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�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيد �ملر�صلني، وعلى �آله و�صحبه 

�أجمعني.

 1967-1949 “�الإخو�ن �مل�صلمون �لفل�صطينيون“ يف �لفرتة  يرّكز هذ� �لكتاب، 

عرف �لذي  تنظيمهم  ن�صاأة  وعلى  غزة،  قطاع  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جتربة   على 

عد�  �لعربية  �لبالد  يف  �لفل�صطينيني  لي�صمل  و�ت�صاعه  �لفل�صطيني“  بـ“�لتنظيم 

�لغربية )�لتي كانت جزء�ً من �الأردن يف  �ل�صفة  �أما �الإخو�ن �مل�صلمون يف  �الأردن. 

تلك �لفرتة( فقد كان عملهم موحد�ً مع �الإخو�ن يف �رشقي �الأردن، وهو ما �صتغطيه 

در��صة �أخرى غري هذه �لدر��صة �إن �صاء �هلل. وف�صول هذ� �لكتاب �الأ�صا�صية جرى 

حتكيم كلٍّ منها كدر��صة علمية حمكمة.

�الإ�صالمي  “�لتيار  لدر��صة  ومتابعة  ��صتكماالً  �لدر��صة  هذه  فكرة  جاءت 

يف  ون�رشت  جنزت 
ُ
�أ �لتي   “1948-1917 �جلهاد  حركة  يف  و�أثره  فل�صطني  يف 

�ملاج�صتري  ر�صالة  كانت  و�لتي  �لع�رشين،  �لقرن  ثمانينيات  من  �لثاين  �لن�صف 

يف  �لفل�صطيني  �الإ�صالمي  �لتيار  در��صة  فكرة  لقيت  وقد  �ل�صطور.  هذه  لكاتب 

�لعاملية  �الإ�صالمية  �جلامعة  يف  �الأبحاث  مركز  وت�صجيع  دعم  �لالحقة  �ملر�حل 

مباليزيا )International Islamic University Malaysia )IIUM عندما كان 

�لكاتب خ�صو�صاً يف �لفرتة �لتاريخ يف �جلامعة؛ حيث ن�صط  بق�صم  �أ�صتاذ�ً   �لكاتب 

1998-2000 يف جمع �ملادة �لعلمية للدر��صة. غري �أنه مع �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى 
�صنة 2000، �ن�صغل مب�رشوع �أكرث �إحلاحاً هو �إعد�د مادة علمية �صاملة عن �لق�صية 

ولكل  �جلامعات،  لطلبة  للدر��صة  متكامالً  منهاجاً  ت�صلح  بحيث  �لفل�صطينية، 

�ملهتمني بال�صاأن �لفل�صطيني. وقد ��صتهلك ذلك منه معظم وقته �ملخ�ص�ص للبحث 

�أر�ص فل�صطني  )�أجز�ء( هي  �أربع كتب  2000-2003، حيث �صدرت يف  �لفرتة   يف 

�صد  �مل�صلحة  و�ملقاومة  �الإ�رش�ئيلي،  و�لكيان  �ل�صهيوين  و�مل�رشوع  و�صعبها، 

�مل�رشوع �ل�صهيوين يف فل�صطني، وم�صاريع �لت�صوية �ل�صلمية للق�صية �لفل�صطينية، 
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ثم  �لفل�صطينية“.  �لق�صية  يف  منهجية  “در��صات  هو  و�حد  جملد  يف  جمعها  ومّت 

مدير�ً  للعمل   2004 �صنه  بانتقاله  و�الأولويات  �الن�صغاالت  �لكاتب  على  تتابعت 

�هتمامه  د�ئرة  وبتغريُّ  بريوت،  يف  و�ال�صت�صار�ت  للدر��صات  �لزيتونة  ملركز 

�صل�صلة  �إ�صد�ر  قبيل  من  و�ال�صرت�تيجية،  �ل�صيا�صية  �لدر��صات  �إىل  وتركيزه 

وحلقات  �ملوؤمتر�ت  عمل  على  و�الإ�رش�ف  �لفل�صطيني،  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير 

�لنقا�ص و�لتقدير�ت �ال�صرت�تيجية وكتابة �لتحليالت �ل�صيا�صية. وقد ت�صبب ذلك يف 

تر�جع خط �لدر��صات �لتاريخية، وخ�صو�صاً �لدر��صة �ملتعلقة باالإخو�ن �مل�صلمني 

�ل�صنتني  يف  �صعى  �لكاتب  �أن  غري  متتالية.  تاأجيالت  �إىل  �أدى  مما  �لفل�صطينيني، 

�لدر��صة و�إعد�دها للن�رش، بالرغم من  �ملا�صيتني ال�صتفر�غ �جلهد يف تبيي�ص هذه 

تعدد �اللتز�مات وت�صابكها.

***

كان �لتحدي �الأكب بالن�صبة لهذه �لدر��صة هو �صاآلة �ملادة �ملتوفرة عن �ملو�صوع. 

�الإ�صالمية  و�لرموز  �ل�صخ�صيات  من  جمموعة  وجود  كان  �مل�صجع  �الأمر  �أن  غري 

مل  لكنها  و�ل�صتينيات،  �خلم�صينيات  فرتة  يف  قيادياً  دور�ً  لعبت  �لتي  �لفل�صطينية 

هذه  �لتقى  حيث  �ملقابالت،  ع�رش�ت  بعمل  �لباحث  قام  لذلك،  جتربتها.  ل  ت�صجِّ

�إقامتها يف �الأردن و�لكويت و�ل�صعودية و�الإمار�ت ولبنان.  �ل�صخ�صيات يف بلد�ن 

�أما يف �لد�خل �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، فقد مت جتاوز عدم قدرة 

�لباحث على �لدخول �إىل فل�صطني، من خالل تعاون كرمي من �الأ�صتاذ �لدكتور فريد 

�أبو ظهري و�ل�صحفي حممد �حلاليقة بالتو��صل مع عدد من �ل�صخ�صيات و�إي�صال 

لت �إجابات �ل�صخ�صيات ر�صيد�ً مهماً يف  �الأ�صئلة �إليها وت�صجيل �إجاباتها. وقد �صكَّ

�لتاريخ �ل�صفوي �لفل�صطيني ومادة مرجعية لتجربة �لتيار �الإ�صالمي �لفل�صطيني، 

�الإخو�ن �مل�صلمني �لفل�صطينيني. وقد مّت ت�صجيل معظم هذه �ملقابالت يف  وحتديد�ً 

�أنه �صنحت بع�ص �لفر�ص الحقاً لت�صجيل مقابالت مع  1998-1999؛ غري  �لفرتة 

�صخ�صيات مل نتمكن من �لو�صول �إليها �أو تكررت روؤيتها يف �ل�صنو�ت �لتالية.

لقد �نعك�ص عدم ت�صجيل �الإ�صالميني �لفل�صطينيني لتجربتهم فر�غاً �أو غمو�صاً 

مذكر�تهم  �آخرون  كتب  بينما  و�ل�صتينيات؛  �خلم�صينيات  يف  لدورهم  ت�صوهاً  �أو 
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�لبيئات  خالل  من  جتاربهم  �أو  �الأيديولوجية،  خلفياتهم  عاك�صني  �لفرتة  تلك  عن 

يف  �أو  �الإ�صالميني  عن  بعيد�ً  عا�صوها،  �لتي  و�الجتماعية  �ل�صيا�صية  و�الأو�صاط 

�أحيان عديدة يف �صوء م�صتويات خمتلفة من �الحتكاك، حيث نحا عدٌد منها منحى 

�الأدبيات  عك�صت  �لفرتة  لتلك  �ملهمة  �لعلمية  �لدر��صات  من  �لعديد  �أن  كما  �صلبياً. 

و�لرو�يات �ملتد�ولة �لتي غيَّبت �الإ�صالميني ب�صكل كبري �أو مل تتمكن من �لو�صول 

�لعديد من  ت�صجيل  ب�صبب عدم  �مل�صوؤولية  من  �الإ�صالميون جزء�ً  �إليهم. ويتحمل 

�لتي  �ل�رشية  ظروف  ب�صبب  �آخر  جانب  من  معذورون  وهم  لتجاربهم،  قياد�تهم 

��صطرو� للجوء �إليها حفظاً الأمن عملهم، ونتيجة مالحقات �الأنظمة �ل�صيا�صية لهم.

***

�ل�صادر  �لعربية“  �لدول  “مع �حلركة �الإ�صالمية يف  �أبو عزة  يُعّد كتاب عبد �هلل 

�الإخو�ن  جتربة  عن  �ملن�صورة  �ملر�جع  �أبرز   ،1985 �صنة  بالكويت  �لقلم  د�ر  عن 

�مل�صلمني �لفل�صطينيني. وتكمن �أهميته يف �أن �أبو عزة نف�صه لعب دور�ً قيادياً كبري�ً 

�أن  1985(، كما  )�صنة  �لتي يغطيها بحثنا، وُن�رش يف فرتة مبكرة ن�صبياً  يف �ملرحلة 

�لروح �لعلمية و�ملو�صوعية �لتي حتلى بها �أبو عزة �أ�صافت قوة �إىل مذكر�ته، وهو 

و�إن غطى �لفرتة �لتي كان فيها ع�صو�ً يف �الإخو�ن، فاإنه قد كتبه بعد �أن ترك هذه 

�جلماعة بنحو ع�رش �صنني، ليقدم قر�ءته من “�خلارج“ �أي�صاً.

�خلالدي  �لعزيز  عبد  �إ�صماعيل  كتاب  مرجعياً  �صكالً  �أخذت  �لتي  �لكتب  ومن 

و�لتوثيق  �لتاأريخ  مركز  ن�رشه  و�لذي  �مل�صلمني“،  �الإخو�ن  جماعة  يف  عاماً   60“
يف  رئي�صي  دور  �خلالدي  لالأ�صتاذ  وكان   .2010 �صنة  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني 

جماعة �الإخو�ن يف قطاع غزة خ�صو�صاً يف �لفرتة 1967-1957.

�لذي  �حلمر�ء“  “�ملئذنة  غو�صة  �إبر�هيم  مذكر�ت  من  �الأوىل  �لف�صول  وتدخل 

ن�رشه مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت �صنة 2008 �صمن �لكتب �ملرجعية 

يف  در��صته  فرتة  يف  �أم  و�الأردن،  �لغربية  �ل�صفة  يف  لتجربته  �صو�ء  �لفرتة،  لتلك 

من  �لقادمني  باالإخو�ن  و�حتكاكه  �خلم�صينيات،  من  �لثاين  �لن�صف  يف  �لقاهرة 

غزة. كما م�صَّ عدنان �لنحوي �لذي كان م�صوؤول �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف م�رش يف 
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“فل�صطني و�للعبة �ملاكرة“ �ل�صادر عن  �لن�صف �لثاين من �خلم�صينيات، يف كتابه 

اً خفيفاً. د�ر �لنحوي بال�صعودية �صنة 2008، �ملو�صوع م�صَّ

كر��ص  �الإخو�نية  �خللفية  ذ�ت  فتح  قياد�ت  من  لعدد  �ملفيدة  �ملذكر�ت  ومن 

“حركة فتح: �لبد�يات“ خلليل �لوزير “�أبو جهاد“ �لتي ن�رشت يف جملة �لدر��صات 
حقق  �لتي  �لبلعاوي،  فتحي  ومذكر�ت   .2015 خريف   ،104 �لعدد  �لفل�صطينية، 

�لعربي  �ملركز  �ل�صادرة عن  �أ�صطور،  �لطاهر، ون�رشها يف جملة  منها معني  جانباً 

لالأبحاث ودر��صة �ل�صيا�صات بقطر، �لعدد 5، كانون �لثاين/ يناير 2017؛ ومذكر�ت 

�صليم �لزعنون “�ل�صرية و�مل�صرية“ �لتي ن�رشتها �الأهلية للن�رش و�لتوزيع باالأردن 

�صنة 2013؛ وكتاب “فل�صطيني بال هوية“ ل�صالح خلف �لذي ُن�رش �أكرث من مرة، 

1996، ومذكر�ت �صعيد �مل�صحال �لتي  كان �أحدها طبعة د�ر �جلليل باالأردن �صنة 

دونها يف كتابه “بني �لثورة و�لنفط و�أعمدة �ل�رش �ل�صبعة“، و�لتي ُن�رشت يف �الأردن 

�صنة 2013.

زياد  كتاب  مو�صوعنا  جو�نب  لبع�ص  تعر�صت  �لتي  �لعلمية  �لدر��صات  ومن 

�لذي �صدر   “1967-1948 �ل�صيا�صية يف قطاع غزة  “�أ�صول �حلركات  �أبو عمرو 

يف عكا عن د�ر �الأ�صو�ر �صنة 1987، وهو من �لدر��صات �ملبكرة �لتي خدمت كمرجع 

وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�صالمية  “�حلركة  وكتابه  عديدة؛  ل�صنو�ت  رئي�صي 

غزة“ �لذي �صدر �أي�صاً عن د�ر �الأ�صو�ر يف عكا �صنة 1989، غري �أن �ملادة �ملتعلقة 

�ل�صيخ  نهاد  وكتاب  �الأول؛  كتابه  من  عام  ب�صكل  ملخ�صة  �لثاين  كتابه  يف  ببحثنا 

خليل عن “حركة �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة 1967-1987“ �لذي ن�رشه مركز 

�لتاأريخ و�لتوثيق �لفل�صطيني يف قطاع غزة �صنة 2011؛ وكتاب �إ�صماعيل �لبع�صي 

عن “هاين ب�صي�صو“ �أول مر�قب عام لالإخو�ن �لفل�صطينيني، و�لذي �صدر يف قطاع 

حما�ص،  �إىل  فتح  “من  �ملوىل  �صعود  وكتاب  2018؛  �صنة  �حلكمة،  بيت  عن  غزة 

بلبنان  �مل�رشق  �صائر  د�ر  �لذي �صدر عن  �لوطنية“  �الإخو�نية و�لنهايات  �لبد�يات 

�أ�صدره  �لذي   “1967-1948 غزة  “قطاع  �لنمل  �أبو  ح�صني  وكتاب  2018؛  �صنة 

�صايغ  يزيد  وكتاب  1979؛  �صنة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  يف  �الأبحاث  مركز 

 ،“1993-1949 “�لكفاح �مل�صلح و�لبحث عن �لدولة: �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية 
وكتاب   .2002 �صنة  �لفل�صطينية  �لدر��صات  موؤ�ص�صة  عن  بريوت  يف  �صدر  �لذي 
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�لذي �صدر يف بريوت عن  �ل�صيا�صية“،  �لفكر و�ملمار�صة  “حما�ص:  خالد �حلروب 

موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية �صنة 1996. 

ت  وهناك بع�ص �لدر��صات �ل�صغرية �ملبكرة، �لتي ُن�رشت يف جمالت علمية وم�صَّ

�الأر�ص  يف  �الإ�صالمي  “�لتيار  م�صطفى  هالة  در��صة  مثل  خفيفاً،  م�ّصاً  �ملو�صوع 

 ،113 �لعدد  بريوت،  يف  �ل�صادرة  �لعربي  �مل�صتقبل  جملة  ن�رشتها  �لتي  �ملحتلة“، 

فل�صطني  يف  �الإ�صالمية  “�حلركة  �ملدهون  ربعي  ودر��صة  1988؛  يوليو  متوز/ 

1928-1987“، �لتي ن�رشتها جملة �صوؤون فل�صطينية، �ل�صادرة عن مركز �أبحاث 
ودر��صة  1988؛  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين   ،187 �لعدد  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

و�نق�صامات  �الأيديولوجيا  وحدة  فل�صطني:  يف  �الإ�صالمية  “�حلركة  �صارة  فايز 

 ،124 �ل�صيا�صة“، �لتي ن�رشتها جملة �مل�صتقبل �لعربي �ل�صادرة يف بريوت، �لعدد 

1989. وبع�ص هذه �لدر��صات رمبا مل جند فيها جديد�ً نقتب�صه؛  حزير�ن/ يونيو 

غري �أننا نثبتها هنا لتاأكيد ف�صل �ل�صبق.  

�لتي تلت جمع  �لفرتة  ُن�رش يف  وكل ما �صبق كان كتابات مفيدة )و�لعديد منها 

حول  متكاملة  �صورة  لبناء  كافية  تكن  مل  �أنها  غري  در��صته(،  مادة  ملعظم  �لباحث 

يف  مركزياً  دور�ً  �ل�صفوي  �لتاريخ  رو�يات  لعبت  فقد  ولذلك  در��صتنا.  مو�صوع 

والأنها  �ملن�صورة،  و�لكتب  �ملذكر�ت  تغطها  مل  كبرية  فر�غات  غطت  الأنها  بحثنا، 

�أّدو�  �أ�صخا�ص  �أل�صنة  على  �لفرتة،  تلك  عن  �لغمو�ص  جو�نب  من  �لعديد  ك�صفت 

�أدو�ر�ً �أ�صا�صية، �أو كانو� �صهود�ً م�صاركني يف �الأحد�ث. وقد ��صتفاد �لباحث �أي�صاً 

من �لوثائق �لبيطانية عن تلك �لفرتة فيما يتعلق ببع�ص جو�نب �لدر��صة. 

***

هذ� �لكتاب هو در��صة علمية خ�صعت ل�رشوط ومناهج �لبحث �لعلمي، و�صعت 

�أ�صاليب  و��صتخدمت  �الإمكان،  قدر  �الأ�صلية  م�صادرها  من  �ملعلومات  جمع  �إىل 

�أقرب  �لتحليل و�لنقد و�ملقارنة بني �ملعلومات و�لرو�يات لبناء �صورة مو�صوعية 

و�لثالث  �لثاين  )�لف�صول:  �لكتاب  لهذ�  �الأ�صا�صية  �لف�صول  خ�صعت  وقد  للدقة. 

و�لر�بع و�خلام�ص( للتحكيم �لعلمي �خلارجي وفق �ل�رشوط �لعلمية �ملعتادة، ومّت 
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�إجازة كل ف�صل من �جلهة �لعلمية �ملخت�صة باملركز، بعد �لتاأكد من ��صتفادة �لباحث 

من مالحظات �ملُحكِّمني يف �لن�ص �لنهائي �ملقدم للن�رش.

يحوي هذ� �لكتاب ف�صالً متهيدياً هو �لف�صل �الأول عن �الإخو�ن �لفل�صطينيني، 

�أما   .1967-1949 �لبحث  �صملها  �لتي  �لفرتة  يف  �صادت  �لتي  �لعربية  �لبيئة  وعن 

�لف�صل �لثاين فيعالج تنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني �لفل�صطينيني يف قطاع غزة يف �لفرتة 

1949-1956، ثم يغطي �لف�صل �لثالث هذ� �لتنظيم يف �لفرتة 1957-1967 و�إعادة 

ويو�صح،  �الأردن؛  عد�  �لعربية  �لبالد  يف  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  لي�صمل  هيكلته 

و�لكويت،  م�رش،  هي  بلد�ن  ثالثة  يف  �لعمل  �لقطاع،  يف  تاأ�صي�صه  �إىل  باالإ�صافة 

و�صورية. وي�صلط �لف�صل �لر�بع �ل�صوء على �لعمل �لع�صكري لالإخو�ن �مل�صلمني يف 

�لفرتة 1949-1956، �أما �لف�صل �خلام�ص و�الأخري فيعالج مو�صوع عالقة �الإخو�ن 

�لكثري من �ملعلومات  �إن �صاء �هلل  �لقارئ  �لفل�صطينيني بن�صاأة حركة فتح. و�صيجد 

�لتي تن�رش الأول مرة، كما �صيجد �صورة �صبه كاملة عن “�لتنظيم �لفل�صطيني“ يف 

�لفرتة 1949-1967. وبالتايل، فاإن �لباحث ياأمل �أن يغطي هذ �لكتاب ثغرة مهمة يف 

�لدر��صات �لفل�صطينية وتاريخ فل�صطني �حلديث.

***

�جلامعة  يف  �الأبحاث  ملركز  �ل�صخي  �لدعم  لوال  يتم  �أن  �لكتاب  لهذ�  كان  ما 

�أي�صاً  �ل�صكر  وجزيل  و�لتقدير.  �ل�صكر  خال�ص  فلهم  مباليزيا،  �لعاملية  �الإ�صالمية 

�أحد�ثها،  لالأ�صاتذة �لكر�م من رموز �الإ�صالميني يف تلك �ملرحلة وممن �صاركو� يف 

�أي�صاً  و�ل�صكر  جتربتهم؛  لت�صجيل  �أوقاتهم  من  و�قتطعو�  �صدورهم  فتحو�  ممن 

للزمالء و�الأ�صاتذة �لذين دعمو� و�صجعو� هذ� �لبحث و�صاعدو� يف ترتيب مقابالت 

�لتاريخ �ل�صفوي، ممن ي�صعب ح�رش �أ�صمائهم يف هذه �ملقدمة. و�ل�صكر مو�صول 

وفاطمة  عمي�ص  �إقبال  �الأختني  وخ�صو�صاً  �لزيتونة  مركز  يف  �لعمل  لفريق  �أي�صاً 

مو� ف�صول �لكتاب، و�أ�صهمت  عيتاين. و�ل�صكر كذلك للخب�ء �ملتخ�ص�صني �لذين حكَّ

مالحظاتهم يف حت�صينه وجتويده.
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تاأتي بعد كل ف�صٍل من ف�صوله. و�لكثري  �لكتاب مالحق لل�صور  يوجد يف هذ� 

جانباً  ما  حدٍّ  �إىل  تعك�ص  و�ل�صور  خا�صة.  تاريخية   
ٍ
بقيمة يتمتع  �ل�صور  هذه  من 

ولي�ص  توفريه،  �أمكن  ما  تعر�ص  �أنها  غري  و�أحد�ثها.  �ملرحلة  تلك  �صخ�صيات  من 

�أوز�ن  بال�رشورة  تعك�ص  ال  �أنها  كما  و�الأحد�ث،  �ل�صخ�صيات  كل  بال�رشورة 

�أ�صهمو� يف  �الأ�صخا�ص و�أدو�رهم �لتاريخية. و�ل�صكر �جلزيل جلميع �الأخوة �لذين 

توفري هذه �ل�صور. ونخ�ص بالذكر �الأ�صاتذة �إ�صماعيل �لبع�صي، وحممد �أبو دية، 

فوزي  و�أ�صامة  حوري،  وتوفيق  يو�صف،  حممد  وعي�صى  �ملح�صن،  عبد  وح�صن 

�لقو��صمي،  وحممد  �لفل�صطيني،  و�لتوثيق  �لتاأريخ  ومركز  �خلالدي  وخالد  جب، 

وزياد �حل�صنات، وحممود حممد �صيام. و�ل�صكر مو�صول لعائالت �ل�صخ�صيات 

�لتي تناولها �لبحث، و�لتي �صاعدتنا يف هذ� �الإطار، ونخ�ص بالذكر عائالت �الأ�صاتذة 

خريي �الأغا، و�صليمان حمد، وكامل �ل�رشيف، ومنري عجور، وغازي �أبو �صماحة، 

�للطيف،  عبد  وحمد�ن  مقد�د،  وحممود  عقيل،  وم�صطفى  �صيدو،  �أبو  وحممد 

و�صالح حلِّ�ص. 

و�حلمد هلل �أوالً و�آخر�ً على �النتهاء من هذه �لدر��صة، �آملني �أن ُيي�رش �هلل �صبحانه 

يف  �الأردن  يف  لفل�صطني  و�لعمل  �لغربية  بال�صفة  �ملتعلق  �جلانب  ال�صتكمال  �لوقت 

تلك �ملرحلة.

ويرحب �ملوؤلف بكل مالحظة �أو تعليق �أو نقد بناء.

و�حلمد هلل رب �لعاملني

اأ. د. حم�شن حممد �شالح






