخ�ص�ص للبحث
يف الفرتة  ،2003-2000حيث �صدرت يف �أربع كتب (�أجزاء) هي �أر�ض فل�سطني
و�شعبها ،وامل�رشوع ال�صهيوين والكيان الإ�رسائيلي ،واملقاومة امل�سلحة �ضد
امل�رشوع ال�صهيوين يف فل�سطني ،وم�شاريع الت�سوية ال�سلمية للق�ضية الفل�سطينية،
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و ّ
مت جمعها يف جملد واحد هو “درا�سات منهجية يف الق�ضية الفل�سطينية“ .ثم
تتابعت على الكاتب االن�شغاالت والأولويات بانتقاله �سنه  2004للعمل مديرا ً
وبتغي دائرة اهتمامه
ملركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات يف بريوت،
ُّ
وتركيزه �إىل الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية ،من قبيل �إ�صدار �سل�سلة
التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ،والإ�رشاف على عمل امل�ؤمترات وحلقات
النقا�ش والتقديرات اال�سرتاتيجية وكتابة التحليالت ال�سيا�سية .وقد ت�سبب ذلك يف
تراجع خط الدرا�سات التاريخية ،وخ�صو�صا ً الدرا�سة املتعلقة بالإخوان امل�سلمني
الفل�سطينيني ،مما �أدى �إىل ت�أجيالت متتالية .غري �أن الكاتب �سعى يف ال�سنتني
املا�ضيتني ال�ستفراغ اجلهد يف تبيي�ض هذه الدرا�سة و�إعدادها للن�رش ،بالرغم من
تعدد االلتزامات وت�شابكها.
***
كان التحدي الأكرب بالن�سبة لهذه الدرا�سة هو �ض�آلة املادة املتوفرة عن املو�ضوع.
غري �أن الأمر امل�شجع كان وجود جمموعة من ال�شخ�صيات والرموز الإ�سالمية
الفل�سطينية التي لعبت دورا ً قياديا ً يف فرتة اخلم�سينيات وال�ستينيات ،لكنها مل
ت�سجل جتربتها .لذلك ،قام الباحث بعمل ع�رشات املقابالت ،حيث التقى هذه
ِّ
ال�شخ�صيات يف بلدان �إقامتها يف الأردن والكويت وال�سعودية والإمارات ولبنان.
�أما يف الداخل الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،فقد مت جتاوز عدم قدرة
الباحث على الدخول �إىل فل�سطني ،من خالل تعاون كرمي من الأ�ستاذ الدكتور فريد
�أبو ظهري وال�صحفي حممد احلاليقة بالتوا�صل مع عدد من ال�شخ�صيات و�إي�صال
الأ�سئلة �إليها وت�سجيل �إجاباتها .وقد �ش َّكلت �إجابات ال�شخ�صيات ر�صيدا ً مهما ً يف
التاريخ ال�شفوي الفل�سطيني ومادة مرجعية لتجربة التيار الإ�سالمي الفل�سطيني،
وحتديدا ً الإخوان امل�سلمني الفل�سطينيني .وقد ّ
مت ت�سجيل معظم هذه املقابالت يف
الفرتة 1999-1998؛ غري �أنه �سنحت بع�ض الفر�ص الحقا ً لت�سجيل مقابالت مع
�شخ�صيات مل نتمكن من الو�صول �إليها �أو تكررت ر�ؤيتها يف ال�سنوات التالية.
لقد انعك�س عدم ت�سجيل الإ�سالميني الفل�سطينيني لتجربتهم فراغا ً �أو غمو�ضا ً
�أو ت�شوها ً لدورهم يف اخلم�سينيات وال�ستينيات؛ بينما كتب �آخرون مذكراتهم
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عن تلك الفرتة عاك�سني خلفياتهم الأيديولوجية� ،أو جتاربهم من خالل البيئات
والأو�ساط ال�سيا�سية واالجتماعية التي عا�شوها ،بعيدا ً عن الإ�سالميني �أو يف
�أحيان عديدة يف �ضوء م�ستويات خمتلفة من االحتكاك ،حيث نحا عد ٌد منها منحى
�سلبياً .كما �أن العديد من الدرا�سات العلمية املهمة لتلك الفرتة عك�ست الأدبيات
والروايات املتداولة التي غيَّبت الإ�سالميني ب�شكل كبري �أو مل تتمكن من الو�صول
�إليهم .ويتحمل الإ�سالميون جزءا ً من امل�س�ؤولية ب�سبب عدم ت�سجيل العديد من
قياداتهم لتجاربهم ،وهم معذورون من جانب �آخر ب�سبب ظروف ال�رسية التي
ا�ضطروا للجوء �إليها حفظا ً لأمن عملهم ،ونتيجة مالحقات الأنظمة ال�سيا�سية لهم.
***
ي ُع ّد كتاب عبد اهلل �أبو عزة “مع احلركة الإ�سالمية يف الدول العربية“ ال�صادر
عن دار القلم بالكويت �سنة � ،1985أبرز املراجع املن�شورة عن جتربة الإخوان
امل�سلمني الفل�سطينيني .وتكمن �أهميته يف �أن �أبو عزة نف�سه لعب دورا ً قياديا ً كبريا ً
يف املرحلة التي يغطيها بحثنا ،و ُن�رش يف فرتة مبكرة ن�سبيا ً (�سنة  ،)1985كما �أن
الروح العلمية واملو�ضوعية التي حتلى بها �أبو عزة �أ�ضافت قوة �إىل مذكراته ،وهو
و�إن غطى الفرتة التي كان فيها ع�ضوا ً يف الإخوان ،ف�إنه قد كتبه بعد �أن ترك هذه
اجلماعة بنحو ع�رش �سنني ،ليقدم قراءته من “اخلارج“ �أي�ضاً.
ومن الكتب التي �أخذت �شكالً مرجعيا ً كتاب �إ�سماعيل عبد العزيز اخلالدي
“ 60عاما ً يف جماعة الإخوان امل�سلمني“ ،والذي ن�رشه مركز الت�أريخ والتوثيق
الفل�سطيني يف قطاع غزة �سنة  .2010وكان للأ�ستاذ اخلالدي دور رئي�سي يف
جماعة الإخوان يف قطاع غزة خ�صو�صا ً يف الفرتة .1967-1957
وتدخل الف�صول الأوىل من مذكرات �إبراهيم غو�شة “املئذنة احلمراء“ الذي
ن�رشه مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات �سنة � 2008ضمن الكتب املرجعية
لتلك الفرتة� ،سواء لتجربته يف ال�ضفة الغربية والأردن� ،أم يف فرتة درا�سته يف
القاهرة يف الن�صف الثاين من اخلم�سينيات ،واحتكاكه بالإخوان القادمني من
م�س عدنان النحوي الذي كان م�س�ؤول الإخوان الفل�سطينيني يف م�رص يف
غزة .كما َّ
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الن�صف الثاين من اخلم�سينيات ،يف كتابه “فل�سطني واللعبة املاكرة“ ال�صادر عن
م�سا ً خفيفاً.
دار النحوي بال�سعودية �سنة  ،2008املو�ضوع َّ
ومن املذكرات املفيدة لعدد من قيادات فتح ذات اخللفية الإخوانية كرا�س
“حركة فتح :البدايات“ خلليل الوزير “�أبو جهاد“ التي ن�رشت يف جملة الدرا�سات
الفل�سطينية ،العدد  ،104خريف  .2015ومذكرات فتحي البلعاوي ،التي حقق
جانبا ً منها معني الطاهر ،ون�رشها يف جملة �أ�سطور ،ال�صادرة عن املركز العربي
للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات بقطر ،العدد  ،5كانون الثاين /يناير 2017؛ ومذكرات
�سليم الزعنون “ال�سرية وامل�سرية“ التي ن�رشتها الأهلية للن�رش والتوزيع بالأردن
�سنة 2013؛ وكتاب “فل�سطيني بال هوية“ ل�صالح خلف الذي ُن�رش �أكرث من مرة،
كان �أحدها طبعة دار اجلليل بالأردن �سنة  ،1996ومذكرات �سعيد امل�سحال التي
دونها يف كتابه “بني الثورة والنفط و�أعمدة ال�رش ال�سبعة“ ،والتي ُن�رشت يف الأردن
�سنة .2013
ومن الدرا�سات العلمية التي تعر�ضت لبع�ض جوانب مو�ضوعنا كتاب زياد
�أبو عمرو “�أ�صول احلركات ال�سيا�سية يف قطاع غزة  ”1967-1948الذي �صدر
يف عكا عن دار الأ�سوار �سنة  ،1987وهو من الدرا�سات املبكرة التي خدمت كمرجع
رئي�سي ل�سنوات عديدة؛ وكتابه “احلركة الإ�سالمية يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة“ الذي �صدر �أي�ضا ً عن دار الأ�سوار يف عكا �سنة  ،1989غري �أن املادة املتعلقة
ببحثنا يف كتابه الثاين ملخ�صة ب�شكل عام من كتابه الأول؛ وكتاب نهاد ال�شيخ
خليل عن “حركة الإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة  ”1987-1967الذي ن�رشه مركز
الت�أريخ والتوثيق الفل�سطيني يف قطاع غزة �سنة 2011؛ وكتاب �إ�سماعيل الربع�صي
عن “هاين ب�سي�سو” �أول مراقب عام للإخوان الفل�سطينيني ،والذي �صدر يف قطاع
غزة عن بيت احلكمة� ،سنة 2018؛ وكتاب �سعود املوىل “من فتح �إىل حما�س،
البدايات الإخوانية والنهايات الوطنية“ الذي �صدر عن دار �سائر امل�رشق بلبنان
�سنة 2018؛ وكتاب ح�سني �أبو النمل “قطاع غزة  ”1967-1948الذي �أ�صدره
مركز الأبحاث يف منظمة التحرير الفل�سطينية �سنة 1979؛ وكتاب يزيد �صايغ
“الكفاح امل�سلح والبحث عن الدولة :احلركة الوطنية الفل�سطينية ،”1993-1949
الذي �صدر يف بريوت عن م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية �سنة  .2002وكتاب
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خالد احلروب “حما�س :الفكر واملمار�سة ال�سيا�سية“ ،الذي �صدر يف بريوت عن
م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية �سنة .1996
وم�ست
وهناك بع�ض الدرا�سات ال�صغرية املبكرة ،التي ُن�رشت يف جمالت علمية َّ
م�سا ً خفيفاً ،مثل درا�سة هالة م�صطفى “التيار الإ�سالمي يف الأر�ض
املو�ضوع ّ
املحتلة“ ،التي ن�رشتها جملة امل�ستقبل العربي ال�صادرة يف بريوت ،العدد ،113
متوز /يوليو 1988؛ ودرا�سة ربعي املدهون “احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني
 ،”1987-1928التي ن�رشتها جملة �ش�ؤون فل�سطينية ،ال�صادرة عن مركز �أبحاث
منظمة التحرير الفل�سطينية ،العدد  ،187ت�رشين الأول� /أكتوبر 1988؛ ودرا�سة
فايز �سارة “احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني :وحدة الأيديولوجيا وانق�سامات
ال�سيا�سة“ ،التي ن�رشتها جملة امل�ستقبل العربي ال�صادرة يف بريوت ،العدد ،124
حزيران /يونيو  .1989وبع�ض هذه الدرا�سات رمبا مل جند فيها جديدا ً نقتب�سه؛
غري �أننا نثبتها هنا لت�أكيد ف�ضل ال�سبق.
وكل ما �سبق كان كتابات مفيدة (والعديد منها ُن�رش يف الفرتة التي تلت جمع
الباحث ملعظم مادة درا�سته) ،غري �أنها مل تكن كافية لبناء �صورة متكاملة حول
مو�ضوع درا�ستنا .ولذلك فقد لعبت روايات التاريخ ال�شفوي دورا ً مركزيا ً يف
بحثنا ،لأنها غطت فراغات كبرية مل تغطها املذكرات والكتب املن�شورة ،ولأنها
ك�شفت العديد من جوانب الغمو�ض عن تلك الفرتة ،على �أل�سنة �أ�شخا�ص �أ ّدوا
�أدوارا ً �أ�سا�سية� ،أو كانوا �شهودا ً م�شاركني يف الأحداث .وقد ا�ستفاد الباحث �أي�ضا ً
من الوثائق الربيطانية عن تلك الفرتة فيما يتعلق ببع�ض جوانب الدرا�سة.
***
هذا الكتاب هو درا�سة علمية خ�ضعت ل�رشوط ومناهج البحث العلمي ،و�سعت
�إىل جمع املعلومات من م�صادرها الأ�صلية قدر الإمكان ،وا�ستخدمت �أ�ساليب
التحليل والنقد واملقارنة بني املعلومات والروايات لبناء �صورة مو�ضوعية �أقرب
للدقة .وقد خ�ضعت الف�صول الأ�سا�سية لهذا الكتاب (الف�صول :الثاين والثالث
والرابع واخلام�س) للتحكيم العلمي اخلارجي وفق ال�رشوط العلمية املعتادة ،و ّ
مت
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�إجازة كل ف�صل من اجلهة العلمية املخت�صة باملركز ،بعد الت�أكد من ا�ستفادة الباحث
من مالحظات املُح ِّكمني يف الن�ص النهائي املقدم للن�رش.
يحوي هذا الكتاب ف�صالً متهيديا ً هو الف�صل الأول عن الإخوان الفل�سطينيني،
وعن البيئة العربية التي �سادت يف الفرتة التي �شملها البحث � .1967-1949أما
الف�صل الثاين فيعالج تنظيم الإخوان امل�سلمني الفل�سطينيني يف قطاع غزة يف الفرتة
 ،1956-1949ثم يغطي الف�صل الثالث هذا التنظيم يف الفرتة  1967-1957و�إعادة
هيكلته لي�شمل الإخوان الفل�سطينيني يف البالد العربية عدا الأردن؛ ويو�ضح،
بالإ�ضافة �إىل ت�أ�سي�سه يف القطاع ،العمل يف ثالثة بلدان هي م�رص ،والكويت،
و�سورية .وي�سلط الف�صل الرابع ال�ضوء على العمل الع�سكري للإخوان امل�سلمني يف
الفرتة � ،1956-1949أما الف�صل اخلام�س والأخري فيعالج مو�ضوع عالقة الإخوان
الفل�سطينيني بن�ش�أة حركة فتح .و�سيجد القارئ �إن �شاء اهلل الكثري من املعلومات
التي تن�رش لأول مرة ،كما �سيجد �صورة �شبه كاملة عن “التنظيم الفل�سطيني“ يف
الفرتة  .1967-1949وبالتايل ،ف�إن الباحث ي�أمل �أن يغطي هذ الكتاب ثغرة مهمة يف
الدرا�سات الفل�سطينية وتاريخ فل�سطني احلديث.
***
ما كان لهذا الكتاب �أن يتم لوال الدعم ال�سخي ملركز الأبحاث يف اجلامعة
الإ�سالمية العاملية مباليزيا ،فلهم خال�ص ال�شكر والتقدير .وجزيل ال�شكر �أي�ضا ً
للأ�ساتذة الكرام من رموز الإ�سالميني يف تلك املرحلة وممن �شاركوا يف �أحداثها،
ممن فتحوا �صدورهم واقتطعوا من �أوقاتهم لت�سجيل جتربتهم؛ وال�شكر �أي�ضا ً
للزمالء والأ�ساتذة الذين دعموا و�شجعوا هذا البحث و�ساعدوا يف ترتيب مقابالت
التاريخ ال�شفوي ،ممن ي�صعب ح�رص �أ�سمائهم يف هذه املقدمة .وال�شكر مو�صول
�أي�ضا ً لفريق العمل يف مركز الزيتونة وخ�صو�صا ً الأختني �إقبال عمي�ش وفاطمة
عيتاين .وال�شكر كذلك للخرباء املتخ�ص�صني الذين ح َّكموا ف�صول الكتاب ،و�أ�سهمت
مالحظاتهم يف حت�سينه وجتويده.
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يوجد يف هذا الكتاب مالحق لل�صور ت�أتي بعد كل ف�ص ٍل من ف�صوله .والكثري
من هذه ال�صور يتمتع بقيمةٍ تاريخية خا�صة .وال�صور تعك�س �إىل ح ٍّد ما جانبا ً
من �شخ�صيات تلك املرحلة و�أحداثها .غري �أنها تعر�ض ما �أمكن توفريه ،ولي�س
بال�رضورة كل ال�شخ�صيات والأحداث ،كما �أنها ال تعك�س بال�رضورة �أوزان
الأ�شخا�ص و�أدوارهم التاريخية .وال�شكر اجلزيل جلميع الأخوة الذين �أ�سهموا يف
توفري هذه ال�صور .ونخ�ص بالذكر الأ�ساتذة �إ�سماعيل الربع�صي ،وحممد �أبو دية،
وح�سن عبد املح�سن ،وعي�سى حممد يو�سف ،وتوفيق حوري ،و�أ�سامة فوزي
جرب ،وخالد اخلالدي ومركز الت�أريخ والتوثيق الفل�سطيني ،وحممد القوا�سمي،
وزياد احل�سنات ،وحممود حممد �صيام .وال�شكر مو�صول لعائالت ال�شخ�صيات
التي تناولها البحث ،والتي �ساعدتنا يف هذا الإطار ،ونخ�ص بالذكر عائالت الأ�ساتذة
خريي الأغا ،و�سليمان حمد ،وكامل ال�رشيف ،ومنري عجور ،وغازي �أبو �سماحة،
وحممد �أبو �سيدو ،وم�صطفى عقيل ،وحممود مقداد ،وحمدان عبد اللطيف،
و�صالح حلِّ�س.
واحلمد هلل �أوالً و�آخرا ً على االنتهاء من هذه الدرا�سة� ،آملني �أن ُيي�رس اهلل �سبحانه
الوقت ال�ستكمال اجلانب املتعلق بال�ضفة الغربية والعمل لفل�سطني يف الأردن يف
تلك املرحلة.
ويرحب امل�ؤلف بكل مالحظة �أو تعليق �أو نقد بناء.
واحلمد هلل رب العاملني
�أ .د .حم�سن حممد �صالح
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