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الإخوان امل�صلمون وتطورات الق�صية 

الفل�صطينية حتى 1967

مقدمة:

ي�صع  �أن  يحاول  وهو  �لدر��صة.  ملو�صوع  متهيدياً  ف�صالً  �لف�صل  هذ�  ُيعدُّ 

�أر�صية منا�صبة من خالل �إعطاء فكرة خمت�رشة عن �لق�صية �لفل�صطينية يف �لفرتة 

1918-1948، وعن حرب 1948 ونتائجها وخ�صو�صاً حالة �لت�صتُّت �لفل�صطيني، 
وم�صري �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. كما ي�صتعر�ص �لف�صل موقف �لبالد �لعربية 

عمل  من  �لفرتة  تلك  �صاحب  وما   ،1967-1948 �لفرتة  يف  فل�صطني  ق�صية  من 

وطني فل�صطيني. ويتناول من جهة �أخرى، موقف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني من 

ق�صية فل�صطني، ون�صاأة �الإخو�ن �مل�صلمني �لفل�صطينيني، ودور �الإخو�ن �مل�صلمني 

يف حرب فل�صطني 1948-1947.

اأوًل: الق�ضية الفل�ضطينية 1948-1918:

بلفور  وعد   1917/11/2 يف  فاأ�صدرت  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع  بريطانيا  تبنَّت 

من  ومتكنت  فل�صطني،  يف  لليهود  قومي  وطن  باإن�صاء   Balfour Declaration
�حتاللها فرتة  خالل  وفتحت   .1918 �صبتمب  �أيلول/  يف  لفل�صطني  �حتاللها   �إمتام 

ً �ألفا  55 من  �ليهود  عدد  فت�صاعف  �ليهودية،  للهجرة  �الأبو�ب   1948-1918 
كما  �ل�صكان(،  من   %31.7 �إىل   %8 من  )�أي   1948 �صنة  �ألفاً   646 �إىل   1918 �صنة 

دومن  مليون   0.5 نحو  من  لالأر�ص  �ليهود  ملكية  فتز�يدت  �الأر��صي  متلك  دعمت 

1.6 مليون دومن )6% من �أر�ص  ( �إىل نحو 
2
)2% من �الأر�ص( )1 دومن = 1,000م

فل�صطني(، ت�رشبت �إىل �ليهود يف �لغالب من �حلكم �لبيطاين �أو من �أيٍد �إقطاعية غري 

�لظروف و�ملعاناة، من  �لرغم من ق�صوة  فل�صطينية، ومتّكن �صعب فل�صطني، على 

)68.3%( ومبعظم  �ل�صكان  باأغلبية  �أر�صه طيلة ثالثني عاماً حمتفظاً  �ل�صمود يف 

�لبيطانية من  �لقو�ت  �ل�صهاينة حتت حماية  �ليهود  )94%(. وقد متكن  �الأر�ص 
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و�الجتماعية، و�لع�صكرية  و�لتعليمية  و�ل�صيا�صية  �القت�صادية  موؤ�ص�صاتهم   بناء 

من  ع�صكرية  قو�ت  وكّونو�  م�صتعمرة،   292 �أ�ّص�صو�  قد  كانو�   1948 �صنة  ويف 

منظمات �لهاجاناه Haganah و�الأرجون Irgun و�صترين Stern يزيد عددها عن 

 
1
�صبعني �ألف مقاتل، و��صتعدو� الإعالن دولتهم.

�إمكانات  من  بكثري  �أكب  كانت  فل�صطني  على  �ملوؤ�مرة  �أن  من  �لرغم  على 

و�مل�رشوع �لبيطاين  �الحتالل  رف�ص  فل�صطني  �صعب  �أن  �إال  �لفل�صطيني،   �ل�صعب 

بزعامة  و�الإ�صالمية  �لوطنية  �لتيار�ت  وقامت  باال�صتقالل.  �ل�صهيوين، وطالب 

و�لتحركات  �ل�صعبية  بالتعبئة  ورفاقهم  �حل�صيني  �أمني  و�حلاج  كاظم  مو�صى 

1921، و�لب�ق  1920، ويافا  �ل�صيا�صية و�لثور�ت �لعارمة، فكانت ثور�ت �لقد�ص 

�لدين  �ل�صيخ عز  1933، وحركة �جلهادية بقيادة  �أكتوبر  1929، وت�رشين �الأول/ 
�لق�صام، ومنظمة �جلهاد �ملقد�ص بقيادة عبد �لقادر �حل�صيني. وحتت �صغط �لثورة 

�لكبى 1936-1939 ��صطرت بريطانيا يف كتابها �الأبي�ص )�أيار/ مايو 1939( �أن 

تتعهد بقيام �لدولة �لفل�صطينية خالل ع�رشة �أعو�م، وباأن توقف بيع �الأر�ص لليهود 

�إال يف حدود �صيِّقة، وباأن توقف �لهجرة �ليهودية بعد خم�صة �أعو�م. ولكنها تنكرت 

Ernest يف    Bevin اللتز�ماتها يف ت�رشيح �أ�صدره وزير خارجيتها �إرن�صت بيفن 

1945/11/14، وعادت �حلياة للم�رشوع �ل�صهيوين من جديد برعاية �أمريكية. 

رغبتها  بحجة  �ملتحدة،  �الأمم  �إىل  فل�صطني  ق�صية   1947 �صنة  بريطانيا  رفعت 

�لغربية  و�ل�صغوط  �ملد�والت  من  �لكثري  وبعد  فل�صطني.  على  �نتد�بها  �إنهاء  يف 

وخ�صو�صاً �الأمريكية، �أ�صدرت �الأمم �ملتحدة يف 1947/11/29 قر�ر تق�صيم فل�صطني 

( و44.8% للدولة 
2
54.7% للدولة �ليهودية )14,400 كم )قر�ر رقم 181( معطياً 

(، بينما �أبقت نحو 0.5% ملنطقة �لقد�ص لتو�صع حتت �إد�رة 
2
�لعربية )11,780 كم

 General Assembly of the United Nations دولية. وقر�ر�ت �جلمعية �لعامة

لي�صت قر�ر�ت ملزمة حتى �صمن مو�ثيق �الأمم �ملتحدة نف�صها. 

حول فرتة �الحتالل �لبيطاين لفل�صطني، �نظر: عبد �لوهاب �لكيايل، تاريخ فل�شطني احلديث، ط 9   
1

)بريوت: �ملوؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات و�لن�رش، 1985(؛ وحم�صن حممد �صالح، الق�شية الفل�شطينية: 

خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�رشة )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(، 

�ص 68-41.
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ثانياً: حرب 1948 ونتائجها:

و�الإ�صالمي  و�لعربي  �لفل�صطيني  �لتاريخ  ماآ�صي  �أكب  �أحد  �حلرب  هذه  متثل 

�حلديث و�ملعا�رش. لقد كان ميز�ن �لقوة �لع�صكرية �لعددية طو�ل �حلرب ل�صالح 

و�أف�صل  عدد�ً  �أكرث  كان  و�لذي  �لغربية،  �لقوى  من  �ملدعوم  �ل�صهيوين  �لكيان 

وقاوم  و�ملتطوعني.  �لعربية  �جليو�ص  جمموع  من  وت�صليحاً  وتدريباً  �ن�صباطاً 

�لفل�صطينيون ب�رش�وة وبكل ما يلكون، وهناك يف كل مدينة وقرية ق�ص�ص ثبات 

وبطولة وت�صحية، وحكايات موؤملة من �نعد�م �ل�صالح �أو ف�صاده �أو نفاذ �لذخرية، 

�أو �صوء �إد�رة �ملعركة من �جليو�ص �لعربية و�صعف �لتن�صيق بينها وقلة خبتها، 

و�لتي كان عدٌد منها ما يز�ل و�قعاً حتت �لنفوذ �ال�صتعماري... .

�أعلن �ل�صهاينة دولتهم “�إ�رش�ئيل“ يف م�صاء 1948/5/14، و��صتولو� على نحو 

فل�صطيني  �ألف   800 بالقوة  و�رشدو�   ،)
2
كم  20,770( فل�صطني  �أر�ص  من   %77

يف للفل�صطينيني  �لكلي  �ملجموع  )كان  كيانهم  عليها  �أقامو�  �لتي  �ملنطقة   خارج 

وقد و�فقت �الأمم �ملتحدة على دخول �لكيان 
 2

نهاية 1948 نحو 1.4 مليون ن�صمة(.

�ل�صهيوين “�إ�رش�ئيل“ يف ع�صويتها، ب�رشط �ل�صماح بعودة �لالجئني �لفل�صطينيني 

�أر�صهم، وهو ما مل يفعله �لكيان �ل�صهيوين مطلقاً. ودخلت �لدول �لعربية يف  �إىل 

�تفاقيات هدنة مع �لكيان �ل�صهيوين، فوقَّعت م�رش �تفاقية �لهدنة يف 1949/2/24، 

تبعتها لبنان يف 1949/3/23، ثم �الأردن يف 1949/4/3، ثم �صورية يف 1949/7/20. 

لقد كان حجم �لدمار هائالً وكانت درجة متزيق �لن�صيج �الجتماعي و�القت�صادي 

للفل�صطينيني يف �الأر�ص �ملحتلة تفوق �لت�صور، فح�صب در��صة متاأنية لوليد �خلالدي، 

1948، وقد تابع  418 قرية مت تهجري �صكانها �صنة  باأ�صماء  و�صع قائمة دقيقة 

�لقرى  من  �أخرى  جمموعة  عليها  و�أ�صاف  هذه  �لقرى  قائمة  �صتة  �أبو  �صلمان 

للقائمة  �لكلي  �لعدد  لي�صبح  �ل�صبع،  بئر  يف  خ�صو�صاً  �لبدو  ��صتقر�ر  ومر�كز 

3
531 قرية ومركز�ً.

املقد�س  بيت  نكبة  النكبة:  العارف،  عارف  �نظر:  فل�صطني،  �صقوط  وماأ�صاة   1948 حرب  حول   
2

والفردو�س املفقود 1947-1951 )�صيد� - بريوت: �ملكتبة �لع�رشية، 1954(.

 Salman Abu Sitta, Palestinian Right to Return (London: Palestinian Return Centre, 1999(,  
3

pp. 16–24.
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ت الفل�ضطيني: ثالثًا: الت�ضتُّ

بعد كارثة 1948، وجد �ل�صعب �لفل�صطيني نف�صه حتت ظروف و�أو�صاع و�أنظمة 

بـ“�إ�رش�ئيل“  ُيعرف  �أ�صبح  ما  �أو   1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  يف  ظل  �إذ  خمتلفة؛ 

�إليه  �لتجاأ  فقد  �ألفاً   80 ي�صكنه  كان  �لذي  غزة  قطاع  �أما  فل�صطيني،  �ألف   160 نحو 

200 �ألف الجئ، و�ل�صفة �لغربية �لتي كان ي�صكنها 425 �ألفاً �ن�صم �إليها 360 �ألف 
الجئ، و��صطر 300 �ألف ملغادرة فل�صطني متاماً، �نتقل 110 �آالف منهم �إىل �رشقي 

�الأردن، و100 �ألف �إىل لبنان، و82 �ألفاً �إىل �صورية، و12 �ألفاً �إىل �لعر�ق وم�رش وليبيا 

 مّت �إن�صاء 21 خميماً لالجئني يف �ل�صفة �لغربية، و8 خميمات 
4
و�ل�صعودية وبريطانيا.

ن�صبتهم  �أن  غري  �لقطاع،  �صكان  من   %69 نحو  �لالجئون  و�صكل  غزة.  قطاع  يف 

5
�نخف�صت ب�صبب هجرة �لكثريين للخارج، حيث بلغت �صنة 1967 حو�يل %59.

ومل تكن �ملو�رد �القت�صادية يف �ل�صفة و�لقطاع تتحمل هذ� �لعدد �ملفاجئ من 

متكنهما  وم�رش  لالأردن  �القت�صادية  �الأو�صاع  تكن  مل  كما  �ل�صكانية،  �لزيادة 

من توفري بنية حتتية منا�صبة ت�صتطيع ��صتيعاب طاقات �لنا�ص �لعاملة و�إمكاناتهم. 

وقد عا�ص مئات �الألوف من �لالجئني �أو�صاعاً بائ�صة، ومعاناة ال تو�صف، و�صكنو� 

�خليام �صنو�ت عديدة و�صكن بع�صهم �لكهوف و�ملغائر، يجمع �لع�رشة يف �خليمة 

�لو�حدة حر�رة �ل�صيف وزمهرير �ل�صتاء، فاأمطاره و�أوحاله و�آالم �لت�رشد وفقد�ن 

�أ�صباب �لعمل و�ملعي�صة.

ومع ذلك فقد رف�ص �لالجئون بعزة و�إ�رش�ر خطط �لتوطني و�ال�صتقر�ر كافة، 

وعلى  �ملغت�صبة.  �أر�صهم  �إىل  �لكرية  بعودتهم  معلقة  ز�لت،  وما  قلوبهم،  وظلت 

�لرغم من ق�صوة �لظروف، فقد �أظهر �لفل�صطينيون رغبة هائلة يف �لتعلم و�الرتقاء 

هي  �أ�صبحت  قد  �لفل�صطينيني  �ملتعلمني  ن�صبة  كانت  �صنو�ت  وخالل  �الأكاديي، 

�الأف�صل يف �لوطن �لعربي وت�صاهي م�صتويات �لتعليم يف �لبلد�ن �الأوروبية.

�أ�صعد عبد �لرحمن، منظمة التحرير الفل�شطينية )نيقو�صيا: مركز �الأبحاث، 1985(، �ص 25.  
4

�ملو�صوعة  هيئة  )دم�صق:  الفل�شطينية  املو�شوعة  )معّدون(،  و�آخرون  �ملرع�صلي  �أحمد  �نظر:   
5

�لفل�صطينية، 1984(، ج 2، �ص 559-560؛ وجورج ق�صيفي، الرهان الدميغرايف يف فل�شطني )بريوت: 

موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1990(، �ص 13.
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وحتت �صغط هذه �الأو�صاع، وحاجة بلد�ن �خلليج للكو�در �ملتعلمة و�الأيدي 

من  �لكثري  �نتقل  فقد  فيها،  �القت�صادي  و�النتعا�ص  �لنفط،  ظهور  مع  �لعاملة 

�لبلد�ن،  تلك  منو  يف  وي�صهمو�  �أو�صاعهم  من  ليح�صنو�  هناك  �إىل  �لفل�صطينيني 

�صنة  ويف  رحالهم.  حطت  حيثما  ق�صيتهم  �أجل  من  �لعمل  ذلك  ين�صيهم  �أن  دون 

1966 )قبيل حرب 1967(، كان عدد �لفل�صطينيني يف �ل�صفة 830 �ألفاً، ويف �لقطاع 
 
6

455 �ألفاً.

رابعاً: حكومة عموم فل�ضطني وم�ضري ال�ضفة والقطاع:

بعد �أن �نتهت �حلرب �لعاملية �لثانية �أعاد �لفل�صطينيون ترتيب �أنف�صهم، و�صّكلو� 

وعندما   .1946/6/11 يف  �حل�صيني  �أمني  �حلاج  برئا�صة   
�لعليا“7 �لعربية  “�لهيئة 

دخلت �جليو�ص �لعربية فل�صطني يف �أيار/ مايو 1948، منعت �حلاج �أمني �حل�صيني 

متكِّن  ومل  عليها،  �صيطرت  �لتي  �الأماكن  يف  �لوجود  �أو  فل�صطني  دخول  من 

�الأنظمة �لعربية �حلاج �أمني ورفاقه من تويل تنظيم وقيادة �ل�صعب �لفل�صطيني يف 

�ملناطق �ملحررة، بل با�رشت بنف�صها نزع �أ�صلحة �لفل�صطينيني، وخ�صو�صاً جي�ص 

�جلهاد �ملقد�ص �لذي نظمته �لهيئة �لعربية �لعليا.

وكانت �لهيئة �لعربية �لعليا قد قررت �إن�صاء حكومة فل�صطينية مللء �لفر�غ �لناجت 

عن �ن�صحاب بريطانيا من فل�صطني، و�صعت الإقناع �حلكومات �لعربية بذلك خالل 

1948، ولكن  �أيار/ مايو  �الأول من  �أبريل و�لن�صف  �آذ�ر/ مار�ص، وني�صان/  �أ�صهر 

يف  فل�صطني“  عموم  “حكومة  باإعالن  �لهيئة  قامت   1948/9/23 ويف  جدوى.  دون 

غزة برئا�صة �أحمد حلمي عبد �لباقي. وقد �أقرّت �حلكومات �لعربية )ما عد� �الأردن( 

ذلك و�عرتفت باحلكومة. وتاأكيد�ً ل�رشعيتها، قامت حكومة عموم فل�صطني و�لهيئة 

�لعربية �لعليا بالدعوة �إىل جمل�ص وطني فل�صطيني يف غزة يف 1948/10/1 برئا�صة 

�حلاج �أمني. حيث �أعلن �ملجل�ص ��صتقالل فل�صطني، و�إقامة دولة حرة ديوقر�طية 

�نظر: املو�شوعة الفل�شطينية، ج 2، �ص 559.  
6

حول �لهيئة �لعربية �لعليا، �نظر: املو�شوعة الفل�شطينية، ج 4، �ص 561-556.  
7
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ذ�ت �صيادة، بحدودها �لدولية �ملتعارف عليها يف �أثناء �الحتالل �لبيطاين، ومنح 

 8
�ملجل�ص �لثقة حلكومة عموم فل�صطني.

وقد �أكملت �حلكومة �الأردنية �صيطرتها �لد�صتورية على �ل�صفة �لغربية، وهي 

 �أي 21.77% من م�صاحة فل�صطني(، بعد �أن 
2
معظم ما تبقى من فل�صطني )5,878 كم

�نعقد بت�صجيعها موؤمتر �أريحا يف 1948/12/1، و�لذي ح�رشه وجهاء فل�صطينيون 

ومّكنت  فل�صطني.  على  ملكاً  بايعوه  حيث  �حل�صني،  بن  �هلل  عبد  للملك  موؤيدون 

�لغربية من منع حكومة عموم فل�صطني من  �لقو�ت �الأردنية على �ل�صفة  �صيطرة 

ممار�صة �صالحياتها، وقامت �حلكومة �الأردنية بعدد من �إجر�ء�ت �لوحدة خالل 

�صنة 1949، ويف كانون �الأول/ دي�صمب 1949 �صدرت �إر�دة ملكية باأن كل �ملقيمني 

باإجر�ء  �أخرى  �إر�دة ملكية  �الأردنية، كما �صدرت  �ل�صفتني قد حازو� �جلن�صية  يف 

�نتخابات يف 1950/4/20 منا�صفة بني �ل�صفتني. ويف 1950/4/24 �لتاأم �أول جمل�ص 

�ل�صفة  بني  �الندماجية  �لوحدة  على  و�فق  حيث  �ل�صفتني،  لكال  متثيلي  نيابي 

9
�لغربية و�رشقي �الأردن.

قطاع  يف  �صالحياتها  ممار�صة  فل�صطني  عموم  حكومة  حاولت  وعندما 

�مل�رشية،  �ل�صلطات  تدخلت  فل�صطني(،  م�صاحة  من   %1.33 �أي   
2
كم  363( غزة 

فنقلت �حلاج �أمني �حل�صيني بالقوة �إىل �لقاهرة، و�أجبت عدد�ً من �أع�صاء �ملجل�ص 

�لوطني على مغادرة غزة �إىل �لقاهرة. ثم ما لبثت �أن �أكرهت رئي�ص و�أع�صاء حكومة 

قائمة  فل�صطني  عموم  حكومة  وبقيت  م�رش.  �إىل  �النتقال  على  فل�صطني  عموم 

�ملنوطة بها، ال �صيّما يف �حلقل  �الأعمال  باأي من  �لقيام  �أن ت�صتطيع  يف م�رش دون 

�لعليا  �لعربية  �لهيئة  د�ر  على  ح�صار�ً  �مل�رشية  �ل�صلطات  وفر�صت  �ل�صيا�صي. 

�لعمل  حرية  من  حرمته  ُم�صدَّدة،  رقابة  حتت  �أمني  �حلاج  وو�صعت  �لقاهرة،  يف 

و�لتنقل. ورف�صت �حلكومات �لعربية �العرت�ف باجلو�ز�ت �لتي �أ�صدرتها حكومة 

عموم فل�صطني، كما مت حلّ و�إنهاء قو�ت �جلهاد �ملقد�ص �لتابعة للهيئة �لعربية �لعليا، 

ح�صني �أبو �لنمل، قطاع غزة 1948-1967: تطورات اقت�شادية و�شيا�شية واجتماعية وع�شكرية   
8

)بريوت: مركز �الأبحاث - م.ت.ف، 1979(، �ص 23-21.

�نظر: املو�شوعة الفل�شطينية، ج 4، �ص 377-379؛ و�أ�صعد عبد �لرحمن، منظمة التحرير الفل�شطينية،   
9

�ص 34. 
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لرقابة  �خلا�صعة  “�ملناطق  على  �إد�ري  حاكم  بتعيني  �مل�رشية  �ل�صلطات  وقامت 

وحكومة  �لعليا  �لعربية  �لهيئة  عانت  وهكذ�،  غزة.  قطاع  �أي  �مل�رشية“،  �لقو�ت 

عموم فل�صطني من �حل�صار و�لتجاهل و�لت�صييق. حتى �نتهى �أي تاأثري عملي لهما 

10 
على �لو�قع �لفل�صطيني.

مع �لزمن، مل تعد حكومة عموم فل�صطني غري هيئة �صكلية ظلَّت تبعث مبمثلني 

�لعليا  �لعربية  و�لهيئة  �أمني  �حلاج  �أما  �لعربية.  �جلامعة  �جتماعات  حل�صور  عنها 

�لقاهرة  ملغادرة  �أمني  �حلاج  و��صطر  و�لتجاهل،  �حل�صار  ��صتمر�ر  من  عانيا  فقد 

�صنة 1958 �إىل لبنان، ب�صبب �ل�صغط و�لت�صييق من عبد �لنا�رش عليه. وعملياً، فقد 

�نتهى �أي تاأثري للهيئة �لعربية �لعليا باإن�صاء منظمة �لتحرير �لفل�صطينية )م.ت.ف( 

�صنة 1964، وظهور �لعمل �لفد�ئي �لفل�صطيني، وبوفاة �حلاج �أمني �حل�صيني نف�صه 

يف 11.1974/7/4 

خام�ضًا: البالد العربية وفل�ضطني 1967-1948:

“معجونة“ مب�صاعر �ملر�رة و�ملهانة، و�لرغبة يف �ملقاومة و�لتحرير  يف ظروف 

و�لعودة، وجد �صعب فل�صطني نف�صه حتت حكم �أنظمة خمتلفة، تتفاوت يف �إعطائه 

حقوقه �ملدنية و�ل�صيا�صية، �أو يف �إعطائه فر�صة �لعمل �ملنظم و�ملقاوم. كما وجدت 

تبنت  �لتي  �لعربية  �الأنظمة  وطاأة  حتت  نف�صها  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لقياد�ت 

�لعربية  �الأنظمة  �أن  غري  �ملعركة“.  “قومية  �صعار�ت  حتت  �لتحرير،  م�رشوع 

�ملو�جهة  وجتنبت  و��صتقر�رها،  �أمنها  ب�صمان  من�صغلة  �لعملية  �لناحية  من  كانت 

خطط  �صمن  ولي�ص  مرحلية،  تكتيكية  الأ�صباب  �ملقاومة  وتبنت  “�إ�رش�ئيل“،  مع 

��صرت�تيجية �صاملة. 

�الأنظمة  1948-1967 على  �آمالهم ب�صكل عام يف مرحلة  �لفل�صطينيون  وعلَّق 

�لعربية، وخ�صو�صاً م�رش بزعامة جمال عبد �لنا�رش، وكان �صعار �ملرحلة �لّب�ق 

�نظر: املو�شوعة الفل�شطينية، ج 2، �ص 342-344، وج 4، �ص 377-379، و556-561؛ و�أبو �لنمل،   
10

قطاع غزة، �ص 25.

حول حكومة عموم فل�صطني، �نظر: املو�شوعة الفل�شطينية، ج 2، �ص 344-342.  
11
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�لفل�صطينية طابع �النتماء  �ل�صيا�صية  �مليول  �لتحرير“. و�تخذت  طريق  “�لوحدة 
للقياد�ت و�الأحز�ب �لقومية و�لي�صارية. و�صهدت هذه �لفرتة مد�ً قومياً وي�صارياً، 

�حلملة  بعد  خ�صو�صاً  �خلم�صينيات(،  منت�صف  )منذ  �الإ�صالمي  للتيار  و�نح�صار�ً 

�ل�رش�صة �ملنظمة �لتي قادها عبد �لنا�رش و�أن�صاره �صّد هذ� �لتيار.

وعلى �أي حال، فاإن حالة �لعد�ء �لر�صمي �صّد �لكيان �ل�صهيوين ��صتمرت طو�ل 

�لو�قع،  �لعربية �جته عملياً نحو تر�صيخ  �لبياين لالأنظمة  هذه �ملرحلة، لكن �خلط 

ولي�ص نحو تغيريه، �أو بعبارة �أخرى �جته نحو “�لت�صوية“ ولي�ص نحو “�لتحرير“ 

فان�صغلو�  حقيقي،  عجز  حالة  ي�صت�صعرون  جعلتهم  ومو�صوعية،  ذ�تية  الأ�صباب 

بينما كان  �ملعركة،  �لتي كانت ترتقب �صاعة  �لو��صعة،  بدغدغة عو�طف �جلماهري 

�لكيان �ل�صهيوين “�لغ�ّص“ ي�صتد ويزد�د قوة ور�صوخاً.

�ضاد�ضًا: العمل الوطني الفل�ضطيني 1967-1948:

�ت�صم  �لفل�صطيني  �ل�صعبي  �ل�صلوك  �أن  نالحظ  نحن ب�صددها،  �لتي  �ملرحلة  يف 

�لتعليم  على  و�لرتكيز  �جلديد،  �لو�قع  مع  و�لتكيف  �ل�صدمة،  ��صتيعاب  مبحاولة 

و�صبل �العتماد على �لنف�ص، وتز�يد �النتماء �إىل �لتنظيمات و�الأحز�ب ذ�ت �لطبيعة 

�ل�صيوعي،  )�حلزب  و�لي�صارية  و�ل�صيوعية  و�لبعث،...(  )�لنا�رشيون،  �لقومية 

�الإخو�ن  �ملرحلة:  من  �الأول  �لن�صف  )يف  و�الإ�صالمية  �لعرب،...(،  و�لقوميون 

�لثاين،  ن�صفها  وخ�صو�صاً  �ملرحلة،  هذه  ويف  �لتحرير،...(.  وحزب  �مل�صلمون، 

�لتحرير  ومنظمة  فتح،  حركة  )ن�صاأة  للبوز  �لفل�صطينية  �لوطنية  �لهوية  عادت 

�لفل�صطينية(، بعد �أن �نزوت كثري�ً يف ظّل �ملد �لقومي و�لي�صاري. 

تعاملت �لبيئة �لدولية مع �لق�صية �لفل�صطينية باعتبارها ق�صية الجئني، وطوت 

�صفحة �لدولة �لفل�صطينية، ووفرت لـ“�إ�رش�ئيل“ �إمكانات �لبقاء و�لتجذر، ومل تكن 

مو�زين �لقوى ت�صمح للفل�صطينيني وال للعرب بت�صكيل تهديد حقيقي وجاد للكيان 

�الإ�رش�ئيلي.

�الأمم  وكالة  ن�صئت 
ُ
�أ الجئني،  كق�صية  فل�صطني  ق�صية  مع  �لتعامل  �إطار  ويف 

)�الأونرو�( �الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة   �ملتحدة 
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 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the
 302 رقم  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  على  بناء   Near East )UNRWA(
�لعام  �لكبى  �لقوى  مز�ج  �أن  �لزمن  مع  يت�صح  و�أخذ   

12.1949/12/8 يف  �ل�صادر 

�لالجئون،  يو�جهها  �لتي  �حلياة  مل�صاعب  �قت�صادية  حلول  �إيجاد  نحو  يتجه 

�أو  �أر�صهم  �إىل  �إعادتهم  ولي�ص  �أخرى،  �أماكن  يف  �أو  ��صتقرو�  حيثما  وتوطينهم 

مع  م�رش  وتعاونت  و�ال�صتقالل.  �مل�صري  تقرير  يف  �ل�صيا�صية  حقوقهم  �إعطاءهم 

وكالة �الأونرو� خالل �لفرتة 1953-1955 يف تنفيذ م�رشوع لتوطني الجئي قطاع 

�أنه لقي معار�صة �صاملة وعنيفة من فل�صطينيي  غزة يف �صمال غرب �صيناء، غري 

13
�لقطاع، �أدت �إىل �إ�صقاطه.

 .1945 �صنة  �إن�صائها  منذ  �لعربية  �لدول  جامعة  لدى  ممثلة  فل�صطني  كانت 

�إىل حني  فقد مثَّلها يف �لبد�ية مو�صى �لعلمي، ثم توىل ذلك �أحمد حلمي عبد �لباقي 

�لعربية يف م�رشوع  �لفل�صطينيون ثقتهم باالأنظمة  1963. وبينما علّق  وفاته �صنة 

�لتحرير، وخ�صو�صاً نظام �حلكم يف م�رش بقيادة عبد �لنا�رش، �إال �أّنهم مع �لزمن 

�لعربية، ويف مدى قدرتها على تنفيذ  �الأنظمة  �لقلق يف مدى جدية  �أخذ ي�صاورهم 

وعودها؛ فاأخذت �ل�صاحة �لفل�صطينية ت�صهد مبادر�ت تنحو منحى وطنياً؛ موؤكدًة 

على �لهوية �لفل�صطينية و�صاعيًة الإبر�ز �لكيانية �لفل�صطينية، يف �أو�خر �خلم�صينيات 

�لتي  و�ل�صيا�صية  �لفد�ئية  و�ملنظمات  �حلركات  تظهر  و�أخذت  �ل�صتينيات،  و�أو�ئل 

حُمفِّز�ً  1962 عامالً  �لثورة �جلز�ئرية �صنة  ت�صعى لتحرير فل�صطني. وكان جناح 

ومنوذجاً دفع �لكثري من �لفل�صطينيني لالعتقاد باإمكانية �أن يتوىل �أبناء �لُقطر �لو�حد 

�أ�صقائهم  من  و�الإ�صناد  �لدعم  يتلقون  �لذي  �لوقت  يف  و�لتحرير،  �ملقاومة  عملية 

�لعرب. كما كان ف�صل جتربة �لوحدة �مل�رشية - �ل�صورية )1958-1961( عامالً 

�آخر يف دفع �لفل�صطينيني �إىل عدم �نتظار حتقق �لوحدة �لعربية، وعدم �لتعويل عليها، 

 1964-1962 �لفرتة  �صهدت  وقد  وخالفاتها.  �لعربية  �الأنظمة  و�قع  �إىل  بالنظر 

�نظر ن�ّص �لقر�ر يف:  
12

Zafrul-Islam Khan, Palestine Documents )New Delhi: Pharos Media, 1998(, pp. 288–289.  

�نظر: �أبو �لنمل، قطاع غزة، �ص 96-84.  
13



26

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

مرحلة تكري�ص �لكيانية �لفل�صطينية، كما �صهدت �صبه �نف�صال بني �لعمل �لنا�رشي 

14 
و�لعمل �لفل�صطيني.

كانت �الأنظمة �لعربية تدرك حقيقة عجزها يف مو�جهة “�إ�رش�ئيل“، وقد خ�صيت 

هذه �الأنظمة، وخ�صو�صاً م�رش، من �أن يفلت زمام �لق�صية �لفل�صطينية من يدها؛ 

ي�صتوعبهم  للفل�صطينيني  متثيلي  موؤ�ص�صي  �صكل  �إيجاد  حماولة  �إىل  فبادرت 

وي�صتجيب لبع�ص تطلّعاتهم يف �لتعبري عن هوّيتهم وكيانيتهم، وُيبقي �الأمور حتت 

زيادة  يف  وتطلّعاتهم  �لفل�صطينيني  رغبة  ��صتخدم  �الأنظمة  بع�ص  ولعل  �ل�صيطرة. 

�صعبيته، وكنوع من �البتز�ز و�الإحر�ج �ل�صيا�صي الأنظمة �أخرى تخا�صمها �صيا�صياً. 

دورتها  يف  �لعربية،  �جلامعة  تعباأ  مل  �لباقي،  عبد  حلمي  �أحمد  تويف  عندما 

�الأربعني �صنة 1963، بر�أي �لهيئة �لعربية �لعليا وال حكومة عموم فل�صطني يف تعيني 

�أحمد �ل�صقريي �لذي حظي بدعم  مندوب فل�صطني لدى �جلامعة، وعينت بنف�صها 

عبد �لنا�رش. وعندما �نعقد موؤمتر �لقمة �لعربي �الأول يف �لقاهرة يف 1964/1/13، 

فل�صطني، ويقيم هيئة  �إر�دة �صعب  ُيعبِّ عن  فل�صطيني  كياٍن  باإن�صاء  قر�ر�ً  �أ�صدر 

تطالب بحقوقه، لتمكينه من حترير �أر�صه وتقرير م�صريه. 

وقام �أحمد �ل�صقريي، م�صتفيد�ً من �لدعم �مل�رشي، ومن حما�صة �لفل�صطينيني 

�لفل�صطينية.  �لتجمعات  مناطق  يف  جولة  ثالثني  بعمل  بهم،  خا�ص  كيان  الإن�صاء 

وقام خالل �جلولة بو�صع “�مليثاق �لقومي �لفل�صطيني“ و�لنظام �الأ�صا�صي ملنظمة 

�لقد�ص،  يف  عام  فل�صطيني  موؤمتر  عقد  ترتيبات  و�أجرى  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

و�لذي �نعقد يف 5/28-1964/6/2، وقام �مللك ح�صني بافتتاحه. و�صّمي هذ� �ملجل�ص 

�لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  �إن�صاء  �أعلن  �لذي  وهو  �الأول“،  �لوطني  “�ملجل�ص 
قرر  كما  �لفل�صطيني،  �لقومي  �مليثاق  و�أقر  لها،  رئي�صاً  �ل�صقريي  �أحمد  و�نتخب 

�إعد�د �ل�صعب �لفل�صطيني ع�صكرياً للقيام بدوره يف حترير وطنه، وو�فق على �إن�صاء 

15
�ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني.

�ملرجع نف�صه، �ص 198.  
14

حول ن�صاأة منظمة �لتحرير وتطورها حتى �صنة 1983، �نظر: �أ�صعد عبد �لرحمن، منظمة التحرير   
15

الفل�شطينية. و�نظر �أي�صاً:

 Helena Cobban, The Palestinian Liberation Organisation: People, Power and Politics  
)US: Cambridge University Press, 1988(.
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�ضابعًا: الإخوان امل�ضلمون وفل�ضطني:

 1928 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �مل�صلمني“  “�الإخو�ن  جماعة  �لبنا  ح�صن  �ل�صيخ  �أ�ص�ص 

�الإ�صالم  معاين  �إحياء  �إىل  �جلماعة  هذه  هدفت  وقد  مب�رش.  �الإ�صماعيلية  مدينة  يف 

وبناء  حياة،  ومنهج  و�صلوكاً  عقيدة  بتعاليمه  و�اللتز�م  �لنفو�ص،  يف  �ل�صحيحة 

�لفرد �مل�صلم و�الأ�رشة �مل�صلمة و�ملجتمع �مل�صلم و�لدولة �مل�صلمة، وتخلي�ص �لبالد 

�لو�حدة على  �أ�صكاله، و�إقامة �خلالفة �الإ�صالمية  �الإ�صالمية من �ال�صتعمار بكافة 

نف�صها،  �جلماعة  و�عتبت   
16

�لعامل. و�أ�صتاذية  ل�صيادة  و�لتقدم  �مل�صلمني،  بالد 

وحقيقة  �صنية...  وطريقة  �صلفية...  “دعوة  لالإ�صالم،  �ل�صامل  �ملفهوم  وفق 

�صوفية... وهيئة �صيا�صية... وجماعة ريا�صية... ور�بطة علمية ثقافية... و�رشكة 

�ملختلفة  �حلياة  جو�نب  طرحها  غطى  وبالتايل   
17

�جتماعية“. وفكرة  �قت�صادية... 

هذه  جعل  ما  وهو  وغريها.  و�لع�صكرية...  و�ل�صيا�صية  و�القت�صادية  �الجتماعية 

�صعار�:  عّب  كما  وق�صاياهم.  �مل�صلمني  هموم  ومع  �لو�قع  مع  متفاعلة  �حلركة 

“�جلهاد �صبيلنا“، و“�ملوت يف �صبيل �هلل �أ�صمى �أمانينا“ عن رغبة يف حتقيق جاهزية 
نف�صية عالية لدى �الأفر�د يف �لدفاع عن �أر�ص �مل�صلمني وحمايتها وحتريرها.

وقد عدَّ �لبنا �لوطن �الإ�صالمي وطناً و�حد�ً و�أمة �الإ�صالم �أمة و�حدة. وكان من 

�لطبيعي بناًء على هذ� �لفهم �أن يهتم �الإخو�ن �مل�صلمون بق�صايا �مل�صلمني �ملختلفة، 

�هلل  ر�صول  حممد  �هلل  �إال  �إله  ال  فيها  يقال  �أر�ص  كل  “�إن  �لبنا  ح�صن  �ل�صيخ  فيذكر 

هي جزء من وطننا، له حرمته وقد��صته، و�الإخال�ص له و�جلهاد يف �صبيل خريه“، 

والأن فل�صطني كانت �أ�صخن �لق�صايا �الإ�صالمية �حل�صا�صة يف ذلك �لوقت، وما تز�ل، 

 
18

و�هتمامهم“. عنايتهم  يف  �الأوفى  “�ملقام  د�ئماً  �مل�صلمون  �الإخو�ن  �أوالها  فقد 

ور�أى �لبنا �أن �لوطنية و�لعروبة و�الإ�صالم هي دو�ئر متكاملة غري متعار�صة، و�أن 

�ل�صخ�ص ي�صعه �أن يعمل بكّل �إخال�ص مل�صلحة وطنه، ويعمل يف �لوقت نف�صه لعامله 

�الإ�صالمية  �ملوؤ�ص�صة  )بريوت:   4 ط  البنا،  ح�شن  ال�شهيد  الإمام  ر�شائل  جمموعة  �لبنا،  ح�صن   
16

للطباعة و�لن�رش، 2004(، �ص 178-177.

�ملرجع نف�صه، �ص 157-156.  
17

كامل �ل�رشيف، الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني، ط 3 )�لزرقاء، �الأردن: مكتبة �ملنار، 1984(،   
18

�ص 31.



28

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون

 وح�صب �لبنا فاإن �مل�صلمني هم “�أ�صّد �لنا�ص �إخال�صاً 
19

�لعربي ولعامله �الإ�صالمي.

�ملجردة  �لوطنية  دعاة  من  غريهم  وبني  �مل�صلمني  بني  �لفارق  ولكن  الأوطانهم...، 

�الإخو�ن  وطنية  من  وح�صبك  �الإ�صالمية...  �لعقيدة  �مل�صلمني  وطنية  �أ�صا�ص  �أن 

�مل�صلمني �أنهم يعتقدون عقيدة جازمة الزمة �أن �لتفريط يف �أي �صب �أر�ص ٍ يقطنه 

م�صلم جرية ال ُتغتفر حتى يعيدوه �أو يهلكو� دون �إعادته، وال جناة لهم من �هلل �إال 

20
بهذ�“.

لفهمه  �لطبيعي  �ل�صياق  يف  جاء  فل�صطني  بق�صية  �لبنا  �هتمام  فاإن  ذلك  وعلى 

فكره  وجّدية  م�صد�قية  الختبار  وحمّك  بل  عمله،  برنامج  �صميم  ويف  �الإ�صالمي 

 و�أن “ق�صية فل�صطني 
21

ودعوته. ولذلك يوؤكد �لبنا �أن “فل�صطني وطٌن لكّل م�صلم“،

وفل�صطني يف فهم �الإخو�ن:
 22

هي ق�صية كل م�صلم“.

�أر�ص وقف ٍ �إ�صالمي على جميع �أجيال �مل�صلمني يف ما�صيهم وحا�رشهم 

وم�صتقبلهم �إىل يوم �لقيامة، ال يجوز الأحد كائناً من كان �أن يفّرط �أو يتنازل 

�أو  للفل�صطينيني  ملكاً  لي�صت  فهي  ولذلك  منها،  جد�ً  �صغري  جزء  عن  ولو 

�لعرب فح�صب، بل هي ملك للم�صلمني جميعاً... فعلى �مل�صلمني يف كّل مكان 

23
�أن ي�صاهمو� عملياً يف تقدمي �ملال و�لدم للدفاع عنها.

ولذلك ر�أى �لبنا وجوب �جلهاد لتحرير فل�صطني ون�رشة �أهلها، وذكر يف ر�صالة 

بعثها �إىل �ل�صفري �لبيطاين يف �لقاهرة “�إن �الإخو�ن �صيبذلون �أرو�حهم و�أمو�لهم 

ومن  �الأر�ص  �هلل  يرث  حتى  عربياً  �إ�صالمياً  فل�صطني  من  �صب  كل  بقاء  �صبيل  يف 

 24
عليها“.

الإخوان  عند  ال�شيا�شية  الرتبية  ر�صالن،  �ملعز  عبد  عثمان  يف:  �لفكرة  هذه  حول  بتو�صع  �نظر   
19

امل�شلمني )�لقاهرة: د�ر �لتوزيع �الإ�صالمية، د.ت(، �ص 307-273.

ح�صن �لبنا، جمموعة ر�شائل ح�شن البنا، �ص 180.  
20

  �ملرجع نف�صه، �ص 150.
21

ح�صن �لبنا، مذكرات الدعوة والداعية )�لقاهرة: �لزهر�ء لالإعالم �لعربي، 1990(، �ص 304.  
22

ت�شور الإخوان  1947/10/25، مقتب�ص يف: عبد �لفتاح حممد �لعوي�صي،  جملة الإخوان امل�شلمون،   
23

امل�شلمني للق�شية الفل�شطينية )�لقاهرة: د�ر �لتوزيع و�لن�رش �الإ�صالمية، د.ت(، �ص 29. 

ت�شور الإخوان امل�شلمني للق�شية  �لفتاح حممد �لعوي�صي،  1938/12/26، مقتب�ص يف: عبد  النذير،   
24

الفل�شطينية، �ص 6.
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�ل�صعب  مبطالب  يتعلق  فيما  �لفل�صطينية  �لوطنية  �حلركة  طرح  �لبنا  تبنى 

وباإطالق  تاماً،  وقفاً  �ليهودية  �لهجرة  بوقف  بريطانيا  طالب  فقد  �لفل�صطيني. 

�ل�صجناء، و�إعادة �ملبعدين، وتعوي�ص �ملت�رشرين، وباعرت�ف بريطانيا با�صتقالل 

فل�صطني ��صتقالالً تاماً عربية م�صلمة، ويكن �أن يكون ذلك بناًء على �تفاق ي�صمن 

25
حقوق �لعرب، ويعامل فيه �ليهود معاملة �الأقليات.

ثامناً: ن�ضاأة الإخوان امل�ضلمني الفل�ضطينيني:

برز  �أنه  غري  مبكر�ً،  بفل�صطني  م�رش  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  �هتمام  بد�أ 

وجمع  و�ملظاهر�ت  و�الإعالم  �لدعاية  عب   1939-1936 �لكبى  �لثورة  �أثناء  يف 

�آب/  يف  فل�صطني  يف  دعوتهم  ن�رش  �الإخو�ن  لبدء  �الإ�صار�ت  �أوىل  وكانت  �لتبعات. 

�حلكيم،  �أ�صعد  وحممد  �ل�صاعاتي  �لرحمن  عبد  ز�رها  عندما   ،1935 �أغ�صط�ص 

 وخالل �حلرب 
26

�أمني، حيث قاما بن�رش دعوتهم. �حلاج  من  ترحيباً  لقيا  وهناك 

من  عدد  و�أخذ  لفل�صطني،  �الإخو�ن  زيار�ت  ز�دت   ،)1945-1939( �لثانية  �لعاملية 

�أبناء فل�صطني ين�صمون لالإخو�ن، غري �أن ت�صكيل فروع لالإخو�ن ر�صمياً مل يتم، 

على ما يظهر، �إال بعد �نتهاء �حلرب، حيث خفت ظروف �لقهر و�لت�صديد �لبيطاين، 

ون�صطت �حلركة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية. ويبدو �أن �أول فروع �الإخو�ن �إن�صاًء كان 

فرع غزة برئا�صة �ل�صيخ عمر �صو�ن، وكان نائبه �ل�صيخ عبد �هلل �لقي�صاوي، بينما 

�لغالييني  يعقوب  �لبارزين  �ملوؤ�ص�صني  من  وكان  �ل�رش؛  �أمانة  �ل�صو�  ظافر  توىل 

قياد�ت  �أبرز  �أحد  رم�صان،  �صعيد  ذكر  ما  ووفق 
 27

�لقي�صاوي. �لرحمن  وعبد 

ح�صن �لبنا، مذكرات الدعوة والداعية �ص 304، و361-360.  
25

�ملرجع نف�صه، �ص 199-198.  
26

)غزة:  ووثائق  مقابالت  ال�شوا:  خليل  ظافر  احلاج  )ُمِعد(،  �لفل�صطيني  و�لتوثيق  �لتاأريخ  مركز   
27

مركز �لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني، 2011(، �ص 39.

مالحظة: يف �ملقابلة �لتي �أجر�ها �ملوؤلف مع يو�صف عمرية يف �لكويت يف 1985/11/6، وهو من �إخو�ن   

لفرع غزة، ومّت  �ل�صو� نف�صه كان رئي�صاً  �إن ظافر  قال   ،1948 �إثر كارثة  �إىل غزة  �لذين جلاأو�  يافا 

اجلهاد  حركة  يف  واأثره  فل�شطني  يف  الإ�شالمي  التيار  بعنو�ن:  للموؤلف  �صدر  كتاب  يف  ذلك  ن�رش 

1917-1948، ط 2 )�لكويت: مكتبة �لفالح، 1988(، وعنه �أخذ باحثون هذه �ملعلومة �لتي �صححها 
ظافر �ل�صو� نف�صه فيما بعد.
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�الإخو�ن �مل�رشيني، �لذين ن�رشو� دعوة �الإخو�ن يف فل�صطني، فقد قام باإن�صاء فروع 

لالإخو�ن يف �صهري ت�رشين �الأول/ �أكتوبر وت�رشين �لثاين/ نوفمب 1945 يف �لقد�ص 

و�خلليل وغزة وحيفا ويافا؛ كما متكَّن يف �لفرتة نف�صها من �إن�صاء جمموعات �صّكلت 

وتتابع �إن�صاء 
 28

�أنوية لفروع �الإخو�ن يف نابل�ص وبئر �ل�صبع ور�م �هلل و�للد و�أريحا.

�لفروع يف قلقيلية، وطولكرم، و�ملجدل، و�صلو�د، حتى ز�دت �لفروع عن ع�رشين 

 29
فرعاً.

 )1945 )�أو�خر  �الإن�صاء  فرتة  بني  فل�صطني  يف  �مل�صلمون  �الإخو�ن  ن�صط  وقد 

وبني قر�ر �لتق�صيم )1947/11/29( يف ن�رش دعوتهم وتاأ�صي�ص �ُصَعبهم وفروعهم، 

و�لرتبية  �لدعوة  جماالت  ويف   
30

�ملحا�رش�ت؛ و�إلقاء  و�الأندية  �ملكتبات  و�فتتاح 

و�لتعبئة  فل�صطني،  على  �ل�صهيوين،  باخلطر  و�لتعريف  �الإ�صالمية،  و�لتوعية 

يف  بلغ  قد  فل�صطني  يف  �الإخو�ن  عدد  �إجمايل  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  و�أ�صارت  للجهاد. 

31
15 �ألفاً ويف �صنة 1947 نحو 20 �ألفاً. 1946 نحو  �صباط/ فب�ير 

فقد   1948-1947 فل�صطني  حلرب  �لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ية  وباعرت�ف 

�ليهود  )�صد  “�لتمرد“  ر�ية  رفع  �إىل  �لعرب  ودعو�  كبري،  ب�صكل  �الإخو�ن  ن�صط 

و��صتكت  �حتجت  �ليهودية  �لقومية  �ملوؤ�ص�صات  �إن  حتى  و�الإجنليز(،  �ل�صهاينة 

 وقد �أن�صاأ �الإخو�ن فرقاً للك�صافة و�جلو�لة كانت من 
32

عليهم لل�صلطات �لبيطانية.

�لتي كان من قادتها  �أبرزها فرقة جو�لة يافا  �لفرق يف فل�صطني، وكان من  �أف�صل 

 
33

يو�صف عمرية.

 Abd al-Fattah M. El-Awaisi, The Muslim Brothers and the Palestine Question 1928–1947  
28

)London, New York: Tauris Academic Studies, 1998(, p. 162.

يف  الإ�شالمي  التيار  �صالح،  حممد  حم�صن  �نظر:  فل�صطني،  يف  �الإخو�ن  جماعة  ن�صاأة  حول   
29

.445-438 �ص  فل�شطني، 

موؤ�ص�صة  )بريوت:   1948-1917 فل�شطني  يف  ال�شيا�شية  واملوؤ�ش�شات  القيادات  �حلوت،  بيان   
30

�لدر��صات �لفل�صطينية، 1981(، �ص 405.

   El-Awaisi, The Muslim Brothers and the Palestine Question, p. 155.  
31

)قب�ص:  الر�شمية(  الإ�رشائيلية  )الرواية   1948-1947 فل�شطني  حرب  )مرتجم(،  خليفة  �أحمد   
32

موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1984(، �ص 14.

يو�صف عمرية، مقابلة مع �ملوؤلف، �لكويت، 1985/11/6.  
33
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يظهر مما ذهب �إليه عبد �لفتاح �لعوي�صي، وكذلك من قابلناهم من قدماء �الإخو�ن 

باملر�قب  �الإخو�ن  لدى  يعرف  ما  �أو  رئي�ص  فل�صطني  يف  لالإخو�ن  يكن  مل  �أنّه  من 

ولعل ذلك عك�ص رغبة قيادة �الإخو�ن يف م�رش و�صيا�صتها يف و�صع فل�صطني 
 34

�لعام.

على ر�أ�ص �هتماماتها، فجعلت ن�صاط �إخو�ن فل�صطني يتبعها ب�صكل مبا�رش؛ حيث 

�إن�صاء �لفروع يف فل�صطني، وكانت لها �صالحيات و��صعة يف  �أ�رشفت بنف�صها على 

17 ع�صو�ً،  “�لهيئة �ملركزية للمكتب �الإد�ري“ �ملكّونة من  �أع�صاء يف  تعيني �صبعة 

�أعلى �صلطة مركزية لالإخو�ن يف فل�صطني، بينما تقوم باقي فروع �الإخو�ن  وهي 

و�للو�ئح  �لد�صتور  يف  �لت�صابه  �إىل  باالإ�صافة  �الآخرين،  �لع�رشة  �الأع�صاء  بانتخاب 

35
و�ل�صكل و�الإد�ري.

و1947   1946 �صنتي  يف  �لعامة  موؤمتر�تهم  عن  �ل�صادرة  �لقر�ر�ت  دلت  وقد 

 36
�ملتقدم. �جلهادي  م�صمونها  وعلى  �ل�صيا�صية،  لالأحد�ث  ومتابعتها  قوتها  على 

ففي �ملوؤمتر �لكبري �لذي عقده �الإخو�ن �مل�صلمون قبيل قر�ر �الأمم �ملتحدة بتق�صيم 

فل�صطني، يف حيفا يف 1947/10/27، �تخذت عدة قر�ر�ت، كان من �أبرزها:

�لو�صائل،  بجميع  بالدهم  عن  �لدفاع  على  ت�صميمهم  �مل�صلمون  �الإخو�ن  يعلن   .1
و��صتعد�دهم للتعاون مع جميع �لهيئات �لوطنية يف هذ� �ل�صبيل.

يعلن �ملوؤمترون �أن هيئة �الإخو�ن �مل�صلمني �صتحمل ن�صيبها كامالً من تكاليف   .2
37

�لن�صال.

عّمان،  خليفة،  �لرحمن  عبد  وحممد   ،1985/10/28 �الأردن،  عّمان،  �ل�رشيف،  كامل  مع:  مقابالت   
34

1985/10/30، ويو�صف عمرية. مالحظة: هذه �ملقابالت كان �ملوؤلف قد �أجر�ها عندما كان  �الأردن، 

يح�رش ر�صالة �ملاج�صتري يف من�صف ثمانينيات �لقرن �لع�رشين.

حممد عبد �لرحمن خليفة )�أبو ماجد(: وهو من مو�ليد �ل�صلط يف �الأردن، �صنة 1919، �ملر�قب �لعام   

�مل�صلمني، تويف  �الإخو�ن  �إر�صاد  1953-1994، ع�صو مكتب  �لفرتة  �الأردن يف  �مل�صلمني يف  لالإخو�ن 

رحمه �هلل �صنة 2006.

و�نظر �أي�صاً:  

 El-Awaisi, The Muslim Brothers and the Palestine Question, pp. 160–164.  

El-Awaisi, The Muslim Brothers and the Palestine Question, pp. 160–164.  
35

القيادات  �حلوت،  وبيان  447-450؛  �ص  فل�شطني،  يف  الإ�شالمي  التيار  �صالح،  حممد  حم�صن   
36

واملوؤ�ش�شات، �ص 503.

بيان �حلوت، القيادات واملوؤ�ش�شات، �ص 794.  
37
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 1948/1/26 �لقد�ص يف  �لقومية يف  �للجنة  �أنّه عندما ت�صكلت  �لنظر،  ومما يلفت 

1948، فاإّنها كانت تتكون من  لتتوىلّ �أمور رعاية �ملدينة وحمايتها يف �أثناء حرب 

14 ع�صو�ً. وقد كان من بني هوؤالء خم�صة �أع�صاء يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف 
�لقد�ص، وهم: �رشيف �صبوح، و�أ�صعد �الإمام، وطاهر بركات، وجميل وهبة، وعيد 

�ل�صخ�صيات  �أو  �الإخو�ن  جماعة  به  متتّعت  ما  على  قوي  موؤ�رّش  وهذ� 
 38

عابدين.

�ملنتمية لها من �حرت�م ونفوذ وتاأثري يف �لقد�ص، خ�صو�صاً �إذ� ما �أخذنا بعني �العتبار 

كرثة �الجتاهات و�الأحز�ب و�جلمعيات و�لتنوع �لطائفي �لديني يف �لقد�ص. 

تا�ضـعًا: دور الإخـوان امل�ضـــلمـني فـي حـرب فل�ضـــطـني 

:1948-1947
عندما  �جلهاد،  يف  كامالً  بن�صيبهم  �لفل�صطينيون  �مل�صلمون  �الإخو�ن  �صارك 

فل�صطني  يف  تنظيمهم  �إن�صاء  حد�ثة  �أن  �إال   ،1948-1947 فل�صطني  حرب  �ندلعت 

حم�صورة  م�صاركتهم  جعلت  قد  وقوي،  منا�صب  ب�صكل  و��صتقر�ره  منوه  وعدم 

�صمن قدر�تهم �ملحدودة و�إمكاناتهم �ملتو��صعة. كما �أن عظم �ملوؤ�مرة �لدولية على 

فل�صطني يف تلك �لفرتة، ودخول �جليو�ص �لعربية وتوليها �لقتال، وجتريدها الأبناء 

فل�صطني من �الأ�صلحة، قد �أ�صعف �لدور �لذي يكن �أن يقومو� به.

ومع ذلك، فقد �صكلت �صُعب �الإخو�ن يف فل�صطني قو�ت غري نظامية منذ بد�ية 

�لعربية  �لقياد�ت  حتت  و�لو�صط،  �ل�صمال  يف  ��صتقر�رها  �أماكن  يف  عملت  �حلرب، 

�أو جي�ص �جلهاد �ملقد�ص(، وقد قامت  �ملحلية هناك )�لتي كانت تتبع جي�ص �الإنقاذ 

بغار�ت ناجحة على م�صتعمر�ت �ليهود وطرق مو��صالتهم، بالرغم من �ل�صعف 

جند  ال  ولذلك   
39

�لتدريب. يف  �أم  �لت�صليح  يف  �صو�ء  تعانيه،  كانت  �لذي  �ل�صديد 

�جلنوبية،  �ملناطق  يف  �أما  عام.  ب�صكل  �ملناطق  هذه  يف  �الإخو�ن  لدور  ر�صمياً  ذكر�ً 

906؛  �ص  واملوؤ�ش�شات،  القيادات  �حلوت،  بيان  يف:  �لقد�ص  يف  �لقومية  �للجنة  �أع�صاء  �أ�صماء  �نظر   
38

و�نظر: حم�صن حممد �صالح، “�أ�صو�ء وثائقية على جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �لقد�ص �صنة 1946،“ 

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، لبنان، �ملجلد 15، �لعدد 58، ربيع 2004، �ص 83-67. 

كامل �ل�رشيف، الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني، �ص 44.  
39
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قو�ت  �إىل  فل�صطني  �إخو�ن  من  �لعديد  �ن�صم  فقد  �ل�صبع،  وبئر  غزة  وخ�صو�صاً 

�الإخو�ن )�مل�رشية( �حلرة بقيادة كامل �ل�رشيف، و�صاركو� بقوة وفاعلية يف معارك 

فل�صطني هناك. ويذكر كامل �ل�رشيف �أن قو�ت �الإخو�ن �مل�رشيني �حلرة كان معدل 

نحو  �جلهاد  ي�صاركها  كان  و�أنه  فل�صطني،  جنوب  مناطق  يف  جماهد   200 عددها 

800 جماهد �آخر من �أبناء فل�صطني حتت قيادتها، حيث �إن كثري�ً منهم تاأثرو� بفكر 
 بل �إن �حلكومة �مل�رشية يف وقت الحق قد 

40
�الإخو�ن خالل �جلهاد و�أ�صبحو� منهم.

�أمرت بت�رشيح �الإخو�ن من �أبناء فل�صطني �لذين �ن�صمو� لالإخو�ن �مل�رشيني، حيث 

�أن ي�صكلو� جي�صاً يف فل�صطني،  كانت تنظر بعني �لريبة لن�صاط �الإخو�ن، وتخ�صى 

41
يكون بعد ذلك خطر�ً على “�صالمة �لدولة“!!

يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �صعبة  �جلهاد  يف  م�صاركة  �الإخو�ن  �صُعب  �أن�صط  وكانت 

وم�رش  �صورية  مثل  �لبالد  خمتلف  من  �الإخو�ن  قاتل  �لقد�ص،  مدينة  ويف 
 42

يافا.

  43 
و�الأردن، وقد �صارك �إخو�ن فل�صطني معهم �أو مع قو�ت �جلهاد �ملقد�ص.

�لتعبئة  يف  �لكبري  دورهم  �إىل  فباالإ�صافة   
44

�مل�رشيون، �مل�صلمون  �الإخو�ن  �أما 

�الإعالمية وجمع �لتبعات و�الأ�صلحة، فقد �أبدو� ��صتعد�دهم �جلاد قبل بدء �ملعارك 

باإر�صال دفعة �أوىل من 10 �آالف جماهد �إىل فل�صطني )وهي �أكب من بع�ص �جليو�ص 

 ،1947/10/9 يف  �لعربية  �لدول  جامعة  �إىل  �لبنا  �ل�صيخ  بذلك  �أبرق  حيث  �لعربية(، 

ولكنها مل ت�صتجب. وكما هو معروف، مل يتمكن �إال ب�صعة مئات من �إخو�ن م�رش 

من �مل�صاركة يف حرب 1948، ب�صبب �لكثري من �لتعقيد�ت و�لعقبات �لتي و�صعها 

�لنظام �مل�رشي يف وجوههم.

�عرتف  فل�صطني،  حرب  يف  م�صهود  بدور  �مل�رشيون  �مل�صلمون  �الإخو�ن  قام 

�أثرهم يف جنوب فل�صطني يف مناطق  لهم به كل من كتب عن هذه �حلرب، وبرز 

مقابلة مع كامل �ل�رشيف، 1985/10/28.  
40

كامل �ل�رشيف، الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني، �ص 43.  
41

مقابلة مع يو�صف عمرية.  
42

�نظر مثالً: عارف �لعارف، النكبة، ج 1، �ص 178، و290.  
43

حول دور �الإخو�ن �مل�صلمني �مل�رشيني، �نظر: كامل �ل�رشيف، الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني؛   
44

وحم�صن حممد �صالح، التيار الإ�شالمي يف فل�شطني، �ص 475-468. 
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غزة ورفح وبئر �ل�صبع، حيث كانو� يهاجمون �مل�صتعمر�ت، ويقطعون مو��صالت 

معركة هناك  فيها  �صاركو�  �لتي  �ملعارك  �أبرز  ومن  �ل�صهيونية.   �لع�صابات 

“�لتبة 86“، �لتي يذكر �لع�صكريون �أنها هي �لتي حفظت قطاع غزة عربياً، ومعركة 
Yad Mordechai، وغريها. كما  ياد مردخاي  كفار ديروم، و�حتالل م�صتعمرة 

�أ�صهمو� بدور مهم يف تخفيف �حل�صار عن �لقو�ت �مل�رشية �ملحا�رشة يف �لفالوجة. 

وكان لالإخو�ن �مل�رشيني م�صاركتهم �لفعالة يف معارك �لقد�ص وبيت حلم و�خلليل. 

ر�حيل  ر�مات  معركة  �ملناطق  تلك  يف  فيها  �صاركو�  �لتي  �ملعارك  �أبرز  من  وكان 

تلبيوت  م�صتعمرة  برج  وتدمري  �ليا�ص،  مار  و��صرتجاع   ،Ramat Rachel
�الإخو�ن  تبة  �ُصميت  �لتي  �ليمن“  “تبة  عن  و�لدفاع  حلم،  بيت  قرب   Talpiot
�مل�صلمني، نظر�ً للبطولة �لتي �أبدوها... وغريها. وقد ��صت�صهد من �إخو�ن م�رش يف 

45 
معارك فل�صطني نحو مئة، وجرح نحو ذلك، و�أ�رش بع�صهم.

م�صهود  بدور  �ل�صباعي  م�صطفى  �ل�صيخ  بقيادة   
46

�ل�صوريون �الإخو�ن  وقام   

�لقدمي  �حلي  ومعركة  �لق�صطل،  معركة  ذلك  يف  مبا  �لقد�ص،  معارك  يف  خ�صو�صاً 

مقر�ً  �ليهود  �تخذه  �لذي  �ليهودي  �لكني�ص  ون�صف  �لقطمون،  ومعركة  �لقد�ص،  يف 

حربياً وغريها.

لو�  و�صكَّ كبري،  ب�صكل  فل�صطني،  حرب  مع 
 47

�الأردنيون، �الإخو�ن  تفاعل  وقد 

�رشيَّة متطوعني ت�صم نحو 120 جماهد�ً من �الإخو�ن �مل�صلمني، �صميت با�صم �رشية 

�أبي عبيدة، بقيادة �حلاج عبد �للطيف �أبو قورة �ملر�قب �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني يف 

�لعديد  باهر، وقد خا�صت  �لفرتة، ومتركزت يف عني كارم و�صور  تلك  �الأردن يف 

من �ملعارك. كما قاد �أحمد حممد �خلطيب جمموعة �أخرى من �إخو�ن �إربد و�أهلها 

�ملتطوعني �صاركت يف حرب فل�صطني.

  للمزيد من �لتفا�صيل، �نظر: كامل �ل�رشيف، الإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني.
45

حرب  يف  امل�شلمون  الإخوان  �ل�صباعي،  م�صطفى  �نظر:  �ل�صوريني،  �مل�صلمني  �الإخو�ن  دور  حول   
46

فل�شطني )د.م: د�ر �لنذير، 1986(؛ وعارف �لعارف، النكبة، ج 1، �ص 326، و329، و437-435.

يف  الإ�شالمي  التيار  �صالح،  حممد  حم�صن  �نظر:  �الأردنيني،  �مل�صلمني  �الإخو�ن  دور  حول   
47

)�الأردن:   1948 حرب  يف  الأردن  تن�شى:  ل  اأيام  مو�صى،  و�صليمان  476-477؛  �ص  فل�شطني، 

1982(، �ص 45-44. �الأردنية،  �مل�صلحة  مطبعة 
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 بقيادة �ل�صيخ حممد حممود �ل�صو�ف، 
48

و�صارك �الإخو�ن �مل�صلمون يف �لعر�ق

فقاتل متطوعوها �صمن متطوعي �لعر�ق يف فوجَي “�حل�صني“ و“�لقاد�صية“ و�رشية 

�ملغاوير وغريها.

حل الإخوان واغتيال البنا:

1948/12/8، كما  �مل�صلمني يف  �الإخو�ن  قامت �حلكومة �مل�رشية بحظر جماعة 

�الآالف  و�عتقلت   ،1949/2/11 يف  �لبنا  ح�صن  �ل�صيخ  باغتيال  خمابر�تها  قامت 

يف  �جلماعة  مقاتلي  من  �لكثري  م�صري  وكان  وموؤيديها،  �جلماعة  �أع�صاء  من 

�الإخو�ن  جماعة  حلّ  بني  ظاهرة  عالقة  وثمة  و�ل�صجن.  �العتقال  فل�صطني  حرب 

و�غتيال �لبنا وبني جهاد �الإخو�ن يف فل�صطني. ورمبا ال تكون م�صاركتهم يف حرب 

فل�صطني هي �ل�صبب �لوحيد، لكن �لقدرة �لعالية على �لتعبئة و�حل�صد �لتي �أظهرها 

�الإخو�ن، و�لبطوالت و�لت�صحيات �لتي برزت يف �ملعارك و�ل�صد�مات، باالإ�صافة �إىل 

�ال�صتعد�د�ت �حلقيقية لتح�صيد ع�رش�ت �الآالف، وهو ما يفوق �أعد�د بع�ص �جليو�ص 

يف  �حلاكمة  و�لعائلة  و�لبيطانيني  �ل�صهاينة  خماوف  �أثار  ذلك  كل  �لعربية...، 

م�رش...، خ�صو�صاً �إذ� ما وجدت �حتماالت لتوجيه غ�صب �ل�صارع �مل�رشي �صد 

نظامه �حلاكم ب�صبب تخاذله و�صعف �أد�ئه يف فل�صطني.

من  �أي�صاً  �أثار  ما  بقدر  �مل�رشية،  �حلكومة  على  �صخط  من  ذلك  �أثار  ما  وبقدر 

تعاطف مع �الإخو�ن، �لذين نظر �إليهم �لكثريون كاأبطال مّت طعنهم يف �لظهر. ولقو� 

قادت الحقاً  �لتي  �مل�رشي،  �ل�رشيفة يف �جلي�ص  �لعنا�رش  �لتعاطف من  �لكثري من 

�نقالب 1952/7/23 و�أ�صقطت �لنظام �مللكي يف م�رش.

التيار الإ�شالمي يف فل�شطني،  حول دور �الإخو�ن �مل�صلمني �لعر�قيني، �نظر: حم�صن حممد �صالح،   
48

�ص 477-478؛ وبيان �حلوت، القيادات واملوؤ�ش�شات، �ص 613-612.
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خال�ضة:

�ألقت كارثة حرب فل�صطني 1948 بظاللها �لهائلة على �ل�صعب �لفل�صطيني. ففي 

�لوقت �لذي ن�صاأ فيه �لكيان �ل�صهيوين على معظم �أر�ص فل�صطني بدعم دويل، فاإن 

�لن�صيج �الجتماعي لل�صعب �لفل�صطيني قد متزَّق، ووجد نحو ثلثا �أبنائه �أنف�صهم يف 

�أنظمة حكم خمتلفة؛  �أنف�صهم حتت  �لفل�صطينيون  �أو�صاع جلوء بائ�صة؛ كما وجد 

كرية،  حلياة  �أو�صاعهم  وبرتتيب  �جلديدة،  �الأو�صاع  مع  بالتكيّف  و�ن�صغلو� 

و�لتطلع نحو �لعودة و�لتحرير.

و�لثقافية  و�الجتماعية  �لدينية  �لطبيعة  مع  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  تو�فقت 

من  بالرغم  و��صعاً،  قبوالً  ولقيت  �ل�صيا�صية؛  تطلعاته  ومع  �لفل�صطيني  لل�صعب 

�نت�صارها �ملتاأخر قُبيل �لنكبة. و�صارك �الإخو�ن �لفل�صطينيون، �إىل جانب �الإخو�ن 

�لقادمني من �لبلد�ن �لعربية، يف حرب فل�صطني، ب�صكل فعال، ولكن �صمن �إمكاناتهم 

�ملحدودة؛ و�كت�صبو� م�صد�قية و�حرت�ماً كبري�ً يف �لو�صط �لفل�صطيني.

طريق  و�لوحدة  �ملعركة  قومية  �صعار�ت  طغت   1967-1948 �لفرتة  ويف 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  بزمام  �أم�صك  �لذي  �لر�صمي،  �لعربي  �لو�قع  على  �لتحرير 

و�ت�صعت �صعبية �لتيار�ت �لي�صارية و�لقومية يف �ل�صاحة �لفل�صطينية. ومع �أو�خر 

�صنة  ��صتيعابها  حماولة  لتتم  بالبوز؛  �لوطنية  �لتوجهات  �أخذت  �خلم�صينيات، 

1964 يف �لبيئة �لر�صمية �لعربية من خالل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. �أما �لتيار 
�أو��صط  حتى  وقوته  �صعبيته  على  حافظ  فقد  حتديد�ً،  �الإخو�ن  وتيار  �الإ�صالمي، 

�خلم�صينيات، ثم ما لبث �أن تر�جع حتت وطاأة “نزع �ل�رشعية“ و�ملطارد�ت �الأمنية 

وحماوالت �لتهمي�ص، ليخرج عن �لقدرة على �لتاأثري يف م�صار �الأحد�ث �لفل�صطينية، 

حتى نهاية �لفرتة �لتي نحن ب�صدد در��صتها.
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زيارة �ل�صيخ ح�صن �لبنا ملدينة غزة يف 1948/3/19.
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 زيارة �ل�صيخ ح�صن �لبنا ل�صعبة �الإخو�ن �مل�صلمني يف مدينة غزة يف 1948/3/19، 

ويظهر �إىل يينه رئي�ص �ل�صعبة �ل�صيخ عمر �صو�ن.

�صورة جماعية مع �ل�صيخ ح�صن �لبنا يف �صعبة �الإخو�ن �مل�صلمني يف غزة يف 1948/3/19.
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الإخوان امل�ضلمون وتطورات الق�ضية الفل�ضطينية حتى 1967

جمموعة من متطوعي �الإخو�ن �مل�صلمني يف حرب 1948، ويظهر يف �ل�صورة ظافر �ل�صو� 

1
�أمني �رش �صعبة �الإخو�ن يف غزة.

ووثائق  مقابالت  ال�شوا:  خليل  ظافر  احلاج  �لفل�صطيني،  و�لتوثيق  �لتاأريخ  مركز  من:  �ل�صورة   
1

)غزة: مركز �لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني، 2011(، �ص 62.

 ال�شيخ حممد فرغلي

ع�صو مكتب �الإر�صاد يف جماعة 

�الإخو�ن �مل�صلمني وقائد حملة 

�الإخو�ن يف حرب فل�صطني 1948.
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ك�صافة �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني قبل حرب 2.1948

�ل�صورة من:  �ملرجع نف�صه،  �ص 491.  
2




